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Ξεκίνησε η αποκατάσταση
 της Αγίας Σωτήρας

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του βυζαντινού ναού 
της Αγίας Σωτήρας στις Αχαρνές ύστερα από σχετική απόφαση 
του υπουργείου Πολιτισμού.

Ήδη, τα συνεργεία της Αρχαιολογικής εφορίας Ανατολικής 
Αττικής προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες για τη σύντα-
ξη της εδαφολογικής μελέτης, ενώ προβλέπεται η στερέωση-
αποκατάσταση του ναού όπως και η συντήρηση των-μοναδικής 
αξίας-τοιχογραφιών του.

Ο ιστορικός ναός ο οποίος ανάγεται στον 15ο-16ο αιώνα και 
αποτελεί κλασικό δείγμα βυζαντινού ρυθμού ήταν έτοιμος να 
καταρρεύσει μετά τον σεισμό του 1999. 

Στην ανάδειξη του ζητήματος έπαιξε σημαντικό ρόλο η ευαι-
σθητοποίηση και κινητοποίηση των ανθρώπων του βιωματικού 
και ψυχαγωγικού πάρκου Paradise Park που σε συνεργασία με 
το δήμο προώθησαν το θέμα της Αγίας Σωτήρας σε κεντρικό 
επίπεδο προκειμένου να μην εγκαταλειφθεί στην τύχη του ο 
Ναός.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Μονή Πετράκη(στην 
οποία ανήκει ο Ναός) είχαν προχωρήσει στη συντήρηση και 
την εξωτερική ανακαίνιση του Ναού, μαζί με την αποκατάστα-
ση της ομώνυμης ιστορικής πηγής.

Ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι εγκεκριμένες χρηματοδο-
τήσεις που θα λάβει ο Δήμος Αχαρνών, οι οποίες αφορούν τη δημι-
ουργία και λειτουργία Κοινωνικών Δομών. 

Οι Κοινωνικές Δομές θα χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» και αφορούν την 
Κοινωνική Συνοχή μέσω της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοι-
νωνική Ένταξη. 

Τα έργα που έχουν ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθούν είναι: 
• Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας προϋπολογισμού 

671.000€ (ανανέωση)
Το πρόγραμμα στοχεύει σε 190 ωφελούμενες γυναίκες, που 

έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλα-
πλές διακρίσεις με τα παιδιά τους.

• Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο προϋπολογι-
σμού 243.360€.

Αφορά στη λειτουργία, Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού 
Φαρμακείου στα οποία πάνω από 640 δημότες του Δήμου Αχαρνών, 
που τελούν σε συνθήκες φτώχειας, θα έχουν πρόσβαση σε βασικά 
αγαθά και φάρμακα. 

• Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών προϋπολογι-
σμού 509.760€

Η δομή θα δραστηριοποιηθεί στα πεδία: υποδοχή - ενημέρωση - 
υποστήριξη των πολιτών, συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές και 
παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτι-
κού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφε-
λούμενων. 

• Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων προϋπολογισμού 
81.120€ (ανανέωση)

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΗΦΗ είναι ηλικι-
ωμένοι που διαμένουν στον Δήμο Αχαρνών. Η ομάδα-στόχος, βάσει 
κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αδυνατεί να αυ-
τοεξυπηρετηθεί λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας, κ.α. Επιπλέον, 
τα άτομα του περιβάλλοντος που τους φροντίζουν αντιμετωπίζουν 

σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 
Για την κατάθεση των προτάσεων προς χρηματοδότηση εργάστη-

καν αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι και στελέχη της Διεύθυν-
σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου 
Αχαρνών υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του Δήμου 
Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την ικα-
νοποίηση του για την έγκριση των χρηματοδοτήσεων και δήλω-
σε σχετικά: 

«Η χρηματοδότηση για τη δημιουργία και λειτουργία Κοινωνι-
κών Δομών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Δήμο Αχαρνών γιατί, 
αφενός αφορά δομές που έχουν σαν στόχο την παροχή υπηρεσι-
ών κοινωνικής αλληλεγγύης και την εξυπηρέτηση ευπαθών ομά-
δων πληθυσμού, αφετέρου διασφαλίζει υπάρχουσες ή δημιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Αχαρνών. Αποδεικνύει δε ότι, 
το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών τελεί υπό τον έλεγχο του Οι-
κονομικού Παρατηρητηρίου δεν στέκεται εμπόδιο στην εκπόνη-
ση προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα και τη διασφάλισης 
της κοινωνικής συνοχής των συμπολιτών μας, ειδικότερα αυτών 
που έχουν αυξημένες ανάγκες και έχουν επηρεαστεί περισσότε-
ρο από την οικονομική κρίση». 

Χρηματοδοτήσεις άνω του 1,5 εκ. ευρώ 
για Κοινωνικές Δομές στον Δήμο Αχαρνών

Το λίγο Χιόνι που έπεσε 
«μάγεψε» τους κατοίκους 
των Αχαρνών, με την 
ξεχωριστή ομορφιά του 
.Έφερε όμως και πολλές 
δυσκολίες. πάγο και κρύο 
όπου έπεσε, λίγο παραπάνω. 
Δυσκόλεψε την μετακίνηση 
μας σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Όπως στα 
νησιά του Βορείου Αιγαίου 
στην Κρήτη, αλλά και στην 
Ηπειρωτική Ελλάδα. Άλλα 
σε γενικά πλαίσια χάρισε 
σε όλους μας, ξεχωριστές 
όμορφες στιγμές.

Καλός ήρθανε τα Χιόνια...

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές 

Χρηματοδότηση ύψους 105 
χιλ. ευρώ για σχέδια Βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας στον 
Δήμο Αχαρνών

ΣΕΛ. 3 

Σύσκεψη με 
τον Γεν. Γραμ. 
Δημόσιας Τάξης για την 
παραβατικότητα 
στον Δήμο Αχαρνών 3 
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• Η όποια δεινοσαυρική κυβέρνηση μετά του Τσίπρα μας προκύψει, εφό-
σον θα τσαλαβουτά στα σκατόνερα των μνημονίων, δεν πρόκειται να 
αναπνεύσουμε. Η πατρίδα μας έχει από όλα. Θάλασσες, ακρογιαλιές, 
Ήλιο, αρνάκια, κατσίκια, κοτόπουλα, μοσχάρια, μαλάκες. Γιατί να ζούμε 
στη φτώχια και στην μιζέρια;
• Εμείς οι απλοϊκοί εργατοϋπάλληλοι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα 
σχέδια και τις επιδιώξεις, των εξουσιαστών. Ούτε και θα ζήσουμε δύο ζωές 
για να έχουμε την σχετική εμπειρία να ξέρουμε πως θα συμπεριφερθούμε. 
Αυτό το γεγονός εκμεταλλεύεται η εξουσία και η πλουτοκρατία. Σαν Έλ-
ληνες είμαστε όλοι ευκολόπιστοι, ευάλωτοι και με κοντή μνήμη. Άσε που 
κρύβουμε επιμελώς, να ψωφίσει η κατσίκα του γείτονα.
• Ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας της Τουρκίας, προσπαθεί να ζωντα-
νέψει τους δεινοσαύρους. Δηλαδή την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην 
ηλικία του δεν έμαθε ακόμη, ότι όλα τα έμβρυα όντα, προσαρμόζονται 
στις σημερινές συνθήκες επιβίωσης. Παιδιάστικο όνειρο, οδυνηρό λά-
θος για το λαό του.
• Γυναίκα, είμαι και εσύ, αλλά είμαι και εγώ, εδώ και τριάντα πέντε χρόνια. 
Απορώ πως τα βρίσκουμε οι δύο μας. Βρε μπας και συμπαθιόμαστε ακόμη 
και δεν το έχουμε καταλάβει; Μυστήρια που είναι η ζωή που ζούμε.
• Σαν Έλληνες έχουμε αρκετές αρετές και ικανότητες και στο ίδιο αριθ-
μό επιζήμια κουσούρια. Αυτό οφείλεται στην πολυμειξία του DNA μας, 
λόγω της ύπαρξης μας μέσω των χιλιάδων ετών και της γεωγραφικής θέ-
σης στον πλανήτη.
• Σε σχέση με τα ομόλογα του κυρίου Σιώρρα, πάντα υπήρχαν μεταξύ μας 
συμπολίτες που έκαναν περιουσία, εκμεταλλευόμενοι την δυστυχία των 
συμπολιτών μας. Θυμηθείτε τον φιλάνθρωπο Καραμουρτζούνη.
• Το παν μέτρον άριστον που έλεγαν οι παππούδες μας, σημαίνει ότι 
πρέπει να τρώμε όλα όσα προνοεί η μητέρα φύση. Για την τροφή και την 
επιβίωση μας. Ο οργανισμός μας χρειάζεται τα πάντα σε ισορροπία. Οι 
ακραίες καταστάσεις δημιουργούν προβλήματα υγείας. Ούτε υπερβολή, 
ούτε στέρηση. Η υπερφαγία δεν είναι ένδειξη ή προβολή πλούτου, αλλά 

ένδειξη απρονοησίας.
• Η ζωή μας δεν είναι ένα κατοστάρι δρόμος που κερδίσαμε, είμαστε πρώ-
τοι και καθόμαστε πάνω στην νίκη μας. Απλά είναι ένας μαραθώνιος, που 
όταν τερματίσουμε, πέφτουμε κάτω να πάρουμε ανάσα και βλέπουμε τα 
ραδίκια ανάποδα. Γι’ αυτό κάθε Κυριακή έχουμε μνημόσυνα, αγωνιστών 
της ζωής. Το παρήγορο είναι ότι δεν θα παραστούμε στο δικό μας μνη-
μόσυνο.
• Το πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας δεν είναι το συνταξιοδοτικό, 

το οποίο με την αύξηση του ΑΕΠ βελτιώνεται, αλλά η παράλογη υπερ-

φορολόγηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, που βγάζει στην ανερ-

γία και φτωχοποίηση τον λαό μας. Εάν οι πολίτες που παράγουν χρήματα 
δεν βοηθούν για να αυξηθεί το ΑΕΠ και να ισορροπήσουν τα ασφαλιστι-
κά ταμεία, θα συντηρούμε τον φαύλο κύκλο της χρεοκοπίας. Αυτό εί-
ναι ηλίθιο. 
• Το οποιοδήποτε κράτος με διεφθαρμένους πολιτικούς, μοιραία γίνεται 
θήραμα και βορά του αδηφάγου αρπακτικού κεφαλαίου των ισχυρών της 
γης. Του καπιταλισμού. Εάν δεν εργαστούμε να σταθούμε οι ίδιοι στα πό-
δια μας κανείς δεν θα μας βοηθήσει. Η διαχείριση του φαύλου κύκλου της 
οικονομίας, δανεικά – φόροι – ανεργία- φτωχοποίηση, χειροτερεύει την 
ήδη πολύ κακή κατάσταση.
• Οι φόροι αυξάνονται. Η ανεργία αυξάνεται. Η παραγωγή χτημάτων 
ελαττώνεται. Μας πλάκωσε και η κοστοβόρα κατάσταση των προσφύ-
γων – μεταναστών. Η κατάσταση οδεύει φανερά σε έκρηξη. Δηλαδή η 
εσωτερική δικτατορία, η ξενόφερτη οικονομική κατοχή. Χωριό που φαί-
νεται, κολαούζο δεν θέλει.
• Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι μια πολύπλοκη χημική σύνθεση. Για να 
λειτουργεί ομαλά όλα τα συστατικά της να βρίσκονται σε ισορροπία. Εάν 
για κάποια αιτία, κάποιο συστατικό ελαττώνεται χαλάει την ισορροπία και 
έχουμε προβλήματα υγείας. Η ιατρική έρευνα ψάχνει την αιτία της ελάτ-
τωσης του όποιου υλικού αυτής της σύνθεσης και την αναπλήρωση του 
με συνθετικό υλικό. 
• Όταν ένας άνθρωπος αρνείται τα λεγόμενα σου, αλλά κάθε τόσο 
σε πλησιάζει για να συζητήσετε κάτι, καταλαβαίνεις ότι, κάτι θέλει να 
αντλήσει από την σκέψη σου. Εγώ υποκρίνομαι ότι δεν το καταλαβαίνω 
και με όλη μου την καλή διάθεση συζητώ μαζί του. Εάν αισθάνεται ότι 
παίρνει από μένα μια χρήσιμη γνώμη, ποτέ δεν θα του την αρνηθώ. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

•  Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών βρίσκεται σε πλή-
ρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του χιονιά. Εκχιονιστικά, αλα-
τιέρες, γκρέιντερ και άλλα μηχανήματα, βρίσκονται σε διάφορες 
οδούς τους Δήμου Αχαρνών εκτελώντας εργασίες αποχιονισμού 
και επεμβαίνοντας όπου σημειώνονται προβλήματα λόγω της κα-
κοκαιρίας. Από την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου οι Υπηρεσίες του Δή-
μου Αχαρνών έχουν τεθεί σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα και έχει καταρτιστεί πλήρες επιχειρησι-
ακό σχέδιο για την επέμβαση των μηχανημάτων και οχημάτων του 
Δήμου Αχαρνών, ενώ υπάρχει επικοινωνία με την Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας, την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια 
Αττικής σε περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή τους. 

• Θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και αφορούν τον Δήμο Αχαρνών, όπως η ανάδει-
ξη Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, η αναστύλωση των εκκλησιών, 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων στον Δήμο Αχαρνών, η 
δημιουργία πολιτιστικής – περιηγητικής διαδρομής, η λειτουρ-
γία της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών, του Θολωτού Τάφου 
Αχαρνών κ.ά. τέθηκαν στην συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών 
Γιάννη Κασσαβό, με την υπουργό Πολιτισμού κα Λυδία Κονιόρ-
δου, Παραμονές Χριστουγέννων.

•  Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η ενορία της Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αχαρνών, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017. Η αιμοδο-
σία θα λάβει χώρα από 10 ως 1 το μεσημέρι και διενεργείται για 
την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της ενορίας.

•  Την εβδομάδα των Χριστουγέννων ορκίστηκαν οι πρώτοι 
υπάλληλοι που διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου 
Αχαρνών οι οποίοι είχαν επιτύχει στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ του 
Δήμου Αχαρνών από το 2008. Πρόκειται για υπαλλήλους που θα 
απασχοληθούν στη Διεύθυνση Καθαριότητα του Δήμου Αχαρνών 
σε ειδικότητες Οδηγών απορριμματοφόρων και εργατών καθαρι-
ότητας και αποκομιδής απορριμμάτων. Ο Δήμαρχος Αχαρνών κα-
λωσόρισε τους νέο-διορισθέντες υπαλλήλους και τους ευχήθηκε 
καλή σταδιοδρομία στον Δήμο Αχαρνών, τονίζοντας ότι ο δήμος 
θα ενισχυθεί σημαντικά από τις υπηρεσίες τους. 

•  Με μια λαμπρή εκδήλωση – γιορτή τίμησε τους εισαχθέντες 
μαθητές από τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 

•  Οι 647 φοιτητές παρέλαβαν τους επαίνους τους και τα δώρα 

τους μέσα σε εορταστικό κλίμα με πολλά χαμόγελα, χειροκρο-
τήματα, επευφημίες αλλά και συγκίνηση από γονείς και καθηγη-
τές που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

•  Ο Δήμος Αχαρνών τίμησε τους Αθλητικούς Συλλόγους, τους 
Αθλητές και τις Αθλήτριες, για τις επιτυχίες και διακρίσεις τους 
κατά την αγωνιστική περίοδο 2014 - 2015 στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό σε μια εορταστική τελετή που πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Δη-
μαρχείο Αχαρνών. 

• Τιμώμενο πρόσωπο στην τελετή ήταν και η Ολυμπιονίκης στο 
άλμα εις μήκος Βούλα Παπαχρήστου, η οποία έχει ξεκινήσει τη 
μεγάλη της αθλητική καριέρα από τον Δήμο Αχαρνών και βραβεύ-
τηκε από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό για τις επιδό-
σεις και τις διακρίσεις της σε Ελληνικό και Παγκόσμιο επίπεδο. 

• Ολοκληρώθηκε για το 2016 η τοποθέτηση ταϊστρών και πο-
τιστριών για τα αδέσποτα ζώα σε διάφορα σημεία του Δήμου 
Αχαρνών. Η τοποθέτηση ταϊστρών και ποτιστριών θα συνεχιστεί 
και το 2017 σε επιπλέον σημεία του Δήμου Αχαρνών, ενώ από 
την Αντιδημαρχία Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πο-
λίτη έχει δημιουργηθεί και ειδική κατηγορία στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αχαρνών για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις 
δράσεις και τη ισχύουσα νομοθεσία διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς. 

• Ο Σύλλογος Γυναικών Ολυμπιακού Χωριού « η Καλλιπάτειρα»Έχει 
την τιμή να σας προσκαλέσει στη εκδήλωση «ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» που διοργανώνει μαζί με την κοπή της πίτας του 
συλλόγου μας . Στην εκδήλωση αυτή μπορείτε να δοκιμάσετε 
αλλά και να φέρετε αν το επιθυμείτε, παραδοσιακά φαγητά ή 
γλυκά .
Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο ΙΓΜΕ οδός Σπύρου 
Λούη 1 Ολυμπιακό Χωριό την 29-01-17 ημέρα Κυριακή και ώρα 
12:30μ μαζί με ζωντανή μουσική.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

• Την KΥΡΙΑΚΗ 15 Ιανουαρίου 2017, ώρα 12 π.μ. για το καλωσό-
ρισμα του νέου χρόνου η κοπή της αγιοβασιλόπιτας στo Γραφείo 
των Ε.Γ.Ε. Αχαρνών, (λόφος Πρ. Ηλία, δίπλα στο 17ο Δημ.Σχολ.
Αχαρνών. 

• Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών υποδέχεται 
τη νέα χρονιά προσκαλώντας τους μικρούς και μεγάλους φί-

λους της στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτα στις 15-1-2017, 
ημέρα Κυριακή & ώρα 18:00.  Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχεί-
ου Αχαρνών

• Η Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών μας προσκαλεί την 
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 στην Ομιλία του Διακεκριμένου 
Θεολόγου και Συγγραφέα π. Χαραλάμπου Παπαδόπουλου ( π. 
Λύβιου ) με θέμα «Ασε με να κάνω λάθος....».( Τα όρια του ενδια-
φέροντος, του ελέγχου και της καταπίεσης στη ζωή του άλλου).

Από την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου και για είκοσι τέσσερις ημέ-
ρες, έως και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιείται, 
στην Πλατεία Κοτζιά, το μεγαλύτερο Παζάρι Βιβλίου στην πρω-
τεύουσα, με κεντρικό σύνθημα «Το βιβλίο είναι η δύναμή σου». Το 
Παζάρι Βιβλίου που διοργανώνεται εδώ 21 πλέον χρόνια αποτελεί 
θεσμό στα πολιτιστικά δρώμενα της Αθήνας, προσφέροντας στο 
αναγνωστικό κοινό, χιλιάδες τίτλους βιβλίων σε πολύ χαμηλές τι-
μές, που αρχίζουν από μόλις 1 ευρώ.

• Ο συμπολίτης μας Σπύρος Σαββίδης, ήταν υποψήφιος βουλευ-
τής με τους ΑΝΕΛ, στις δύο τελευταίες Εθνικές Εκλογές. Μάλι-
στα στις τελευταίες που ήταν με λίστα ήταν τρίτος στη σειρά. 
Συνεχίζει, μάχεται και ελπίζει. Δες τε την τελευταία του ανάρτη-
ση στο FB: «Με πειράζει ένα πράγμα! Να διοικείς ένα κράτος για 
τέσσερα χρόνια και ενώ ο λαός σε έχει διώξει, μόλις αναλάβει 
ο νέος κυβερνήτης να του φωνάζεις ότι εσύ τα έκανες τέλεια! 
Δεν έχεις καταλάβει ότι εάν τα έκανες εσύ καλά ο λαός δε θα 
σε έφτυνε; Δεν ψιχαλίζει φίλε μου! Γι’ αυτό περίμενε να τελει-
ώσει η θητεία του τωρινού κυβερνήτη, και να κρίνει τότε ο κό-
σμος». Λέτε να βγει αληθινός;

• Ο συμπολίτης μας Σπύρος Βρεττός και πολιτευτής με την Δη-
μοκτατική Συμπαράταξη, παρέστη στην κοπή πίτας της Αντικαρκι-
νικής στο «Βαμβακάρειο», κάνοντας την παρακάτω ενδιαφέρουσα 
δήλωση: «Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους τους Έλλη-
νες και ιδιαίτερα για τα ευαίσθητα και απροστάτευτα κοινωνικά 
στρώματα, το «Βαμβακάρειο» Ίδρυμα περιμένει 3 χρόνια να ξεπε-
ραστούν γραφειοκρατικά προβλήματα ώστε να ξεκινήσει να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Έργο 
δύσκολο από μόνο του, που θα απαιτήσει συστηματική προσπά-
θεια και χρηματοδότηση. Πολλές προσπάθειες έχουν πραγμα-
τοποιηθεί όλον αυτό τον καιρό και αναρωτιέται κανείς τι άλλο 
χρειάζεται να γίνει για να υπερβούμε μια κατάσταση που δυστυ-
χώς μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί . Πολύ εύστοχη λοιπόν 
η πρωτοβουλία του Παραρτήματος Αχαρνών και Φυλής της Ελλη-
νικής Αντικαρκινικής Εταιρίας να ανοίξει το χώρο με αφορμή την 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του, δηλώνοντας την αποφασι-
στικότητα όλων μας το 2017 να είναι επιτέλους, το έτος έναρξης 
λειτουργίας του ιδρύματος».

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:..............................50

 Δήμοι: ..................................100

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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Δημοτικές ειδήσεις και ρεπορτάζ 

Σύσκεψη με τον Γεν. Γραμ. 
Δημόσιας Τάξης για την 
παραβατικότητα στον 

Δήμο Αχαρνών

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη, υπό τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημή-
τρη Αναγνωστάκη και τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, 
για όλα τα ανοιχτά θέματα που απασχολούν τον Δήμο Αχαρνών 
και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη με κορυφαίο όλων την έξαρση της παραβατικότητας. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ζήτησε την κλιμάκω-
ση των ενεργειών αστυνόμευσης στον Δήμο Αχαρνών, την ενίσχυ-
ση των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ), 
την αύξηση των περιπολιών και την ενίσχυση των Αστυνομικών 
Τμημάτων του Δήμου Αχαρνών. 

Παράλληλα ανατέθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Ατ-
τικής, η οποία εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό, η εκπόνηση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της αστυνόμευσης της περι-
οχής με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παρα-
βατικότητας. 

Στη σύσκεψη ζητήθηκαν τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες που 
αφορούν την εφαρμογή του Συμφώνου Συνεργασίας που έχει 
υπογράψει ο Δήμος Αχαρνών και η ΕΛ.ΑΣ. και αφορά το μίσθωμα 
του κτιρίου της Σχολής της Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα, καθώς 
και τη δημιουργίας ενός ενισχυμένου Αστυνομικού Τμήματος στο 
εγκαταλελειμμένο Γυμνάσιο στην περιοχή της Αυλίζας. 

Με αφορμή τη σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 
Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός δήλωσε: 

«Οι οχλήσεις μας και οι αξιώσεις στην Πολιτεία είναι διαρκείς 
και πιο έντονες, καθώς το πρόβλημα της παραβατικότητας στον 
Δήμο Αχαρνών επιβάλλει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Οι 
αστυνομικές επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ στον Δήμο Αχαρνών πρέ-
πει να ενισχυθούν ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και να 
επιτύχουν πιο καίρια πλήγματα κατά της παραβατικότητας. Το 
αίσθημα ασφάλειας θα πρέπει να επανέλθει στις γειτονίες του 
Δήμου Αχαρνών και για να γίνει αυτό απαιτείται επίπονη και αδι-
άλειπτη προσπάθεια τόσο από εμάς όσο και από την Πολιτεία». 

Στη σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συμμετεί-
χε, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας και 
Εγκληματικότητας και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Αχαρνών κ. Παναγιώτης Πολυμενέας, ο Γενικός Γραμματέας 
του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, η Νομική Σύμβου-
λος του Δήμου Αχαρνών κ. Αντωνία Δημητρακοπούλου, ο Διευθυ-
ντής του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγος 
Χρήστος Δραγατάκης, ο Διευθυντής Οικονομικοτεχνικής Υποστή-
ριξης και Πληροφορικής της ΕΛ.ΑΣ Υποστράτηγος Γεώργιος Κω-
τσάκης, ο Διευθυντής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ταξίαρχος κ. 
Δημήτρης Σωτηρόπουλος, και ο Διευθυντής Ασφαλείας Δυτικής 
Αττικής Αστυνόμος Α’ κ. Δήμος Λασπιάς. 

Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Σύνδε-
σμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) διοργάνωσε ενημερωτική 
ημερίδα για τα αδέσποτα ζώα. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομα-
κεδόνων και έλαβαν μέρος σχολεία και δημότες της περιοχής. 

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν επιστημονικό και εξειδικευμένο 
προσωπικό από το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων 
Ζώων, το οποίο λειτουργεί υπό τον έλεγχο του ΠΕΣΥΔΑΠ και συ-
νεργάζεται με τον Δήμο Αχαρνών σε θέματα φροντίδας των αδέ-
σποτων ζώων. 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις 
δράσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ με τον Δήμο Αχαρνών, που αφορούν τα αδέ-
σποτα ζώα, όπως για παράδειγμα τις διαδικασίες που ακολουθού-
νται για την περισυλλογή, την καταγραφή και τη φροντίδα των 
αδέσποτων ζώων, την υιοθεσία κ.ά. 

Απώτερος σκοπός της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με τα αδέσποτα αλλά και τα 
δεσπόζοντα ζώα συντροφιάς. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης 
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνης Παλιούρας, του οποίου η 
Διεύθυνση Υπηρεσιών έχει την ευθύνη για αδέσποτα ζώα, ο Αντιδή-
μαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Δημοτι-
κής Ενότητας Θρακομακεδόνων κ. Γιώργος Σταύρου καθώς και εκ-
πρόσωποι των φιλοζωικών οργανώσεων «Μέριμνα» και «Διογένης».

Με αφορμή την ενημερωτική ημερίδα για τα αδέσποτα ζώα που 
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων 
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Ο Δήμος 
Αχαρνών είναι ένα από τους πρώτους δήμους της χώρας που 
υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα φροντίδας για τα αδέ-
σποτα ζώα στοχεύοντας στην καταγραφή και τη βιωσιμότητα 
τους. Οι δράσεις καταγραφής, περισυλλογής και περίθαλψης 
που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Κέ-
ντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, αλλά και οι ενημερωτικές 
δράσεις έχουν σαν σκοπό να ενεργοποιήσουμε και να ευαισθη-
τοποιήσουμε τους συμπολίτες μας για το θέμα των αδέσποτων 
ζώων».

Επιτυχής η αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων 

Σε πλήρη ετοιμότητα βρέθηκαν οι Υπηρεσίες του Δήμου 
Αχαρνών που είχαν τεθεί σε επιφυλακή για να αντιμετω-
πίσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ είχε καταρτι-

στεί πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο για την επέμβαση των μηχα-
νημάτων και οχημάτων του Δήμου Αχαρνών με προτεραιότητα 
τις κεντρικές οδούς και λεωφορειόδρομους, που είχαν και την 
προσωπική εποπτεία του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.

Στις συσκέψεις που προηγήθηκαν παρευρέθηκαν ο Αντι-

δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπεύθυνος Πολιτικής 
Προστασίας Παναγιώτης Πολυμενέας, ο Αντιδήμαρχος Διοί-
κητικών Υπηρεσιών και Θρακομακεδόνων Γιώργος Σταύρου, 
ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσι-
γιάννης, ο Πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης, η Πρό-
εδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων Χρύσα 
Δουρίδα, η Δημοτική Σύμβουλος Εύη Παντελιά και Υπηρεσι-
ακοί παράγοντες. 

Χρηματοδότηση ύψους 105 χιλ. ευρώ για σχέδια 
Βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον Δήμο Αχαρνών 

Ενδιαφέρουσα ενημερωτική ημερίδα για τα αδέσποτα ζώα 

Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας διεκδίκησε και θα λάβει ο Δήμος 
Αχαρνών για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

Ο Δήμος Αχαρνών κατέθεσε τη σχετική 
πρόταση χρηματοδότησης στο Πράσινο 
Ταμείο τον Οκτώβριο του 2016 και συμπε-
ριλαμβάνεται στους 150 δήμους της χώρας 
που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. 

Το ύψος της χρηματοδότησης για τον 
Δήμο Αχαρνών φτάνει τις 105.000 ευρώ, 
ποσό που προκύπτει βάσει της πυκνότητας 
πληθυσμού, της περιφερειακή κατάταξης, 
της ύπαρξης τερματικών σταθμών, της 
σταθερής τουριστικής έλξης και της επο-
χικής πληθυσμιακής αύξησης, καθώς και 
στο βαθμό ωριμότητας του δήμου, δηλα-
δή, στην ύπαρξη ή μη κυκλοφοριακών με-
λετών και πρόσφατων κυκλοφοριακών και 

πολεοδομικών δεδομένων. 
Τα σχέδια Βιώσιμης αστικής κινητικότη-

τας δίνουν έμφαση στον πολίτη και στην 
προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά με-
τακίνησης. Εξετάζουν συνολικά τον τρόπο 
λειτουργίας μιας αστικής περιοχής και προ-
τείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για 
την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, 
βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική. Κα-
ταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα 
πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, όπως, 
οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροτα-
ξία, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινω-
νική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. 

Τον συντονισμό για την κατάθεση της 
πρότασης χρηματοδότησης από το Πράσι-
νο Ταμείο είχε ο Γενικός Γραμματέας του 
Δήμου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης. 

Με αφορμή την έγκριση της χρηματοδό-
τησης του Δήμου Αχαρνών από το Πράσι-

νο Ταμείο ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός δήλωσε: 

«Ο Δήμος Αχαρνών έχει καταθέσει ή κα-
ταθέτει προτάσεις χρηματοδότησης έρ-
γων που έχουν σαν σκοπό την πραγματο-
ποίηση έργων υποδομής και βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Βούλη-
σή μας είναι να κάνουμε χρήση κάθε χρη-
ματοδοτικού εργαλείου που θα δώσει τη 
δυνατότητα να βελτιώσουμε την ποιότητα 
ζωής των συμπολιτών μας. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προτάσεις 
χρηματοδότησης που έχει καταθέσει ή 
θα καταθέσει ο Δήμος Αχαρνών σε φο-
ρείς όπως το Πράσινο Ταμείο ή φορείς της 
Ευρωπαϊκής ένωσης έχουν καταρτιστεί 
από υπαλλήλους και στελέχη του Δήμου 
Αχαρνών χωρίς ο δήμος να χρεωθεί ούτε 
ένα ευρώ σε συμβουλευτικά γραφεία ή 
εταιρείες».
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Ένας χρόνος πέρασε και σε σύντομο χρονικό διάστημα 
παραδίδεται η σκυτάλη του χρόνου στο νέο χρόνο. Νέα 
όνειρα, υψηλότερα και πλατύτερα, νέες προσδοκίες και 
κυρίως νέοι στόχοι σε ατομικό και σε συλλογικό επίπε-
δο.

Άραγε φτάνει μόνο αυτό; Χωρίς τη ψυχική διάθεση, το 
χαρακτήρα και τη στρατηγική; Φυσικά και όχι. Απαιτού-
νται κάποιες διεργασίες και γιατί όχι οι σωστοί χειρισμοί 
στο σωστό χρόνο προκειμένου να οδηγηθούμε σε προ-
σωπικό επίπεδο και να οδηγήσουμε σε συλλογικό επί-
πεδο στην επιτυχία και στην επίτευξη των στόχων μας 
ενόψει του νέου έτους. Έτσι, με το τρόπο αυτό η επι-
τυχία θα είναι απλώς το μέσω της διαδικασίας και όχι το 
αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας. 

Να θυμάστε ότι το τελευταίο πράγμα που λέγεται σ’ 
έναν άνθρωπο πριν από την προσπάθειά του είναι κι 
αυτό που θα θυμάται. Αυτή και μόνο η σκέψη ίσως να 
είναι η κινητήρια δύναμη στην επιτυχία της οποιασδή-
ποτε μελλοντικής πράξης σε ατομικό και σε συλλογικό 
επίπεδο. 

Κάθε άνθρωπος που σκέπτεται θετικά για τον εαυτό 
του βελτιώνει την απόδοσή του και την επίδοσή του με 
ότι κι αν ασχοληθεί. Καλύτερο επίπεδο αυτοεκτίμησης 
σημαίνει καλύτερη εικόνα για τον εαυτό του. 

Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Όταν η συ-
νήθεια σε κάτι παραχωρήσει τη θέση της στη φιλοσοφία 
τότε η «διαδικασία» στο πως λέμε κάτι είναι πολύ πιο 
σημαντική απ’ ότι είναι το «περιεχόμενο» δηλαδή στο 
τι λέμε.

Σωστός προγραμματισμός: το πρώτο βήμα απέναντι 
στους στόχους μας. Δεν υπάρχουν σύντομα μονοπάτια 
για την καλύτερη απόδοση των παιδιών. 

Η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα της προοδευτικής 
εξελικτικής υποστηρικτικής οδού, που βασίζεται κυρί-
ως στην ενθάρρυνση, στην εμψύχωση και στη σκληρή 
συστηματική δουλεία.

Είμαστε άνθρωποι και είναι δεδομένο ότι θα κάνουμε 
λάθη. Από τα λάθη μας έχουμε τη δυνατότητα να μά-
θουμε αφού αναλύσουμε και δούμε με αντικειμενικό-
τητα το τι μας οδήγησε στο λάθος. 

Το αποτέλεσμα (περιεχόμενο) δεν έχει τόση μεγάλη 
σημασία, όσο η διαδικασία στο πώς να φτάσουμε σ’ 
αυτό. 

Ο φόβος για να μην κάνουμε λάθη είναι και στοιχείο 
που μας οδηγεί σ’ αυτό. Μπορούμε να εκμεταλλευτού-
με τα λάθη μας ως κίνητρο μάθησης. 

Η ζωή είναι μία συνεχόμενη μάχη. Κάθε μέρα και ένας 
αγώνας. Η διαδικασία της μάχης πολλές φορές είναι πιο 
σημαντική απ’ ότι είναι το αποτέλεσμα της μάχης. Άλ-
λωστε είναι σημαντικό να ξέρεις να αγωνίζεσαι παρά το 
να κερδίζεις. 

Οι «νικητές» πάντα ψάχνουν για λύσεις στα προβλήμα-
τά τους, ενώ οι «αποτυχημένοι – χαμένοι - » για δικαιο-
λογίες. 

Η επιτυχία σε κάτι απαιτεί υπομονή και επιμονή. Κυρί-
ως δε σεβασμό στο χρόνο. 

Όποιος ξέρει να αγωνίζεται, ξέρει και να περιμένει. 
Κι όποιος ξέρει να περιμένει ξέρει και να κερδίζει ! ! ! 
Αναπτυξιακή, Αποδοτική και Δημιουργική Χρονιά ! !

Καλές μάχες…..Καλές νίκες ! ! ! ! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ! !

Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει 
η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσ-
σονται στον ΕΦΚΑ αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινω-
νικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. και ο ΕΦΚΑ καθίστα-
ται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται στη γραμμή επικοινωνίας: 
1555, και στο διαδίκτυο efka.gov.gr

Το νέο υπερταμείο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και έσοδα πλέον θα οδηγούνται 
στο νέο φορέα. Το ΝΑΤ και ο ΟΓΑ εξακολουθούν, και μετά την κατά 
τα ως άνω ένταξή τους, να διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπι-
κότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων. 
Ειδικά ως προς το Δημόσιο, περιέρχονται στον ΕΦΚΑ οι εν γένει αρ-
μοδιότητες που αφορούν στις συντάξεις του Δημοσίου, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 53, με την επιφύλαξη των οριζο-

μένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος.
Μερικές από τις αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος φορέας κύριας 

κοινωνικής ασφάλισης είναι:
Όλοι πλέον ασφαλίζονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφά-

λισης. Στον ΕΦΚΑ καταβάλλουν τις εισφορές τους όλοι οι εργαζό-
μενοι είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και από τον 
ΕΦΚΑ λαμβάνουν την κύρια σύνταξή τους όλοι οι συνταξιούχοι.

Ενοποιούνται οι κανόνες και οι υπηρεσίες για όλους. Μισθωτούς 
και μη μισθωτούς. Στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, για όλα τα 
επαγγέλματα.

Οι πληρωμές των εισφορών γίνονται μέσω της τράπεζας που επι-
λέγει ο ασφαλισμένος

Στόχος σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας εί-
ναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, η αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με 
την ενοποίηση των μητρώων εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων.

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

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Νέο Έτος...  

Νέοι Στόχοι!!!

Άρθρο Έφης Στάβερη
Πτυχιούχος Κοινωνικής Πολιτικής 

Παντείου και Παιδαγωγός Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι αλλαγές που θα επιφέρει ο Ενιαίος 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Από τον Αγησίλαο Χρ. Κανελλόπουλο, 
φοιτητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ: Και οξύφρων και ευμήχανος

Επιμορφωτικά κείμενα 

Σελ 5ε Οθησβξίνπ ηνπ κεηαρξηζηηαληθνύ 610 ζηέθεηαη Απηνθξάηνξαο ηεο Οξζόδνμεο («Γόγκα Χαιθεδόλνο 451 κ.Χ.») Χξηζηηαληθήο Δπηθξάηεηαο ηεο Αλαηνιήο ν (Φιάβηνο) Ζξάθιεηνο (Αύγνπζηνο), πηόο ηνπ έμαξρνπ ηεο Καξρεδόλαο Ζξαθιείνπ ηνπ Πξεζβύηεξνπ. Ο (Φιάβηνο) Ζξάθιεηνο (Αύγνπζηνο) [θαη εθεμήο Ζξάθιεηνο] εηύγραλε ηδηνζπζηαζηαθώο κελ θύζεη επζηαιήο, επξένο ζηέξλνπ, μαλζνθόκεο θαη γιαπθόθζαικνο, ηδηνζπγθξαζηαθώο δε θύζεη επζαξζήο, εύςπρνο θαη ξηςνθίλδπλνο.  Οθηώ έηε πξηλ από ηελ αλάξξεζε ηνπ Ζξαθιείνπ έλαο εθαηόληαξρνο ηνπ «ηλ Ἑῴσλ Ῥσκαίσλ» ζηξαηνύ νλόκαηη Φσθάο είρε πξαμηθνπεκαηηθά αλαξξηρεζεί ζηνλ ζξόλν ηεο Βαζηιεύνπζαο (απηόο θαη νη ζπλ απηώ δνινθόλεζαλ ηνλ λόκηκν Απηνθξάηνξα Μαπξίθν θαη ηα άξξελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ). Ο ζθεηεξηζηήο ηνπ ζξόλνπ Φσθάο απεδείρζε βδειπθηόο ηύξαλλνο θαη, θαη’ αθνινπζίαλ, αληηδεκνηηθόο άξρσλ. Ο Ζξάθιεηνο αλαγνξεύηεθε Απηνθξάηνξαο κεηά ηελ επηηπρή εθ κέξνπο ηνπ εθζξόληζε θαη ζαλάησζε ηνπ Φσθά.  Σελ επνρή πνπ εηζέξρεηαη ζηελ Πόιε ν Ζξάθιεηνο, ε «Ῥσκαίσλ βαζηιεία» επξίζθεηαη ζε δεηλή θαηάζηαζε. Σα πξνβιήκαηα πνιιά, πνηθίια θαη δπζεπίιπηα. Ζ αγρίλνηα όκσο θαη ε επηηεδεηόηεηα ηνπ λένπ Απηνθξάηνξα νδεγνύλ νζεκέξαη ηνλ ιαό ηεο βαζηιίδαο ησλ πόιεσλ ζηελ αλάθηεζε ηνπ ζάξξνπο ηνπ θαη ηεο απηνπεπνηζήζεώο ηνπ. Κνινζζηαία ε εζηθή θαη πιηθή ππνπξγία ηνπ Παηξηάξρε εξγίνπ Α΄ πξνο ηνλ βαζηιέα. Δμαζθαιίδεη, θαη’ αξράο, ν Ζξάθιεηνο ηα βόξεηα ζύλνξα ηεο Απηνθξαηνξίαο θαη θηλείηαη δηπισκαηηθώο πξνο ηνπο Πέξζεο ηνπ Χνζξόε Β΄, πνπ ήδε (από ην έηνο 611) είραλ θαηαιύζεη ηελ «ησλ Δώσλ Ρσκαίσλ» Αξρή ζηελ Δγγύο Αλαηνιή θαη αζεβώο (ην 614) είραλ δηαξπάζεη ηνλ Σίκην ηαπξό. Οη πξνηάζεηο εηξήλεο ηνπ Απηνθξάηνξα πξνο ηνπο Πέξζεο απνθξνύνληαη από ηνλ Χνζξόε Β΄, ν νπνίνο, θαηά ηνλ Όζην Θενθάλε ηνλ Οκνινγεηή – ρξνληθνγξάθν ηνπ 8νπ/9νπ αηώλα – ην έηνο 617 απαληά ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Ζξαθιείνπ σο εμήο: «νὐ θείζνκαη ὑκλ ἕσο ἂλ ἀξλήζεζζε ηὸλ ἐζηαπξσκέλνλ, ὃλ ιέγεηε ζεὸλ εἶλαη, θαὶ πξνζθπλήζεηε ηῶ ἡιίῳ.» (Όζηνο Θενθάλεο, ζει. 301)1. Ζ απάληεζε/ζέζε απηή ηνπ Πέξζε κνλάξρε (ήηνη, ε επζπιαγρλία ηνπ ζα εθδεισζεί εθόζνλ θαη εάλ νη Χξηζηηαλνί απαξλεζνύλ ηνλ Χξηζηό θαη πξνζθπλήζνπλ ηνλ ήιην) πξνδήισο θαηαγξάθεηαη θαη κπρίσο εγγξάθεηαη από ηνλ Απηνθξάηνξα: Ο δσξναζηξηζηήο Πέξζεο βαζηιηάο πηζηεύεη ζηα ζηνηρεία ηεο θύζεο, νη Πέξζεο έρνπλ ζενπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηεο θύζεσο. Καη ηελ εηξσληθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζενπνίεζεο ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ εθ κέξνπο ησλ νπαδώλ ηνπ Εσξνάζηξε δελ αθήλνπλ αζρνιίαζηε νύηε ν πνηεηήο ηνπ 7νπ αηώλα Γεώξγηνο Πηζίδεο νύηε ν Όζηνο Θενθάλεο. Δλ ησ κεηαμύ, ε εθζηξαηεία ηνπ Ζξαθιείνπ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ θαζίζηαηαη πιένλ κνλόδξνκνο.  
Αθεηεξηαθή εκεξνκελία ηεο θαηαξρήο ηνπ ηεξνύ πνιέκνπ ησλ Χξηζηηαλώλ θαηά ησλ πηζηώλ ηνπ Εαξαηνύζηξα, ηεο έλαξμεο ηεο Ζξαθιείαο ζηαπξνθνξίαο θαηά ησλ δπζζεβώλ αιινζξήζθσλ, ηνπ απόπινπ ηνπ ζηόινπ από ηε Βαζηιεύνπζα είλαη ε εζπέξα ηεο 5εο Απξηιίνπ (ήηνη, ηεο επνκέλεο ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Κπξίνπ) ηνπ έηνπο 622. Καη ην ζέξνο ηνπ 623 ν αδεήο ζηξαηειάηεο θαηαηξνπώλεη ζηα αξκεληαθά πεδία ηνλ Πέξζε ζηξαηεγό άξβαξν. Οη Όζηνο Θενθάλεο θαη Γ. Πηζίδεο δηά ησλ θαηαγξαθώλ θαη αλαθνξώλ ηνπο πηζηνπνηνύλ ην επκήραλνλ ηνπ Απηνθξάηνξα. Δίρε εθκεηαιιεπζεί δεόλησο ηελ «ερζξηθή ζηάζε» ησλ ζηνηρείσλ ηεο θύζεο απέλαληη ζηνπο ζεξαπεπηέο ηνπο: Ζ ζειήλε δελ βνήζεζε ηνλ άξβαξν («ἠλαγθάζζε ἀθνινπζεῖλ ὀπίζσ ηνῦ Ῥσκατθνῦ ζηξαηνῦ, θιέςαη κεξηκλλ ηὸλ πόιεκνλ θαὶ δηὰ λπθηὸο ἀθεγγνῦο ηνύηνηο πξνζβαιεῖλ. παλζειήλνπ δὲ νὔζεο ηῆο λπθηόο, ἀπεθξνύζζε ηνῦ ζθέκκαηνο, θαὶ ηὴλ πξὶλ ζεβαζκίαλ αὐηῶ ἐδπζθήκεη ζειήλελ.» [Όζηνο Θενθάλεο, ζει. 304/5]1)· 
Ο ήιηνο αξσγόο ηνπ Απηνθξάηνξα («ηάμαο δὲ ζείσο ηὸλ ζηξαηὸλ θαὶ ῥπζκίζαο // πξὸο ηὴλ κάρελ ἐμῆγεο αὐηόο, ἡλίθα // ηὸ θο ἀλίζρσλ ηνὺο ἐλαληίνπο πάιηλ // ὁ ζεπηὸο αὐηνῖο ἐζθόηηδελ ἥιηνο.» [Γ. Πηζίδεο, III, ζηίρνη 203-206]2 ή «ὁ δὲ βαζηιεὺο πξνγλνὺο θαὶ ζπληάμαο ηὸλ ζηξαηὸλ ὁκνίσο εἰο ηξεῖο θάιαγγαο εἰο ηὴλ κάρελ πξνήγαγελ. ηνῦ δὲ ἡιίνπ ἀλαηείιαληνο, θαὶ ηνῦ βαζηιέσο θαηὰ ἀλαηνιὰο εὑξεζέληνο, ηνὺο Πέξζαο ἐζθόηηδελ ἡ ηνύηνπ ἀθηίο, ἣλ ὡο ζεὸλ πξνζεθύλνπλ.». [Όζηνο Θενθάλεο, ζει. 305]1)· Ο αέξαο ζύκκαρνο ηνπ «ηλ Ἑῴσλ Ῥσκαίσλ» ζηξαηνύ (΄΄θαὶ γίλεηαί ηη ζαῦκα θἀληαῦζα θνβεξόλ. ἐλ γὰξ ηῇ ζεξηλῇ ηξνπῇ ἀὴξ γέγνλε δξνζώδεο ςπραγσγλ ηὸλ ηλ Ῥσκαίσλ ζηξαηόλ, ὥζηε ἀγαζὰο ἐιπίδαο ἀλαιαβεῖλ αὐηνύο.΄΄ [Όζηνο Θενθάλεο, ζει. 307]1). 
Ο νμύθξσλ θαη θαξηεξόο ζηξαηειάηεο, ν εύςπρνο θαη επκήραλνο Απηνθξάηνξαο κεηά έμη έηε από ηελ θαηαξρή ηεο ζηαπξνθνξίαο ηνπ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ, ληθεηήο πιένλ, ζπλάπηεη εηξήλε καδί ηνπο (ελ έηεη 628). Ο Σίκηνο ηαπξόο επηζηξέθεηαη ζηνπο Χξηζηηαλνύο, νη αηρκάισηνη ησλ Πεξζώλ απειεπζεξνύληαη, ηα όξηα ησλ δύν Δπηθξαηεηώλ επαλέξρνληαη ζην πξν ηνπ έηνπο 591 ηζρύνλ θαζεζηώο. Σν έηνο 630 ν ίδηνο απηόο ν Απηνθξάηνξαο θνκίδεη ζηα Ηεξνζόιπκα ηνλ Σίκην ηαπξό ( «εἰζειζὼλ δὲ ο βαζηιεὺο ελ Ἱεξνζνιύκνηο θαὶ ἀπνθαηαζηήζαο Εαραξίαλ ηὸλ παηξηάξρελ θαι ηα ηίκηα θαι δσνπνηὰ μύια εἰο ηὸλ ἴδηνλ ηόπνλ θαὶ πνιιὰ εὐραξηζηήζαο ηῶ ζεῶ (…)» [Όζηνο Θενθάλεο, ζει. 328]). 

 ____________________ 
1C. de Boor, Theophanis chronographia, vol. 1, Leipzig: Teubner, 1883 (repr. Hildesheim: Olms, 1963): 3-503. 2A. Pertusi, Giorgio di Pisidia. Poemi. I. Panegirici epici [Studia patristica et Byzantina 7. Ettal: Buch-Kunstverlag, 1959]: 84-136. 
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Την Πρωτοχρονιά του 2017 τελέστηκε η επίση-
μη Δοξολογία για τον ερχομό του νέου έτους στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στην κεντρική 
πλατεία Αχαρνών, χοροστατούντος του Σεβασμι-
ότατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρα και παρουσία του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού. 

Μετά τη Δοξολογία ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπιτας και 
η ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά, ενώ η Φιλαρμονική του 
Δήμου Αχαρνών έδωσε τον δικό της τόνο στην εκδήλωση, με 
Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα και τραγούδια. 

Σε εορταστικό κλίμα ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-
βός αντάλλαξε ευχές με όλους και με αφορμή τη νέα χρονιά 
δήλωσε: 

«Εύχομαι η Νέα Χρονιά να φέρει , υγεία, οικογενειακή ευτυχία 
και πρόοδο σε όλους τους συμπολίτες μας. Να είμαστε όλοι γε-
ροί να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, με αξιοπρέπεια, κοινωνική 
αλληλεγγύη και δύναμη.

Το 2017 να είναι για τον Δήμο Αχαρνών μια χρονιά, ευημερίας 
και ανάκαμψης και παρά τις μεγάλες δυσκολίες να μας φέρει ελ-
πίδα και αισιοδοξία για ένα νέο ξεκίνημα και για ένα καλύτερο 
αύριο».

Στη Δοξολογία για τον ερχομό του νέου έτους στον Καθεδρι-
κό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου παραβρέθηκε ο Βουλευτής Περι-
φέρειας Αττικής κ. Γιάννης Δέδες, οι Αντιδήμαρχοι Αχαρνών: 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γιώρ-
γος Σταύρου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θοδωρής 
Συρινίδης, Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Πολυμενέας, 
Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελένη Σαχσανίδου, Περιβάλλοντος 
κ. Στέρ- γιος Πεδιαδίτης, Τοπικής Ανάπτυξης και 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνης Πα-
λιούρας. Οι πρόεδροι των Νομικών Προ-
σώπων του Δήμου Αχαρνών, ΔΗΦΑ κ. Γι-
ώργος Δασκαλάκης, Σχολικής επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας 
Καρυδάκης, Σχολικής επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Γεωργία Ευ-
θυμιάδου, ΑΡΩΓΗ κ. Νίκος Γκασούκας, 
ΔΗΚΕΑ κα Μαρία Ναυροζίδου. Ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Θα-
νάσης Κατσιγιάννης. Ο πρώην Δήμαρ-

χος Αχαρνών κ. Τάκης Παπανίκας. Οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Αχαρνών κ.κ. Κώστας Ρούσσας, Λουΐζα Κοσμίδου, 
Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Σπύρος Βρεττός, Νίκος Τσάστης 
και Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και οι τοπικοί σύμβουλοι 
Αχαρνών κ.κ. Χρήστος Φούκας και Γιάννης Λαγκώνης. 

Η επίσημη Δοξολογία για τον ερχομό 
του 2017 στον Δήμο Αχαρνών

Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων του Δήμου μας 

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς η ΕΛ.ΑΣ μέσω του Αρχηγείου της 
διέθεσε στον Δήμο Αχαρνών πάνω από 100 μερίδες φαγητού 
για του καταγεγραμμένους εξυπηρετούμενους της Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι μερίδες φαγητού παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Δήμου Αχαρνών από κλιμάκιο του ΑΤ Αχαρνών πα-
ρουσία του Διοικητή κ. Γιώργου Μπουτσαρέλη, του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και της Αντιδημάρχου Κοινωνικής 
Πολιτικής κας Ελένης Σαχσανίδου και στη συνέχεια ακολούθη-
σε η διανομή των μερίδων φαγητού στους δικαιούχους από 
τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

Με αφορμή την προσφορά μερίδων φαγητού από την ΕΛ.ΑΣ 
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Η Ελληνι-
κή Αστυνομία αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την κοινωνική 
της ευαισθησία, προσφέροντας σε συμπολίτες μας που έχουν 
ανάγκη μερίδες φαγητού ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Θέλω 
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 
Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα που δείχνει έμπρακτα 
την ευαισθησία του για τον Δήμο Αχαρνών και ειδικότερα για 
τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που διαμένουν στην πόλη 
μας. Οι πράξεις αλληλεγγύης και ανθρωπιάς είναι περισσότερο 
από ποτέ απαραίτητες και επωφελείς»

Συνάντηση συνεργασίας 
του Δημάρχου με το νέο Δ.Σ. 
του Συλλόγου Μπόσκιζας

Με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μπόσκιζας 
συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός. Ο κ. 
Κασσαβός υποδέχθηκε το νέο-εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο 
στο Δημαρχείο Αχαρνών και ενημερώθηκε για τις δράσεις 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 Διοικητικού Συμβουλίου δώρισαν στον Δήμαρχο 
Αχαρνών μια τιμητική πλακέτα καθώς και το ημερολόγιο 2017 
του Συλλόγου και δήλωσαν την βούληση τους να συνεργα-
στούν με τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών και τη δημοτική 
αρχή για την ολοκλήρωση μικρών ή/και μεγάλων παρεμβάσε-
ων στην περιοχή της Μπόσκιζας. 

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο 
έργο τους και δήλωσε πως τόσο ό ίδιος όσο και οι πολιτικοί 
προϊστάμενοι των υπηρεσιών του δήμου θα είναι διαθέσιμοι 
και αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που αναβαθμίζει τη ζωή στις 
γειτονιές του Δήμου Αχαρνών δηλώνοντας τα εξής: «Οι τοπικοί 
σύλλογοι στις διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών πρέπει 
να αποτελέσουν πόλο έλξης των κατοίκων και να δημιουρ-
γηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι σύλλογοι αυτοί να μετατρα-
πούν σε ενεργούς πυρήνες για τον εξωραϊσμό και την εξέλιξη 
των περιοχών».

Διανομή φαγητού ανήμερα 
της Πρωτοχρονιάς, από την 
ΕΛ.ΑΣ και το Δήμο Αχαρνών

Κάλαντα και Πρωτοχρονιάτικα τραγούδια τραγούδησαν στον 
Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, Πολιτιστικοί Σύλλογοι 

του Δήμου Αχαρνών. 
Τα πρώτα Κάλαντα της ημέρας τραγούδησαν στον Δήμαρχο 

Αχαρνών τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παραδοσιακή 
Αναβίωση - Αχαρναϊκή Κληρονομιά» και στη συνέχεια τα παιδιά 
από τις χορευτικές ομάδες της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών και Ατ-
τικής «ο Καπετάν Ευκλείδης». 

Ακολούθησε η Ένωση Κρητών Αχαρνών με Κρητικά Κάλαντα 
και εορταστικά τραγούδια και ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλο-
γος Αχαρνών «ο Κόκκινος Μύλος» με Κάλαντα από διάφορα μέρη 
της Ελλάδας και ένα μικρό δρώμενο ευχών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχαρίστησε τα παι-
διά και τα μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων που κρατούν ζω-
ντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και τους ευχήθηκε να 
έχουν μια Καλή Χρονιά με Υγεία, Πρόοδο και Ευημερία.

Κάλαντα από τους πολιτιστικούς 
συλλόγους στον Δήμαρχο Αχαρνών



Κυριακή 15 Ιανουαρίου 20176

Υπεγράφη από την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανά-
τσιου η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες δα-
πανών οι οποίες υπολογίζονται στο ελάχιστο ποσό που πρέπει 
να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μισθω-
τοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες για το φορολο-
γικό έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016. 
  Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
- Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
- Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
- Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
- Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
- Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη 

κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλά-
των.
- Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
-Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρου-

μένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών. 
- Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
- Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια). 
- Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες). 
Σημειώνουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η Ομάδα 6 (Υγεία) 

καθώς οι σχετικές δαπάνες εμπίπτουν σε άλλη διάταξη του Ν. 
4446/2016.
Διευκρινίζεται ακόμη ότι δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες 

που δεν είναι καταναλωτικές και ως εκ τούτου δεν περιλαμ-
βάνονται στους παραπάνω δείκτες. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι 
δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στε-
γαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, 
ομολόγων κλπ).
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων 

πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις 
ίσης αξίας: οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, 
άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και 
άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι το ποσό των δαπανών δηλώνεται 

ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμ-
βίωσης.

Τέλος στις ελεύθερες επισκέψεις σε γιατρούς από το 2017. 
Όπως περιγράφεται στο σχέδιο του μνημονίου, το υπουργείο 
Υγείας θα πρέπει μέχρι το Μάρτιο να έχει καταρτίσει ένα νέο 
σύστημα ηλεκτρονικών παραπομπών για τη δευτεροβάθμια 
περίθαλψη, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον 
Ιούνιο του 2017. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί, σύμ-
φωνα με το σχέδιο, για την προέγκριση των επισκέψεων σε 
παρόχους του ιδιωτικού τομέα (ιδιώτες γιατρούς συμβεβλη-
μένους με τον ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικά θεραπευτήρια και διαγνωστι-
κά κέντρα).

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγη-
σης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 
30-49 ετών». Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την εκ νέου παράταση υποβο-
λής αιτήσεων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 
την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Η νέα ορι-
στική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρημα-
τοδότησης είναι η Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00.

-Οι ανατροπές και οι αυξήσεις που έρχονται από το νέο έτος 
στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για 
ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, βιο-
τέχνες, μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους και αγρότες, με 
χαρακτηριστικά παραδείγματα ανά περίπτωση, περιέχονται 
στην υπουργική απόφαση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσε-
λίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Βάση υπολογισμού των εισφορών όλων των συγκεκριμένων 
κατηγοριών των σφαλισμένων θα είναι από την 1/1/2017, το 
άθροισμα των εισοδημάτων που προέρχονται από το σύνολο 
των δραστηριοτήτων τους και καθορίζονται ως ανώτατο μηνι-
αίο πλαφόν τα 5.860 ευρώ και ως κατώτατο το 586 ευρώ. 

Για τον καθορισμό του υπολογισμού των εισφορών για το 
2017, θα χρησιμοποιηθεί ως βάση το εισόδημα του 2015. Αυ-
τός ο υπολογισμός θα ισχύει για τους πρώτους μήνες του 2017. 
Ολόκληρη η απόφαση στη χρήσιμη ενημέρωση του ΒΕΑ

http://vea.gr/gr/newsid/fb9eed1d7e4745c7b44b4cc29cf8d8
ac/newsentry.aspx 

Ο υφυπουργός Εργασίας κος Τ. Πετρόπουλος μίλησε στην 
εκπομπή του Γ.Αυτιά για το ασφαλιστικό και μεταξύ άλλων 
τόνισε ότι : «Θα δώσουμε την δυνατότητα καταβολής στην 
διάρκεια του έτους των οφειλών που διαμορφώθηκαν στο 
έτος 2016 σε 12 μήνες, ενώ πριν ήταν σε μια δόση. Επο-
μένως αντί να πληρώσουν οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι 
(δικηγόροι,μηχανικοί, αγρότες) με μια και έξω τις οφειλές 
θα τις πληρώσουν σε 12 δόσεις.» Επιπλέον ανέφερε ότι «θα 
διατηρήσουν και τις άλλες ρυθμίσεις που έχουν (100 δόσεις 
κλπ) ακόμα και εάν μέσα στον Δεκέμβρη εισφορά τέτοια.»

-Αλλάζει ριζικά ο χάρτης του ασφαλιστικού τοπίου μέσα στο 
2017, καθώς με την έλευση του νέου έτους θα αρχίσουν να 
τίθενται σε εφαρμογή όλες οι διατάξεις του ασφαλιστικού 
νόμου 4387/16, οι οποίες, εκτός από τη δημιουργία των δύο 
νέων υπερ-ταμείων, του ΕΦΚΑ (κύριας ασφάλισης) και του 
ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικής ασφάλισης και παροχών πρόνοιας), πε-
ριέχουν σαρωτικές αλλαγές σε ασφαλιστικές εισφορές, κύριες 
και επικουρικές συντάξεις, μερίσματα του Δημοσίου, επιδόμα-
τα και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

-Μαζική απόδραση στα Βαλκάνια και στην Κύπρο πραγματο-
ποίησαν το 2016 περισσότερες από 8.000 ελληνικές επιχει-
ρήσεις για να γλιτώσουν από τα δυσβάστακτα φορολογικά 
μέτρα που επιβλήθηκαν τη χρονιά που έφυγε, αλλά και από 
τη νέα φοροκαταιγίδα που φέρνει το νέο έτος. 

Την ίδια στιγμή, οι επιτηδευματίες κλείνουν με τρελούς ρυθ-
μούς τα μπλοκάκια τους, καθώς από 1η Ιανουαρίου αυξάνο-
νται κατακόρυφα οι ασφαλιστικές εισφορές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο το 2016 έχουν γίνει 80.000 
διακοπές δελτίων παροχής υπηρεσιών, από σύνολο 104.000 
την τελευταία διετία, με τους επαγγελματίες, στην πλειονό-
τητά τους, να έχουν βρει άλλους τρόπους για να εισπράττουν 
τις αμοιβές τους - μεταξύ αυτών και η δημιουργία ατομικών 
εταιρειών κυρίως σε Κύπρο και Βουλγαρία.

-Κυρίως σε τρόφιμα και είδη ρουχισμού, κινήθηκαν οι αγορές 
των καταναλωτών στη διάρκεια των εορτών όπως κατέγραψε 
σε έρευνά του μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης το Ερ-
γαστήριο Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Η έρευνα αφορά την περίοδο από 27 έως 30 Δεκεμβρίου.

-Αύξηση εμφάνισε τον Οκτώβριο του 2016, ο δείκτης κύκλου 
εργασιών στο λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με τα προσωρινά 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, παρουσίασε άνοδο κατά 
1,3% έναντι του Οκτωβρίου του 2015 και κατά 0,1% έναντι 
του Σεπτεμβρίου του 2016.

-Τέλος τα μετρητά για συναλλαγές (αγορές αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών) μεταξύ ιδιωτών με επιχειρήσεις που υπερβαίνουν 
τα 500 ευρώ, αφορολόγητο όριο μόνο με πλαστικό χρήμα, 
άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού από τις επιχειρήσεις 
και τους ελεύθερους επαγγελματίες και έκπτωση των δαπα-
νών μισθοδοσίας μόνο εάν γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα είναι 
ορισμένες από τις αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητά 
μας το πλαστικό χρήμα.΄

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες έχουν έναν επιπλέον 
λόγο να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους το ηλεκτρο-
νικό χρήμα από το νέο έτος. Μόνο έτσι θα μπορούν να εξα-
σφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ 
που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο αλλά και την έκ-
πτωση φόρου για τα ιατρικά έξοδα.

-Σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας επισημαίνεται ότι η 
ενημερότητα θα χορηγείται προς τους ενδιαφερόμενους από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες όμως από την 1/1/17 και 
μετά θα αποτελούν υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

-Έως την 28η Φεβρουαρίου παρατάθηκε η προθεσμία για την 
υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρή-
σεων και οργανισμών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
(ΗΜΑ), ενώ παράταση έως την 31η Μαΐου έλαβε και η προθε-
σμία για την ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων 
για τα έτη 2015 και 2016.

-Έως τα τέλη Ιανουαρίου, θα έχουν παραλάβει οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, οι αυτοπαπασχολούμενοι και οι αγρότες τα 
πρώτα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ με τις εισφορές του πρώτου 
μήνα του ’17 (με βάση τα εισοδήματα του ’15) που θα πρέπει 
να καταβάλουν μέσω τραπέζης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

-Στις χειμερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν τη Δευτέρα 9 Ια-
νουαρίου και θα λήξουν την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου εναποθέ-
τουν, τώρα, τις ελπίδες τους οι έμποροι, μετά τον αρνητικό 
απολογισμό των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς.

Σε συνέχεια της τροποποίησης της ΚΥΑ 43942/4026/2016 
«Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλή-
των (ΗΜΑ)», με την οποία παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρου-
αρίου 2017 και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική 
εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ, σας ενημερώνουμε ότι το 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έχει τεθεί σε λειτουρ-
γία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/, όπου 
έχει αναρτηθεί και σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

-Ο επανυπολογισμός των συντάξεων με βάση το νόμο μπο-
ρεί να οδηγήσει σε μειώσεις πάνω από 30% για 2.700.000 
συνταξιούχους. Δεν πρόκειται για μειώσεις που αφορούν 
στους συνταξιούχους που θα βγουν στο μέλλον σε σύνταξη 
αλλά για μειώσεις που αφορούν σε όσους ήδη λαμβάνουν 
σύνταξη.

-Ρύθμιση για τις οφειλές πωλητών και μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις θα καταθέσει 
η κυβέρνηση, όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος 
Σκουρλέτης, στη Βουλή.

-Διευκολύνσεις και κίνητρα για ρύθμιση των οφειλών κατα-
ναλωτών που χρωστούν λιγότερα από 1.000 ευρώ από λη-
ξιπρόθεσμους λογαριασμούς ρεύματος, έως 24 δόσεις για 
μεγαλύτερες οφειλές, αποφάσισε σήμερα το Δ.Σ. της ΔΕΗ. 
Παράλληλα, δίνεται και η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμι-
σης των 36 δόσεων για όσους την έχασαν.

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 
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Αγιοβασιλόπιτα, με επαίνους και δώρα 
από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών

Παρουσία πλήθους μελών και επισήμων προσκεκλημένων 
καθώς και πολλών φίλων πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου 2017, «έχοντας γίνει 

πλέον θεσμός εορτής για κυνηγούς και φίλους των Αχαρνών και 
της Φυλής», η κοπή της βασιλόπιτας στο εντευκτήριο του συλ-
λόγου.

Η βραδιά ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό των μελών και προ-
σφώνηση των επισήμων από τον Γεν. Γραμματέα Μαρίνη Πέτρο, 
δίνοντας το λόγο στον Πρόεδρο Σωτηρίου Αθανάσιο, ο οποίος 
ευχόμενος υγεία στους παρευρισκομένους και τις οικογένειές 
τους, τόνισε τη σημασία της υπομονής εν’ όψη της δύσκολης για 
όλους νέας χρονιάς, ζητώντας από τους κυνηγούς σύνεση, επα-
γρύπνηση, ενημέρωση των δρώμενων στο χώρο, για να μπορούν 
όταν τους δίνεται η ευκαιρία επιλογής να κρίνουν με γνώμονα το 
καλύτερο δυνατό για το μέλλον του κυνηγιού.

Στη συνέχεια και αφού ο Πατήρ Γεώργιος ευλόγησε την βασι-
λόπιτα ευχόμενος υγεία και υπομονή σε όλους, προσκλήθηκαν 
οι επίσημοι καλεσμένοι να ευχηθούν και να αφιερώσουν ο καθέ-
νας το κομμάτι του.

Συγκινητική υπήρξε η στιγμή απονομής τιμητικής πλακέτας από 

τον Δήμαρχο Αχαρνών Κασσαβό Ιωάννη στο μέλος Παγώνα Ιω-
άννη για τη δύναμη ψυχής και της μεγάλης του αγάπης για το 
κυνήγι, που τον βοηθά να παραμένει ενεργός κυνηγός παρά τα 
σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ακολούθησε απονομή πλακέτας από τον Βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ. 
Κατσίκη Κων. στον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα της Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε. 
Κο Ρωμανό Ευάγγελο στου οποίου το πρόσωπο τιμήθηκε η Ομο-
σπονδιακή Θηροφυλακή, για την τεράστια συνεισφορά της στη 
διατήρηση του Ελεύθερου Παραδοσιακού Κυνηγίου.

Το τελετουργικό μέρος της εορτής έκλεισε με τις κληρώσεις 
του δώρου αντί φλουριού της βασιλόπιτας, που ήταν μια Γενική 
Άδεια Θήρας και των δύο τριήμερων κυνηγετικών εκδρομών στο 
εξωτερικό της λαχειοφόρου αγοράς της οποίας οι τυχεροί λαχνοί 
που βγήκαν ήταν το 209 και 499.

Η όμορφη εκδήλωση τελείωσε, δίνοντας την ευκαιρία στα 
μέλη, πίνοντας ένα κρασί μετά των σχετικών εδεσμάτων, να 
ανταλλάξουν ευχές σε ευχάριστο κλίμα και δημιουργώντας πα-
ρέες με βασικό θέμα την αγαπημένη μας δραστηριότητα. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούμε από καρδιάς 
τα μέλη που τίμησαν με την παρουσία τους την όμορφη γιορτή 

μας, τους φίλους του συλλόγου και τους επίσημους καλεσμέ-
νους μας που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή, μας τίμησαν με την 
παρουσία τους και ήταν οι: Δήμαρχος Αχαρνών Κασσαβός Ιωάν-
νης, οι Βουλευτές Δέδες Ιωάννης κ Σκουρολιάκος Πάνος Σκρέκας 
Κων., Οικονόνου Βασίλης, Βορίδης Μάκης, Μπούρας Αθανάσιος, 
Κατσίκης Κων., Χριστοφιλοπούλου Εύη, Καβαδέλλας Δημήτριος, 
και ο Καντερές Νικ. πολιτευτής με την ΝΔ. Επίσης οι Δαμάσκος 

Χάρης Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Περιφ. συμ-

βουλίου Αττικής, ο Πεδιαδίτης Στέργιος, Αντιδήμαρχος, Δασκα-

λάκης Γεώργιος Πρόεδρος ΔΗΦΑ, η Ναυροζίδου Μαρία Πρόεδρος 

ΔΗΚΕΑ, ο Βρεττός Σπύρος Δημ. Σύμβουλος και αρχηγός παρά-

ταξης «Αχαρνέων Ελπίδα», και οι Δημ. Σύμβουλοι Αφουξενίδης 
Θεόφιλος, Αναγνωστόπουλος Παν., Κοσμίδης Παν.ς και Λαζάρου 
Βασίλης με διπλή ιδιότητα σαν μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου, 
αμφότερα του Δήμου Αχαρνών καθώς και οι, Σταθόπουλος Νικ. 
Πρόεδρος της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος Κα-
μπουράκης Στέφανος, 

Πρόεδρος Σκοπευτικού Ομίλου «ΠΑΡΝΗΣ» και ο Κώστας Λούρης 
δημοσιογράφο του i-Hunt.gr που κάλυψε όλη την εκδήλωση.  
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Δύο Φωτογραφίες από 
παλιά …. Τότε που οι 
παίκτες του Αχαρναϊκού 
ξεπήδαγαν όλοι μέσα 
από τις λίγες γειτονιές 
του Μενιδίου. Οι φωτο-
γραφίες αυτές είναι από 
τις αρχές της δεκαετίας 
του 1960. Ο Αχαρναϊκός 
έδινε στο τέλος της 
σεζόν αγώνα με την 
Δάφνη στο γήπεδο του 
Παναθηναϊκού. Ο αγώνας 
αυτός ήταν κρίσιμος 
γιατί και οι δύο ομάδες 
είχαν ισοβαθμίσει στην 

πρώτη θέση και ο νικητής 
μόνο θα ανέβαινε στην 
ανώτερη κατηγορία. Οι 
πανηγυρισμοί των παικτών 
του Αχαρναϊκού επιβεβαι-
ώνουν την νίκη και την 
άνοδο της ομάδος μας. 
Στην μεγάλη φωτογραφία 
διακρίνονται: Όρθιοι : 
Σ. Γαρδίκας, Βέλτσος, Ι. 
Μάνης, (…), Φ. Σκληρός, 
Γ. Βρεττός,. Προπονητής ο 
Τζουνάκος. Καθήμενοι : Α. 
Λιαρμακόπουλος, Σερέπας, 
Γ. Λάσκος(Μουράτσης), 
Ε. Καράμπελας, (…). Στη 
φωτογραφία των πανηγυ-

ρισμών: σηκώνουμε στον αέρα τον αρχηγό της ομάδας τον Σταύρο Γκίκα (Γκολιάμη). Ο Σταύρος 
ήταν η ψυχή του Αχαρναϊκού για πολλά χρόνια σαν παίκτης και σαν παράγοντας. 

ΣΗΜ. Το παραπάνω αµαµνηστικό σηµείωµα µε τις φωτό, µας το εµπιστεύτηκε ο Δηµ. Λιαρµακό-
πουλος, Πολιτικός Μηχανικός και πρώην Αντιδήµαρχος.

Αχαρναϊκός Α.Ο.: 
Δύο Φωτογραφίες από παλιά...
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Πρωινή Πρωτοχρονιάτικη Αγιοβασιλόπιτα και φέτος στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αχαρνών, ανήμερα της πρωτοχρονι-

άς, όπου ο πατήρ Κωνσταντίνος Πρίμπας μαζί με τον συνεφημέ-
ριο Παναγιώτη Τσιλιβερδή, τελώντας και φέτος την ευλογία της 
κοπής, στις 9.30 το πρωί, στο μέσον της Θείας Λειτουργίας.

Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, οι Αντι-
δήμαρχοι Παν. Πολυμενέας, Γεώργιος Σταύρου, Στέργιος Πε-
διαδίτης, Αντώνης Παλιούρας, ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος 
Δασκαλάκης και ο πρόεδρος της πρωτοβάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής Κώστας Καρυδάκης. Κομμάτι της πίτας δίνοντας τις ευ-
χές του, έκοψε και ο πρόεδρος του ομωνύμου Συλλόγου της 
περιοχής Βασίλης Πετρόπουλος.

Τόσον οι ευχές του Παπά– Πρίμπα, όσο και του Δημάρχου, ήταν 
ενωτικές και εννοιολογικές, δεδομένο ότι η Περιοχή δέχεται κα-
θημερινά πολύ μεγάλο αριθμό τοξικομανών, με έντονη και κα-
θημερινή την παρουσία της Αστυνομίας, που σημαίνει ότι το 
θέμα παρακολουθείται συστηματικά με ταυτόχρονη ενημέρωση 

στα Ανώτερα κλιμάκια της πολιτείας. 

Μία ακόμη ωραία 
πρωτοβουλία από 
την ακούραστη πα-
ρέα των γυναικών 
της Ενορίας Αγίου. 
Βλασίου η κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης 
Πίτας

Τους ασθενείς, το ιατρικό και το νοσηλευτικό 
προσωπικό στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισι-

άς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας, μαζί με τον Πρωτοσύγκελλο 
της Μητροπόλεως Αρχιμ. Γαβριήλ Ασπρολούπο, τους ιερείς 
που διακονούν στο νοσοκομείο Αρχιμ. Θεοδόσιο Μανόλη και 
Πρωτ. Ιωσήφ Έκερτ, και τον διάκονο Ιωάννη Χριστοδουλάκη. 
Ο Σεβασμιώτατος και οι ιερείς συνομίλησαν εκτενώς με του 
ιατρούς και τους νοσηλευτές του Νοσοκομείου, ενώ ο κ. Αθη-
ναγόρας έδωσε ευχές και δώρα σε πολλούς ασθενείς.

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τραγούδησαν στον Σεβασμι-
ώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. 
Αθηναγόρα, παιδιά των ενοριών της Μητροπολιτικής περιφέ-
ρειας. Τα παιδιά δέχθηκαν τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, μαζί 
με δώρα και κεράσματα. Κατόπιν, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε 
τη βασιλόπιτα του 2017, παρουσία όλων των εργαζομένων, 
ιερέων και λαϊκών, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το Βαμβακάρειο Ίδρυμα άνοιξε τις πύλες 
του την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 για την 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πα-
ραρτήματος Αχαρνών και Φυλής της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν πλήθος κόσμου 
μεταξύ των οποίων αρκετοί βουλευτές, εκ-
πρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντι-
πρόσωποι συλλόγων και φορέων και άλλοι 
επίσημοι.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κ. Παναγι-
ώτης Καζανάς με την εναρκτήρια ομιλία του 
έδωσε το έναυσμα για την απαρχή γόνιμου 
διαλόγου σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύ-
ματος αφού όλοι συμφώνησαν για την ανα-
γκαιότητα λειτουργίας του και δεσμεύτηκαν 
να αγωνιστούν στο μέτρο του δυνατού για 
την υλοποίηση αυτού του σκοπού. Στο ίδιο 

πνεύμα κινήθηκαν οι τοποθετήσεις του Προ-
έδρου του Κέντρου Παιδιών με ειδικές ανά-
γκες «Αρωγή», κ. Γκασούκα καθώς και της κ. 
Έλλιοτ αλλά και των εκπροσώπων των γονέ-
ων και εργαζομένων στο Κέντρο «Αρωγή».

Η εκδήλωση έκλεισε με την ευχή το 2017 

να είναι η χρονιά ορόσημο που θα ξεπεραστεί 
κάθε εμπόδιο και επιτέλους θα μπει σε λει-
τουργία αυτός ο τόσο υπέροχος χώρος που 
αναμένει την πρωτοβουλία και τη διάθεση 
των ιθυνόντων για να λειτουργήσει και να φι-
λοξενήσει τα άτομα που τον έχουν ανάγκη.

Με τον καιρό σύμμαχο με πολύ χαρά και διάθεση 
και με την συμμετοχή μικρών και μεγάλων φίλων του έκα-

νε την εμφάνισή του ο Κοκκινομυλιώτης ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ πιστός 
στο ραντεβού του τα τελευταία χρόνια να ανταποκρίνεται στα 
καλέσματα των ανθρώπων της περιοχής και κάθε πρωτοχρονιά 
να μοιράζει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους Πιο ανθρώπι-
νος πιο κοινωνικός και πιο αλληλέγγυος και αγαπησιάρης, εναρ-
μονισμένος και αυτός με τις σημερινές δύσκολες συνθήκες για 
ΟΛΟΥΣ μας …!!! 

ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ …!!! να αναβιώνει το παραδο-
σιακό έθιμο και την ταχτική του, να προσφέρει τέτοιες μέρες 
χαρά στα παιδιά με τα παιχνίδια του αλλά και διάφορα άλλα 
είδη στους μεγαλύτερους, μέσα από το (ανταλλακτικό –Χαριστι-
κό Παζάρι ανθρωπιάς & Αλληλεγγύης όπως, Παιχνίδια, ρούχα και 
υποδήματα γυναικεία-αντρικά, παιδικά, βιβλία και άλλα διάφο-
ρα είδη καταφέρνοντας να κάνει μικρούς και μεγάλους να ζή-

σουν ένα δίωρο χαράς και ανθρωπιάς …!!!
Αξίζει ένα μπράβο, σε ΟΛΟΥΣ, όσοι μικροί και μεγάλοι παρευ-

ρέθηκαν στην όμορφη και λιτή γιορτούλα που οργάνωσαν από 
κοινού ο Σύλλογος Νήσου Λέσβου ο Άγιος Ταξιάρχης Μανταμά-
δου Ο Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ και η ψυχή της γιορτής τα μέλη της 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ προσφέροντας 
χαρά και γέλιο. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ - ΑΓΑΠΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ-
ΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΓΑΛΗΝΗ και ΑΡΜΟΝΙΑ 
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Με μείον έξι εκχιόνισε τη Μονή Κλειστών ο Δήμος Φυλής το 
πρωί του Σαββάτου 7 Ιανουαρίου 2016. Στη Μονή βρέθηκαν με 
τα εκχιονιστικά μηχανήματα ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, ο 
Αντιδήμαρχος Σπύρος Μπρέμπος και η Πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου Ελένη Λιάκου. Μαζί με τον εκχιονισμό φρόντισαν 
και για την αποκομιδή των απορριμμάτων της Μονής.

ΟΤΑΝ έστω και ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ χαίρεται τότε κάτι κάνεις σωστά και 
φυσικά ΟΛΑ πάνε καλά …!!!... Η αναφορά μας στη θεατρική πα-
ράσταση «Ο Δικός Μας Σκρούντζ» από την θεατρική ομάδα «Παρ΄ 
ολίγον αυτόχειρες» σε κείμενο-σκηνοθεσία της κυρίας Συραΐνα 
Κούτρα, που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ΠΟΚΕΝ –ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ στις 5 Ιανουαρίου 
2016.

Καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας τους παρευρισκομένους 
ο Αντώνης Σουλακέλλης εκ μέρους των διοργανωτών κάλεσε 
τους κατοίκους σε εγρήγορση και ετοιμότητα για ΟΛΑ όσα δια-
δραματίζονται στην περιοχή του Κόκ. Μύλου.

Και λίγο πριν την έναρξη της παράστασης προσφέρθηκε μια 
Ανθοδέσμη από τους διοργανωτές στην Κυρία Συραϊνα Κούτρα 

η οποία εμφανώς συγκινημένη εξέφρασε τις ευχαριστίες 
της . Στην παράσταση ανάμεσα στους κατοίκους παρευρέθη-
καν και οι : Στέργιος Πεδιαδίτης, Αντιδήμαρχος Αχαρνών, Μαρία 
Ναυροζίδου, Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ , Βύρων Γραββάνης εκπρόσω-
πος του Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 

Στο χαιρετισμό της η Κυρία Ναυροζίδου ευχαρίστησε και συνε-
χάρη τους διοργανωτές όχι μόνο για αυτή την παράσταση αλλά 
και για ΟΛΕΣ τις δραστηριότητες χαρακτηρίζοντας την ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του Κόκκινου Μύλου σαν μια ομάδα παράδειγμα για 
ΟΛΕΣ τις περιοχές του Δήμου μας και φυσικά η ΔΗΚΕΑ αλλά και 
η διοίκηση του δήμου πάντα θα είναι αρωγός τέτοιον όμορφων 
δραστηριοτήτων …!!! 

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής.
Πολλές ευχές για δημιουργική και παραγωγική χρόνια για 

τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικης .

Στον κατάμεστο από κόσμο πολιούχο Ναό των Αγίων Κων-
σταντίνου κι Ελένης έδωσε το «παρών» ο Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς για την Πρωτοχρονιάτικη Δοξολογία. Όπως 
κάθε χρονιά έτσι και με την ανατολή του 2017 οι ιερείς της 

εκκλησίας και ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κανέλος Αδαμό-

πουλος τήρησε το έθιμο κι ευλόγησε την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα την οποία και μοίρασε σε όλο το εκκλησίασμα. 

Στην πρώτη του χρόνου δοξολογία έδωσε ξεχωριστή λάμψη 
η Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής που καλωσόρισε επισήμους 
και πιστούς, παιανίζοντας αγαπημένα πρωτοχρονιάτικα ακού-
σματα, ενώ, Κλήρος, δημοτική αρχή και κόσμος, αντάλλαξαν 
θερμές ευχές για το νέο έτος. 

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστη-
καν τα Άγια Θεοφάνεια στις Αχαρνές. Παρά το 
κρύο δεκάδες κόσμου έφτασε στις Εκκλησίες 
των Αχαρνών για να παρακολουθήσουν την Θεία 
Λειτουργία και τον Αγιασμό των υδάτων.

Με τη συνοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως και των δασκάλων τους, τα παιδιά 
του Δημοτικού Σχολείου της περιοχής του καταυλισμού του 
Στρατοπέδου ΚΑΠΟΤΑ στις Αχαρνές, επισκέφθηκαν τον Μακα-
ριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυ-
μο για να ψάλλουν τα κάλαντα. Ο Μακαριώτατος υποδέχθηκε 
τα παιδιά με εγκαρδιότητα και τους έδωσε απλόχερα ευχές 

και δώρα
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, 

για την υπέρ αναπαύσεως της πολυαγαπημένης μας, Συζύγου, 

Μητέρας, Θυγατέρας και Αδελφής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Γ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Νικόλαος Κόκκορης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στέλλα, Άρης

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Γεώργιος Σοφιανός

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρίνος, Μαρίνα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Γιου, Παππού, και Θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΥΧΤΗ
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ Ε.Α. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη (Το γένος Θ. Λυκούδη) 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρυσάνθη Νύχτη και Γιάννης Δαμάσκος

Στέλλα Νύχτη και Δημήτρης Τζώρτζης
Η ΜΗΤΕΡΑ: Χρύσα Νύχτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπύρος, Έλενα, Πλάτωνας, Δημήτρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

Ευχαριστήριο οικογένειας 
του εκλιπόντος Χρήστου Ντούρου 

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους, µε την παρουσία τους, τα λόγια τους, τον πόνο τους και τις σκέψεις 
τους, µας συµπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος για την πρόωρη απώλεια του αγαπηµένου µας συζύγου 

πατέρα. παππού. Τα συναισθήµατα αυτά, απαλύνουν τον αβάσταχτο πόνο µας, και αποτελούν την 
καθολική αναγνώριση του ακέραιου χαρακτήρα του, καθώς και της αγάπης για την οικογένειά του και τους 

συνανθρώπους του . Ο Χρήστος µας, αν και έφυγε από κοντά µας, άφησε πίσω του παρακαταθήκη το χαµόγελό 
του, την αγάπη του για τη ζωή και την οικογένεια του, την ανθρωπιά του, τη διάθεση για δηµιουργία.

Έτσι θα τον θυµούνται για πάντα όλοι οι συγγενείς του, οι φίλοι του, οι συνάδελφοί του και οι συµπολίτες του 
που τον συνόδευσαν στο απροσδόκητο ταξίδι του.

 Η Σύζυγος: Γεωργία 
Τα Παιδιά του: Αγγελική και Απόστολος, Δέσποινα

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 09.00 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Αδελφού και Θείου

ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης και Ελένη Μαρίνη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Πέτρος, Δήμητρα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Αχαρναί 
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΗΡΑΣ 
ΚΩΝ. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Άρτεμις Τουμπακάρη, 

και Γεώργιος Κουτάντζης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης και Ηλιάνα, 
Κωνσταντίνος και Μαρία Αικατερίνη 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί για 
την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 

προγιαγιά^ αδελφής και θείας

KYPIAKOYΛAΣ XHPAΣ 
ΕΥΑΓΓ. ΣΠΑΘΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη και Θεμιστοκλής Σιαβέλης, 
Γεώργιος και Καλλιόπη Σπαθή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης και Σοφία, Ευάγγελος και Αργυρώ 
Κωνσταντίνος, Κυριακούλα, Ευάγγελος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Ελένη, Μαρία, Στέφανος, Νικόλας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στο Καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1/2017 και ώρα 09.30 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί 
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ 
ΠΑΝ. ΠΟΥΡΑΪΜΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη και Αντώνιος, Αναστασία και Γεώργιος
Γεώργιος και Αγγελική

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος και Παρασκευή, Παναγιώτης και Διονυσία
Αικατερίνη και Αναστάσιος, Παναγιώτης 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ 
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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. 4Δ161.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος κατάλληλος 
για Φροντιστήρια, Ιατρεία, Γραφεία, κλπ. δίπλα 
στην Κεντρική Πλατεία, οδός Καποδιστρίου 3 στις 
Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903 και 6973 523754. 
6Δ161. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 13 επί της οδού Ρωμυ-
λίας 33 στην περιοχή Νεάπολη Αχαρνών, κατάλ-
ληλο για Φούρνο, έχει και τις προδιαγραφές και 
μισές εργασίες. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περίπου στο 
κεντρικό Μενίδι, Οδυσσέως 18, στον Ά πρώτο, 
ανακαινισμένο, με θωρακισμένη πόρτα ασφαλεί-
ας, διαμπερές, ευάερο και ευήλιο, με καινού-
ρια τέντα, ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 
6973214792.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, με εμπειρία και μεταδοτι-
κότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου, σε Μενίδι – Θρακομακεδό-
νες. Τιμή για Γυμνάσιο 15 ευρώ, Λύκειο 18 ευρώ. 
Τηλ. 6972 6953300. 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, με 18 έτη εμπειρίας, παρα-
δίδεις ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά και ενήλι-
κες. Όλα τα επίπεδε, από αρχάριοι τέως προετοι-

μασία για πτυχία. Περιοχές Μύδι και γύρω. Τηλ. 
6976854911 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδί-
δει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – 
Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 6972 601252. 4Δ160.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογι-
κές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ160 
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
ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών και 
κοινόχρηστων χώρων. Τηλ. 6994 994349. 4Δ160 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την διανο-
μή φυλλαδίων Τηλ 6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον 
καθαρισμό και περιποίηση, κήπων, ελεύθερων 
χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέδων. Τιμή 20 
ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6972146864 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.

Ο ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΙ-
ΡΗΝΗΣ το γένος ΚΑΤΑΡΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ το γένος 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο 
που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.
Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ το γένος ΤΑΣΙΔΗ που γεννήθηκε στην 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΡΩΣΙΑΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
και η ΠΕΤΑΝΙΤΗ ΦΑΙΔΡΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
και της ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ το γένος ΜΗΤΣΙΚΑ που γεν-
νήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στην 
ΑΘΗΝΑ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στους ΘΡΑ-
ΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Ιανουαρίου 2017 

και ώρα 09.30 π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 

τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Αδελφής και Θείας

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ 
ΑΘΑΝ. ΛΑΖΑΡΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Λαζάρου,

Καλομοίρα - Έμμυ Λαζάρου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ- ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 

στο Καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αχαρνές 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος, Ανάργυρος, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια

στο καφενείο του κυλικείο του Ναού

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ.

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής (Γκατζανάς) 

– Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένου μας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ Χήρας 
ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη και Δημήτριος Παπασωτηρίου, Αιμιλία και Κων/νος 

Κατσανδρής, Νικόλαος και Ειρήνη Μεγαγιάννη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθηνά, Αναστάσιος, Κωνσταντίνα, Ιωάννης, Δημήτριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 

στο καφενείο στο κυλικείο της Ιεράς Μονής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, 

όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν 

στο βαρύ πένθος µας για την απώλεια 

της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, 

Αδελφής και Θείας 

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ 
ΑΘΑΝ. ΛΑΖΑΡΟΥ

Σ. Σ. : Επίσης ευχαριστούμε θερμά 
όσους κατέθεσαν στέφανο στην 

μνήμη της καθώς και όσους 
κατέθεσαν χρηματικό ποσό υπέρ της 

ιδρύματος «ΑΡΩΓΗΣ»
Η Οικογένεια της
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Συνταγογράφηση  -   Παραπεμπτικά  Με  Ε. Ο. Π. Π.

Τηλ &  F a x  �1 0  �4 0 3 4 0 3  
Κιν.  6 9 7 � 9 9 6 4 �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 1 0 3  &  Σουλίου 
Αχαρνές 1 3 6 7 1 ,  1 ος όροφος

Τηλ &  F a x  �1 0  �4 0 3 4 0 3  
Κιν.  6 9 4 6  7 9 1 6 6 8

Τηλ.: 698 5861 697

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

16/1/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αριστοτέλους 50. ΤΗΛ. 210 2466478

17/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 210 2403004

18/1/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 210 2477711
19/1/2017 ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος. ΤΗΛ.210 2316737
20/1/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 210 23106673
21/1/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 47. ΤΗΛ. 210 2402794
22/1/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. ΤΗΛ.210 2316792
23/1/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ 

Αγίου Διονυσίου 82. ΤΗΛ. 210 2444771
24/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥΛΑ 

Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 210 2385253
25/1/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Λ. Θρακομακεδόνων 117. ΤΗΛ.210 2430204
26/1/2017 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αγ. Κωνσταντίνου 16. ΤΗΛ. 210 2460251
27/1/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210 2444418
28/1/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 

Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440
29/1/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αριστοτέλους 200-202. ΤΗΛ. 210 2477292

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 15 - 01 – 2017 Έως 29-01-2017

13674

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 
ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 Blog Απόψεων και ειδήσεων
http://eleftherovima.wordpress.com
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  Ενδοσκοπήσεις  Παιδο ΩΡΛ  Νευροωτολογία - 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
 Έλεγχος ιλίγγου  Εμβοών 

-Αλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 Θεραπεία Ροχαλητού

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

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

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 

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.
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