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ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ !!!
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ!!!
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ στην Ελλάδα, σηµαίνει, ΕΛΠΙ∆Α και στέλνει το 

ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ.
Η ΕΥΧΗ Καλή Χρονιά, περιέχει όλες τις ανθρώπινες αξίες.
Είναι απολύτως βέβαιο, ότι η δοκιµασία που περνάµε και η πίε-

ση των εξελίξεων, θα φέρει τη µεγάλη ευκαιρία. 
Είναι βέβαιο ότι «κάτι λίγο που πέσαµε και θα ξανασηκωθούµε», 

πιο σοφοί, πιο ανθρώπινοι και πιο σίγουροι ως Έλληνες, θα ξανα-
δούµε µε υπερηφάνεια, το πρόσωπό µας στον καθρέφτη.

Η χώρα µας πρέπει θα σωθεί. 
Ο λαός αυτός θα ξανασταθεί όρθιος, γιατί αυτή είναι η µοίρα του. 
Στις δύσκολες µέρες που όλοι βιώνουµε, ας ευχηθούµε ο νέος 

χρόνος να είναι η απαρχή µιας νέας δηµιουργικής πορείας για 
την πατρίδα µας.

Ας υποδεχθούµε το νέο χρόνο 2017, ευχόµενοι να φέρει την 
αισιοδοξία, το χαµόγελο και την πίστη για ένα καλύτερο µέλλον, 
µε ειρήνη, υγεία, διατηρώντας ισχυρή την πίστη και ζωντανή την 
ελπίδα ότι, παρά τις δυσκολίες που όλοι αντιµετωπίζουµε, µπο-
ρούµε να τα καταφέρουµε.

Πάνω στο ίδιο πνεύµα, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ στις Αχαρνές, σηµαίνει 
∆ηµιουργία - Ανάπτυξη – Προοπτική. 

Καλή Πρωτοχρονιά - Χρόνια Πολλά 
Γιατί «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.      

Υπερψηφίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών το Σχέδιο 
Οικονοµικής Εξυγίανσης του ∆ήµου Αχαρνών, το οποίο στη συνέ-
χεια θα κατατεθεί στο Οικονοµικό Παρατηρητήριο. 

Το Οικονοµικό Παρατηρητήριο αναγνωρίζοντας τις θέσεις του 
∆ήµου Αχαρνών, που σχετίζονται µε την κοινωνική και οικονοµι-
κή κατάσταση των δηµοτών, τις επιτακτικές ανάγκες του ∆ήµου 
Αχαρνών σε έργα υποδοµής και την έλλειψη προσωπικού των 
υπηρεσιών του 4ου πολυπληθέστερου δήµου της Αττικής, δεν 
επέβαλε βλαπτικά µέτρα για τους δηµότες και τις Υπηρεσίες του 
∆ήµου Αχαρνών. 

Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά το Σχέδιο Οι-
κονοµικής Εξυγίανσης περιλαµβάνει πλήρη αναφορά της οικονο-
µικής κατάστασης του ∆ήµου Αχαρνών και θέτει συγκεκριµένους 
οικονοµικούς στόχους αλλά και πηγές χρηµατοδότησης. 

Βάσει του νόµου 4316 (ΦΕΚ Α’ 270-24/12 2014) η ένταξη στο Πρό-
γραµµα Εξυγίανσης συνεπάγεται την εφαρµογή µέτρων όπως: 

• Αναστολή ή περιορισµό των προσλήψεων
• Εθελοντικές µετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων 

προσωπικού, µε νοµοθετική ρύθµιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης γενικής ή ειδικής διάταξης

• Αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα και 
εισφορές,

• Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας σε µέχρι 3% 

• Αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθα-
ρίστων εσόδων Παρεπιδηµούνταν από 0,5% µέχρι και 2%. 

Το Σχέδιο Οικονοµικής Εξυγίανσης που ψηφίστηκε από το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο Αχαρνών δεν περιλαµβάνει κανένα από τα παρα-
πάνω δυσχερή µέτρα. 

Από τον Αύγουστο του 2016 όπου ο ∆ήµος Αχαρνών µε Υπουργι-
κή Απόφαση τελεί υπό τον έλεγχο του Οικονοµικού Παρατηρητηρί-
ου πραγµατοποιήθηκαν πολλαπλές συσκέψεις από υπηρεσιακούς 
και πολιτικούς παράγοντες του ∆ήµου Αχαρνών και του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, ενώ στη διαβούλευση για την κατάρτιση του 
Σχεδίου Οικονοµικής Εξυγίανσης συµµετείχαν και δηµοτικές πα-
ρατάξεις του ∆ήµου Αχαρνών. 

Η συνεργασία των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών 

και του Οικονοµικού Παρατηρητήριου υπήρξε ιδανική, ενώ σε πο-
λιτικό επίπεδο ο ∆ήµος Αχαρνών και η ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών συνέπιπταν στην άποψη που δεν ήθελε το Σχέδιο Οι-
κονοµικής Εξυγίανσης να σηµάνει τον οικονοµικό «στραγγαλισµό» 
του ∆ήµου Αχαρνών και να επιβαρύνει τους πολίτες.

Μετά την υπερψήφιση του Σχεδίου Οικονοµικής Εξυγίανσης του 
∆ήµου Αχαρνών ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: 

«Το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών που 
ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν περιέχει επιβλαβή 
μέτρα για τους δημότες και τις Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών. 
Το Οικονομικό Παρατηρητήριο σε άλλους Δήμους επέβαλλε αυ-
ξήσεις δημοτικών τελών 50%, κάτι το οποίο δεν εφαρμόστηκε 
στον Δήμο Αχαρνών, ενώ είναι επίσης σημαντικό ότι δεν έχουμε 
και καμία αλλαγή στις δομές και το προσωπικό μας. Ωστόσο το 
δύσκολο μέρος της υπόθεσης για να ορθοποδήσει οικονομικά ο 
Δήμος Αχαρνών ξεκινά τώρα. 

Από εδώ και πέρα καλούμαστε να είμαστε αξιόπιστοι, μεθο-
δικοί και συνεπείς και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να τα κα-
ταφέρουμε. Με αυτά τα χαρακτηριστικά ο Δήμος Αχαρνών θα 
μπορέσει να αποκτήσει προοπτική εξέλιξης και να μπουν οι βά-
σεις για να γίνει ο Δήμος Αχαρνών μια σύγχρονη πόλη, αντάξια 
της ιστορικότητάς της αλλά και των ανθρώπων που κατοικούν 
σε αυτή». 

ΧΩΡΙΣ ∆ΥΣΧΕΡΗ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» εύχεται σε όλους τους αναγνώστες Καλή Χρονιά & Χρόνια Πολλά 

Με αισιοδοξία και ελπίδα υποδέχεται ο ∆ήµος Αχαρνών το νέο έτος 2017 

Διαβάστε σήµερα: 
• Σε πλήρη ετοιµότητα η Πολιτική 
Προστασία   του ∆ήµου Αχαρνών για 
την αντιµετώπιση του χιονιά .  Σελ. 3

• Επίσκεψη στην Υπουργό Πολιτισµού 
για  την ανάδειξη ιστορικών µνηµείων 
των Αχαρνών.  Σελ. 3
  
• Τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 
τίµησε ο ∆ήµος Αχαρνών. Σελ. 5

• Αριστεία από το ∆ήµο Αχαρνών στους 
Αθλητές και Αθλήτριες της πόλης. Σελ. 5
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• Στις δηµοκρατίες ακολουθούµε τους κανόνες του κυβερνήτη που 
εµείς οι ίδιοι εκλέξαµε. Όταν όµως αυτοί οι κανόνες είναι δυσβάστα-
κτοι και δεν µπορούµε να επιβιώσουµε, τότε οδηγούµεθα ή σε Δικτα-
τορία ή σε Επανάσταση. Και οι δύο λύσεις είναι οδυνηρές. Η εκλογική 
επιλογή είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για την ζωή µας. Το δίδαγµα του 
Οδυσσέα µε τις σειρήνες είναι επίκαιρο.
• Εις οιωνός άριστος, αµύνεσθε περί Πάρτης. Ναι άλλα άλλο πράγµα να 
αµύνεσαι για την πάρτη σου, και άλλο να επιτίθεσαι για την πάρτη σου, 
δηλαδή να είσαι απατεώνας και λαµόγιο, όπως οι σηµερινοί µεγαλοσχή-
µονες µε τα µαύρα λεφτά τους στις τράπεζες της Ελβετίας και της Ευ-
ρώπης. 
• Και το δηµοκρατικό αίσθηµα του κάθε πολίτη έχει τα όρια του. Όταν 
από την συµπεριφορά της εξουσίας, φτάνουµε στο δεν πάει άλλο, τότε 
οδηγούµεθα ή στην Δικτατορία, ή στον εµφύλιο πόλεµο. Αυτοκατα-
στροφή. Αυτό γεννά η αλαζονεία της εξουσίας. 
• Η πατρίδα µας είναι ευλογηµένη χώρα. Τι δεν έχουµε; Ήλιο, Θάλασσα, 
ακρογιάλια, φρούτα, λαχανικά, αρνιά, κοτόπουλα, µοσχάρια , µαλάκες! 
Από όλα έχουµε. Τι µας φταίει και ζούµε στην µιζέρια.
• Η ζωή είναι αγάπη και ο έρωτας η συνέχεια της. Όλοι λατρεύουµε 
τα νεογέννητα γιατί αγαπάµε την ζωή και θέλουµε τα παιδιά µας να γί-
νουν καλύτεροι από µας. Αυτός είναι ο Έλληνας και η Ελληνική οικο-
γένεια. Αυτό µας κρατά σαν φυλή εδώ και χιλιάδες χρόνια.
• Είναι ανοησία, αφέλεια, να λέµε ότι για όλα τα δεινά µας, φταίνε οι 
ξένες δυνάµεις. Όταν εµείς καταληστεύουµε το δηµόσιο χρήµα και βρί-
σκουµε χίλιους τρόπους να φοροδιαφεύγουµε, αυτό δεν µας το επι-
βάλουν οι ξένες δυνάµεις. Το ερώτηµα είναι, τι κάνουµε εµείς για την 
πατρίδα µας, για την οικογένεια µας, γιατί η πατρίδα µας, είναι µεγάλη 
οικογένεια.
• Εάν δεν θέσουµε πλαφόν εισόδου στην Ελληνική Βουλή, τουλάχι-
στον οκτώ τοις εκατό για τα κόµµατα, θα µας δέρνει η πολιτική αστά-
θεια, η έλλειψη επενδύσεων και η οικονοµική δυσπραγία, δηλαδή η 

φτωχοποίηση. Δεν γίνεται να κυβερνάς µε δανεικά χρήµατα. Το ζήσα-
µε µε τον Ανδρέα Παπανδρέου και το πληρώνουµε όλοι µας σήµερα, 
όµηροι των δανειστών µας.
• Η εξουσία και ο πλουτισµός είναι αντίπαλοι, του δικαίου και της ηθικής. 
Οι νόµοι που κατασκευάζουµε, ενισχύουν την εξουσία και όχι το αίσθη-
µα του δικαίου και της ηθικής. Έτσι είναι οι άνθρωποι φτιαγµένοι και δεν 
αλλάζουν. Η λογική µας σαν αντίδοτο µπορεί να αµβλύνει αυτό το µειο-
νέκτηµα, αυτό το κουσούρι µας. 
• Η άγνοια και η φτώχια, γεννούν επαναστάσεις, ακραίες συµπερι-
φορές και συχνά φρικτά εγκλήµατα. Όταν τεντώσεις ένα λάστιχο 
δηµιουργείς µια αντίθετη δύναµη, µέχρι να επανέλθει σε κατάσταση 
ηρεµίας. Οπότε µην τραβάτε την ζωή σας στα άκρα. Θα σας γίνει µπού-
µερανγκ.
• Η πατρίδα µας είναι ευλογηµένη χώρα. Τι δεν έχουµε; Ήλιο, Θάλασσα, 
ακρογιάλια, φρούτα, λαχανικά, αρνιά, κοτόπουλα, µοσχάρια , µαλάκες! 
Από όλα έχουµε. Τι µας φταίει και ζούµε στην µιζέρια.
• Η ζωή είναι αγάπη και ο έρωτας η συνέχεια της. Όλοι λατρεύουµε 
τα νεογέννητα γιατί αγαπάµε την ζωή και θέλουµε τα παιδιά µας να γί-
νουν καλύτεροι από µας. Αυτός είναι ο Έλληνας και η Ελληνική οικο-
γένεια. Αυτό µας κρατά σαν φυλή εδώ και χιλιάδες χρόνια.
• Εµείς οι Έλληνες, έχουµε όλες τις καλές ανθρώπινες ιδιότητες, Έχου-
µε όµως ένα θανάσιµο κουσούρι. Την ζηλοφθονία. Μισούµε κάθε συµπο-
λίτη που µε την εργατικότητα και τις ικανότητες του, προκόβει. Και τον 
κυνηγάµε. Αλήθεια ή ψέµατα αυτό κάνουµε. Μέγα λάθος.
• Το εφικτό µε το ποθητό σπάνια συµπίπτουν. Η προσαρµογή στο εφι-
κτό είναι πιο έξυπνη λύση. Πολλές επιλογές τις κάνουµε εξ ανάγκης 
και όχι από διακαεί πόθο.
• Όλοι κάνουµε λάθη στη ζωή µας, Μερικά λόγω ηλικίας είναι αδύνατο 
να τα επανορθώσουµε Ο χρόνος δεν χαρίζεται σε κανένα. Να προσπα-
θούµε να τον γυρίσουµε πίσω, είναι µια τρύπα στο νερό.
• Αυτά τα λόγια που σκέπτοµαι και γράφω, τα έχουν πει και γράψει 
χιλιάδες άνθρωποι πριν από µένα. Τα ίδια λόγια θα πουν και χιλιάδες 
άνθρωποι µετά από µένα. Αυτή η συνέχεια που κάποιοι άνθρωποι θέ-
λουµε να διατηρήσουµε, µας κάνει να διαφέρουµε από τα άλλα όντα 
της µητέρας φύσης.

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

•  Μέσα έπεσαν στις προβλέψεις τους οι µετεωρολόγοι κα-
θώς από τα ξηµερώµατα της Πέµπτης 29 Δεκεµβρίου 2016, στα 
λευκά έχουν ντυθεί τα βόρεια προάστια της Αττικής, και µε τον 
Δήµο Αχαρνών  ελαφρός  χιονισµένος!  Περισσότερο βάβαια οι 
περιοχές  Θρακοµακεδόνες, Βαρυµπόπη, Πανόραµα, Αµυγδα-
λέζα, Αγ. Παρασκευή, ενώ ο δρόµος προς  την Πάρνηθα  παρέ-
µεινε  κλειστός για δύο ηµέρες.

•  Η ∆Η.Κ.Ε.Α στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Λαµπερά Χριστου-
γέννα» την παράσταση  «Ο τροµερός εχθρός και ο αλυσοδεµέ-
νος ελέφαντας», το απόγευµα της Τετάρτης 28 -12-2016. Γονείς 
και παιδιά απόλαυσαν την όµορφη θεατρική παράσταση!!! Οι εκ-
δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 30 ∆εκεµβρίου στην Κεντρική 
πλατεία του ∆ήµου µας µε εκπλήξεις µουσική και πολύ παιχνίδι 
πάντα για τα παιδιά !!!

•  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΟΚ.  ΜΥΛΟΥ,  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ «ο Άγιος ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μανταµάδου »  και ο Ο 
Α.Ο.ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ  µας προσκαλούν την ΚΥΡΙΑΚΗ   1 ΙΑΝΟΥΑΡΙ-
ΟΥ 2017 ΑΠΟ ΤΙΣ 12-2µµ στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ του Κόκκινου 
Μύλου (Τρίγωνο-περίπτερο) να υποδεχτούµε µουσικά και χο-
ρευτικά την ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ αντάµα µε τον ΆΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ , ο οποίος 
λόγο των σηµερινών δύσκολων καταστάσεων θα µοιράσει από 
το ανταλλακτικό –χαριστικό παζάρι αλληλεγγύης . 

•  Το  2016,  είναι το πιο αγωνιστικό και πιο διεκδικητικό  για το  
Σύλλογο  Τριτέκνων Αχαρνών και Ανατ. Αττικής «Η Ζεστή Αγκα-
λιά». Η Πρόεδρος  Μαρία  Ναυροζίδου  παράλληλα µε τα κα-
θήκοντά της   ως Προέδρου της ∆ΗΚΕΑ, ξεπέρασε τον εαυτό 
της σε ότι αφορά την προώθηση  των προβληµάτων  των Τριτέ-
κνων, όλης της επικράτειας, τόσο µε τις συνεχείς  παρουσίες στα 
Υπουργεία και Οργανισµούς, όσο και  στις τηλεοπτικές εµφανί-
σεις  τα Σαββατοκύριακα, στην εκποµπή του Γιώργου Αυτιά,  στο 
ΑΡΤ κλπ.  Με  τις  ευχές όλων για  Υγεία και δύναµη να συνεχίσει 
µε τους ίδιους Ρυθµούς και το 2017. 

•  Ενισχύω την Ι.Λ.Ε.Α., ενισχύω τον πολιτισµό!!!  Η Ι.Λ.Ε.Α. σας 
εύχεται καλές γιορτές! Από σήµερα µπορείτε να προµηθευτεί-
τε από τα γραφεία µας το ηµερολόγιο του 2017. Όπως και πέ-
ρυσι έτσι και φέτος το ηµερολόγιο περιλαµβάνει 13 αρχειακές, 
ανέκδοτες και τεκµηριωµένες φωτογραφίες, που αναφέρονται 
στην ιστορία και στην λαογραφία της πόλης των Αχαρνών. 

Πραγµατοποιήθηκε  µε επιτυχία στις  17 ∆εκεµβρίου 2016  η Χρι-

στουγεννιάτικη γιορτή του συλλόγου Αγίου Κωνσταντίνου Άνω 
Αχαρνών.  Όλοι οι φίλοι µας ήταν παρών, όπου χόρεψαν, έφα-
γαν και διασκέδασαν µε την ψυχή τους. Πολλές οι ευχαριστίες  
στον χοροδιδάσκαλο Παναγιώτη Μαράτση µε τους οργανοπαί-
χτες του,  για το χορευτικό  θέαµα  των χορευτικών και για  τα 
υπέροχα τραγούδια τους. 

•  Με χρώµατα και ζωγραφιές γέµισαν οι τοίχοι του 19ου Δη-
µοτικού Σχολείου Αχαρνών. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Σύλλο-
γο Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου..

•  Για την όµορφη αυτή πρωτοβουλία συνεργάστηκαν τόσο η 
∆ιεύθυνση και οι δάσκαλοι του σχολείου, ο  Πρόεδρος της Σχο-
λικής Επιτροπής κ. Κώστας Καρυδάκης ο οποίος διέθεσε τα  χρώ-
µατα και τα πινέλα µέσω του δήµου  για το βάψιµο της µάντρας 
του σχολείου. Η κίνηση αυτή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµό-
νων αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση ενώ τα µέλη του όπως 
διευκρίνισαν και µε ανάρτηση τους στα κοινωνικά δίκτυα «Ελπί-
ζουµε να δώσουµε χαρά και χαµόγελα στα παιδιά µας»

•  Ο Πρόεδρος  της ΔΗΦΑ  Γιώργος  Δασκαλάκης,  µαζί µε τον 
Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών, Παν Πολυµενέα, στις  21-12-
2016, υπόγραψαν  την παραλαβή ενός ακόµα Παιδικού Σταθ-
µού. Σύντοµα θα παραδοθεί αυτός ο όµορφος χώρος, που 
βρίσκεται στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου, στα παιδάκια 
των δηµοτών. 

•  Το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν- επιτέλους- οι εργασί-
ες αποκατάστασης του βυζαντινού ναού της Αγίας Σωτήρας στις 
Αχαρνές έδωσε πρόσφατα το υπουργείο Πολιτισµού.  Ήδη, τα 
συνεργεία της Αρχαιολογικής εφορίας Ανατολικής Αττικής προ-
χώρησαν στις απαραίτητες εργασίες για τη σύνταξη της εδαφο-
λογικής µελέτης, ενώ προβλέπεται η στερέωση-αποκατάσταση 
του ναού όπως και η συντήρηση των-µοναδικής αξίας-τοιχογρα-
φιών του. 

•  Μετά τις εκλογές της 4ης Δεκεµβρίου, το νέο Δ.Σ συστάθηκε 
σε σώµα στις  7 Δεκεµβρίου 2016,  µε οµόφωνη την ανάδειξη 
των:  Πρόεδρος: Στεφανόπουλος Παναγιώτης,  Αντιπρόεδρος: 
Ψύχος Ευάγγελο,  Γ. Γραµµατέας: Μαυροµµάτη Εµµανουέλα,   
Ταµίας : Κουνενής Μάρκος,  Σύµβουλος: Γκικάκης Βασίλειος.

•  Αναπληρωµατικά µέλη: Νιώρας Κωνσταντίνος,  Χρήστου 
∆ηµήτριος,  ∆αµάσκου Ισιδώρα  . Ο  νέος χώρος της οµάδας  
επί της οδού Κακλαµανάκη 8, ανοίγει  κάθε Τετάρτη από τις 

18:30 µέχρι τις 20:30.

•  Το γνωστό σε όλους δέντρο της Αντικαρκινικής Αχαρνών 
& Φυλής, ο «Κότινος», µεταφέρθηκε χθες Παρασκευή, 16 Δε-
κεµβρίου 2016,  από το Σύλλογο Πολιτικής Προστασίας Ολυ-
µπιακού χωριού στο Λαογραφικό Σύλλογο Αχαρνών  «Κότινος» 
σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση όλων των µελών του Δ.Σ. του 
παραρτήµατος Αχαρνών και Φυλής της Ε.Α.Ε. πρόκειται να φυ-
τευτεί σε πλατεία του Δήµου Αχαρνών όπου θα αποτελεί το 
δέντρο σύµβολο στον αγώνα κατά του καρκίνου και της εθε-
λοντικής προσφοράς προς το συνάνθρωπο...

• Ένα δειλό βήµα για τη δηµιουργία µουσείου στο κτήριο του 
πρώην ανακτόρου Τατοΐου έγινε χθες από το Κεντρικό Συµβού-
λιο Νεωτέρων Μνηµείων. Το ΚΝΣΜ εξέτασε, επιτέλους, την προ-
µελέτη αποκατάστασης, η οποία ήταν έτοιµη εδώ και ενάµιση 
χρόνο αλλά παρέµενε στα συρτάρια. Αν δεν ήταν οι πιέσεις του 
Συλλόγου Φίλων Κτήµατος Τατοΐου και τα δηµοσιεύµατα για την 
τραγική κατάσταση του πρώην βασιλικού κτήµατος, ποιος ξέρει 
πόσο θα ήταν ακόµα εκεί.

 • «Αποδόθηκε στις Σχολικές Επιτροπές του Δήµου Αχαρνών η 
οφειλή της προηγούµενης Δηµοτικής Αρχής ΣΑΤΑ ετων 2012-
2013 για επισκευές και συντηρήσεις σχολείων συνολικού 
ύψους: 445.926,01 € ». Η ΣΑΤΑ αποτελεί ειδική χρηµατοδότη-
ση του Υπουργείου Εσωτερικών, αποδίδεται ετησίως στο Δήµο 
και είναι αποδοτέα στις Σχολικές επιτροπές µέχρι και το τελευ-
ταίο ευρώ. Για τα έτη 2012 και 2013 οι Οικονοµικές Υπηρεσίες 
του Δήµου Αχαρνών απεικόνιζαν την οφειλή της ΣΑΤΑ προς τις 
Σχολικές Επιτροπές χωρίς αυτή να έχει αποδοθεί παρόλο που 
αυτό είχε ζητηθεί επανειληµµένως από την τότε   δηµ. αρχή 
και είχε τεθεί πολλές φορές ως θέµα συζήτησης στο Δηµοτικό 
Συµβούλιο του Δήµου Αχαρνών..

• Ο κ. Κασσαβός υποδέχθηκε το νέο-εκλεγµένο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών και ενηµερώθηκε για τις δρά-
σεις του συλλόγου µε σκοπό τον εξωραϊσµό και την αναβάθµιση 
της περιοχής, αλλά και για την ενεργοποίηση των κατοίκων και 
εγγραφή νέων µελών. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δώ-
ρισαν στον ∆ήµαρχο   µια τιµητική πλακέτα καθώς και το ηµε-
ρολόγιο 2017 του Συλλόγου και δήλωσαν τη βούλησή τους να 
συνεργαστούν µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών και τη δη-
µοτική αρχή για την ολοκλήρωση µικρών ή/και µεγάλων παρεµ-
βάσεων στην περιοχή της Μπόσκιζας.

•  Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Κρη-
τών Αχαρνών, ευχόµαστε στα µέλη µας, στους φίλους του συλ-
λόγου µας και σε όλο τον κόσµο ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και µε το 
καλό να έρθει ο καινούργιος χρόνος, γεµάτος υγεία, ευτυχία 
και όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήµατα.  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.

Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»
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∆ηµοτικές ειδήσεις και ρεπορτάζ 
Ορκωµοσία νέων υπαλλήλων 

του ∆ήµου Αχαρνών της 
προκήρυξης του 2008 σε 
κενές οργανικές θέσεις 

Την εβδοµάδα των Χριστουγέννων ορκίστηκαν οι πρώτοι υπάλ-
ληλοι που διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις του ∆ήµου 
Αχαρνών οι οποίοι είχαν επιτύχει στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ του 
∆ήµου Αχαρνών από το 2008. 

Πρόκειται για υπαλλήλους που θα απασχοληθούν στη ∆ιεύ-
θυνση Καθαριότητα του ∆ήµου Αχαρνών σε ειδικότητες Οδηγών 
απορριµµατοφόρων και εργατών καθαριότητας και αποκοµιδής 
απορριµµάτων. 

Την ορκωµοσία των υπαλλήλων που αναλαµβάνουν υπηρεσία 
σε µια από τις πιο κρίσιµες ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου Αχαρνών έκανε 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, παρουσία του Αντι-
δηµάρχου Καθαριότητα και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών 
κου Θοδωρή Συρινίδη και υπηρεσιακών παραγόντων του ∆ήµου 
Αχαρνών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών καλωσόρισε τους νέο-διορισθέντες 
υπαλλήλους και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδροµία στον ∆ήµο 
Αχαρνών, τονίζοντας ότι ο δήµος θα ενισχυθεί σηµαντικά από τις 
υπηρεσίες τους και δήλωσε τα εξής: 

«Το γεγονός ότι καταφέραμε και ξεπεράσαμε γραφειοκρατικά 
εμπόδια και την αδράνεια του παρελθόντος και ενεργοποιήσα-
με την προκήρυξη του Δήμου Αχαρνών που παραμένει αδρανή 
από το 2008 ισοδυναμεί με έναν μικρό άθλο. Αν και ο Δήμος 
Αχαρνών βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Οικονομικού Παρατη-
ρητήριου, εντούτοις η λειτουργία των υπηρεσιών και η εξέλιξη 
του δήμου δεν πρέπει υπονομεύεται. Ο Δήμος Αχαρνών ως 4ος 
πολυπληθέστερος δήμος της Αττικής, εξακολουθεί και έχει με-
γάλες ανάγκες σε προσωπικό και η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που 
έχει ολοκληρωθεί από το 2008 θα μας δώσει λύσεις σε κρίσιμες 
ειδικότητες».

Τοποθετήθηκαν ταΐστρες και 
ποτίστρες για τα αδέσποτα ζώα 

Ολοκληρώθηκε για το 2016 η το-
ποθέτηση ταϊστρών και ποτιστριών 
για τα αδέσποτα ζώα σε διάφορα ση-
µεία του ∆ήµου Αχαρνών. Σύµφωνα 
µε τον σχεδιασµό της Αντιδηµαρχίας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτη-
σης του Πολίτη – που είναι η καθ’ 
ύλη αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 
Αχαρνών για τη διαχείριση αδέσπο-

των ζώων - οι ταΐστρες και ποτίστρες τοποθετήθηκαν στις εξής 
περιοχές: Αγία Άννα, Κόκκινος Μύλος, πλατεία ∆ηµαρχείου, κε-
ντρική πλατεία Αχαρνών, πλατεία Καράβου, Νέο Νεκροταφείο, 
Λαθέα και Ολυµπιακό Χωριό. 

Η τοποθέτηση ταϊστρών και ποτιστριών θα συνεχιστεί και το 
2017 σε επιπλέον σηµεία του ∆ήµου Αχαρνών, ενώ από την 
Αντιδηµαρχία Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολί-
τη έχει δηµιουργηθεί και ειδική κατηγορία στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Αχαρνών για την ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε 
τις δράσεις και τη ισχύουσα νοµοθεσία διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς.

Την Υπουργό Πολιτισµού κα Λυδία Κο-
νιόρδου επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος 

Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός µε σκοπό την 
ενηµέρωσή της για τα θέµατα που άπτονται 
των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτι-
σµού και αφορούν τον ∆ήµο Αχαρνών, όπως 
η ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, η 
αναστύλωση των εκκλησιών, βυζαντινών 
και µεταβυζαντινών χρόνων στον ∆ήµο 
Αχαρνών, η δηµιουργία πολιτιστικής – περι-
ηγητικής διαδροµής, η λειτουργία της Αρ-
χαιολογικής Συλλογής Αχαρνών, του Θολω-
τού Τάφου Αχαρνών κ.ά. 

Ειδικότερα για την ανάδειξη του Αρχαίου 
Θεάτρου Αχαρνών και µε δεδοµένη τη έτοι-
µη µελέτη µε τίτλο «Ολοκληρωµένη χωρι-
κή οργάνωση πολιτιστικών διαδροµών, µε 
επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο στις Αχαρνές» 
συζητήθηκε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια 
µέσω ενηµερωτικών ηµερίδων και δράσεων 
µε σκοπό οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελ-
µατίες να γίνουν κοινωνοί της προσπάθειας 
ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών καλείται να καταβάλει 
κάθε προσπάθεια στον δύσκολο τοµέα των 
απαλλοτριώσεων και των δικαστικών διεκ-

δικήσεων, ώστε να µπορέσει να εφαρµο-
στεί η µελέτη, καθώς και µέσω του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου να διευκολύνει την έναρξη 
εργασιών µε αποφάσεις που έχουν να κά-
νουν στην κυκλοφορία των οχηµάτων επί 
της οδού Αρχαίου Θεάτρου και την εγκα-
τάσταση των εργοταξίων. Ενώ παράλληλα 
να αναζητηθούν λύσεις κοινοβουλευτικής 
παρέµβασης ώστε να προχωρήσουν οι ανα-
γκαίες τροποποιήσεις του Γενικού Πολεο-
δοµικού Σχεδίου. 

Με την ευκαιρία της σύσκεψης ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνε-
χάρη την κα Κονιόρδου για τον ορισµό της 
ως Υπουργό στο Υπουργείο Πολιτισµού στις 
αρχές Νοεµβρίου και της ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στο έργο της για τον Πολιτισµό, 
τον οποίο η κα Λυδία Κονιόρδου υπηρετεί 
επί σειρά ετών, ως Ηθοποιός, ως Σκηνοθέ-
της αλλά και ως Παιδαγωγός. 

Στη συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών 
κ. Γιάννη Κασσαβού µε την Υπουργό Πολι-
τισµού κα Λυδία Κονιόρδου παραβρέθηκαν, 
οι Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Ιω-
άννης ∆έδες και Πάνος Σκουρολιάκος, επί-
σης ο κ. Σταύρος Μπένος, πρώην Υπουργός 

Πολιτισµού και εκπρόσωπος του σωµατείου 
για την ανάδειξη αρχαίων θεάτρων ∆ΙΑΖΩ-
ΜΑ, η κα Μαρία Μίχα, εκ της κίνησης πολι-
τών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Αχαρνών ΕΠΙΣΚΝΗΝΙΟΝ, ο Γενικός Γραµµα-
τέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κα-
τσιγιάννης, ο ∆ιευθυντής του Γραφείου της 
Υπουργού κ. Βαγγέλης Πολίτης, η Γενική 
Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού 
κα Μαρία Βλαζάκη και η Προϊσταµένη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 
κα Αναστασία Λαζαρίδου.

Μετά τη συνάντηση µε την Υπουργό Πο-
λιτισµού, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός δήλωσε: «Ο Πολιτισμός στην 
χώρα μας και η κα Λυδία Κονιόρδου έχουν 
παράλληλη πορεία για πολλά χρόνια και 
πλέον συναντιόνται και από μια ακόμη ιδι-
ότητα της κυρίας Κονιόρδου. Η πορεία της 
και η ευαισθησία της Λυδίας Κονιόρδου 
μας δίνει ελπίδα για την ανάδειξη των ζη-
τημάτων Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών. 
Η πρόσκληση μας προς την Υπουργό Πο-
λιτισμού να επισκεφθεί το ιστορικό Δήμο 
Αχαρνών είναι ανοιχτή και η παρουσία της 
θα είναι άκρως τιμητική»

Σε πλήρη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία
του Δήμου Αχαρνών για την αντιμετώπιση του χιονιά

Από τα ξηµερώµατα της Πέµπτης 29 ∆ε-
κεµβρίου 2016, η Πολιτική Προστασία 

του ∆ήµου Αχαρνών βρίσκεται σε πλήρη 
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση του χιο-
νιά. 

Εκχιονιστικά, αλατιέρες, γκρέιντερ και 
άλλα µηχανήµατα, βρίσκονται σε διάφορες 
οδούς τους ∆ήµου Αχαρνών εκτελώντας 
εργασίες αποχιονισµού και επεµβαίνοντας 
όπου σηµειώνονται προβλήµατα λόγω της 
κακοκαιρίας. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
επέβλεψε τα σηµεία όπου επιχειρεί η Πολιτι-
κή Προστασία του ∆ήµου Αχαρνών και ενηµε-
ρώθηκε από τους εργαζοµένους για τα πρώτα 
προβλήµατα που φέρνει η κακοκαιρία. 

Από την Τετάρτη 28 ∆εκεµβρίου οι Υπη-
ρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών έχουν τεθεί σε 
επιφυλακή για να αντιµετωπίσουν τα έντο-
να καιρικά φαινόµενα και έχει καταρτιστεί 
πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο για την επέµ-
βαση των µηχανηµάτων και οχηµάτων του 
∆ήµου Αχαρνών, ενώ υπάρχει επικοινωνία 
µε την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας, την Πυροσβεστική και την Περιφέ-
ρεια Αττικής σε περίπτωση που απαιτηθεί η 
συνδροµή τους. 

Οι κάτοικοι τους ∆ήµου Αχαρνών µπορούν 
να απευθύνονται στα τηλέφωνα Επικοινω-
νίας ∆ήµου Αχαρνών: 213-2072300-2 και 
210-2415300-2 καθώς και στο τηλέφω-
νο της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 

Αχαρνών: 210 24 35 665 
Στον ∆ήµο Αχαρνών λειτουργούν οι εξής 

θερµαινόµενες αίθουσες: 
- 1ο ΚΑΠΗ (πλατεία Αγ. Νικολάου, παλαιό 

∆ηµαρχείο), τηλ: 210 2402122
- 2ο ΚΑΠΗ (Κουρµούση και Ωρωπού 5) 

τηλ.: 210 2449320
- 3ο ΚΑΠΗ (Κεφαλληνίας και Φιλαδελφεί-

ας 217) τηλ.: 210 2387582
- Αίθουσα Εκθέσεων ∆ήµου Αχαρνών 

(Φιλαδελφείας και Μπόσδα), τηλ.: 213-
2072300-2

Επίσης έχουν καθοριστεί 7 ανοιχτά σηµεία 
απόθεσης αλατιού, σε Θρακοµακεδόνες, 
Βαρυµπόµπη και Ολυµπιακό Χωριό όπου 
µπορούν οι κάτοικοι να προµηθεύονται 
αλάτι.

Επίσκεψη στην Υπουργό Πολιτισµού κα Λυδία Κονιόρδου 
για την ανάδειξη ιστορικών µνηµείων των Αχαρνών 
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 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Αυτό που συµβαίνει στη χώρα µας µε την δηµιουργία «γκέτο» 
αλλοδαπών, κατά προτίµηση µουσουλµανικού στοιχείου από 
την Ασία και την Αφρική, δεν έχει προηγούµενο. Άρχισε µε 
την ανάληψη της εξουσίας από την δικοµµατική κυβέρνηση 
Τσίπρα – Καµένου µε τις διαβόητες δηλώσεις του νεόκοπου 
πρωθυπουργού, που αναρριχήθηκε από το 4% ξαφνικά κάτω 
από µυστηριώδης συνθήκες, που µόνο το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών γνωρίζει, στο εξουσιαστικό 36%. Τότε, που δήλωσε ότι 
στο Αιγαίο, στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα και άνοιξε 
τους ασκούς του Αιόλου.

Όλος παραδόξως αµέσως µετά άρχισαν να µας έρχονται ΟΡ-
∆ΕΣ των «λαθροµεταναστών» που βαπτίστηκαν «πρόσφυγες» 
από την Συρία και καταργήθηκαν µερικώς τα Κέντρα προσωρι-
νής Κράτησης, ενώ γέµισε ο τόπος από µισαλλόδοξα «γκέτο» 
που βαπτίστηκαν HOTSPOT. Τότε, που οι γνωστές για την στα-
θεροποιητική αποστολή τους πολυχρήµατες Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις ξεχύθηκαν στις παραλίες των νησιών του Αιγαίου 
υποδεχόµενες, µετά βαΐων και κλάδων τους λαθροµετανά-
στες. Όλα αυτά, βεβαίως - βεβαίως υπό την ανοχή και τις ευ-
λογίες της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Και σαν να µην έφταναν τα παραπάνω και σαν να είναι η 
Ελλάδα Τριτοκοσµική Χώρα µας προέκυψε και η Ύπατη Αρ-
µοστεία του Ο.Η.Ε. που ενεργεί σαν κράτος εν κράτη. Χωρίς 
καµία φανερή συνεννόηση να συνεχίζει τις µεταφορές µου-
σουλµάνων και την εγκατάσταση τους σε διάφορα ξενοδοχεία 

και ξενώνες ευαίσθητων περιοχών της Ελλάδος, κυρίως σε 
Περιφέρειες κα Νοµούς της Βορείου Ελλάδος, όπως η Ήπει-
ρος, η Μακεδονία και η Θράκη. Όπως µεταδίδεται, πριν λίγες 
ηµέρες µετέφερε οικογένειες από το Κιλκίς σε τουριστικές 
εγκαταστάσεις της Πλαταργιάς. Μουσουλµάνοι «µετανάστες» 
από την Θεσσαλονίκη µεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν σε 
δύο ξενοδοχειακά συγκροτήµατα στην πόλη της Πρέβεζας, 
ενώ άλλα από το Τσεπέλοβο αλλά και από την Κόνιτσα, σε 
ξενοδοχεία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

Την ∆ευτέρα, εµβρόντητα οι κάτοικοι στο κέντρο των Ιωαν-
νίνων διαπίστωσαν να µετακινούνται και άλλοι µουσουλµά-
νοι σε ξενοδοχεία της περιοχής. Πρόκειται για Αφγανούς που 
βρίσκονταν στον καταυλισµό Κατσικά, οι οποίοι µεταφέρθη-
καν µε λεωφορεία και µε αποκλειστική ευθύνη της Ύπατης 
Αρµοστείας, εγκαταστάθηκαν σε ξενοδοχείο του ιστορικού 
κέντρου. 

Η Ύπατη Αρµοστεία, η οποία διαχειρίζεται το µεγαλύτερο 
µέρος των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί 
σαν κράτος εν κράτη, χωρίς αντίδραση από την κυβέρνηση και 
αποχαυνωµένο από τον λαό! 

Αυτή η δικοµµατική κυβέρνηση Τσίπρα – Καµένου δεν είναι 
µόνο ανίκανη να διαχειριστεί τα κοινά της χώρας αλλά και 
επικίνδυνη, αφού εφαρµόζει κατά γράµµα την αλλοίωση του 
πληθυσµού της Ελλάδας µε µουσουλµανικό στοιχείο, ίδιοι εί-
ναι και εκείνοι που την στηρίζουν στο διαβρωτικό της έργο. 

            Γεµίζουν την Ελλάδα µε µουσουλµανικό στοιχείο…

Στο ∆ηµοτικό διδαχτήκαµε για την ύπαρξη 6 ηπεί-
ρων… Μία από αυτές ανακάλυψε το 1501 ο Ιταλός 
Amerigo Vespucci και η ανθρωπότητα τιµώντας τον 
µεγάλο θαλασσοπόρο ονόµασε την ήπειρο Αµερική, 
η οποία λόγω µέγεθους και φυσικής ιδιοµορφίας χω-
ρίστηκε σε δύο µέρη, Βόρεια και Νότια.

Μέχρι το 1866 ένα µεγάλο τµήµα της Αµερικάνικης 
Ηπείρου, που εκτείνονταν από τα βορειοδυτικά σύνο-
ρα του Καναδά µέχρι τον Βόρειο πόλο, ανήκε ιστορι-
κά, διοικητικά και πολιτικά στη Ρωσία. 

Το 1867 ο Τσάρος Αλέξανδρος Β΄ πούλησε στις Ενωµένες Πολι-
τείες της Αµερικής τη παραπάνω έκταση των 1.717.855 Km², µε 
το εξαιρετικά πλούσιο υπέδαφος, τη σπάνια πανίδα και χλωρίδα 
αλλά και µε τεράστια στρατηγική σηµασία. 

Το τµήµα αυτό ονοµάζεται Αλάσκα και ενσωµατώθηκε στις 
Ε.Π.Α. το 1959 σαν 49η Πολιτεία, µε αποτέλεσµα η Βόρεια Αµε-
ρική να αποτελείται πλέον από 6 κράτη, Καναδά, Ενωµένες Πο-
λιτείες, Μεξικό, Βερµούδες (Αγγλία), Γροιλανδία (∆ανία) και Saint 
Pierre (Γαλλία).

Στη Βόρεια Αµερική συµπεριλαµβάνονται (γεωγραφικά) και οι 
χώρες της λεγόµενης (Κεντρικής) Αµερικής, καθώς και αυτές της 
Καραϊβικής θάλασσας.

Παρόµοιο γεγονός µε την πώληση της Αλάσκας συνέβη και µε 
τµήµατα της Τουρκοκρατούµενης Εθνικής επικράτειας (Αττική, 
Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια), που οι αγράµµατοι Σουλτάνοι πού-
λησαν στο νεοσύστατο κράτος, επειδή τα θεωρούσαν άχρηστα 
αλλά και για να ησυχάσουν από τους ξεσηκωµένους Έλληνες.

Εκµεταλλευόµενοι την Τσαρική ανεπάρκεια παρόµοια µε την 
Οθωµανική νοοτροπία, οι Ε.Π.Α. αύξησαν τα εδάφη τους, µε την 
Αλάσκα να είναι η µεγαλύτερη σε έκταση από τις υπόλοιπες 
50 Πολιτείες για 7.200.000 δολάρια, ποσό που είναι ζήτηµα αν 
φθάνει ν΄ αγοράσει κανείς ένα µέτριο διαµέρισµα στο City του 
Λονδίνου.

Στην διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776) και της ψήφισης του 
Συντάγµατος (1787), το νέο κράτος αυτoπροσδιορίστηκε µε 
τον τίτλο United States of America, ενώ έπρεπε να ονοµάζεται 
United States of North America.

Όµως µε πλάγιο και παραπλανητικό τρόπο που πέρασε στη πα-
γκόσµια κοινότητα, ξεπέρασε και αυτή την ονοµασία, ταυτιζόµε-
νο µε το όνοµα Αµερική! 

∆ηλαδή ο Καναδάς, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Αργεντινή, ο Πα-

ναµάς, η Κολοµβία, το Περού, η Χιλή και τουλάχιστον 
άλλες 20 χώρες δεν βρίσκονται στην Αµερική; 

Γιατί δεν αποκαλούνται κι αυτοί Αµερικάνοι; 
Σκόπιµα οικειοποιήθηκαν το όνοµα ΑΜΕΡΙΚΗ .
Αµερικάνικο δολάριο, Αµερικάνικο όνειρο, η κοινωνία 

της αφθονίας και της ευηµερίας, ο παράδεισος του κα-
πιταλισµού βουίζουν ευχάριστα στ΄ αυτιά µας.

Κρύβονται πίσω από το όνοµα της ήπειρου γιατί δεν 
έχουν το θάρρος, γιατί ντρέπονται για το πραγµατικό 
τους όνοµα.

Οι Ενωµένες Πολιτείες υπεύθυνες της συνεχιζόµενης ακόµα 
και σήµερα εξαφάνισης εκατοµµύριων Ινδιάνων, της δηµιουργί-
ας των γκέτο της ανισότητας µαύρων και λοιπών έγχρωµων, της 
ηλεκτρικής καρέκλας, της µαφίας, της Κουξ – Κλου - Κλαν, της 
Χιροσίµα και του Ναγκασάκι, του Βιετνάµ, του ψυχρού πόλεµου, 
της επιβολής δικτατοριών, των αιµατηρών επεµβάσεων σε όλον 
τον πλανήτη.

Οι Χολιγουντιανοί απόγονοι των εξορισµένων κατάδικων του 
Ενωµένου Βασιλείου, οι καταναλωτές των χάµπουργκερ και των 
καζίνο του Λας Βέγκας, οι βλαχο-καουµπόηδες του πολιτισµού 
της βίας και βαρβαρότητας, µε τις προσευχές της Μadona χτύ-
πησαν και πάλι, ξεκληρίζοντας µε την άµεση ή έµµεση βοήθεια 
των µουτζαχεντίν συνεταίρων τους αρχαιότερους πολιτισµούς 
της ανθρωπότητας. 

Ποια αρχαία Βαβυλώνα, Μεσοποταµία, Παλµύρα, ποιος Ελληνο-
ρωµαϊκός πολιτισµός ψιλά γράµµατα για λίγους αρχαιολόγους.

Οι αρχαιοκάπηλοι ξεπουλούν τα λάφυρα του αρχαίου πολιτι-
σµού και του πλούσιου υπέδαφους, προσδίνοντας στο όνοµα 
ΑΜΕΡΙΚΗ, ένα ακόµα όνειδος.

....................................................................................................
Υ.Γ.    

∆ηµοσιογράφοι, πολιτικοί, επιστήµονες, συγγραφείς, καλλιτέ-
χνες µιλούν και γράφουν για την Αµερική, ενώ εννοούν τις Ενω-
µένες Πολιτείες της Αµερικής. Πόσο γεωγραφικά και πολιτισµικά 
ανιστόρητοι είναι;

Κόµµατα στοχοποιούν συνολικά τους Αµερικάνικους λαούς, 
όταν θέλουν να εκφραστούν εχθρικά και απαξιωτικά για τις Ε.Π.Α. 
(µε γνωστά συνθήµατα όπως φονιάδες των λαών Αµερικάνοι). 

Πόσο ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά αγράµµατοι είναι οι κα-
θοδηγητές τους;

Πίσω από το όνοµα…
Γράφει ο Τάσος Βαρελάς

Υπενθυµίσεις µε άποψη...

Έφοδοι σε διαµερίσµατα 
από την Πολεοδοµία µε 

δικαστική απόφαση

«Πράσινο φως» για να «εισβάλλουν» 
σε διαµερίσµατα -κατόπιν συνεννόη-
σης και ραντεβού- έδωσε Πρωτοδικείο 
σε υπαλλήλους Πολεοδοµίας.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του 
Έθνους, το Πρωτοδικείο έκανε δεκτή την «εισβολή» σε δι-
αµέρισµα έπειτα από καταγγελίες για διάφορες αυθαιρεσίες 
που φέρονται να έγιναν από ιδιοκτήτρια (γκρέµισµα τοίχων) 
χωρίς πολεοδοµική άδεια, ούτε συναίνεση των υπόλοιπων 
συνιδιοκτητών, καθώς κρίθηκε ότι αυτοί έχουν εύλογο ενδι-
αφέρον να ελέγξουν αν παραβιάζεται η πράξη σύστασης της 
πολυκατοικίας, αν προκαλείται πρόβληµα στατικότητας και 
για να καταγραφούν τυχόν παραβάσεις.

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, µε αφορµή πλήθος διενέξεων 
µεταξύ των συνιδιοκτητών (και µε εξώδικα, µηνύσεις), κα-
ταγγελίες για παραβάσεις γύρω από κοινόχρηστους χώρους 
κ.λπ., αλλά και επειδή η ιδιοκτήτρια «έστησε» επανειληµµέ-
νως υπαλλήλους περιφερειακής Πολεοδοµίας σε σχετικά 
ραντεβού, αρνούµενη να τους ανοίξει το διαµέρισµα για 
έλεγχο, το δικαστήριο απείλησε σε ενδεχόµενη νέα άρνηση 
και αποφυγή ελέγχου µε χρηµατική ποινή 1.000 ευρώ και 
προσωρινή κράτηση ενός µηνός.

Έτσι όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, η ∆ικαιοσύνη, παρεµ-
βαίνοντας στις συνεχείς και έντονες προστριβές µεταξύ ιδι-
οκτητών διαµερισµάτων σε πολυκατοικίες, αποφάνθηκε ότι 
σε σπίτια µπορούν να µπουν και υπάλληλοι της Πολεοδοµί-
ας, εάν έχουν δικαστική εντολή για να διερευνήσουν βάσι-
µες υποψίες-καταγγελίες ότι στο εσωτερικό διαµερίσµατος 
έγιναν σοβαρές αλλοιώσεις και διαρρυθµίσεις, που µπορεί 
να θέσουν σε δοκιµασία την αντοχή του κτίσµατος.

Πηγή: http://www.iefimerida.gr/news/309597/efodoi-se-
diamerismata-apo-tin-pole...

Από την Ευρώπη Σ. Κοσμίδη 
Πολιτικό Μηχανικό – Πολιτευτή Ν.Δ. Περιφ. Αττικής

Χρήσιµες Ενηµερώσεις

Οι κακές συνήθειες µε τα σκουπίδια 
πρέπει να τελειώνουν … 

 προειδοποιούν ο Σύλλογος 
Ξενοδ/λων και ο ∆ήµος Αχαρνών 

Το τελευταίο διάστηµα 
παρατηρείται κάτοικοι 
των βορείων περιοχών 
του ∆ήµου Αχαρνών, 
οι οποίοι φυσικά και 
διαθέτουν κάδους έξω 
από τις οικείες τους, να 
µεταφέρουν τα σκουπί-
δια τους στην περιοχή 
του Οικισµού Ξενοδοχο-
ϋπαλλήλων. 

Το θέµα θα ήταν ίσως απλό, εάν οι συγκεκριµένοι «δηµότες» τοπο-
θετούσαν τις σακούλες µε τα σκουπίδια µέσα στους κάδους. Όµως 
κινούµενοι µε τα αυτοκίνητά τους συνηθίζουν καθηµερινά να τις 
πετούν από το παράθυρο, προφανώς στοχεύοντας να βάλουν κα-
λάθι στους κάδους…χωρίς όµως να βρίσκουν στόχο! Το φαινόµενο 
είναι έντονο και έχει δηµιουργήσει πρόβληµα στον Οικισµού, µε 
τα «αιωρούµενα» σκουπίδια να έχουν γεµίσει το πλαϊνό µέρος της 
οδού Ξενοδοχοϋπαλλήλων. 

Οι κάτοικοι της περιοχής και ο ∆ήµος Αχαρνών είναι ανήσυχοι µε 
το θέµα, αλλά δίνουν ακόµα µικρό περιθώριο µεταµέλειας στους 
ανεύθυνους δηµότες. Καθώς, εάν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, δη-
λώνουν πως θα καιροφυλακτούν µαζί µε την ∆ηµοτική Αστυνοµία 
προκειµένου να επιβληθούν πρόστιµα και να τελειώσει αυτή η κακή 
συνήθεια. 

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος
Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Δήµου Αχαρνών

Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας
13677, Αχαρναία

Τηλ. 210-2431585
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Με µια λαµπρή εκδήλωση – γιορτή τί-
µησε τους εισαχθέντες µαθητές από τα 
σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών στα Ανώτε-
ρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
της χώρας. 

Οι 647 φοιτητές παρέλαβαν τους επαί-
νους τους και τα δώρα τους µέσα σε 
εορταστικό κλίµα µε πολλά χαµόγελα, 
χειροκροτήµατα, επευφηµίες αλλά και 
συγκίνηση από γονείς και καθηγητές που 
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. 

Η εκδήλωση για τους εισαχθέντες στα 
Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα της χώρας µας είναι µια εκδήλωση 
που καθιερώνεται σαν θεσµός στον ∆ήµο 
Αχαρνών και αποτελεί τον ελάχιστο φόρο 
τιµής στα παιδιά που µε την απόδοση τους 
κατάφεραν και ανέβηκαν ένα δύσκολο σκα-
λί στην ζωή τους και τη σταδιοδροµία τους.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-
βός χαιρετίζοντας την εκδήλωση έδωσε 
θερµά συγχαρητήρια στους ακαδηµαϊκούς 
του ∆ήµου Αχαρνών αναφέροντας ότι: «

 «Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα αυτά 
τα παιδιά που κατάφεραν να περάσουν 
επιτυχώς την επίπονη και κοπιαστική δια-

δικασία των Πανελλήνιων εξετάσεων και 
σήμερα φοιτούν στα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα της χώρας μας. Αισθανόμαστε όλοι 
υπερήφανοι με τις επιτυχίες τους. 

Τα επιτεύγματά τους είναι η δική μας 
ελπίδα και προσδοκία για την εξέλιξη 
και πρόοδο της χώρας και της πόλη των 
Αχαρνών. Οι φοιτητές που τιμούμε απο-
τελούν τους καλύτερους πρεσβευτές 
της πόλης μας στα αμφιθέατρα των Πα-
νεπιστημίων όλης της χώρας» 

Την εκδήλωση χαιρέτησε, ο πάτερ Τίτος 
ο οποίος µετέφερε τις ευχές και την ευλο-
γία του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγό-
ρα, ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού, 
Αθλητισµού & Νέας Γενιάς κ Στάθης Τοπα-
λίδης, η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών κα Μαριέτα 
Γιαννάκου και η πρόεδρος της Σχολικής 
Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
κα Γεωργία Ευθυµιάδου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απέ-
νειµαν επαίνους ο βουλευτής Περιφέρειας 
Αττικής κ. Βασίλης Οικονόµου, οι Αντιδή-
µαρχοι Αχαρνών: Καθαριότητας και Ανα-

κύκλωσης κ. Θοδωρής Συρινίδης, Τοπικής 
Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
κ. Αντώνης Παλιούρας, ο Γενικός Γραµ-
µατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης 
Κατσιγιάννης, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος ∆ασκαλά-
κης, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Κα-
ρυδάκης, η πρόεδρος η ∆ΗΚΕΑ κα Μαρία 
Ναυροζίδου και οι δηµοτικοί σύµβουλοι 
Αχαρνών κ.κ. ∆ηµήτρης Γιαννακόπουλος 
και Θεόφιλος Αφουξενίδης, ο Γενικός 
Γραµµατέας του ∆ήµου Φυλής κ. Αργύρης 
Αργυρόπουλος, και ο Τοπικός Σύµβουλος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Λαγκώνης.

Τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 
τίµησε ο ∆ήµος Αχαρνών

Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων

Στιγµές χαράς και ξενοιασιάς έζησαν τα παιδιά των εξυπη-
ρετούµενων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου 
Αχαρνών στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώθηκε την 
Παρασκευή 16 ∆εκεµβρίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ∆ήµου Αχαρνών. 

Η γιορτή για τα παιδιά των εξυπηρετούµενων της ∆ιεύθυν-
σης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών ξεκίνησε µε 
τη χορωδία του 8ου Γυµνασίου Αχαρνών που τραγούδησε 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και Κάλαντα από διάφορα µέρη 
της Ελλάδος και συνεχίστηκε µε την θεατρική παράσταση «Ο 
ευτυχισµένος Πρίγκιπας» από τον θίασο του Χρήστου Τριπόδη 
σε σκηνοθεσία Τζόης Ευείδη. 

Μετά την θεατρική παράσταση τα παιδιά έλαβαν δώρα από 
τον Αη Βασίλη, ενώ ακολούθησε ένα κέρασµα µε γλυκά και 
φαγητά σε ένα εορταστικό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι που 
στήθηκε στον προθάλαµο της αίθουσας εκδηλώσεων. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός παραβρέθηκε στη 
γιορτή για τα παιδιά των εξυπηρετούµενων της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών συγχαίροντας την 
Αντιδήµαρχο κα Ελένη Σαχσανίδου, τους εργαζόµενους και 
τους εθελοντές της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής για την 
άψογη διοργάνωση της γιορτής αλλά και για όλες τις δράσεις 
αλληλεγγύης και συµπαράστασης για τους οικονοµικά ασθε-
νέστερους του ∆ήµου Αχαρνών και ευχήθηκε στα παιδιά και 
τους γονείς τους δηλώνοντας: «Τα Χριστούγεννα και η Πρω-
τοχρονιά είναι γιορτές αφιερωμένες στην οικογένεια και τα 
παιδιά. Το χαμόγελο, η λαχτάρα του δώρου, και η ελπίδα δεν 
πρέπει να λείπουν από κανένα παιδί και από κανένα σπιτικό. 
Παρά την κρίση, και τις καθημερινές δυσκολίες, όλοι έχουν 
δικαίωμα στο χαμόγελο και τη χαρά. Αυτός είναι άλλωστε 
και ο σκοπός της Χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά 
των εξυπηρετούμενων της Κοινωνικής Πολιτικής. Να προ-
σφέρουμε χαρά και στιγμές ξεγνοιασιάς στα παιδιά και εμείς 
οι μεγαλύτεροι να πάρουμε δύναμη από το χαμόγελό τους 
και να συνεχίσουμε την προσπάθεια να τους χαρίσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον». 

Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελένη Σαχσανίδου 
ευχαρίστησε τους υπαλλήλους και τους εθελοντές της ∆ιεύ-
θυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και τους χορηγούς της 
εκδήλωσης που προσέφεραν αφειδώς, υπηρεσίες και προϊό-
ντα για τη πραγµατοποίηση της γιορτής. 

Μια όµορφη 
Χριστουγεννιάτικη 

γιορτή για τα παιδιά 
της Κοινωνική 

Πολιτικής 

Ο ∆ήµος Αχαρνών τίµησε τους Αθλητικούς 
Συλλόγους, τους Αθλητές και τις Αθλήτριες, 
για τις επιτυχίες και διακρίσεις τους κατά την 
αγωνιστική περίοδο 2014 - 2015 στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό σε µια εορταστική τε-
λετή που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 19 
∆εκεµβρίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων 
στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. 

Τιµώµενο πρόσωπο στην τελετή ήταν η 
Ολυµπιονίκης στο άλµα εις µήκος Βούλα 
Παπαχρήστου, η οποία έχει ξεκινήσει τη µε-
γάλη της αθλητική καριέρα από τον ∆ήµο 
Αχαρνών και βραβεύτηκε από τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό για τις επιδόσεις 

και τις διακρίσεις της σε Ελληνικό και Παγκό-
σµιο επίπεδο. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-
βός ανέφερε στον σύντοµο χαιρετισµό ότι 
“ο Δήμος Αχαρνών τιμά τα παιδιά που μας 
κάνουν υπερήφανους μέσα από τις προ-
σπάθειες τους και τις διακρίσεις τους, απο-
τελούν το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για το 
μέλλον της πόλης μας και προάγουν αξίες 
όπως η ευγενής άμιλλα και το ευ αγωνίζε-
σθε”. Συνεχάρη επίσης τις οικογένειές και 
τους προπονητές των Αθλητών που υπο-
στηρίζουν τις προσπάθειες τους και τους 
ευχήθηκε να έχουν πάνω απ’ όλα υγεία για 
να μπορούν να κατακτήσουν τους στόχους 
που έχουν θέσει” 

Στην εκδήλωση «Αθλητικά Αριστεία 2016» 
παραβρέθηκαν και βράβευσαν αθλητές και 
αθλήτριες, ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολι-
τισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς κ Στάθης 

Τοπαλίδης, ο Αντιδήµαρχος Τοπικής Ανάπτυ-
ξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνης 
Παλιούρας, η πρόεδρος η Σχολικής Επιτρο-
πής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κα Γεωρ-
γία Ευθυµιάδου, η πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ κα 
Μαρία Ναυροζίδου, ο δηµοτικός σύµβουλος 
Αχαρνών κ. Αναστάσιος Κατάρας, η πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων 
κα Χρύσα ∆ουρίδα, ο τοπικός σύµβουλος κ. 
Γιάννης Λαγκώνης και οι Στρατιωτικοί Χιλέ-
λης Σαράντης και Καρατάσιος Σαράντης.

Αριστεία από το ∆ήµο Αχαρνών 
στους Αθλητές και Αθλήτριες της πόλης 

ο Δήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός 
µε Ολυµπιονίκη στο άλµα εις µήκος 

Βούλα Παπαχρήστου
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Μειώσεις στα τιµολόγια της ΔΕΗ και των 
λοιπών εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρι-
κής ενέργειας προκύπτουν από 1ης Ιανου-
αρίου 2017 σε εφαρµογή των αποφάσεων 
της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας µε τις 
οποίες περιορίζονται οι χρεώσεις για τα 
τέλη δικτύου (µεταφοράς και διανοµής).
Τα ποσοστά των µειώσεων για τους οικια-
κούς καταναλωτές διαµορφώνονται ως 7% 
και εφαρµόζονται οµοιόµορφα από όλους 
τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ 
και εναλλακτικούς), καθώς πρόκειται για τις 
λεγόµενες µονοπωλιακές χρεώσεις. Μικρό-
τερες µειώσεις γίνονται επίσης για ορισµέ-
νες κατηγορίες στα τιµολόγια πολυτέκνων 
και στους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού 
Τιµολογίου.

∆ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόµος 4447/2016 
«Χωρικός σχεδιασµός – Βιώσιµη ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις», όπως ψηφίστηκε στη Βου-
λή και περιλαµβάνει σηµαντικές προβλέψεις 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μεταξύ αυτών, οι συµαντικότερες: - Η κα-
τάργηση της υποχρέωσης των Δήµων να 
ασκούν ένδικα µέσα για υποθέσεις, που 
αφορούν δικαστικές αποφάσεις µετατροπής 
συµβάσεων ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ (Άρθρο 54). - Η 
αναδροµική ισχύς από 1.1.2016 των αποφά-
σεων περί αποζηµιώσεως της εργασίας καθ’ 
υπέρβαση του ωραρίου για το προσωπικό των 
Ο.Τ.Α. α΄ και΄’ βαθµού και των νοµικών προ-
σώπων αυτών (Άρθρο 31). - Τα τοπικά Χωρι-
κά Σχέδια (Άρθρο 7). - Τις Κοιν.Σ.Επ. (Άρθρα 
17 & 18). - Τα «Πράσινα Σηµεία» (Άρθρο 21). 
- - Τις µισθώσεις ακινήτων Περιφερειών (Άρ-

θρο 30). - Την παράταση του Προγράµµατος 
«ΘΗΣΕΑΣ» έως 30.06.2017 (Άρθρο 40).

∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρ-
νησης (ΦΕΚ Α’ 240/22.12.2016) ο Νόµος 
4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, ∆ιοικητική 
∆ικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελ-
θόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις». Ο νόµος επιφέρει αλλαγές στη 
διεξαγωγή της διοικητικής δίκης, καταργεί το 
δικαστικό ένσηµο στις αναγνωριστικές αγω-
γές, αναπροσαρµόζει τα δικαστικά παράβολα 
σε πολιτική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη 
και καθιερώνει τη συµµετοχή των δικηγόρων 
ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσί-
ες συλλογικών οργάνων.

Σύµφωνα µε την τελεσίδικη απόφαση 
«σταθµός», 2343/2016 του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, που αποτελεί πλέον νοµολογία του 
ελληνικού κράτους και που δίνει ράπισµα 
στις αυθαιρεσίες των τραπεζών, κανείς δα-
νειολήπτης δεν χρωστάει τίποτα σε αυτές. 
Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, 
κανείς δανειολήπτης δεν οφείλει τίποτα και 
σε καµιά τράπεζα, όταν αποδεικνύεται ότι 
η τράπεζα είναι η υπεύθυνη της οικονοµι-
κής αδυναµίας του δανειολήπτη, µάλιστα 
σε αυτή την περίπτωση, η «δανειακή σύµ-
βαση» παραβιάζει τα χρηστά ήθη, βάσει του 
άρθρου 178 και 179 ΑΚ και οριστικά διαγρά-
φεται!

Το όριο αναλήψεων των 840 ευρώ ισχύει για 
το παλαιό χρήµα και όχι για νέες καταθέσεις 
µετρητών που γίνονται από 23 Ιουλίου 2016 

και αργότερα. Το όριο των 840 ευρώ ισχύει 
ανά δικαιούχο λογαριασµού που έχει τη δική 
του κάρτα. Ωστόσο, µία κάρτα που είναι συν-
δεδεµένη µε δύο λογαριασµούς έχει συνολι-
κό όριο αναλήψεων 840 ευρώ. Εάν δικαιού-
χος ή συνδικαιούχος λογαριασµού δεν έχει 
κάρτα, µπορεί να κάνει την ανάληψη από 
κατάστηµα. Τα επόµενα Σάββατα ανανέωσης 
του ορίου αναλήψεων των 840 ευρώ είναι τα 
εξής: 7-Ιαν. 21-Ιαν . 4-Φεβ. 18-Φεβ. 4-Μαρ. 
18-Μαρ. 1-Απρ. 15-Απρ. 29-Απρ.

Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών 
µέσων πληρωµής εξαιρούνται οι φορολο-
γούµενοι από 70 ετών και άνω, άτοµα µε 
αναπηρία 80% και άνω , όσοι βρίσκονται σε 
δικαστική συµπαράσταση, οι φορολογικοί 
κάτοικοι της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ που υποχρε-
ούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα 
και φορολογούνται µε την κλίµακα των µι-
σθωτών. Εξαιρούνται επίσης τόσο από την 
υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών µέσων 
πληρωµής όσο και την προσκόµιση αποδεί-
ξεων για την πραγµατοποίηση δαπανών.

Με 259 «ναι» και σε πλήρη οµοφωνία των 
κοµµάτων, ψηφίστηκε στην Ολοµέλεια η 
τροπολογία της κυβέρνησης για την ανα-
στολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά που 
πλήττονται από την προσφυγική κρίση.

Από την 1η-1-2017 αυξάνονται σηµαντικά 
οι συντελεστές φορολόγησης των εισοδη-
µάτων σε ακίνητα, επιχειρήσεις και αγροτι-
κές δραστηριότητες, οι φόροι στα καύσιµα 
και τα τσιγάρα, ενώ επιβάλλονται νέοι φό-
ροι στην κατανάλωση καφέ, στη σταθερή 
τηλεφωνία και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 

Ανατροπή της ελληνικής 
νοµοθεσίας για τις µα-
ζικές απολύσεις Από το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο

 Σύµφωνα µε απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, η ελληνική 
νοµοθεσία για τις µαζικές απολύσεις είναι ιδιαίτερα ασαφής, παρα-
βιάζοντας έτσι το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο. Η απόφαση, η οποία 
περιέχει σηµαντικές παραµέτρους για τις οµαδικές απολύσεις στη 
χώρα µας, εξεδόθη από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, σχετικά µε την 
υπόθεση της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ κατά του υπουργείου Εργασίας. Την 
τελική απόφαση θα λάβει το Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο 
είχε παραπέµψει το θέµα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. 

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έκρινε ότι η σχετική 
πρόβλεψη της ελληνικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε την οποία 
ο υπουργός Εργασίας µπορεί να µην επιτρέπει τις οµαδικές 
απολύσεις, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, είναι µόνο εν 
µέρει συµβατή µε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης, έκρινε ότι τα 
κράτη-µέλη έχουν τη δυνατότητα να έχουν νοµοθεσία απο-
κλίνουσα από το δίκαιο της Ένωσης, στα πλαίσια προστασίας 
των εργαζοµένων από τις οµαδικές απολύσεις, όµως µόνο υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις.

Τέλος, στην απόφαση σηµειώνεται ότι η Ελλάδα δεν µπορεί 
εκτάκτως να παρακάµψει τις ευρωπαϊκές οδηγίες µε το επιχεί-
ρηµα ότι η ανεργία είναι πολύ υψηλή και περνά οξεία οικονοµική 
κρίση, ενώ ο υπουργός όφειλε να έχει θέσει σαφή κριτήρια για 
την απόφασή του και όχι το γενικό και αόριστο κριτήριο, των λό-
γων δηµοσίου συµφέροντος.

Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος 
της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
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Έρευνα, επιμέλεια και παρουσίαση από τον Τάσο Βαρελά με τη συνεργασία του συνθέτη 
Χριστόφορου Τεγερμεντζίδη, τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. 
Η στήλη αυτή είναι ανοιχτή σε παρατηρήσεις, προτάσεις και συνεργασίες, 
προσθήκη νέου υλικού, φωτογραφιών ή συμπλήρωση από τυχαίες ή λόγω άγνοιας 
παραλείψεις ονομάτων και γεγονότων μέσω του e-mail: tassosvarelas@gmail.com 

Ένας µεγάλος δη-
µιουργός και µια από 
τις ιστορικότερες Ελ-
ληνικές Χορωδίες, 
συναντήθηκαν στη αί-
θουσα συνέδριων του 
ΚΚΕ , στις αρχές του 
καλοκαιριού 2016.

Η µουσική αυτή συ-
νάντηση αφιέρωµα 
στον Συνθέτη Χρήστο 
Λεοντή, συνέπεσε µε 
τον εορτασµό των 60 

χρόνων από την ίδρυση της Χορωδίας του Ψυχαγωγικού Όµιλου 
Σιδηροδροµικών.

Και αυτό καθόλου τυχαία δεν έγινε, διότι το µουσικό χορωδι-
ακό έργου του Χ. Λεοντή απαίτησε σκληρές πρόβες διάρκειας 
σχεδόν ενός χρόνου, από 45 Χορωδούς υπό τη διδασκαλία και 
διεύθυνση ενός ιδιαίτερα ταλαντούχου Μαέστρου, του Αιµίλιου 

Γιαννακόπουλου.
Αρχικά θα γνωρίσουµε τον Συνθέτη και στη συνέχεια την Χορω-

δία που είχε την τύχη να διευθύνεται από µεγάλους Μαέστρους, 
όπως η Τερψιχόρη Παπαστεφάνου.

Ο Χ. Λεοντής γεννήθηκε τον ίδιο µήνα αλλά 15 χρόνια νωρίτερα 
από τη Χορωδία του ΟΣΕ, τον Μάη του 1940, στο Ηράκλειο της 
Κρήτης.

Το 1957 ήρθε στην Αθήνα όπου τέλειωσε το Ωδείο Αθηνών, µε 
δάσκαλους στη τάξη των θεωρητικών µαθηµάτων, τους Μενέλαο 
Παλλάντιο και Γιάννη Παπαϊωάννου και συνέχισε στο Conservatoire 
National de Musique στο Παρίσι, όπου διδάχτηκε Αρµονία, Αντίστι-
ξη και Φούγκα µε καθηγητή τον Allen Weber.

Η σπουδαία συνθετική πορεία του Χ. Λεοντή ξεκίνησε το 1962 
µε µουσικές συνθέσεις για τον «Ιππόλυτο» του Ευριπίδη και τους 
«Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου.

Το 1963 σε δισκάκια των 45 στροφών, κυκλοφόρησαν οι πρώ-
τες δισκογραφικές δουλειές του συνθέτη αλλά και η πρεµιέρα της 
«Μαγικής πόλης» στη περίφηµη παράσταση του Μάνου µε τον Μίκη 
στο θέατρο Πάρκ, όπου ο Χ. Λεοντής µε τον αξέχαστο Μάνο Λοΐζο 

διεύθυναν τα τραγούδια τους, ενδιάµεσα στα µέρη της παράστα-
σης.

Οι στίχοι του Κώστα Βίρβου, τα κείµενα του Νικηφόρου Βρετ-
τάκου και η µουσική έµπνευση του Χ. Λεοντή, δηµιούργησαν τη 
«Καταχνιά» 1964, που ερµηνεύτηκε από τον Σ. Καζαντζίδη και τη 
Μαρινέλλα και κυκλοφόρησε σε µεγάλο δίσκο το Μάη του΄65. 

Στη χρονιά αυτή έδωσε 2 συναυλίες 1/3 & 29/12 στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Πειραιά και στο Θέατρο ΝΤΟΡΕ αντίστοιχα. Επίσης έγραψε 
τη µουσική για τη θεατρική παράσταση - Κάλλιο πέντε και στο χέρι 
- σε σκηνοθεσία Π. Γλυκοφρύδη και κείµενα Γ. Οικονοµίδη.
1966: Κοινή συναυλία στις 28/2 µε το Μ. Θεοδωράκη στο ∆ηµο-
τικό Θέατρο Πειραιά, κυκλοφορία της Ανάστασης Ονείρων από τη 
MINOS και µουσική για το έργο του Μ. Μπρεχτ - Η εξαίρεση και ο 
κανόνας -.
1967: Μουσική για την - Συναναστροφή - της Λ. Αναγνωστάκη και 
για την - Ηλέκτρα - του Σοφοκλή, µε παραστάσεις στο Ηρώδειο και 
Λυκαβηττό. Στις 19/4 πέρασε πρώτος στις εξετάσεις για τον δια-
γωνισµό νέων ∆ιευθυντών Ορχήστρας, αλλά ύστερα από 2 µέρες 
ήρθε η συµφορά της 21 Απρίλη, για να παραµείνουν τα όνειρα, 
όνειρα.
1968: Μουσική για 2 ταινίες στο 9ο Φεστιβάλ Κιν/φου στη Θεσσα-
λονίκη και για τη Θεατρική παράσταση - Η Επιστροφή της Μήδειας.
1970: - 12 παρά 5 - από την PHILIPS, ερµηνεύει η Μαρινέλλα κ.α.
1971: Μουσική για το έργο - Ο Ψεύτης - του Κάρλο Γκολντόνι στο 
Κ.Θ.Β.Ε. 
1972: Μουσική για την - Ηλέκτρα - του Σοφοκλή και για την - Ιφι-
γένεια εν Ταύροις - του Ευρυπίδη.
1972: Μουσική για τα θεατρικά έργα - Βάκχες - του Ευρυπίδη και 
- Τσιρκολάνοι- του Γ. Χριστοφιλάκη στο Θέατρο ΣΤΟΑ.
1974: «Αχ έρωτα» του Φ. Γ. Λόρκα σε απόδοση του Λ. Παπαδόπου-
λου. Μουσική για τα θεατρικά έργα «Η τύχη της Μαρούλας» του ∆. 
Κοροµηλά και «Οι Φασούληδες» του Λόρκα. 

Χρήστος Λεοντής & Χορωδία Ο.Σ.Ε.
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Με ιδιαίτερη λαµπρότητα εορτάστηκε και φέτος η µνήµη 
του Αγίου Διονυσίου στην πόλη µας και συγκεκριµένα στην 
ενορία του. Ο εορτασµός ξεκίνησε από την Κυριακή 11 Δε-
κεµβρίου ιερουργουντος του ποιµενάρχη µας κ. Αθηναγόρα 
πλαισιωµένου από Ζακυνθιους στην καταγωγή ιερείς που δι-

ακονούν σε ναούς του λεκανοπεδίου και του προϊσταµένου 

του ναού π. Αναστασίου Σαργέντη. Μάλιστα στο τέλος της λει-
τουργίας ο σεβασµιότατος τίµησε τον π. Αναστάσιο ως σταυ-
ροφόρο µε το πλήθος των πιστών να επισφραγίζουν το Άξιος. 
Την 16η Δεκεµβρίου παραµονή του Αγίου προΐστατο του εσπε-
ρινού ο ιεροκήρυκας της µητρόπολης µας π. Ιωαννίκιος µε ιε-

ρείς από πολλές ενορίες της Αττικής. Την κυριώνυµο 
ηµέρα της µνήµης του Αγίου Διονυσίου προϊστατο της 
θείας λειτουργίας ο πρωτοσύγκελος της µητρόπολης 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής π. Ιερόθεος πλαισιωµένος 
από τον οικείο πρωτοσύγκελο π. Γαβριήλ Ασπρολουπο 
και άλλους κληρικούς.

Τα «Λαµπερά Χριστούγεννα» στο Δήµο Αχαρνών. Υπαίθρια παι-
χνίδια, Face painting, ξυλοπόδαροι µας κάνανε να γίνουµε όλοι 
παιδιά, όπως και η Πρόεδρος κ. Μαρία Ναυροζίδου έπιασε το 
πινέλο και ζωγράφιζε τα προσωπάκια των µικρών µας φίλων. 
Περάσαµε όµορφα την Παραµονή των Χριστουγέννων στην Κε-
ντρική Πλατεία του Αγ. Βλασίου.

Το Σάββατο 17 Δεκεµβρίου 2016, µε µεγάλη συ-
γκίνηση το Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» υποδέχτηκε τους 

εξυπηρετούµενους γονείς και εκπαιδευτικούς στην Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή. Μέσα σε ένα γιορτινό και ευχάριστο κλίµα 
µοιραστήκαν συναισθήµατα, αντάλλαξαν δωράκια και διασκέ-
δασαν µε µουσική και χορό.

Τα πρώτα Κάλαντα για τα φετινά Χριστούγεννα άκουσε ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός από µαθητές του 7ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου Αχαρνών. Συνοδευµένα από τους δασκάλους και 
τους γονείς τους, τα παιδιά τραγούδησαν τα Κάλαντα και Χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια και του χάρισαν Χριστουγεννιάτικες 
κάρτες και δώρα που είχαν κατασκευάσει τα ίδια. Από την πλευ-
ρά του ο κ. Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε στους µαθητές του 7ου 
∆ηµοτικού Αχαρνών να έχουν Καλή Χρονιά, να έχουν Υγεία και 
Πρόοδο, να περάσουν Όµορφα και Χαρούµενα Χριστούγεννα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Δράση Συλλο-
γής Τροφίµων που διοργάνωσε η Νοµαρχιακή Δι-
οικούσα Επιτροπή (ΝΟ.Δ.Ε) Βόρειας Αττικής και η 
Δηµοτικές ΔΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών µε σκοπό την στήρι-
ξη οικογενειών που δοκιµάζονται από την οικονο-
µική και κοινωνική κρίση. Το επισφράγισµα αυτής 
της προσπάθειας στην οποία, το γυναικείο Τµήµα 
της Δ.Η.Μ ΤΟ Αχαρνών – Θρακοµακεδονων έδω-
σε τον καλύτερό του εαυτό, ήρθε την Παρασκευή 
16 Δεκεµβρίου σε εκδήλωση που οργανώθηκε στο 
πλαίσιο στήριξης κι ενίσχυσης των συµπολιτών µας 
που έχουν ανάγκη. Τα δραστήρια µέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο 
Αχαρνών-Θρακοµακεδόνων συναντήθηκαν στον 
Πεζόδροµο του γραφείου της ΝΟ.Δ.Ε Βόρειας Αττι-
κής επί της οδού Παπαδηµητρίου 21 και Δηµοσθέ-
νους στο Μενίδι.

Μια όµορφη Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα 
παιδιά του κατηχητικού Σχολείου του Ιερού Ναού Αγίου 

Κωνσταντίνου στις Άνω Αχαρνές την Κυριακή 18 Δεκεµβρίου, 
οργάνωσε η υπεύθυνη κατηχήτρια τους κα Μικαέλα Οικονό-
µου, µε τις ευλογίες του πατρός Ελευθερίου. Στην εκδήλωση 
συµµετείχαν όλα τα παιδάκια, µε ποιήµατα, θεατρικά σκετσά-
κια και φυσικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα. Με 
την ολοκλήρωση της εκδήλωσης σε όλα τα παιδάκια δόθηκε 
δωράκι. Με ικανοποίηση οι γονείς των παιδιών ευχαρίστησαν 
ιδιαιτέρως την νεαρή κατηχήτρια των παιδιών τους για την 
προσφορά των υπηρεσιών της στην ενορία.

Ηµέρα Κυριακή 18 Δεκεµβρίου από τον Σταθµό 
του Συλλόγου της Αυλίζας, ο οδηγός του Άι’ Βασίλη ξεκί-

νησε το µαγικό ταξίδι του µε το Σίλβες Εξπρές, για να σώσει 
υπό τις εντολές του Άγιου , τα φετινά Χριστούγεννα! Χορτά-
σαµε θέατρο, χορτάσαµε γέλιο, χορτάσαµε και φαγητό. Με 
άλλα λόγια η επιτυχία της θεατρικής οµάδας της Αυλίζας χτύ-
πησε το εκατό τοις εκατό! . Και του χρόνου, µε υγεία λοιπόν. 
Όµορφες γιορτές µε τόσο όµορφες εκδηλώσεις και παιδικά 
χαµόγελα σε όλους! Τίποτα απ’ αυτά δεν θα είχε επιτευχθεί 
δίχως τους υπευθύνους της θεατρικής οµάδας της Αυλίζας, 
την ιδιαίτερη φροντίδα της Άννας Πετρίδου. Πιο αναλυτικά 
στο φωτορεπορτάζ της Μπαρµπιλένας Τριανταφύλλου στο 
http://menidiatis.blogspot.gr 
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Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το Διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου
 Για ακόµα µια φορά 

οι µαθητές του παιδικού 
σταθµού Αγίας Άννας µας 
έκαναν υπερήφανους και χα-
ρούµενους, προσφέροντας 
ένα όµορφο θέαµα στην Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή το 
απόγευµα της Πέµπτης 22 
Δεκεµβρίου 2016. Ένα µε-
γάλο µπράβο και στα στελέ-
χη του Παιδικού Σταθµού, για 
την καταπληκτική δουλειά 

τους, τον ζήλο και την προ-
σπάθεια που κατέβαλλαν 
για την γιορτή! Και του χρό-
νου µε υγεία!

Με µεγάλη επιτυχία, πραγµατοποιήθηκε το 
απόγευµα τις Τετάρτης 28 ∆εκεµβρίου 2016, 
στην αίθουσα του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Η 
ΜΠΟΣΚΙΖΑ» η χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλω-
ση που διοργανώθηκε από το ∆.Σ. του Συλλόγου. 
Παρά τα έντονα καιρικά φαινόµενα που επικρα-
τούσαν στην περιοχή, η προσέλευση των µικρών 
µας φίλων ήταν εντυπωσιακή. Τα παιδιά αψηφώ-
ντας το κρύο της βραδιάς γέµισαν την αίθουσα 
και παρακολούθησαν ένα ποιοτικό πρόγραµµα 

µε ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και 

ακούσµατα. 
Το πρόγραµµα περιλάµβανε ζωγραφική, χορό, 

συναρπαστικά παιχνίδια µε ήχο κίνηση και κού-
κλες, οµαδικά παιχνίδια, και διαγωνισµούς, µα-
γικά και ζογκλερικά κόλπα, face painting και 
κατασκευές µπαλονιών µε το ξωτικό των Χρι-
στουγέννων, τον ξυλοπόδαρο και τον κοντό δί-
δυµο αδελφό του!! 

Την εκδήλωση πλαισίωνε και η µηχανή χιονιού 
που δηµιουργούσε ένα άκρως χριστουγεννιάτι-
κο κλίµα. Στο τέλος της εκδήλωσης µοιράστηκαν 
από τον Πρόεδρο του Συλλόγου σε όλα τα παιδιά 
αναµνηστικά δώρα.

Με νικητές, τη νοστιµιά και το µεράκι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός µαγειρικής στα ΚΑΠΗ του ∆ή-
µου Αχαρνών. Τα µέλη των ΚΑΠΗ έβαλαν όλη τη µαεστρία και δεξιοτεχνία τους στη µαγειρική και 
παρουσίασαν πιάτα από παραδοσιακές συνταγές ή από παραλλαγές συνταγών, ενώ µοιράστηκαν 
τα µυστικά και τον τρόπο εκτέλεσης των συνταγών τους. Ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών Γιώργος ∆ασκαλάκης ανέλαβε τον… προνοµιακό αλλά και δύσκολο ρόλο του «δοκιµαστή» 
των εδεσµάτων, καθώς όλα τα πιάτα ήταν καλο-µαγειρεµένα και εντυπωσίαζαν τόσο για τη γεύση 
τους όσο και για την παρουσίασή τους. 

Ο γευστικός διαγωνισµός κατέληξε – όπως ήταν αναµενόµενο – σε κάθε ΚΑΠΗ σε ένα φιλόξενο 
τραπέζι, όπου όλα τα µέλη των ΚΑΠΗ και οι εργαζόµενοι της ∆ΗΦΑ απόλαυσαν τα νόστιµα φαγη-

τά και γλυκά και αντάλλαξαν ευχές για τις ηµέρες των Χριστουγέννων. 

Στην κατάµεστη Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δηµαρχείου 
Αχαρνών πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 22 Δεκεµβρίου 2016 
, η καθιερωµένη Χριστουγεννιάτικη συναυλία του Δηµοτικού 
Ωδείου Αχαρνών µε τη συµµετοχή του τµήµατος Κλασσικού 
Μπαλέτου. 

Στην έναρξη της συναυλίας η Πρόεδρος κ. Μαρία Ναυροζί-
δου ευχαρίστησε τον Δήµαρχο Αχαρνών για την εµπιστοσύνη 

µε την οποία περιβάλλει την ίδια και το έργο της στο τοµέα 

των πολιτιστικών. Επίσης τόνισε όσον αφορά το Δηµο-
τικό Ωδείο, µέριµνα και πρωταρχικό ενδιαφέρον έχει η πρό-
οδος και η αναβάθµιση του, προς όφελος των σπουδαστών 
παρέχοντας τους υψηλού επιπέδου µουσική παιδεία. 

Με την άριστη συνεργασία η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα Μα-
ρία Ναυροζίδου µαζί µε τον Διευθυντή κ. Σκαρβέλη Εµµανου-
ήλ και τους Καθηγητές έχουν οδηγήσει το Δηµοτικό Ωδείο σε 
µία ανοδική πορεία δηµιουργώντας νέες ιδέες για τον πολιτι-
σµό µας. 

Την Έκθεση Ζωγραφικής της Φιλότεχνης Λέσχης 
Αχαρνών επισκέφθηκε ο Δήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-

σαβός, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 18 Δεκεµβρίου 
στη στέγη της Φιλότεχνης Λέσχης στην οδό Εθνικής Αντιστά-
σεως στις Αχαρνές.

Στην έκθεση συµµετείχαν µε έργα τους οι καλλιτέχνες: Γιάν-
νης Γκρίτσης, Μαρία Πατρινού, Νίκος Περάκης, Ιωάννα Τσόλ-
κα, Χαρά Παγώνα, Γιούλα Παπαχρήστου, Χρήστος Σαργέντης 
και Demi Sam.

Πήρε σπαθί αξιωµατικού και ονοµάστηκε Ανθυπίατρος ο Διο-
νύσης Αργυρόπουλος, πρωτότοκος γιος του γνωστού µας δη-
µοσιογράφου και νυν Γενικού Γραµµατέα του Δήµου Φυλής 
Αργύρη Αργυρόπουλου. Μετά την ορκωµοσία του ως πτυχι-
ούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, στις 19 Ιουλίου 2016, ήταν θέµα χρόνου για το 
Διονύση Αργυρόπουλο η αποφοίτησή του από τη Στρατιωτική 
Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) και η ονοµασία του σε Αν-
θυπολοχαγό-Ιατρό του Υγειονοµικού Σώµατος. 

Κάτι που έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2016, σε µια λαµπρή τε-
λετή, στη διάρκεια της οποίας έδωσε τον καθιερωµένο όρκο, 
µαζί µε 128 ακόµα συναδέλφους του γιατρούς, νοµικούς και 

οικονοµολόγους. Τα ξίφη στους νέους αξιωµατικούς 
επέδωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 
(ΓΕΕΘΑ) Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. 

Στην τελετή ορκωµοσίας παρευρέθηκαν αντιπροσωπίες Αξιω-
µατικών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, 
εκπρόσωποι Θρησκευτικών, Προξενικών και Πανεπιστηµιακών 
Αρχών, καθώς και συγγενείς των ορκισθέντων. Ήδη, µετά την 
ορκωµοσία του ο Διονύσης Αργυρόπουλος φοιτά στη Σχο-
λή Υγειονοµικού (ΣΕΥ) στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, ενώ 
ταυτόχρονα κάνει το µεταπτυχιακό του στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε αντικείµενο «Διεθνής Ια-
τρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας». 
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 08 Ιανουαρίου 2017 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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΚΡΙΤΣΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης, Αγγελική και Σπήλιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Αικατερίνη, Σοφία -Όλγα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 120 τ.µ. µε πατάρι 50 
τ.µ. στην οδό Καποδιστρίου 3, Κεντρική πλα-
τεία Αγίου Βλασίου. Τηλ. 210 2460903 και 6973 
523754. 4∆161.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος κατάλλη-
λος για Φροντιστήρια, Ιατρεία, Γραφεία, κλπ. 
δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, οδός Καποδιστρί-
ου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903 και 6973 
523754. 6∆161. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 75 τ.µ. επί της Αγίας 
Τριάδος 75 , καθώς και καταστήµατα και Γρα-
φεία στον ίδιο κτίριο στον Α΄όροφο. Τηλ. 6974 
838179. 4∆158.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 120 τ.µ. 1ου ορόφου, 
τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, χωλ 
κλπ. χώρο πάρκιν, αυτονοµία θέρµανσης , ηλι-
ακό, οδός Παπανίκα και Αθηνών 50. Τηλ. 210 
2433614 και 69764979. 4∆158. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 13 επί της οδού Ρωµυ-
λίας 33 στην περιοχή Νεάπολη Αχαρνών, κατάλ-
ληλο για Φούρνο, έχει και τις προδιαγραφές και 
µισές εργασίες. 
Τιµή ενοικίου σε λογικά πλαίσια. Τηλ. 210 
2463517. 4∆158 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. περίπου στο 
κεντρικό Μενίδι, Οδυσσέως 18, στον Ά πρώτο, 
ανακαινισµένο, µε θωρακισµένη πόρτα ασφα-
λείας, διαµπερές, ευάερο και ευήλιο, µε καινού-
ρια τέντα, ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 
6973214792.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ, παλαιά ισόγειος κατοικία, εντός οικο-
πέδου 137 τ.µ, εντός σχεδίου, οδός Σωκράτους 
15, όπισθεν παλαιού νεκροταφείου Αχαρνών . 
Τηλ. 6977 268890. 4∆158
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαµέρισµα 2ου ορό-
φου, τρία δωµάτια, κουζίνα, σαλόνι, µπάνιο, 
και ξεχωριστά WC, µεγάλα µπαλκόνια, πίσω 
και µπροστά. Τιµή λογική. Τηλ. 210 2433614 

και 69764979. 4∆158.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, µε 18 έτη εµπειρίας, 
παραδίδεις ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά και 
ενήλικες. Όλα τα επίπεδε, από αρχάριοι τέως 
προετοιµασία για πτυχία. Περιοχές Μύδι και 
γύρω. Τηλ. 6976854911 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδί-
δει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασί-
ου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 
4∆160.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. 
Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10∆160 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ µαθήµατα παραδίδονται από κάτοχο 
c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χηµεία παραδίδονται από 
έµπειρη καθηγήτρια 30 έτους πείρας. Χαµηλές 
τιµές. Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙ∆Α αναλαµβάνει τον καθαρισµό σπιτι-
ών και κοινόχρηστων χώρων. Τηλ. 6994 994349. 
4∆160 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαµβάνει την δια-
νοµή φυλλαδίων Τηλ 6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, µε όρεξη για δουλειά, αναλαµβάνει 
τον καθαρισµό και περιποίηση, κήπων, ελεύ-
θερων χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέδων. 
Τιµή 20 ευρώ την ηµέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. 
Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σόµπες . Τηλ. 210 2462553 ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η 

καρτέλα . Τηλ. 6976 836287. 10Δ165.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Ιανουαρίου 2017 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

ΣΠΥΡΟΥ ∆ΑΜΑΣΚΟΥ
(ΧΑΛΕΣΗΣ) 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία - Αµαλία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χάρης και Όλγα, ∆ηµήτρης και Σύνθια, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπύρος, ∆ηµήτρης, Αµαλία, Σπύρος, Νίκος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Σταύρος και Χαρούλα ∆αµάσκου, 

Νίκη και Γιώργος Ανδρεουλάτος

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

Ο ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ του γένους 
ΚΑΤΑΡΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και 
η ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ το γένος 
ΚΟΥΖΟΥΜΙΤΖΑΚΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Πολιτισµικός Σύλλογος «ΑΧΑΡΝΕΙΣ», σε συνεργασία µε το Γραφείο Ταξιδίων PERRAKIS TOYRS , 
σας γνωρίζει ότι στις 17 Ιανουαρίου 2017, θα επισκεφθεί το Θέατρο «ΠΑΝΘΕΟΝ», στο ΓΚΑΖΙ, για πα-
ρακολούθηση της Θεατρικής Παράστασης «ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ, ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ». Συµµετέχει ένα πολύ 
καλό κάστ Ηθοποιών : Κόκλας, Χαϊκάλης, Πυγµαλίων, Λιβανού, Μπατσούκα, κλπ

Η παράσταση αρχίζει στις 07.00 µ.µ. . Ώρα αναχώρησης 05.30 µ.µ. από Αριστοτέλους και Πάρνη-
θας, και συνέχεια από Πλατεία Καράβου και Ηρώων. Οι θέσεις είναι περιορισµένες . Για κρατήσεις 
θέσεων κα Αλίκη Λεφάκη 6977 197710 και Βίκυ Περράκη στο 210 2469576.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Blog Απόψεων και ειδήσεων
h t t p : / / e l e f t h e r o vi m a . w o r d p r e ss. co m

40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ
 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 09.00 π.µ., 

40/ ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου 

- Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΝΤΟΥΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική και Απόστολος , ∆έσποινα 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Ιωάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ 
- ΤΚ 136 74 - ΤΗΛ./FAX. 210 2463256

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών προσκαλεί τα µέλη και τους φίλους να παρα-
βρεθούν στην κοπή της βασιλόπιτας του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, που 
θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στα γραφεία του 
Συλλόγου, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 31 Αχαρνές. 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝ.  ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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Συνταγογράφηση  -   Παραπεμπτικά  Με  Ε. Ο. Π. Π.

Τηλ &  F a x  2 10  2 4 0 3 4 0 3  
Κιν.  69 7 2  9 9 64 2 1

e - m a i l  :  v m a t z a r a k i @ g m a i l . c o m

Βασιλική Α.  Ματζαράκη M D ,  P h D
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 10 3  &  Σουλίου 
Αχαρνές 13 67 1,  1ος όροφος

Τηλ &  F a x  2 10  2 4 0 3 4 0 3  
Κιν.  69 4 6 7 9 1668

Τηλ.: 698 5861 697

1/1/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ
 Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 10. ΤΗΛ. 210 2443437

2/1/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
∆ιαγόρα 30. ΤΗΛ. 210 2448558

3/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210 2448143
4/1/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 
∆εκελείας 70. ΤΗΛ. 210 2445844

5/1/2017 ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 
Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες. ΤΗΛ. 210 2430183

6/1/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ 
Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 210 2434055

7/1/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 
Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210 2462102

8/1/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ 
Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210 2469800

9/1/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
Λεωφ. Φιλαδελφείας 47. ΤΗΛ. 210 2440400-800

10/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050

11/1/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 
Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210 2462255

12/1/2017 ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210 2477442

13/1/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 272. ΤΗΛ. 210 2310318

14/1/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
 Λεωφ. Καραµανλή 38-40. ΤΗΛ. 210 2446460

15/1/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. ΤΗΛ.210 2468376

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΠΟ 01 - 01 – 276 Έως 15-01-2017

13674
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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
 t Ενδοσκοπήσεις t Παιδο ΩΡΛ t Νευροωτολογία - 

t Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
t Έλεγχος ιλίγγου t Εμβοών 

-tΑλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 tΘεραπεία Ροχαλητού

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

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

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

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 Αρχι-

επ. Τσερνίγκοφ και Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί µπορούν να λαµβάνουν την ευ-

λογία των Αγίων καθηµερινά, αφού ο Ιερός Ναός Παναγί-
ας 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.



Κυριακή 1 Ιανουαρίου 201716 Καλή Χρονιά

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Με συναισθήµατα χαράς και λύπης, ελπίδας και απελπισίας, δίνουµε όλοι τις ευχές µας για το νέο χρόνο 2017, 

συγκρατηµένοι, χωρίς να αµφιβάλλει κανείς ότι και τούτο το έτος είναι κρίσιµο από κάθε πλευρά, οικονοµική, κοινωνική και πολιτική. 
Όλα αυτά µας προβληµατίζουν αλλά δεν πρέπει να τροµάζουν.

Μπροστά σ’ αυτή την µελανή και θλιβερή πραγµατικότητα η Εκκλησία προσφέρει λόγο ελπίδας και παρηγοριάς.
Ζυµώνει και αναπλάσσει όλη τη ζωή του ανθρώπου και υπερκαλύπτει τις ανάγκες του. 

Γι’ αυτό και κάθε φορά που εισερχόµαστε σε έναν Νέο Χρόνο γιορτάζουµε µε την ελπίδα ότι η ζωή µας θα γίνει καλύτερη. 
Ότι τα προβλήµατά µας θα ελαττωθούν και ότι µας περιµένει περισσότερη χαρά. 

Καλή και καρποφόρα συνεργασία, καλή υγεία και πνευµατική πρόοδο, οικογενειακή ευτυχία και γαλήνη! 
Περισσότερη πίστη στον Χριστό µας και κάθε καλό! 

 Καλή και ευλογηµένη από τον Κύριο χρονιά!
Με αγάπη Χριστού

Ο Εφηµέριος Ι. Ν. Π. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΙΓΚΑΛΩΦ

Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 2017 
Ώρα: 18.00 – Μέγας Εσπερινός - Εξοµολόγηση

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017:
 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ώρα: 07:00 - Ακολουθία των Μεγάλων Βασιλικών Ωρών. 
Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. 

Ώρα: 18:00 - Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός των 
Χριστουγέννων χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιλίου 

– Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ . 
Ακολούθως θα ψαλλούν τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017: 
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Ώρα: 07:00 - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου.

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017
Ώρα 7.00 - Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Ώρα 7.00 - Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία – ∆οξολογία Νέους Έτους

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017
Ώρα 7.00 - Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 : ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ώρα: 07:30 - Ακολουθία των Μεγάλων Βασιλικών Ωρών.
Ώρα: 18:00 - Εσπερινή Ακολουθία - Ιερά Εξοµολόγηση.

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 : ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Ώρα: 07:00 - Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

 ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.
Ώρα: 18:00 - Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 

των Θεοφανείων - Ιερά Εξοµολόγηση.

Πέµπτη 19 Ιανουαρίου 2017 : ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ώρα: 7:00 - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου - ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ.

 Με το πέρας της τελετής , θα ακολουθήσει ο αγιασµός 
όλων των Ι.Χ. αυτοκινήτων ένα προς ένα, ως ευλογία 

προσπάθειας µείωσης των ατυχηµάτων. 
  

Εκ της Ι.Μ. Παναγίας Σουµελά 

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

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ


