
Μαρία Χαριτίδη
Η πρώτη εκλεγμένη
γυναίκα πρόεδρος του
Δημ.Συμβουλίου Αχαρνών

Τάσος Χίος
Αντιδήμαρχος
Διοίκησης και
αναπλ.δημάρχου

Τι παρέλαβε
και τι παρέδωσε
η διοίκηση 
του Δ. Μπουραίμη

n σελ. 6n σελ. 6 n σελ. 10

Τα αγκάθια του δήμου Φυλής
Tρία προβλήματα και ένα γόρδιος δεσμός για τη νέα δημοτική αρχή Φυλής n σελ. 8

Συστάθηκε επιτροπή υπηρεσιακών
παραγόντων του δήμου στην οποία
προεδρεύει η Ζωή Αρβανιτάκη!

Έντονες αντιδράσεις από
τους εργαζόμενους

Μιλούν για πρόκριμα απολύσεων

Παρουσία ιδιωτών η συνεδρίαση
της επιτροπής!
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Έτοιμα να υποδεχθούν τους μικρούς μαθητές κατά την έναρξη
της σχολικής χρονιάς είναι τα σχολεία των Αχαρνών. Οι εργα-
ζόμενες στη καθαριότητα βρίσκονται στη θέση τους. Τα συ-
νεργεία του Δήμου δουλεύουν εντατικά, ενώ δόθηκαν εγκαί-
ρως κάποια χρήματα για τις πρώτες ανάγκες των σχολείων.
"Στόχος όλων μας, να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας ένα κα-
θαρό, λειτουργικό και ασφαλές σχολείο",λέει ο νέος δήμαρχος
Γιάννης Κασσαβός. n σελ. 4

Έτοιμα τα σχολεία
του Δήμου Αχαρνών eλεΓΧΟΣ

στους φακέλους
των εργαζομένων 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Σεπτέμβριος 2014 n Έτος 8ο - Αρ. Φύλλου 182 - 0,02 Λεπτάwww.doxth i . g rΣ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Ο

Σ
 Τ

Υ
Π

Ο
Σ





3Σεπτέμβριος 2014 n ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ  Παραπολιτικάwww.doxthi.gr

Φιλάρες μου καλές και αγαπημένες, σας χαι-
ρετώ και σας ασπάζομαι,

M
Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε και είναι α-

λήθεια πως έρχομαι φορτωμένος με ειδή-
σεις!! Και τι ειδήσεις!!

6
Σαν και αυτή που μου ήρθε κατακούτε-
λα, πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελά-

νι της υπογραφής στη θέση της αντιπολί-
τευσης για το Δημήτρη Μπουραίμη. Η Έλλη
Κατσανού, δημοτική σύμβουλος, φίλη, συ-
νοδοιπόρος χρόνων, συνεργάτης του τέλος
πάντων, αναλαμβάνει παράλληλα με την
εργασία της στην Τεχνική Υπηρεσία του δή-
μου και καθήκοντα στο γραφείο του νυν δη-
μάρχου Χρήστου Παππού!! Και μάλιστα σε
θέση – κλειδί.

@
Θέση – κλειδί, αν δε με απατά η μνήμη μου,

είχε και στη διοίκηση Μπουραίμη. Ή μάλλον
όχι, είχε κάτι παραπάνω. Θέση αντιδημάρχου. Θέ-
ση έμπιστου συνεργάτη. Όχι μια οποιαδήποτε θέ-
ση. 

M
Βεβαίως, για ευνόητους λόγους, η απόφα-

ση για το αντικείμενο των καθηκόντων της
δε θα γράφει γραφείο δημάρχου αλλά καθήκοντα
για το ΕΣΠΑ. Δηλαδή για τα χρηματοδοτικά προ-
γράμματα. Δηλαδή για την κινητήριο δύναμη του
δήμου (διότι άλλες πηγές χρηματοδότησης δε προ-
βλέπονται). Δηλαδή, όπως είπαμε, για μια θέση-
κλειδί. 

6
Νόμιμο, θα μου πείτε. Ασφαλώς. Ηθικό
όμως;;;

@
Πάμε παρακάτω. Μέσα σε ήρεμο κλίμα, με α-

στεία και φιλοφρονήσεις, πραγματοποιήθη-
καν οι δημαιρεσίες στη Φυλή. Και επειδή, έχω μνή-
μη ελέφαντα, θυμήθηκα ότι πριν περίπου τέσσερα
χρόνια, σε κάποιες άλλες δημαιρεσίες, με δήμαρχο
το Δημήτρη Μπουραίμη, είχε γίνει ο κακός χαμός.
Μέχρι που είχαν αποχωρήσει οι παρατάξεις του
Χρήστου Παππού και του Σάββα Σάββα, λόγω δια-
φωνίας τους με τη διαδικασία! 

M
Αλλά πάμε παρακάτω. Γιατί έτσι πρέπει να

κάνουμε. Να προχωράμε πάντα μπροστά...

6
Μπουγιουρντί (ελληνιστί) για κλείσιμο
του δημοτικού ιατρείου στην περιοχή

της Λίμνης και μεταφορά του σε άλλο κτίριο
πήρε ο γιατρός που το στελεχώνει και ήδη
έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες να
ξενοικιαστεί. Θα ακολουθήσει, μαθαίνω, το
κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, το οποίο
ψιθυρίζεται ότι θα πάει ή στο κτίριο της Βι-
βλιοθήκης ή στο παλιό δημαρχείο Ζεφυρί-
ου. Θα ακολουθήσουν, μαθαίνω, όλα τα κτί-
ρια στο κέντρο των Άνω Λιοσίων που είχαν
νοικιαστεί, επί Μπουραίμη, για να στεγά-
σουν υπηρεσίες του δήμου και πολιτιστι-
κούς συλλόγους.

@
Η αλήθεια είναι πως δεν είναι κακό, αν γίνεται
στο πλαίσιο περιορισμού των δαπανών, του-

ναντίον θα έλεγα. Θα πρέπει, ωστόσο, να προσε-
χθούν τρία πράγματα: ότι ο Καλλικράτης ορίζει πως
πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις
για να λειτουργήσουν δημοτικές υπηρεσίες σε ένα
κτίριο (το πατείς με πατώ σε, δεν παίζει), ότι δε θα
ξενοικιαστούν τα συγκεκριμένα κτίρια, για να νοι-
κιαστούν άλλα παραδίπλα και πως όταν λέμε όλα, εν-
νοούμε όλα!! 

M
Γιατί μόνο έτσι δείχνουμε το ειλικρινές των

προθέσεών μας...

6
Ιδιαίτερη προσοχή, κατά την ταπεινή
μας γνώμη, πρέπει να δοθεί στη Κοινω-

νική Υπηρεσία, διότι οι δημότες που την ε-
πισκέπτονται καθημερινά, δεν έχουν προ-
φανώς ούτε μέσο, ούτε αυτοκίνητο, ούτε
κουράγιο να τρέχουν στο Πάρκο Πόλης...

@
Είναι λίγο παλιό αλλά το καταγράφω γιατί μου
έκανε εντύπωση. Ο λόγος για τον τρόπο με

τον οποίο η Ρένα Δούρου χειρίστηκε τον πολιτικό
όρκο στην ορκωμοσία της. Λίγο αστεία, λίγο χαλαρά,
λίγο γελαστά, καθόλου σοβαρά. Σαν να έλεγε κάποιο
προεκλογικό σύνθημα, με το οποίο καλούσε τους άλ-
λους να συμφωνήσουν. Αλλά όταν κάποιος απαιτεί
σεβασμό στο δικαίωμά του, πρέπει πρωτίστως να το
σέβεται ο ίδιος...

M
Ως αντι-παράδειγμα θα φέρω τον τρόπο

που χειρίστηκε τον πολιτικό όρκο ο επικε-
φαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Φυλής Δημήτρης
Τσιουμπρής. Μετρημένα, σοβαρά, χωρίς αστει-
σμούς και γελάκια. Χωρίς πλακίτσα,..

6
Και να, που πάλι στις Αχαρνές πρωτοτυ-
πούμε και χαράσσουμε νέους δρόμους

στο κομμάτι της πολιτικής συνεννόησης. Σ΄
αυτό το γαλαντόμο πνεύμα και με αίσθημα
καθήκοντος, ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος
Θανάσης Κατσιγιάννης, δέχτηκε την πρότα-
ση του αντιπάλου του και νυν δημάρχου
Γιάννη Κασσαβού να αναλάβει τη θέση του
Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Για την από-
φαση αυτή ακούστηκαν διάφορα (κακε-
ντρεχή) σχόλια. Τα οποία παραβλέπουν τη
μοναδική αλήθεια: ότι η πολιτική είναι η τέ-
χνη του εφικτού!

@
Στο ίδιο πνεύμα πολιτικού πολιτισμού διεξή-
χθησαν και οι δημαιρεσίες στον Δήμο Αχαρ-

νών. Χαμόγελα, αγάπες... που γρήγορα θα ξεχα-
στούν!! Τα αίματα άναψαν μόνο κατά τη διαδικασία
εκλογής των μελής της οικονομικής επιτροπής, όπου
μέσα σε όλα ο Μιχάλης Βρεττός απέσυρε την υπο-
ψηφιότητά του, πήρε το καπέλο του κι έφυγε. Αντι-
θέτως, οι Γιάννης Λαζάρου και Τάσος Κατάρας από
την πλευρά της μειοψηφίας εξελέγησαν με άνεση α-
ναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

M
Τα υπόλοιπα μέλη είναι τα εξής: Τακτικά:

Γιάννης Κασσαβός, Σπύρος Κατσούρος,
Γιώργος Σιδηρόπουλος, Πολύκαρπος Παπαδόπου-
λος, Αντώνιος Παλιούρας και Παναγιώτα Σεληνά,
Σπύρος Βρεττός, Οδυσσέας Καμπόλης και Σωτήρης
Ντούρος. Αναπληρωματικά: Σαχσανίδου Ελένη,
Μπάμπης Ορφανίδης, Γιώργος Δασκαλάκης, Ανα-
στάσιος Κατάρας και Γιάννης Λαζάρου.

6
Ψυχροπολεμικό πρέπει να είναι το κλί-
μα στην παράταξη του Παναγιώτη Γρη-

γοριάδη. Η δημοτική του σύμβουλος Όλγα
Ποιμενίδου, αυτοπροτάθηκε για γραμματέ-

ας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος
της οικονομικής επιτροπής, χωρίς απ΄ ότι
φάνηκε να χει ενημερώσει προηγουμένως
τον επικεφαλής της.

@
Ακόμα, πάντως, περιμένουμε τους δημοτι-
κούς συμβούλους που θα τοποθετηθούν σε

δύο θέσεις "κλειδιά", αυτή του προέδρου της ΔΗ-
ΦΑ και του προέδρου της ΔΗΚΕΑ.Η ονοματολογία δί-
νει και παίρνει αλλά οι υποψήφιοι στρίβουν...την τε-
λευταία στιγμή!! Γιατί, βρε παιδιά; Γιατί, λέω;;

M
Τέλος, να κλείσουμε με τα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ. Στο

site μας http://www.doxthi.gr/ μπορείτε
να μάθετε για τις παραστάσεις και να ενημερωθεί-
τε για όσες ακολουθούν. Συγχαρητήρια στους συ-
ντελεστές που επιμελήθηκαν το πρόγραμμα και
ένέταξαν τις μεγαλύτερες εμπορικές παραστάσεις
του καλοκαιριού. Αν κι έλειπαν οι συναυλίες αλλά
και οι θεατρικές παραστάσεις ικανοποίησαν το κοι-
νό.  

6
«Μου τηλεφωνήσαν και μου είπανε.. .»
όπως λέει και το παλιό, καλό, λαϊκό

τραγούδι, πως η νέα δημοτική αρχή κινείται
μεροληπτικά σε βάρος υπαλλήλων του δή-
μου που στήριξαν το Δημήτρης Μπουραίμη
στις πρόσφατες εκλογές. Μεταξύ των εργα-
ζομένων επικρατεί αναβρασμός, μιλούν για
επιλεκτικές μετακινήσεις υπαλλήλων με
μανδύα αναδιοργάνωσης ενώ όλως τυχαίως
οι μετακινήσεις συμβαίνουν σε υπαλλήλους
που είτε στήριξαν τον Δημήτρη Μπουραί-
μη, είτε τήρησαν ουδέτερη στάση την προ-
εκλογική περίοδο.

@
Αν, λέμε αν, ευσταθούν οι καταγγελίες, θα ή-
ταν καλό η διοίκηση του δήμου να ξαναδια-

βάσει τις προεκλογικές της εξαγγελίες για διοίκηση
όλων των δημοτών και να αποφύγει να ανοίξει τέτοια
μέτωπα τη στιγμή που –είναι βέβαιο - πως θα χρεια-
στεί δίπλα της όλους τους υπαλλήλους του δήμου,
αλλά και την αντιπολίτευση, στις δύσκολες ημέρες
που έρχονται. Γιατί έρχονται...

M
Επειδή, ωστόσο, είμαι και νερόφιδο, δε

μπορώ παρά να πω και του στραβού το δί-
κιο!! Για εμάς τέτοιου είδους οι καταγγελίες πέ-
φτουν στο κενό, αφού έχουμε ιδία αντίληψη του τι
συμβαίνει στο δήμο. Κάθε πρωί εντεταλμένοι άν-
θρωποι της διοίκησης, υποδέχονται τους εργαζό-
μενους στην είσοδο του δημαρχιακού μεγάρου με
ένα κίτρινο τριαντάφυλλο - προσφορά του νέου γε-
νικού γραμματέα - και μαντολάτο.!! Απλά σε κά-
ποιους υπαλλήλους δεν δίνουν μαντολάτο, αλλά
συριανό λουκούμι και αυτό εκλαμβάνεται ως  απει-
λητικό μήνυμα, με το γνωστό σεξιστικό περιεχόμε-
νο!! 

6
Μια ντουζίνα κίτρινα τριαντάφυλλα ε-
τοιμάζονται να στείλουν κάποιοι στο

νέο γενικό γραμματέα του δήμου Φυλής Αρ-
γύρη Αργυρόπουλο, άμα τη αναλήψει και ε-

πισήμως των καθηκόντων του. Γιατί άραγε;
Μήπως είναι ΑΕΚ;

@
Επί τη ευκαιρία, στην παρακάτω φωτογραφία
απεικονίζεται ο νέος γενικός γραμματέας του

δήμου (στην ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμ-
βουλίου) πάνω στα έδρανα των δημοτικών συμβού-
λων (!!) να απαθανατίζει τις στιγμές!! Δεν τον έ-
φτανε το πάτωμα, ήθελε να ανέβει σε τραπέζι!! Τό-
σο σεβασμό στην ημέρα, το χώρο και τα έδρανα ού-
τε ο ίδιος δεν αντέχει!!

M
Αλλά νερό και αλάτι και επειδή η στήλη

είναι γαλαντόμα, θα κάνει προσφορά
μια καταπληκτική συμβουλή, αχρείαστη να εί-
ναι!!

Και άμα λάχει... τσαλαβουτάμε

Και το όνομα αυτού... Βασίλης
Το μονάκριβο γιο τους Βασίλη βάπτισαν, σε μια λιτή όσο

και ζεστή τελετή στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυ-
λής, ο Γιώργος Παναγόπουλος και η Κατερίνα Παρτσινέβε-
λου. Νονοί ήταν η Χαρούλα Μπάκωση και ο γιος της Σταύρος
και δίπλα στην Κατερίνα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και α-
γαπημένοι άνθρωποι που, παρά τις θερινές διακοπές ανη-
φόρισαν στη Χασιά, προκειμένου να δηλώσουν παρόντες σε
μια ευτυχισμένη  - για την Κατερίνα και την οικογένειά της –
στιγμή. Eμείς ευχόμαστε να τους ζήσει!

Έ χουν κιτρινίσει τα νύχια σου;
Σου έχουμε το ΑΠΟΛΥΤΟ και

φυσικό TIP! Το μόνο που
χρειάζεσαι είναι…
Αφαιρέσατε το φανταχτερό βερνίκι
νυχιών σας και ανακαλύψατε ότι τα
νύχια σας ...έχουν μετατραπεί σε μια
όχι και τόσο όμορφη απόχρωση του
κίτρινου. Υπάρχει ένας τρόπος για να
βοηθήσει στην επίλυση του
προβλήματος!
Αφού έχετε αφαιρέσει το βερνίκι
νυχιών σας, πάρτε ένα λεμόνι.
Κόψτε το στο μέσον και όχι σε φέτες.
Δημιουργήστε μια μικρή τρύπα στο
κέντρο του λεμονιού, έτσι ώστε να
μπορείτε να τοποθετήσετε το
δάχτυλό σας.
Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην
τρύπα και περιμένετε για λίγα λεπτά.
Πριν αφαιρέσετε το νύχι σας από το
κέντρο του λεμονιού, στρίψτε το
λεμόνι πέρα δώθε για να για να
γυαλίσει το νύχι.
Το λεμόνι έχει ένα φυσικό παράγοντα
λεύκανσης που λειτουργεί για τα
νύχια σας με τον ίδιο τρόπο που
λειτουργεί για να ελαφρύνει τα
μαλλιά και η περιστροφική κίνηση θα
βοηθήσει να «σπάσει» κάποια από τα
υπολείμματα της χρώσης.
Αυτά!!! Φιλάκια!!

Ο νερΟΦΙΣ

ΕΠΙ   ΤΗΣ... (ΩΧ!!!)ΘΗΣ
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Π
ενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από υπηρε-
σιακούς παράγοντες και πρόεδρο τη Ζωή Αρβανι-
τάκη, η οποία θα εξετάσει την πληρότητα των α-
τομικών φακέλων των εργαζομένων, συνέστησε
με απόφασή του ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-

πούς. Η απόφαση για τη δημιουργία της επιτροπής ελήφθη,
στο πλαίσιο των σχετικών ενεργειών ελέγχου που αναμένε-
ται να γίνουν από την κεντρική διοίκηση αλλά τα ερωτήμα-
τα που προκύπτουν είναι πολλά, με προεξάρχοντα, αν μπο-
ρούν πολιτικά πρόσωπα να συμμετέχουν – πολλώ δε μάλλον
να κατέχουν την προεδρία – σε επιτροπές υπηρεσιακών πα-
ραγόντων και γιατί συμμετέχουν, σύμφωνα με αυτόπτες
μάρτυρες, στις συνεδριάσεις της ιδιώτες ως σύμβουλοι.

της Μένης Πιρπινιά

Μια άτυπη επιτροπή, υπό την προεδρία της Ζωής Αρβανιτά-
κη, αποτελούμενη από τέσσερις ανώτερους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες, όχι μόνο των γραφείων προσωπικού και διοίκησης που
είναι τα καθ΄ ύλην αρμόδια, συστάθηκε - με απόφαση δημάρχου
- προκειμένου να εξετάσει αν οι φάκελοι των εργαζομένων του
δήμου Φυλής διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ανά-
γκη για την εξέταση των φακέλων προέκυψε από την εγκύκλιο για
έλεγχο όλων των μετατροπών συμβάσεων σε αορίστου χρόνου,
σε δήμους και δημόσιο, που απέστειλε το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας. 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ η ε-
πιτροπή έχει ήδη συνεδριάσει και εξετάσει φακέλους εργαζομέ-
νων ενώ, σε όσους λείπουν δικαιολογητικά,  θα αποστέλλονται
οι σχετικές επιστολές προκειμένου να τα καταθέσουν. 

Τα ερωτήματα, ωστόσο, που προκύπτουν είναι πολλά: 
1) Γιατί χρειάστηκε να συσταθεί μια, άτυπη έστω, επιτροπή

προκειμένου να εξετάσει τους φακέλους εργαζομένων, όταν υ-
ποτίθεται ότι αυτοί έχουν ήδη εξεταστεί, θεωρηθεί πλήρεις και
κατατεθεί πριν πολλά χρόνια;
2) Ποιος ευθύνεται που οι φάκελοι εργαζομένων, οι οποίοι έ-
χουν μεταφερθεί με αυτές τις προϋποθέσεις, δεν είναι πλήρεις;
3) Γιατί το γραφείο προσωπικού δεν έχει ήδη φροντίσει να έ-
χει έτοιμους τους πλήρεις φακέλους των εργαζομένων για κάθε

ενδεχόμενο;
4) Έχει το δικαίωμα ο διευθυντής μιας υπηρεσίας να ελέγχει
τους εργαζόμενους μιας άλλης;
5) Θα αποσταλούν όλοι οι φάκελοι στο Σώμα Ελεγκτών Δημό-
σιας Διοίκησης;

Το μεγαλύτερο ερώτημα που ανακύπτει είναι αν έχει το δι-
καίωμα οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο και δη η πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου να συμμετάσχει και να προεδρεύει σε μια
επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων. Αν όχι, δε ναρκοθετείται
αυτόματα η νομιμότητά της επιτροπής; 

Και, εν πάσει περιπτώσει, έχει δεν έχει το δικαίωμα, γιατί
κρίνεται απαραίτητο να συμμετάσχει σε αυτή την επιτροπή και
ένα πολιτικό πρόσωπο, από την στιγμή που ο υπάλληλος, ο ο-
ποίος πιστοποιεί την πληρότητα, φέρει ακέραια την ευθύνη της
υπογραφής του;

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι, σύμφωνα με α-
ποκλειστικές πληροφορίες, η συνεδρίαση της επιτροπής διεξή-
χθη παρουσία δυο ιδιωτών, οι οποίοι κατέγραφαν τη διαδικασία!
Ποιοι είναι και γιατί συμμετέχουν σε μια κλειστή επιτροπή υπη-
ρεσιακών παραγόντων; Ποια είναι ακριβώς η δουλειά τους; Ποι-
ος ο σκοπός της παρουσίας τους; 

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι
Σύμφωνα με πηγές του δήμου, αντιδράσεις για τη δημιουρ-

γία και τη συμμετοχή τους στην επιτροπή εξέφρασαν και οι ίδιοι
οι υπηρεσιακοί παράγοντες ενώ την Τετάρτη το διοικητικό συμ-
βούλιο του σωματείου εργαζομένων συναντήθηκε με το δήμαρ-
χο Φυλής Χρήστο Παππού, στον οποίο εξέφρασαν την αντίθεσή
τους. Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν παράνομη τη σύσταση της
επιτροπής, επισημαίνουν ότι αποτελεί πρόκριμα για απολύσεις
και πρόκειται να κάνουν διάβημα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ε-
σωτερικών.

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Έλεγχος στους φακέλους
των εργαζομένων
Συστάθηκε επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων του δήμου στην οποία προεδρεύει
η Ζωή Αρβανιτάκη! Έντονες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους. Μιλούν
για πρόκριμα απολύσεων. Παρουσία ιδιωτών η συνεδρίαση της επιτροπής!

Καθημερινά και με τους νέους δημο-
τικούς συμβούλους της διοίκησης συ-
μπληρώνεται το παζλ των αντιδημάρχων
και προέδρων στα νομικά πρόσωπα του
δήμου Φυλής ενώ οι σχετικές αποφάσεις
δεν έχουν ακόμα υπογραφεί και ανακοι-
νωθεί .

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ανεπι-
σήμως γνωστά, τις θέσεις των αντιδημάρ-
χων (Διοίκησης και Πολιτικής Προστασίας,
Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος) τις ο-
ποίες καταλαμβάνουν οι Δημήτρης Κα-
μπόλης, Θανάσης Σχίζας και Μιχάλης Οι-
κονομάκης αντίστοιχα, υπάρχουν και ε-

κείνοι που θα αναλάβουν νομικά πρόσω-
πα και δομές του δήμου.

Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλη-
τικού Οργανισμού Φυλής τοποθετείται ο
Γιώργος Μαυροειδής, αντιδήμαρχος Ζε-
φυρίου ο Γιάννης Μαυροειδάκος και αντι-
δήμαρχος Φυλής ο Σπύρος Μπρέμπος

Πρόεδρος των παιδικών σταθμών Ζε-
φυρίου έχει ήδη αναλάβει ο Γιώργος
Κούρκουλος ενώ είναι γνωστό ότι στους
παιδικούς σταθμούς Άνω Λιοσίων έχει το-
ποθετηθεί ο Παναγιώτης Καμαρινόπου-
λος.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες,

την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή ανα-
λαμβάνει ο Γιάννης Κρεμμύδας, τη δευτε-
ροβάθμια ο Δημήτρης Τσίγκος, αναπλη-
ρωτής δήμαρχος και υπεύθυνος Πολεοδο-
μίας θα τοποθετηθεί ο Νίκος Χατζητρακό-
σιας, υπεύθυνος Ύδρευσης ο Μαρίνος
Σαρλάς, υπεύθυνος ΚΑΠΗ ο Δαυίδ Μαύ-
ρος και Κοιμητηρίου ο Ευρυπίδης Παππάς.

Τζένη Μπάρα και Γιώργος Αντωνόπου-
λος είναι οι δύο νέοι επικεφαλής της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας του δήμου Φυλής, οι
οποίοι εγκαταστάθηκαν ήδη στο γραφείο
του πρώην εντεταλμένου συμβούλου Πα-
ναγιώτη Δρόλια στα Άνω Λιόσια. Η κα

Μπάρα θα αναλάβει, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, υπεύθυνη για θέματα άπορων δη-
μοτών και ο κος Αντωνόπουλος τα υπό-
λοιπα θέματα που άπτονται της Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας του δήμου. 

Οι νέοι αντιδήμαρχοι και πρόεδροι νομικών προσώπων στη Φυλή
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Η
Μαρία Χαριτίδη είναι η πρώτη εκλεγμένη -δια
του σώματος του Δ.Σ- γυναίκα πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, κομίζοντας αέρα
ανανέωσης στο ύψιστο,αυτό αξίωμα,το οποίο
μέχρι πρότινος αποτελούσε...αντρικό προνόμιο.

Της Άννας Χοχλάκη

Με 33 ψήφους υπέρ,8 άκυρα και 3 λευκά και με τη στήριξη τό-
σο της πλειοψηφίας όσο και της μείζονος αντιπολίτευσης η κ.Χαρι-
τίδη εκλέχθηκε πρόεδρος του νέου Δ.Σ Αχαρνών και καλείται ν' α-
ντιμετωπίσει, με το ήθος και την αντικειμενικότητα που τη διακρί-
νει,τη μεγαλύτερη πρόκληση της  αυτοδιοικητική της πορείας. Έ-
χοντας,συμπληρώσει οκτώ χρόνια παρουσίας στα δημοτικά πράγ-
ματα των Αχαρνών, η κ.Χαριτίδη θεωρείται «παλιά» και με εμπειρία
στη διεξαγωγή Δημοτικών Συμβουλίων.

Η νέα πρόεδρος εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος από το 2006.
Έχει διατελέσει πρόεδρος των δημοτικών παιδικών σταθμών και α-
ντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,θητεία κατά την οποία
κέρδισε τα εύσημα απ΄όλες τις δημοτικές παρατάξεις για την αντι-
κειμενικότητά , τη σοβαρότητα και τις γνώσεις που επέδειξε. Η νέα
πρόεδρος έχει ζήσει και διαχειριστεί, με επιτυχία, αντεγκλήσεις και
οξυμένες καταστάσεις.

Γι΄αυτά τα χαρακτηριστικά αξιολογήθηκε ως η πλέον κατάλλη-
λη για την θέση συγκεντρώνοντας,μάλιστα,την αποδοχή όχι μόνο
της παράταξής της αλλά και της αντιπολίτευσης.

"Η κ.Χαριτίδη στην προηγούμενη θητεία είχε κάνει περισσότε-
ρες συνεδριάσεις από τον τότε πρόεδρο» είπε χαρακτηριστικά ο
πρώην δήμαρχος Σ.Ντούρος εξηγώντας τη ψήφο του. «Ο πρόεδρος
του Δ.Σ πρέπει να είναι όσο πιο αντικειμενικός μπορεί. Από την
πλευρά μας, οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να είμαστε πιο συνε-
γάσιμοι,να είμαστε πειθαρχημένοι και συμπαρατάτες στο δύσκολο

έργο του Προέδρου Δ.Σ. Η κ.Χαριτίδη είναι άξια και μπορεί ν΄αντα-
πεξέλθει άνετα",τόνισε.

Από την πλερά του, ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός εξήρε την
προσωπικότητα της κ. Χαριτίδη λέγοντας ότι η αντικειμενικότητα
και η σοβαρότητά της στάθηκαν,οι λόγοι,για την επιλογή της. Εί-
πε,επίσης,ότι το νέο προεδρείο φανερώνει τη διάθεση για συνερ-

γασία και τόνισε ότι στη νέα διοίκηση το γυναικείο φύλλο έχει δυ-
νατή εκπροσώπηση καθώς πρόεδροι στις τοπικές κοινότητες Αχαρ-
νών και Θρακομακεδόνων είναι δύο γυναίκες, οι κυρίες Καττή και
Δουρίδα.

Λαμβάνοντας τον λόγο, η νέα πρόεδρος του Δ.Σ  δεσμεύτηκε να
λειτουργεί με αντικειμενικότητα και ισοτιμία, δίνοντας λόγο σ΄ό-
λους τους δημοτικούς συμβούλους. "Έίμαι πρόεδρος για όλο το δη-
μοτικό συμβούλιο και όχι μόνο της παράταξής μου",σημείωσε χα-
ρακτηριστικά. Παράλληλα ζήτησε απ΄όλους του δημοτικούς συμ-
βούλους να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τον νέο κανονισμό
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος θα ψηφιστεί στο
πρώτο δημοτικό συμβούλιο.

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ προτάθηκε και εκλέχθηκε, από τη μεριά
της μείζονος αντιπολίτευσης, ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης
Βρεττός με 23 ψήφους υπέρ,5 άκυρα και 16 λευκά. Μετά την εκλο-
γή του ο κ.Βρεττός ευχαρίστησε την παράταξή του για την επιλογή
και ζήτησε από τη νέα δημοτική αρχή να συνεχίσει το έργο που ξε-
κίνησε η προηγούμενη διοίκηση.

Τέλος, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε η κ.
Όλγα Ποιμενίδου από την ελάσσονα αντιπολίτευση με 36 ναι,3 ά-
κυρα και 5 λευκά. Η κ. Ποιμενίδου, δημοτική σύμβουλος του Πανα-
γιώτη Γρηγοριάδη αυτοπροτάθηκε,αφού η επιλογή του επικεφαλής
της ήταν ο κ.Ηλ.Γκιζέλης ,ο οποίος δεν θέλησε να αντιπαρατεθεί με
τη συνάδελφό του και  αποσύρθηκε από υποψήφιος.

Μαρία Χαριτίδη: Η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

Με διάθεση συνεργασίας οι δημαιρεσίες στον Δήμο Αχαρνών
Σε κλίμα ενότητας,συναίνεσης

και συνεννόησης μεταξύ των δημο-
τικών παρατάξεων πραγματοποιή-
θηκαν οι δημαιρεσίες για την εκλο-
γή του νέου προεδρείου του δημο-
τικού συμβουλίου Αχαρνών, των με-
λών της Οικονομικής επιτροπής, της
επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των
εκπροσώπων στην ΚΕΔΑ. Ατμόσφαι-
ρα που αποτυπώθηκε στις ομιλίες
των επικεφαλείς των παρατάξεων οι
οποίοι,σε πρώτη φάση,παρουσιά-
στηκαν ενωτικοί,δεδομένου ότι τα
προβλήματα για την πόλη είναι με-
γάλα και χρειάζονται κοινή προσπά-
θεια. 

Ο νέος Δήμαρχος Γιάννης Κασ-
σαβός, ο οποίος συνηθίζει να λέει
ότι μόνο με συστράτευση μπορεί ο
δήμος να σταθεί αντιμέτωπος με τα
μεγάλα προβλήματα, στην ομιλία
του έδειξε την πρόθεσή του να μην
τραβήξει κόκκινες γραμμές αλλά

ν΄απλώσει χείρα συνεργασίας προς
τις υπόλοιπες παρατάξεις. "Άυτή
την περίοδο πέρα από τις υποδομές
που είναι απαραίτητες στον
δήμο,χρειάζεται να στηρίξουμε τον
συνάνθρωπο. Οι προσδοκίες όλων
έχουν στραφεί σ΄εμάς,στον δή-
μο,διότι η πολιτεία τους έχει αφή-
σει. Είμαι βέβαιος ότι ο λόγος των

συναδέλφων γεννά ελπίδα"ανέφερε
ο κ.Κασσαβός.

Ενωτικός εμφανίστηκε και ο
πρώην Δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος,
ο οποίος δήλωσε έτοιμος να συνερ-
γαστεί,με τη νέα δημοτική αρχή, αρ-
κεί να «συνεχιστούν τα έργα και οι
δράσεις που είχαν ξεκινήσει στη θη-
τεία του». Από την πλευρά του, ο ε-

πικεφαλής της παράταξης "Νέα πό-
λη-Νέα πνοή" Θανάσης Κατσιγιάν-
νης,  οποίος –σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις-θα τοποθετηθεί νέος γε-
νικός γραμματέας στον Δήμο επισή-
μανε ότι «ο δήμος χρειάζεται σκλη-
ρή προσπάθεια και συνεργασία όλων
των παρατάξεων».

Το ίδιο συνεργάσιμοι και ενωτι-

κοί ήταν στις τοποθετήσεις τους οι
επικεφαλείς παρατάξεων,Σπύρος
Βρεττός και Οδυσσέας Καμπόλης.

Στις δημαιρεσίες προήδρευσε ο
πρώτος σε σταυρούς δημοτικός
σύμβουλος, της πλειοψηφίας Ανα-
στάσιος Χίος, ο οποίος τήρησε απα-
ρέγκλιτα τον κανονισμό, διεξάγο-
ντας υποδειγματικά τις διαδικασίες.

Αναστάσιος Χίος, Θεόφιλος
Αφουξενίδης, Γιώργος Δασκα-
λάκης, Παναγιώτης Πολυμενέ-
ας, Μπάμπης Ορφανίδης, Θό-
δωρος Συρινίδης, Ελένη Σαχ-
σανίδη και Ευστάθιος Τοπαλί-
δης είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι
Αχαρνών.

Συγκεκριμένα,δημοσιεύτη-
κε στη σελίδα του "Διαύγεια"
η απόφαση του δημάρχου Γιάν-
νη Κασσαβού με την οποία ορί-
ζει τους νέους αντιδημάρχους
που είναι οι εξής: Αναστάσιος
Χίος ,αντιδήμαρχος Διοικητι-
κών υπηρεσιών-Ανθρώπινου
Δυναμικού και αντιδήμαρχος

Θρακομακεδόνων. Γιώργος Δα-
σκαλάκης αντιδήμαρχος για τη
δημοτική ενότητα Αχαρνών
καθώς και αντιδήμαρχος Τοπι-
κής Ανάπτυξης και εξυπηρέτη-

σης του Πολίτη. Θεόφιλος Α-
φουξενίδης,Αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών. Παναγιώτης Πολυ-
μενέας Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων. Χαράλαμπος Ορφανί-

δης,Αντιδήμαρχος Περιβάλλο-
ντος και πρασίνου. Θόδωρος
Συρινίδης αντιδήμαρχος Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης. Ε-
λένη Σαχσανίδη αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Πολιτικής. Αντιδή-
μαρχος Παιδείας,Πολιτι-
σμού,Αθλητισμού και Νέας Γε-
νιάς ο Ευστάθιος Τοπαλίδης.

Σε περίπτωση απουσίας του
Δημάρχου τα καθήκοντά του
θα εκτελεί ο κ.Αναστάσιος
Χίος

Ανέλαβαν καθήκοντα...

Γεμάτα έδρανα...Ελπίδα όλων να συνεχιστεί η ίδια
εικόνα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ

Στην πρώτη σειρά των θέσεων της αντιπολίτευσης
η δημοτική σύμβουλος Σοφία Χριστοπούλου με
τον επικεφαλής της Οδυσσέα Καμπόλη, στις πίσω
θέσεις διακρίνεται , από την παράταξη Ντούρου,
ο δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Λαζάρου.Γιάννης Κασσαβός και Αναστάσιος Χίος
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Χ
ρησιμοποίησε τον όρο «δύσκολη κατάσταση» για το δήμο
πολλές φορές μέσα σε λίγα 24ωρα. Όσοι γνωρίζουν καλά
το Χρήστο Παππού, ξέρουν πως αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο,
πάντα, αισιόδοξος νέος δήμαρχος Φυλής αντιλαμβάνεται
πως η σημερινή εικόνα της αυτοδιοίκησης γενικότερα και

του δήμου ειδικότερα, απέχει μακράν από εκείνη που άφησε ο ίδιος
πριν τέσσερα χρόνια και η πραγματικότητα που θα κληθεί να δια-
χειριστεί δεν είναι όμορφη, δεν είναι απλή και, οπωσδήποτε, δεν
προδιαγράφεται ρόδινη...

της Μένης Πιρπινιά

Τρία αγκάθια και ένα γόρδιο δεσμό, ο οποίος ρίχνει βαριά τη σκιά του
σε κάθε μελλοντική ενέργεια, έχει να αντιμετωπίσει η νέα δημοτική αρχή
Φυλής, τα μέλη της οποίας μπήκαν ήδη δυναμικά στην αρένα της διοίκησης.
Οι επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο νέος δήμαρχος είναι εξαιρετικά πε-
ριορισμένες από τη σκληρή πραγματικότητα και οι αποφάσεις που θα κλη-
θεί να πάρει κινούνται μοιραία γύρω από αυτές. Δεν είναι τυχαίο που, σε
κάθε επαφή του, δημόσια ή ιδιωτική, ο κ. Παππούς αναφέρει εξαιρετικά
συχνά τον όρο «δύσκολα», αφού αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση του δή-
μου σε συνδυασμό με γενικότερο κλίμα για την αυτοδιοίκηση δε μπορεί
παρά να δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα.

Έσοδα – χρέος
Το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων, εκείνο που επισκιάζει τα υπόλοιπα

και δημιουργεί βρόγχο γύρω από κάθε κίνηση, ακούει στο όνομα έσοδα.
Χωρίς έσοδα δεν μπορούν να υπάρχουν έξοδα και χωρίς δαπάνες δεν υπάρ-
χει λειτουργία. Τα έσοδα για το δήμο Φυλής είναι ανύπαρκτα, αφού οι Κε-
ντρικοί Αυτοτελείς Πόροι είναι εκχωρημένοι από το παρελθόν ενώ η οι-
κονομική κρίση καθιστά απαγορευτική μια επαρκή, έστω και για τις μερι-
κές ανάγκες του δήμου, αύξηση των δημοτικών τελών. Είναι, άλλωστε,
χαρακτηριστικό ότι ως αντιπολίτευση, επί δημαρχίας Δημήτρη Μπουραί-
μη, η νυν διοίκηση του δήμου έκανε λόγο για υψηλά δημοτικά τέλη και
απαιτούσε τη μείωσή τους. 

Στον αντίποδα των μηδενικών εσόδων βρίσκεται το τεράστιο και απαι-
τητό χρέος του δήμου από τις δημοτικές επιχειρήσεις των τριών πρώην
δήμων, ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, με την μερίδα του λέ-
οντος να καταλαμβάνουν οι πρώην δημοτικές επιχειρήσεις Ανάπτυξης και
Τεχνικών Έργων των Άνω Λιοσίων.  Πρόκειται για χρέος που μεταφέρθηκε
αναγκαστικά στο νέο καλλικρατικό δήμο με βάση το νόμο 4071/12 και προ-
έρχεται από το κλείσιμο των δημοτικών επιχειρήσεων και τη μεταφορά του
προσωπικού στο δήμο. 

Σύμφωνα με καλά γνωρίζοντες, στο δήμο των Άνω Λιοσίων – όπου
βρίσκεται ο συντριπτικός όγκος του χρέους – το θέμα θα μπορούσε να είχε
ρυθμιστεί την τριετία 2007-2010, όταν οι εκκαθαριστές θα αποτύπωναν
τις πραγματικές οικονομικές υποχρεώσεις και, σε συνεργασία με την αρ-
μόδια ΔΟΥ, θα είχαν προχωρήσει σε ρύθμιση. Αντί αυτού, τα χρέη διο-
γκώθηκαν, δε μπήκαν ποτέ σε διαδικασία εκκαθάρισης και βεβαιώθηκαν
κατά προσέγγιση και σε βάρος του δήμου Φυλής. Επιπλέον, το δικαίωμα
επανελέγχου, με βάση το νόμο, είχε χαθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, κάποια στιγμή, ο κ. Μπουραίμης βρέθηκε
αντιμέτωπος με ένα βεβαιωμένο χρέος 500 εκατομμυρίων ευρώ! Παρό-
λα αυτά, με συνεχείς πιέσεις, έγγραφα και στοιχεία, η προηγούμενη δη-
μοτική αρχή κατάφερε να το κατεβάσει στα 200 εκατομμύρια, δηλώνο-
ντας ωστόσο ότι και από αυτά αναγνωρίζει μόνο τα 70 εκατομμύρια ευρώ. 

Ενδεικτικό, εξάλλου, της κατάστασης, όπως λένε καλά πληροφορη-
μένες πηγές,  είναι ότι, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, ο δήμος Φυλής
πρέπει να δίνει για τα χρέη του, το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ το
μήνα! Και επειδή πρόκειται για ένα ποσό αδύνατο, εκ των πραγμάτων, να
καταβληθεί, καθίσταται αναγκαία η δημιουργία ενός νομικού υπόβαθρου
τέτοιου που να επιτρέπει στο δήμο να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις
του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Μπου-
ραίμης, ύστερα από αλλεπάλληλες επαφές με την ΠΕΔΑ, την ΚΕΔΕ και τον
πρώην υπουργό Εσωτερικών  Γιάννη Μιχελάκη, είχε καταφέρει να περά-
σει «φωτογραφική» τροπολογία για το θέμα των χρεών, σε σχέδιο νόμου
του υπουργείου. Σύμφωνα με αυτήν, δήμοι με ληξιπρόθεσμες υποχρεώ-
σεις σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία πάνω από 10 εκ. ευρώ, θα μπο-
ρούν να τακτοποιούν τις οφειλές τους, δίνοντας ελάχιστο ποσό 1 εκ. ευρώ.

Ωστόσο, ο κ. Μιχελάκης έφυγε από την κυβέρνηση, η τροπολογία δεν
πέρασε ποτέ στο νομοσχέδιο και τώρα, είναι περισσότερο επιτακτικό από
ποτέ να παγώσει το χρέος ή να ρυθμιστεί. Αλλά το ερώτημα καίει: με τι
έσοδα θα ρυθμιστεί;

Μια πρώτη γεύση, πάντως, για την πολιτική που θα ακολουθήσει έδω-
σε ο Χρήστος Παππούς, κατά την ομιλία του στην ορκωμοσία, όταν ανα-
φέρθηκε σε εκείνα που χρωστά η κεντρική διοίκηση στο δήμο Φυλής, «τα
οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα μας καταλογίζουν ότι χρωστάμε

εμείς». Το ίδιο επιχείρημα είχε χρησιμοποιήσει κατά κόρον και ο προκά-
τοχός του αλλά είναι εξαιρετικά αβέβαιο κατά πόσο θα ιδρώσει το αυτί των
ιθυνόντων. 

Διαχείριση απορριμμάτων
Είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής, συγχρονικό και

διαχρονικό. Η σύμβαση με το ΧΥΤΑ Φυλής εκπνέει στο τέλος του χρόνου,
τα περιθώρια είναι ασφυκτικά καθώς δεν έχει προχωρήσει τίποτε επί της
ουσίας στον περιφερειακό σχεδιασμό και η κεντρική πολιτεία μοιάζει να «κλεί-
νει το μάτι» απέναντι σε ένα ενδεχόμενο επέκτασης του κυττάρου στη Φυλή. 

Το πρώτο ζητούμενο είναι τι στάση θα κρατήσει η νέα διοίκηση αλλά
και οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, οι οποίοι δηλώνουν
ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί «κόκκινη γραμ-
μή» για την παράταξη. Τόσο ο Χρήστος Παππούς (ως αντιπολίτευση) όσο
και ο Σάββας Σάββας (λάβρος σε αυτό το θέμα) έχουν δηλώσει κάθετα αντί-
θετοι σε οποιαδήποτε κατασκευή εργοστασίων στην περιοχή καθώς και στην
ανανέωση της σύμβασης για το ΧΥΤΑ. Θα επιμείνουν σε αυτή τη θέση, όπως
είχε κάνει – με αποκορύφωμα την προσφυγή στο ΣτΕ – ως δήμαρχος ο Δη-
μήτρης Μπουραίμης;

Μεγάλο όπλο στον αγώνα των κατοίκων αποτελεί, εξάλλου, η εκ-
φρασμένη αντίθεση της νέας Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου στον
περιφερειακό σχεδιασμό και την κατασκευή εργοστασίων στην περιοχή. Η
ουσία είναι όμως μια και, ενδεχομένως, αμείλικτη για την περιοχή: με δε-
δομένα τα στενά χρονικά πλαίσια μέχρι το Δεκέμβριο, είναι αμφίβολο κατά
πόσο θα μπορέσει να υλοποιηθεί οτιδήποτε άλλο.

Η δεύτερη παράμετρος του προβλήματος της διαχείρισης απορριμ-
μάτων είναι και πάλι οικονομική. Η σύμβαση με το ΧΥΤΑ τελειώνει το Δε-
κέμβριο του 2014 και συνεπώς τελειώνουν τα αντισταθμιστικά.  Από την
άλλη, η σύμβαση που έχει υπογράψει ο πρώην δήμος Φυλής με τον ΕΔ-
ΣΝΑ αφορά μόνο σε διαδικασία αποκατάστασης (όχι μεταφροντίδας, κάτι
που θα υπάρξει σε μεταγενέστερο χρόνο), εκτείνεται σε χρονικό ορίζοντα
10 χρόνων (μέχρι το 2024) και προβλέπει ότι ο δήμος θα συνεχίσει να παίρ-
νει τα αντισταθμιστικά που έπαιρνε (18 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο), διό-
τι πρόκειται για μια ενεργή διαδικασία. 

Με αυτά ως δεδομένα, παραμένει άγνωστο πως θα καλύπτεται κάθε
μήνα το τεράστιο κόστος της μισθοδοσίας και των ανελαστικών δαπανών
του δήμου, τα οποία ανέρχονται σε 60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με ελά-

χιστα περιθώρια μείωσης, υπό τις παρούσες συνθήκες.
Επιπλέον, η νέα Περιφερειάρχης φέρεται αποφασισμένη να μη δια-

χειριστεί τα έσοδα του ΕΔΣΝΑ, με τον τρόπο που τα διαχειριζόταν ο προ-
κάτοχός της. Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες της, τα χρήματα δε θα δί-
νονται αφειδώς προς οποιονδήποτε και οπουδήποτε αλλά θα κρίνει η ίδια
ανάγκες και προτεραιότητες. Μέσα σε αυτές εικάζεται ότι θα είναι η μι-
σθοδοσία των εργαζομένων – πως θα μπορούσε άλλωστε να δικαιολογή-
σει το αντίθετο μια παράταξη της αριστεράς – αλλά όχι άλλα χρέη και τρί-
τες υποχρεώσεις. 

Ίσως, προς τούτο και να αποκτά ιδιαίτερο νόημα η προειδοποίηση του
Χρήστου Παππού στην ορκωμοσία του: «Η αυτοδιοίκηση και η κεντρική
διοίκηση χρωστάνε πολλά στο δήμο και πρέπει να δώσουν λύσεις. Τα Λιό-
σια, το Ζεφύρι και η Χασιά δεν παίζουν. Και αυτό το λέω για να γίνει κα-
τανοητό από όλους και από όλες και προς κάθε κατεύθυνση».

Εξάλλου, ως κερασάκι στην τούρτα θα μπορούσε να εκληφθεί και η
τοποθέτηση του υπουργού εσωτερικών ότι «τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως (πάνω
από 300 εκατ. ευρώ από το 2007) που επιβαρύνονται οι Αθηναίοι μέσω των
δημοτικών τελών ως ανταποδοτικά οφέλη για τον ΧΥΤΑ πηγαίνουν στη μι-
σθοδοσία των υπεράριθμων δημοτικών υπαλλήλων του δήμου Φυλής, και
όχι στις υποδομές του δήμου»

Εύκολα, πάντως, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την οικονομική πίε-
ση που θα ασκηθεί. Δήμος Φυλής και εργαζόμενοι, που λειτουργούν και
πληρώνονται από αυτά τα χρήματα, δεν αποκλείεται να βρεθούν στη μέση
μιας δίνης, με άγνωστες προεκτάσεις. Και φαντάζουν ίσως πιο αληθινές από
ποτέ, οι επισημάνσεις του Δημήτρη Μπουραίμη ότι ο δήμος πρέπει να μπο-
ρεί να εξασφαλίσει έσοδα από το ΧΥΤΑ, στα πλαίσια της αποκατάστασης
και μόνο - και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο αγκάθι. 

Κινητικότητα – εργαζόμενοι
Αντιμέτωποι με το πιο αβέβαιο κομμάτι της διαδρομής τους θα βρε-

θούν οι εργαζόμενοι του δήμου και μαζί τους η νέα διοίκηση, που θα κλη-
θεί να διαχειριστεί το τρίπτυχο: κινητικότητα, έλεγχοι συμβάσεων και οι-
κονομική δυσπραγία. 

Η απροθυμία των υπαλλήλων στους δήμους να μετακινηθούν εθε-
λοντικά θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, την πολιτεία σε υποχρεω-
τικές μετακινήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο δήμος Φυλής θεωρείται
δήμος με υπεράριθμους υπαλλήλους και, υπό το πρίσμα αυτό, δε μπορεί
να θεωρείται τυχαία η πρόσφατη δήλωση του υπουργού Εσωτερικών Αρ-
γύρη Ντινόπουλου ότι ο δήμος Φυλής διαθέτει σήμερα υπερτετραπλάσι-
ους (!) δημοτικούς υπαλλήλους συγκριτικά με άλλους δήμους με ανάλο-
γο πληθυσμό.

Από την άλλη, μερίδιο στα προβλήματα και άρα στη λύση τους, ανα-
μένεται να διεκδικήσουν οι έλεγχοι για τα πλαστά πιστοποιητικά και τις με-
τατροπές συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, που πραγματοποιήθηκαν αφει-
δώς στο παρελθόν, κυρίως, στον πρώην δήμο Άνω Λιοσίων. ‘Ήδη εντο-
πίστηκαν και απομακρύνθηκαν τρεις υπάλληλοι με πλαστά απολυτήρια και
πτυχία ενώ προβληματισμό προκαλούν οι ελλείψεις δικαιολογητικών σε φα-
κέλους εργαζομένους που μεταπήδησαν «εν μια νυκτί» από τις δημοτικές
επιχειρήσεις στο δήμο. 

Ανεργία
Είναι το τρίτο αγκάθι και ίσως εκείνο που πονάει περισσότερο. Η υπέρ-

μετρη διόγκωση των αιτημάτων στην Κοινωνική Υπηρεσία για βοήθεια αν-
θρώπων που έμειναν άνεργοι την προηγούμενη τριετία οδήγησε τη διοί-
κηση του Δημήτρη Μπουραίμη να αλλάξει τους αρχικούς σχεδιασμούς της.
Εκείνο που προείχε ήταν η δημιουργία θέσεων εργασίας, έστω και προ-
σωρινών, και η στήριξη της κοινωνικής πολιτικής, των παιδικών σταθμών
και των σχολείων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική ασφυξία
των κατοίκων. 

Το θέμα της εξασφάλισης εργασίας σε πολίτες εξελίχθηκε άλλωστε
και σε Δούρειο Ίππο των εκλογών του Μαΐου, γεγονός με το οποίο, μοι-
ραία, ο δήμος θα βρεθεί ενώπιος ενωπίω.

Σημαντική θέση στο κάδρο των δυσκολιών καταλαμβάνουν, επίσης,
οι κατασχέσεις, η τύχη της Μονομετοχικής Εταιρία η οποία θα πρέπει να
τεθεί σε εκκαθάριση, τα ληξιπρόθεσμα χρέη και το θέμα του δημοτικού
ραδιοφώνου Ξένιος, για το οποίο ο Χρήστος Παππούς έχει διαβεβαιώσει
ότι θα άρει την απόφαση για λύση του και θα το λειτουργήσει ξανά. Και
βεβαίως, η απαρέγκλιτη υποχρέωση τακτικής καταβολής των ασφαλιστι-
κών εισφορών των εργαζομένων – διότι δε θα μπορεί διαφορετικά να πλη-
ρώνεται ούτε η μισθοδοσία. Και όλα αυτά με δεδομένη την κλειστή στρό-
φιγγα στα οικονομικά που καθιστά απαγορευτική την ομαλή χρηματική ροή
του παρελθόντος. 

Προς τούτο και το οικονομικό σκέλος αποτελεί το κρισιμότερο κομ-
μάτι της παρούσας διοίκησης. Ένα γόρδιο δεσμό που θα κληθούν να λύ-
σουν  ή να κόψουν– με κόστος και χωρίς πισωγυρίσματα - διοίκηση και
δημοτικό συμβούλιο...

Τα αγκάθια του δήμου Φυλής
Σε γόρδιο δεσμό εξελίσσονται έσοδα – χρέος

O Δ. Μπουραίμης βρέθηκε
αντιμέτωπος με ένα βεβαιωμένο
χρέος 500 εκατομμυρίων ευρώ!
Mε συνεχείς πιέσεις, κατάφερε να το
κατεβάσει στα 200 εκατομμύρια ευρώ

Ο νέος δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς
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27 ΓΟΥΝΑΡΗ ΖΩΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
28 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
29 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
30 ΖΙΩΓΑ ΑΛΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
31 ΖΗΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

32 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
33 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
34 ΣΙΟΥΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
35 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝ. ΡΟΔΟΥ
36 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
37 ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
38 ΒΡΟΥΣΗ ΒΙΒΙΑΝΑ Φ.Π.Ψ. ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
39 ΚΙΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΑΣ
40 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΑΣ
41 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
42 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΖΩΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΝ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
43 ΚΩΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ
44 ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
45 ΕΡΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
46 ΓΚΕΜΟΥ ΕΦΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
47 ΓΚΟΤΣΗ ΒΙΚΥ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
48 ΜΑΝΤΕΛΗ ΕΥΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
49 ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
50 ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΘΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
51 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
52 ΚΥΡΚΟΥΛΗ ΕΥΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑ
53 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ
54 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕΙ ΛΗΜΝΟΣ
55 ΚΑΤΡΙΤΣΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΛΙΤ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
56 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
57 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
58 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
59 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΝΩΕ   ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
60 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
61 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
62 ΜΕΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

63 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ. ΑΘΗΝΑ
64 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
65 ΣΑΤΖΙΝΤ ΡΟΥΤΑΜΠΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
66 ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
67 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
68 ΚΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
69 ΜΠΙΚΟΡΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
70 ΜΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ
71 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΓΑΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ
72 ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ
73 ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΤΣ ΝΤΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ
74 ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ
75 ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗ
76 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
77 ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
78 ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
79 ΧΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ`
80 ΑΡΓΥΡΟΥ ΛΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
82 ΚΑΠΑΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜ. ΧΑΛΚΙΔΑ
83 ΣΕΙΤΟΥ ΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
84 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
85 ΤΣΙΡΙΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
86 ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
87 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
88 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝ. ΧΑΛΚΙΔΑ
89 ΣΙΑΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
90 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
91 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
92 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
93 ΤΕΡΟΛΛΙ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
94 ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
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Μ
ε δύσκολες οικονομικές συνθή-
κες αλλά αρκετά μειωμένα τα
ληξιπρόθεσμα και συσσωρευ-
μένα παλαιότερα χρέη, ανα-
λαμβάνει τους σημαντικούς το-

μείς της η νέα διοίκηση του δήμου Φυλής.
Παρά τους μειωμένους πόρους, η προηγού-
μενη δημοτική αρχή κατάφερε, τόσο σε ε-
πίπεδο δήμου, όσο και σε επίπεδο νομικών
προσώπων να περιορίσει τις δαπάνες, να
βάλει σε τροχιά ικανοποιητικής ρύθμισης
τις παλαιές οφειλές και, κυρίως, να μη δη-
μιουργήσει νέες. Η ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ παρου-
σιάζει ένα συνοπτικό απολογισμό οικονομι-
κών δεδομένων, όπως καταγράφηκαν και
δημοσιοποιήθηκαν το προηγούμενο διά-
στημα στο δήμο, την Κοινωφελή Επιχείρη-
ση και τα νομικά πρόσωπα του δήμου Φυ-
λής.

της Μένης Πιρπινιά

Ποσά 150.000 ευρώ, κυρίως, δεσμευμένα
σε διάφορες τράπεζες, 600 ευρώ στο ταμείο
και μια κατάσταση οφειλών, που έπρεπε να
πληρωθούν σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία
ύψους 3.500.000 ευρώ, παρέλαβε με την ανά-
ληψη των καθηκόντων του, από τον πρώην δή-
μο Άνω Λιοσίων ο Δημήτρης Μπουραίμης.
235.000 ευρώ υπήρχαν στο ταμείο που παρέ-
λαβε από τον πρώην δήμο Ζεφυρίου ενώ ο
πρώην δήμος Φυλής άφησε στον ΕΔΣΝΑ το πο-
σό των 3.200.000 ευρώ τον Δεκέμβριο του
2012, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει με
την πρώτη καταβολή για τον νέο, ενιαίο δήμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 150.000
ευρώ συμπεριλαμβάνονταν περίπου 16.000
ευρώ δεσμευμένα σε ιδιωτική τράπεζα, δυο
λογαριασμοί σε δυο διαφορετικές τράπεζες
(400 και 2.000 αντίστοιχα), δυο εγγυητικές ε-
πιστολές (10 και 12 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα)
οι οποίες είχαν χαθεί, 10.000 ευρώ στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και 25.000 ευρώ
δεσμευμένα από κατάσχεση.

Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια:
• Αποπλήρωσε 31 από τα 37 εκατομμύρια ευ-

ρώ των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων χρεών
• Κατέβαλλε περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ σε

ασφαλιστικά ταμεία (μαζί με ένα μέρος των
δημοτικών επιχειρήσεων), αφήνοντας υπό-
λοιπο περίπου 900 χιλιάδες ευρώ, με το ο-
ποίο κλείνουν τα χρέη του δήμου προς το Ι-
ΚΑ. 

• Αποπλήρωσε το χρέος στην εφορία και σή-
μερα ο δήμος Φυλής δε χρωστά τίποτε

• Ρύθμισε και πλήρωσε χρέος στην ΕΥΔΑΠ, το
οποίο είχε φτάσει στο δυσθεώρητο ύψος των
40 εκατομμυρίων ευρώ. Έμεινε μόνο οφειλή
3 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, το υπόλοιπο που άφησε στη νέα
διοίκηση ανέρχεται σε: 257.000 ευρώ στο Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 547.000
ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδας από το ΕΣΠΑ,
70.000 ευρώ δεσμευμένα σε ιδιωτική τράπε-
ζα, 96.000 ευρώ σε τραπεζική επιταγή και
18.500 ευρώ στο ταμείο του δήμου. 

Σημαντικό μερίδιο, εξάλλου, στο οικονομι-

κό επίπεδο κατέλαβε η προσπάθεια για στήρι-
ξη των κοινωνικών δομών, με πόρους που κα-
τευθύνθηκαν σε αδύναμους πολίτες. Σύμφωνα
με πληροφορίες, συνολικά οι υπηρεσίες του
δήμου, που διαχειρίστηκαν το κοινωνικό έργο,
διέθεσαν το μεγαλύτερο ποσό για την κοινωνι-
κή, οικονομική και ιατροφαρμακευτική υπο-
στήριξη οικονομικά αδύναμων δημοτών και
την άσκηση πολιτικής συνοχής και αλληλεγ-
γύης μέσω των σχολικών επιτροπών και των
νομικών προσώπων.

Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανι-
σμός: Μείωση χρεών στο 1/3...
Μια τερά-

στια προσπά-
θεια για να μει-
ωθούν τα χρέη
των τεσσάρων
(4) νομικών
προσώπων που
αποτελούν τον
Πολιτιστικό και
Αθλητικό Οργα-
νισμό του δήμου
Φυλής κατέβα-
λαν ο πρώην
πρόεδρος Κώ-
στας Σκαμαντζούρας και οι συνεργάτες του.  Το
αθλητικό τμήμα της Φυλής, των Άνω Λιοσίων
και του Ζεφυρίου καθώς και το πολιτιστικό
τμήμα των Άνω Λιοσίων κουβάλησαν ως προί-
κα στο νέο φορέα χρέος της τάξης του
1.515.750 ευρώ, το Δεκέμβριο του 2011.

Τον Σεπτέμβριο του 2012, οι οφειλές μει-
ώθηκαν στο 1.119.820 ευρώ και τον Απρίλιο
του 2013 στο 1.090.827 ευρώ. 

Σήμερα, η νέα διοίκηση του Οργανισμού
παραλαμβάνει ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους
μόλις 460.000 ευρώ ενώ, αξίζει να σημειωθεί,
ότι η διοίκηση και ο Κώστας Σκαμαντζούρας
δεν άφησαν ουσιαστικά κανένα ληξιπρόθεσμο
χρέος από την παρούσα δημοτική αρχή. 

Επιπλέον, ο Οργανισμός αφήνει σημαντική

παρακαταθήκη το πλούσιο έργο της περιοχής
στον πολιτισμό και τον αθλητισμό που έρχεται
από το παρελθόν, συντηρήθηκε με πολύ μεγά-
λο κόπο τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και κρα-
τήθηκε  -με την αρωγή του δήμου - ζωντανό
για τα επόμενα χρόνια...

ΚΕΔΗΦ: Κέρδη,
έργο και συνέπεια...

Ο πρώην
πρόεδρος της
Κοινωφελούς Ε-
πιχείρησης Ιω-
άννης Ρόδης πα-
ρέλαβε χρέος
π ε ρ ί π ο υ
1.100.000 ευρώ
και το μείωσε
στα 450.000 ευ-
ρώ ενώ δε δημι-
ούργησε νέο. Ε-
πιπλέον, και στα
τρία χρόνια λει-
τουργίας της η Κοινωφελής Επιχείρηση κατέ-
γραψε θετικό οικονομικό πρόσημο με βάση τα
στοιχεία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Tο
2011 κατέγραψε κέρδη ύψους 137.109 ευρώ,
το 2012 122.672 ευρώ και το 2013, κέρδη πε-
ρίπου 70.000 ευρώ. 

Το θετικό πρόσημο της Επιχείρησης οφεί-
λεται, κυρίως, στην ικανότητά των δομών της
να απορροφούν και να παίρνουν χρηματοδο-
τούμενα προγράμματα ενώ σημαντικό κεφά-
λαιο στην τριετή επιτυχημένη διαδρομή της α-
ποτέλεσε η πειθαρχία και η σαφή κατεύθυνση
του ίδιου του πρόεδρου της: τακτοποίησε πα-
λαιά, συσσωρευμένα χρέη, ακολούθησε απα-
ρέγκλιτα τις ρυθμίσεις και έδωσε τη δυνατότη-
τα στην επιχείρηση να δέχεται έγκαιρα τις χρη-
ματοοικονομικές ροές.

Όσον αφορά στο έργο της, η πρώην διοίκη-
ση παραδίδει τρία ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα
Φυλή) σε πλήρη λειτουργία, ένα Κέντρο Δημι-
ουργικής Απασχόλησης Παιδιών για όλο το δή-
μο και μια εξαιρετική συμφωνία με τους Για-
τρούς του Κόσμου για τη λειτουργία μόνιμου
ανοιχτού Πολυιατρείου της οργάνωσης στα Ά-
νω Λιόσια, η δημιουργία του οποίου βρίσκεται
προ των πυλών.

Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή: Νοι-
κοκύρεμα και θέληση...
Π ε ρ ί π ο υ

100.000 ευρώ
ήταν τα χρέη
που παρέλαβαν
ο Ιωάννης Ρό-
δης στην αρχή
και ο Δημήτρης
Πουλιάσης στην
συνέχεια, από
τις προηγούμε-
νες σχολικές ε-
πιτροπές των
τριών πρώην
δήμων (Άνω
Λιόσια, Ζεφύρι ,Φυλή) ενώ οφειλές υπήρξαν
στις ασφαλιστικές εισφορές των καθαρι-

στριών, ποσό (περίπου 100 000 ευρώ συν τα
πρόστιμα)  το οποίο ρυθμίστηκε με ευνοϊκούς
όρους και εξοφλήθηκε. Επιπλέον, δεν είχαν
αποδοθεί φόροι, ούτε είχαν υποβληθεί ποτέ
φορολογικές δηλώσεις. 

Χρειάστηκε η συστηματική δουλειά του
Δημήτρη Πουλιάση και των συνεργατών του,
για να μπουν όλα σε μια πορεία: οι ασφαλιστι-
κές εισφορές και οι μισθοί των καθαριστριών
αποπληρώθηκαν στο ακέραιο, το ίδιο και οι
μισθοί των σχολικών τροχονόμων. Επίσης,
πληρώθηκαν όλοι οι φόροι, κατατέθηκαν οι
φορολογικές δηλώσεις για έτη από το 2011
ως 2013 ενώ έγιναν κανονικά οι απολογισμοί
και ελέγχθησαν, μάλιστα, από ορκωτό λογι-
στή. Επιπλέον, απέμεινε ένα χρέος γύρω στα
35. 000 ευρώ σε προμηθευτές.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, για την πρω-
τοβάθμια σχολική επιτροπή ήταν οι τρεις ιδι-
αίτερες αποφάσεις του προέδρου της: καθιέ-
ρωσε τη σίτιση στο σχολείο σε όλα τα παιδιά
που αντιμετώπιζαν πρόβλημα, εξόπλισε όλα
τα δημοτικά σχολεία με διαδραστικούς πίνα-
κες και παρείχε μια μεγάλη, σε εύρος, ασφα-
λιστική κάλυψη σε όλα τα παιδιά των δημοτι-
κών και νηπιαγωγείων του δήμου Φυλής.

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή:
Καινοτομία και αποτελεσματικότητα...
Ο πρόεδρος

του νομικού
προσώπου της
Ενιαίας Σχολι-
κής Επιτροπής
Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευ-
σης Θεοδόσης
Δρόλιας παρέ-
λαβε από τους
προκατόχους
του ένα χρέος
της τάξης περί-
που των
280.000 ευρώ. Παρά τις μειωμένες κατά 60%
επιχορηγήσεις από το κράτος, με σφιχτή δια-
χείριση και τη συνδρομή του δήμου, κατάφε-
ρε να το μειώσει στις 130.000 ευρώ. Επιπλέ-
ον, αφήνει ταμειακά διαθέσιμα περίπου
30.000 ευρώ.

Η θητεία του έχει να επιδείξει δυο σημα-
ντικές καινοτομίες: καθιέρωσε την επιχορή-
γηση των σχολείων  (μέσω σχολικών συμβου-
λίων) με μετρητά, για τις καθημερινές τους α-
νάγκες και δημιούργησε, από κοινού με τον
πρόεδρο της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτρο-
πής, το Συνεργείο Παιδείας (ένα συνεργείο α-
ποτελούμενο από υπαλλήλους του δήμου, το
οποίο ασχολούνταν αποκλειστικά με τα προ-
βλήματα των σχολείων).

Επιπλέον, επιχορήγησε σχολικές εκδρο-
μές και εκπαιδευτικά προγράμματα και διέθε-
σε ποσό περίπου 80.000 ευρώ για τον εξο-
πλισμό των εργαστηρίων φυσικών επιστημών
και πληροφορικής των γυμνασίων και λυκείων
του δήμου Φυλής, ενέργεια που έγινε για
πρώτη φορά οργανωμένα και για την οποία α-
πέσπασε τα εύσημα παραγόντων του Υπουρ-
γείου Παιδείας. 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Τι παρέλαβε και τι παρέδωσε
η διοίκηση του Δημήτρη Μπουραίμη



Î
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Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Εξασφαλίστε το μέλλον με... Ξένες Γλώσσες
Σ

την εποχή που ζούμε, το να γνωρίζουμε μόνο την μητρική μας
γλώσσα δεν αρκεί.Ιδιαίτερα σήμερα, που η παγκοσμιοποίηση
βρίσκεται στο αποκορύφωμα της, η γνώση και άλλων γλωσσών

είναι κάτι το οποίο κρίνεται ως απόλυτα απαραίτητο.

Η «ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ» όπως πράττει,τα τελευταία χρόνια,παρουσιάζει
τη φιλοσοφία γνωστών Κέντρων Ξένων Γλωσσών των περιοχών
μας,με στόχο να δώσει στους αναγνώστες τα απαραίτητα εφόδια για
την επιλογή τους.

ΕΚΦΡΑΣΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ...ΕΚΦΡΑΣΗ

Η εκμάθηση μιας η περισσοτέρων ξένων γλωσσών δεν αποτελεί γνω-
στική πολυτέλεια, πολύ δε περισσότερο  στην εποχή μας, όπου οι πα-
γκοσμιοποιημένες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές , πολιτιστικές και
άλλες  δραστηριότητες απαιτούν εξειδίκευση υψηλού επιπέδου .

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Έκφραση, ακολουθώντας τις σύγχρονες
μεθόδους στον χώρο της εκπαίδευσης  διαθέτει ειδικό μαθησιακό πλάνο για κάθε μαθητή χωριστά, δημιουργώ-
ντας έτσι τη δυνατότητα να απατπύξει τις δικές του ξεχωριστές αντιληπτικές ικανότητες , τις οποίες καλείται να
τις εντάξει στη τάξη. 

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Έκφραση χρησιμοποιεί καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, με χρήση της γλώσ-
σας από την πρώτη στιγμή και σύγχρονα βιβλία από το εξωτερικό με τη μέθοδο eurokid. Επίσης, προωθεί τη  συ-
νεργασία μαθητών με σχολεία του εξωτερικού, με στόχο την καλύτερη εμπέδωση του γλωσσικού αντικειμένου
που κάθε μαθητής έχει επιλέξει

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Έκφραση οι καθηγητές διδάσκουν  την απαιτούμενη ύλη μέσα από  βραβευμένες
σειρές βιβλίων που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τη νοημοσύνη των μαθητών., ενώ η επιμόρφωση των ε-
ξειδικευμένων καθηγητών που συνεργάζονται με το Κέντρο  επεκτείνεται  και σε παιδαγωγικά θέματα.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Έκφραση  οι μαθητές αναπτύσσουν τις ικανότητες τους  σ’  ένα  σύγχρονο περι-
βάλλον όπου  εξασκούν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες με χρήση διαδραστικού πίνακα,video,internet . Ο στό-
χος των καθηγητών της ΕΚΦΡΑΣΗΣ είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις διαφορετικές νοη-
μοσύνες τους για να μάθουν όχι μόνο την γλώσσα, αλλά να δουλεύουν μεθοδικά και συστηματικά.

Αδιάψευστος μάρτυρας της συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Έκ-
φραση είναι τα 16 συνεχή έτη λειτουργίας μας με ποσοστό επιτυχίας άνω του 90%, σε μαθητές που έδωσαν ε-
ξετάσεις για πρώτη φορά. 

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Έκφραση διατηρούμε προσιτά δίδακτρα , δωρεάν εγγραφή ενώ παρέχουμε δω-
ρεάν βιβλία και γραφική ύλη. 

Στην ΕΚΦΡΑΣΗ Αγαπάμε τα παιδιά.
Φροντιστήρια ξένων γλωσσών στις Aχαρνές, Μενίδι
αγγλικα - γαλλικά - γερμανικά - ιταλικά - ισπανικά
α) Σαμψούντος 30, 13675 Αγ. Πέτρος, Αχαρναί Τηλ:

210 2460770
β) Διδύμων 18, 13679 Μπόσκιζα, Αχαρναί Τηλ: 210

2445300
email: ekfrasi.edu@gmail.com

Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΌΜΗΡΟΣ

Στο ΚΞΓ (Κέντρο Ξένων Γλωσσών) ΌΜΗΡΟΣ Αχαρνών έχουμε ανοίξει παράθυρο στο
μέλλον που μεγαλώνει, βελτιώνεται, και προσαρμόζεται συνεχώς στις σύγχρονες μεθό-
δους εκπαίδευσης.  Τα σύγχρονα προγράμματα διδασκαλίας που ακολουθούμε βασίζο-
νται στην χώρο-χρονική αλληλουχία και στο γραφο-κινησιακό συντονισμό σε απόλυτη
συνάρτηση με τις νέες τεχνολογίες. Εκτός από το γεγονός ότι διδάσκουμε μια ξένη
γλώσσα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο να έχουμε ενεργό ρόλο και στη διαδικασία δια-
μόρφωσης της προσωπικότητας των μαθητών μας, μιας και αποτελούμε μέρος της γενι-
κότερης παιδείας και καλλιέργειάς τους, διατηρώντας ταυτόχρονα βαθιές και μακροχρόνιες διαπροσωπικές σχέσεις μαζί
τους. Πρώτο και βασικό κριτήριο επιλογής του ΚΞΓ ΌΜΗΡΟΣ Αχαρνών για τους γονείς και τα παιδιά είναι τα μεγάλα
ποσοστά επιτυχίας σε παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία.  Δεν αρκούμαστε στην πρόσκαιρη και εικονική επιτυχία κα-
τευθύνοντας τους μαθητές μας στην απόκτηση πτυχίων που ανταποκρίνονται μόνο στις απαιτήσεις της εγχώριας αγο-
ράς…   Η επιτυχία μας οφείλεται στο γεγονός ότι είμαστε μια δεμένη Ομάδα που δεν φείδεται έρευνας για ό,τι αλλάζει

στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, αλλά και για το πώς οι μαθητές μας θα κάνουν κτήμα τους
τη γνώση και κατά συνέπεια θα γίνουν κάτοχοι των πολυπόθητων πτυχίων.  Οι εκπαιδευτι-

κοί του ΚΞΓ  ΌΜΗΡΟΣ Αχαρνών δεν είναι
μόνο δάσκαλοι - είναι καταρτισμένοι παιδα-
γωγοί, που με περίσσια αγάπη για αυτό που
κάνουν θέτουν ως στόχο τους όχι μόνο να
έχουν επιτυχημένα αλλά και… ευτυχισμένα
παιδιά! Είμαστε μια Ομάδα που βάζει συνε-
χώς τον πήχη ψηλότερα, διότι για εμάς
ανταγωνιστής  είναι μόνο ο εαυτός μας, τον
οποίο πρέπει συνεχώς να ξεπερνάμε…!

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΧΑΙΚΑΛΗ»

Η εμπειρία 30 ετών αποτελεί
εγγύηση για την επιτυχία
ΑΓΓΛΙΚΑ –ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ - ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες απο Pre-Junior έως
Proficiency
Τμήματα ενηλίκων σε όλες τις γλώσσες και για πολλές ειδικότη-
τες.Συνεργασία με τους μεγαλύτερους εξεταστικούς φορείς και
Πανεπιστήμια του Εξωτερικού..
Προετοιμασία για τα ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών εξετά-
σεων..
Προετοιμασία  GCE  για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια της Βρετανίας.
• Διδασκαλία: Από αυστηρά επιλεγμένο έμπειρο προσωπικό και την προσωπική επιμέ-
λεια της κας Χαικάλη.
• Χρήση διαδραστικού πίνακα και διαδραστικού βιβλίου.
• Δωρεάν εξάσκηση σε  Η/Υ
• Προβολή ταινιών σε ειδική αίθουσα προβολής Προσφέρουμε υποτροφίες για δωρεάν
φοίτηση στους μαθητές που αριστεύουν 
• Δωρεάν φοίτηση για την Pre-Junior τάξη
• Εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες.                                     
• Τσάντα και τετράδια 
• Εκδηλώσεις-Εκδρομές-Θεατρικές παραστάσεις.
• Διαρκής επαφή με γονείς και κηδεμόνες και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών 



Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

Επιλέξτε σωστά Τ
ο νέο εκπαιδευτικό σύστημα, οι πανελλαδικές εξετάσεις και η εισαγωγή των
μαθητών στις σχολές της πρώτης τους προτίμησης είναι σίγουρα κάποιες 
από τις καθημερινές σκέψεις και αναζητήσεις που έχουν μικροί και μεγάλοι.

Γι΄αυτό η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης θεωρείται
κρίσιμη και πρέπει να βασίζεται σε συνδυασμό κριτηρίων για να είναι και ορθή.

Π
οιά είναι τα υλικά της επιτυχίας
που χρησιμοποιεί εδώ και 35 χρό-
νια το Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Helen's School
Η επιτυχία είναι συνδυασμός πολλών

παραγόντων. Επιμονής, υπομονής, κατα-
νόησης και σκληρής δουλειάς από δασκά-
λους και μαθητές. Απαιτείται άμεση επαφή
με τον κάθε μαθητή συναισθηματικά και
πνευματικά. Θα μου επιτρέψετε όμως να
τονίσω, πως στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Helen's School  η αναζήτηση το καθηγητι-
κό προσωπικό αναζητά συνεχώς καινούρ-
για πράγματα  και άρα η εξελιξή του, δεν
σταματά στις αίθουσες διδασκαλίας με το
πέρας κάθε διδακτικής ώρας. Παρέχουμε
τη δυνατότητα στους καθηγητές μας για
συνεχή επιμόρφωση τόσο στο γνωστικό
τους αντικείμενο όσο και στον παιδαγωγι-
κό τομέα. Επαναλαμβανόμενες μελέτες
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας,
καταδεικνύουν  τη συνάφεια που επιβάλ-
λεται να  υπάρχει μεταξύ της ύλης που πρέ-
πει να διδάξει ο καθηγητής και του τρόπου

που αυτή η ύλη πρέπει να διδαχθεί . Ταυ-
τόχρονα η  εμπιστοσύνη και συμπαράστα-
ση των γονέων  στο έργο μας, έχουν σαν α-
ποτέλεσμα  την  τόσο μεγάλη επιτυχία στις
εξετάσεις LOWER και PROFICIENCY.

Τι πρέπει να προσέχει κάποιος όταν
επιλέγει φροντιστήριο ξένων γλωσσών;

Ο κάθε γονέας πρέπει,  πριν επιλέξει
το φροντιστήριο ξένων γλωσσών να ερευ-
νήσει τις ικανότητες των διδασκόντων, την
δυνατότητα σωστής αξιολόγησης των ικα-
νοτήτων των μαθητών αλλά και την εμπει-
ρία και γνώση που έχει η διεύθυνση του κά-
θε φροντιστηρίου.

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω

τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους μαθη-
τές της περιοχής μας για την εισαγωγή τους
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να
ευχηθώ στα παιδιά που ξεκινούν τώρα, κα-
λή επιτυχία στα μελλοντικά τους σχέδια.

Ελένη Πανουσοπούλου
Φυλής 193
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HELEN’S SCHOOL: 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ… ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
LOWER
ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΡΕΛΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΜΑΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΤΟΥΚΑ ΑΙΜΙΛΙΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

PROFICIENCY
ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΞΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΦΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ ΡΕΑ

Ένας μεγάλος
εκπαιδευτικός φορέας 

Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, οι πανελλαδικές εξε-
τάσεις και η εισαγωγή των μαθητών στις σχολές της πρώ-
της τους προτίμησης είναι σίγουρα κάποιες από τις καθη-
μερινές σκέψεις και αναζητήσεις που έχουν μικροί και με-
γάλοι. 

Εμείς ως γονείς και εκπαιδευτικοί, αποβλέποντας
στην παροχή ποιοτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης
που να καλύπτει τις ανάγκες όλων των μαθητών της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου και Απο-
φοίτων) σε όλη την Ελλάδα, ερχόμαστε κοντά σας και δη-
μιουργήσαμε, ένα υπερσύγχρονο φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟ-
ΤΗΜΑ στο Μενίδι, οδός Πάρνηθος & Αν.Μουστακάτου 18, 

Το 1997, μαζί με μια ομάδα έμπειρων και καταξιωμέ-
νων καθηγητών στο χώρο τους, δημιουργήσαμε το πρώ-
το κέντρο Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.
Φιλοδοξία μας ήταν και είναι η παροχή μαθημάτων φρο-
ντιστηριακής υποστήριξης στους μαθητές μας με μοναδι-
κό στόχο τη μελλοντική τους επιτυχία. 

Επισκεφθείτε μας, για να διαπιστώσετε και εσείς από
κοντά πόσο ζεστό και φιλόξενο είναι το περιβάλλον μά-
θησης και να γνωρίσετε τους ανθρώπους στους οποίους
σας καλούμε να εμπιστευθείτε τη μόρφωση των παιδιών
σας.

Η φιλοσοφία των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εί-
ναι να προσφέρουν σε όλους τους μαθητές τους πά-
ντα την καλύτερη εκπαίδευση, χωρίς κανένα συμβι-
βασμό στην ποιότητα.

Πληροφορίες και Εγγραφές για τα προγράμματα
των μαθημάτων μας:

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Μενιδίου
Διεύθυνση: Πάρνηθος & Αν. Μουστακάτου 18

Ορόσημο Αχαρνές
Δεκαοκτώ χρόνια επιτυχίες

Το «Ορόσημο» με την πολυετή του πείρα-μετρά 18 χρό-
νια στην περιοχή μας-, ενισχύει την τοπική κοινότητα με χι-
λιάδες,πλέον,επιστήμονες δηλώνοντας ότι η διατήρηση της
ποιότητας είναι αυτή που ευθύνεται για την εξασφάλιση της
σταθερής- ζηλευτής για τα δεδομένα μας-πορείας επιτυ-
χιών του. Εφόσον στόχος μας είναι η απόλυτη επιτυχία των
μαθητών μας δρομολογούμε τακτικές που την εξασφαλί-
ζουν. Ελεγμένο διδακτικό προσωπικό κοντά στο μαθητή,
οργάνωση και μεθοδικότητα σε κάθε φροντιστηριακή κίνη-
ση, συστηματοποίηση και βελτίωση του γραπτού.

Η σωστή επιλογή φροντιστηρίου είναι όντως «κλειδί»
στην επιτυχία.Ο μαθητής στην αναζήτησή του πρέπει να
μάθει να διαβαθμίζει και να ιεραρχεί. Μέγιστα αξιολογικά
κριτήρια για κάθε μαθητή θεωρούνται τα εξής:

- Ο αριθμός των εισακτέων σε ΑΕΙ και κυρίως ο αριθμός
αναλογικά των «αριστούχων» του εκάστοτε φροντιστηρίου
ανα έτος.

«Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος»

- Ο αριθμός των μαθητών – η σύνθεση του τμήματος
• «Δημιουργούμε συνθήκες εξασφάλισης της ροής του μα-
θήματος»
• Η εξασφάλιση βαθμολογικής ομοιογένειας στο τμήμα. Ό-
ταν μια ομάδα εκκινεί από την ίδια βάση γινόμαστε αποτε-
λεσματικοί.
• ̈ Κερδίζουν οι μαθητές όλων των επιδόσεων»

- Η αποφυγή του βάρβαρου σχολάσματος των «10:00 ή
11:00μ.μ.….»

Kαι κάτι πρακτικό αλλά επί της ουσίας «σε ανθρώπινο
και όχι εξαντλητικό ωράριο μετά τις 8μ.μ. οι μαθητές είναι
σκόπιμο να βρίσκονται σπίτι τους προκειμένου να ξεκουρά-
ζονται και να διαβάζουν».

Παγκάλου 9, Αχαρναί

Τούντας
Τα φροντιστήρια των επιτυχιών

Τα φροντιστήρια
Μέσης Εκπαίδευσης &
Ξένων Γλωσσών
«Τούντας» από το
2005 μέχρι σήμερα
χάρη στην ποιοτική
και οργανωμένη προ-
ετοιμασία των μαθη-
τών έγιναν τα φροντιστήρια των επιτυχιών!

Η πολυετής εμπειρία μας και η αγάπη μας για την παι-
δεία σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων μεθόδων διδα-
σκαλίας διαμορφώνουν το αξιόλογο εκπαιδευτικό μας έρ-
γο.

Φέτος θα μας συναντήσετε και στο Ίλιον με το νέο μας
φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης & Ξένων Γλωσσών, ό-
που θα έχετε τη δυνατότητα να μας γνωρίσετε και να πι-
στοποιήσετε το υψηλό επίπεδο σπουδών και την ποιότη-
τα των υπηρεσιών που μας φέρνει στην κορυφή όλα αυτά
τα χρόνια!

Πού οφείλονται οι επιτυχίες μας; Γιατί να εμπιστευ-
τείτε τα φροντιστήρια «Τούντας»;

Η εμπιστοσύνη σας και οι επιτυχίες στηρίζονται στα:
• Ολιγομελή και κυρίως ομοιογενή τμήματα μέσα από δια-
γνωστικά διαγωνίσματα.
• Καθηγητές με πολυετή πείρα, άρτια εξειδίκευση και με-
ταδοτικότητα.
• Δωρεάν βιβλία για όλη τη διδασκόμενη ύλη, με ποικιλία
ασκήσεων και κριτηρίων αξιολόγησης.
• Διδασκαλία με τα νέα μέσα της τεχνολογίας (π.χ. δια-
δραστικοί πίνακες)
• Δυνατότητα για εξατομικευμένη διδασκαλία.
• Συνεχή διαγωνίσματα για καλύτερη εμπέδωση της ύλης.
• Έλεγχος επίδοσης των μαθητών και άμεση επικοινωνία
με τους γονείς .
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενίσχυση της αυτοπε-
ποίθησης των μαθητών.

1. Αχαρνές, Παγκάλου & Πουραΐμη 1
2. Θρακομακεδόνες, Λ. Θρακ/νων 123

3. Πολυδένδρι, Λ. Ειρήνης 12
4. Ίλιον, Πατρόκλου 83
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Ε
ίναι ο νεότερος δημοτικός σύμβουλος Αχαρνών
στο Δ.Σ που προέκυψε από τις εκλογές του Μαϊου.
Μόλις 27 ετών ο Σπύρος Κατσούρος, γέννημα-
θρέμμα αυτής της πόλης ξεκινά την αυτοδιοικητι-
κή θητεία με όνειρα και προσδοκίες.Ως νέος θα

προσπαθήσει ,μέσα από τη συμμετοχή του στο Δημοτικό
Συμβούλιο να προωθήσει θέματα που αγγίζουν τους νέ-
ους.Να συμβάλλει στη δημιουργία ενός θερινού κινηματο-
γράφου, να δει να φτιάχνονται παιδικές χαρές και χώροι α-
ναψυχής για τις οικογένεις που,σήμερα,στερούνται των
βασικών υποδομών. Ο Σπύρος δεν κρύβει τη χαρά του για
την εκλογή του,ευχαριστεί τον κόσμο που τον στήριξε και
μέσα από τις απαντήσεις του στη ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ μεταφέρει
την αισιοδοξία και την πίστη του σ΄ένα καλύτερο αύριο.

Το θεωρείς βάρος να φέρεις την ιδιότητα του νεώτερου
δημοτικού συμβούλου στο Δ.Σ Αχαρνών;
Είναι γεγονός ότι στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, με την έ-

ναρξη ένιωσα ένα περίεργο συναίσθημα. Με την πρόοδο της
νέας, για εμένα διαδικασίας, προσαρμόστηκα σαν να ήμουν οι-
κείος στην νέα μου ιδιότητα χωρίς να σκέπτομαι ότι είμαι νέος
και ο νεότερος στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Ως ο νεότερος, λοιπόν σε τι προσδοκάς;
Όπως τέθηκε το ερώτημα, δεν θα κρατηθώ και θα παίξω με

τις λέξεις. Λέξεις που έχουν λίγη σχέση στην πραγματικότητα.
Στο Δήμο που Ζω. Ως Νέος με Ανυπομονησία και Ελπίδα για τον
τόπο που Ζω, που από το 1951  εδώ βρέθηκε ο παππούς μου, ο
οποίος διετέλεσε και Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο μας με
Δήμαρχο το Μιχάλη Βαρελά, εδώ που γεννήθηκε ο πατέρας
μου, εδώ που γεννήθηκα και εγώ. Λοιπόν αυτόν τον τόπο τον

βλέπω και τον αισθάνομαι σαν νεκρό και προσδοκώ την Ανά-
στασή του. 

Η νιότη μπορεί να φέρει αλλαγές;
Αλλοίμονο, να μην μπορεί να φέρει ή να συμβάλει στις αλ-

λαγές. Η νιότη έχει την ορμή και η γήρανση το φρένο. Ένας νέ-
ος άνθρωπος έχει πολλές ιδέες και σκέψεις που θέλει να τις θέ-
σει σε εφαρμογή. Επίσης πιστεύω στην συνεργασία ενός νέου
με έναν ποιο έμπειρο από εμένα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ελπίζω στο μέλλον. 

Τι θα κάνεις για τους νέους;
Ότι χρειάζεται για να μπορεί η νεολαία μας, μαζί τους και ε-

γώ σαν νέος, να ζει και να εκφράζεται στον τόπο της, στον Δή-
μο των Αχαρνών. Το θέλω και πρόκειται να πρωτοστατήσω να
διορθώσουμε και να βελτιώσουμε  τις παιδικές χαρές. Να γί-
νουν σύγχρονες και με προδιαγραφές. Να αυξηθούν και να κα-
λύψουν όλες τις περιοχές. Επίσης να συντηρήσουμε όσο το δυ-
νατόν καλύτερα τα γήπεδα που έχει η περιοχή μας. Κλειστά και
ανοιχτά. Και η έκφραση του πολιτισμού είναι στα σπάργανα. Έ-
να θερινό σινεμά λείπει από ολόκληρο τον Δήμο Αχαρνών. Υ-
πάρχει δυνατότητα και έχει αργήσει η εφαρμογή της, η  λει-
τουργίας ενός θερινού  σινεμά σύγχρονης αντίληψης με ανα-
ψυκτήριο στην ταράτσα  του ανεκμετάλλευτου κτιρίου που στε-
γάζετε το Κ.Α.Π.Η. του Κόκκινου Μύλου, στις Κάτω Αχαρνές
στην  περιοχή μας. Που έχει και υπέροχη θέα. Ακόμα υπάρχει
δυνατότητα και για λειτουργία του την χειμερινή περίοδο, στις
εσωτερικές του αίθουσες. 

Θα ορθώσεις ανάστημα αν κι όποτε χρειαστεί;
Βεβαίως και θα ορθώσω ανάστημα αν χρειαστεί. Αλλά κρί-

νοντας τον τρόπο που ξεκίνησε η λειτουργία της σημερινής
δημοτικής αρχής και το ενωτικό πνεύμα που επικράτησε στο
πρώτο δημοτικό συμβούλιο, πιστεύω ότι ίσως αργήσει αυτή η
στιγμή. 

Τι δυνατότητες παρέμβασης έχουν οι νέοι άνθρωποι;
Πιστεύω αρκετές. Ο νέος μας Δήμαρχος, Γιάννης Κσσαβός,

είναι ένας άνθρωπος που κατά κοινή ομολογία  ακούει και δέ-
χεται τις απόψεις άλλων, σέβεται τους νέους και ελπίζει πολλά
από αυτούς. Με την σειρά μου δέχομαι,  σέβομαι και Ελπίζω και
εγώ σε Αυτόν. 

Θα ήθελα με την ευκαιρία, να ευχαριστήσω όσους Δημότες
των Αχαρνών με εμπιστευτήκαν ψηφίζοντάς με, δίνω τον λόγο
μου και δεσμεύομαι, ότι στην πενταετή δημοτική μας θητεία,
θα διαθέσω τον καλύτερο εαυτό μου, με θέληση και Εργατικό-
τητα, πρωτοστατώντας όσο ποιο αποτελεσματικά, στην προώ-
θηση και αντιμετώπιση των τοπικών δημοτικών μας προβλημά-
των, για την αναπτυξιακή πορεία των Αχαρνών. Μπορούμε και
πρέπει να ̈ Ζωντανέψουμε¨ την πόλη μας.

Σπύρος Κατσούρος

Τα νιάτα του Δημοτικού
Συμβουλίου Αχαρνών

2ο-16ο νηπιαγωγείο Αχαρνών

Επιτακτικός ο πλήρης διαχωρισμός τους
Επιτακτική,περισσότερο από κάθε άλλη

χρονιά, είναι η ανάγκη μεταφοράς του 16ου
νηπιαγωγείου Αχαρνών, σε νέο κτίριο, κα-
θώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φιλοξενεί-
ται σε μία αίθουσα 55τ.μ που έχει παραχω-
ρήσει το 2ο ολοήμερο νηπιαγωγείο (περιο-
χή Κόκκινος Μύλος). Το καλοκαίρι που πέ-
ρασε το μόνο που έγινε ήταν το κλείσιμο
του κοινόχρηστου χώρου με γυψοσανίδα ώ-
στε να διαμορφωθεί,μια νέα τάξη,για να κα-
λύψει τον αυξημένο αριθμό μαθητών που έ-
χουν εγγραφεί.

"Από το 2012 που ανέλαβα τη διεύθυν-
ση του 16ου νηπιαγωγείου μέχρι και σήμε-
ρα οι δυσκολίες έχουν αυξηθεί και τα προ-
βλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Η σχολι-
κή χρονιά 2014 -2015 που ξεκινά μας βρί-
σκει με ένα μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων

μαθητών, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτω-
ποι με το πρόβλημα της μη ύπαρξης απαι-
τούμενου χώρου και θα αρκεστούν στις
πρόσκαιρες λύσεις που θα κληθούμε να δώ-
σουμε εμείς με τη συμμετοχή μια μερίδα
γονέων", τονίζει σε έγγραφό της προς τον
Δήμο η διεύθυντρια του σχολείου Τάνια Αρ-
ζόγλου

Το ζήτημα της στέγασης σε άλλο χώρο
φαντάζει πιο επιτακτό από ποτέ. Επειδή, ό-
μως, η μεταφορά του σχολείου είναι δύσκο-
λη και χρονοβόρα υπόθεση η κ. Αρζόγλου
με εγγραφό της προτείνει να στεγαστεί το
Νηπιαγωγείο στην αυλή της υπάρχουσας
σχολικής μονάδας σε μία κατασκευή βαρέ-
ως τύπου, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρ-
χει η πρόβλεψη για τρεις τάξεις καθώς και
για τουαλέτες.

Στο πλευρό του συλλόγου κατά της εγκληματικότητας
στις Αχαρνές η Εύη Χριστοφιλοπούλου

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εύης Χριστοφιλοπούλου στο αίτημα
του Συλλόγου «κατά των Ναρκωτικών
και της εγκληματικότητας» για συνά-
ντηση, η οποία και πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα. 

Η κα Χριστοφιλοπούλου ενημερώ-
θηκε για τους στόχους και σκοπούς του Συλλόγου,
τις προτάσεις και τις μέχρι τώρα ενέργειες και συ-
ναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς και
Υπουργεία για την επίλυση του προβλήματος της
εμπορίας των ναρκωτικών και της παραβατικότητας
στο Δήμο Αχαρνών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην πα-
ραχώρηση της χρήσης του 13ου Γυμνασίου Αυλίζας
από τον Δήμο Αχαρνών στο Υπουργείο Προστασίας

του Πολίτη για την μεταφορά του Α.Τ.
Αχαρνών και επιπλέον στις προσπάθει-
ες του Συλλόγου, σχετικά με την ανα-
ζήτηση κονδυλίων προκειμένου να επι-
σκευαστεί το εν λόγω κτίσμα, ώστε να
γίνει κατάλληλο προς χρήση.

"Η κ. Χριστοφιλοπούλου, δεδομέ-
νης της ευαισθησίας και της πολυετούς
παρουσίας και γνώσης των μεγάλων

προβλημάτων της περιοχής, δεσμεύτηκε για την πα-
ρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και για τις
περαιτέρω ενέργειες με τα συναρμόδια υπουργεία,
για τη μεταφορά του Α.Τ Αχαρνών στην περιοχή της
Αυλίζας, που θα αποτελέσει ένα σημαντικότατο βήμα
και χτύπημα στο φαινόμενο της εγκληματικότητας
και του εμπορίου ναρκωτικών, προσφέροντας υπη-
ρεσίες ασφάλειας και ευνομίας", αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση του συλλόγου.
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Μ
ια πρώτη γεύση της
συνδιοίκησης που θα
κληθούν να υλοποιή-
σουν οι Χρήστος Παπ-
πούς και Σάββας

Σάββας αποτέλεσε η πρώτη, πα-
νηγυρική συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου, με αφορμή την
εκλογή προεδρείου και μελών της
Οικονομικής επιτροπής και της ε-
πιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αν και,
από την αρχή της συνεδρίασης, η
Χρυσούλα Κουράση επιχείρησε να
οριοθετήσει το στίγμα της «κοι-
νωνικής συμμαχίας» που γεννή-
θηκε τη νύχτα του α΄ γύρου των ε-
κλογών, η κοινή αποδοχή της Ζω-
ής Αρβανιτάκη για τη θέση του
προέδρου, δεν άφησε περιθώριο
αμφισβήτησης για τον τρόπο με
τον οποίο αυτή τη συμμαχία θα
κάνει – τουλάχιστον - τα πρώτα
της βήματα...

της Μένης Πιρπινιά

Με εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις
οι δυο κυρίες του νέου προεδρείου
εγκαινίασαν την πρώτη, επίσημη
συνεργασία τους με φόντο το δημο-
τικό συμβούλιο Φυλής.  Περισσότε-
ρο διαχυτική η κα Αρβανιτάκη, αφού
εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα εί-
ναι ένα καλό προεδρείο το οποίο θα
λειτουργεί για όλες τις παρατάξεις,
χωρίς αντιπαραθέσεις και με πιστή
προσήλωση στην εφαρμογή του νό-
μου, έκανε ιδιαίτερη μνεία στη φίλη
της Χρυσούλα Κουράση.

Πιο φειδωλή η κα Κουράση – εκ-
προσωπώντας όλη τη παράταξη – ε-
πιχείρησε, από την αρχή της συνε-
δρίασης, να τοποθετήσει σε συγκε-
κριμένο πλαίσιο τη σύλληψη και δια-
μόρφωση της «κοινωνικής συμμα-
χίας». Γεγονός που εκλήφθηκε αφε-
νός ως έμμεση προειδοποίηση προς
τη διοίκηση «να μην υπολογίζει στα
πάντα» και αφετέρου ως προσπά-

θεια να αλλάξει ρότα στο καράβι της
«συνδιοίκησης» σε, τυχόν, αρνητι-
κές καταστάσεις ή διαφωνίες.

«Η κοινωνική συμμαχία που δη-
μιουργήσαμε κινήθηκε σε πέντε ά-
ξονες. Τη διαφάνεια στα οικονομικά
του δήμου, την καταπολέμηση της
παραβατικότητας από όπου και αν
προέρχεται, την σοβαρή ενασχόλη-
ση με τα προβλήματα που δημιουρ-
γούν οι αθίγγανοι και την ταυτόχρο-
νη προσπάθεια για ένταξή τους στο
κοινωνικό σύνολο, τη μη λειτουργία
των εργοστασίων όποιας τεχνολο-
γίας και μορφής στο ΧΥΤΑ Φυλής,
την ειρήνη, την ηρεμία στην εργα-
σία και την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας όλων των εργαζομένων και
τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού ι-
στού προστασίας των οικονομικά α-

δύναμων συνδημοτών μας. Πάνω σε
αυτούς τους άξονες θεωρώ ότι θα
πετύχουμε, ότι θα καταβάλουμε ό-
λοι τη μέγιστη δυνατότητα των προ-
σπαθειών μας και, εν πάσει περι-
πτώσει, δεν έχουμε τη δυνατότητα
να αποτύχουμε» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

Τα μέλη του προεδρείου
Η εκλογή της Ζωής Αρβανιτάκη

στη θέση του προέδρου του σώματος
έγινε με 24 ψήφους υπέρ (της παρά-
ταξης του Χρήστου Παππού και του
Σάββα Σάββα), 5 λευκά και 3 άκυρα.
Στη θέση του αντιπροέδρου εξελέγη
ο Κώστας Παπαιωάννου με 20 ψή-
φους, 9 λευκά και 3 άκυρα ενώ τη θέ-
ση του γραμματέα κατέλαβε η Χρυ-
σούλα Κουράση.

Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής

Στην πολύωρη διαδικασία που
ακολούθησε εξελέγησαν, επίσης,
ως τακτικά μέλη της οικονομικής ε-
πιτροπής οι Δημήτρης Καμπόλης,
Μιχάλης Οικονομάκης, Δημήτρης
Τσίγκος, Γιώργος Κρητικός, Σπύρος
Μπρέμπος, Δημήτρης Μπουραίμης,
Θεοδόσης Δρόλιας, Σάββας Σάβ-
βας.  Αναπληρωματικά μέλη εξελέ-
γησαν οι Γιώργος Κρεμμύδας, Γιώρ-
γος Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος. Σταμάτης Αβρά-
μης και Βασίλης Γεωργιάδης.

Τα μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Ως τακτικά μέλη της επιτροπής

Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι
Θανάσης Σχίζας, Νίκος Χατζητρα-
κόσιας, Βασίλης Σαρλάς, Γιάννης
Μαυροειδάκος, Γκίκας Χειλαδάκης,
Δημήτρης Μπουραίμης, Κώστας
Σκαμαντζούρας, Κώστας Λουμιώ-
της.

Αναπληρωματικά ορίστηκαν οι
Τζένη Μπάρα, Ευρυπίδης Παππάς,
Δαυίδ Μαύρος, Βασίλης Γεωργιά-
δης, Δημήτρης Τσιουμπρής.

Επίσης, ορίστηκαν ως εκπρό-
σωποι του δήμου στην ΠΕΔΑ οι
Χρήστος Παππούς (εξ οφίτσιο),
Δημήτρης Καμπόλης, Ζωή Αρβανι-
τάκη και Δημήτρης Μπουραίμης.

Να σημειωθεί, ότι από τις δη-
μαιρεσίες απουσίαζε ο Δημήτρης
Πουλιάσης, λόγω προβλήματος υ-
γείας.

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΗΣ

Αβρότητες και ήρεμο κλίμα στην επίσημη πρώτη του νέου Δ.Σ

Χρήστος Παππούς, Δημήτρης Καμπόλης Το νέο προεδρείο

Δημήτρης Μπουραίμης, Κώστας Παπαιωάννου Σταμάτης Αβράμης, Βασίλης Γεωργιάδης, Θεοδόσης Δρόλιας

T
η σχολική χρονιά 2012-13 η Διεύ-
θυνση A/θμιας Εκπαίδευσης Ανατο-
λικής Αττικής ξεκίνησε την υλοποί-

ηση ενός χρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος Comenius Regio με
τίτλο «Social Integration Through
Sport», σε συνεργασία με το Δημοτικό
Σχολείο Πολυδενδρίου και το Λαογραφι-
κό Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Πολυ-
δενδρίου. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 2
έτη και πραγματοποιήθηκε από κοινού
με την αντίστοιχη εκπαιδευτική περιφέ-
ρεια του Κάουνας στη Λιθουανία.

Εκπαιδευτικές δράσεις
Ο βασικός κορμός των δράσεων ανα-

πτύχθηκε στη διάρκεια τεσσάρων εκπαι-
δευτικών επισκέψεων, με την πραγματοποί-
ηση αντίστοιχου αριθμού σεμιναρίων. Από
την πρώτη στιγμή όλοι οι συμμετέχοντες έ-
γιναν μια δυνατή ομάδα με άριστη συνεργα-
σία σε κάθε επίπεδο. Στη διάρκεια του προ-
γράμματος παρουσιάστηκε εκατέρωθεν τη
δομή και λειτουργία της εκπαίδευσης και

της σχολικής φυσικής αγωγής στις δύο χώ-
ρες, εντοπίστηκαν ομοιότητες και διαφο-
ρές, ενώ υπήρξε και ανταλλαγή απόψεων
γύρω από την εκπαιδευτική πραγματικότη-
τα σε Ελλάδα και Λιθουανία. Παράλληλα, α-
ναπτύχθηκαν κατάλληλα ερωτηματολόγια
για γονείς και εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγω-
γής, με τα οποία συλλέχθηκαν συγκριτικά
δεδομένα για τη σχέση της φυσικής αγωγής
με τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών,
την ποιότητα του μαθήματος, καθώς και τις
δυνατότητες αναβάθμισής του. Τα συμπε-
ράσματα αποτέλεσαν τη βάση για έναν εκ-
παιδευτικό οδηγό με μεθοδολογικές υπο-
δείξεις για την αναβάθμιση της σχολικής
Φυσικής Αγωγής, ενώ θα παρουσιαστούν και
σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής της Δι-
εύθυνσης Ανατολικής Αττικής, στα πλαίσια
διάδοσης των αποτελεσμάτων της δράσης.

Στη διάρκεια των εκπαιδευτικών συνα-
ντήσεων στη Λιθουανία οι Έλληνες εκπαι-
δευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν σχο-
λικές μονάδες όλων των βαθμίδων, αίθου-

σες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, σχολικά ερ-
γαστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις. Α-
ξιοσημείωτη ήταν η πληρότητα των σχο-

λείων από πλευράς στελέχωσης, καθώς και
το πολύ καλό επίπεδο υλικοτεχνικής υπο-
δομής. Στη διάρκεια αυτών των επισκέψε-
ων παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικές, πολιτι-
στικές και αθλητικές δράσεις μαθητών, οι
οποίες αντανακλούσαν έντονα την προσή-
λωσή τους στην παράδοση, την αγάπη τους
για την Ελλάδα, αλλά και την ύπαρξη μιας α-
θλητικής παιδείας υψηλού επιπέδου. 

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικές συναντή-
σεις στη χώρα μας περιλάμβαναν επισκέ-
ψεις σε σχολικές μονάδες, θεατρικά δρώ-
μενα και χορευτικές συνθέσεις, αναπαρά-
σταση ολυμπιακών αθλημάτων από μαθη-
τές, εκδηλώσεις προβολής της ελληνικής
παράδοσης και του πολιτισμού μας, καθώς
και περιήγηση σε ιστορικά μνημεία και σε α-
θλητικές υποδομές των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του 2004. Οι Λιθουανοί συνεργάτες α-
πέκτησαν ολοκληρωμένη εικόνα για την εκ-
παίδευση και τον αθλητισμό μας, ένιωσαν
με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική φιλο-
ξενία, μαγεύτηκαν με την ιστορία και τις ο-
μορφιές του τόπου μας. 

Απολογισμός του προγράμματος
Τον Σεπτέμβρη ολοκληρώνεται ένα συ-

ναρπαστικό ευρωπαϊκό ταξίδι γεμάτο χρώ-
ματα, μουσική, τραγούδι, άθληση, γνώση
και εμπειρίες, που οδηγό είχε την αγάπη για
την εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Ήταν
μια μοναδικά υπέροχη διαδρομή δύο χρό-
νων, που μας έδωσε τη δυνατότητα να επι-
χειρήσουμε μια ενδοσκόπηση στην αθλητι-
κή και πολιτιστική μας κληρονομιά, και πα-
ράλληλα να γίνουμε κοινωνοί του πολιτι-
σμού και της ιδιαίτερης παράδοσης της Λι-
θουανίας, αυτής της μικρής χώρας της Βαλ-
τικής. Πέρα από τα όποια γνωστικά του ο-
φέλη, το πρόγραμμα αποτέλεσε τον κατα-
λύτη, για να καταρριφθούν στερεότυπα και
προκαταλήψεις, να εξασφαλιστούν ανοιχτοί
δίαυλοι επικοινωνίας και να εμπεδωθεί ένα
πλαίσιο ουσιαστικής συνεργασίας με την
Περιφέρεια του Κάουνας, η οποία θα συνε-
χιστεί περαιτέρω. 

* Άρθρο του δημοτικού
σχολείου Πολυδενδρίου

Στον απόηχο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius Regio*
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Για 8η χρονιά
Ακαδημία Ποδοσφαίρου PLAY PARK
Από 4-14 ετών

Ιδρυτής και Διευθυντής Ακαδημίας

ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ- Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Προπονητής Ποδοσφαίρου Δίπλωμα UEFA A

Προπονητές

Σαμάτιαλης Αλέκος

Επαγγελματίας Προπονητής 

Δίπλωμα UEFA A

Σάκης Δέδες

Προπονητής ποδοσφαίρου-Δίπλωμα UEFA B –Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Δημήτρης Κάσσος

Καθηγητής φυσικής Αγωγής-UEFA A

Κατσίβελας Διονύσης

Καθηγητής φυσικής αγωγής –UEFA B

Συνεργάτης Ακαδημίας

Δήμος Μάρκος

Επαγγελματίας Προπονητής-δίπλωμα UEFA PRO

Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης, Άνω Λιόσια (πλησίον κολυμβητηρίου) • Τηλ.210 2471880 • e-mail:pplaypark@gmail.com - www.playpark.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣυμμετοχή σε πρωταθλήματα ιδιωτικών ακαδημιών

«Στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Play Park κάνουμε μαζικό αθλητισμό»...
Δημιουργία αγωνιστικών τμημάτων ανάλογα με τις δυνατότητες των παιδιών 

,

,

,

Έ
νας νέος αθλητικός σύλλογος με
ποδοσφαιρικό προσανατολι-
σμό ο οποίος θα λειτουργεί
ως ομάδα υποδοχής των
νέων παιδιών που θα

«βγαίνουν» από τις Ακαδημίες
του Play Park και όχι μόνο,  έκανε
την εμφάνισή του στον αθλητικό
χάρτη και  στο  πρωτάθλημα της
Β’ κατηγορίας ΕΠΣΔΑ.

Πρόκειται για τη νεοσύστατη
ομάδα Α.Σ ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ με
υπεύθυνο τον παλιό ποδοσφαιριστή
Γιώργο Σύρο, ιδρυτή και διευθυντή
της Ακαδημίας ποδοσφαίρου Play Park και
προπονητή τον Παναγιώτη Λουμάκη. Στη συ-
ζήτηση που είχαμε με τον κ. Σύρο, εξήγησε τους λό-
γους δημιουργίας του συλλόγου.

Για ποιόν λόγο φτιάχτηκε ο Α.Σ Σκορπιός Φυλής;
Θα λειτουργεί ως πρότυπο για τα παιδιά της Ακαδη-

μίας και θ΄αποτελεί τη φυσική συνέχεια των τμημάτων παι-
δικού και εφηβικού. Αυτή τη χρονιά,στην αντρική ομάδα
του ΣΚΟΡΠΙΟΥ παίζουν παιδιά που έχουν γεννηθεί το 1999
ενώ συμμετέχουν και μεγαλύτεροι,σε ηλικία,παίκτες. Σκο-
πός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αξιόμαχο σύνολο για
την ανάδειξη των ταλέντων της περιοχής.

Η φιλοσοφία που διέπει την ομάδα;

Να δώσουμε προοπτική στα παιδιά που θέλουν να συ-
νεχίσουν το ποδόσφαιρο. Στόχος μας, φέτος, δεν είναι ο
πρωταθλητισμός. Μέσα απ΄αυτή την ομάδα θέλουμε να
προπονούνται σωστά τα παιδιά και να τους δώσουμε την
ώθηση στα μετέπειτα ποδοσφαιρικά τους βήματα.

Σε ποια κατηγορία συμμετέχει ο Α.Σ Σκορπιός

Φυλής;
Η αντρική ομάδα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της β'

ΕΠΣΔΑ και τα τμήματα υποδομής θα παίζουν στο "Θου-
κιδίδειο" και στο Soccer link , στο γήπεδο του Πανορά-
ματος.

Καλή  επιτυχία!
τηλ. επικοινωνίας: 210 2471880

Α.Σ Σκορπιός Φυλής

Μια νέα ομάδα γεννιέται...



Με αφορμή τη συμπλήρωση 10
χρόνων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
της Αθήνας, την Κυριακή 14 Σεπτεμ-
βρίου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ο-
λυμπιακής Επιτροπής, η ομάδα Εθελο-
ντών των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτρο-
πών, ΑΘΗΝΑ 2004 (NOC Assistants), η
Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Ολυ-
μπιακού Χωριού-Αχαρνών και ο Δήμος
Αχαρνών, συνδιοργανώνουν  εθελο-
ντική δράση για τον καθαρισμό και την
αισθητική αναβάθμιση της πράσινης
ζώνης και των κοινόχρηστων χώρων
του Ολυμπιακού Χωριού, με σκοπό να

θυμηθούμε και να τιμήσουμε τις ένδο-
ξες στιγμές που έζησε το 2004. 

Η 14η Σεπτεμβρίου θα σηματοδο-
τήσει μια νέα προσπάθεια. Είναι μια
μέρα χαράς, έμπνευσης, δημιουργίας,
γιορτής, ένα μεγάλο εθελοντικό ραντε-
βού για το Ολυμπιακό Χωριό. Θα γιορ-
τάσουμε τον εθελοντισμό, υλοποιώ-
ντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
εξωραϊστικού ενδιαφέροντος όπως κα-
θαρισμό των κοινόχρηστων χώρων,
δεντροφύτευση, βάψιμο και παιχνίδια
περιβαλλοντικού χαρακτήρα για μι-
κρούς και μεγάλους.

Απώτερος στόχος είναι η ανάδει-
ξη, η αποκατάσταση και ο ευπρεπισμός
του μνημείου των Ολυμπιονικών κα-
θώς επίσης και η συμβολή στην ανά-
πλαση και αξιοποίηση της Πράσινης
Ζώνης, (του δεύτερου μεγαλύτερου
πράσινου πάρκου της Αττικής μετά α-
πό το πάρκο Τρίτση), προς όφελος των
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Η
δράση θα διεξαχθεί στην Πράσινη Ζώ-
νη του Ολυμπιακού Χωριού, με σημείο
συνάντησης τις Στήλες των Ολυμπιονι-
κών, στην κεντρική πλατεία, και με ώ-
ρα συνάντησης 10:00 πμ.
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Το Ολυμπιακό Xωριό θα βάλει για άλλη μια φορά τα γιορτινά του!

Θα είμαστε «Ολοι εκεί»

Συνεχίζει να πρωτοπορεί το Παράρτημα της Ελληνικής Α-
ντικαρκινικής Εταιρίας Αχαρνών ,σχεδιάζοντας εξ αρχ’ης την ι-
στοσελίδα του ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη,ευνόητη και
αντιληπτή. Μέσα από τη νέα του ιστοσελίδα το παράρτημα
προσδοκά να προσεγγίσει καινούργιους επισκέπτες,να ενημε-
ρώσει και να παρουσιάσει τη δουλειά και τις εκδηλώσεις του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στο δελτίο τύπου «Πρω-
τοπορούμε, και δείχνουμε ότι με μοναδικό μας έξοδο τα 9,80€
που αφορά την αγορά του www.eaeacharnes.gr, κατασκευάσα-
με μια νέα πηγή πληροφοριών. Εργαζόμαστε, με χαρά και απί-
στευτη ενέργεια η οποία πηγάζει μέσα από τον αλτρουισμό
μας».  Η νέα ιστοσελίδα www.eaeacharnes.gr έχει δομηθεί έ-
τσι, ώστε να διαθέτει πολλές εικόνες από διάφορες ενότητες
πληροφοριών,  με σκοπό αφενός, να υπάρχει όσο το δυνατόν
ποιό ευχάριστη πλοήγηση και αφετέρου, να δίνουν χρώμα και
ευκολία ώστε να μη κουράζουν τον αναγνώστη.  

Στην κάτω πλευρά της σελίδας υπάρχουν πολλά άλλα ση-
μεία ενδιαφέροντος που θα βρείτε, όπως το widget για τα ε-

φημερεύοντα φαρμακεία και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων,
όπως επίσης οι όροι χρήσης με διάφορους άλλους συνδέσμους,
τα άρθρα ηλεκτρονικού τύπου για το Παράρτημα και μια σύντο-
μη ιστορική αναδρομή για την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.  

Και έπεται συνέχεια. Το παράρτημα της Αντικαρκινικής στις
Αχαρνές δεν ξαποσταίνει. Ετοιμάζει ένα προς ένα τα βήματά
του και το επόμενο θα είναι το κανάλι του στο Youtube και η
δημιουργία web radio.  

«Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των πολιτών σε ογκολογι-
κά θέματα και σε θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του
καρκίνου και δεν έχει σκοπό να μαυρίσει την ψυχή σας διαβά-
ζοντας διάφορα άρθρα ή τρομάζοντας σας. Δώσαμε χρώμα και
δημιουργήσαμε αυτό το σύγχρονο μαγκαζίνο γιατί συμπερι-
λαμβάνεται στους σκοπούς που αναφέρουμε παραπάνω. Τέλος
θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στον κ. Νικόλαο Η-
ρειώτη, τον εθελοντή που δημιούργησε και επιμελείται την ι-
στοσελίδα μας» τονίζει ο πρόεδρος του παραρτήματος Πανα-
γιώτης Καζανάς.

Αντικαρκινική Αχαρνών www.eaeacharnes.gr  

Αλλάζουμε, πρωτοπορούμε, εργαζόμαστε

Μ
ε μακρά παράδοση σε περιβαλλοντικά και πολι-
τιστικά θέματα το 3ο γυμνάσιο Αχαρνών, τον
τελευταίο ενάμιση χρόνο,συμμετέχει ενεργά
στο πρόγραμμα Comenius με τίτλο «Mare
nostrum (η θάλασσά μας)»,λειτουργώντας ως

σχολική μονάδα προς μίμηση , με ερευνητικό έργο και βιω-
ματικό περιεχόμενο.

Της Άννας Χοχλάκη

Το τρίτο γυμνάσιο Αχαρνών από τον Φεβρουάριο του 2013 συ-
νεργάζεται με άλλα πέντε Ευρωπαϊκά σχολεία για την υλοποίηση ε-
νός ερευνητικού προγράμματος που θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο
2015,με τίτλο Mare Nostrum (Η θάλασσάμας). Ασχολούνται ως ε-
ρευνητές και παρατηρητές με τη δική μας θάλασσα και με τη θά-
λασσα των πόλεων όπου βρίσκονται τα σχολεία εταίροι.

Ήδη, οι μαθητές και οι καθηγητές του 3ου έχουν επισκεφτεί
την Πεσκάρα στην Ιταλία,  την Κωνστάντσα Ρουμανίας και την πό-
λη Πλουγκατέλ-Νταουλάς στη  Γαλλία. Απομένει  η Λισσσαβώνα-
Πορτογαλία και Βάρνα -Βουγαρία. Στις επισκέψεις τους οι μαθητές
είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν εργασίες τους  για τον ποι-
οτικό έλεγχο των υδάτων, τη θαλάσσια βιοποικιλότητα,το φωτο-
δείκτη καθαριότητας των νερών στο Λαύριο. Εξαιρετική,όμως,ήταν
η εμπειρία στην Γαλλία για μικρούς και μεγάλους. Πολύ ζεστή υπο-

δοχή από τη συντονίστρια και τον διευθυντή του σχολείου. Οι ερ-
γασίες που παρουσίασε το 3ο γυμνάσιο ήταν: «Περιβαλλοντικά προ-
βλήματα στο θαλάσσιο περιβάλλον» και «θαλάσσια είδη υπό εξα-
φάνιση στην Ελλάδα.

Επίσης, δημιούργησε το τραγούδι «Θάλασσα...»που πρωτοπα-
ρουσιάστηκε στη Ρουμανία. Οι στίχοι προέκυψαν από ένα διαγωνι-
σμό που οργανώθηκε από την υποδιευθύντρια του σχολείου Δήμη-
τρα Μαυρογιάννη σε συνεργασία με τις κυρίες Αναστασία Κελεσά-
κου και Μερσίνη Θεοτοκάτου. Η μουσική σύνθεση είναι της μαθή-
τριας Μάρως Κωνσταντινοπούλου.

«Το καλό με το πρόγραμμα εκτός από την ανταλλαγή απόψεων

και την γνωριμία με διαφορετικές νοοτροπίες» Το κέρδος αυτής της
ιστορίας είναι ότι τα παιδιά βιώνουν κάτι το οποίο δεν θα υπήρ-
χε»,αναφέρουν οι καθηγητές που ασχολούνται με το πρόγραμμα.

Σ΄αυτή τη φάση το σχολείο ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ε-
ταίρους  οι οποίοι το επισκέπτονται, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος, στις 13 Οκτωβρίου. Στις 15 Οκτωβρίου  το 3ο γυμνάσιο διοργα-
νώνει εκδήλωση υποδοχής στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδό-
νων. Μέχρι τότε χρειάζεται να λύσει μια σειρά ζητημάτων,όπως ο
καλλωπισμός του σχολείου,εξωτερικά και εσωτερικά  για να πα-
ρουσιάσει μια αισθητικά όμορφη και ευπρεπή εικόνα.

Τα ονόματα της ομάδας εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών του προ-
γράμματος είναι:
Δήμητρα Μαυρογιάννη (υποδιευθύντρια - φιλόλογος)
Δασκαλάκης Αντώνης (τεχνολόγος)
Θεοτοκάτου Μερσίνη (μουσικός)
Αρμάου Βιργινία (Γαλλικών)
Σιδιροπούλου Μιμόζα (Οικιακή Οικονομία-περιβαλλοντική εκπαί-
δευση)
Παναγοπούλου Μένια (Φυσικός - περιβαλλοντική ομάδα)
Βαλιανάτος Ανδρέας (φυσική-χημεία-γεωγραφία)
Κατερίνα Αποστολάκη (πληροφορική)
Μώρου Αγγελική (φυσική αγωγή-δημοτικοί χοροί)
Κελεσάκου Αναστασία (Αγγλικά - συντονίστρια του προγράμματος)

3ο γυμνάσιο Αχαρνών

Παράδοση στα περιβαλλοντικά προγράμματα
Ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους εταίρους του

ΓΑΜΟΣ
Ο Χαράλαμπος Τζίρτης του Σταύρου
και της Άννας, το γένος Βαρανάκη που
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στα Άνω Λιόσια και η Γεωργία Γεωρ-
γίου του Ελευθερίου και της Μαρίας
το γένος Καρβέλα που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στα Άνω Λιό-
σια πρόκειται να παντρευτούν τον Ο-
κτώβριο και ο γάμος θα γίνει στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζωφριάς.

ΓΑΜΟΣ
Η Άντζελα Μιχαηλίδου του Τζαν-
γκίζ και της Στυλιανής,το γένος Μι-
χαηλίδου γεννημένη στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ
Καζαχστάν και κάτοικος Καλλιθέας
και ο Παναγιώτης Πουρπουτίδης
του Ιωάννη και της Βαλεντίνης το
γένος Καλπακίδου, κάτοικος Νέας
Σμύρνης παντρεύονται τον Σεπτέμ-
βριο στην Παναγία Κανάλα.

ΓΑΜΟΣ
Ο Κων/νος Χαλκιάς του Γεωργίου
και της Ελένης το γένος Θεοδώρου
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κα-
τοικεί στις Αχαρνές και η Ελένα –Σι-
μόνα Τοροιμάν του Σαντου και της
Εουτζένια το γένος Τζίνγκου που
γεννήθηκε στη Ρουμανία και κατοι-
κεί στις Αχαρνές, πρόκειται να πα-
ντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο
δημαρχείο Αχαρνών.

Με ελλείψεις σε προσωπικό,εξο-
πλισμό και προμηθευτές ξεκίνησε η
λειτουργία των δημοτικών παιδικών
σταθμών Αχαρνών,ενώ εκτός λει-
τουργίας έχει τεθεί,λόγω μη στελέ-
χωσης με προσωπικό, ο παιδικός
σταθμός Θρακομακεδόνων.

Της Άννας Χοχλάκη

Εν αναμονή τοποθέτησης νέας διοί-
κησης βρίσκονται οι δημοτικοί παιδικοί
σταθμοί Αχαρνών, οι οποίοι ναι μεν έ-
χουν ξεκινήσει να λειτουργούν αλλά έ-
χουν ν΄αντιμετωπίσουν ανοιχτά μέτω-
πα. Μεταξύ αυτών η στελέχωσή τους  με
το απαραίτητο προσωπικό και η απόφα-
ση για προμηθευτή τροφίμων.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο προσω-
πικό οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν-
προς το παρόν- με 35 άτομα από τα 77

που έχει εγκρίνει το υπουργείο Εσωτερι-
κών. Κι αυτό γιατί χρειάζεται,πρώτα,να
λάβει απόφαση το νέο Δ.Σ ποιες ειδικό-
τητες δεν χρειάζεται, από τις 80 που εί-
χε αρχικά ζητήσει. Σημειώνεται, ότι η α-
πόφαση θα μπορούσε να έχει ληφθεί μέ-
σα στον Αύγουστο  κι έτσι να έχει απο-
φευχθεί η- έστω και προσωρινή-ημιτε-
λής λειτουργία των σταθμών. Πάντως,
μέχρι να ληφθεί η απαραίτητη απόφαση
οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί Αχαρνών
θα λειτουργούν με οριακά άτομα, ενώ
δεν θα λειτουργεί οπαιδικός σταθμός
στους Θρακομακεδόνες, ο οποίος θα α-
ποσυμφόριζε την κατάσταση και θα εξυ-
πηρετούσε την αυξημένη  ζήτηση για
θέσεις.

Στο μεταξύ ένας  ακόμη παιδικός
σταθμός που είναι έτοιμος κι έχει παρα-
δοθεί στον Δήμο Αχαρνών, αυτός της Α-
γριλέζας, δεν έχει εξοπλιστεί με τα απα-

ραίτητα αντικείμενα , ούτε έχει προβλε-
φθεί η στελέχωσή του με προσωπικό,με
αποτέλεσμα να παραμένει εκτός λει-
τουργίας παρότι θα μπορούσε να εξυπη-
ρετεί την ανάγκη της κοινωνίας των Α-
χαρνών για περισσότερες θέσεις στους
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Σημειώνεται ότι φέτος στους παιδι-
κούς σταθμούς της ΔΗΦΑ εγκρίθη-
καν,400 θέσεις παιδιών από το ΕΣΠΑ,α-
ριθμός μικρότερος από πέρυσι και γεγο-
νός που θα χει άμεση αντανάκλαση στο
ταμείο της ΔΗΦΑ, η οποία θα εισπράξει
μικρότερη επιχορήγηση από τις προη-
γούμενες χρονιές. 

Όπως και να’ χει η θέση του ή της
προέδρου του Νομικού προσώπου της
ΔΗΦΑ είναι κρίσιμης σημασίας καθώς θα
χει να διαχειριστεί ζητήματα που άπτο-
νται άμεσα της καθημερινότητας των
πολιτών.

Εν αναμονή... οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί Αχαρνών
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Σ
το Κέντρο Μελέτης
«Μαθητική Εξέλιξη»
το παιδί σας ενισχύει

τις βάσεις του σχολείου του,
μετά το ημερήσιο σχολικό
του πρόγραμμα και αξιοποι-
εί στο μέγιστο βαθμό την α-
ντιληπτική του ικανότητα ,
αφού  στο δημοτικό μπαί-
νουν οι βάσεις της υπευθυ-
νότητας και του χαρακτήρα  

Στο Κέντρο Μελέτης
«Μαθητική Εξέλιξη» τα παι-
διά μελετούν ΟΛΑ τα μαθή-
ματα της επόμενης ημέρας
και καλύπτουμε το γνωστικό
αντικείμενο όλων των τάξε-
ων του Δημοτικού, με έμπει-
ρους εκπαιδευτικούς που δι-
δάσκουν σε 6μελη τμήματα.

Στο Κέντρο Μελέτης
«Μαθητική Εξέλιξη»  ο μι-

κρός μαθητής μαθαίνει πώς
να μελετά με μέθοδο και να
οργανώνει τον χρόνο του, με
αποτέλεσμα να του γίνεται
βίωμα η αντίληψη πως το
διάβασμα δεν είναι αγγα-
ρεία.

Στο Κέντρο Μελέτης
«Μαθητική Εξέλιξη» εφαρ-
μόζουμε ενθαρρυντική μέ-
θοδο μελέτης καθώς και ε-
βδομαδιαίες επαναλήψεις
για κάλυψη κενών, με ταυτό-
χρονη ενημέρωση κάθε γο-
νέα  για την πρόοδο του μα-
θητή.

Στο Κέντρο Μελέτης
«Μαθητική Εξέλιξη»  τα παι-
διά σας  αναγνωρίζουν και
κατακτούν τις δεξιοτητές
τους μέσα από αθλητικές
δραστηριότητες για κορί-
τσια και αγόρια με συνεργα-
ζόμενες αθλητικές ακαδη-
μίες.

Στο Κέντρο Μελέτης
«Μαθητική Εξέλιξη», από
99 ευρώ  το μήνα κατοχυρώ-
νεται την υποδομή  του παι-
διού σας για να προχωρήσει
με σιγουριά και ασφάλεια
στα επόμενα βήματα της
μαθητικής του ζωής.

Για όλους εμάς στο Κέ-
ντρο Μελέτης «Μαθητική Ε-
ξέλιξη» η γνώση δίνει το
συγκριτικό πλεονέκτημα , α-
φού στα παιδιά μας αξίζει το
καλύτερο .

ΠΑΓΚΑΛΟΥ 9 ΑΧΑΡΝΑΙ

Τηλ: 211 2160351

Κέντρο Μελέτης «ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ»

Χωρίς δάσκαλο μελέτης
το ολοήμερο στα 5ο,16ο
και 24ο δημοτικά Αχαρνών

Το 5ο,16ο και 24ο δημοτικά σχολεία Αχαρνών
"πληρώνουν" σε πρώτη φάση την απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας να  εξαιρέσει τα ολοήμερα
σχολεία του ΕΑΕΠ(Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα,το λεγόμενο "νέο"σχολείο)
από την κάλυψη με δάσκαλο μελέτης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παι-
δείας με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα δημο-
τικά σχολεία και νηπιαγωγεία», τοποθετείται ένας
δάσκαλος στα κλασικά ολοήμερα (κατά προτε-
ραιότητα στις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ') και κανένας
δάσκαλος στα ολοήμερα ΕΑΕΠ.  Στις σχολικές μο-
νάδες με ΕΑΕΠ, θα λειτουργήσει ολοήμερο πρό-
γραμμα, με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτι-
κών ΠΕ 70, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικο-
τήτων.

Προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των
αναγκών των μικρότερων τάξεων όσον αφορά το
ολοήμερο πρόγραμμα. Προηγείται η δημιουργία
και λειτουργία του ολοήμερου τμήματος για τους
μαθητές των Α', Β', Γ' και Δ' τάξεων και εφόσον
υπάρχει δυνατότητα, δημιουργείται ολοήμερο
τμήμα και για τις υπόλοιπες τάξεις».
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