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Η ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο Οικονομικό Παρατηρητήριο 
ήταν  μια  προδιαγεγραμμένη πορεία, η οποία απορρέει από ολέ-
θρια λάθη του παρελθόντος, όπως είναι ο δανεισμός, η άρνηση 
αποπληρωμής δανείων, η επιμήκυνση δανείων και η μεταφορά 
των οικονομικών βαρών των προηγούμενων στους επόμενους. 

Ειπώθηκαν  και ακούστηκαν πολλά γι’ αυτή την εξέλιξη, όμως τα 
στοιχεία και οι αποδείξεις είναι εκείνα τα προαπαιτούμενα, η  γνώ-
ση των οποίων  οδηγεί  σε  χρήσιμα συμπεράσματα και στις σω-
στές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήσαμε από την Δημοτική 
Αρχή, να δώσει στη δημοσιότητα τόσο τα στοιχεία της ασφυκτικής  
οικονομικής κατάστασης  που παρέλαβε, όσο και τους χειρισμούς  
πριν και μετά την ένταξη του Δήμου σε  πρόγραμμα οικονομικής 
εξυγίανσης

Είναι γεγονός ότι οι  Διοικήσεις Στριφτού και Φωτιάδη  έλαβαν  

για  τον Δήμο Αχαρνών  δάνεια ύψους άνω των 77 εκατομμυρί-
ων ευρώ, ενώ η διοίκηση Ντούρου προέβη επίσης σε επιμήκυνση 
μέρους των δανείων, επιβαρύνοντας τον δανεισμό με 4,8 εκατομ-
μύρια ευρώ, εξασφάλισε  περίοδο χάριτος 3 έτη με αποτέλεσμα 
να μεταφερθεί η αποπληρωμή των δανείων στη διοίκηση Κασσα-
βού και αρνήθηκε να εξυπηρετήσει ένα από τα δάνεια των προγε-
νέστερων διοικήσεων. 

Η Διοίκηση Κασσαβού για το 2016 θα αποπληρώσει σε δόσεις 
δανείων 3 εκατομμύρια ευρώ. 

Ένα ακόμη οικονομικό «βαρίδ» για τον δήμο είναι το ταμειακό 
έλλειμμα των 10,27 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει προκύψει 
από τους ελέγχους ορκωτών λογιστών στις χρήσεις 2005-2006 
και την περίοδο 1-21/1/2007 (1ος έλεγχος) καθώς και τα έτη 2013-
2014 (2ος έλεγχος) και επιβεβαιώνεται από την αναφορά του Σώ-

ματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στις 28/12/2105. 
Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε στο πρόσφατο Δημο-

τικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, από 
τον Ιανουάριο του 2013 (επί διοίκησης Ντούρου) το Οικονομικό 
Παρατηρητήριο με έκθεσή του, είχε αναφέρει ρητά ότι «κρίνεται 
σκόπιμη η υπαγωγή του Δήμου σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγί-
ανσης προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία» ωστόσο η διοί-
κηση Ντούρου δεν έλαβε ποτέ υπόψη της αυτή την αναφορά του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η Διοίκηση Κασσαβού έχει αυτή τη στιγμή την «καυτή πατάτα» 
στα χέρια της και με τη βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών έχει 
την πρόκληση να βάλει τέρμα στην κακοδιαχείριση ετών και με 
σκληρή δουλειά και «θυσίες» να αποκαταστήσει την οικονομική 
κατάσταση του Δήμου.

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρεμβάσεις σε 53 σχολικά 
κτίρια του Δήμου Αχαρνών 

Την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο την «Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτι-
ρίων και Προαύλιων Χώρων του Δήμου Αχαρνών», προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ με ΦΠΑ, δρομο-
λόγησαν με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και 
ο Δήμαρχος Αχαρνών, Γιάννης Κασσαβός.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και έχει ως στόχο την αναβάθ-
μιση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αχαρνών και περιλαμβάνει παρεμβάσεις επισκευής και συντή-
ρησης σε 50 σχολικά κτίρια Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου. 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή κεραμοσκεπών, τη 
στεγανοποίηση δωμάτων και την αποκατάσταση διαρροών, τον χρωματισμό εσωτερικών ή/ και εξω-
τερικών επιφανειών, την κατασκευή θυρών, την κατασκευή ψευδοροφών και τη διάστρωση επιφα-
νειών αύλειων χώρων με ασφαλτικό τάπητα. Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

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

Αποκλειστική  έρευνα της «ΑΧΑΡΝΑΙΚΗΣ» για τα οικονομικά του Δήμου 

Στοιχεία – Πίνακες – Έγγραφα – Αναφορές - Ταμειακό έλλειμμα –Οικονομική εξυγίανση

Δανεισμός Δήμου Αχαρνών 
Ο δανεισμός του Δήμου Αχαρνών και 
αναχρηματοδότηση – επιμήκυνση 
δανείων περιόδων 2003 – 2014 (σελ.3)

Μείωση δαπανών 
Η μείωση δαπανών του Δήμου Αχαρνών 
όπως προκύπτει από τους Προϋπολογισμούς 
Δαπανών 2013 - 2016. (σελ.3)

Πίνακες -Έγγραφα - Αναφορές - Ταμειακό έλλειμμα - Οικονομική εξυγίανση, στις σελίδες  3,4 & 5

Πόσα πλήρωσε η διοίκηση 
Κασσαβού για  Δάνεια  
προηγούμενων ετών

Δάνεια Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων Ποσό πληρωμής

1/1/2015 έως 31/12/2015 1.231.680,26 €

1/1/2016 έως 30/9/2016 2.242.878,84 €

Σύνολο 2015-2016 3.474.559,10 €

Δάνειο Εθνικής Τράπεζας Ποσό πληρωμής

1/1/2015 έως 31/12/2015 977.830,44 €

1/1/2016 έως 30/9/2016 729.883,43 €

Σύνολο 2015-2016 1.707.713,87 €

συνολική απόδοση δανείων για τα έτη 2015 – 2016 

5.182.272,97 €
Βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας αριθμ. πρωτ. 87519/23.9.2016
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• Στην κατάσταση που έχει περιέλθει η πατρίδα μας, μόνο η συντα-
γή Μαρκεζίνη μπορεί να μας βγάλει από το τούνελ, το σκοτεινό που 
έχουμε πέσει. Όλα τα άλλα είναι θεωρητικά σάλια. Δηλαδή εντός – 
εκτός και επί τα αυτά. Όταν ένας κόμπος δεν λύνεται, τον κόβεις με 
το σπαθί σου. Αυτό λέγεται αυτοθυσία.
• Όταν η άγνοια και η ανικανότητα, μετατρέπονται σε ετσιθελισμό, 
τότε ασυνείδητα ρέπουμε στον Ολοκληρωτισμό. Δηλαδή στην στέρη-
ση της επιλογής του κάθε πολίτη. Αδιανόητο για μια Δημοκρατία. Η κυ-
βέρνηση μας αγνόησε βάναυσα την επιλογή του δημοκρατικού λαού 
με το δημοψήφισμα και το όχι στα μνημόνια. Το δυστύχημα είναι, ότι η 
όποια επόμενη κυβέρνηση δεν θα αποκολληθεί από τα μνημόνια, απλά 
θα τα διαχειριστεί.
• Ο Μέγας Αλέξανδρος, που κατέκτησε τον τότε κόσμο, δεν ήταν 
ούτε Χριστιανός, ούτε Μουσουλμάνος, ούτε Βουδιστής. Απλά είχε 
δάσκαλο του τον Αριστοτέλη. Σήμερα οι απόγονοί του, οι Καλάς, δυ-
όμιση χιλιάδες χρόνια μετά είναι περήφανοι για τον πρόγονο τους. Τα 
υπόλοιπα σκεφθείτε τα εσείς.
• Άλλο πράγμα η χαζομάρα, η κουταμάρα και άλλο η απειρία. Η δεύ-
τερη αποκτάται κάθε μέρα με την προσωπική πείρα. Όταν ξεκινάς μια 
άδολη κίνηση, φυλάξου από λουφαδόρους και από αυτούς που έχουν 
εντολή να καπελώσουν την αγνή πρόθεση σου.
• Μην κλάψεις για τα λάθη σου, αλλά πείσμωσε για να μην τα επανα-
λάβεις, όσο και εάν οι σειρήνες σε έλκουν. Θυμήσου ότι «το δις εξα-
μαρτείν ουκ ανδρός σοφού».
• Ο καθηγητής λέει στα παιδιά. Να ξέρετε παιδιά μου ότι στη ζωή μας 
τίποτα δεν είναι απόλυτο. Όποιος τυχόν πιστεύει κάτι τέτοιο, είναι 
απλά ανόητος. Ο μαθητής ρωτά: Είστε βέβαιος γι’ αυτό κύριε καθηγη-
τά; Και ο καθηγητής: Απολύτως! 
• Όλοι οι νέοι βιολογικά, δηλαδή φυσιολογικά βιάζονται. Η βιασύνη 
τους αυτή όμως εμπεριέχει αρκετή εμπειρία. Από δω βγαίνει η παροι-
μία, «στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα». 

• Στη Δημοκρατία ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Αυτό 
σημαίνει ότι απορρίπτουμε κάθε άλλη γνώμη. Απλά είναι ερέθισμα ζωτικό 
και χρήσιμο να ψάξουμε και την αντίθετη γνώμη να διαπιστώσουμε κατά 
πόσο είναι ωφέλιμη και χρηστική. Τίποτε στην δικαιοδοσία της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας δεν είναι απόλυτο. Το πρέπον το δημιουργεί η εκά-
στοτε ανάγκη της λύσης ενός αναπόφευκτου προβλήματος. 
• Σωστό είναι η νέοι μας, να μην θεωρούν υπεροψία ή αυταρχισμό, 
την συμβουλή των γερόντων. Απλά οι γέροντες βίωσαν στο διάβα της 
ζωής τους. Είναι αδιανόητο ένας γέρος άνθρωπος να θέλει να βλάψει 
το παιδί του ή το εγγόνι του.
• Οι συμπολίτες μας που ασπάζονται τις μεθόδους του Στάλιν, δεν 
έχουν καταλάβει, εκατό χρόνια μετά, ότι αυτές δεν έχουν πρακτικό 
αποτέλεσμα. Γιατί στερούν βασικές ελευθερίες του λαού. Γι’ αυτό και 
αυτοκαταργήθηκαν. Άλλο πράγμα είναι να αγωνίζεσαι για την απόδοση 
δικαιοσύνης και άλλο πράγμα είναι να επιβάλεις βίαια το δικό σου εγώ. 
Όσοι δουλεύουν συνειδητά να κάνουν την πατρίδα μας Βενεζουέλα, 
Βολιβία ή Βόρειο Κορέα, είναι κομπλεξικοί με απωθημένα εκδικητικά.
• Το σπάνιο πράγμα που δεν καταλαβαίνουν οι κυβερνήτες μας εί-
ναι, ότι όσο αυξάνουν τους κρατικούς εργάτες, τόσο αυξάνουν τους 
φόρους στους εργατοϋπαλλήλους και τους εργοδότες. Δηλαδή οδη-
γούν τον λαό στην ανεργία και την φτώχια. Τα δημόσια έσοδα ελατ-
τώνονται και αναγκάζονται σε αύξηση φόρων. Απορώ τι υλικό έχει 
μέσα το κεφάλι τους.
• Η σεξουαλική ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου, είναι ατομικό του 
δικαίωμα. Αρκεί να μην προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Όπως έλεγε και 
η Σαπφώ Νοταρά, «εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα». Τελικά κα-
ταλήγουν στην συμφορά του Λώτ. 
• Ο υπόκοσμος και η Ελίτ, είναι το ίδιο πράγμα. Δουλεύουν όμως σε 
διαφορετικά επίπεδα. Κλοπές, απάτες, εκβιασμοί, φόνοι, γίνονται άλ-
λοτε με βαρβαρότητα και άλλοτε με τάκτ. Εγώ μένω με την απορία. 
Τι κάνουμε βρε παιδιά; Που πάμε;
• Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, στην Δημοκρατία όλοι οι εξουσιαστές είναι 
περαστικοί. Όταν είσαι καβαλάρης μας βλέπεις όλους σαν βλίτα. Όταν 
όμως ξεπεζέψεις ή θα τρέξεις να κρυφτείς για να γλυτώσεις τις καρπα-
ζιές, ή θα σου κάνουμε την προτομή. Την απάτη πολλοί αγάπησαν, τον 
απατεώνα κανείς. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», μπήκε  δυναμικά στον έβδομο χρόνο κυκλοφορίας 
της, παρά τις δύσκολες συγκυρίες,  κυκλοφοριακές και οικονομικές,  
με δεδομένο το γεγονός της δωρεάν   εφαρμογές  του διαδικτύου, 
Ιστοσελίδες, Blog και με κυρίαρχο το  Facebook. Η έντυπη έκδο-
ση της ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ, είναι και στο Διαδίκτυο.  Ευχαριστούμε όλους 
όσους  μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν με οποιονδή-
ποτε τρόπο. 

• Ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε μια προτροπή.  Όσοι λαμβάνουν 
την ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, ταχυδρομικώς,  κάθε  δεύτερη Δευτέρα, αν επιθυμούν 
την λαμβάνουν, να καταθέσουν την ετήσια συνδρομή των,  στους Τρα-
πεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ταυτότητα της Εφη-
μερίδας στη σελίδα 2, ενημερώνοντας μας με  τηλεφωνικό  μήνυμα, ή 
με SMS , είτε με mail, και θα λάβουν την νόμιμη απόδειξη. Τους ευχα-
ριστούμε για την εμπιστοσύνη τους.

• Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, δημοσίευσε  και φέτος  τους πίνακες επιτυχόντων 
των Λυκείων του Δήμου μας, στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, των Πανελλαδικών εξε-
τάσεων. Οφείλουμε να ομολογήσουμε  πως αυτή την δυνατότητα 
μας την έδωσαν, οι ολοσέλιδες καταχωρήσεις  που  μας έβαλαν τα 
Φροντιστήρια  Μέσης εκπαίδευσης του Δήμου μας, ΤΟΥΝΤΑΣ, ΑΛΜΑ, 
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ και ΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΠΟΥΚΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗ», καθώς  και τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών  Κορρές Ευάγγελος, 
Κιούση Παγώνα, και Αγιομυριανάκη Ελένη.  Τους ευχαριστούμε  και 
τους τιμούμε για την προσφορά τους. 

• Σήμερα Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 6:30 μ.μ στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών,  ο Μουσικοχορευτικός Σύλ-
λογος «Κόκκινος Μύλος»,  πραγματοποιεί  εκδήλωση, όπου μετά την 
καθιερωμένη τελετή αγιασμού θα τιμηθούν τα παιδιά του συλλόγου 
που εισήχθησαν στα ΑΕΙ - ΤΕΙ. Θα ακολουθήσει πρόγραμμα παραδοσια-
κών χορών από τα τμήματα του συλλόγου.

• Σήμερα Κυριακή   25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο 33ος κλα-
σικός πια «Γύρος της Πάρνηθας» από τον ΕΟΣ Αχαρνών που περιλαμ-
βάνει: α) Αγώνα δρόμου 16 χλμ. για ενήλικες, β) Αγώνα δρόμου 4 
χλμ. για παιδιά 5-15 ετών. Αφετηρία και τερματισμός του αγώνα θα 
είναι ο χώρος μπροστά στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας – Πάρνηθα.

• Η ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αχαρνών, ενημερώνει,τους δημότες Αχαρνών Θρακο-
μακεδόνων προς αποκατάσταση ανακριβειών  ότι η Ν.Ο.Δ.Ε Βόρειας Αττι-
κής με απόφαση της πρόεδρου κας Βάνας Ζώτου θα μετεγκατασταθεί επί 
των οδών Δημοσθένους και Παπαδημητρίου στο κέντρο της πόλης μετά 
από 4 χρόνια παραμονής και φιλοξενίας, στον ιδιόκτητο χώρο  της κας 
Γεωργίας Βλάχου   (πρόεδρος ΔΗ.ΜΤΟ Αχαρνών – Θρακομακεδόνων).     

• Η «Παραδοσιακή Αναβίωση», ο εκπολιτιστικός σύλλογος για την 
Αχαρναϊκή κληρονομιά, ξεκινά μαθήματα παραδοσιακών χορών, χο-
ρωδίας, ραπτικής, ψηφιδωτού και βιβλιοδεσίας. Τα μαθήματα ξεκί-
νησαν  στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εγγραφές συνεχίζονται. Γραφεία 
συλλόγου: Χαριλάου Τρικούπη και Απολλωνίας 32,Αχαρναί.

• Επιστολή στους συναδέλφους του, δημοτικούς συμβούλους απέ-
στειλε ο πρώην δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος, σε σχέση με τα 
όσα διαδραματίστηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ της 13ης Σεπτεμβρί-
ου, όταν ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός σε ερώτηση που έγινε για τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη του δήμου, στο παρα-
τηρητήριο, εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ, μιλώντας για λασπολογία της 
αντιπολίτευσης.

• Σκληρή κριτική προς την αντιπολίτευση για τις φήμες που κυ-
κλοφορούν για τον ίδιο και την οικογένειά του άσκησε ο δήμαρχος 
Γιάννης Κασσαβός στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. Με αφορμή τις ερωτήσεις που τέθηκαν για την οικονομική 
κατάσταση του δήμου μετά την ένταξή του σε καθεστώς εξυγίανσης 
και τις μελλοντικές ενέργειες που προβλέπονται, ο δήμαρχος απευ-
θύνθηκε σε έντονο ύφος προς τη μεριά των δημοτικών συμβούλων 
της αντιπολίτευσης, ιδίως προς αυτούς της μείζονος πλειοψηφίας 
του κ. Ντούρου, τονίζοντας πως πρέπει να σταματήσει η λασπολο-
γία. «Όλοι θα κριθούμε από τον Αχαρναϊκό λαό» σημείωσε χαρακτη-
ριστικά εξηγώντας ότι όλο αυτό διάστημα προσπαθούσε να χειριστεί, 
με ευγένεια, όλες αυτές τις καταστάσεις.

 • «Η «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών ανακοι-
νώνει την πρόσληψη δέκα εννέα (19) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής δι-
άρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση 
των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017. 

• Έξι εκπαιδευτικά προγράμματα έχει επιμεληθεί και θα υλοποιήσει 
την τρέχουσα σχολική περίοδο το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας του Δήμου Αχαρνών. α προγράμματα που λαμβάνουν χώρα 
στον αρχαιολογικό χώρο του Θολωτού Τάφου και την Αρχαιολογική 
Συλλογή διεξάγονται με την επιστημονική εποπτεία της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

• Η νέα χορευτική χρονιά ξεκίνησε για τον Σύλλογο Ηπειρωτών 
Αχαρνών, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου και ώρες 11-2:30 το μεσημέρι 
στα γραφεία μας. Μια ακόμα χρονιά γεμάτη χορό, διασκέδαση και γλέ-
ντια μας περιμένει.....Οι νέες εγγραφές  συνεχίζονται  Υπεύθυνος χορο-
διδάσκαλος: Θεοφάνης Μέντης . Πληρ.στο τηλ.  6983509952

• Με τέσσερις καθηγητές για όλο το γυμνάσιο και το λύκειο ξεκίνησε η 
νέα χρονιά για το ΤΕΕ ειδικής αγωγής Αχαρνών, με αποτέλεσμα να λει-
τουργεί ακόμα και σήμερα μόνο με την Α΄ Γυμνασίου και τα παιδιά των 
υπόλοιπων τάξεων να παραμένουν σπίτια τους. Ο διευθυντής του σχο-
λείου κ. Χαρίδης, που ενημέρωσε τους γονείς σχετικά με τις ελλείψεις, 
έχει αποστείλει τους πίνακες με τα κενά των καθηγητών από τις 2 Σε-
πτεμβρίου και αναμένει τις ενέργειες του υπουργείου.

• Και φέτος στο χώρο του Συλλόγου Αυλίζας  θα λειτουργήσουν τμή-
ματα χορού και αεροβικής/pilates για μικρούς και μεγάλους. Η δια-
σφάλιση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει βάσει συμμετοχής. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στα γραφεία του Συλλό-
γου, Πρέσπας και Ψαθά, καθημερινά 18:00- 21:00 ή  στα  τηλ. 690 
866 4146- Στεφανίδης Γιώργος και 697 931 5731  Πετρίδου Άννα.

• Με τα όμορφα δεσμά του γάμου ένωσαν τις ζωές τους ο νεαρός 
Δημοτικός Σύμβουλος από τους Θρακομακεδόνες Ηλίας Ζητούνης με 
την εκλεκτή της καρδιάς του Μαρία Μεγαγιάννη. Σε μία σεμνή τελετή 
στο Μάτι Αττικής το πολύ αγαπητό ζευγάρι στην τοπική κοινωνία των 
Αχαρνών αποφάσισε να δώσει όρκους πίστης και αγάπης ενώπιον Θεού 
και ανθρώπων! Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα στους δύο νέους να ζήσουν 
ευτυχισμένοι, αγαπημένοι και καλούς απογόνους!

• Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Κα-
ζακστάν και το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού με την υποστήριξη 
της Ελληνικής Πρεσβείας της Δημοκρατίας του Καζακστάν, διοργα-
νώνουν μουσικοχορευτική παράσταση για την 25η επέτειο Ανεξαρ-
τησίας του Καζακστάν. Το Κρατικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και 
Μπαλέτου Αμπάι με τα μπαλέτα «Θρύλοι της μεγάλης στέπας» και 
«Χαλιμά» θα δώσουν μια μοναδική παράσταση στις 2 Οκτωβρίου 2016 
στις 20:00 στο θέατρο Παλλάς. Η είσοδος είναι δωρεάν.

• Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 15 Σεπτεμβρίου 2016 
στην περιοχή προφήτη Ηλία  Αχαρνών. Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να 
σβήσουν φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5 τα ξημερώματα, από άγνω-
στη μέχρι στιγμής αιτία, σε διαμέρισμα του 1ου ορόφου πολυκατοικίας  
Σε δωμάτιο του διαμερίσματος εντόπισαν μια 84χρονη γυναίκα και τον 
45χρονο γιο της.  Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυ-
ροσβέστες με 6 οχήματα.

• Τις πόρτες της άνοιξε ξανά η Αμυγδαλέζα για να δεχθεί οικογέ-
νειες προσφύγων και μεταναστών, που επιθυμούν να επιστρέψουν 
οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους. Το νέο χώρο, όπου ήδη 
φιλοξενούνται περίπου 300 οικογένειες επισκέφθηκαν το πρωί ο 
αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας και 
ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου εσωτερικών, 
αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Τζανέτος Φιλιππάκος. Σε δη-
λώσεις του ο κ. Τόσκας τόνισε ότι ο χώρος δημιουργήθηκε με τη βο-
ήθεια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, προκειμένου να 
γίνει όσο πιο ανθρώπινος γίνεται και διαβεβαίωσε ότι οι εγκαταστά-
σεις της Αμυγδαλέζας δεν ανοίγουν με την παλιά τους μορφή αλλά 
για να υποδέχονται προσωρινά οικογένειες.

Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

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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Την περίοδο 2003 - 2006 ο ∆ήµος Αχαρνών έλαβε 
δάνειο 35 εκ ευρώ από την Goldman Sachs και 12,8 
εκ ευρώ από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανεί-
ων στο σύνολο 47,8 εκ. ευρώ.

Το 2007 - 2010 ο ∆ήµος Αχαρνών έλαβε δάνεια 
ύψους  29,9 εκ ευρώ (19,9 εκ. ευρώ από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 10 εκ ευρώ από την 
PROBANK/ΕΘΝΙΚΗ).

Μέχρι το 2011 οι δόσεις των δανείων εξυπηρετού-
νται βάσει της σύµβασης του κάθε δανείου.

Την περίοδο 2011 – 2014 ο ∆ήµος Αχαρνών στα-
µατά να εξυπηρετεί το δάνειο των  35 εκ. ευρώ από 
την Goldman Sachs (δικαίωµα στην DEXIA CREDIT), 
κίνηση που  παραλίγο να τινάξει  την καταβολή της 
5ης δόσης από το ∆ΝΤ στην Ελλάδα καθώς η µη εξυ-
πηρέτηση των δανείων σε πιστωτικό ίδρυµα του εξω-
τερικού έπρεπε να θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός για 
την Ελλάδα, δηλαδή Πτώχευση 

Τη ίδια δηµοτική περίοδο (2011- 2014) µε δήµαρχο 
τον Σωτήρη Ντούρο γίνεται επίσης αναχρηµατοδό-
τηση των δανείων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα:
α) την επιβάρυνση του ∆ήµου Αχαρνών µε πάνω 

από 4,8 εκ ευρώ λόγω της επιµήκυνσης του χρόνου 
αποπληρωµής
β) τη µεταφορά την υποχρέωσης στην επόµενη δηµοτική περίοδο, δηλαδή ΣΗΜΕΡΑ λόγω της περιόδου χάριτος των 3 ετών.  
Από το Σεπτέµβριο του 2014, που ανέλαβε η νέα διοίκηση στον δήµο έως τις 31/12/2015 καταβάλει κανονικά και χωρίς καθυστέρηση 111 χιλ ευρώ µηνιαίως, 

ενώ από 1/1/2016 καταβάλει µηνιαίως 249 χιλ. ευρώ για τόκους και κεφάλαιο δανείων στο ΤΠ∆.

  

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

2003 – 2010: ∆άνεια 77,7 εκατοµµύρια ευρώ
2010 – 2014: Επιβάρυνση από επιµήκυνση δανείων 4,8 εκατοµµύρια ευρώ

2015 - 2016: Αποπληρωµή 5,18 εκατοµµύρια ευρώ

Ποιοι ∆ανείστηκαν και ποιοι έκαναν επιµηκύνσεις δανείων

Το Ταµειακό έλλειµµα των 10,27 εκ. ευρώ που κληρονόµησε η ∆ιοίκηση Κασσαβού
Ένα από τα “οικονοµικά αγκάθια” του ∆ήµου Αχαρνών είναι το ταµειακό 

έλλειµµα που ανέρχεται στο ποσό των 10,27 εκατοµµυρίων ευρώ, όπως 

προκύπτει από τους δυο ελέγχους ορκωτών λογιστών και ενός ελέγχου 

των Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Η έκθεση  των Ελεγκτών ∆ηµόσια ∆ιοίκησης στις 28 ∆εκεµβρίου 2015 

αναφέρει µεταξύ άλλων:

“Στη δεύτερη έκθεση του ΣΟΛ (για τις χρήσεις 2013-2014 - ανακεφαλαι-

ωτικού χαρακτήρα λόγω αλλαγής ταµία) και µε τη παραδοχή των ευρηµά-

των της πρώτης έκθεσης (για τις χρήσεις 2005-2006 που παραδόθηκε τον 

Μάρτιο του 2008), το ποσό που συµπερασµατικά προκύπτει ως διαφορά 

µεταξύ των βιβλίων του δηµόσιου λογιστικού και του πραγµατικού υπολοί-

που του φορέα βάσει extrait τραπεζών και καταµέτρησης µετρητών, ανέρ-

χεται στο ποσό ύψους 10.270.905,31 ευρώ”

Μέχρι το 2015 το ποσό αυτό µεταφέρεται στους προϋπολογισµούς τους 

∆ήµου Αχαρνών ως πλασµατικό “ΤΑΜΕΙΟ”!!!

Στις 31 Ιουλίου 2015 µε την έκδοση της ΚΥΑ 26945 αλλάζει αυτή τη “λογι-

στική τακτική” (πλασµατικοί προϋπολογισµοί) και έρχεται η ώρα της αλή-

θειας. 

Βάσει του άρθρου 12 της ΚΥΑ το Ταµειακό Έλλειµµα εγγράφεται πλέον 

στις δαπάνες, µε αποτέλεσµα οι δαπάνες του Προϋπολογισµού του 2016 

να έχουν ένα “καπέλο” 10,27 εκ ευρώ σε σχέση µε τις δαπάνες προγενέ-

στερων ετών.
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Πόσο έχει μειώσει ο Δήμος Αχαρνών
τις δαπάνες του τα 2 τελευταία χρόνια;
 

Ο Προϋπολογισμός δαπανών του Δήμου Αχαρνών περιορίζεται κωδικό προς κωδικό και για το έτος 
2016 και φτάνει το ποσό των 94,033 εκ ευρώ. 

Άρα αν αφαιρεθεί το “καπέλο” των 10,27 εκ ευρώ, λόγω της εφαρμογής της ΚΥΑ 26945 ο περιορισμός 
δαπανών από το 2015 στο 2106 φτάνει περί τα 4,372 εκ ευρώ.

Για να κατανοηθεί το μέγεθος του περιορισμού των δαπανών αρκεί να αναφερθούν τα ποσά των 
Προϋπολογισμών δαπανών πριν από 2-3 χρόνια. 

Ο Προϋπολογισμός δαπανών για το έτος 2013 ήταν 155,433 εκ ευρώ και ο Προϋπολογισμός δαπανών 
για το 2014 ήταν 118,202 εκ ευρώ. 

Άρα, ο Προϋπολογισμός δαπανών του 2016 είναι μειωμένος κατά 39,50% σε σχέση με αυτόν του 
2013 (-61,4 εκ.€) και μειωμένος κατά 20,45% (-24,16 εκ.€) σε σχέση με τον Προϋπολογισμό δαπανών 
του 2014. 

Ενδεικτικό της ορθής οικονομικής διαχείρισης  της παρούσας δημοτικής αρχής είναι και το γεγονός 
ότι παρόλο που ο Προϋπολογισμός δαπανών του 2016 είναι μειωμένος σε σχέση με το 2013 και το 
2014 η εξυπηρέτηση των δανείων είναι αυξημένη.

Τι προβλέπει το Οικονομικό 
Παρατηρητήριο; 

Η ένταξη στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης συνεπάγεται εφαρμογή, κατά περίπτωση, μέρους ή του συνό-
λου των: 

 α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη διασφάλιση 
της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, 

β) αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων, 

γ) πρόβλεψη για εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, με νομοθε-
τική ρύθμιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, που προτείνεται από το Παρατη-
ρητήριο και υποβάλλεται στους αρμόδιους Υπουργούς 

δ) πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών, 

ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, 

 στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που 
βρίσκονται στην  εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰, και επιβολή του τέλους 
υποχρεωτικά από το δήμο, σύμφωνα  με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοί-
ως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων 

από 0,5% μέχρι και 2%, 

 ζ) διάθεση μέρους αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων κάθε είδους οφειλών ή του συνόλου των εσό-
δων από τους Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για την και κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμων οφει-
λών σε τρίτους, 

 η) καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που απο-
στέλλονται υποχρεωτικώς για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, 
πέραν των ήδη προβλεπόμενων, 

 θ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, 

 ι) δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του 
προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και με όρους και προϋποθέ-
σεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Δήλωση Υπουργού Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 

κ. Κουρουπλή στις 7/8/2016:
“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, απο-
λύσεις και οτιδήποτε άλλο θα επιβαρύνει τον δημότη.  

Στόχος, συνεχίζει, είναι ο Δήμος να έχει μία κανονική λειτουργία, 
εφαρμόζοντας ένα κοινά αποδεκτό Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης.

Όσον αφορά τα αίτια της χρεοκοπίας του Δήμου, ο υπουργός Εσωτερικών εκτιμά ότι η προβληματική 
κατάσταση διαμορφώθηκε επειδή το ζήτημα δεν αντιμετωπίστηκε από τις περισσότερες εκ των δημο-
τικών αρχών προηγουμένων ετών, έγκαιρα και ουσιαστικά”.

Σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δημοτική αρχή οι στόχοι της για το Σχέδιο οικονομική εξυγίανσης 
του Δήμου Αχαρνών είναι:  

- Η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας 

(στις διατάξεις του Οικονομικού Παρατηρητηρίου δεν προβλέπονται πουθενά απολύσεις)

- Η ενεργοποίηση του εισπρακτικού μηχανισμού για την είσπραξη οφειλών κυρίως από μεγαλο-οφει-
λέτες 

- Η αποφυγή αύξησης δημοτικών τελών ειδικά σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

- Η αποτροπή ακύρωσης της εκτέλεσης έργων υποδομής που έχει ανάγκη ο Δήμος Αχαρνών   

Οι προγραμματικές συμβάσεις με την Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύονται σε ένα κρίσιμο και χρησιμό-
τατο  εργαλείο καθώς τα έργα δεν επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών.  

 -  Η συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την εξόφληση ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους

Πόσα πλήρωσε η διοίκηση Κασσαβού 
για Δάνεια προηγούμενων ετών

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κουρουπλής: η προβληματική κατάσταση 
διαμορφώθηκε επειδή το ζήτημα δεν 

αντιμετωπίστηκε από τις περισσότερες 
εκ των δημοτικών αρχών προηγουμένων 

ετών, έγκαιρα και ουσιαστικά”.
“ “

“

Τι πρότεινε το Οικονομικό 
Παρατηρητήριο το 2013

Στις 3 Ιανουαρίου 2013 το Οικονομικό Παρατηρητήριο με έγγραφό του είχε “δείξει” ως μονόδρο-
μο την ένταξη του δήμου σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Είχε προηγηθεί η κατάθεση σχεδίου οικο-
νομικής εξυγίανσης (υποστήριξης) από τη διοίκηση Ντούρου, το οποίο στηριζόταν στον δανεισμό 
36.945.613,17 ευρώ για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Η διοίκηση Ντούρου – άγνωστο γιατί - δεν έπραξε τότε καμία ενέργεια σχετικά με την αναφορά του 
Οικονομικού Παρατηρητηρίου.   Δάνεια Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων Ποσό πληρωμής

1/1/2015 έως 31/12/2015 1.231.680,26 €

1/1/2016 έως 30/9/2016 2.242.878,84 €

Σύνολο 2015-2016 3.474.559,10 €

Δάνειο Εθνικής Τράπεζας Ποσό πληρωμής

1/1/2015 έως 31/12/2015 977.830,44 €

1/1/2016 έως 30/9/2016 729.883,43 €

Σύνολο 2015-2016 1.707.713,87 €

συνολική απόδοση δανείων για τα έτη 2015 – 2016 

5.182.272,97 €
Βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας αριθμ. πρωτ. 87519/23.9.2016
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ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

“
∆ήλωση ∆ηµάρχου 

Αχαρνών 
κ. Γιάννη Κασσαβού:

“Αυτή την ιστορική στιγµή 
για τον ∆ήµο Αχαρνών, οφεί-
λουµε να σταθούµε µε τόλ-
µη απέναντι στο πρόβληµα 
και να λάβουµε σηµαντικές 
αποφάσεις υπολογίζοντας 
ένα και µόνο πράγµα: το 
συµφέρον των δηµοτών και 
της πόλης.

∆εν έχουµε δικαίωµα απέ-
ναντι στους συµπολίτες µας να κρύβουµε την αλή-
θεια.

H παρούσα δηµοτική αρχή θα έχει αποπληρώσει για 
δάνεια προηγούµενων ετών σχεδόν  6 εκατοµµύρια 
ευρώ µέχρι το τέλος του 2016. 

∆εν κρύβουµε το πρόβληµα κάτω από το χαλί, αντι-
µετωπίζουµε τη δεινή οικονοµική κατάσταση του δή-
µου µε υπευθυνότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. 

Με αυτά τα χαρακτηριστικά ο ∆ήµος Αχαρνών θα εί-
ναι οικονοµικά εύρωστος σε σύντοµο χρονικό διάστη-
µα και δεν θα είναι ένας προβληµατικός, αλλά ένας 
υγιής οικονοµικά δήµος.”

∆εν κρύβουµε το πρόβληµα κάτω 
από το χαλί, αντιµετωπίζουµε τη 
δεινή οικονοµική κατάσταση του 

δήµου µε υπευθυνότητα, αξιοπιστία 
και συνέπεια. 

“ “

Τι γίνεται µε τα έργα στις Αχαρνές; 

Σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία του ∆ήµου 
Αχαρνών, η  αγαστή συνεργασία του δήµου µε την Περι-
φέρεια Αττικής έχει αποδώσει καρπούς και πλέον σηµα-
ντικά έργα υποδοµών έχουν δροµολογηθεί. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών και η Περιφέρεια Αττικής έχουν υπο-
γράψει ή υπογράφουν σύντοµα έργα συνολικού κόστους 
πάνω από 5,5 εκατοµµύρια ευρώ. Σε αυτά περιλαµβάνο-
νται έργα αποχέτευσης, οδοποιίας, επισκευών στα σχο-
λεία αλλά και παιδικές χαρές. Αξίζει να αναφερθεί ότι για 
πολλά από τα έργα οι Μελέτες έχουν εκπονηθεί από την 

Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών. 

Όπως αναφέρει η διοίκηση του δήµου ο σχεδιασµός 
των έργων δεν επηρεάζεται από την ένταξη του ∆ήµου 
Αχαρνών στο Οικονοµικό Παρατηρητήριο.

Ενδεικτικό είναι άλλωστε και το γεγονός έκδοσης ∆ελτί-
ου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής στις 20/9/2016 σχετι-
κά µε την υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης ∆ούρου 
και Κασσαβού για τις επισκευές στα σχολεία του ∆ήµου 
Αχαρνών.

Υπογεγραµµένες Προγραµµατικές Συµβάσεις ∆ήµου Αχαρνών µε Περιφέρεια Αττικής
1) Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων χώρων ∆ήµου Αχαρνών. 

Προϋπολογισµός 1.300.000 €
2) Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Λυκότρυπας 

ανατολικά της οδού Φιλαδελφείας. Προϋπολογισµός1.825.000€

∆ιαδοχικές συσκέψεις για την εξεύρεση 
της ιδανικότερης και πιο βιώσιµης λύσης

Η Οικονοµική κατάσταση 
του ∆ήµου Αχαρνών έγινε 
αντικείµενο συζήτησης σε 
πολλές συναντήσεις του ∆η-
µάρχου Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβού µε την ηγεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
µε σκοπό την εξεύρεση της 
ιδανικότερης και πιο βιώσιµης 
λύσης. 

Εκτός από την ηγεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
ενδιαφέρον για την οικονο-
µική κατάσταση του ∆ήµου 
Αχαρνών εξέφρασε  και ο 
Υφυπουργός παρά τω Πρω-
θυπουργώ κ. Τέρενς Κουίκ, ο 
οποίος επισκέφθηκε τον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών στο ∆ηµαρ-
χείο και συµµετείχε επίσης 
στην ευρεία σύσκεψη, µε τον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, τον ∆ήµαρχο Αχαρνών 
κ. Γιάννη Κασσαβό, τον Προέδρο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων κ. Κωνσταντίνο Βαρλαµίτη καθώς και υπηρεσιακών παραγό-
ντων του ∆ήµου Αχαρνών και του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
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                ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Δεν κέρδισε το Κράτος 250 εκατ. ευρώ από τις άδειες!
Αντίθετα χάνει 750 εκατ. ευρώ, που πληρώνει ο λαός.

Πανηγυρίζουν οι κυβερνητικοί και οι Τσιριζαί-
οι ότι έφεραν 250 εκατ. ευρώ έσοδα στα ταμεία 
του κράτους! Και θα τα δώσουν λέει σε ευπα-
θείς ομάδες! ΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ!.

Τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας ήταν ΟΚΤΩ! 
Επειδή, ο Τσίπρας και η παρέα του ήθελαν να ελέγ-
ξουν ολόκληρο το τοπίο, αποφάσισαν να τα μειώ-
σουν σε ΤΕΣΣΕΡΑ! Πράξη που θα την ζήλευε ακόμα 
και ο Τσαουσέσκου! Αρκεί να φανταστείτε ότι η μι-
κρή μας Κύπρος έχει επτά ! Προσέξτε τώρα! 

Τα οκτώ κανάλια αυτά, για να μπορούν να 
παίρνουν κρατική διαφήμιση, ήταν φορολο-
γικά ενημερωμένα, που σημαίνει ότι πλήρω-
ναν ή διακανόνιζαν τις οφειλές τους προς τις 
εφορίες ! Κάθε ένα από τα οκτώ κανάλια αυτά 
πλήρωναν από 15 έως 45 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως σε φόρους! Και τα λεφτά αυτά τα πλή-
ρωναν όπως σας είπα ! Με δεδομένο λοιπόν 
ότι το δημόσιο έχασε τέσσερες καλούς «πελά-
τες» του, αν υπολογίσουμε το ένα από αυτά, 
ότι πλήρωνε – μέσο όρο 25 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως σε φόρους, το δημόσιο χάνει περί-
που 100.000. 0000 εκατ. ετησίως σε φόρους! 
Επί δέκα χρόνια που διαρκεί η κάθε άδεια που 
έδωσαν, το δημόσιο χάνει μέσα στην επόμενη 
δεκαετία, ένα ποσό που πλησιάζει ή και ξεπερ-
νά το 1.000.000.000 ευρώ!!! Και οι βλάκες του 
Τσίριζα πανηγυρίζουν γιατί θα πάρουν σε δύο 
χρόνια 250 εκατ. ευρώ!

Ενώ στην ουσία ζημιώνουν το δημόσιο κατά 

750 εκατ. σε μια δεκαετία!!! Επίσης όταν ο Βα-
ρουφάκης έλεγε ότι θα πάρει 400 εκατ. από τις 
άδειες καναλιών, τον έλεγαν άσχετο!!! Αυτό θα 
είχε συμβεί αν δεν έβαζαν όριο στις άδειες και 
απλά έβαζαν ένα κατώτερο όριο στην αγορά 
της άδειας, στα 40.000.000 ευρώ για παράδειγ-
μα! Αλλά αν συνέβαινε αυτό, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥ-
ΣΑΝ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ! Ένα 
στο οποίο ήδη ελέγχουν τα τέσσερα δημόσια 
κανάλια και άλλα τρία από τα ιδιωτικά!

 Φυσικά μένει να δούμε αν δικαστικά θα απο-
φασιστεί ότι ο νόμος αυτός και η διαδικασία 
είναι συνταγματικός! Γιατί αλλιώς, η όλη διαδι-
κασία θα κηρυχθεί άκυρη!!!

Επίσης, δεν μιλά κανείς για την περίπτωση 
που το MEGA λόγου χάρη, αποφασίσει να λει-
τουργεί σε κάποια συνδρομητική πλατφόρμα!!! 
Όσο για τα θαλασσοδάνεια και την διαπλοκή, 
αυτή πλέον θα συνεχίσει κανονικά την … ευμά-
ρεια της στη χώρα μας, απλά τώρα η διαπλοκή 
θα είναι μόνο… αριστερή !!! Κι όπως αριστερό 
θα βγει από την … κολυμπήθρα στον Σιλωάμ 
Τσίπρα και το πάρτι στα τηλεοπτικά κανάλια!!!

Η κολυμπήθρα του Σιλωάμ τώρα, αναμένεται 
σύμφωνα με τις διαταγές της Μέρκελ, να περι-
λαμβάνει αμέσως μετά τους εφοπλιστές!!

Μένει τώρα να περάσει κανα εξάμηνο να μά-
θουμε και ποιος είναι αυτός που πραγματικά 
έβαλε τα λεφτά για τις άδειες των καναλιών! 
Wing … και σταματώ εδώ … προς το παρόν!!!.

Παιδαγωγικά  θέματα 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των σχο-
λείων του 21ου αιώνα είναι η ετερότητα των 
μαθητών τους. Τα σχολεία έχουν ολοένα και 
περισσότερους μαθητές που διαφέρουν όσον 
αφορά τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα 
αλλά επίσης έχουν και περισσότερους μαθη-
τές με αναπηρίες ή που έχουν κριθεί ως να 
έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μια ιδι-
αίτερη πρόκληση για τα σχολεία που προσπα-
θούν να παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους 
τους μαθητές τους. Για να το πετύχουν αυτό 
προσπαθούν να εμπλέξουν σε αυτή τη διαδι-
κασία τους εκπαιδευτικούς τους. 

Έτσι, η συμπεριληπτική εκπαίδευση γίνεται 
πρόκληση και για τους εκπαιδευτικούς. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση σχετίζεται με 
την προσπάθεια για υπερπήδηση των φραγ-
μών που εμποδίζουν τη μάθηση όλων των 
παιδιών ανεξαρτήτως της εθνικότητας, της 
αναπηρίας ή της επίδοσής τους. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση επίσης ασχο-
λείται με τη λεπτομερή ανάπτυξη κουλτού-
ρων, πολιτικών και πρακτικών στα εκπαι-
δευτικά συστήματα καθώς επίσης και στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να γίνουν ικανά 
να ανταποκρίνονται στην ετερότητα των μα-
θητών και να τους αντιμετωπίζουν ισότιμα. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση σχετίζεται με τα 
αναλυτικά προγράμματα και με τους τρόπους, 

με τους οποίους μπορεί να οργανωθεί η μάθηση 
ώστε να απευθύνεται στις ικανότητες όλων των 
παιδιών και του καθενός ξεχωριστά. Σχετίζεται 
ακόμη και με την ανάπτυξη σχολείων, όπου 
όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, μαθαίνουν. 
Στα σχολεία συμπερίληψης η διαφορετικότητα 
καλωσορίζεται και θεωρείται ως πηγή μάθησης 
παρά ως πρόβλημα. Το σημαντικότερο χαρα-
κτηριστικό της είναι πως αποτελεί μια συνεχή 
διαδικασία και όχι ένα στάδιο το οποίο μπορού-
με να φτάσουμε σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

Μεγάλο μέρος της έρευνας υποστηρίζει ότι 
η συμπεριληπτική εκπαίδευση εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τη στάση των εκπαιδευ-
τικών απέναντι στους μαθητές που βιώνουν 
καταστάσεις περιθωριοποίησης ή που αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση, από την ικα-
νότητα των εκπαιδευτικών να διευρύνουν τις 
κοινωνικές τους σχέσεις, από τη στάση τους 
απέναντι στις ατομικές διαφορές στην τάξη 
καθώς και από την επιθυμία τους να δουν τη 
διαφορετικότητα ως πρόκληση για βελτίωση 
και όχι ως πρόβλημα. 

Έρευνες τονίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί χρει-
άζεται να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αποτελεσματικές 
μεθόδους και εκπαιδευτικό υλικό, προκειμέ-
νου να χειριστούν με επιτυχία τη διαφορε-
τικότητα στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός είναι ο 
κρίσιμος παράγοντας, εφόσον εκείνος είναι 
που εφαρμόζει τη συμπεριληπτική εκπαίδευ-
ση στην καθημερινή τάξη.     

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συμπερίληψη
Της Μαργαρίτας  Συλλαϊδή

Φιλόλογος- Ειδική Παιδαγωγός
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Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους 
εκπροσώπους των Θεσμών για τα 15 προα-
παιτούμενα, που ξεκίνησε  προχθές  το από-
γευμα, θα τεθούν τις επόμενες ημέρες δύο 
θέματα που αποτελούν προτεραιότητες του 
υπουργείου Οικονομικών. Το ένα είναι ο ακα-
τάσχετος λογαριασμός των επαγγελματιών με 
τον οποίο σύμφωνα με το σχέδιο του υπουρ-
γείου Οικονομικών θα πρέπει να συνδεθούν 
οι συναλλαγές τους μέσω POS. Το δεύτερο 
θέμα είναι η οριστικοποίηση των διατάξεων 
του νομοσχεδίου για την οικειοθελή αποκά-
λυψη του αδήλωτου χρήματος.

Ένας στους δύο οφειλέτες του ΟΑΕΕ έχα-
σε τη ρύθμιση των 100 δόσεων ενώ την 
ίδια ώρα αδυνατεί να ενταχθεί  στην πάγια 
ρύθμιση των 12 δόσεων, με αποτέλεσμα οι 
τραπεζικοί λογαριασμοί να δεσμεύονται. 
Οφειλές προς το ΕΤΑΑ έχει και το 60% των 
αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων.

Το σχέδιο προβλέπει πάγωμα των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών που θα δημιουργηθούν έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Προϋπόθεση για το 
πάγωμα είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των 
τρεχουσών εισφορών η οποία θα εξασφαλίζει 
στον οφειλέτη ασφαλιστική ενημερότητα για 
μικρό χρονικό διάστημα.

Από την 1η Οκτωβρίου ως και την 31 Δε-
κεμβρίου  2016  έχουν δικαίωμα να υποβάλ-
λουν τη δήλωση οι υπόχρεοι δήλωσης Πόθεν 
Έσχες (γιατροί του ΕΣΥ, δικηγόροι, δημοσιο-
γράφοι, αιρετοί τοπικής αυτοδιοίκησης, πολι-
τικοί, αστυνομικοί, δικαστές, διαιτητές κλπ).

Έως το τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχει προ-
κηρυχθεί το 50% των προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 (σ.σ. προγράμματα ύψους 
περίπου 9 δισ. ευρώ), όπως δήλωσε ο υπουρ-
γός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γε-
ώργιος Σταθάκης, επισημαίνοντας ότι με βάση 
τις μέχρι στιγμής δημοσιονομικές επιδόσεις 
του 2016 δεν θα χρειαστεί η λήψη πρόσθετων 
μέτρων αυτής της φύσης το 2017-2018.

Έρχονται υπέρογκες επιβαρύνσεις για 
όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν 
να πουλήσουν ή να μισθώσουν την περιουσία 
τους αλλά και για εκατομμύρια άλλους που 
είναι υποχρεωμένοι να έχουν «ηλεκτρονική 
ταυτότητα» κτιρίου, ενεργειακό πιστοποιητι-
κό, πιστοποιητικό περί αυθαιρεσιών κ.λπ.

Με το καλημέρα οι ιδιοκτήτες πρέπει να 
πληρώσουν τουλάχιστον 500 ευρώ για μια 
απλή επίσκεψη μηχανικού στο χώρο ο οποίος 
θα βεβαιώσει για το αν υπάρχουν αυθαίρετες 
κατασκευές και να εκδώσει τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά που είναι πλέον υποχρεωτικά 
ακόμη και για μια απλή δικαιοπραξία.

Το νέο πακέτο φέρνει αυξήσεις στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης, το ντίζελ και τις βενζίνες, 
νέα τέλη κυκλοφορίας, αυξήσεις στα τσι-
γάρα και τον καφέ, επιβολή ειδικού τέλους 
στη σταθερή τηλεφωνία, αύξηση του φόρου 
στα μερίσματα και κατάργηση της έκπτωσης 
κατά 30% του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά.

Μόνο αν εξοφλούν ή ρυθμίζουν τις οφειλές 
τους στον ΟΑΕΕ θα μπορούν να διακόπτουν 
την ασφάλισή τους όσοι θέτουν σε προσωρι-
νή ακινησία οχήματα δημόσιας χρήσης ή τα 
έχουν απολέσει λόγω καταστροφής από φυ-
σική ή άλλη αιτία. Την υποχρέωση προβλέπει 
κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Μεταφορών που δημο-
σιεύτηκε και ισχύει άμεσα.

Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η εφαρμογή 
των αντισταθμιστικών μέτρων σε όλους 

όσοι έχασαν το ΕΚΑΣ ή είχαν απώλειες πάνω 
από 115 ευρώαπό τα υπουργεία Οικονομι-
κών και Εργασίας, παρά το γεγονός ότι οι 
νέοι δικαιούχοι ακόμη... περιμένουν να λά-
βουν το ΕΚΑΣ που δικαιούνται από τα Ταμεία 
(ΙΚΑ κ.ά.).

Στην τρίτη θέση, μεταξύ των χωρών της Ευ-
ρωζώνης, βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά 
στις δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
σύμφωνα με έκθεση που κατέθεσε η Κομισιόν 
στο Eurogroup. Οι κρατικές δαπάνες φτάνουν 
στο 55% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
και οι μόνες χώρες που ξεπερνούν την Ελλά-
δα σε ποσοστό δαπανών είναι η Φινλανδία και 
η Γαλλία.

Μέχρι το τέλος του έτους, το αργότερο, θα 
έχουν ενεργοποιηθεί τα εξειδικευμένα δικα-
στήρια για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δά-
νεια, τα οποία θα αποτελέσουν το κομβικό 
σημείο για τη σωτηρία ή όχι μιας εταιρείας. 
Στα λεγόμενα και «πτωχοδικεία» θα κατα-
φεύγουν οι υπερχρεωμένες αλλά βιώσιμες 
επιχειρήσεις μέσω του ειδικού διαμεσολα-
βητή, ο οποίος θα ορίζεται, προκειμένου να 
βρει τη βέλτιστη λύση για τις επιχειρήσεις.

Από τη σύνταξη του Οκτωβρίου ξεκινάει η 
επιβολή εισφοράς 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ, σε 
όλες τις κύριες συντάξεις του ΙΚΑ, σύμφωνα 
με εγκύκλιο του Ιδρύματος, η οποία δόθηκε 
σήμερα στη δημοσιότητα.

Στα Επιμελητήρια ανατίθενται στο εξής τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, όπως 
ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώρ-
γος Σταθάκης, ο οποίος, από κοινού με τον 
Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη παραβρέ-
θηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ του ΕΒΕΑ.

Έρχεται ο ηλεκτρονικός «ανιχνευτής» φο-
ροφυγάδων. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα 
ανάλυσης και διασταύρωσης στοιχείων που 
δημιούργησε μια ομάδα εξειδικευμένων στε-
λεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων, το οποίο μέσα σε 24 ώρες θα απο-
καλύπτει φορολογούμενους με αποκλίσεις 
δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών 
καταθέσεων, δηλαδή με αδικαιολόγητη προ-
σαύξηση περιουσίας.

Το πρόγραμμα για το Κοινωνικό Εισόδη-
μα Αλληλεγγύης, εφαρμόζεται πιλοτικά σε 
30 δήμους και ωφελούνται περίπου 35.000 
νοικοκυριά, ενώ από 1/1/2017 το πρόγραμ-
μα επεκτείνεται παντού με αποτέλεσμα να 
υπολογίζεται ότι συνολικά θα έχουν οφέλη 
περίπου 700.000 άτομα. Τα ποσά ξεκινούν 
από 200 ευρώ το μήνα και φτάνουν ως και 
τα 500 ευρώ το μήνα ανάλογα με τα μέλη 
της οικογένειας.

Σε δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση τέ-
θηκε το σχέδιο νόμο του υπουργείου Οικο-
νομίας «Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης 
Επιχειρήσεων».  Η διαβούλευση θα διαρκέσει 
έως τις 5 Οκτωβρίου.

Σε αυτόματη παρακράτηση των οφειλών 
προχωρεί η εφορία, μέσω του αποδεικτικού 
φορολογικής ενημερότητας, ακόμα και για 
όσους έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματι-
κής εξόφλησης των οφειλών τους και πλη-
ρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις.

Με ποινές φυλάκισης που ξεκινούν από τα 2 
χρόνια και φθάνουν μέχρι και τα 10 ή ακόμη 
και τα 20 χρόνια κάθειρξης, βρίσκονται αντι-
μέτωποι όσοι διαπράττουν εγκλήματα φορο-
διαφυγής και εφόσον οι αποκρυβέντες φόροι, 
ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, αν είναι άμεσοι 
ή τις 50.000 ευρώ αν είναι έμμεσοι. 

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ
Τι λέει το ιερόν Ευαγγέλιον,

για την Χριστιανική τελειότητα
Κήρυγμα του π. Κων/νου Πρίμπα στις 18 Σεπτεμβρίου 

2016, Κυριακή μετά την Ύψωση του Σταυρού.

Το σημερινό Ευαγγέλιο δείχνει αγαπητοί μου αδελφοί 
το δρόμο και τον τρόπο που καθορίζει, ο Κύριος για την 
Χριστιανική τελειότητα χωρίς να υποχρεώνει και να ανα-
γκάζει κανένα άνθρωπο.

Εξηγεί το σημερινό Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Μάρ-
κου με σαφήνεια και τους τρεις όρους που πρέπει να 
τηρήσει και να πραγματοποιήσει ο κάθε άνθρωπος αν 
θέλει να είναι σωστός και τέλειος χριστιανός. 

«Απαρνησάσθω εαυτόν», είναι ο πρώτος όρος. Μας 
ζητά ο Κύριος την ηθική, πνευματική αναγέννηση μας. 
Την απαλλαγή από την αμαρτία, την νέκρωση του πα-
λαιού ανθρώπου που φθείρεται με την αμαρτία, τα 
πάθη και τις επιθυμίες. Να νεκρωθεί από μέσα μας και 
να συντριβή το θηρίο που φωλιάζει στα βάθη του εαυ-
τού μας, την ροπή προς το κακό, με τις ατέλειες και τα 
πάθη που είναι το πρώτο εμπόδιο για την αρετή μας και 
την αγιότητα.

Όταν θα αναλάβουμε αυτό τον πρώτο όρο: «Απαρνη-
σάσθω εαυτόν…», θα κατανοήσουμε την σημασία της 
αγιότητας, της αξίας της ψυχής μας, την προσωρινότητα 
του βίου μας, την ματαιότητα του κόσμου.

Μέσα από τα βάθη της ψυχής μας πρέπει να κυριαρχεί 
η μεγάλη αλήθεια που διακήρυξε ο Κύριος μας στο ση-

μερινό Ευαγγέλιο : «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την 
ψυχή αυτού; Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;». Έτσι λοιπόν η σωτηρία της 
ψυχής, αδελφοί μου, είναι το σοβαρότερο έργο και καμιά άλλη προσπάθεια από τον εξαγιασμό 
δεν έχει μεγαλύτερη αξία. 

«Αράττω τον σταυρόν αυτού». Είναι ο δεύτερος όρος. Αφού πράγματι, ο χριστιανός θα ξεκα-
θαρίσει τον εσωτερικό του κόσμο και θα εξαγνίσει την ψυχή του, έχει άλλο σοβαρό καθήκον 
του να ρυθμίσει την θέση του απέναντι στον εξωτερικό κόσμο, στο περιβάλλον που ζει, στον 
συνάνθρωπο. Ζητά ο Κύριος μας με τον όρο αυτό να αντισταθούμε οι πιστοί ηρωικά εναντίον 
των κακών συνηθειών της αμαρτωλής ζωής στην κοινωνία. Υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι 
Χριστιανοί που προδίδουν, αρνούνται και ποδοπατούν το καθήκον και τον σταυρό του Χριστού. 

Ο Σταυρός που πρέπει να σηκώσει σήμερα ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε νέος είναι τιμή, η αγάπη, 
η ταπείνωση, η εργατικότητα, η ευγένεια, η ομόνοια, η ανατροφή των παιδιών σωστά και χρι-
στιανικά.

Σταυρός είναι η δουλειά, η υπηρεσία και το αξίωμα. Σταυρός είναι οι δοκιμασίες και θλίψεις 
μέσα στον κόσμο, από τις κακίες, τους φθόνους και τις δολιότητες των πονηρών ανθρώπων.

Μακάριοι είναι εκείνοι όσοι σηκώνουν ηρωικά και σωστά τον σταυρόν του καθήκοντος. Αυτοί 
θα έχουν την δύναμη και την παρρησία να ελέγξουν την ασέβεια στην γενεά την μοιχαλίδα και 
αμαρτωλό, την άπιστο και διεστραμμένη.

«Αράττω τον σταυρόν Αυτού», Σηκώνουν τον σταυρόν τους όσοι ομολογούν την αλήθεια, κη-
ρύττουν τον Χριστό, γίνονται το φως του κόσμου και το άλας της γης, εργάζονται πάντα για το 
καλό και μένουν φωτεινά στελέχη στην αγιότητα μέσα των και την ηθική δραστηριότητα στην 
κοινωνία.

«Ακολουθείτω μοι..». Είναι ο τρίτος και τελευταίος όρος του σημερινού Ευαγγελίου. Υπήρξαν 
άνθρωποι αδελφοί μου που απαρνήθηκαν τον εαυτό τους και υποβλήθηκαν σε μεγάλες θυσίες 
χωρίς όμως να ακολουθήσουν τον Χριστό. Πολλοί σήμερα κάνουν καλά έργα χωρίς να ζουν στο 
πνεύμα και την ζωή του Χριστού, ο Κύριος μας λέγει, «χωρίς εμού ου δύνασθαι ποιείν ουδέν». 
Δεν αξίζουν οι αγώνες και τα έργα των ανθρώπων χωρίς Χριστό. Ένας είναι ο Χριστός και Λυτρω-
τής. Η σωτηρία μας είναι η πίστης στο Χριστό.

Μας εβεβαίωσε ο Κύριος:»Εγώ ειμί η οδός, λέγοντας δι’ εμού εάν τις εισέλθη σωθήσεται». 
Μετάνοιωσαν όσοι ακολούθησαν πλάνες και βρέθηκαν στο χάος. Πολλοί αρκούνται και λένε: 
«Δεν κάνω κακό. Κάνε καλό και μη νοιάζεσαι για θεό και θρησκείες. Τι χρειάζονται οι εκκλησίες, 
οι προσευχές, τα ευαγγέλια, οι εικόνες. 

Πλάνη τρομερή αδελφοί μου. Χωρίς τον Χριστό ποτέ δεν υπάρχει ολοκληρωμένη, τέλεια και 
αγία προσωπικότητα και είναι ψέμα σαν ομιλούμε για ανθρώπους που ξέρουν γράμματα ή κατέ-
χουν διάφορες θέσεις.

Όσοι ζητούν να λυθούν τα προβλήματα της ηθικής και πνευματικής ζωής χωρίς Χριστό μαται-
οπονούν. Χριστός και αρετή και αγνότητα είναι αναπόσπαστα. Μακριά από τον ζωοδότην Ήλιον 
τον Χριστόν που ανατέλλει, σε δικαίους και αδίκους επικρατεί χάος άβυσσος, μηδενισμός, από-
γνωση, αφανισμός.

Τέλος καλούμαστε, να τηρήσουμε αυτούς τους τρεις όρους και η τιμή είναι μεγάλη, η δόξα, 
αιώνια η αμοιβή, η χαρά και μακαριότητα. Ο Χριστός μας θα ευλογεί με την χάρη Του και θα ενι-
σχύει τον ωραίο αγώνα μας.

Είναι δύσκολος και σκληρός. Εκείνος μας είπε: « Τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω 
θεό εστί». Με την πίστη μας θα νικήσουμε και θα πετύχουμε την τελειότητα και την σωτηρία μας 
που είναι το ποθούμενο για κάθε χριστιανό. Αμήν. 
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Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως

κ. Αθηναγόρου
Προς τους Εκπαιδευτικούς των Σχολείων μας

Με την ευκαιρία του νέου σχολικού έτους 2016-17

Αγαπητοί μου,
«Ευτυχισμένος που έκανε το ταξίδι του Οδυσ-

σέα.
Ευτυχισμένος αν στο ξεκίνημα, ένιωθε γερή 

την αρματωσιά μιας αγάπης, 
απλωμένη μέσα στο κορμί του,
σαν τις φλέβες όπου βουίζει το αίμα.
Μιας αγάπης με ακατέλυτο ρυθμό, ακατανίκη-

της σαν τη μουσική και παντοτινής…»
Σήμερα που «ο κόσμος μας νοσεί από έλλει-

ψη πίστης και ταυτόχρονα θηριώδεις δογματι-
σμούς», έχει περισσότερο ανάγκη την συνοδοι-

πορία της αγάπης όπως την περιγράφει ο ποιητής και της αγάπης η οποία 
«πάντοτε ελπίζει, δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει την αλήθεια, υπερβαί-
νει και υπομένει» όπως την διδάσκει ο Απόστολος Παύλος.

Χρειάζεται Παιδεία η οποία θα απλώνεται στην ύπαρξη των παιδιών όπως οι 
φλέβες και να είναι γεμάτη ζωή. Παιδεία, η οποία θα εγκυμονεί ελπίδα, πίστη 
και νόημα. Η δύναμή της να είναι το πρόσωπο που δημιουργεί πρόσωπα. 

«Είναι αδύνατο να διδάξουμε χωρίς το θάρρος να αγαπάμε, χωρίς το θάρ-
ρος να προσπαθούμε χίλιες φορές προτού τα παρατήσουμε. Με δυο λόγια, 
είναι αδύνατο να διδάξουμε χωρίς να επεξεργαστούμε, να εφεύρουμε και 
να σκεφτούμε σε βάθος την ικανότητα να αγαπάμε.»

Αυτή η διάσταση έχει εξοριστεί από αυτό το οποίο σήμερα ονομάζεται 
εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι αναγκαίο όμως να τολμήσουμε την αλλαγή. 
«…Να τολμάμε ακόμα κι όταν από υλικής άποψης μας συμφέρει περισσότε-
ρο να πάψουμε να τολμάμε», αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε κοινωνίες 
με νέους που έχουν κριτική σκέψη.

Κρατείστε και προσφέρετε όσο περισσότερο μπορείτε αλώβητη τη δυνα-
τότητα καλλιέργειας της ύπαρξης των παιδιών μας.

Καλή και ευλογημένη χρονιά
+Ο Ιλίου Αθηναγόρας

Χρήσιμες Ενημερώσεις
Από την Ευρώπη Σ. Κοσμίδη 

Πολιτικό Μηχανικό – Πολιτευτή Ν.Δ. Περιφ. Αττικής

Τον προηγούμενο μήνα, δεκάδες σύλλογοι 
«οικιστών» (όπως προτιμούν να αποκαλού-
νται οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων) σε όλη την 
Αττική κινητοποίησαν τα μέλη τους καθώς 
η ευκαιρία ήταν μεγάλη και ο χρόνος λιγο-
στός: βάσει ενός νέου νόμου, που θεσπίστη-
κε τον περασμένο Μάιο και αφορούσε την 
κατάρτιση των δασικών χαρτών, οι δήμοι 
έχουν περιθώριο μέχρι τον Σεπτέμβριο να 
οριοθετήσουν τους οικισμούς αυθαιρέτων 
(που ονομάστηκαν «οικιστικές πυκνώσεις») 
προκειμένου αυτοί να εξαιρεθούν από την 
πρώτη «φουρνιά» ανάρτησης των δασικών 
χαρτών.

Η εξαίρεση μπορεί να είναι βάσει του νόμου προσω-
ρινή, ο κανόνας όμως λέει ότι, με τη (δεδομένη για 
ένα τόσο δυσεπίλυτο πρόβλημα όπως τα αυθαίρετα σε 
δάση) πάροδο των χρόνων, θα γίνει μόνιμη. Κι έτσι οι 
ιδιοκτήτες αυθαιρέτων μέσα σε δάση και δασικές εκτά-
σεις έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να πετύχουν 
–για πρώτη φορά από την εποχή Τρίτση– μια έμμεση 
αναγνώριση της ιδιοκτησίας τους.

Η ευθύνη της οριοθέτησης των «οικιστικών πυκνώ-
σεων» ανήκει στους δήμους. Μάχη με τον χρόνο δί-
νει και η αρμόδια Διεύθυνση Δασών του υπουργείου 
Περιβάλλοντος. Οι 55 Διευθύνσεις Δασών των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων όλης της χώρας έχουν ήδη 
αποστείλει στην υπηρεσία τις θέσεις τους σχετικά με 
το κατά πόσον μπορούν ή όχι να αναλάβουν την εκπό-
νηση και ολοκλήρωση των δασικών χαρτών (ή προτι-
μούν να ανατεθεί στην εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο 
και Χαρτογράφηση). Μέχρι το τέλος του μήνα, η υπη-

ρεσία –που, σημειωτέον, αριθμεί μόλις δύο 
υπαλλήλους– πρέπει να επεξεργαστεί τις 
προτάσεις όλων των Διευθύνσεων Δασών, 
να αξιολογήσει κατά πόσον είναι εφικτές οι 
απαιτήσεις τους (λ.χ. ενίσχυσης σε προσω-
πικό) και να συντάξει την τελική εισήγηση 
προς τον υπουργό.

Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών βρίσκο-
νται κι αυτές σε ετοιμότητα, καθώς οφείλουν 
να προχωρήσουν μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 
στην ενημέρωση των θεωρημένων δασικών 
χαρτών (να αλλάξουν τις κατηγορίες των οι-
κισμών που αποτυπώνονται, να προσθέσουν 

χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις κ.λπ.) και να 
τους αναρτήσουν για την υποβολή αντιρρήσεων από 
τους πολίτες. Ένα μήνα αργότερα (δηλαδή έως τις 27 
Οκτωβρίου) θα πρέπει να τους έχουν κυρώσει στα τμή-
ματά τους που δεν έχουν αντιρρήσεις. Οποί οι δασικοί 
χάρτες δεν είναι ακόμα θεωρημένοι, η προθεσμία είναι 
εξάμηνη, δηλαδή έως τις 27 Νοεμβρίου.

Τέλος, το ΥΠΕΝ θα πρέπει με τη σειρά του να λύσει 
έγκαιρα το θέμα της χρηματοδότησης των επιτροπών 
ενστάσεων (εκείνων που εξετάζουν τις αντιρρήσεις 
που υποβάλλουν οι πολίτες), ζήτημα ακανθώδες που 
καθυστέρησε την υπόθεση των δασικών χαρτών αρκε-
τά μέχρι σήμερα. Είναι οι προθεσμίες αυτές εφικτές; Η 
ΕΚΧΑ θεωρεί πως ναι, καθώς η πίεση για την ολοκλήρω-
ση των δασικών χαρτών είναι πλέον μεγάλη. Οι ιδιώτες 
μελετητές, αντίθετα, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναλάμ-
βαναν την εκπόνηση των δασικών χαρτών, θεωρούν ότι 
είναι ανέφικτο ο κρατικός μηχανισμός και οι δήμοι να 
δουλέψουν αίφνης ως «καλοκουρδισμένο ρολόι».

Ενέργειες Για Την Οριοθέτηση Οικισμών - Δασικοί Χάρτες
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O Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβ. Αττικής Χάρης Δαμάσκος για 
το θάνατο του Γιώργου Καστρινάκη 

 «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια για τον χαμό του 

συναδέλφου μου Περιφερειακού Συμβούλου, δημοσιο-

γράφου Γιώργου Καστρινάκη  και εύχομαι στην οικογένεια 

του δύναμη και κουράγιο.

Ο Γιώργος βρήκε το σθένος, να αντιμετωπίσει τις δοκι-

μασίες της ζωής, μετατρέποντας τες σε ενέργεια, αγώνες, 

υποδειγματική στάση. Κέρδισε τον σεβασμό όλων μας, 

επιτέλεσε μέγιστο κοινωνικό έργο, βοήθησε τους συναν-

θρώπους του. Θα σε θυμόμαστε πάντα φίλε Γιώργο. Καλό 

σου ταξίδι».

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟΥ «ΝΩΝΤΑ»

Σας προσκαλούμε στη συνεστίαση της Φιλότεχνης Λέσχης με ρεμπέτικα 

τραγούδια και καλό φαγητό και κρασί όπως πάντα, την Τετάρτη 28 

Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00 στην ταβέρνα του «ΝΩΝΤΑ» (οδός Μιαούλη 1 

& Σωτ. Καλαϊτζή έναντι Σιδηρ. Σταθμού Αχαρνών), για να περάσουμε μια 

όμορφη βραδιά για ένα δυνατό ξεκίνημα της νέας μας χρονιάς!

Δηλώσεις συμμετοχής:

Σοφία Σκρέκη: 697 715 6029

Ευτυχία Παράσχου: 697 455 5741
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Προορισμός Πολιτισμού 
ο Δήμος Αχαρνών με τα Σοφόκλεια 2016

Το φεστιβάλ Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών «Σοφόκλεια 2016» 
ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 στο ανοιχτό Θέ-
ατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Δήμο Αχαρνών. 

Για 23 ημέρες ο Δήμος Αχαρνών αναδείχθηκε σε «Προορισμό Πο-
λιτισμο» τόσο για τους μικρούς και μεγάλους θεατρόφιλους συμπο-
λίτες μας, όσο και για πολυάριθμους επισκέπτες από διάφορα ση-
μεία της Αττικής,  οι οποίοι  προσήλθαν για να παρακολουθήσουν 
τις παραστάσεις και τις συναυλίες. 

Η έναρξη του Φεστιβάλ Πολιτισμού Σοφόκλεια 2016 έγινε την Κυ-
ριακή 28 Αυγούστου με τη Φιλαρμονική της Ελληνικής Αστυνομίας, 
η οποία παρουσίασε μια εξαιρετική συναυλία αντάξια της ιστορίας 
και της μεστότητας της μπάντας. 

Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου τη σκυτάλη «πήρε» η καυστική κωμω-
δία «Γαμπροί Για πούλημα» των Παπαθανασίου και Ρέππα, ενώ την 
Τρίτη 20 Αυγούστου μια ακόμη εξαιρετική κωμωδία, η παράσταση 
«Ένα εξοχικό παρακαλώ» σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου χάρι-
σε απλόχερα “απεριόριστο” γέλιο στο κοινό. 

Η επόμενη παράσταση στο φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφόκλεια 
2016» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου. Ο Τάκης 
Ζαχαράτος και το «I am what I am – the comeback» απέδειξε επί 
σκηνής το γιατί η παράσταση του είναι από τις πιο επιτυχημένες για 
2η συνεχή χρονιά. 

Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη παιδική 
παράσταση του φεστιβάλ. «Ο κουρέας της Σεβίλλης» της Κάρμεν 
Ρουγγέρη εντυπωσίασε μικρούς αλλά και μεγάλους που βρέθηκαν 
στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. 

Τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου σειρά είχε η ξεκαρδιστική επιθεώρηση 
«Δεν έχουν Τσίπρα επάνω τους» με τον Στάθη Ψάλτη και το θίασο 
του να σχολιάζουν και να σατιρίζουν κάθε πτυχή της σημερινής 
πολιτικής κατάστασης. 

Η παράσταση της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου, η 
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή με  πρωταγωνιστές 
τους Νικήτα Τσακίρογλου, Ιωάννα Παππά και 
Σταύρο Ζαλμά καθήλωσε το κοινό με τις ερ-
μηνείες των συντελεστών της. 

Μια κομβική παράσταση πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου. «Ο Πλούτος» του 
Αριστοφάνη με τους Γιώργο Κιμούλη, Γιάννη 
Μπέζο, και Πέτρο Φιλιππίδη ήταν μια ανεπα-
νάληπτη παράσταση στο θέατρο Μίκης Θεο-
δωράκης του Δήμου Αχαρνών. Η βροχή δεν 
πτόησε ηθοποιούς και κοινό, δημιουργώντας μια από τις κορυφαίες 
στιγμές του φεστιβάλ. 

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου η συναυλία με τον Χρήστο Λούφη 
ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι ο ταλα-
ντούχος Χρήστος Λούφης έχει τα εφόδια και τις βάσεις να αναδει-
χθεί και να φτάσει ακόμη ψηλότερα. 

Μια από τις κορυφαίες στιγμές του Φεστιβάλ Πολιτισμού του 
Δήμου Αχαρνών  «Σοφόκλεια 2016» ήταν  η παράσταση «Συρανό» 
με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τη Δήμητρα Ματσούκα και τον 
Γιώργο Παπαγεωργίου. Στο κατάμεστο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 
το κοινό χειροκροτούσε για πάνω από πέντε λεπτά στο φινάλε της 
παράστασης αποθεώνοντας όλους τους συντελεστές της. 

Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου η Ποντιακή Θεατρική Σκηνή του συγ-
γραφέα και σκηνοθέτη Γιάννη Κοσμίδη παρουσίασε τη σπαρταριστή 
κωμωδία “Ο Ψεύτες” και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου η Νεανική Ορ-
χήστρα του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών απέδειξε ότι το Δημοτικό 
Ωδείο Αχαρνών προφέρει υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση και 
μουσική Παιδεία. 

Το διήμερο της Παρασκευής 16 και του Σαββάτου 17 ήταν αφιε-
ρωμένο στα παιδιά. Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου η παιδική θε-
ατρική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» των Αδερφών 
Γκρίμ σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα και το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου το 
θέατρο Σκιών του Κώστα Σπυρόπουλου έδωσαν χαρά και διασκέδα-
σαν τα μικρά παιδιά που παρακολούθησαν τις παραστάσεις.

Το «κλείσιμο» του φετινού φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την 
Λαϊκή ορχήστρα του Δήμου Αχαρνών και με μια συναυλία αφιέρωμα 
στα τραγούδια του Ελληνικού Κινηματογράφου. 

 Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών κ. 
Μαρία Ναυροζίδου αεικίνητη σε όλες τις παραστάσεις κατάφερε να 
οργανώσει άρτια και με κάθε λεπτομέρεια ένα «μαραθώνιο» παρα-
στάσεων με την πολύτιμη βοήθεια των υπαλλήλων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

Με αφορμή την ολοκλήρωση των παραστάσεων για το φεστιβάλ 
Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών Σοφόκλεια 2016 η κα πρόεδρος 
δήλωσε:

«Οι  προσπάθειες μας για το φετινό φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφό-
κλεια 2016» ήταν να συμπεριλάβουμε κορυφαίες θεατρικές παρα-
στάσεις στο πρόγραμμά μας και να δώσουμε την ευκαιρία στους 
συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν τις πιο επιτυχημένες θεα-

τρικές παραστάσεις για το φετινό καλοκαίρι 
και πιστεύουμε ότι τους ικανοποιήσαμε. Επι-
πλέον προσπαθήσαμε να δώσουμε την ευ-
καιρία σε όλους τους συμπολίτες μας να τις 
παρακολουθήσουν πετυχαίνοντας χαμηλές 
τιμές και ειδικές τιμές για τις ευπαθείς κοινω-
νικά ομάδες και ΔΩΡΕΑΝ είσοδο στα ΑΜΕΑ. 
Θέλω να ευχαριστήσω τους παραγωγούς των 
παραστάσεων για την ανταπόκριση στο κάλε-
σμα και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στον 
φεστιβάλ του Δήμου Αχαρνών, κυρίως όμως 

να ευχαριστήσω το προσωπικό της δημοτικής επιχείρησης που με 
προθυμία, ζήλο και επαγγελματισμό υποστήριξαν όλες τις παρα-
στάσεις». 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την επιτυχή  πραγματοποίηση του φεστιβάλ Πολιτι-
σμού του Δήμου Αχαρνών για 3η συνεχόμενη χρονιά δηλώνοντας:

«Χάρη στις προσπάθειες της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κας Μαρί-
ας Ναυροζίδου και του προσωπικού της δημοτικής επιχείρησης, το 
φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφόκλεια 2016» μετέτρεψε και φέτος τον 
Δήμο Αχαρνών σε «κέντρο Πολιτισμού». 

Μικροί και μεγάλοι συμπολίτες μας αλλά και πολλοί επισκέπτες 
από άλλους δήμους απόλαυσαν εξαιρετικές παραστάσεις από 
καταξιωμένους ηθοποιούς και όμορφες συναυλίες από γνωστούς 
καλλιτέχνες αλλά και από καλλιτέχνες που φοιτούν – και διαπρέ-
πουν – στο Δημοτικό Ωδείο Αχαρνών. 

Το φεστιβάλ Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών «Σοφόκλεια» έχει κα-
θιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα στην 
πόλη μας και είναι υποχρέωση μας, αφενός να διαφυλάξουμε τη 
δυναμική που έχει αποκτήσει, αφετέρου να το βελτιώσουμε και να 
το εξελίξουμε ακόμη περισσότερο».  
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Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το Διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Τη βάπτιση του εγγονού του πραγματοποίησε σε μια λιτή και 
όμορφη τελετή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, του μεγα-
λύτερου γιου του, ο Διευθυντής της «Αχαρναϊκής «Γιώργος Νιώ-
ρας, το μεσημέρι της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο εγγονός… Νιώρας, που πήρε το όνομα Έκτορας – Γεώργιος, 
είχε την πρώτη του γνωριμία με τα φλας των φωτογράφων. Λα-
μπεροί και χαμογελαστοί οι γονείς του νεοφώτιστου, Κωνστα-
ντίνος και Κωνσταντία, δέχονταν συγχαρητήρια και ευχές ενώ 
δε σταμάτησαν να κρατούν τρυφερά το μικρούλι Έκτορα – Γε-
ώργιο στην αγκαλιά τους. 

Άψογοι ήταν ο καθ’ ύλην αρμόδιος πατήρ Αναστάσιος Σαρ-
γέντης και ο πατέρας του νεοφώτιστου και Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Φίλων της Δημοτικής Πινακοθήκης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ» 
Κωνσταντίνος Νιώρας, λόγω της ιδιότητας του στρατιωτικού. 

Με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που απαιτεί η περίσταση 
άσκησαν τα καθήκοντά τους οι νονοί Διονυσία Μπουκουβάλα 

και Ιωάννης Νιώρας, αλλά η αλήθεια είναι πως ο νεοφώτιστος 
ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος, αφού αντιμετώπισε τη δοκιμασία 
της κολυμπήθρας με αξιοζήλευτη ψυχραιμία.

Φανερά συγκινημένοι οι Παππούδες και οι Γιαγιάδες , Γιώργος 
και Ολυμπία Νιώρα, Χρήστος και Σταυρούλα Σιδέρη, καμάρω-
ναν για το εγγόνι τους.

Όσο για τη Δάειρα, το έτερο τέκνο του ζεύγους Κωνσταντί-
νου και Κωνσταντίας Νιώρα, πάλεψε διεκδικώντας, με το σκέρ-
τσο της, ρόλο πρωταγωνίστριας στο μυστήριο. 

Στη βάπτιση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, 
ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Σωτήρης Ντούρος, 
δημοτικοί σύμβουλοι και πολλοί φίλοι του ζεύγους και των 
παππούδων.

Ο πατήρ Αναστάσης Σαργέντης στον λόγο του μετά το μυ-
στήριο ευχήθηκε στο νεοφώτιστο να έχει μια ευτυχισμένη ζωή 
καθώς και τη δύναμη ….των δυο ονομάτων που θα τον συνο-
δεύουν σε όλη του τη ζωή.

Η συνέχεια δόθηκε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας με 

μπουφέ 
και το ζεύ-
γος να δέχε-
ται τις ευχές 
του κόσμου, 
ε υ χ α ρ ι σ τ ώ -
ντας τους για 
την τιμή που 
τους επιφύ-
λαξαν με την 
παρουσία των 
στο μυστήριο 
της βάπτισης 
του γιου των.

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμ-
βρίου στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αχαρνών τελέσθηκε Μέ-
γας Πανηγυρικός Εσπερινός χορο-
στατούντος του μητροπολίτη μας 
Αχαρνών Ιλίου και Πετρουπόλεως 
κ.κ.Αθηναγόρα ,για την προστάτιδα 
των Τριτέκνων Αγία Σοφία και τέκνων 
Ελπίδας, Πίστης και Αγάπης. Το Δ.Σ και 
μέλη του Συλλόγου μας γιόρτασε την 
προστάτιδά του με μέλη του συλλό-
γου μας. Μετά το τέλος της λειτουρ-
γίας ακολούθησε κέρασμα. Χρόνια 
πολλά. Σοφία !Αγάπη Πίστη και Ελπί-
δα. Δύναμη στις οικογένειές μας!

Με τον καθιερωμένο 
Αγιασμό ξεκίνησε η νέα χρο-
νιά στο Κέντρο Ατόμων με Ει-
δικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών 
«ΑΡΩΓΗ». Με ειδήσεις, αισιο-
δοξία 

Όπως εξήγγειλε ο πρόεδρος 
της ΑΡΩΓΗΣ Νίκος Γκασούκας, 
λόγω των αυξημένων ανα-
γκών που προκύπτουν από 
την εξυπηρέτηση άνω των 30 
παιδιών στην πρωινή βάρδια, 
το επιστημονικό προσωπικό 
της ΑΡΩΓΗΣ θα ενισχυθεί με 
έναν εργοθεραπευτή και ένα 
έναν βοηθό Παιδαγωγό. Πα-
ράλληλα, οι παιδαγωγοί θα 
παρακολουθούν εκ περιτρο-

πής επιστημονικά σεμινάρια προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η κατάρτισή τους.
Με την ευκαιρία του Αγιασμού για τη νέα χρονιά ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δή-

λωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη δομή της ΑΡΩΓΗΣ, για τον τρόπο που λειτουργεί και για τις 
υπηρεσίες που προσφέρει. Υποχρέωση όλων μας είναι, αφενός να διασφαλίσουμε τα όσα έχουμε 
επιτύχει, αφετέρου να διευρύνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να εντάξουμε νέες και καινο-
τόμες δράσεις στην ΑΡΩΓΗ. Κύριο μέλημά μας είναι επίσης η λειτουργία του «Βαμβακάρειου Ιδρύ-

ματος»».

Ο πρώτος επίσημος 
εορτασμός της μνήμης του 
εν Αγίοις Πατρός ημών Χρυ-
σοστόμου του Νέου Ομολο-
γητού άρχισε, την Κυριακή 
18 Σεπτεμβρίου 2016, από 
απόψε, με Πανηγυρικό Εσπε-
ρινό ο οποίος τελέστηκε σε 
παρακείμενο του τάφου του 
παρεκκλήσιο στην Ιερά Μονή 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Πάρνη-
θος. Χοροστάτησε ο Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυ-

σόστομος, συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ωρωπού και Φυλής κ. Κυπριανού. Ο Σεβασμι-
ώτατος Ωρωπού και Φυλής κ. Κυπριανός εκφώνησε ομιλία με αναφορά στην άμεμπτη ομολογία 
και στον εν Χριστό βίο, τα οποία συνδυάζονταν στο πρόσωπο του θεόφρονα Πατρός ημών, όπως 
αναφέρει και το Απολυτίκιο του Αγίου. Τους κατανυκτικούς και συνάμα πανηγυρικούς ύμνους 
του Εσπερινού, έψαλε κλιμάκιο από τη χορωδία της Μητροπόλεώς μας «Πάτριον Αναλόγιο» υπό 

την διεύθυνση του χοράρχου κ. Ιωάννη Κιαχόπουλου.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 18-9-2016 η τακτική αιμοδοσία του Συλλό-
γου μας και η συμμετοχή ήταν ιδιαιτέρως αυξημένη. Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών 
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους αιμοδότες του Συλλόγου και ιδιαιτέρως τους φίλους 
που δεν είναι κυνηγοί αλλά ανταποκρίνονται ανελλιπώς σε κάθε αιμοδοσία μας. Στο τέλος πραγ-
ματοποιήθηκε μεταξύ των αιμοδοτών κλήρωση για μια κυνηγετική άδεια και τυχερός αναδείχθη-

κε ο κ. Σαρλής Γεώργιος του Μαρίνου.
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Οι σχεδόν εκατό σχολικές μονάδες του Δήμου 
Αχαρνών, που αντιστοιχούν σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά 
Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, 
ξεκίνησαν την νέα σχολική χρονιά με τον καθιερωμέ-
νο αγιασμό.

Αγιασμός λέγεται η ωραία εκείνη ακολουθία δια της 
οποίας το νερό καθαγιάζεται με ορισμένες Ευχές και 
επικλήσεις της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος, κα-
θώς και με την σταυροειδή ευλογία και εμβάπτιση του 

Τιμίου Σταυρού», αγιάζεται το νερό. 

Όλοι στο τέλος φιλούν το Σταυρό και ο παπάς τους ρα-
ντίζει με το βασιλικό και τους εύχεται: «Καλή χρονιά!».

Τους αγιασμούς τέλεσαν οι Ιερείς των ενοριών, που 
ανήκουν τα σχολικά συγκροτήματα. Αντιπροσωπευτι-
κή ήταν η συμμετοχή του Σεβασμιώτατου Μητροπολί-
τη Ιλίου, Αχαρνών και Μητροπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα. 
Αντιπροσωπευτική ήταν και η παρουσία του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού, προγραμματίζοντας να 
παραβρεθεί σε όσο το δυνατόν σε πιο πολλά σχολεία.

Το ίδιο και η μοναδική έντυπη δεκαπενθήμερη Εφη-

μερίδα των Αχαρνών, «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», κάλυψε τους Αγι-
ασμούς, των Σχολείων, Πρώτο Δημοτικό Σχολείο 
Αχαρνών, Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, Πρώ-
το Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων, Πρώτο Νηπι-
αγωγείο Θρακομακεδόνων, το αγιασμό 6ου και 12ου 
Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών και στον Αγιασμό των Μο-
ντεσσοριανών Σχολείων.

Με επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε η 40η εθελοντική αι-
μοδοσία, που διοργάνωσε η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτική 
του Δήμου Αχαρνών σε συνερ-
γασία με το Νοσοκομείο Αμα-
λία Φλέμινγκ και την αμέριστη 
υποστήριξη του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων του Δήμου Αχαρνών. 
Η αιμοδοσία πραγματοποιή-
θηκε στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αχαρνών και συμμετείχαν πάνω 
από 60 πολίτες και υπάλληλοι 
του Δήμου Αχαρνών, δείχνοντας 
έμπρακτα την αλληλεγγύη τους 
για τον συνάνθρωπο.

Ο Μενιδιάτης πιλότος Δημήτριος Δαμάσκος.

Ο τότε Υπουργός Εθνικής Αμύνης Παναγιώτης Κα-
νελλόπουλος συγχαίρει τους τέσσερις πιλότους 
του 1ου Ελληνικού Αεροπορικού Ακροβατικού Σμή-
νους, που είναι οι Κόκκας, Στυλιανάκης, Δαμάσκος 
και Παπαδημητρόπουλος. Λάρισα 1954.

Με την ευκαιρία του Athens Flying Week που 
πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην Τανά-
γρα, το Παλιό Μενίδι τιμά τον θρυλικό Μενιδιάτη 
αεροπόρο του Αcro team, Δημήτριο Δαμάσκο και 
τους υπόλοιπους Έλληνες άσσους των αιθέρων!!! 

Ανέβηκε στη σελίδα: Η Αεροπορική Ιστορία στην 
Ελλάδα - Aviation History in Hellas-Greece, από 
Constantine Papaconstantinou

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο της δράσης 
«Στηρίζουμε τους Μαθητές» πραγματο-
ποίησε και φέτος διανομή σχολικών ει-
δών σε καταγεγραμμένους δικαιούχους 
της Κοινωνικής Πολιτικής. 

Οι γονείς και τα παιδιά των δικαιούχων 
παρέλαβαν με χαρά, τσάντες, τετράδια, 
στυλό, μολύβια και άλλα υλικά που θα 
χρειαστούν για τη σχολική χρονιά που 
διανύουμε. Τα σχολικά είδη προσέφε-
ρε, ο Σύλλογος εργαζομένων του Δήμου 
Αχαρνών, η εταιρεία SKAG - Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε αλλά και μεμονωμένοι ιδιώτες. 

Με βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών πανηγύρισε η Πανα-
γία Κανάλα, κατά το εορταστικό διήμερο 20 και 21 Σεπτεμβρίου 

Την παραμονή της γενεθλίου της Παναγίας με το Πάτριο Ημερολόγιο, την Τετάρτη 20 Σε-
πτεμβρίου, τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός, προεξαρχόντων του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. 
Μακαρίου και του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Ρωγών κ. Δωρόθεου. 

Ακολούθησε η μεγαλόπρεπη λιτάνευση της ιερής εικόνας της Παναγίας, με μπροστάρη τη 
Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής και συνοδεία μεγάλου αριθμού Αρχιερέων, του Δημάρχου 
Φυλής Χρήστου Παππού και πολλών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Κτήτορας της Ιεράς Μονής της Παναγίας Κανάλας, κ.κ. Δωρόθεος , κατά τον σύντο-
μο χαιρετισμό του μετά τον Εσπερινό και πριν τη Λιτάνευση της εικόνας δεν παρέλειψε να 
απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες στο πρόσωπο του Δημάρχου για την ολόπλευρη στήριξη 
που παρέχει στη Μονή. Ο Γέροντας της Ιεράς Μονής εξάλλου, ακολούθησε φέτος την εικό-
να μαζί με τον Χρήστο Παππού, στον οποίο επεφύλαξε θερμή φιλοξενία και μετά το πέρας 
των θρησκευτικών εκδηλώσεων της παραμονής. 

Το πρωί της Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου ανήμερα της γιορτής της Παναγίας τελέστηκαν ο 
Όρθρος και η Θεία Λειτουργία χοροστατούντων του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Μακαρίου 
και του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Ρωγών κ. Δωρόθεου.
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Η αύξηση της θερμοκρασίας σε 
συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέ-
μους που έπνεαν τις τελευταίες 
ημέρες και εν μέσω αντιπυρικής 
περιόδου ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου προστασίας της Πάρνηθας 
κ. Δημήτρης Καμπόλης εφιστά 
την προσοχή  στους πολίτες ώστε 
άθελα τους να μην προκαλέσουν 
πυρκαγιά: 
 Σε περίπτωση που αντιληφθούμε 

φωτιά στο δάσος ή τις παρυφές 
του να τηλεφωνήσουμε ΑΜΕΣΩΣ 
στον αριθμό 199 ή αν το κινητό 
τηλέφωνο δείχνει την ένδειξη 
“κλήσεις έκτακτης ανάγκης” ή 
“εκτός δικτύου” στο 112. Όμως, 
επειδή η πρόληψη έχει μεγαλύτε-
ρη αξία από την καταστολή για να 
μην προκαλέσουμε οι ίδιοι άθελά 
μας πυρκαγιά:

Ας προστατέψουμε 
το δάσος είναι η ζωή μας! 

- Δεν καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα 

και κλαδιά

- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές 

στα δάση ή σε χώρους με ξερά χόρτα

- Δεν κάνουμε εργασίες που ενδέχεται 

να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγο-

νοκολλήσεις)

- Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα 

στην ύπαιθρο

- Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος

Για να είμαστε προετοιμασμένοι:

- Μεριμνούμε για τον καθαρισμό απο-

ψίλωση και απομάκρυνση των ξερών 

χόρτων

- Απομακρύνουμε εγκαταλελειμμένα 

καυστά ή εκρήξιμα υλικά και αντικεί-

μενα
- εφοδιαζόμαστε με οικιακούς πυρο-

σβεστήρες

- Προμηθευόμαστε σωλήνα ποτίσμα-

τος με μεγάλο μήκος

Ο Σύνδεσμος Πάρνηθας θα βρίσκεται 

καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο σε 

επαγρύπνηση για να προστατέψει τον 

εθνικό μας Δρυμό. Το οφείλουμε στις 

επόμενες γενιές» δήλωσε ο Δημήτρη 

Καμπόλης.

Έναρξη εγγραφών Καλλιτεχνικών 
τμημάτων ΔΗ.Κ.Ε.Α. 2016-2017
Από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν ξεκινήσει 
οι εγγραφές στα Kκαλλιτεχνικά 
Τμήματα της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Αχαρνών 
για τη σχολική χρονιά 2016-2017. 
Στα καλλιτεχνικά τμήματα της Δημοτικής 
Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Αχαρνών περιλαμβάνονται 
τα εξής τμήματα: 
• Δημοτικό Ωδείο
• Φιλαρμονική
• Χορού (Μπαλέτο, Latin, Παραδοσιακοί 
Χοροί
• Ζωγραφικής
• Κεραμικής
• Φωτογραφίας 
• Θεατρική Αγωγή 
• Τεχνικές Χαλάρωσης και Αυτογνωσίας
• Πλεχτό 
• Κόσμημα
• Σεμινάρια Χειροτεχνία 

Στα επιτυχημένα τμήματα που 
λειτουργούν εδώ και δυο χρόνια 
προστίθενται 
φέτος τα τμήματα, Σκηνικής παρουσίας
και Σχολικής Υποστήριξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις 
εγγραφές και το πρόγραμμα 
σπουδών μπορείτε να απευθυνθείτε 
στα γραφεία της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αχαρνών: 
Πλατεία Αγίου Νικολάου 3, 13673, 
Αχαρνές
Τηλέφωνα:  
210 24 78 507 και 210 24 78 505
email: (dikeacharnon@yahoo.gr)
www.dikeacharnon.gr
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 09 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 
Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, 

Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας 

ΟΛΓΑΣ Χήρα ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη και Δημήτριος Καραδήμας, 
 Κώστας και Αναστασία Ελευθεράκου

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΄Ολγα Ελευθεράκου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ., 

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

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας 

ΣΙΔΕΡΗ χήρα 
ΙΩΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑ
(Το γένος Λάμπρου Χειλετζάρη)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Βασίλειος και Σταυρούλα, Αικατερίνη και Κωνσταντίνος, 

 Αγγελική και Νικόλαος, Δημήτριος και Ουρανία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ – ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

Αφιέρωμα στη μνήμη του λατρευτού μου συζύγου 

Σταύρου Περράκη
Δυστυχώς είναι σκληρός του θανάτου ο νόμος. Δεν τον συγκινούν 

οι ικεσίες και δεν τον λυγίζουν οι οδυρμοί. Δεν κάνει υποχωρήσεις 
και δεν υπόκεινται στη διαδικασία των εξαιρέσεων. Είναι δε βεβαιω-
μένο, ότι η ανθρώπινη μοίρα φέρεται εξαιρετικά σκληρή στα καλύ-
τερα δημιουργήματα της.

Ο αείμνηστος σύντροφος μου Σταύρος, ήταν άνθρωπος που με 
την ενεργό και αδιάλειπτη παρουσία του στο πάλκο της επιχειρη-
ματικότητας, ενσάρκωσε την ιδανική μορφή του υπέροχου και ολο-
κληρωμένου ανθρώπου. Τον διέκρινε το ήθος και ο ανθρωπισμός 
του. Ήταν πνεύμα ανήσυχο, δημιουργικό. Μαχητής στο στίβο της 
ζωής με πληθώρα αντιξοοτήτων κατάφερε να φέρει εις πέρας το 
στόχο του και να βγει νικητής. 

Δουλευτείς σεμνός και αθόρυβος κατάφερε να φέρει στον κόσμο 
τρία ανεκτίμητα τέκνα. Τον Ιωάννη, τον Αλέξανδρο, και τον Αργύ-
ριο, εξίσου αντάξια των δικών του προσδοκιών. Μα δεν είναι μόνο 
τα παιδιά του. 

Άξια αγωνίστρια, δυναμική, προικισμένη με ψυχικές και σωματικές 
αντοχές , στάθηκε βράχος ακλόνητος και στυλοβάτης στο πλευρό της οικογένειας και δη στον Σταύ-
ρο, τον αγαπημένο της σύντροφο σαν καλή και άξια Σαμαρείτισσα, η γυναίκα του Σούλα. Πρόλαβε και 
είδε έξη εγγόνια( Σταύρος, Νικολέττα, Αθανασία, Αθανασία, Διονυσία, και Θεοδώρα).

Σταύρο μου ο χάρος έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής σου και σε δέχθηκε η υγρή αγκαλιά του τά-
φου. Δεν άκουσες τα λόγια της γυναίκας σου Σούλας, στο θέμα της υγείας σου. Δεν θέλησες στο 
Νοσοκομείο Χανίων να εισαχθείς και όταν δέχθηκες κατόπιν εντολής εξωτερικού καρδιολόγου και 
πειθούς, ήταν πλέον αργά. Έτσι επήλθε το μοιραίο. 

«Όλα σε τούτη τη ζωή φθείρονται και περνούνε, 
μα οι μεγαλύτερες καρδιές ποτέ δεν λησμονούνται.

Κουράγιο κάνω της καρδιάς στο τραύμα της να αντέξει, 
να μην αφήσει απ’ την πληγή αίμα ξανά να τρέξει.

Άνοιξε μέσα να μπω, και σκέπασε με χώμα, 
γιατί έπαψε να μου μιλά το ζαχαρένιο στόμα.

Δεν θα το ξανανοίξεις μπλιό το στόμα το γλυκό σου 
κι εκλείδωσες μας την καρδιά ο αποχωρισμός σου».

Ποιος ουρανός, ποιος άνθρωπος να μου τηνε σβήσει.
Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστε και λατρευτέ μου Σταύρο.

Καλό σου ταξίδι. 
Ας είναι ελαφρό το χώμα της Αχαρναϊκής γης που σε σκέπασε.

Η μνήμη σου θα παραμείνει σεβαστή και αιώνια στις συνειδήσεις των δικών σου: 
Συζύγου, Παιδιών, συγγενών, γνωστών, φίλων και συγχωριανών.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θα ήταν παραλήψεις μου να μην ευχαριστήσω και δημοσίως, όλους εκείνους που συμμετείχαν 
και συμπαραστάθηκαν στο αμέριστο πόνο μας για το 40/ημερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 
μας Σταύρου Περράκη.Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε όλους εκείνους που προσήλθαν από τα διάφορα 

προάστια της αττικής, που για όλοι την οικογένεια ήταν βάλσαμο παρηγοριάς. 

Η λατρευτή σου σύζυγος 
Καλογρίδου – Περράκη Αθανασία.

Τέως προϊστ. Μαία, Νοσοκ. Αλεξάνδρα. 
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου 
Χανιωτών Λεκανοπεδίου Αττικής.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 

9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - 

Αχαρναί για την ανάπαυση 

της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, 

Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σάντρα Δαμάσκου και Νίκος Τσουρίδης, 

Έλενα Δαμάσκου και Γιώργος Στάμου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Γιάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους όσοι με οποιοδήποτε τρόπο, μας 

συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, για την απώλεια της 

πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας 

ΟΛΓΑΣ Χήρα ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΥ

Επίσης ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη 

Κασσαβό, τον πρόεδρο της ΙΛΕΑ κ. Γεώργιο Φυτά και για 

την παρουσία των αλλά και για την ιδιαίτερη έκφραση 

συλλυπητηρίων των.



Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 21

Ο ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ του γένους ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΑΔΗ που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΑΡΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΣΦΕΤΛΑΝΑΣ του γέ-
νους ΤΣΙΑΚΝΛΙΑΡΟΒΑ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος 
ΤΟΛΙΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΘΥΜΙΑΣ το γένος ΑΡΑΠΑΚΗ, που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε 
γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΑΣΗΜΙΝΑΣ το γένος ΣΙ-
ΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ και η ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ το γένος 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΓΚΙΡΛΕΣΚΟΥ ΜΑΡΤΣΕΛ (GIRLESCU MARCEL) του ΜΑΡΙΝ και της ΜΑΡΙΑΣ 
το γένος ΜΟΑΚΑ (MOACA) που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΤΣΙΟΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (CIOBANU CRISTINA) του 
NECULAI και της MARIANA το γένος UNTCH, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΝΙΝΑΣ του γένους 
ΕΝΓΚΕΛ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΚΙΤΣΑΣ του γένους ΟΡΦΑ-
ΝΙΔΟΥ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ..μ. με τριφασικό ρεύμα σε μονοκαρ-
τοικία, περισσότερο για αποθηκευτικό χώρο, ή κατάστημα, επί της 
οδού Πολυγύρου 6. Τηλ. 6932 171188. 4Δ155.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι , 1ου ορόφου, στην περιοχή Αγίου 
Αθανασίου. Τηλ. 210 2443258 και 6973 952838. 4Δ155. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  υπερυψωμένο  ισόγειο διαμέρισμα 80 τ.μ. , με 2 υ/
Δ, σαλόνι – κουζίνα – μπάνιο, μπαλκόνι, με πρόσβαση στην αυλή, 
στην οδό Ηρακλείτου 33- Αχαρνές. Τιμή 330 ευρώ. . Τηλ. 6946 
297062. και 210 2463242. 4Δ54 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος κατάλληλος για Φροντιστή-
ρια, 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, σαλόνι – 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 Μενί-
δι, Οδυσσέως 18, στον Ά πρώτο, ανακαινισμένο, με θωρακισμέ-
νη πόρτα ασφαλείας, διαμπερές, ευάερο και ευήλιο, με καινούρια 
τέντα, ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 6973214792.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές! Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6946 941199. 4Δ155 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, παραδίδει μαθήματα Γαλλικών, σε ενήλικες και παι-
διά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6976 389463. 4Δ155. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει  μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ160 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ θετικών επιστημών, πτυχιούχος  τμήματος  Φυσι-
κής  Παν/μιου Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Φυσι-
κή, Χημεία, Μαθηματικά και Βιολογία σε μαθητές όλων των τάξε-
ων Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές. Δεκτά και Γκρουπ. Τηλ. 
6930 349730. 4Δ14 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 
6972 601252. 4Δ154. 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ηλεκτρικής κιθάρας 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 κάτοχο c2. Τηλ 
6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθη-
γήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 

6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητά εργασία, αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών ή ηλι-
κιωμένων, πρωινές ώρες. Τηλ. 6931 166968. 4Δ155. 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την διανομή φυλλαδίων 
Τηλ 6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό και 
περιποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέ-
δων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 15 στεμμάτων στην Κεφαλονιά. Περιοχή Αχνός , 
στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου – Σάμης. Τιμή 15.000 ευρώ. Τηλ. 
6983 517625. 4Δ154
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική μηχανή ραψίματος, για δερμάτινα είδη, σε 
τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210 2404963. 4Δ155.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ,  ΑΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

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

8Δ159

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ Αχαρνές, 05-9-2016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ   Αριθ. πρωτ. 67
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ -136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ.: 210 24 62 085 - FΑX : 210 2468538 
Email: lykeionellinidonacharnon@gmail.com 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΘEMA: «Έναρξη μαθημάτων Λυκειακής περιόδου 2016-2017».

 
Σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα του Λυκείου των Ελληνίδων, Παραρτήματος Αχαρνών, θα αρχί-
σουν στις 01-10-2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ..
 Η γραμματειακή υποστήριξη για τις εγγραφές των ενδιαφερομένων θα λειτουργεί τις ημέρες 
Δευτέρα 26-9-2016 και Τετάρτη 28-9-2016 και ώρες 5.00μ.μ-7.00μ.μ. 
 Τα τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν είναι :
1. Χορευτικό τμήμα: Κάθε Τετάρτη και Κυριακή και ώρα 7.00 μ.μ.
2. Χορευτικό τμήμα εφήβων: Κάθε Παρασκευή και ώρα 7.00μ.μ-8.00μ.μ.
3. Χορευτικό τμήμα κυριών: Κάθε Τετάρτη και ώρα 5.30μ.μ -7.30μ.μ.
4. Χορευτικό τμήμα παιδικό: Κάθε Παρασκευή και ώρα 5.00μ.μ -7.00μ.μ. - Κάθε Σάββατο και ώρα 
10.00 μ.μ-13.00μ.μ.
5. Τμήμα μουσικής και χορωδίας: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη και ώρα 5.00μ.μ.
6. Τμήμα Παιδικής χορωδίας: Κάθε Δευτέρα και ώρα 5.00μ.μ.
7. Χορωδία ενηλίκων: Κάθε Πέμπτη και ώρα 6.00μ.μ.
8. Τμήμα παραδοσιακών οργάνων (βιολί, λαούτο, παραδοσιακά κρουστά, κλαρίνο)
9. Τμήμα θεατρικού παραμυθιού: Κάθε Σάββατο και ώρα και 13.00μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές, την 
λειτουργία των τμημάτων και τις ώρες έναρξης αυτών στις υπεύθυνες:
Για το τμήμα χορού:
α) κ. Νίτσα Βαρελά Πρόεδρος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102469278
β) κ. Μαρία Λιβανού (δασκάλα χορού), τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972403040
Για το τμήμα μουσικής και χορωδίας:
α) κ. Νίτσα Βαρελά, Πρόεδρος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102469278
β) κ. Αμαλία Φαμελιάρη (δασκάλα μουσικής), τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946336836
γ) κ. Νίτσα Νίκα (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102469163
Για το τμήμα Θεατρικού παραμυθιού:
α) κ. Νίτσα Βαρελά, Πρόεδρος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102469278
β) κ.Μαρία Παπαδάκη (φιλόλογος), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102405594
 

 Για το Δ. Σ.
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 ΝΙΤΣΑ ΒΑΡΕΛΑ      ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ - ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ 
Εκοιμήθει εν ειρήνη ο ιερεύς 

της ενορίας μας, πατήρ Λάμπρος 

Γράφει η Νίκη  Κολυβά 

Πέρασε κιόλας όλες οι ημέρες  και στις 17 Σεπτεμβρίου 
2016,  τελέστηκε το  40/ήμερο  μνημόσυνο του μακαρι-
στού πρωτοπρεσβύτερου πατρός Λάμπρου Στάμου.   Ήταν 
ο εφημέριος που έτρεχε πάντοτε στις χαρές και στις λύ-
πες μας. Όλα αυτά τα χρόνια που  υπηρετούσε στον κα-
θεδρικό Ναό του Αγίου Βλασίου ήταν πάντα παρόν. Όλα 
τα πρωινά και ας μην ήταν η σειρά του θα άνοιγε πρώτος 
το Ναό και θα έκανε τον Όρθρο.  Έβρεχε ή χιόνιζε, ο πα-
τήρ Λάμπρος ερχόταν πρωί – πρωί στην εκκλησία. 

Τον θυμάμαι στο σεισμό του 1999, εμείς μόλις είχαμε 
πεταχτεί έξω στην πλατεία και εκείνος σε λίγα λεπτά 
ήλθε και άνοιξε τον Ναό για να δει τις ζημιές είχαν γίνει. 
Θυμάμαι έντονα  πριν χρόνια μια Παρασκευή απόγευμα 
των χαιρετισμών παρ’ ότι η βροχή ήταν καταρρακτώδης 
και το ρεύμα της ΔΕΗ είχε κοπή σε όλη την περιοχή και 
ο παππούς των παιδιών μας επέμενε να πάει στην εκκλη-
σία. Φοβούμενη  να τον αφήσω, πήγα μαζί του. Ο πατήρ 
Λάμπρος είχε έλθει στην εκκλησία είχαν φως μόνο τα 

κανδήλια, ήταν και μόνο μια γυναίκα. Ο πατήρ Λάμπρος ήλθε με το βιβλίο του και με ένα κερί 
αναμένω μπροστά στο προσκυνητάρι της Ζωοδόχου Πηγής, έψαλε όλη την ακολουθία. Τι να 
πρωτοθυμηθώ, Το φιλόπτωχο που συνεργαστήκαμε πάνω από 15 χρόνια, τους εράνους του φι-
λόπτωχου πριν τις γιορτές που ήταν πάντα ακούραστος, με τον καλό του  λόγο στους ανθρώ-
πους είτε έδιναν χρήματα είτε όχι. 

Δεν ήταν μόνο λευίτης, ήταν πολύ καλός οικογενειάρχης. Μαζί με την πρεσβυτέρα του δημι-
ούργησαν μια πολυμελή οικογένεια και έβγαλαν στην κοινωνία όλα τα παιδιά τους καλά  ναι με 
ορθόδοξες αρχές. Αυτός ήταν ο π. Λάμπρος  Στάμος, ο παπάς μας. Καλό παράδεισο π. Λάμπρε, 
να έχουμε την ευχή σας.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ ΖΗΤΑ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΖΩΤΗ-ΓΑΖΩΤΡΙΑ, ΝΕΟ/Α 

ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ/Η ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤRANSPORT ΓΙΑ 

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΚΑΦΩΝ. ΠΛΗΡΟΦ.: 

Κα Εύη – Καθημερινά από 13:00 έως 16:00. 

ΤΗΛ.: 210 24 61 262 , 210 24 65 510 
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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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Εκτός από τα παραπάνω στα θετικά της η διοίκηση Κασσα-
βού “πιστώνεται” την εξασφάλιση της λειτουργία του ΚΕΠ 
Θρακομακεδόνων τις απογευματινές ώρες και τα Σάββατα, 
τη δημιουργία Βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Θρακο-
μακεδόνων (επίσημα εγκαίνια τον Οκτώβριο), τη λειτουργία 
του ΚΑΠΗ και του Παιδικού Σταθμού Θρακομακεδόνων, την 

οικονομική εξυγίανση του Πνευματικού Κέντρου Θρακομα-
κεδόνων (για πρώτη φορά έχουν γίνει ισολογισμοί στο ΠΚΘ 
και έχει δικό του Ταμείο), ενώ μεγάλη προσπάθεια γίνεται 
για την αποπεράτωση του Δημοτικού καταστήματος. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός έχει  δηλώσει 
ότι “προχωράμε με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις στην 

περιοχή των Θρακομακεδόνων, σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα 
της περιοχής. Η εγκατάλειψη και η παραμέληση ανήκουν στο 
παρελθόν. Τα “πράγματα”” πλέον έχουν μπει σε μια σειρά. Οι 
υπηρεσίες του δήμου ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πε-
ριοχής, λύνουν τα προβλήματα και αυτό είναι μια δυναμική 
που μας επιτρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα”  

Αντικατάσταση 
και βαφή σανίδων 

καθισμάτων, 
βαφή θεάτρου και 
ενίσχυση φωτισμού 

στο Θεατράκι Πλατείας 
Θρακομακεδόνων, από 
την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου 
Αχαρνών

Σταθμός μέτρησης 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-

λίας στους Θρακομακεδόνες:  από 
τον Απρίλιο του 2016 είναι δυνατή η 

ενημέρωση των κατοίκων για τις τιμές ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας από 4 σταθ-
μούς μέτρησης εντός των ορίων του Δήμου 

Αχαρνών, εκ των οποίον ο ένας στην περιοχή 
των Θρακομακεδόνων. Οι μετρήσεις είναι 

διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του 
Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.

gr) κάνοντας κλικ στη σχετική 
εικόνα (banner). 

Η Ανθοκομική 
έκθεση στη πλατεία 
Θρακομακεδόνων 

διοργανώθηκε φέτος 
για 2η χρονιά και πλέον 

έχει καθιερωθεί ως 
ένας πολιτιστικός και 

επιχειρηματικός θεσμός 
στον Δήμο Αχαρνών. 

Φύτευση, 
υψηλής και 

χαμηλής βλάστησης 
φυτών, στη συμβολή 
των οδών Θράκης και 

Μακεδονίας στην περιοχή 
των Θρακομακεδόνων, 

από τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος του 

Δήμου Αχαρνών.  

Ενισχυμένη 
επιχείρηση 

αποκομιδής κλαδιών 
και ξερών χόρτων 
στην περιοχή των 

Θρακομακεδόνων, από την 
Υπηρεσία Καθαριότητας 

του Δήμου Αχαρνών 

Ένας από 
τους πιο σημαντικούς 

αγώνες του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού στην Ελλάδα 

- το Athens Rally Sprint – έχει 
αφετηρία για 2η συνεχόμενη 

χρονιά την πλατεία 
Θρακομακεδόνων. 

Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Πνευματικού 
Κέντρου Θρακομακεδόνων 

σε πρόσφατη συνεδρίαση του 
αποφάσισε την αποκατάσταση, επισκευή 

και ανακαίνιση του κτιρίου και του 
περιβάλλοντα χώρου του Πνευματικού 

Κέντρου Θρακομακεδόνων. Το Πνευματικό 
Κέντρο Θρακομακεδόνων συνεχίζει 

τις εξαιρετικές, προσφέροντας 
ένα πλούσιο Πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει μοναδικές 
δράσεις και εκδηλώσεις. 

Σε λειτουρ-
γία το σύστημα 

πυρόσβεσης εκτο-
ξευτήρων νερού στους 

Θρακομακεδόνες των 20 
εκτοξευτήρων νερού.  

Το σύστημα πυρόσβεσης 
στην οδό Μακεδονίας στους 

Θρακομακεδόνες, 
έχει να λειτουργήσει από την 
εγκατάσταση του – εδώ και 

σχεδόν 10 χρόνια. 
Οι σταθεροί εκτοξευτές νερού 
είναι δυνατό να αποτρέψουν 
επέκταση της πυρκαγιάς σε 

κατοικημένη περιοχή και 
να συνδράμουν αποτελε-

σματικά στον έλεγχο 
πυρκαγιάς στην ευ-

ρύτερη περιοχή.

Εργασίες 
αποκατάστασης 
και φωτισμού 
στην περιοχή 

Θρακομακεδόνων 
Πλατεία Αλβανέλα (οδός 

Ζαφειράκη), από την 
Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Αχαρνών 




