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Ο Σπύρος Βρεττός στον ΣΚΑΙ:
«Το μάρμαρο θα το πληρώσουν 

οι Δημότες»
Την άποψή του επικεφαλής της ΑχαρΝΕ-

ΩΝ Ελπίδα, για το ζήτημα της πτώχευσης 
του Δήμου Αχαρνών ζήτησε ο ραδιοφω-
νικός σταθμός ΣΚΑΙ και ο δημοσιογράφος 
Νίκος Ανδρίτσος. 

Ο Σπύρος Βρεττός περιέγραψε με λεπτο-
μερή τρόπο το ιστορικό της πτώχευσης 
τονίζοντας τη μη αξιοποίηση υπέρογκων 
δανείων και την κατασπατάληση χρημά-
των που δεν είχε στόχο την ανάπτυξη της 

περιοχής, ενώ αναφερόμενος στη Δημοτική Αρχή πρόσθεσε ότι η 
κωλυσιεργία 10 μηνών για τη λήψη δανείου οδήγησε σε ένα «κα-
θεστώς μνημονίου» την πόλη των Αχαρνών. 

«Όλη αυτή η διαδικασία προβλέπει αύξηση δημοτικών τελών, 
αύξηση τέλους ακίνητης περιουσίας και τελικά το μάρμαρο θα το 
πληρώσουν οι Δημότες, αυτό είναι το λυπηρό της ιστορίας ενώ 
θα έπρεπε να έχει ακολουθηθεί μία άλλη πορεία» σημείωσε ο 
Σπύρος Βρεττός μιλώντας για τις συνέπειες της πτώχευσης του 
Δήμου Αχαρνών.

Ανατροπές και νέες αποφάσεις 
στη Διοίκηση του Δήμου Αχαρνών 

Αναταραχές μικρής κλίμακας έφερε στη Διοίκηση του Δήμου 
Αχαρνών, η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρεια 
Αττικής, που  κάνει δεκτή την ένσταση του τέως Αντιδημάρχου 
Αναστάσιου Χίου, κατά την απόφασης του Δημάρχου Γιάννη 
Κασσαβού, με την οποία τον απάλλαξε από τα καθήκοντά του. Η 
απάντηση του Δημάρχου έρχεται αμέσως με δύο νέες αποφάσεις 
επανόρθωσης. Αυτά συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, 
την ώρα που η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, στελνόταν στο τυπογραφείο. Ωστόσο, 
προλάβαμε και βάλαμε περιληπτικά τις νέες αποφάσεις στη 
σελίδα 8. Διαβάστε της όμως αναλυτικά στις τοπικές ιστοσελίδες 
του Διαδικτύου.

Ιστορική χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός 
την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική εξυγίαν-
ση του Δήμου Αχαρνών. 

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέ-
ρας 1 Αυγούστου 2016 έγινε ομόφωνα δεκτή η εισήγηση του Δη-
μάρχου, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για την έγκριση του 
προϋπολογισμού και την τακτοποίηση του ταμειακού ελλείμματος 
των 10 εκατ. ευρώ που είχε προκύψει επί των προηγούμενων δι-
οικήσεων του Δήμου. 

Η αδυναμία ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού του 2016, λόγω 
του ταμειακού ελλείμματος των 10,27 εκ ευρώ, μας ανάγκασε να 
αιτηθούμε δανεισμό ισοσκέλισης από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων τον Απρίλιο του 2016.

Παρά τον μαραθώνιο διαβουλεύσεων του Δημάρχου Αχαρνών 
κ. Γιάννη Κασσαβού, με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Υφυπουργό 
παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Τέρενς Κουΐκ, τους βουλευτές της Περι-
φέρειας Αττικής και παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις στελεχών 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, δεν βρέθηκε τρόπος να 
ισοσκελιστεί ο Προϋπολογισμός 2016 του Δήμου Αχαρνών.

Η αρνητική απάντηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων, έχει σαν συνέπεια την αυτοδίκαιη εμπλοκή του Οικονομικού 
Παρατηρητήριου στην Οικονομική Εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών.

Η ένταξη στο Οικονομικό Παρατηρητήριο δύναται να ενεργοποι-
ήσει τεχνικά και θεσμικά «εργαλεία», όπως η πρόσβαση στον ειδικό 
Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. με σκοπό την ισοσκέλιση του 
προϋπολογισμού.

Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός μας επιτρέπει επίσης, να αι-
τηθούμε τη διάθεση πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, για 
την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων ετών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός κατά τη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου την 1η Αυγούστου 2016, μεταξύ άλ-

λων επεσήμανε : 
«Αυτή την ιστορική στιγμή για τον Δήμο Αχαρνών, οφείλουμε να 

σταθούμε με τόλμη απέναντι στο πρόβλημα και να λάβουμε ση-
μαντικές αποφάσεις υπολογίζοντας ένα και μόνο πράγμα: το συμ-
φέρον των δημοτών και της πόλης.

Δεν έχουμε δικαίωμα απέναντι στους συμπολίτες μας να κρύβου-
με την αλήθεια.

Η δυσχερής οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών δεν πρέ-
πει να είναι το άλλοθι για να χαθεί ακόμη μια δημοτική περίοδο 
που οι συμπολίτες μας θα στερηθούν έργα υποδομής.

Το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών είναι 
μια δύσκολη απόφαση και η υλοποίηση του προγράμματος είναι 
επίσης μια δυσχερής διαδικασία.

Δεν είναι η παρούσα δημοτική αρχή που δανείστηκε ή δεν πλή-
ρωσε τις υποχρεώσεις της, ωστόσο εμείς καλούμαστε σήμερα να 
είμαστε προσεκτικοί, αξιόπιστοι, υπεύθυνοι και συνεπείς. Με αυτά 
τα χαρακτηριστικά ο Δήμος Αχαρνών θα είναι οικονομικά εύρωστος 
σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν θα είναι ένας προβληματι-
κός, αλλά ένας υγιής οικονομικά δήμος».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παν. Κουρου-
πλής, με την παρακάτω δήλωση του έδωσε ένα αισιόδοξο μήνυμα. 
«Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω 
του Παρατηρητηρίου των Δήμων, προσπαθεί να συμβάλλει στην 
εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών, διορθώνοντας χρονίζουσες και 
προερχόμενες από το παρελθόν εκκρεμότητες, ενεργοποιώντας 
άμεσα, τον Ειδικό Λογαριασμό Εξυγίανσης ώστε να δώσει, έτσι, τη 
δυνατότητα ισοσκέλισης και έγκρισης του προϋπολογισμού του, 
καλύπτοντας το τεράστιο έλλειμμα που παρουσιάζει. Η διαδικασία 
της εξυγίανσης για την οποία πολλά έχουν γραφεί, ποικίλλει από 
περίπτωση σε περίπτωση, από δήμο σε δήμο και δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη, αύξηση των τελών, απολύσεις και οτιδήποτε άλλο θα επι-
βαρύνει τον δημότη».

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 
Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

 Τρία στα δέκα παιδιά δε θα έχουν δωρεάν 
φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς

Εκτός δωρεάν φιλοξενίας σε βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθμούς θα μείνουν τρία στα 10 παι-
διά, των οποίων οι γονείς είχαν υποβάλει σχετικές 
αιτήσεις. Με βάση τα στοιχεία, αιτήσεις υποβλήθη-
καν για 121.569 παιδιά, αριθμός αυξημένος κατά 
13,74% σε σχέση με το 2015 ενώ οι θέσεις ήταν 
μόλις 84.800. Για να μπορέσουν να απορροφηθούν 
οι θέσεις, θα πρέπει να βρεθούν πρόσθετα κονδύ-
λια, διαφορετικά 36.769 παιδιά θα μείνουν εκτός 
του προγράμματος.

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να 
επανορθώσει αυξάνοντας τη χρηματοδότηση του προγράμματος για τη διασφάλιση όλων των οικο-
γενειών που μαστίζονται από τη φτώχεια και την ανεργία».

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ : Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές 

Ιστορική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών 
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• Η παροιμία λέγει: «Τα έξυπνα πουλιά, από την μύτη πιάνονται». Η Σοβιε-
τική Ένωση έχασε δισεκατομμύρια δολάρια, μαύρα χρήματα που έστελνε 
υπόγεια στα Κομουνιστικά Κόμματα ανά τον κόσμο. Η Ρωσία δεν μπορούσε 
να τα διεκδικήσει. Η καπιταλιστική Ευρώπη μας υποδούλωσε οικονομικά για 
τα επόμενα εκατό χρόνια. Εάν όμως διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλα 
αυτό δείχνουν, τότε κανένα μέλος δεν χρωστά τίποτα στο άλλο. Αυτός εί-
ναι ο Εφιάλτης της Γερμανίας. Οι κουτοπόνηροι σχεδιασμοί συχνά γίνονται 
μπούμεραγκ. 
• Τα προβλήματα των δυστυχισμένων συνανθρώπων μας δεν λύνονται με το 
συναίσθημα. Το να πονάει η ψυχή μου για την δυστυχία του συνανθρώπου 
μου δεν δίνει λύσει στο πρόβλημα του. Η λύση είναι να μην συμβάλω με την 
συμπεριφορά μου, με την πλεονεξία μου, την αρχομανία μου, την αρχέγονη 
τάση για εξουσία και πλουτισμό, ώστε ο συνάνθρωπος, να γίνει δυστυχής. Να 
σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Αυτό δεν είναι λύση.
• Άτιμη κοινωνία που με εξαπάτησες. Άτιμη φτώχια που με ρεζίλεψες και με 
στράγγισες. Θα γίνω αντιεξουσιαστής, αφού στην ηλικία μου είμαι άνεργος 
και βαριέμαι να δουλέψω. Κάποιος πονηρός θα βρεθεί να με πληρώσει, για 
να κάνω την καθημερινότητα μπάχαλο. Έτσι και αλλιώς δεν έχω κάτι για να 
το χάσω. Έχουμε ξεφύγει γενικώς. 
• Αντί οι επίδοξοι νέοι πολιτικοί μας, να ασχολούνται με το ποιοι από τους 
προκατόχους τους λήστεψαν τα χρήματα του Ελληνικού λαού, εξυπνότερο 
είναι να ψάχνουν για μια εφικτή οικονομική λύση, για να βγούμε όλοι μας από 
το λάκκο που έχουμε βυθιστεί. Τα κατινιάσματα δεν δίνουν καμιά λύση.
• Δεν μας ενοχλεί το χρώμα κανενός συνανθρώπου, αλλά η συμπεριφορά 
του. Τον ρατσισμό δεν τον γεννά ο θύτης αλλά το θύμα. Τον φασισμό τον 
γεννά η εξουσιομανία. 
• Μακάριοι οι πτωχοί το πνεύματι, ότι αυτοί κληρονομίσονται την βασιλεία 
του ουρανού. Αυτή η σατανική και καταχθόνια ρήση είναι η δύναμη των ιε-
ρέων ένθεν και ένθεν, όταν μάλιστα εφαρμόζεται σε αναλφάβητους ανθρώ-
πους. Κανένας ιδρυτής θρησκείας δεν είπε κάτι τέτοιο. Είναι γέννημα των 

ιερέων για διατήρηση της εξουσίας τους επάνω στους ανθρώπους. Για να 
ερευνήσουμε τας γραφάς χρειάζεται έντιμη εκπαίδευση από μας για τα παι-
διά μας. 
• Τους ηθικούς νόμους, δεν τους γράφουν οι άνθρωποι αλλά πολλοί από μας 
τους τηρούν. Τους νόμους της πολιτείας, τους γράφουν οι αιρετοί βουλευ-
τές, αλλά κανένας δεν τους τηρεί. Η καταλήστευση της ιδιοκτησίας των πολι-
τών μπορεί να είναι νομοθετημένη από τους νόμους της πολιτείας, αυτό δεν 
σημαίνει ότι είναι ηθική. Όταν δουλεύεις μια ζωή, για να κάνεις την προκοπή 
της οικογένειας σου και σε ληστεύει η πολιτεία, αυτό είναι αιτία πολέμου.
• Η πιο ηδονική νίκη είναι να γίνεσαι ολυμπιονίκης, κόντρα στα όποια εμπό-
δια σου θέτουν τα κάθε λογοίς λαμόγια της εκάστοτε εξουσίας της πατρίδας 
σου. Αυτή η ιδιότητα χαρακτηρίζει την ανώνυμη Ελληνική ψυχή, που πέραν 
από τις δεσμεύσεις και τους σκόπιμους κανονισμούς, αισθάνεται ότι μπορεί 
να γίνει πρώτη. Η δύναμη και το μεγαλείο είναι μέσα στο Ελληνικό DNA. Είναι 
λάθος να μαϊμουδίζουμε για λίγες δεκάρες. 
• Τα πραγματικά αποτελέσματα των Κάπιταλ Κοντρόλς, γίνονται σήμερα 
ορατά που μία μετά την άλλη οι μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις βαράνε κα-
νόνι και μένουν στο δρόμο χιλιάδες οικογένειες. Αυτή είναι η τραγική πορεία 
της Ελληνικής οικονομίας. Όλα τα άλλα είναι φαντασιώσεις των κυβερνώ-
ντων και λόγια του αέρα, κοινώς μπούρδες. 
• Η απλή αναλογική μπορεί να δώσει σχετική πλειοψηφία, όχι όμως απόλυ-
τη του πενήντα συν ένα για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Άλλωστε αντίθετα 
ιδεολογικά κόμματα δεν συμβάλλονται και δεν προστίθενται. Απορώ γιατί οι 
σημερινοί αρχηγοί των κομμάτων επιθυμούν την ακυβερνησία και την αναρ-
χία. Ποιόν θα ωφελήσει.
• Όσοι πίστεψαν ότι μπορούν να νικήσουν τον καπιταλισμό είναι απλά επικίν-
δυνοι ρομαντικοί. Σπάνια άνθρωποι μπόρεσαν να νικήσουν τον εαυτό τους, 
δηλαδή τα βιολογικά τους ένστικτα. Ποτέ ο άνθρωπος δεν θα σταματήσει να 
είναι άπληστος. Ο αγώνας κατά του καπιταλισμού γίνεται για να αλλάξου-
με θέση. Δηλαδή από θύματα να γίνουμε θύτες. Κυνηγάμε την ουρά μας και 
ποτέ δεν θα την φτάσουμε. 
• Δύο φίλοι βρίσκονται κάθε μέρα στο καφενείο και συζητάνε διάφορα πράγ-
ματα. Κάποια στιγμή λέγει ο ένας. Δικέ μου, να σε ρωτήσω μια αδιάκριτη ερώ-
τηση. Όταν κάνει η γυναίκα σου σεξ, φωνάζει; Ου, αν φωνάζει λέει, αφού την 
ακούω εγώ από το καφενείο. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Με την σημερινή μας έκδοση  η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»,  μπαίνει αισίως παρά 
τις δύσκολες συγκυρίες,  κυκλοφοριακές και οικονομικές, αφού  οι 
ελεύθερες και δωρεάν   εφαρμογές  του διαδικτύου, στο έβδομο χρόνο 
κυκλοφορίας της.  Ευχαριστούμε όλους όσους  μας στήριξαν και συνε-
χίζουν να μας στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο. 

• Προχθές Τετάρτη μεσημέρι ανακοινώθηκαν οι βάσεις των Πανελλη-
νίων εξετάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι, ενημερώθηκαν από το διαδίκτυο, 
με τον  κωδικό τους, ή από την ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων στα 
Λύκεια ου Δήμου μας. Το  ίδιο και τα Φροντιστήρια της  πόλης μας. Δυ-
στυχώς παρά και της προσπάθειες του προέδρου της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  κ. Καρυδάκη, δεν δόθηκαν από την Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής,  με την αιτιολογία, ο προϊστάμενος 
της  θεωρεί τους πίνακες επιτυχόντων προσωπικά δεδομένα. Αντιθέτως 
στην Δυτική Αττική και στο γειτονικό μας Δήμο Φυλής, ανακοινώθηκαν  
αμέσως την Τετάρτη το Μεσημέρι, στο διαδίκτυο και τις Ιστοσελίδες.

• Όπως  και νάχει, η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», θα  βρει και θα δημοσιεύσει στο 
επόμενο φύλλο, τους πίνακες επιτυχόντων  των Λυκείων  του Δήμου 
μας. Σήμερα απευθύνουμε  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλους τους επιτυχό-
ντες με την ευχή μια όμορφη και  δημιουργική φοιτητική ζωή.

• Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 
είναι  ο Κλήμης Κολιός. Ο κ. Κολιός έχει διατελέσει κατά το παρελθόν 
μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ενώ είχε αποσυρθεί τον τε-
λευταίο χρόνο για προσωπικούς λόγους. Ο νέος Πρόεδρος μεγάλωσε 
και ζει με την οικογένεια του στις Αχαρνές, ενώ και ο ίδιος είναι φανα-
τικός οπαδός της ομάδας που από μικρός παρακολουθούσε.

• Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων πάει πλατεία και σας προσκα-
λεί στην Ηπειρώτικη βραδιά που διοργανώνει το Σάββατο 10/09/2016  
και  ώρα έναρξης 21:00 στην Πλατεία Ηρώων (δημαρχείο) Άνω Λιο-
σίων. Συμμετέχουν: Σταύρος Καάλης, Παγώνα Αθανασίου, Κώστας 
Μήτσης, αρετή Κετιμέ, Γιώτα Χαλκιά, Κώστας Λεοντίδης, Δημήτρης 
Ζιάγκας. Με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Φυλής!

• Το Σωματείο Ελληνικών Χορών  «Παραδοσιακή Φλόγα», γιορτάζει 15 
χρόνια συνεχούς προσφοράς στον Ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και σας 
προσκαλεί στην μεγαλύτερη μουσικοχορευτική παράσταση της Δυτι-
κής Αθήνας «Χορεύοντας στ’ Αλώνια». 300 χορευτές και μία πλειάδα 
κορυφαίων μουσικών θα μεταφέρουν τα χωριά της Ελλάδας στην καρ-
διά της Αθήνας. Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου & ώρα 21:00 στο Θέατρο του 
Πάρκου  «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον.

• Στο Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Σταύρου ανέθεσε καθήκοντα 
Αντιδημάρχου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 ο Δήμαρχος Γιάννης 

Κασσαβός. Στο νέο Αντιδήμαρχο ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες των 
διοικητικών υπηρεσιών που είχε ο Αναστάσιος Χίος. 

• Επίθεση δέχθηκαν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το 
πρωί εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας του δήμου Αχαρνών όταν, 
ανυποψίαστοι και ανυπεράσπιστοι, πήγαν με το απορριμματοφόρο να 
μαζέψουν τα σκουπίδια από το τσιγγάνικο καταυλισμό στην περιοχή 
Μπόσδα. Περισσότερα στην ιστοσελίδα «Δυτική Όχθη»

• Το μάθημα της κολύμβησης μπαίνει από τον Σεπτέμβριο στα δη-
μοτικά σχολεία της χώρας, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου 
Παιδείας. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, η κολύμβηση θα δι-
δαχθεί υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα σε όλους τους μαθη-
τές της Γ’ τάξης και της Δ’ τάξης σε ειδικές περιπτώσεις. Το μάθημα 
θα ισχύει για σχολεία που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 25 χιλι-
όμετρα από κολυμβητήρια, ενώ θα διδάσκεται υποχρεωτικά και κατά 
προτεραιότητα σε όλους τους μαθητές της Γ’ τάξης και της Δ’ τάξης 
σε ειδικές περιπτώσεις.

•  Μεγάλη ανταπόκριση από τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών 
είχε η προσφορά δωρεάν πλήρους αιματολογικού ελέγχου (τσεκ-απ) 
στο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο «Βιοϊατρική» στις Αχαρνές.  Η δράση 
εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών και των δράσεων για την πα-
ροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου 
Αχαρνών και υλοποιείται ύστερα από συνεργασία της Δημοτικής Φρο-
ντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.), της Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δή-
μου Αχαρνών και του διαγνωστικού κέντρου «Βιοϊατρική»

• Με ετοιμότητα αντέδρασε ο Δήμος Φυλής στις πυρκαγιές που ξέ-
σπασαν σε Ρουπάκι Ασπροπύργου και Λεφάντω Άνω Λιοσίων, το βρά-
δυ της Πέμπτης 25 προς Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016. Στην πρώτη 
περίπτωση παρενέβησαν αμέσως, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι υδρο-
φόρες και η υπηρεσία του Δήμου, ενώ από πλευράς διοίκησης κα-
τέφτασε ο Αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος. Τελικά η φωτιά 
περιορίστηκε από τις επίγειες δυνάμεις, αλλά, λόγω του ισχυρού 
ανέμου και της αδυναμίας των εναέριων μέσων πυρόσβεσης να επι-
χειρήσουν τη νύχτα, κατασβέστηκε το πρωί.

•  Ο Δήμος Φυλής παρενέβη άμεσα και στην περίπτωση της πυρκαγιάς 
στη συνοικία Λεφάντω Άνω Λιοσίων. Η φωτιά μεταφέρθηκε, λόγω του 
ανέμου, από τη συνοικία Πλάτωνας των Αχαρνών, γύρω στις 4 το πρωί. 

•  Οι υδροφόρες του Δήμου έσπευσαν από τη Χασιά και η φωτιά 
τέθηκε, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, υπό έλεγχο χωρίς να 
κινδυνέψουν τα σπίτια της συνοικίας. Επί τόπου έσπευσαν οι Αντιδή-
μαρχοι Δημήτρης Καμπόλης, Μιχάλης Οικονομάκης, Νίκος Χατζητρα-

κόσιας και Γιώργος Κρητικός.

•  Αντιμέτωποι με νέο φόρο θα βρίσκονται πλέον όσοι φορολογού-
μενοι δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων τη 
φετινή φορολογική χρονιά. Πόσες αποδείξεις θα χρειάζονται; Ανάλο-
γα με το εισόδημά τους: Έως 10.000 ευρώ το 10%, δηλαδή αποδεί-
ξεις 1.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ 
το 15%, δηλαδή αποδείξεις από 1.500 ευρώ έως 3.000 ευρώ. Για ει-
σοδήματα από 20.001 ευρώ έως 40.000 ευρώ το ποσοστό φτάνει το 
20%, δηλαδή αποδείξεις από 4.000 έως 8.000 ευρώ. Και για ετήσια ει-
σοδήματα από 40.001 ευρώ και πάνω το 30%, δηλαδή τουλάχιστον 
12.000 ευρώ αποδείξεις. 

•  Τι θα συμβαίνει εάν δεν τις συγκεντρώνουν; Για το ποσό που 
υπολείπεται θα πληρώνουν φόρο επί ενός εικονικού ουσιαστικά ει-
σοδήματος. Δηλαδή, αν του λείπουν αποδείξεις 5.000 ευρώ, θα 
φορολογούνται για εισόδημα 5.000 ευρώ με συντελεστή 22%. Θα 
πληρώσουν, δηλαδή, φόρο 1.100 ευρώ για ένα εισόδημα που ποτέ

•  Απασχόληση στο δημόσιο με ατομικές συμβάσεις προωθεί η κυβέρ-
νηση. Αυτό προκύπτει από την τοπολογία που κατέθεσε το υπουργείο 
Εργασίας και μάλιστα είναι εκπρόθεσμη σε άσχετο νομοσχέδιο, όπως 
αναφέρει σε σχετική ερώτηση ο βουλευτής της Ένωσης Κέντρων Μ. 
Γεωργιάδης. Ο βουλευτής ρωτά τον υπουργό Κατρούγκαλο αν αλλάζει 
η κυβερνητική πολιτική στο θέμα των προσλήψεων.

•  Ελέγχους σε φορτηγά οχήματα στην κεντρική λαχαναγορά του 
Ρέντη πραγματοποιούν άνδρες της οικονομικής αστυνομίας και της 
γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Συνολικά, πραγματοποιήθη-
καν 46 έλεγχοι σε φορτηγά, τα οποία μετέφεραν οπωροκηπευτικά 
προϊόντα, και διαπιστώθηκαν 21 παραβάσεις για ελλιπή ή λαθεμένη 
σήμανση προϊόντων και μία φορολογική παράβαση. Στους ελέγχους 
συμμετείχαν και υπάλληλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

•  Τσουχτερά πρόστιμα από 1.000 ευρώ ανά οδηγό και ιδιοκτήτη θα 
επιβάλλονται στα βαρέα οχήματα που χρησιμοποιούν το παράπλευ-
ρο οδικό δίκτυο για να μη πληρώσουν διόδια. Σύμφωνα με την από-
φαση του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τα οχήματα 
άνω των 3,5 τόνων πρέπει να φέρουν ειδική άδεια, η οποία χορηγεί-
ται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις ( πχ λόγω εγγύτητας επιχείρησης, 
δημοτικών ή ιδιωτικών έργων). Εξαιρούνται τα φορτηγά κάτω των 3,5 
τόνων. Το πρόστιμο θα καταβάλλεται άμεσα διαφορετικά το όχημα θα 
ακινητοποιείται.

•  Ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής με την 
χρήση της τεχνολογίας και άντληση στοιχείων από τράπεζες, εφορί-
ες, υποθηκοφυλάκεια, κτηματολόγιο, αλλά και social media, ετοιμά-
ζει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο «Κωδικός 
24 ώρες», που αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής οι φοροελεγκτές 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, του ΣΔΟΕ και των άλλων 
κρατικών υπηρεσιών θα θέσουν στο στόχαστρο 1.800.000 πολίτες και 
επιχειρήσεις για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής και 
θα αντλούν στοιχεία ακόμη και από το Facebook και το Instagram.

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

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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                ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Ποιοι φταίνε...
«Αν ο Θεός άκουγε τα κοράκια» 

Άρθρο του Γ. Δασκαλάκη 
Προέδρου της ΔΗΦΑ

Λόγια πολλά ακούστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, από 
στόματα «αρμοδίων σοφών»αλλά και από στόματα «πεφωτισμέ-
νων άσχετων» για το ζήτημα της ισοσκέλισης του προϋπολογι-
σμού του Δήμου και το κλείσιμο της μαύρης τρύπας που κληρο-
νομήσαμε.

Δεχθήκαμε κριτική χωρίς επιχειρήματα και δεν μας πρότεινε 
κανείς, ούτε μια απτή και υλοποιήσιμη πρόταση, για το πώς θα 
βγούμε από το τέλμα στο οποίο ορισμένοι εξ αυτών μας οδή-
γησαν.

Με θράσος περισσό, διατείνονταν πως η δική μας «κακή διοί-
κηση», έφερε τον Δήμο μας σε αυτό το σημείο, την ίδια στιγμή 
που γνώριζαν πολύ καλά, ότι αυτό δεν έχει ουδεμία σχέση με 

την πραγματικότητα.

Μιλούσαν με δέος και τρόμο θεατρικό, για το τέρας του δανεισμού, την ίδια ώρα που γνώ-
ριζαν επίσης πολύ καλά, ότι ΕΚΕΙΝΟΙ το έθρεψαν, έτσι ώστε να έχει σήμερα γιγαντωθεί.

Με γλώσσα διπλή, προσπαθούσαν να επηρεάσουν τον κάθε έναν και με ό,τι μέσον διέ-
θεταν, να τους ακολουθήσει στον σαθρό δρόμο που έστρωσαν, και ο οποίος μας οδήγησε 
εδώ που φτάσαμε.

Αλλά, ο κόσμος και γνωρίζει, και βλέπει, και κρίνει.

Ο κόσμος γνωρίζει τους υπαίτιους.

Ο κόσμος κρίνει για το ποιος είναι εκείνος που κρατάει στάση υπεύθυνη, απέναντι στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν Δήμος, και ποιος όχι.

Ο κόσμος βλέπει, ποιος είναι εκείνος που ορθώνει το ανάστημα του, και προσπαθεί κα-
θημερινά, να προσφέρει στην πόλη και στους δημότες.

Άλλες φορές τα καταφέρνουμε, κι άλλες ίσως όχι.

Όμως προσπαθούμε.

Και προσπαθούμε έντιμα, φιλότιμα και με όλες μας τις δυνάμεις.

Όταν αυτοί κρώζουν και περιμένουν σαν τα κοράκια, εμείς στεκόμαστε όρθιοι και πα-
λεύουμε.

Αλλά φίλοι μου καλοί κανείς δεν τους ακούει. Γιατί εάν ο Θεός άκουγε τι του λένε τα 
κοράκια, θα είχαν ψοφήσει όλα τα αρνιά!

Ελεύθερες Γραμμές 

Οι Αμερικανοί θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προτεκτοράτο (Ζ.Μπρεζίμσκι : « Η μεγάλη σκακι-
έρα») και την αντιμετωπίζουν περιφρονητικά. Ο 
Κίσιγκερ ρωτούσε, χλευάζοντας, σε ποιόν να τη-
λεφωνήσει στην Ευρώπη (Ε.Ε.) σε περίπτωση κρί-
σης. Ο καθένας έχει δικό του τηλέφωνο, το δικό 
του συμφέρον, την δική του γραμμή. Σκορποχώρι, 
διστακτικό και άβουλο. Ενίοτε όμως και μοχθηρό 
όταν κάνει Focus (εστιάζει) σε ένα στόχο.

Αν η Βόννη ή το Παρίσι είναι για την Ουάσιγκτον 
οι πρωτεύουσες προτεκτοράτων, δεν χρειάζεται 
να πούμε πολλά για το πώς αντιμετωπίζουν την 
Αθήνα οι Γερμανοί και η «γραφειοκρατία των 
Βρυξελλών». Τα βλέπουμε. Άλλωστε Ελληνικές 
Εφημερίδες ως προτεκτοράτο περιέγραψαν την 
σχέση μας με τους Ευρωπαίους εταίρους- επικυ-
ρίαρχους. 

Ένα από τα πρώτα και βασικά πράγματα που 
κάνει ο επικυρίαρχος στο χώρο εξάρτησης εί-
ναι να διασφαλίσει τον έλεγχο στο πολιτικό. Τα 
πρόσωπα στα πανεπιστήμια, στα Μ.Μ.Ε., στις 
επιχειρήσεις, στον πολιτιστικό και πνευματικό 
–καλλιτεχνικό κόσμο, γίνεται στόχος για άσκη-
ση επιρροής με προσφορά πλεονεκτημάτων και 
προνομίων που δεν διαθέτουν οι υπόλοιποι. 

Με απλά λόγια ο επικυρίαρχος διαφθείρει την 
Ελίτ του εξαρτημένου χώρου. Με την σειρά της 
η Ελίτ λαμβάνει την στοιχειώδη πρόνοια να δι-
αφθείρει όσους μπορεί περισσότερους ώστε να 
διαθέτει ανά πάσα στιγμή λαϊκό έρεισμα εξαρτη-
μένο από αυτήν. Στον τόπο μας αυτό ονομάσαμε 

«πελατειακό σύστημα». Ταυτόχρονα προωθού-
νται πολιτικές που ευνοούν το επικυρίαρχο. Εν-
νοείται με λιγότερο βάναυσο τρόπο από αυτόν 
που βλέπουμε σήμερα. Η κρίση απλώς έριξε τις 
μάσκες. 

Πρώτον για να διαιωνιστεί η εξάρτηση πρέπει 
να θεωρηθεί ότι είναι η φυσιολογική κατάστα-
ση. Δεύτερον, ότι δεν υπάρχει οδός διαφυγής. 
Και τρίτον, να πιστέψει ο εξαρτημένος ότι αυτός 
φταίει για την κατάσταση του – τη διαφθορά, 
επαιτεία κλπ. 

Και όντως φταίει. Ελεύθερα ψηφίζουμε στις 
δημοκρατίες, ελεύθερα αποφασίζουμε ποιος θα 
μας κυβερνήσει. Εξ ίσου ελεύθερα αποδεχόμα-
στε την διαφορά του διπλανού … και την δική 
μας. Το δίκτυ της εξάρτησης – διαφθοράς, αντί 
να είναι βρόχος γίνεται όρος επιβίωσης. Αναπνέ-
ει όποιος προσαρμόζεται. 

Η ρίζα του κακού είναι χωμένη πολύ βαθιά. Το 
δένδρο ανθίζει από μόνο του. Ποιος, στο Παρίσι, 
στις Βρυξέλλες θεωρεί την χώρα του προτεκτο-
ράτο; Και ασφαλώς ουδείς, στο «κλεινόν άστυ» 
με τους ενδόξους προγόνους, ενώ το Βερολίνο, 
τι έχει να επικαλεστεί; Το Νταχάου; Αυτά τα χαρι-
τωμένα δεν λένε πλείστοι όσοι εσχάτως; 

Οι σφραγίδα της απόλυτης επιτυχίας μπαίνει 
όταν ο εξαρτημένος νοιώθει ενοχές για την κα-
τάσταση του – κατάντια του και λέει «φταίω, θα 
πληρώσω». Ξηλώσου λοιπόν, λένε, μειδιώντας 
υπεροπτικά, στη Βόννη, στην Ουάσιγκτον. Καλό 
κουράγιο!!!
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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.    
Σημαντική στη παρουσίαση αυτή υπήρξε η συνεισφορά της σημερινής Προέδρου κ. Ειρήνης Μπαϊρακτάρη, όπως και του επί σειρά ετών Πρόεδρου, ιδρυτικού μέλους και στυλοβάτη 

της  ΦΙ.ΛΕ.Α.  κ. Αθανάσιου Κατάρα, όσο αφορά ιστορικά στοιχεία και αρχεία που παρουσιάζονται. 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

Μέρος 2ο 
Μετά τη πρώτη περιληπτική ανασκόπηση, τα 
«Βήµατα πολιτισµού» θα παρουσιάσουν συνο-
πτικά µε χρονολογική σειρά τη διαδροµή της 
Φιλότεχνης Λέσχης από το 2001 µέχρι σήµερα, 
µε ενδιάµεσες αναλυτικές αναφορές, στις σηµα-
ντικότερες εκδηλώσεις.
2001
 Αφιέρωµα στον τόσο πρόωρα αδικοχαµένο 
ποιητή, συµµαθητή και φίλο  Νίκο Λαδά.
 Έκθεση αγιογραφίας ενός από τις σηµαντι-
κότερες καλλιτεχνικές µορφές στην ιστορία της 
πόλης, του ζωγράφου – αγιογράφου ∆ιονύσιου 
Κόµη.
2002
 80 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.
 Έκθεση φωτογραφίας µελών της ΦΙ.ΛΕ.Α.
2003
 Έκθεση παραδοσιακών κοµπολογιών.
 Προκήρυξη διαγωνισµού ποίησης «Ν. Λαδά».
2004
 Έκθεση Χαρακτικής.
 Αφιέρωµα στον Αλεξανδρινό ποιητή Κ. Καβά-
φη.
2005

 Έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Αγγελή.
 Αποκαλυπτήρια της προτοµής του ποιητή Νί-
κου Λαδά από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο 
Στριφτό, στο χώρο του «παλιού»  Σιδηροδροµι-
κού Σταθµού Αχαρνών.
 2006 
 Προβολή ντοκιµαντέρ του Αντώνη Κασσίτα, 
για τον Μανώλη Χιώτη.
  Έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Οικονόµου.
  Αναδροµική έκθεση του ∆ιονύσιου Κόµη.
  Αφιέρωµα στον Αίσωπο, µε ευκαιρία της πα-
γκόσµιας ηµέρας για το παιδί.
2007
  Αφιέρωµα στο λυρικό τραγούδι µε τη συ-
µπολίτισσα Soprano Ελένη Αγιοµυργιανάκη & 
τη Χορωδία των υπάλληλων της Τράπεζας της 
Ελλάδας.
  Έναρξη λειτουργίας θεατρικού τµήµατος.
  Έναρξη λειτουργίας Σκακιστικού τµήµατος.
  Έκθεση ζωγραφικής, εικαστικής οµάδας καλ-
λιτεχνών της ΦΙ.ΛΕ.Α.
  Ατοµική έκθεση της Όλγας Κατάρα.
2008
  Συναυλία  - αφιέρωµα στη παγκόσµια ηµέρα 
µουσικής – στο θέατρο «Μ. Θεοδωράκης», µε τη 
Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά.
  Αφιέρωµα στο Πολυτεχνείο µε προβολή ντο-
κιµαντέρ από το αρχείο της ΕΡΤ.
 Έκδοση ηµερολόγιου της ΦΙ.ΛΕ.Α. για το 2009.
2009
  Αφιέρωµα στον Κάρολο Κουν, µε την ευκαι-
ρία της παγκόσµιας ηµέρας θέατρου.
  Έκθεση των εικαστικών µελών της ΦΙ.ΛΕ.Α.
  Συναυλία  - αφιέρωµα στη παγκόσµια ηµέρα 
µουσικής – µε τον ∆. Σαββόπουλο.
  Εκδήλωση µνήµης για τα 30 χρόνια απουσίας 
του ποιητή Ν. Λαδά.
  Αφιέρωµα στη παγκόσµια ηµέρα παιδιού, µε 

τη Χορωδία του 2ου Λύκειου Αχαρνών σε Χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια και ύµνους.
  Λειτουργία σεµινάριου θεατρικής αγωγής , 
από την ηθοποιό – θεατρολόγο κ. Κατερίνα Παυ-
λάκη.
  Αφιέρωµα στο Καραγκιοζοπαίχτη Σπύρο Κού-
ζαρο, µε οµιλητές το γιο του Τάσο Κούζαρο και 
το λαϊκό µας ζωγράφο Χρήστο Τσεβά.
2010
 Προκήρυξη Β΄ ποιητικού διαγωνισµού «Ν. Λα-
δάς».
  Μουσική συνεστίαση µε τη Πόπη Αστεριάδη 
και το Γιάννη Θωµόπουλο.
  Αφιέρωµα στο Ν. Καζαντζάκη σε συνεργασία 
µε το σύλλογο Κρητών Αχαρνών.
  Τελετή απονοµής βραβείων ποιητικού διαγω-
νισµού «Νίκος Λαδάς».
  Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης.
  Συναυλία – αφιέρωµα στη παγκόσµια ηµέ-
ρα µουσικής – στο θέατρο «Μ. Θεοδωράκης», µε 
τους Σταύρο Ξαρχάκο και Έλλη Πασπαλά.

2011
  Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη, έκθεση «

  ∆ηµήτρης Πικιώνης».
  Αφιέρωµα στο Καραγκιοζοπαίχτη Σπύρο Κού-
ζαρο.
  Επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη, έκθεση 
του Γιάννη Μόραλη.
  «Μαθαίνω Ελληνικά», εκδήλωση µε τη Μα-
ρίζα Κώχ.
  Σύσταση θεατρικής οµάδας της Λέσχης, µε 
υπεύθυνη διδασκαλίας τη Πόπη Μέστρου.
  Λειτουργία του εργαστήριου ζωγραφικής, µε 
το ζωγράφο Τάσο Σαργέντη.

2012
  Έκθεση ζωγραφικής της οµάδας εικαστικών 
µελών της Λέσχης.
  Παρουσίαση – ανάγνωση από τη θεατρική 
οµάδα «ΕΞΗ» της Φιλότεχνης, του ποιητικού 
έργου «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάν-
νη Ρίτσου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆. 
Αχαρνών, µε τη σκηνοθετική καθοδήγηση της 
Πόπης Μέστρου.
  Αποδοχή δωρεάς του δηµοσιογράφου κ. 
Ιάκωβου Ποθητού, µε φωτογραφικό υλικό από 
τη ζωή στις Αχαρνές, 2 φωτογραφικές µηχανές, 
βιντεοταινίες, παλαιά τεύχη του τοπικού τύπου 
κ.α.
  Εκτύπωση ευχετήριων καρτών µε έργα του 
ζωγράφου Χρ. Τσεβά.
  Αφιέρωµα στο Ποιητή και Ακαδηµαϊκό Νικη-
φόρο Βρεττάκο.

Για το έργο του µίλησε ο δοκιµιογράφος ∆ηµή-
τρης Καραµβάλης, ενώ ποιήµατα του απήγγει-
λαν οι ηθοποιοί Κατερίνα Παυλάκη και Ιφιγένεια 
Στάϊκου.

Μελοποιηµένα ποιήµατα του Ν. Βρεττάκου 
από τον συνθέτη Χρήστο Λεοντή, απέδωσε το 
µουσικό σχήµα από τους Παναγιώτη Μπούσαλη, 
Θανάση Κατάρα, Νίκο Μπουρνέλη, Ευάγγελο 
Μελετέα, Θωµά Μελετέα και Ραφαήλ Μελετέα.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Καλλιτε-
χνικό Καφενείο.

 συνεχίζεται..

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έξη µετάλλια µετράει η Ελλάδα 
στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Την αρχή έκανε η Άννα κορακάκη µε το χρυσό και το χάλκινο 
στη σκοποβολή, ακολούθησε ο Λευτέρης Πετρούνιας µε χρυσό 
στους κρίκους, ο Σπύρος Γιαννιώτης µε το αργυρό που κατέκτη-
σε στα 10χλµ ανοιχτής θαλάσσης, το πέµπτο ήρθε προχθές µε 
τους χάλκινους Μαντή και Καγιαλή στην ιστιοπλοΐα και το έκτο 
ξηµερώµατα Σαββάτου µε το χρυσό της Κατερίνας Στεφανίδου 
στο άλµα επί κοντό.

 Σχεδόν ενάµιση εκατοµµύριο φορολογούµενοι απειλούνται 
µε κατασχέσεις από την Εφορία για χρέη που ξεπερνούν τα 500 
ευρώ. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία ο ένας στους δύο φορο-
λογούµενους έχει χρέη προς το ∆ηµόσιο. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα 
µπαράζ κατασχέσεων, δεσµεύσεων λογαριασµών και πλειστηρι-
ασµών ακινήτων σε 755.806 φορολογούµενους .Πρόκειται για το 
50% των φορολογουµένων στους οποίους οι υπηρεσίες της ΓΓ∆Ε 
µπορούν να επιβάλλουν µέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Εξαιρετικά ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την αγορά καθώς 
οι Ελληνες όλο και περισσότερο αποφεύγουν να καταναλώσουν. 
Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, µεγάλη ήταν η πτώση στον τζίρο του 
λιανεµπορίου τον Μάιο του 2016, καθώς υποχώρησε κατά 8% 
σε σύγκριση µε τον Μάιο του 2015. Από τα διαχρονικά, µάλιστα, 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) προκύπτει 
ότι ο φετινός Μάιος ήταν ο χειρότερος τουλάχιστον από το 2010, 
οπότε αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά οι σχετικοί δείκτες.

Παρατείνεται για τέσσερις µήνες και συγκεκριµένα έως τις 30 
Νοεµβρίου του 2016, η προθεσµία υποβολής των τροποποιητι-
κών δηλώσεων Ε9 των ετών από το 2010 και µετά, µε τροπολο-
γία που κατατέθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών 
Τρύφωνα Αλεξιάδη στο σχέδιο νόµου για την ανάθεση και εκτέ-
λεση των συµβάσεων παραχώρησης, που ψηφίζεται απόψε στην 
Ολοµέλεια. Η προηγούµενη προθεσµία έληγε 27/7/2016.

Στο Συµβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, η οποία εκπροσωπεί τους συ-
νταξιούχους του δηµοσίου τοµέα και στρέφεται κατά του νόµου 
4387/2016 και των υπουργικών αποφάσεων, µε τις οποίες ανα-
προσαρµόζονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις. Ο επίµα-
χος νόµος 4387/2016 εισάγει την εθνική και την ανταποδοτική 
σύνταξη και προβλέπει παράλληλα τον τρόπο καταβολής τους 
και την πηγή χρηµατοδότησής τους. Εισάγεται περαιτέρω περι-
κοπή των επικουρικών συντάξεων, στην περίπτωση που, µετά 
τον επανυπολογισµό τους, το άθροισµα κύριας και επικουρικής 
σύνταξης υπερβαίνει το ποσό των 1.300 ευρώ.

Από εδώ και το εξής θα υπάρχει πλέον 
παράβολο αναβολής όταν οι δικηγόροι

ζητούν την αναβολή εκδίκασης των υποθέσεως τους, ενώ το 
παράβολο για την κατάθεση µήνυσης µειώνεται από τα 100 
στα 50 και στα 70 ευρώ κατά περίπτωση και στις εργατικές δι-
αφορές το δικαστικό ένσηµο µειώνεται κατά 50% (από 8 ο/οο 
σε 4 ο/οο). Το υπουργείο ∆ικαιοσύνης ανάρτησε σε διαβού-
λευση νοµοσχέδιο µε το οποίο επέρχονται αλλαγές (αυξοµοι-

ώσεις) στον χάρτη των παραβόλων, τελών και δικαστικών εξό-
δων όλων των δικαστηρίων και όλων των βαθµών. Σε µερικές 
περιπτώσεις µειώνονται τα παράβολα και τα δικαστικά έξοδα, 
ενώ σε άλλες προστίθενται νέα ή ακόµη αυξάνεται το ύψος 
των χαρτοσήµων.

Εκατοντάδες χιλιάδες ανάπηροι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και 
άνεργοι έχουν πέσει τους τελευταίους µήνες θύµατα µιας πε-
ρίεργης πρακτικής του υπουργείου Οικονοµικών και της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων να επιβάλλουν άδικα και παρά-
νοµα «χαράτσια» σε επιδόµατα που οι εν λόγω φορολογούµε-
νοι λαµβάνουν! Τα προνοιακά επιδόµατα χιλιάδων αναπήρων 
χαρακτηρίστηκαν φέτος από το υπουργείο Οικονοµικών και την 
Γ.Γ.∆.Ε. ως εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και επιβαρύνθη-
καν µε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Στα επιδόµατα τριτέκνων 
και πολυτέκνων που καταβλήθηκαν από τον ΟΓΑ στις 20 Ιουλίου 
επιβλήθηκε για πρώτη φορά τέλος χαρτοσήµου 3,6%. 

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεµβρίου 2016 σε όλα 
τα ταµεία Το ∆ηµόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Αυ-
γούστου 2016 ηµέρα Τρίτη. Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις 
στις 30 Αυγούστου 2016 ηµέρα Τρίτη. Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει 
τις συντάξεις την 1η Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Πέµπτη. Ο ΟΓΑ 
θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα 
Πέµπτη. Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 31 
Αυγούστου 2016 ηµέρα Τετάρτη.

Αντιµέτωπες µε δεκάδες περιστατικά πλαστών ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων έρχονται οι εφορίες της χώρας, στο πλαίσιο της δια-
δικασίας για άρση της ακινησίας του αυτοκινήτου, που αιτούνται 
αρκετοί κάτοχοι οχηµάτων. Για να µπορέσει κάποιος να πάρει τις 
πινακίδες του αυτοκινήτου του έστω και για έναν ή δύο µήνες, 
πρέπει να καταθέσει και ασφαλιστήριο συµβόλαιο, που να πι-
στοποιεί ότι ο κάτοχος έχει τουλάχιστον τη βασική κάλυψη για 
αστική ευθύνη έναντι τρίτου.

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  2015 – 2016
Οι καθηγητές του Φροντιστηρίου μας, συγχαίρουν τους μαθητές για την επιτυχία τους 

στις ανώτερες σχολές και ευχόμαστε, Καλή σταδιοδρομία στις σπουδές τους.
1. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σχολή Ευελπιδων 
2. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μαθηματικών  Πανεπιστημίου  Πάτρας
3. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. - Πειραιά
4. ΑΛΕΠΗΣ ΗΛΙΑΣ, Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας
5. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Χρημ. & Τραπεζικής  Διοίκησης  - Πειραιά
6. ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Οικονομικής Επιστήμης - Πειραιά
7. ΦΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Μαθηματικών  Πανεπιστ.  Κρήτης
8. ΛΩΛΟΥ ΜΟΝΙΚΑ, Αστικής & Περιφ. Ανάπτυξης - Πάντειος
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  Χημ.  Μηχαμικών Πανεπιστ. Πάτρας
10. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣ.,  Μεταλειολόγων  Ε.Μ.Π. - Αθήνα
11. ΔΕΡΒΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ,  Νοσηλευτική Πελοποννήσου
12. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ,  Οικον. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
13. ΛΙΑΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ,  Πληροφορική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
14. ΤΣΑΜΗ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ, Μηχανολόγων  Μηχαν.  Τ.Ε.Ι. Πάτρας
15. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τ.Ε.Ι  Λογιστική Μεσολογγίου
16. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ, Συστήματα Αυτόματ. Ενέργ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

17. ΟΜΠΟΥΚΟΒΙΤΣ  ΠΑΟΛΑ, Τ.Ε.Ι Λογιστική Ηγουμενίτσα
18. ΜΑΡΓΕΤΗ  ΕΦΗ, Οπτικών  - Αθήνα
19. ΧΟΥΡΛΙΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ,  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Αθήνα
20. ΛΑΔΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ,  Μηχανολόγων Μηχ.  Τ.Ε.Ι.  Κοζάνης
21. ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ.  Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικών Πειραιά
22. ΔΑΜΑΛΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ,  Ψηφιακών Μέσων & Επικ.  Τ.Ε.Ι. Αργοστόλι
23. ΤΟΠΟΥΖΗ  ΕΛΕΝΗ, Συστήματα Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας
24. ΤΟΥΜΑΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Διοίκηση Επιχειρήσεων - Αθήνα
25. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ  ΣΑΛΩΜΗ, Οργάνωση – Διοίκηση – Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
26. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Οργάνωση – Διοίκηση – Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
27. ΒΑΡΕΛΑ  ΜΥΡΣΙΝΗ,  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
28. ΠΕΡΓΑΝΤΙΝΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ, Οικονομικών Επιστημών  ΕΚΠΑ
29. ΤΡΙΛΙΔΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ,  Οικονομικών Επιστημών ΑΣΟΕ
30. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔ.,  Ναυτιλιακών  Σπουδών Χίου
31. ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ, Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά
32. ΜΑΥΡΙΔΗΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ,  Τ.Ε.Ι.  Λογιστική  Πειραιά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΑΧΑΡΝΕΣ
(Απέναντι ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου) Τηλ.: 210 2466896 - 6974 366070



Κυριακή 28 Αυγούστου 2016�

Από το 2011 έπρεπε να έχει τεθεί σε καθεστώς εξυγίαν-
σης ο Δήμος Αχαρνών σημειώνει το ρεπορτάζ της έγκυρης 
οικονομικής ιστοσελίδας capital.gr, που υπογράφει ο δη-
μοσιογράφος Δημήτρης Δελεβέγκος. Αξίζει να το διαβά-
σουμε.

Μπορεί οι Αχαρνές να εντάχθηκαν την περασμένη εβδο-
μάδα στο Οικονομικό Παρατηρητήριο, που ισοδυναμεί, 
άτυπα, με πτώχευση, καθώς αδυνατούν να αποπληρώσουν 
τα χρέη τους, ωστόσο, η σκιά της χρεοκοπίας απειλεί, του-
λάχιστον, από το 2011 το Δήμο με τους λίγο περισσότε-
ρους από 100.000 μόνιμους κατοίκους. Αυτό προκύπτει 
από τον έλεγχο, που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι Ορ-
κωτοί Ελεγκτές Λογιστές στις οικονομικές καταστάσεις του 
2011. Την ίδια χρονιά, ένα «κόκκινο» δάνειο του Δήμου, θα 
θέσει σε κίνδυνο την εκταμίευση της πέμπτης δόσης του 
πακέτου διάσωσης του ΔΝΤ, ενώ ο κακοπληρωτής Δήμος - 
δεν ήταν ο μοναδικός- κατέστησε, τότε, αναγκαία την άμε-
ση δημιουργία μηχανισμού οικονομικής εξυγίανσης των 
ΟΤΑ. Το στόρι της χρεοκοπίας του Δήμου με την μακραί-
ωνη ιστορία δεν είναι παρά η μικρογραφία της ελληνικού 
χρεοστασίου.

Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών
Στις παρατηρήσεις, που διατυπώνουν με επιφύλαξη οι 

Ελεγκτές Λογιστές το 2011, σημειώνεται ότι:
-Στο κονδύλι του λογαριασμού «Απαιτήσεις από πώληση 

αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις 
από βεβαιωμένα έσοδα παλαιότερων χρήσεων με χρόνο 
γέννεσης των πέραν της πενταετίας (σ.σ.: 2006), συνολι-
κού ποσού της τάξης των 10 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις αυ-
τές είτε εισπράττονται με πολύ βραδείς ρυθμούς ή έχουν 
μείνει ακίνητες και εξ’ αιτίας αυτού του γεγονότος σε συν-
δυασμό και με τα προβλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία 
περί πιθανής ολοσχερούς παραγραφής τους, ενισχύεται 
η ύπαρξη διαβαθμισμένης επισφάλειας όσον αφορά την 
ρευστοποίηση τους στο σύνολο τους. «Δεν διενεργήθηκε 
πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της κλειόμενης 
χρήσης για τυχόν μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυ-
τών, το ποσό της οποίας δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε 
εξαιτίας της ποικιλομορφίας των και του διαφορετικού χρό-
νου παραγραφής αυτών».

-Στο κονδύλι του υπό στοιχείου Ενεργητικού Δ.ΙΙ.5. «Χρε-
ώστες Διάφοροι» περιλαμβάνονται και χρηματικά ποσά τα 
οποία εκταμιεύτηκαν σε παλαιότερα οικονομικά έτη, χωρίς 
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από την Ταμιακή Υπη-
ρεσία του Δήμου μέχρι λήξεως και της χρήσης 31.12.2011, 
στοιχειοθετώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ταμειακό έλλειμμα, 
συνολικού περίπου ποσού 12.337.188 ευρώ. Το ποσό αυτό 
συνθέτουν επί μέρους ποσά τα οποία εκφράζουν απαιτή-
σεις του Δήμου, κατά τρίτων, κατά Δημοτικών επιχειρή-
σεων, ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (πιστωτικά 
ιδρύματα) βάση δικαστικών αποφάσεων.

-Δεν έχει απεικονιστεί στα βιβλία του Δήμου υποχρέωση 
για την οποία (με βάση επιστολή από Νομικό Σύμβουλο 
του Δήμου) υπάρχει άμεσος κίνδυνος εκτέλεσης από την 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. συνολικού ποσού 2,2 εκατ. ευρώ. Έναντι αυτής 
της υποχρέωσης έχει ήδη διενεργηθεί πρόβλεψη σε πα-
ρελθούσα χρήση ποσού περίπου 700 χιλιάδων ευρώ, που 

υπολείπεται της συνολικής υποχρέωσης κατά περίπου 1,5 
εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα της κλειό-
μενης χρήσης καθώς και η καθαρή θέση του Δήμου εξαφα-
νίζονται ισόποσα αυξημένα.

-Δεν έχουν απεικονιστεί στα βιβλία του Δήμου, υποχρεώ-
σεις από δικαστικές υποθέσεις. Μόνον οι υποχρεώσεις από 
υποθέσεις τρίτων, είναι της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ορκωτοί σημείωναν ότι τίθεται εν αμ-
φιβόλω η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Δήμου 
και γι’αυτό η Δημοτική Αρχή πρέπει να παρουσιάσει τα πλά-
να της για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το μεγάλο φέσι
Σύμφωνα με τους ορκωτούς ελεγκτές, με την από 

20.11.2012 απαντητική επιστολή η Τράπεζα Πειραιώς-υπο-
κατάστημα Μενιδίου, γνωστοποίησε την ύπαρξη του δανει-
ακού «Λογαριασμού οριστικής καθυστέρησης, αριθ. 5149-
050743-090» με υπόλοιπο την 31.12.2011 ποσό περίπου 
6,7 εκατ. ευρώ. Η -κατά την άποψη της τράπεζας -υποχρέ-
ωση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί και επιμετρηθεί από την 
Δημοτική Αρχή και κατά συνέπεια δεν έχει απεικονιστεί στα 
βιβλία καθώς και στις οικονομικές καταστάσεις τόσο των 
προηγούμενων χρήσεων όσο και της 31.12.2011.

Εκείνη την περίοδο, ένα ακόμη δάνειο, που αδυνατούσε 
να εξυπηρετήσει ο Δήμος, ύψους 35 εκατ. ευρώ είχε απει-
λήσει να «τινάξει» στον αέρα την καταβολή της 5ης δόσης. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 
(11.07.2011), το συγκεκριμένο δάνειο, μαζί με ένα ακόμη, 
ύψους 25 εκατ. ευρώ, του Δήμου Ζωγράφου, είχαν χορη-
γηθεί από ξένες τράπεζες χωρίς να ζητηθούν εγγυήσεις, 
την περίοδο 2004-2009. Και εάν δεν αποπληρώνονταν, θα 
επιβάρυναν το δημόσιο χρέος της χώρας.

Στο Δήμο Αχαρνών το δάνειο είχε συναφθεί την περίοδο 
2002-2006 επί δημαρχίας Σ. Στριφτού. Ο δήμος, αν και ήταν 
υπερχρεωμένος, κατάφερε να πάρει δάνειο το 2004 ύψους 
35 εκατ. ευρώ από την αμερικανική τράπεζα Goldman 
Sachs και για το συγκεκριμένο δάνειο υπήρξε και έγκριση 
από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Και σ’ αυτό 
το δάνειο η τράπεζα δεν ζήτησε εμπράγματες εγγυήσεις, 
ωστόσο οι διαδικασίες σύναψης του δανείου ήταν νόμιμες. 
Έτσι, οι δανειστές ζήτησαν από την Αθήνα να κάνει την 
πληρωμή (με έμβασμα στην ΤτΕ) για να καλυφθεί το τυπικό 
σκέλος και να υπογραφεί η δόση.

Όμως το υπουργείο Οικονομικών, για να υπογράψει το 
ένταλμα, έπρεπε να ξέρει τι χρωστά ο κάθε δήμος, ποι-
ες δόσεις και με τι ημερομηνία είχαν μείνει απλήρωτες. 
Γι’αυτό, το υπουργείο Οικονομικών έπρεπε να εντοπίσει 
άμεσα το Δήμαρχο (σσ Ντούρο).

«Έπειτα από... έρευνα, οι υπηρεσίες του υπουργεί-
ου έμαθαν ότι είναι σε ένα γάμο και άρχισε ένας αγώνας 
εντοπισμού του ίδιου ή άλλων υπαλλήλων των οικονομι-
κών υπηρεσιών του δήμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
ο δήμαρχος Αχαρνών απάντησε στις κλήσεις γύρω στις 
8 μ.μ. ρωτώντας... χαλαρά αν όλα είναι εντάξει, και προ-
φανώς χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι ένα δάνειο κάποιων 
εκατ. ευρώ του προκατόχου του μπορούσε να μπλοκάρει 
μια δόση αξίας 3,2 δισ. Ευρώ» σημειώνει το ρεπορτάζ της 
Ελευθεροτυπίας.

  Αναταράξεις μικρής κλίμακας 
 στη Διοίκηση του Δήμου Αχαρνών

 Οι αποφάσεις που ακυρώθηκαν εξ αιτίας της απόφασης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης να δικαιώσει την ένσταση του πρώην Αντιδημάρχου 
Αναστάσιου Χίου: 

1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 58939/22663/8-8-2016 απόφαση της ασκούσας κα-
θήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που περιήλθε στο Δήμο 
στις 22-8-2016 (Α.Π. 50366/22-8-2016), περί ακύρωσης της υπ΄ αριθ. 
876/35521/6-6-2016 απόφασης Δημάρχου.
2. Η υπ’ αριθ. 876/35521/6-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί τροποποί-
ησης των υπ’ αριθ. 1655/69044/1-9-2014, 1894/78689/3-10-2014 και 
1761/16-9-2014 αποφάσεων Δημάρχου ως προς το μέρος που αφορά 
τον κ. Χίο Αναστάσιο του Θεοδώρου και απαλλάσσει αυτόν από τα κα-
θήκοντά του.
3. Η υπ’ αριθ. 880/35742/7-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβα-
σης των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πολυμενέα Παναγιώτη του Θε-
οδώρου.
4. Η υπ’ αριθ. 881/36146/8-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί αντιμισθίας 
στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο 
του  Κωνσταντίνου.
5. Η υπ’ αριθ. 887/35522/6-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί αναλπλή-
ρωσης αυτού από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Σιδη-
ρόπουλο Γεώργιο.
6. Η υπ’ αριθ. 1026/48600/4-8-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία 
ορίζει ως  Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου δυνα-
μικού τον κ.   Σταύρου Γεώργιο του Αυγουστή.

  Οι νέες αποφάσεις του Δημάρχου Αχαρνών 
κ. Γιάννη Κασσαβού

Αριθ. Αποφ.: 1050 /23-08-20126 - Αριθ. Πρωτ.: 50658
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την επαναφορά σε ισχύ των υπ’. αριθ. 1655/69044/01-09-2014, 
1894/78689/3-10-2014 και 1761/73569/16-9-2014 αποφάσεων Δημάρ-
χου ως προς το μέρος που αφορούν τον κ. Χίο Αναστάσιο του Θεοδώ-
ρου.
Β. Ανακαλούμε τις υπ’ αριθ. 880/35742/7-6-2016, 881/36146/8-6-2016, 
887/35522/6-6-2016 και 1026/48600/4-8-2016 αποφάσεις Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Κασσαβός 

Αριθ. Αποφ.: 1060 / 26-08-2016 - Αριθ. Πρωτ. 51122
ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 1655/69044/01-09-2014, 
1894/78689/3-10-2014 και 1761/73569/16-9-2014 αποφάσεων δημάρ-
χου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την τροποποίηση των υπ’ αριθ. 1655/69044/01-09-2014, 1894/78689/3-
10-2014 και 1761/73569/16-9-2014 αποφάσεων Δημάρχου ως προς το 
μέρος που αφορούν τον κ. Χίο Αναστάσιο του Θεοδώρου, την ανάκλησή 
του ορισμού του κ. Χίου Αναστασίου του Θεοδώρου ως Αντιδημάρχου 
και την απαλλαγή του Σταύρου Γεωργίου του Αυγουστή ως καθ’ ύλην 
Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού και κατά 
τόπον αρμόδιου Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδό-
νων και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΟΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝbΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ.

Η θητεία του ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 26/08/2016 μέχρι 
28/02/2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Στην περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί 
ο Δήμαρχος. Παραθέτουμε δείγμα υπογραφής του κ. Σταύρου Γεωργίου 
του Αυγουστή.

Γ. Τον ορισμό του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Σιδη-
ρόπουλου Γεωργίου του Κωνσταντίνου ως Αναπληρωτή Δημάρχου για 
το χρονικό διάστημα από 26/08/2016 μέχρι 28/02/2017. Ο ανωτέρω 
δικαιούται, για το ως άνω χρονικό διάστημα, αντιμισθίας Αντιδημάρχου, 
τροποποιουμένης αναλόγως της υπ’ αριθ. 1761/73569/16-9-2014 απο-
φάσεως μας.
Την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πολυμενέα Πα-
ναγιώτη του Θεοδώρου για το χρονικό διάστημα από 26/08/2016 μέχρι 
28/02/2017.

Ο Δήμαρχος 
Ιωάννης Κασσαβός

Από το 2011 έπρεπε να είχε υπαχθεί 
στο Παρατηρητήριο το Μενίδι λέει το Capital.gr 

Η Ι.Λ.Ε.Α. σήμερα με μεγάλη υπερηφάνεια παρου-
σιάζει τη φωτογραφία του τρίτου Ολυμπιονίκη, 
των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, στο 
άλμα επί κοντώ Μενιδιάτη Γεωργίου Δαμάσκου. 
Σήμερα 120 χρόνια μετά, η Κατερίνα Στεφανίδη 
κατέκτησε το χρυσό μετάλιο στο ίδιο αγώνισμα. Στη 
συγκεκριμένη φωτογραφία ο Δαμάσκος εικονίζεται 
φορώντας την στολή της Ριζαρείου Σχολής, από την 
οποία αποφοίτησε και στη συνέχεια σταδιοδρόμησε 
ως καθηγητής Θεολογίας. Στις επίσημες καταστά-
σεις, ο συμπατριώτης Ολυμπιονίκης αναφέρεται 
λανθασμένα ως Ευάγγελος. 
Η Ι.Λ.Ε.Α. ήδη από σήμερα αποστέλει το μονδικό 
αυτό ντοκουμέντο στον ΣΕΓΑΣ ο οποίος εδώ και 
καιρό αναζητεί φωτογραφία του Ολυμπιονίκη μας. 
Στη δεύτερη φωτογραφία ο Γεώργιος Δαμάσκος σε 
μεγαλύτερη ηλικία. 
Το copyright και των δύο φωτογραφιών ανήκει στην 
Ι.Λ.Ε.Α.

Ένας Μενιδιάτης Ολυμπιονίκης του επί κοντώ
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Η Μαρία Μοντεσσόρι είναι η Παιδαγωγός η οποία αγωνίστη-

κε για αλλαγές και καινοτομίες στην εκπαίδευση δίνοντας 

έμφαση στην εκπαιδευτική πρακτική με βάση την οποία 

προσπαθούσε να ερμηνεύσει κάθε πρόβλημα. Δεν ήταν θε-

ωρητικός με τη γενική σφαιρική έννοια. Ήταν τέλειος παρα-

τηρητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς και οι αντιλήψεις της 

απέρρεαν απ’ τις εμπειρικές της παρατηρήσεις.

Το πρόγραμμα της Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης στο Νηπι-

αγωγείο αποτελείται από τρεις βασικούς τομείς:

• Πρακτικές ασκήσεις της καθημερινής ζωής 

• Αισθητηριακές ασκήσεις 

• Καλλιέργεια γλωσσικών και μαθησιακών ικανοτήτων 

Οι μικροί μαθητές μπαίνοντας στο σχολικό τους περιβάλ-

λον, τους δίνεται η δυνατότητα να το εξευρευνήσουν και 

να επιλέξουν ελεύθερα τη κάθε εργασία με την οποία θα 

ασχοληθούν. 

Η Νηπιαγωγός θα παρουσιάσει με συγκεκριμένο τρόπο και 

προσοχή το κάθε υλικό είτε ατομικά ή σε μικρή ομαδούλα. Το 

κάθε παιδί ασχολείται με διαφορετικές εργασίες για όσο χρό-

νο ενδιαφέρεται για να καλύψει τις προσωπικές του ανάγκες 

και ικανότητες. Η παιδαγωγός δεν επιβάλει γνώσεις, προε-

τοιμάζει το μαθησιακό περιβάλλον, παρατηρεί το παιδί και το 

καθοδηγεί. Το παιδί μέσα στο προετοιμασμένο περιβάλλον 

μαθαίνει πως μαθαίνει. Σκοπός όλων αυτών των ασκήσεων 

είναι να αναπτυχθεί ο βαθμός συγκέντρωσης των παιδιών 

η αυτοπεποίθησή τους, η ανεξαρτησία τους από τους ενή-

λικες. Καθώς ο συντονισμός και η ικανότητα συγκέντρωσης 

αναπτύσσονται το παιδί αποκτά ένα αίσθημα τάξης και αυτο-

πειθαρχίας. 

Όσο αυξάνεται η εσωτερική πειθαρχία, τόσο αυξάνεται η 

ελευθερία του παιδιού. Οι εμπειρίες οι οποίες αποκτώνται 

κατά τα χρόνια απ’ τη γέννηση έως την ηλικία των έξι αποτε-

λούν τη βάση για την κατοπινή ανάπτυξη της νόησης και της 

προσωπικότητας.

Η αγωγή των πρώτων χρόνων του παιδιού είναι η στέρεη 

βάση που πάνω της θα οικοδομηθεί όλη η κατοπινή αγωγή 

του. η εργασία μέσα στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου βα-

σίζεται σε άλλο υλικό (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Γεω-

γραφία, Μουσική, Τέχνη) αλλά το πνεύμα που κυριαρχεί εκεί 

μέσα μένει πάντα το ίδιο.

Η κάθε τάξη θυμίζει ένα εργαστήρι με πλούσιο εποπτικό, 

παιδαγωγικό υλικό. Εδώ τα παιδιά κινούνται, σηκώνονται για 

να διαλέξουν το υλικό με το οποίο θα ασχοληθούν, επιλέ-

γουν αν θα εργαστούν σε κάποια ομάδα ή μόνα τους. Επιλέ-

γουν το πόσο χρόνο επιθυμούν να διαθέσουν σε κάθε δρα-

στηριότητα.

 Έχουν όμως υποχρέωση να κινούνται αθόρυβα, να επι-

στρέφουν το κάθε υλικό στη θέση τους και να μην ενοχλούν 

τους άλλους που εργάζονται. Το εποπτικό υλικό που είναι 

στη διάθεση τους τα βοηθάει να κατανοήσουν την κάθε αφη-

ρημένη έννοια με ευχάριστο βιωματικό τρόπο. Ο δάσκαλος 

λειτουργεί ως παρατηρητής και καθοδηγητής με βασικό του 

στόχο τα παιδιά του να χαίρονται πραγματικά τη διαδικασία 

της μάθησης και της έρευνας σ’ αυτό το προετοιμασμένο πε-

ριβάλλον. Η έρευνα ως εργαλείο κατάκτησης της γνώσης εί-

ναι ιδιαίτερα ελκυστική στους μαθητές του Μοντεσσοριανού 

περιβάλλοντος. Ατομικά ή ομαδικά θέτουν τα ερωτήματα του 

θέματος που ερευνούν. Κατευθύνονται στις ανάλογες πηγές 

για να συλλέξουν πληροφορίες. Καταγράφουν τις πληροφο-

ρίες. Συνθέτουν την περίληψη. Παρουσιάζουν την εργασία 

σε άλλη ομάδα της τάξης τους ή σε άλλη τάξη. Τα οφέλη 

που αποκτά το παιδί απ’ αυτή τη διαδικασία σε γνωστικό, ψυ-

χολογικό και κοινωνικό επίπεδο είναι πολλά.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα παιδιά μαθαίνουν να 

δουλεύουν ανεξάρτητα, να συμβιώνουν αρμονικά, να ανταλ-

λάσουν ιδέες με τους συμμαθητές τους, να συναισθάνονται 

τους γύρω τους, να μη λειτουργούν επικριτικά, να αναπτύσ-

σουν πρωτοβουλίες, να σέβονται τη διαφορετικότητα, να 

βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν (και να 

απολαμβάνουν την κάθε μαθησιακή διαδικασία).

  Μαρία Κωβαίου
Μοντεσσοριανά  σχολεία

60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  
Η αγωγή των πρώτων χρόνων του παιδιού είναι η στέρεη

βάση που πάνω της θα οικοδομηθεί όλη η κατοπινή αγωγή του

Δες τε ολόκληρο το Επετειακό Λεύκωμα των 60 χρόνων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://montessori.gr/images/60_Years.pdf
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τον Γεώργιο Νικ. Μπουζιάνη, που πέρασε 
στην ιατρική Σχολή Λάρισας, συγχαίρουμε 
θερμά και του ευχόμαστε κάθε πρόοδο 
στην ζωή του.

 Η Οικογένεια 
Νικολάου Γκίκα και Σιδερούλας

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

Θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ όλους τους μαθητές και 
τις μαθήτριες του Δήμου Αχαρνών, για την επιτυχία τους στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις. Καλή σταδιοδρομία και καλή αρχή στο 
νέο σας ξεκίνημα.

Θερμές ευχές και στους γονείς που έδωσαν τον δικό τους αγώ-
να και στήριξαν ηθικά και οικονομικά -παρά τις δυσκολίες- την 
επιτυχία των παιδιών τους.

Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και σε αυτούς που φέτος προσπά-
θησαν αλλά δεν τα κατάφεραν. Πάντα υπάρχει μία δεύτερη ευ-
καιρία ή μία εναλλακτική επιλογή. Καλή πρόοδο σε όλους!

Γιώργος Δασκαλάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος 
και Πρόεδρος Δ.Η.Φ.Α. 

Συνέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αχαρνών

Επίθεση τοξικομανούς σε παπά 
και πιστούς μέσα στην εκκλησία

Πρωτοφανές επεισόδιο με 
πρωταγωνιστή έναν τοξικο-
μανή ηλικίας 25-35 ετών, 
συνέβη το απόγευμα της 
Παρασκευής 12 Αυγούστου 
2016, σε βάρος του παπα 
Κώστα Πρίμπα και του εκ-
κλησιάσματος, μέσα στον 
Ιερό Ναό του Αη Δημήτρη 
και μάλιστα κατά την ώρα 
του εσπερινού.

Ο τοξικομανής, μπήκε στο 
Ναό Αγίου Δημητρίου κάνο-
ντας το σταυρό του και πλη-
σιάζοντας έναν –έναν τους 
λιγοστούς εκκλησιαζόμε-
νους, απαίτησε οικονομική 
βοήθεια, λέγοντας ότι πει-
νάνε τα παιδιά και η σύζυγος του. Σε παρατήρηση 
του επιτρόπου, ότι δεν επιτρέπεται αυτό που κά-
νει εντός του Ναού και εν ώρα ιερουργίας, έγινε 
επιθετικός. Όποιος από τους πιστούς αντιδρούσε, 
τον έβριζε και τον απειλούσε, ώσπου έφτασε 
στον παπα Κώστα ο οποίος του έδωσε 3 ευρώ, 
τα οποία του φάνηκαν λίγα και ζήτησε και άλλα 
Επικράτησε αναστάτωση, ο τοξικομανής, εκστόμι-
ζε ύβρεις κατά πάντων, επιτέθηκε σε πιστούς και 
χειροδίκησε ακόμα και κατά του Παπα - Κώστα. 
Τελικά αποχώρησε τρέχοντας όταν κάποιος είπε 
ότι έρχεται η Αστυνομία.

Το συμβάν αποτελεί έναν από τους κρίκους 
στην αλυσίδα των παραβατικών συμπεριφορών 
που προκαλούν, καθημερινά, στη συνοικία του 

Αγίου Δημητρίου οι τοξικομανείς 
που έρχονται απ’ όλα τα σημεία 
του ορίζοντα για να προμηθευ-
τούν τη δόση τους. 

Την ίδια ώρα οι εκπρόσωποι 
της ΕΛΑΣ δηλώνουν αδυναμία να 
ελέγξουν την κατάσταση και να 
βάλουν τέλος σε αυτή την άθλια 
κατάσταση, που αποφέρει κέρδη 
στους παραβατικούς και ζημίες 
στους φιλήσυχους κατοίκους της 
εργατούπολης των Αχαρνών.
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ΣΟΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΕΡΚΥΡΑ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
∆Ε∆ΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΑΛΚΙ∆Η ΣΒΕΤΑ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΤΕΙΒΙΝΤ, ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΡ∆ΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΗΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΧΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΤΥΑ - ΤΑΤΟΙ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΒΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΛΟΥΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
ΣΠΕΡΕΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΟΛΠΑΚΙ∆Η ΖΩΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΜΥΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
∆ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΑΡΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ
ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΙΡΕΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΡΑΕΤΕ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΚΟΛΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙ∆Α
ΚΥΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙ∆Α
ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
ΚΑΛΑΤΖΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΛΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΠΡΩΝΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΠΕΤΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΙΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ - ΤΕΙ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ∆ΡΑΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΕΛΙΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ - ΤΕΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:   Σακελαρίου 2 και ∆εκελείας 2( Κεντρική Πλατεία Αχαρνών) 
Τηλ. 210 2461236 . www.mpoutsikos-ekseliksi.gr & mpoutsikos-ekseliksi@gmail.com 

Οι επιτυχόντες 2016

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΙ
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«Σοφόκλεια 2016» 
Φεστιβάλ τέχνης και πολιτισμού στις Αχαρνές 
Το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφόκλεια 2016» περιλαμβάνει 21 θεατρικές και μουσικές παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 28 Αυγούστου έως 
τις 18 Σεπτεμβρίου 2016 στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στον λόφο του Προφήτη Ηλία στον Δήμο Αχαρνών.  Πρόκειται για ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει, παιδικές παραστάσεις, κωμωδίες, παραστάσεις αρχαίου δράματος, μουσικές συναυλίες και παραστάσεις θεάτρου σκιών . 
Σε όλες τις παραστάσεις ενηλίκων, η ώρα ώρες έναρξης είναι στις 21:00 ενώ στις παιδικές παραστάσεις η ώρας έναρξης είναι στις 20:30.

Φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφόκλεια 2016»

Το Φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφόκλεια» είναι 
ένας καθιερωμένος θεσμός στον ιστορικό Δήμο 
Αχαρνών.

Ένας θεσμός που για 3η συνεχόμενη χρονιά 
πρόκειται να προσφέρει ψυχαγωγία και πολιτιστι-
κή τέρψη.

Το ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»στο 
λόφο του Προφήτη Ηλία, θα φιλοξενήσει και φέ-
τος καλλιτέχνες και κοινό, σε ένα «ταξίδι» Πολιτι-
σμού, που περιλαμβάνει καταξιωμένες θεατρικές 
παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, παραστά-
σεις αρχαίου δράματος και συναυλίες.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών δι-
οργανώνει και φέτος άρτια το Φεστιβάλ Πολιτισμού 

«Σοφόκλεια 2016» και από τις 28 Αυγούστου έως τις 18 Σεπτεμβρίου θα έχουμε 
την ευκαιρία να δούμε από κοντά, την προσέγγιση και άποψη καταξιωμένων 
καλλιτεχνών σε κλασικά ή σύγχρονα έργα και να απολαύσουμε όμορφες ερ-
μηνείες και αποδόσεις.

Ο Πολιτισμός δεν είναι μια στατική κατάσταση ή μια παγιωμένη θέση αλλά 
ένα διαρκές ταξίδι αναζήτησης, προσπάθειας και δοκιμασίας και το Φεστιβάλ 
Πολιτισμού «Σοφόκλεια 2016» θα είναι το «όχημα» μας για αυτό το χρονικό 
διάστημα.

Δεν υπάρχει περίοδος του Ελληνισμού που η καθημερινότητα, η κοινωνική 
κατάσταση, οι ανάγκες ή οι προσδοκίες του λαού δεν έβρισκαν διέξοδο μέσα 
από πολιτιστικές εκφράσεις και αυτό καταδεικνύει την αξία και τη σημαντικό-
τητα του Πολιτισμού.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή διασκέδαση!
Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Γιάννης Κασσαβός

Φίλες και Φίλοι
H ΔΗ.Κ.Ε.Α. συνεχίζει και διοργανώνει το Φεστι-

βάλ Σοφόκλεια 2016, ένα θεσμό που - στο τέλος 
του καλοκαιριού - δίνει την ευκαιρία στους κατοί-
κους της πόλης των Αχαρνών να ξεφύγουν από 
την καθημερινότητα και τα προβλήματα ως ανάσα 
Πολιτισμού. 

Στο ευχάριστο αυτό διάλλειμα συγκίνησης και 
γέλιου

θα φιλοξενήσουμε στο πανέμορφο Ανοιχτό Θέ-
ατρο «Μίκης Θεοδωράκης» γνωστούς καλλιτέχνες 
για να παρουσιάσουν θεατρικές παραστάσεις και 
μουσικές συναυλίες που απευθύνονται σ’ ολό-
κληρη την οικογένεια και σ’ όλες τις ηλικίες. 

Φιλοδοξώντας να χαρίσουμε γέλιο και να προσφέ-
ρουμε

στο ευρύ κοινό ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου, το πλούσιο πρόγραμμα μας 
περιλαμβάνει υπέροχες παιδικές παραστάσεις, ξεκαρδιστικές κωμωδίες, αρ-
χαίο δράμα και μουσικές συναυλίες.  Τα Σοφόκλεια 2016 θα κλείσουν τα Καλ-
λιτεχνικά Τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με τη δυναμική τους παρουσία.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. που 
δουλεύουν πάντα με ζήλο και κέφι για την προάσπιση κι ανάδειξη του πολι-
τισμού.

Μαρία Χρ. Ναυροζίδου
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Α

Δημοτική Σύμβουλος Αχαρνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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«Σοφόκλεια 2016» 
Φεστιβάλ τέχνης και πολιτισμού στις Αχαρνές 
Το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφόκλεια 2016» περιλαμβάνει 21 θεατρικές και μουσικές παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 28 Αυγούστου έως 
τις 18 Σεπτεμβρίου 2016 στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στον λόφο του Προφήτη Ηλία στον Δήμο Αχαρνών.  Πρόκειται για ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει, παιδικές παραστάσεις, κωμωδίες, παραστάσεις αρχαίου δράματος, μουσικές συναυλίες και παραστάσεις θεάτρου σκιών . 
Σε όλες τις παραστάσεις ενηλίκων, η ώρα ώρες έναρξης είναι στις 21:00 ενώ στις παιδικές παραστάσεις η ώρας έναρξης είναι στις 20:30.
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του Δημήτρη Καμπόλη

Μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών -Εσόδων και Πολιτικής 
Προστασίας Δημήτρης Καμπόλης στο Κ.Ε.Α. του Πανευρωπαϊκού Σωματείου Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες «Συνεργασία- Δημιουργία» δι-
απίστωσε τις ζημιές που έχει υποστεί 
από τις κατ’ επανάληψιν κλοπές. Ο 
Αντιδήμαρχος θέλοντας να συμβάλει 
στην αποκατάσταση προσέφερε έναν 
πλήρες σύστημα Η/Υ για τις άμεσες 
ανάγκες λειτουργίας του Φορέα. Η 
δωρεά αυτή ήταν απαραίτητη για την 
ομαλή λειτουργία των εργασιών στο 
Κ.Ε.Α. και την εξυπηρέτηση των μελών 
του.

Για να εκφράσει εκ μέρους του ΔΣ 
τις βαθύτατες ευχαριστίες του για την 
αμέριστη συμπαράσταση του επισκέ-
φτηκε ο Πρόεδρος κ. Ρεθυμιωτάκης 
στο γραφείο του τον Αντιδήμαρχο. 

Το όνειρο δεκάδων ετών για την απο-
περάτωση του Ιερού Ναού της Παναγίας 
Γρηγορούσας στο Ζεφύρι γίνεται σιγά 
– σιγά πραγματικότητα. Μετά την επί-
σκεψη μου στον Εφοπλιστή, μα πάνω 
απ’ όλα καλό φίλο και κουμπάρο μου, 
Θανάση Μαρτίνο, οι κάτοικοι του Ζεφυ-
ρίου νιώθουν την αγαλλίαση πως η εκ-
κλησιά θα γίνει όπως την ονειρεύτηκαν 
οι πρόγονοι τους. Ο Θανάσης Μαρτίνος 
συνεχίζει την χρηματοδότηση του έρ-
γου, οι εργασίες ξεκίνησαν ξανά. 

Θα ήθελα προσωπικά και δημόσια να 
ευχαριστήσω για άλλη μία φορά τον 
Θανάση Μαρτίνο που στέκεται αρωγός 
σε ό,τι του ζητήσω προς όφελος των 
συνδημοτών μου και της πόλης μας!



Κυριακή 28 Αυγούστου 201616

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Με τον καθιερωμένο Εσπερινό και τη λιτάνευση του Επι-
ταφίου της Παναγίας, που τελέστηκαν την παραμονή του 
Δεκαπενταύγουστου, κορυφώθηκε το τριήμερο των θρη-
σκευτικών εκδηλώσεων της πανήγυρης του Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Αχαρνών. 

Παρευρέθηκαν εκατοντάδες πιστών και δεκάδες ιερέων 
και χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλιουπό-
λεως Αιγύπτου Θεόδωρος. 

Ειδικότερα διακρίναμε τον Αρχιερατικό επίτροπο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιλίου Εμμανουήλ Σέρβο, τους ιερείς Ιερών 
Ναών , Αγίας Άννας, Αγ. Δημητρίου, Ταξιαρχών Χαραυγής, 
Αγίου Κωνσταντίνου Άνω Αχαρνών, Αγ. Γεωργίου, Αγίου Δι-

ονυσίου, Αγίας Παρασκευής Άνω Αχαρνών και Αγίας Τριά-
δας Θρακομακεδόνων.

Από πλευράς επισήμων και δημοτικής αρχής παραβρέ-
θηκαν, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος ( που 
συνέβαλε και στην μεταφορά του επιταφίου στην λιτά-
νευση), Γιώργος Σταύρου, Ελένη Σαχσανίδου, ο δημοτικός 
σύμβουλος Στέργιος Πεδιαδίτης και ο πρόεδρος της Αρω-
γής Νίκος Γκασούκας. Επίσης ο πρώην Αντιδήμαρχος Γι-

άννης Κατσανδρής και η Υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού 
και επικοινωνίας της περιφερειακής οργάνωσης Αττικής της 
ΝΔ Γωγώ Δαλακώστα.

Στη λιτάνευση προπορεύονταν τα λάβαρα του ιερού Ναού, 
που κρατούσαν παιδιά του κατηχητικού, ενώ τον επιτάφιο 

συνόρευαν μικρά κορίτσια ντυμένα μυροφόρες . Ακολού-
θησε την διαδρομή Οδός Λιοσίων, Σαλαμίνος, Φιλ. Δέδε, 
Αθηνών και Φιλαδέλφειας, καταλήγοντας στην Κεντρική 
πλατεία. Εκεί την πομπή υποδέχθηκαν με τιμές οι ιερείς του 
Αγίου Βλασίου, οι οποίοι διέθεσαν και τα μικρόφωνα του 
Ναού, για τις ανάγκες της καθιερωμένης δέησης. 

 Η Ψυχαγωγία και η μάθηση ήταν τα βασικά συστατι-
κά των δράσεων του καλοκαιρινού προγράμματος δη-
μιουργικής απασχόλησης «Καλοκαίρι στην Πόλη 2016» 
που υλοποίησε η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.
Φ.Α).

Από τις 21 Ιουνίου, έως τις 29 Ιουλίου έμπειροι παιδα-
γωγοί και καθηγητές Φυσικής Αγωγής απασχόλησαν δη-
μιουργικά παιδιά από 6 έως 12 χρονών που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα. Το «Καλοκαίρι στην Πόλη 2016» έδωσε 
στα παιδιά τη δυνατότητα να αθληθούν, να παίξουν, να 
διασκεδάσουν και να μάθουν μέσα από επισκέψεις σε 

μουσεία και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης του προγράμματος 
«Καλοκαίρι στην Πόλη» ο πρόεδρος της Δημοτικής Φρο-
ντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος Δασκαλάκης ευχαρίστησε 
τους γονείς που εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους στους 
παιδαγωγούς και γυμναστές της ΔΗ.Φ.Α. και συνεχάρη 
το προσωπικό της ΔΗ.Φ.Α, που εργάστηκε ευσυνείδητα 
στο πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην Πόλη».

 Με πανηγυρικό εσπερινό και αρτοκλασία γιορτάσθηκε, την 
Κυριακή 7 Αυγούστου 2016, σύμφωνα με το Πάτριο Ημερο-

λόγιο, η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στην ομώνυμη Μονή της 
περιοχής Γκατζανά Αχαρνών, που αποτελεί Μετόχι της Ιεράς Μο-
νής Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γαρ-
δικίου Κλήμης, ο οποίος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην 
αφετηρία και στη συμβολή της Μονής. Δεν παρέλειψε ακόμα να 
εκθειάσει το έργο της μοναστικής αδελφότητας και να αναφερ-
θεί στην προσωπικότητα της Καθηγουμένης της Μονής Ιουστί-
νης.

Κορυφαία στιγμή του εορτασμού η περιφορά της Εικόνας της 
Αγίας συνοδεία του Κλήρου και του Λαού στους δρόμους της συ-
νοικίας. Ακολούθησε αγρυπνία στην οποία χοροστάτησε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Φυλής και Ωρωπού Κυπριανός. Μετά 
το τέλος της αγρυπνίας παρατέθηκε από τη Μονή εορταστικό 
γεύμα σε όλους τους προσκεκλημένους.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρευρέθηκε ακόμα η καθηγου-
μένη της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Αφιδνών Ταξιαρχία. Το Δήμο 
Φυλής εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, ενώ πα-
ρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Φυλής Ελέ-
νη Λιάκου, ο πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Μπουραΐμης, ο πρώην 

Αντιδήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κατσανδρής και από το 
γραφείο του Δημάρχου Φυλής ο επιστημονικός συνεργάτης Γι-
άννης Λιάκος και η υπεύθυνη της γραμματείας Πέπη Μαραζάκη.
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η διανομή τροφί-
μων σε 2.500 δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στον Δήμο Αχαρνών. Λόγω του μεγά-
λου όγκου δικαιούχων, η διανομή τροφίμων έγινε σταδιακά σε 
4 δόσεις και πιο συγκεκριμένα, στις 24 Ιουνίου, στις 4 Ιουλίου, 
στις 12 Ιουλίου και στις 29 Ιουλίου. 

Την παραλαβή και διανομή τροφίμων επίβλεψε η Αντιδή-

μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ελένη Σαχσανίδη και οι υπάλ-
ληλοι της Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι έχουν την 
ευθύνη του συντονισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρω-
παϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) με τη συνδρο-
μή, υπαλλήλων, οχημάτων και μηχανημάτων, των υπηρεσιών 
του Δήμου Αχαρνών. 

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 Με κατάνυξη και εκκλησιαστική 
λαμπρότητα τελέσθηκε η εορτή της Λαοφιλούς Οσίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου στη Λυκόβρυση Αττικής. Χιλιάδες προσκυνητές 
απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό προσήλθαν για να συμμε-

τάσχουν στην εορτή και να προσκυνήσουν το χαριτόβρυτο λεί-
ψανο και τη θαυματουργή εικόνα της Οσίας στην ιστορική Ιερά 
Μονή της.

Προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Καλλινίκου τελέσθηκε ο Εσπερινός, η Λιτή, ο 
Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, συγχοροστατούντων και συλλει-

τουργούντων του Ποιμενάρχου μας Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου ο οποίος εκήρυξε το 
θείο λόγο, των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Πειραιώς και Σα-
λαμίνος κ. Γεροντίου και Δημητριάδος κ. Φωτίου και με τη συμ-
μετοχή Ιερέων και Διακόνων. Παρών ο Δήμαρχος Λυκοβρύσεως 
- Πεύκης κ. Αναστάσιος Μαυρίδης. 

 Με τον Βουλευτή των ΑΝΕΛ και συνάδελφο κυνηγό Κο Κα-
τσίκη Κωνσταντίνο συναντήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. στο εντευ-
κτήριο του συλλόγου το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, 
όπου και ενημερώθηκαν κατ’ ιδίαν για την πρωινή συνάντηση 
που είχε με τους Υπουργούς Κο Τσιρώνη και Κο Κουίκ και αφο-
ρούσε την έκδοση της Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας περιόδου 
2016-2017, που με δέσμευση του αρμόδιου Υπουργού δεν θα 
είναι διαφοροποιημένη από την αντίστοιχη περσινή. Η συζή-
τηση συνεχίστηκε σε καφέ της πόλης μας σε ευχάριστο κλίμα, 
με χρήσιμες ανταλλαγές απόψεων και προτάσεων με βασικό 
θέμα τα δρώμενα στο κυνήγι σήμερα.

Στην Ιερά Μόνη Αγίων Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αθικίων 
Κορινθίας πραγματοποιήθηκε Πολυαρχιερατικό συλλεί-
τουργο, όπου Αρχιερείς και Ιερείς τίμησαν τον προκαθή-
μενο της Εκκλησίας μας, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Καλλίνικο σήμερα, ημέρα μνήμης του Αγίου 
Μάρτυρος Καλλινίκου, κατά την οποία ο Αρχιεπίσκοπός μας 
άγει τα oνομαστήριά του. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε 
ο Μακαριώτατος με συλλειτουργούς τους Αρχιερείς Σεβα-
σμιωτάτους Μητροπολίτες: τον Πειραιώς και Σαλαμίνος κ. 
Γερόντιο, ον Ποιμενάρχη μας Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομο, τον Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, τον Δημητριάδος κ. 
Φώτιο και τον Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ο οποίος κήρυξε τον 

θείο λόγο, καώς κι άλλους κληρικούς.

Η εορτή της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στη Λυκόβρυση Αττικής

Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το Διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

Τον τρίτο κατά σειρά γιο υποδέχτηκε σήμερα η οικογένεια 
του Χρήστου Μενιδιάτη!!! Η γλυκιά Νάνσυ Μπίσια έφερε σή-
μερα στον κόσμο έναν ακόμη υγιέστατο νεαρό «Μενιδιάτη» 
κάνοντας ολόκληρη την οικογένεια αλλά και ιδιαίτερα τον 
αγαπημένο μας συμπολίτη, τραγουδιστή Χρήστο Μενιδιάτη 
να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Το νέο μέλος που “έσκασε” 
μύτη στο Νοσοκομείο ΡΕΑ υποδέχτηκαν ως όφειλαν όλοι 
οι... άντρες της οικογένειας, μαζί με τον πανευτυχή μπαμπά 
αγκαλιές μοίρασαν στην μαμά και τον αδερφό τους ο Μι-
χάλης και ο Παναγιώτης, τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του 
νέου μέλους!!!!

Να σας ζήσει, να είστε γεροί να καμαρώνεται την οικογέ-
νειά σας!!!!

Εσπερινός για την Απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σε 
ένα μέρος που αν και βρίσκεται εκτός ορίων του δήμου μας, 
εκτός ορίων αρχιεπισκοπής μας εντούτοις, έχω την εντύπωση 
πως είναι παραδοσιακά άρρηκτα συνδεδεμένο με τις Αχαρνές 
και τους μενιδιάτες... Παναγία Χελιδονού, την παραμονή της 
εορτής 22 Αυγούστου 2016

Τρόφιμα σε 2.500 δικαιούχους του ΤΕΒΑ από τον Δήμο Αχαρνών
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ΕΦΥΓΕ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ. παπά Λαμπρος!

Της Δήμητρας Καλογράνη
 τ. εκπαιδευτικός

Ήταν δικός μας γιατί μας είχε σαν παιδιά του και μείς τον είχαμε 
σαν πατέρα.  Αθόρυβα,οπως αθόρυβος υπήρξε σε όλη του τη ζωή, 
έφυγε για τη χώρα των Αγγέλων ο αγαπητός και σεβαστός λευίτης 
π. Λαμπρος Στάμος, Οι ενορίτες του  Αγίου Βλασίου είχαμε την αγα-
θή τύχη να τον γνωρίσουμε σαν εφημέριο του Περιωνυμου Ιερού 
Ναού! Πολλοί είχαμε την ευλογία να τον γνωρίσουμε ως

Πνευματικό μας πατέρα κι’ έχομε να θυμόμαστε; Την πραότητα 
του χαρακτήρα του, την εκκλησιαστική του σοφία μα περισσότερο 
τις πατερικές του συμβουλές! Αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή ως 
καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού και με το φωτεινό παράδειγμά του 
μας έδειξε το δρόμο της αλήθειας και της αρετής! Στις καρδιές μας 
θα μείνει ως καλός και στοργικός πατέρας και στη σκέψη και θύμη-
σή μας ως ακούραστος πνευματικός ποιμένας! 

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ. Σεβαστέ μας πατέρα Λάμπρο! 

  Δήμητρα Καλογράνη

Σοκ για τις Αχαρνές ο θάνατος 
του Βασίλη Σκαραμαγκά 

Τον Βασίλη Σκαραμαγκά 
θρηνεί από το απόγευμα της 
Τρίτης 2 Αυγούστου 2016 η 
οικογένειά του και το γονεϊ-
κό κίνημα των Αχαρνών. 

Ο εκλιπών, μετά από μια 
κοπιαστική μέρα κάθισε στον 
καναπέ του σπιτιού του για 
να ξεκουραστεί και δεν ξα-
νασηκώθηκε. 

Η είδηση της απώλειάς του 
συγκλόνισε την τοπική κοι-
νωνία καθώς διακρινόταν για 
το ήθος και το ενδιαφέρον 
του για την βελτίωση της εκ-

παίδευσης. Συμμετείχε στις περισσότερες από τις πρωτοβουλί-
ες που ανέπτυξε, τα τελευταία χρόνια, το γονεϊκό κίνημα των 
Αχαρνών. 

Ως αστυνομικός διακρίθηκε για την εντιμότητα και την προσή-
λωσή του στο καθήκον. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει δόκιμο 
το γιο του, ο οποίος, με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε στις 
φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις θα πάρει, όπως όλα δείχνουν, 
τη θέση του πατέρα του στο Σώμα ως αξιωματικός.

Θρήνος για το Σύλλογο Κρητών, 
ο χαμός του Νίκου Καμπουράκη

Την απώλεια του χοροδιδάσκαλου Νίκου Καμπουράκη θρηνεί ο 
Σύλλογος Κρητών Αχαρνών. Ο άτυχος νέος έχασε τη ζωή του, σε 
ηλικία 22 ετών, νωρίς το πρωί του Σαββάτου 30 Ιουλίου 2016, όταν 
η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην 
οδό Αγίου Διονυσίου, στο Μενίδι. Η είδηση προκάλεσε σοκ στα 
μέλη του συλλόγου και ιδίως στα μέλη του χορευτικού. 

Βαριά απώλεια χαρακτήρισε το γεγονός ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Κρητών Μανώλης Μανιδάκης που επέστρεψε εσπευσμένα από 
την Κρήτη, όπου είχε μεταβεί για τις διακοπές του καλοκαιριού.

«Θα επιθυμούσα να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μου για τον άδικο 
χαμό του δασκάλου μας Νίκου Καμπουράκη, Είναι μια μεγάλη απώ-
λεια για το σύλλογό μας και για όλους εμάς. Θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του και τους οικείους του»
Τη θλίψη του εκφράζει με ψήφισμά του και ο Σύλλογος Κρητών 
Φυλής, το ΔΣ του οποίου παρέστη σύσσωμο στην κηδεία με επικε-
φαλής τον Πρόεδρο του ΔΣ Βασίλη Στεφανουδάκη.
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, για 
την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, 

Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας 

ΣΩΤΗΡΙΑΣ χήρας 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΙΦΤΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθηνά και Νικόλαος Γκότσης, 
Δημήτριος και Αικατερίνη Στριφτού

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης και Χριστίνα Γκότση, 
Γεώργιος και Παναγιώτης Γκότσης, Γεώργιος και Κυριακή Στριφτού, 

Κωνσταντίνος και Αγγελική, Σωτηρία Στριφτού
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Αθηνά και Ζέτα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χριστίνα χήρα Σωτ. Παπασωτηρίου, Γεωργία χήρα Αντ. 
Παπασωτηρίου, 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΓΚΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους όσοι, 

με οποιονδήποτε τρόπο, μας 

συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας 

για την απώλεια του λατρεμένου μας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, 

Αδελφού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 

Επίσης ευχαριστούμε όσους 

κατέθεσαν στέφανο στη σορό του 

καθώς και όσους κατέθεσαν χρήματα 

στο Ίδρυμα με Ειδικές Ανάγκες 

«ΑΡΩΓΗ»

Η οικογένεια του 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου.

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανασία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης και Ραλούκα, 

Αλέξανδρος και Μυρσίνη, Αργύρης και Στέλλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σταύρος, Νικολέτα, Διονυσία, Αθανασία, 

Αθανασία, Θεοδώρα.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Σεπτεμβρίου 2016 
και ώρα 9:30 π.μ.,  40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου 
– Αχαρναί , υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
λατρεμένου μας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, 

Αδελφού και Θείου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη – Χρυσάνθη και 

Ιωάννης Γκίκας,   Δήμητρα και Κυριάκος 
Πιερρακάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Όλγα Γκίκα, Αβάπτιστο 
Πιερρακάκης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 
 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 

στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους, όσοι με οποιοδήποτε τρόπο, μας 

συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, για την απώλεια του 

πολυαγαπημένου μας Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου.

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ
Επίσης ευχαριστούμε και όσους αντί στεφάνου, κατέθεσαν 

χρήματα στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών 

(Κ.Ε.Α.Τ.).

Η οικογένειά του

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, 
πέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, Παππού, 

Αδελφού και Θείου.

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Γιώργος και Πόπη Μουστακάτου, Μαρία και Γιάννης Φώτος, 

Χαράλαμπος Μουστακάτος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αναστασία, Ελένη, Πέτρος.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελένη Χρ. Βλάχου, Γιάννης Μουστακάτος, Μαρία Παν. 
Χατζησπύρου, Δήμητρα Παν. Δημητρέση, Κώστας και Γεωργία Μουστακάτου, 
Αγγελική και Δημήτριος Δαμάσκος, Σταύρος και Χριστίνα Μάστορα, Γιώργος 

και Γιούλη Μάστορα.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ–ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ–ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού
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Ο ΚΟΚΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΕ-
ΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ 
του γένους ΡΙΖΟΥ που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚARHEL ERIKA 
του ZOLTAN και της IBOJKA το γένος 
VARGA που γεννήθηκε στην ΡΟΥ-
ΜΑΝΙΑ και κατοικεί στην ΚΥΠΡΟ θα 
έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝ-
ΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος ΚΙΤΣΑ 
που γεννήθηκε στο ΑΡΓΟΣ και κατοικεί 
στο ΖΕΦΥΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΑΜΠΟΥ-
ΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΖΩΗΣ 
το γένος ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα 
γίνει στο ΚΑΜΕΤΕΡΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΧΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΒΙΟΛΕΤΑΣ το 
γένος ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΠΗΛΙΚΙΔΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ της ΜΑΡΙΑΣ το 
γένος ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ, που γεννήθη-

κε στην ΡΩΣΙΑ και κατοικεί στον 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν 
σε γάμο που θα γίνει στα ΑΝΩ ΛΙΟ-
ΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΤΕΡΕΕΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 
και της ΜΑΡΟΥΛΑΣ το γένος ΤΕΡΕ-
ΕΒΑ που γεννήθηκε στο ΤΑΖ – ΚΑ-
ΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και η CRIVCEANSLAIA 
NATALIA του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της 
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΑΓΑΠΗΕ, που γεν-
νήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ και κατοι-
κεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος 
ΠΑΝΙΔΟΥ που γεννήθηκε στο ΤΖΕ-
ΤΙΣΑΪ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΦΕΟΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ και της 
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ, που 
γεννήθηκε στο ΤΣΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα 
γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος κατάλ-
ληλος για Φροντιστήρια, Ιατρεία, Γραφεία, 
κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, οδός 
Καποδιστρίου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 
2460903. 6Δ154.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου, 75 
τ.μ. , νεόδμητο, με ένα υπνοδωμάτιο, σαλό-
νι – κουζίνα και αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια, 
με τέντες, ασανσέρ και αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ. 213 041183 και 6944 147846. 4Δ152 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περίπου 
στο κεντρικό Μενίδι, Οδυσσέως 18, στον 
Ά πρώτο, ανακαινισμένο, με θωρακισμένη 
πόρτα ασφαλείας, διαμπερές, ευάερο και 
ευήλιο, με καινούρια τέντα, ενοίκιο 250 
ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 6973214792.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού 
– Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 
6972 601252. 4Δ154. 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ηλεκτρικής κιθά-
ρας σε αρχάριους και προχωρημένους, από 
κάτοχο του Diploma of the London College of 
Music. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 6973 079041 - e-
mail:johnven1993@hotmail.com . 6Δ152 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από κάτο-
χο c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδο-
νται από έμπειρη καθηγήτρια 30 έτους πεί-
ρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 
6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την 
διανομή φυλλαδίων Τηλ 6974962940

ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβά-
νει τον καθαρισμό και περιποίηση, κήπων, 
ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικο-
πέδων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 
387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 15 στεμμάτων στην Κεφα-
λονιά. Περιοχή Αχνός , στον κεντρικό δρόμο 
Αργοστολίου – Σάμης. Τιμή 15.000 ευρώ. Τηλ. 
6983 517625. 4Δ154

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κότες Αυγοπαραγωγής 
στην τιμή των 8 ευρώ εκάστη, καθώς και αυγά 

οικολογικά, με 5 ευρώ η καρτέλα. 
Τηλ. 6974 537283. 6Δ151

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης 
και υπόδυσης για μικρούς και μεγάλους σε 

αποδεδειγμένα άπορες και πολύτεκνες 
οικογένειες. Τηλ. 6974 537283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ,  ΑΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ. 
  ΤΗΛ. 6979 023643. 

8Δ159

 • ΠΕΜΠΤΗ 08 – 09 – 2016 : Μουσική παράσταση στο Ηρώδειο: «Τα 100 ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ 

ΒΙΟΛΙΑ». Μεταφορά και εισιτήριο 28 και 56 ευρώ, ανάλογα με την θέση. 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ – ΒΕΡΟΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

– ΤΑΦΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ. Περιλ/νεται μεταφορά, μια διανυκτέρευση, 

πρωινό και βραδινό γεύμα. Εισιτήριο 80 ευρώ.

• ΚΥΡΙΑΚΗ 2-10-2016. Μονοήμερη εκδρομή στην ΤΗΝΟ.

Μεταφορά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια 55 ευρώ. 
Πληροφορίες στα τηλ. 210-2469576, 6977625869

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές - ΤΗΛ.: 210-2469576 Fax: 210-2464760

 www.perrakistours.gr – e-mail: info@perrakistours.gr

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 8:30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημέης μας Μητέρας, 

Αδελφής και Θείας.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Χήρας ΝΙΚ. ΛΙΑΚΟΥ
Ο ΥΙΟΣ: Δημήτρης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο καφέ ΛΙΑΚΟΣ, 

πλησίον του Ναού.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 ΝΤΑΡΔΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
 

Την 8nv του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέραν ΠΕΜΠΤΗ, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Γεννέ-
σεως της Θεοτόκου εις θέσιν Ντάρδιζα, μεταξύ Αχαρνών και Άνω Λιοσίων Αττικής.

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Σεπτεμβρίου 2016 το εσπέρας και ώραν 6.30 μ.μ., θα τελεσθεί Μέγας 
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείον λόγον.

Την ΠΕΜΠΤΗ 8ην Σεπτεμβρίου ημέραν της εορτής, θα τελεσθεί Πανηγυρική Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας. 

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνος της Θε-
ομήτορος.

Το απόγευμα της εορτής θα ψαλεί Εσπερινός και παράκλησις της Θεοτόκου.

 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
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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

28/8/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 Λεωφ. Δημοκρατίας 272. ΤΗΛ. 210 2310318

29/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Λεωφ. Καραμανλή 38-40. ΤΗΛ. 210 2446460

30/8/2016 ΤΡΙΤΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050

31/8/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Αριστοτέλους 50. ΤΗΛ. 210 2466478
1/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 210 2403004

2/9/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 
Ηρώων Πολυτεχνείου. 51 ΤΗΛ. 210 2477711

3/9/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 210 2316737
4/9/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλο.ς Τ. 210 2316673
5/9/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 47. ΤΗΛ. 210 2402794
6/9/2016 ΤΡΙΤΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. ΤΗΛ.210 2316792
7/9/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ 

Αγίου Διονυσίου 82. ΤΗΛ. 210 2444771
8/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥΛΑ 

Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλο. ΤΗΛ. 210 2385253
9/9/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Λ. Θρακομακεδόνων 117. ΤΗΛ.210 2430204
10/9/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αγ. Κωνσταντίνου 16. ΤΗΛ. 210 2460251
11/9/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Μπόσκιζας 13 .ΤΗΛ. 210 2444418

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 28- 08- 2016 Έως 11 - 09 – 2016

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ. 6946 362983 και 6983 465812

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

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Blog Απόψεων και ειδήσεων

Ενημερώνει τους δημότες 
– επιμορφώνει τους αιρετούς!!!

Όλες οι δημοτικές ειδήσεις με αποδείξεις.
http://eleftherovima.wordpress.com

ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί. 
Τηλ.: 210 2465635,6977 627625, Φαξ : 210 2465635

Λείψανα των θαυματουργών 
Αγίων Ματρώνας και Σεραφείμ του Σαρώφ 

προς προσκύνηση στις Αχαρνές 
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά Αχαρνών εκτίθεται 

προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα μεγάλων Ρώσων Αγίων: Οσίου Σεραφείμ 
του Σαρώφ, Αγίας Ματρόνας της Αόμματης, Μόσχας, Αγίων Φιλαρέτου
 και Θεοδοσίου Αρχιεπ. Τσερνίγκοφ και Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί μπορούν να λαμβάνουν την ευλογία των Αγίων

 καθημερινά, αφού ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελά παραμένει ανοιχτός 
καθημερινά από 8:00 π.μ. με 1:00 μ.μ. και από τις 5:00 μ.μ. μεχρι 8:00 μ.μ.
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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 

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
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×ñÞóôïõ  ÈáíÜóçò – ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÙÍ  ÁÈÇÍÁÓ
ÄåëçãéÜííçò  Äáõúä – ÁÎÉÙÌÁÔÉÊÙÍ  ÅËËÇÍÉÊÇÓ  ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ
Ôñéáíôáöýëëïõ  Åëåõèåñßá – ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ & Ì.Ì.Å.  ÁÈÇÍÁÓ
Êáøïýëçò  ¢ñçò – ÌÏÑÉÁÊÇÓ ÂÉÏËÏÃÉÁÓ & ÃÅÍÅÔÉÊÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇÓ
ÌåãáãéÜííçò  Íßêïò – ÏÑÃÁÍÙÓÇ  &  ÄÉÏÉÊÇÓÇ  ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ  ÁÈÇÍÁÓ
ËåâïãéÜííç  Ãåùñãßá – ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ  ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ  ÁÈÇÍÙÍ
ÔóéÜêáëïõ  ÁëåîÜíäñá – ÁÃÃËÉÊÇÓ  ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ  ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ
ÊáëïõäÜ  Ãåùñãßá – ÖÕÓÉÊÏ  ÁÈÇÍÁÓ
Ãéáííïýëç  Ðáíáãéþôá – ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ & ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁ
Ößëç  ÅëÝíç – ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÙÍ  ÌÇ×/ÊÙÍ  ×ÁÍÉÁ
Âñåôôüò  ÓùôÞñçò – ÐÏËÉÔÉÊÙÍ  ÌÇ×/ÊÙÍ  ÎÁÍÈÇ
Âëá÷Üêçò  Çëßáò – ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÙÍ  ÐÁÔÑÁÓ
Ðáíáãüðïõëïò  ÃéÜííçò – ÖÕÓÉÊÙÍ  ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Íßêïõ  ÂÜóéá – ÂÉÏËÏÃÉÊÙÍ  ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÙÍ  ÉÙÁÍÍÉÍÁ
Ðáðáãåùñãßïõ Íéêüëáïò – ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ ÑÅÈÕÌÍÏ
Êáñáãéáííßäïõ  Ìáñßá – ÈÅÁÔÑÉÊÙÍ  ÓÐÏÕÄÙÍ  ÁÈÇÍÁ
Íßêá  ÅéñÞíç  Áíáóôáóßá – ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ  ÐÏËÉÔÉÊÇÓ  ÐÁÍÔÅÉÏÕ  ÁÈÇÍÁ
Êáñäáìðßêç  1⁄4ëãá – ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ  ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÐÁÍ/ÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ
ÔóéáôÜ  ¢íç – ÏÉÊÉÁÊÇÓ  ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ  ×ÁÑÏÊÏÐÅÉÏ  ÐÁÍ/ÌÉÏ  ÁÈÇÍÙÍ
Æá÷áñüò  ËÜìðñïò – ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ  ÖÕÓÉÊÇÓ  ÁÃÙÃÇÓ  ÔÑÉÊÁËÁ
ÃáëÜíçò  Ãéþñãïò – ÌÏÍÉÌÙÍ ÕÐÁÎÉÙÌÁÔÉÊÙÍ ÍÁÕÔÉÊÏÕ (Ó.Ì.Õ.Í.)
Êáíïýôáò  ÄçìÞôñçò – ÌÇ×/ÊÙÍ  ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÙÍ  &  ÅÐÉÊÏÉÍ. ÓÕÓÔ/ÔÙÍ ÓÁÌÏÓ
Ôóéãáñßäá  ÄÝóðïéíá – ÃÅÙÃÑÁÖÉÁÓ  ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ
Êáìåíßäïõ  Ìáñßíá – ÃÅÙËÏÃÉÁÓ  &  ÃÅÙÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ  ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ  ÁÈÇÍÙÍ
ÏõñáÞëïãëïõ  Ðáíáãéþôçò – ÌÇ×/ÊÙÍ Ó×ÅÄÉÁÓÇÓ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ & ÓÕÓÔ/ÔÙÍ  ÓÕÑÏÓ
ÊïëïìðÜôóïõ  Âéêôþñéá – ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ & ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÁÃÑÉÍÉÏ
Ðñßôóç ¢ííá – ÐËÁÓÔÉÊÙÍ ÔÅ×ÍÙÍ & ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ ÉÙÁÍÍÉÍÁ
Ðéðåñïðïýëïõ  Êùíóôáíôßíá – ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ ÁÈÇÍÙÍ
ÌáíôÝëïõ  Êáôåñßíá - ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ ÐÔÏËÅÌÁÚÄÁÓ
Ìé÷áçëßäïõ  Áíáóôáóßá – ÄÇÌÏÓÉÁÓ & ÊÏÉÍÏÔÉÊÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÁÈÇÍÁ
ÍéæÜìç  ÌáñéëÝíá – ÏÉÍÏËÏÃºÁÓ  &  ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÐÏÔÙÍ  ÁÈÇÍÁ
ÌáñìáñÜ  ËÝíá – ÐÏËÉÔÉÊÙÍ  ÌÇ×/ÊÙÍ  ÁÈÇÍÁ
Ôïýóç  ¢ííá  Ìáñßá – ÐÏËÉÔÉÊÙÍ  ÌÇ×/ÊÙÍ  ÐÅÉÑÁÉÁ
Ðáíáãéùôáêïðïýëïõ  Öáßç - ÐÏËÉÔÉÊÙÍ  ÌÇ×/ÊÙÍ  ÐÅÉÑÁÉÁ
ÔóéÜêáëïò  Ãéþñãïò – ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÙÍ ÌÇ×/ÊÙÍ ×ÁËÊÉÄÁ
Íßêá  Ãùãþ – ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ ÌÇ×/ÊÙÍ ×ÁËÊÉÄÁ
Ãêßêáò  ×ñÞóôïò – ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ ÌÇ×/ÊÙÍ ÊÏÆÁÍÇÓ
Éïñäáíßäïõ  Íéãêßíá – ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ ÌÇ×/ÊÙÍ ÊÏÆÁÍÇÓ
Ãêßêáò  Êþóôáò – ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ  ÊÏÆÁÍÇÓ
ÐáíôáæÞò  Âáóßëçò – ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÅÖÏÄÉÁÓÌÏÕ ÈÇÂÁ
Ðáðáäüðïõëïò  Êþóôáò – ÁÕÔÏÌÁÔÉÓÌÏÕ  ×ÁËÊÉÄÁ
ÓðõñéÜäïõ  ÍéêïëÝôôá – ÔÅ×ÍÏËÏÃÙÍ ÃÅÙÐÏÍÙÍ ÁÌÁËÉÁÄÁ
Êïíôüò  ÃéÜííçò – ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÙÍ ËÅÕÊÁÄÁ
ÄÞìïò  ÈïäùñÞò – ØÇÖÉÁÊÙÍ ÌÅÓÙÍ & ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÁÑÃÏÓÔÏËÉ
ÄÝäåò  Çëßáò – ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÁËÉÅÉÁÓ & ÕÄÁÔÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÙÍ ÌÅÓÏËÏÃÃÉ
ÌðéíéÜñç  ¸ëåíá – Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÎÕËÏÕ & ÅÐÉÐËÏÕ ÊÁÑÄÉÔÓÁ
Ìþñïò  ÃéÜííçò – ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÕ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ ÊÏÆÁÍÇÓ




