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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Μπροστά στον κίνδυνο να βγει η Ελλάδα από τη Συνθήκη 
Σένγκεν,  επαναλειτουργούν τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών 

Εντείνεται η αστυνόμευση… 
αυξάνονται οι ληστείες 

στις Αχαρνές!
Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες του 
Παναγιώτη  Γρηγοριάδη, επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης «Νέα Δύναμη», 
σχετικά με τα επίπεδα εγκληματικότητας 
που τον τελευταίο καιρό έχουν ξεπεράσει 
κάθε όριο. 
Στο νέο Δελτίο τύπου που εξέδωσε, μετα-

ξύ άλλων, τονίζει τα εξής 
Είναι απορίας άξιο το γεγονός πως κάθε 
φορά που στο δήμο μας εμφανίζονται 

υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομί-
ας, η εγκληματικότητα αυξάνεται αντί 

να μειώνεται. 
Η εκάστοτε δημοτική αρχή εδώ και 

μία δεκαετία αρκείται στο να πραγ-
ματοποιεί από κοινού εμφανίσεις με αρμόδιους αξιωματικούς 
του υπουργείου και της Αστυνομίας για να ρίξει στάχτη στα μά-
τια των πολιτών, προσπερνώντας τις δολοφονίες, τις ληστείες, 
το εμπόριο ναρκωτικών, τις φυλακές λαθρομεταναστών και τα 
πάσης φύσεως εγκλήματα που συντελούνται στην πόλη μας. 

Όλα τα παραπάνω είναι αυτά που στερούν από το δήμο Αχαρ-
νών, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη της επι-
χειρηματικότητας και καταστρέφουν κάθε ελπίδα να βρίσκεται ο 
δήμος μας στη θέση που του αρμόζει. 

Για άλλη μία φορά εφιστώ την προσοχή των πολιτών και τους 
καλώ να μην μείνουν αμέτοχοι, να απαιτήσουν από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο και τη δημοτική αρχή να κάνουν πράξη αυτά για τα 
οποία δεσμεύτηκαν και ορκίστηκαν σε ό,τι αφορά τα παραπάνω. 

Ανοιχτός πόλεμος για 
το Γυμναστήριο του πρώτου 

Γυμνασίου Αχαρνών
Νέος γύρος «πόλεμου» έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Διευθυντή 

του 1ου Γυμνασίου Αχαρνών και στον Αθλητικό Σύλλογο πάλης 
«Τιτάνες Μενιδίου». Ο Διευθυντής του Γυμνασίου έχει ξεκινήσει 
μια προσπάθεια απομάκρυνσης του Α.Σ. από το Γυμναστήριο του 
σχολείου, καθ΄ότι όπως ισχυρίζεται τo γυμναστήριο είναι απαραί-
τητο στους μαθητές όχι μόνο για το μάθημα της Φυσικής Αγω-
γής αλλά για την τις εκδηλώσεις όλου του σχολείου και καλεί 
το Δήμο Αχαρνών και τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου, να συνη-
γορήσουν στο να απομακρυνθεί ο σύλλογος από τις εγκαταστά-
σεις του σχολείου. 

Είμαστε νόμιμα στο Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Αχαρνών 
απαντούν οι ΤΙΤΑΝΕΣ που δηλώνουν ότι έχουν δικαιωθεί σε πα-
λιότερη δικαστική διαμάχη. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει 
το δημοτικό συμβούλιο προσεχώς.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΞΑΝΑ Η ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 
 ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
Κάτω από την ασφυκτική πίεση του χρόνου και των Ευρωπαίων 

εταίρων για λύση στο μείζον θέμα των παράτυπων μεταναστών, η 
Κυβέρνηση είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει και μάλιστα με πλήρη δυ-
ναμικότητα τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών, που είχαν δημιουργη-
θεί επί κυβέρνησης Σαμαρά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», πρό-
κειται για επτά Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης, τα οποία πε-
ριγράφονται και σε σειρά αποφάσεων, οι οποίες υπογράφονται το 
τελευταίο διάστημα μεταξύ του του υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προκειμένου να εξασφαλισθούν κονδύλια για τη λειτουργία τους 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Εντα-
ξης, ο Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης Δ. Αναγνωστάκης, υπογράφει «Συμφωνί-
ες Επιδότησης» στην ΕΛ.ΑΣ, που αφορούν σε σίτιση και καθαριότητα, 
παρουσία ψυχολόγων και ενέργειες επαναπροώθησης μεταναστών 
από τα κέντρα κράτησης. 

Σημειώνεται ότι η ΕΛΑΣ είναι υπέυθυνη για τη λειτουργία 7 κέντρων 
και ειδικότερα:

Στην Αμυγδαλέζα Ν. Αττικής, Στο Κεντρικό (Πέτρου Ράλλη), Στο 
Φυλάκιο Ορεστιάδας, Στην Κόρινθο, Στην Ξάνθη, Στη Λέσβο, Στο Πα-

ρανέστι Ν. Δράμας.
Στα συμφωνητικά αναφέρεται ότι η συνολική χωρητικότητα των κέ-

ντρων είναι περίπου 6.127 ατόμων. 
Το θέμα σίγουρα θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών, 

ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του χωρίς να επηρεάσει 
τον κοινωνικό ιστό της πόλης . 

Η απονομή του τίτλου του επίτιμου μέ-
λους σε δύο ανθρώπους που έχουν μεγά-
λη συμβολή στην επίτευξη των σκοπών της 

Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Αχαρ-
νών (ΙΛΕΑ) στην εκδήλωση για την κοπή της 
πίτας της, που πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα της Κυριακής 7 Φεβρουαρίου 2016. 

Προσφωνώντας τον πρώην Υπουργό Ντί-
νο Βρεττό και τον εφοπλιστή Θανάση Μαρ-
τίνο, ο Πρόεδρος της ΙΛΕΑ Γιώργος Φυτάς 
τόνισε ότι πρόκειται για οφειλόμενη τιμή 
σε δύο σημαντικές προσωπικότητες: 

Στο Ντίνο Βρεττό γιατί με την ιδιότητα 
του Δημάρχου Αχαρνών παραχώρησε στην 
ΙΛΕΑ το κτίριο που στεγάζει το Λαογραφι-
κό Μουσείο και στο Θανάση Μαρτίνο γιατί 
βοηθάει στην επισκεψιμότητα του Λαο-
γραφικού Μουσείου και στην γενικότερη 
επικοινωνία και προβολή της ΙΛΕΑ. 

Απαντώντας οι τιμώμενοι είπαν ότι η πα-
ρουσία της ΙΛΕΑ στα πολιτιστικά πράγμα-
τα του τόπου δικαίωσε τις προσδοκίες 
τους κι ότι η προοπτική της είναι εξασφα-
λισμένη. 

H ΙΛΕΑ τίμησε Ντίνο Βρεττό και Θανάση Μαρτίνο 
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-------------------------------------------------------
Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται ΜΟΝΟ ενυπόγραφα.

Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία τύπου εκφράζουν μόνο την άποψη 
του γράφοντος.Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και 

ειδήσεων, με απλή αναφορά στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».
Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια

Η προβολή φυσικών προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή.
Οι διαφημίσεις είναι επί πληρωμή βάσει θεωρημένου Τιμολογίου.

 Ετήσιες Συνδρομές: 
   Ιδιώτες: 25 

   Σύλλογοι: 50
   Δήμοι: 100

Λογ. κατάθεσης: 091/965594 – 89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
και: 569-002101-034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ALFA
 ------------------------------------------------------

Κυκλοφορε ί  κάθε  δεύτερη  Κυριακή 
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Σε όλα τα περίπτερα Αχαρνών μέσω πρακτορείου, 

στο Δημαρχείο, στα ΚΑΠΗ, στα ΚΕΠ και όλο το δεκεπενθήμερο στα 
Φωτοαντιγραφικά «ΜΑΚΡΗ» στην οδό Φιλαδελείας (Πεζόδρομος κεντρικής 

πλατείας Αγίου Βλασίου). Στους συνδρομητές στέλνεται μέσω ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658.

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 
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E-mail:nioras@gmail.com και acharnaiki@gmail.com

Τα χαρακτηρι-
στικά του κρασιού 
που αναζητούμε 
είναι τα εξής:

Η γλυκύτητα : 
Ένα κρασί μπορεί 

να είναι ξηρό, ημίγλυκο ή γλυκό.
 Η οξύτητα : Είναι η αίσθηση των φυσικών 

οξέων στο στόμα μας. Μπορεί να είναι υψη-
λή, μέτρια ή χαμηλή. 

Οι τανίνες : Οι τανίνες είναι οι ουσίες του 
κρασιού που νιώθουμε να ξηραίνουν το 
στόμα μας και τα ούλα μας, λίγο αφού το 
βάλουμε στο στόμα μας. 

Το σώμα : Ως σώμα χαρακτηρίζεται η αί-
σθηση πληρότητας που αφήνει ένα κρασί 
στο στόμα μας. Η πυκνότητα του κρασιού 
(άρα και η ρευστότητά του), διαμορφώνε-
ται βασικά από την ποσότητα των στερε-
ών ουσιών που βρίσκονται σε διάλυση μέσα 
σε αυτό, άρα και τις τανίνες του (που είναι 
τέτοιες ουσίες). Αυτή, μαζί με την περιεκτι-
κότητά του σε αλκοόλ προσδιορίζουν, κατά 
βάση, αυτό που ονομάζουμε «σώμα» του 
κρασιού («όγκος» για τα λευκά κρασιά). Το 
σώμα του κρασιού μπορεί να είναι γεμάτο, 
μέτριο ή ελαφρύ.

Η ισορροπία : Η γλυκύτητα, η οξύτητα, η 
πικράδα και η όποια αλμύρα του κρασιού 
βρίσκονται σε κάποια συγκεκριμένη, κάθε 
φορά, ποσότητα σε αυτό. Πρόκειται ουσια-
στικά για δύο γευστικές ομάδες, αυτή με τα 

γλυκά και αυτή με τα ξινά και πικρά χαρακτη-
ριστικά, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Η υφή : Από τη στιγμή που το κρασί ακου-
μπάει στα περισσότερα σημεία της στοματι-
κής κοιλότητας λειτουργεί αναπόφευκτα η 
αίσθηση της αφής. 

Το άρωμα στόματος : Το μεγαλύτερο μέ-
ρος της γευστικής εικόνας του κρασιού (ως 
και 80%), δεν προέρχεται από το σύνολο 
της γλυκύτητας, της οξύτητας της πικράδας 
και της αλμύρας του, αλλά από τα αρώμα-
τά του, όπως αυτά διαχέονται στο στόμα και 
οδηγούνται μέσα από αυτό στη ρινική πε-
ριοχή. 

Η δομή : Το άθροισμα των γευστικών χα-
ρακτηριστικών, του αλκοόλ, των αρωμάτων 
του στόματος και της υφής του κρασιού ορι-
οθετεί τη συνολική εικόνα της γεύσης του. 

Η επίγευση : Είναι η γευστική εντύπω-
ση που μένει αφού το κρασί φύγει από το 
στόμα. Διακρίνεται για την ποιότητα, την 
ένταση, το χαρακτήρα και τη διάρκειά της 
(ουσιαστικά αφορά στα αρώματα στόματος 
και την εντύπωση που αφήνουν). Η επίγευ-
ση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μακριά, μέ-
τρια ή κοντή.

Τα ελαττώματα του κρασιού : Η γευστική 
δοκιμή ενός κρασιού μπορεί να μας οδη-
γήσει εκτός των άλλων, στην ανακάλυ-
ψη περίεργων οπτικών χαρακτηριστικών, 
δυσάρεστων οσμών και γεύσεων. Τις πε-
ρισσότερες φορές οφείλονται σε διάφορα 
προβλήματα (ελαττώματα ή ασθένειες) του 

κρασιού, που μπορεί να προέρχονται από 
κακής ποιότητας πρώτη ύλη, λάθος τρό-
πο μεταφοράς της, έλλειψη καθαριότητας, 
αμελή ή άτεχνη οινοποίηση, ωρίμαση, εμ-
φιάλωση, παλαίωση, διατήρηση, ή ακόμα 
και… κακή τύχη

Η ευσυνείδητη και επαγγελματική αξιο-
λόγηση - βαθμολόγηση κρασιών είναι μια 
αρκετά πολύπλοκη και κυρίως υπεύθυνη δι-
αδικασία συγκεκριμένων κανόνων, που έχει 
σκοπό τη μεγιστοποίηση της αντικειμενικό-
τητας και τη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης ει-
κόνας της ποιότητάς τους. 

Αφορά στην επιμέρους βαθμολόγηση 
κάθε κομματιού της οργανοληπτικής εξέ-
τασης του κρασιού. Το άθροισμα αυτών των 
βαθμών δίνει το σύνολο, τον τελικό δηλαδή 
βαθμό, που πολλές φορές συνοδεύεται και 
από κάποιον χαρακτηρισμό και σχόλια.

Όπως κάθε τέτοιου είδους αξιολόγηση, 
που μοιάζει με αυτή που κάνουν οι κριτικοί 
έργων τέχνης στις δημιουργίες των καλλι-
τεχνών, έχει για ευνόητους λόγους πιστούς 
οπαδούς και υποστηριχτές, αλλά και άσπον-
δους εχθρούς, που στηρίζουν τις αντιρρή-
σεις τους τόσο στην υποκειμενικότητα του 
κάθε γευσιγνώστη - δοκιμαστή, όσο και στα 
όποια συμφέροντα μπορεί να επηρεάζουν 
την κρίση του.

Ο Μίχας Ιωάννης είναι Οινολόγος και 
Πρόεδρος, στην ΛΕ.Φ.Κ.Α Λέσχη φίλων 

κρασιού και Αποσταγμάτων Αττικής

Επιμέλεια: Μίχας Ιωάννης - Οινολόγος 
Μέρος Τρίτο 

Γευσιγνωσία … Η επιστήμη της Απόλαυσης

Αγαπητοί αναγνώστες

Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ είναι η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα 
στις Αχαρνές, µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης και 
ενταγµένη στον έλεγχο κυκλοφορίας της Γ.Γ.Μ.Ε. 

Έχει τις προϋποθέσεις για δηµοσίευση όλων των 
καταχωρήσεων του ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.

Την διαβάζουν πάνω από 15.000 αναγνώστες,Την διαβάζουν πάνω από 15.000 αναγνώστες, 
ανά έκδοση, στον έντυπο τύπο και στο ∆ιαδίκτυο.

Το σηµαντικότερο, µε την τοπική ειδησεογραφία της 
και τις καταχωρήσεις κοινωνικών πτυχών της πόλης, 

γράφει την Ιστορία της πόλης µας. 
Αυτοδίκαια λοιπόν, καθίσταται πέρα για πέρα αξιόπιστη, 

για κάθε δηµοσίευση και προβολή. 

Σχολιασμός πολιτικής επικαιρότητας 

Είναι θλιβερά τα 
όσα αποκαλύπτονται 
τις τελευταίες μέρες 
για τους 

τους διορισμούς 
της κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ, του κόμμα-
τος της «Αριστεράς»!: 
που διατυμπάνι-
ζε και εξακολουθεί 
ακόμη θρασύτατα να 
ισχυρίζεται, ότι εισή-

γαγε «νέα πολιτικά ήθη» στον τόπο. 
Και τούτο την στιγμή που όχι μόνο εφαρ-

μόζει τις ίδιες καταδικασμένες κυβερνητικές 
πρακτικές διορισμών ημετέρων των « παλαι-
ών κομμάτων», αλλά με αναίδεια και ανερυ-
θρίαστα τις ξεπερνάει κατά πολύ μάλιστα. 
Αφού οι υπουργοί της Κυβέρνησης δεν πε-
ριορίζονται σε διορισμούς κομματικών ημε-
τέρων και άλλων μετακλητών, ασπαζόμενοι 
την αλήστου μνήμης ΝεοΔημοκρατική θε-
ωρία «παν νόμιμον αυτόχρημα και ηθικόν», 
αλλά διορίζουν ακόμη και συζύγους και « 

συντρόφους» (ευφημισμός) Υπουργών, Βου-
λευτών και Περιφερειαρχών. 

Αναρωτήθηκα αλλά και αναζήτησα ανά-
λογα ιστορικά προηγούμενα αθλιοτήτων 
αυτής της μορφής στην Ελληνική πολιτι-
κή ζωή. Δεν βρήκα. Γιατί δεν υπάρχει προ-
ηγούμενο υπουργού, που να διορίζει τη 
σύζυγο του Γενική Γραμματέα Υπουργείου( 
περίπτωση ΑΝΥΕΘΑ), Περιφερειάρχη που 
να διορίζει το «σύντροφο» της Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ (περίπτωση περιφε-
ρειάρχη Αττικής) και βουλευτή που να διο-
ρίζει το σύζυγο της Διευθύνοντα Σύμβουλο 
σε Δημόσια Επιχείρηση.

Αλλά πάντα υπάρχει η «πρώτη φορά». Και 
στον αστερισμό του « πρώτη φορά Αριστε-
ρά» ανθεί και το πρώτη φορά αχαλίνωτος 
νεποτισμός και η συνοδός κονομισιά. Σε 
εποχή μάλιστα οικονομικής εξαθλίωσης των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων. Αυτό 
είναι το Αριστερόν ήθος ;

Και για να κλείνω με μια σύγκριση: Ρώτη-
σα χθες Υποστράτηγο ε.α. να μου πει ποιος 
είναι ο μισθός του Α/ΓΕΕΘΑ σήμερα. Μου 

απάντησε πως είναι 2450 ευρώ το μήνα. 
Με αυτό το δεδομένο διερωτάται κανείς 
και πρώτα από όλους τα στελέχη - αξιω-
ματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, δεν αποτελεί πρόκληση ο ΑΝΥΕΘΑ 
να εισπράττει ως βουλευτής περί τις 8000 
ευρώ στις οποίες αν προσθέσουμε τις άλ-
λες 2500ευρώ τουλάχιστον της « συντρό-
φου» Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου 
Μεταφορών, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ 
το μήνα;

Αν έχει μείνει ίχνος αιδούς οφείλει η Κυ-
βέρνηση να ανακαλέσει αμέσως αυτούς 
τους επαίσχυντους διορισμούς. Γιατί πέρα 
από το γεγονός ότι εξοργίζουν την Ελλη-
νική κοινωνία, προσβάλλουν βάναυσα την 
μνήμη όλων εκείνων που αγωνίστηκαν και 
θυσιάστηκαν για μια καλύτερη κοινωνί-
α. Όταν μάλιστα ορισμένοι σπουδαρχίδες 
επικαλούνται τους αγώνες εκείνους για να 
θεμελιώσουν δικαίωμα απολαβών από τον 
δημόσιο κορβανά.

            Αθήνα 28-01-2016.

Γράφει ο Στάθης Γιώτας , π. Υπουργός

Διορισμοί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φέρετε εις γνώσιν των Ευσεβών Χριστιανών ότι στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης  στις  Κάτω Αχαρνές,  θα τελεσθή 

Ιερά Αγρυπνία, επί τη μνήμην της Αγίας Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της  Αθηναίας,  το βράδυ τη προσεχής  Πέμπτης 18  Φεβρουαρίου  2016.  
Ώρα ενάρξεως της Ιεράς Αγρυπνίας 8.30 μ.μ. και πέρας αυτής την 1.30 πρωινή περίπου.

Εκ του Ι.Ν.
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• Καταλαβαίνουμε ότι για να βγούμε από 
την ακυβερνησία χρειάζεται: Πρώτον αλ-
λαγή του Εκλογικού νόμου με μπλαφόν 
εισόδου στη Βουλή οκτώ τοις εκατό, 
απλή αναλογική με εκλογικό μέτρο και 
δεύτερη κατανομή, για να βγουν οι και-
ροσκόποι και τα παράσιτα εκτός βουλής. 
Δεύτερον για την οικονομική ανάκαμψη, 
να αποβάλλουμε τον κρατικισμό και να 
δώσουμε κίνητρα στην ιδιωτική πρωτο-
βουλία να μπορούν οι πολίτες να παρά-
γουν χρήματα και να ανταποκρίνονται 
στις υποχρεώσεις τους. Τρίτο για την κα-
κοδαιμονία μας, πρέπει πέσει θυσία να 
καταλάβουμε ότι γεννιέται από το κομ-
ματικό κράτος και να αποβάλλουμε αυ-
τήν την νοοτροπία.

• Η πατρίδα μας μπορεί να αναγεννηθεί 
από το μηδέν, με την μέθοδο του Μαρ-
κεζίνη. Δηλαδή την ισοτιμία της δραχμής 
με το δολάριο. Μια μέθοδος δοκιμασμένη, 
που έδωσε απτά αποτελέσματα επί τριά-
ντα χρόνια όταν η χώρα μας ήταν ερείπια. 
Όλες οι άλλες συνταγές, συντηρούν τον 
οικονομικό φαύλο κύκλο από το οποίο 
δεν μπορούμε να βγούμε, με όποια κυ-
βέρνηση, με όποιον Πρωθυπουργό.

• Με την ιδεολογική ανακύκλωση που 
έχει η σημερινή μας κυβέρνηση, προκει-
μένου να κρατηθεί στην εξουσία, είναι 
πολύ ορατό, ότι θα βάλει χέρι στις κατα-
θέσεις των πολιτών, δηλαδή στις οικονο-
μίες τους. Και αυτό θα γίνει κλιμακωτά 
από το πρώτο ευρώ. Η πορεία της χώρας 
μας οδεύει σε εκρηκτικές και άκρως επι-
κίνδυνες καταστάσεις και ο σώζων εαυ-
τών σωθήτω.

• Μην αναλογίζεσαι το παρελθόν. Μην 
ελπίζεις στο μέλλον. Κράτησε την ψυχι-
κή σου δύναμη, για να επιβιώσεις σήμερα. 
Αύριο είναι άλλη μέρα. Τα πάντα ρει, μας 
λέγει ο παππούς μας Ηράκλειτος. Δηλαδή 
όλα αλλάζουν, στη ζωή μας. 

• Όπου δεν πίπτει λόγος πέφτει ξύλο. Η 
πολύ και ασύδοτη δημοκρατία, βλάπτει 
σοβαρά την υγεία. Όταν δεν μπορείς να 
λύσεις τον γόρδιο δεσμό, δηλαδή την 
φαυλότητα βγάζεις το σπαθί σου και την 
κόβεις. Αυτά δεν τα γεννά το δικό μου 
μυαλό, αλλά μας τα έχουν πει οι πρό-
γονοι μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μην 
υποτιμάτε την λαϊκή, την εμπειρική σο-
φία.

• Έρωτας είναι η σεξουαλική έλξη. Αγά-
πη είναι κάτι βαθύτερο. Όταν λες ότι αγα-
πάς τον ή την σύντροφο σου πρέπει να το 
εννοείς και να το αποδεικνύεις κάθε μέρα, 
κάθε στιγμή, όσο ζεις. Αυτό λέγεται εντι-
μότητα.

• Οι Εταίροι μας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, βρήκαν μια εταίρα, την σημερινή 
Ελλάδα και εκτονώνονται επάνω της. 
Είναι κρίμα για εμάς τους Έλληνες να 
παίζουμε αυτόν τον ρόλο. Υπάρχουν πιο 
αξιοπρεπείς τρόποι να παράγουμε χρή-
ματα που τόσο μας λείπουν. 

• Εάν διαβαθμίσουμε την βιολογική ευ-
φυΐα – εξυπνάδα, μπορούμε να πούμε ότι 
υπάρχει η χαμηλή νοημοσύνη, η μέτρια 
και η υψηλή. Εάν διαβαθμίσουμε την εκ-
παίδευση μπορούμε να πούμε ότι, υπάρ-
χει ο αναλφαβητισμός, η χαμηλή, η μέση 
και η υψηλή εκπαίδευση. Το καλύτερο 
αποτέλεσμα το έχουμε από την υψηλή 

ευφυΐα με γενική εκπαίδευση. Έτσι κι αλ-
λιώς οι άριστοι στην πορεία της ζωής θα 
ξεχωρίσουν.

• Η ζωή που ζούμε όλοι μας, είναι ένας 
διαρκείς αγώνας επιβίωσης. Καμιά αξία 
οικονομική δεν είναι σίγουρη και σταθε-
ρή πάνω στην οποία μπορούμε να εναπο-
θέσουμε τον κόπο της ζωής μας. Αυτό το 
γεγονός δεν πρέπει να μας σταματά από 
τον αγώνα μας για επιβίωση. Η απελπισί-
α και η απόγνωση δεν είναι λύση. Όσο 
αναπνέω ελπίζω. 

• Άκουσα ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ να τραγουδά. Μα 
εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της κυρά 
Μέρκελ γιος, είμαι της κυρά Μερκελ γιος. 
Προβληματίστηκα και αναρωτήθηκα. Βρε 
παιδιά αποβλακωθήκαμε ομαδικώς; Κάτι 
μας συμβαίνει ανεξήγητο.

• Όταν δεν μπορείς να λύσεις τον γόρ-
διο δεσμό, δηλαδή τον φαύλο κύκλο στα 
οικονομικά που βρίσκεται σήμερα η πα-
τρίδα μας, τότε του δίνεις μια μπαλτα-
διά και τον κόβεις. Το πρόβλημα είναι 
κατά πόσο οι συμπολίτες σου είναι έτοι-
μοι να δεχθούν τις συνέπειες αυτής της 
μπαλταδιάς και εάν μπορούν να την 
αντέξουν. Είναι θέμα αυτογνωσίας και 
αντοχής.

• Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν 
τα υβρίδια του όποιου κομματικού σωλή-
να, είναι καθαρά θεωρητικές έννοιες. Στην 
πράξη επιβάλλεται η θέληση του ισχυρό-
τερου. Και για να γίνεις ισχυρός πρέπει με 
κάποιον τρόπο να παράγεις χρήματα! Όλα 
τα άλλα, είναι εφηβικές ρομαντικές σκέ-
ψεις. Αυτό μας διδάσκει η πείρα της ζωής.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του εκλεκτού συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον Διευθυντή της έκδοσης 
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

Τα σοφά Λόγια της Πλατείας, προάγουν τον πολιτισμό μας και οξύνουν την σκέψη μας.

Θετική εξέλιξη στην οριστικοποίηση 
των παραχωρητηρίων, κατοικιών 

Ολυμπιακού Χωριού 

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέας Νεφελούδης, 
επισκέφθηκε την Παρασκευή 12 Φλεβάρη το κλειστό γυμναστήρι-
ο του Ολυμπιακού Χωριού για την υλοποίηση των προεκλογικών 
δεσμεύσεων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους κατοί-
κους του. Καταλυτικό ρόλο στην παρούσα εξέλιξη διαδραμάτισε 
η συστηματική επικοινωνία και συνεργασία του Βουλευτή Αττικής 
κ. Γιάννη Δέδε με το Υπουργείο και ιδιαίτερα τον κ. Γενικό Γραμ-
ματέα.

Ειδικότερα, υλοποιείται η δέσμευση τόσο για την οριστικοποί-
ηση των παραχωρητηρίων, όσο και την επιβολή ακόμα μικρότε-
ρου τιμήματος σχετικά με την εξόφληση των κατοικιών και πιο 
συγκεκριμένα, τη μείωση του από 850 ευρώ το τ.μ. επί κυβερ-
νήσεως ΝΔ σε 380,62 ευρώ το τ.μ.. Μείωση, ΔΗΛΑΔΗ της τάξεως 
του 123,32%!!! 

Παράλληλα, ένα ακόμα μεγάλο και χρόνιο ζήτημα παίρνει το 
δρόμο του, αυτό των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες περ-
νούν τελικά, στα χέρια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενώ 
διευθετείται και το ζήτημα των ελεύθερων χώρων πρασίνου προς 
όφελος των κατοίκων

Ανασυγκροτήθηκε το Δ.Σ. 
του Ομίλου Φίλων Πινακοθήκης 

«Χρήστος Τσεβάς» 
Νέος Πρόεδρος 

ο Κωνσταντίνος Νιώρας 

Σε αλλαγή της σύνθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όσον 
αφορά στις θέσεις , Προέδρους 
και Γεν Γραμματέα κατά την Γεν. 
Συνέλευση της 31 Ιανουαρίου 
2016.

Ειδικότερα, επικυρώθηκε η από-
φαση του Δ.Σ. σχετικά με την 
παραίτηση της Προέδρου κ. Κου-
μπούρη Ειρήνης, για προσωπι-
κούς λόγους και η πρότασή της 
να αναλάβει τη θέση του Προέ-
δρου ο κ. Κωνσταντίνος Νιώρας, η 
οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από 

το Δ.Σ. και ύστερα από τη Γενική Συνέλευση. Η κ. Κουμπούρη πα-
ραμένει στο Δ.Σ. ως Υπεύθυνη Τύπου. 

Επίσης τη θέση της Γενικής Γραμματέως ανέλαβε η κ. Βρεττού 
Παναγιώτα-Μαρία, μετά από την παραίτηση της κ .Βαρελά Αγγε-
λικής, για προσωπικούς λόγους. Η κ. Βαρελά παραμένει στο Δ.Σ. 
ως Υπεύθυνη Υλικού.

Έτσι η νέα σύνδεση, διαμορφώθηκε ως ακολούθως : 
Νιώρας Κων/νος, Πρόεδρος 
Χασάνης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
Βρεττού Παναγιώτα-Μαρία, Γεν. Γραμματέας 
Στέφανος Τσώλης, Ειδ.Γραμματέας 
Πουραίμη - Παρασκευοπούλου Σεβαστή, Υπεύθυνη Εκδηλώσεων 
Φυτάς Αναστάσιος, Ταμίας 
Βαρελά Αγγελική, Υπεύθυνη Υλικού 
Κουμπούρη Ειρήνη, Υπεύθυνος Τύπου 
Ρεκατσίνας Ιωάννης, Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων 

Διπλό πανηγύρι για τον Σπύρο Βρεττό 

Δεν υπάρχει Μενιδιάτης που να 
ξεχνάει την πανήγυρη του Αγίου 
Βλασίου. Όμως από φέτος, ο επι-
κεφαλής της Δημοτικής Παράτα-
ξης «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα» Σπύρος 
Βρεττός θα έχει δυο λόγους να 
θυμάται το πανηγύρι.

Ο δεύτερος είναι, ότι ο εορτα-
σμός του Πολιούχου των Αχαρ-
νών συνέπεσε με τη γέννηση του 
πρωτότοκου γιου του. Όπως έγι-
νε γνωστό η σύζυγός του έφερε 
στον κόσμο ένα τρις χαριτωμένο 

αγοράκι, ολοκληρώνοντας, την ευτυχία τους. Να τους ζήσει! 

} Περάσαμε ένα Δεκαπενθήμερο εκδηλώσεων κοπής βασιλοπι-
τών, με πολλές ευχές, πολλά χαμόγελα και πολλές προσδοκίες. 
Πολλές και σημαντικές οι εκδηλώσεις κοπής πίτας που θα πραγ-
ματοποιηθούν από την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, έως και 
προχθές. Καταβάλαμε προσπάθεια και παρουσιάζουμε τις περισ-
σότερες. Όμως δεν θα αδικήσουμε κανένα σύλλογο και κανένα 
φορέα. Θα συνεχίσουμε την παρουσίαση στο επόμενο φύλλο. 
Εξ άλλου μπορείτε να δείτε τις εκδηλώσεις με πολλές φωτό στα 
Τοπικά διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης 
} Τα Δ.Σ. «ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» και η Λ. Ε. Θρακο-
μακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», πραγματοποιούν κοινή εκδήλωση τη 
Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 6.30 μ.μ. στο Πνευματικό 
Κέντρο Θρακομακεδόνων, αφιερωμένη στο γνωστό σε όλους μας 
ιστορικό ερευνητή, συνθέτη και σκηνοθέτη (δημιουργό της ταινί-
ας «ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ») Κώστα Φέρρη, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα: 
«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ» (ένας διαλογισμός για την επερχόμενη 
μεγάλη αλλαγή)
} Την πίτα του κόβει στις 14 Φεβρουαρίου το παράρτημα του 
Λυκείου των Ελληνίδων στις Αχαρνές. Θα ακολουθήσει ομιλία 
με θέμα το «Νόημα της Βασιλόπιτας» όπως και δραματοποίηση 
του πρωτοχρονιάτικου εθίμου των Αχαρνών: «Το αμίλητο νερό».
} Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλαξε η ΙΛΕΑ στους καλεσμέ-
νους της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας. Παρουσίασε τον 
εικαστικό Χρήστο Κυριαζή, που ζει κι εργάζεται στο Παρίσι. Συ-
γκινημένος ο καλλιτέχνης απηύθυνε χαιρετισμό και δώρισε στην 
ΙΛΕΑ δικής του έμπνευσης φιγούρες του θεάτρου σκιών. Τέλος 
εντυπωσίασε απαγγέλλοντας τους τελευταίους στίχους της τρα-
γωδίας ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή, την ελεύθερη μετάφραση της 
οποίας έχει κάνει ο ίδιος.

} Με την παρουσίαση της εργασίας του Αναστάση Σωτηρίου, 
για την καθημερινή ζωή στο Μενίδι, τον περασμένο αιώνα, πρό-
βαλε τη συμβολή της στην ιστορική έρευνα η ΙΛΕΑ. Μιλώντας 
για το φωτογραφικό λεύκωμα που εξέδωσε ο φωτογράφος, 
στο πλαίσιο των σπουδών του, ο Πρόεδρος Γιώργος Φυτάς γνω-
στοποίησε ότι το αρχείο της ΙΛΕΑ είναι ανοιχτό για την ιστορι-
κή έρευνα και υπενθύμισε ότι αρκετοί φοιτητές κι επιστήμονες 
το έχουν χρησιμοποιήσει για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές ερ-
γασίες και μελέτες. 
} Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Οικισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Δήμου Αχαρνών, μας προ-
σκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 14 
Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συλλό-
γου
} Στις 21 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι, στην Κοσμική Ταβέρνα «ΜΠΟΥΛΙΟΣ», οδός Πάρνηθος 
και Σωκράτους και θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας και η ετή-
σια χοροεσπερίδα με πλούσιο μενού και με ζωντανή μουσική, ο 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Άγιος Δημήτριος. 
} Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πελλοπονησίων Αχαρνών, μας προσκα-
λεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 14 Φεβρουαρίου 
2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 το μεσημέρι στο Κοσμικό Κέ-
ντρο «ΖΥΓΟΣ», Λ. Πάρνηθος 19ο χλμ
} Με 154 «ναι» ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία για τις 
τηλεοπτικές άδειες. Όπως ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της Βου-
λής, Γιώργος Λαμπρούλης, στην ονομαστική ψηφοφορία που ζή-
τησε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν συνολικά 270 
βουλευτές. «Ναι» ψήφισαν 154 βουλευτές, «όχι» 102 βουλευτές. 
«Παρών» δήλωσαν 14 βουλευτές. Απόντες ήταν 30 βουλευτές.
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Στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής 
στην Ελλάδα, η απαγόρευση της κυκλο-
φορίας με τη δύση του ήλιου, αποτε-
λούσε καθημερινή βάρβαρη και αισχρή 
πρακτική καταπάτησης στοιχειωδών δι-
καιωμάτων του ανθρώπου.

Στη περίοδο της Μεταξικής δικτατορί-
ας αλλά και της χούντας η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας αποτελούσε επίσης 

συχνό φαινόμενο, πράγμα που επαναλήφθηκε αρκετές 
φορές και στη διάρκεια της μεταπολίτευσης από μέρος 
του αγροτικού κόσμου, ο οποίος διεκδικεί με ιδιαίτερα 
αντιδημοκρατικό τρόπο την αύξηση της χρηματοδότη-
σης του από μέρους των υπόλοιπων φορολογούμενων 
πολιτών.

Η διαφορά ανάμεσα στους ναζί και τους δικτάτορες με 
τους αγρότες, είναι ότι οι τελευταίοι επιβάλλουν ολική - 
24ωρη - απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ο δρόμος αποτελεί διέξοδο, είναι η απόλυτη έκφραση 
της έννοιας ‘’ελευθερία’’.

Δεν βιώνει ο πολίτης τη σημασία της ελευθερίας στη 
κρεβατοκάμαρα ή στο σαλόνι του σπιτιού του, αλλά με 
τη φυσική παρουσία του ανά πάσα στιγμή σε οποιοδή-
ποτε σημείο της επικράτειας, με το δρόμο να αποτελεί 
κεντρικό σημείο συνάντησης, ουσιαστικό σημείο επιβε-
βαίωσης αυτής της ιδέας, όπου η συνάθροιση διαφορε-
τικών αντιλήψεων αποτελεί το κερασάκι στη τούρτα της 
ελευθερίας.

Αυτή έννοια περικλείει την ελευθερία της μετακίνησης, 
την απρόσκοπτη διακίνηση και μεταφορά εμπορευμάτων 
και αγαθών, την αναψυχή, την εύρεση εργασίας ή τη δι-
εκπεραίωση της, τη συνεύρεση με συγγενικά ή φιλικά 
πρόσωπα και χιλιάδες άλλους λόγους.

Η διαδήλωση και η φυσική παρουσία στο δρόμο, δεν 
αποτελούν καταπάτηση ή αναστολή της έννοιας ‘’ελευ-
θερία’’, αντίθετα επιβεβαιώνουν τη πρόθεση να προστα-
τεύσουν και να δυναμώσουν την έννοια αυτή.

Τα μυδράλια, τα τανκς και τα γεωργικά εργαλεία όμως 
δεν ενσαρκώνουν την έννοια της φυσικής παρουσίας, 
αλλά αποτελούν προέκταση μιας βίαιης συμπεριφοράς 
απέναντι στον πληθυσμό, ο οποίος δεν διαθέτει τα ίδια 
πολεμικά όπλα ή εργαλεία ή δε θέλει να χρησιμοποιήσει 
σαν αντίδοτο στα παραπάνω την ίδια απαράδεκτη συμπε-
ριφορά, που θα αποτελούσε από μόνη της απάντηση σ΄ 
έναν ακήρυχτο εμφύλιο πόλεμο.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι διαδικασίες τύπου «δι-
κτατορία του προλεταριάτου με ή χωρίς γραβάτα» ή «το 
δίκιο είναι ο νόμος του αγρότη, δικηγόρου, φαρμακοποι-
ού, μηχανικού, λογιστή, ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης και 
άλλων ευπαθών ομάδων», αποτελούν παρωχημένα εργα-
λεία για ένα κράτος δικαίου, ειδικά όταν προέρχονται από 
αυτούς που αποτελούν κατά μέσο όρο τις πλουσιότερες 
και ανετότερες κοινωνικές τάξεις της κοινωνίας των ερ-
γαζόμενων.

Περιμένοντας με αγωνία την απεργία του ιερατείου, 
όταν η πολιτεία επιτέλους θα θεσπίσει τον χωρισμό εκ-
κλησίας από το κράτος, ατενίζουμε με δέος, αφουγκρα-
ζόμαστε ενώπιον της δημηγορίας εκπρόσωπων κομμάτων 
που ως άλλοι προφήτες καλούν το πλήρωμα – χριστεπώ-
νυμο και μη – να προστρέξει στον παράδεισο του σοσι-
αλισμού, σε αντάλλαγμα για τον χαμένο παράδεισο του 
θρησκευτικού μεγαλείου.

Η λογική των παραπάνω «ευπαθών» ομάδων βασίζεται 
ακριβώς σε αυτή την άποψη, με μόνη διαφορά ότι θέλουν 
και αναζητούν πάση θυσία τον παράδεισο του σοσιαλι-
σμού για τον εαυτό τους και τη κόλαση του καπιταλισμού 
για τους άλλους! 

Θέματα 
επικαιρόητας

Η απαγόρευση 
κυκλοφορίας

Γράφει  ο Τάσος Βαρελάς 

             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Μυαλό δεν βάζουμε. Και δεν βάζουμε επειδή εμείς και οι χώρες 
της Ευρωζώνης είμαστε πράγματα αντίθετα και εχθρικά! Επειδή 
εμείς και αυτοί απέχουν όσο η γη από το φεγγάρι.!

Καθ’ ότι, ότι έγινε από τον Κώστα Καραμανλή Junior και δώθε θυ-
μίζει την σοφή λαϊκή ρήση «Το Νέο Έλληνα όσο και αν τον πλέ-
νεις το σαπούνι σου χαλάς». Δηλαδή Γιωργάκης εναντίον Κωστάκη. 
Έτσι κι εκείνος ο Γιωργάκης, εξασφάλισε το τιμόνι της εξουσίας. 
Δηλαδή Σαμαράς εναντίον Παπανδρέου. Έτσι η Νέα Δημοκρατία 
βρέθηκε στην εξουσία. Δηλαδή Τσίπρας εναντίον Σαμαρά. Έτσι κι 
αυτός βρέθηκε στην εξουσία. Και λίαν συντόμως – πιστεύω - ο Κυ-
ριάκος θα βρεθεί στο θώκο της πρωθυπουργίας με τον ίδιο τρόπο 
και πάει λέγοντας!

Απλά. Αυτά που σήμερα ενθαρρύνεις, αύριο θα τα κατακρίνεις. 
Και αυτά που σήμερα κολακεύεις, αύριο θα τα παιδεύεις!. Και αυτοί 
που σήμερα σε ψηφίζουν, αύριο θα είναι οι πιο φανατικοί εχθροί 
σου! 

Συνέβη στον Αλέξη. Θα συμβεί στον Κυριάκο. Ψέματα; Απλώς 
μπείτε στον κόπο μιας πρόχειρης αναδρομής. Ότι κατέκρινε ο ένας 
από τον άμβωνα της Αντιπολίτευσης το βρήκε μπροστά του από το 
ρετιρέ της εξουσίας. Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς!

Το ίδιο ισχύει και σε πάρα πολλά τμήματα της κοινωνίας. Ας πού-
με. Είναι γνωστό ότι δυόμισι εκατομμύρια του ιδιωτικού τομέα, 
όλοι αυτοί που βγάζουν το μεροκάματο χύνοντας ποταμούς ιδρώ-
τα και κολυμπούν νυχθημερόν σε ωκεανούς αγωνίας, πληρώνουν 
και συντηρούν με τους φόρους τους όλους τους υπολοίπους!

Γι’ αυτό παιδιά ας συνετιστούμε. Μια μικρή και μόνο διείσδυση 
στο φλοιό της αυτογνωσίας δεν κάνει κακό. Μεταξύ κατεργαραίων 
ειλικρίνεια. Παιδιά, γνωρίζετε καλύτερα απ’ όλους ότι εκατοντά-
δες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 
μικρότερο και από αυτό που εισπράττει ΕΝΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙ 18 ΕΤΩΝ. 

Τα στοιχεία ικανά να επιφέρουν κεφαλοκλείδωμα στα ψήγματα 
πατριωτικής συνείδησης μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Έχου-

με και λέμε. Οι χασάπηδες με το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα εφτά 
χιλιάρικα. Οι Μανάβηδες με έξη, οι ηλεκτρολόγοι με πέντε, οι 
υδραυλικοί με τέσσερα, οι μπουτικατζίδες με έξη. Σόι πάει το βα-
σίλειο!.

Μα καλά ρε φίλε. Με τόσα λίγα πως είναι δυνατόν να συντηρείς 
δύο σπίτια, ένα εξοχικό και δύο παιδιά που σπουδάζουν στο εξω-
τερικό; Α, ξέρεις με βοηθάει ο μπαμπάς μου από την Αστόρια της 
Νέας Υόρκης!

Πάμε παρακάτω. Για το Αγροτικό, ο λόγος λοιπόν. Η προνομιούχα 
πελατεία τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΠΑΣΟΚ. Πόσοι 
πράγματι είναι οι αγρότες; Ουδείς γνωρίζει. Κάτι για μισό εκατομ-
μύριο άκουσα, αλλά το νούμερο είναι επιφανειακό. Τι παράγουν; 
Α, ξέρεις έχω δέκα χιλιάδες ελαιόδενδρα. Δηλαδή από εδώ μέχρι 
το Λυβικό Πέλαγος, και βάλε. Ναι σωστά. Όμως εγώ δηλώνω τόσα 
προκειμένου να εισπράξω τις επιδοτήσεις από τους κουτόφρα-
γκους. Η επιθεώρηση της αθάνατης ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑΣ!.

Και το χειρότερο: Ο προλετάριος που δουλεύει εξαντλητικά όχι 
μόνο δεν κατεβαίνει σε απεργία, πολλά από πάνω βάζει και πλάτη 
προκειμένου να μην καταστραφεί η «δική του» παραγωγική βιομη-
χανία. Ο αγρότης και ο ελεύθερος επαγγελματίας που διαφεύγουν 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ, έχουν αναγάγει την επανάσταση σε προσφιλές 
σπόρ για την βολή τους και για να μην αλλάξει τίποτα!

Είμαστε κάτω από καθεστώς επιτήρησης; Είμαστε! Εποπτεύουν 
οι δανειστές μας και την ποσότητα χαρτιού τουαλέτας που ξοδεύ-
ουμε; Το κάνουν! Θέλουμε να μείνουνε στην Ευρωζώνη; Θέλουμε! 
Πρέπει, επομένους, να εφαρμόσουμε όλα όσα εκείνοι απαιτούν 
από εμάς; Πρέπει! Ε, τότε, φύγε από τα κάγκελα και σκάσε και κο-
λύμπα! 

Αλλιώτικα άρπαξε το δίκαννο και όρμα στα βουνά με το σύνθημα 
«Viva La Revobucion»! Ο Τρίτος δρόμος ενταφιάστηκε μαζί με τον 
με τον Ανδρέα Παπανδρέου!

Πηγή: Πρώτο Θέμα. 

Γράφει  ο  Νίκος  Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

VIVA LA REVOLUCION!

Ώρα 13:30 είναι η στιγμή που περιμένω 
έξω από την πόρτα του σχολείου να πα-
ραλάβω τα δύο μου αγγελούδια. Έχουν 
περάσει 6 ώρες που έχω να τα δω και η 
καρδιά μου χτυπά δυνατά από την προ-
σμονή. 

Είναι εκείνη η μοναδική στιγμή που μέσα 
σε τόσα παιδάκια η κάθε μητέρα ή πατέ-
ρας παίρνει αγκαλιά το παιδί του να γυρί-
σουνε στο σπίτι με ασφάλεια. Έτσι και εγώ 
αδημονώ για εκείνη την ώρα που θα τρέ-
ξουν κοντά μου, σέρνοντας πίσω τους τις 
τσάντες που ζυγίζουν δύο φορές το  βά-
ρος τους και έρχονται γρήγορα -γρήγο-
ρα να μου πουν πως πέρασαν την ημέρα 
τους, αν τσακώθηκαν με τους φίλους τους, 
αν έγραψαν σωστά την ορθογραφία και ότι 
μπορεί να φανταστεί ο καθένας μας. 

Επειδή όμως δεν παραλαμβάνουν πάντο-
τε οι γονείς τα παιδιά από το σχολείο λόγω 
δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα με 
αφορμή ένα site στο internet  να σας μιλή-

σω σαν μητέρα που νοιάζεται και αγωνιά 
κάθε μέρα για τα παιδιά της.

Στο site έλεγε πως μια μέρα ένας άγνω-
στος πλησίασε ένα κοριτσάκι 8 ετών την 
ώρα που είχε σχολάσει και του είπε πως 
τον έστειλε η μητέρα της να την παραλά-
βει και να τον ακολουθήσει…εκείνο γύρισε 
και τον ρώτησε:  «ΚΩΔΙΚΟΣ»; 

Ο ξένος τα έχασε και το κοριτσάκι κα-
τάλαβε πως δεν είχε καμία σχέση με την 
μητέρα του και άρχισε να τρέχει μακριά 
φωνάζοντας…

Το άρθρο τελειώνει με την εξής πρότα-
ση: Αυτός ο ΚΩΔΙΚΟΣ έσωσε την ζωή του 
κοριτσιού.

Πόσοι από εμάς τους γονείς έχουμε κά-
τσει να μιλήσουμε στα παιδιά μας για το τι 
σημαίνει ΑΠΑΓΩΓΗ;  Συνήθως αυτό που κά-
νουμε είναι να ουρλιάζουμε όταν πάμε για 
ψώνια «μην φεύγεις μακριά μου» ή «μείνε 
δίπλα μου».

Στα μάτια των παιδιών ο κόσμος είναι ένα 
παραμύθι που έχει νεράιδες, πρίγκιπες, βα-
σίλισσες και φτερωτά άλογα. Έχουμε ανα-
ρωτηθεί πόσο σημαντικό είναι να τους 
μιλήσουμε και για τους κακούς Δράκους;

Πιστεύω πως οι περισσότεροι γονείς 
έχουμε φτιάξει ένα ωραίο ΠΡΟΦΙΛ στο 
facebook και έχουμε βάλει και τις ωραιό-
τερες φωτογραφίες των παιδιών μας και 
τα like πάνε σύννεφο…Και όμως ποιος είπε 
πως είναι σωστό να εκθέτουμε έτσι τα παι-
διά μας; Πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι 
αυτό;

Στο κάτω - κάτω δικό μας προφίλ είναι και 
όχι των παιδιών μας!!

Μέσα στην καθημερινή μας ρουτίνα, ανά-
μεσα στο γλυκό φιλάκι του απογεύματος 
και στην ζεστή αγκαλίτσα  μπορεί να χω-
ρέσει και μία συζήτηση μεταξύ των παιδι-
ών και των γονιών για τους κινδύνους που 
υπάρχουν γύρω μας και το πώς μπορούμε 
να τους αντιμετωπίσουμε, με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο χωρίς όμως και να τα 
τρομάξουμε!!

Ας δώσουμε λοιπόν λίγο χρόνο από την 
ημέρα μας για κάτι τόσο σημαντικό και ας 
μην σταματήσουμε να έχουμε στο μυα-
λό μας την μητέρα του ΜΠΕΝ που ελπί-
ζει πως το παιδί της είναι ακόμα ζωντανό 
ακόμα και αν έχουν περάσει 25 ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΑ ΧΡΟΝΙΑ!!

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

 Οι απαγωγές παιδιών 
 Γράφει η  Μαρία Δραμπατζάνου – Κονιαβίτη Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος
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Μέρος πρώτο 

Η Φιλαρµονική στο ∆ήµο Αχαρνών ιδρύ-
θηκε τέλη 1964.

Στη διετία 1965-67 έγιναν θεωρητικά 
µαθήµατα µουσικής από τον µαέστρο Σά-
ντα Αγαµέµνονα.

Η πρώτη παρουσίαση έγινε µε τον Ελ-
ληνοϊταλό µαέστρο Μάριο Τζινιόλη το 
1967 που θεωρείται και έτος ίδρυσης.

Στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας 
η Φιλαρµονική κινδύνεψε να διαλυθεί, 
αλλά χάρις στις ενέργειες και τη βοήθεια 
σηµαντικών προσωπικοτήτων, όπως αυτή 
του Ντίνου Παπασωτηρίου νοµικού, ισό-
βιου µέλους του Συµβούλιου της Επικρά-
τειας και φίλου της κλασσικής µουσικής, 
κατόρθωσε να συνεχίσει τη σπουδαία 
αποστολή της.

Στην επέτειο αυτή των 50 χρόνων, ελπί-
ζουµε ότι η Φιλαρµονική θα παρουσιάσει 
ένα σύνολο αντάξιο της ιστορίας της.

∆ιατελέσαντες Μαέστροι:
Σάντας Αγαµέµνων (1965-1967), Τζινιό-

λης Μάριος (1967 – 1969), Καρακωνστα-
ντίνου Μιχάλης (3/1969-9/1969), Ηλίας 
Κωνσταντίνος_Στρατιωτικός (1969-1976), 
Καλοµοίρης Σταύρος (1977), Ιορδανί-
δης Σταύρος (1978-1995), Αµπαρτζάκης 
Αντώνης (1996 – συνεχίζει.

Ιδρυτικά µέλη και εν ενεργεία µουσικοί 
της Φιλαρµονικής:

Αµεραλής Ιάκωβος: Κλαρίνο, Βαρελάς 
Τάσος: Τροµπέτα, Γκολέµης Γιώργος: 
Κλαρίνο, Σαξόφωνο, Φλάουτο_Βοηθός 
Μαέστρου.
 
Στα ιδρυτικά µέλη της Φιλαρµονικής συ-
µπεριλαµβάνονται και οι:

Αλεπούς Χρήστος: Τροµπέτα_Συνταγ-
µατάρχης Μουσικού Ε.Α., Αλεπού Ειρήνη: 
Κλαρίνο, Αµπαρτζάκη Ελένη: Τροµπέ-
τα, Βανδώρος Ιωσήφ: Κρουστά, Βενιέ-
ρης Ιάκωβος: Εφώνιο_Καθηγητής της 
Γαλλικής γλώσσας_ Ενοργανωτής, Bρετ-
τός Γιώργος: Τροµπέτα, ∆ηµητρακο-

πούλου: Κλαρίνο, Θηβαίος Θεοφάνης: 
Μπάσο, Θρεψιάδου Αικατερίνη: Τροµπό-
νι, Καλοµοίρης Σταύρος, Τροµπέτα, Κα-
τάρας Αθανάσιος: Αλτικόρνο – Καθηγητής 
Φλάουτου, Λιόντος Αλέκος: Τροµπέτα 
– Συνταξιούχος, Λιόσης Γεώργιος: Τρο-
µπόνι_Παιδίατρος, Μακαρατζής Γεώργι-
ος: Κρουστά, Μακαρατζής ∆ηµήτριος: 
Κρουστά, Μαρκεσίνη Σούλα: Genis, Νίκας 
Απόστολος: Πιάτα, Νίκας Επαµεινώνδας: 
Genis, Ντούρος Ιωάννης: Τύµπανο, Ξένου 
Γιοβάνα: Genis, Παπαχριστόπουλος Από-
στολος: Τροµπόνι, Παπαχριστοπούλου 
Γεωργία: Κλαρίνο, Παπαχριστοπούλου 
Έλλη: Τροµπέτα, Παύλου Παναγιώτης: 
Αλτικόρνο, Προβατάς Κωνσταντίνος: Τρο-
µπέτα, Σιάµος Τάσος: Τροµπέτα, Σταθάτος 
Ανδρέας: Τροµπέτα, Στρατάκη - Τζινιόλη 
Αφροδίτη: Τροµπέτα – Μαέστρος, Τζαρί-
µας Γιάννης: Κλαρίνο.

Πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό ότι 
ο πρώτος µας µαέστρος, Σάντας Αγαµέ-
µνων ένας ηλικιωµένος απόµαχος της 
ζωής δεν είχε δίπλωµα µαέστρου. 

Το µόνο τυπικό εφόδιο που τον ακολου-
θούσε ήταν η δηµιουργία γυναικείας Φι-
λαρµονικής στον ∆ήµο Ροδίων, καθώς και 
οι ουσιαστικές µουσικές γνώσεις του, κα-
θώς υπήρξε καταξιωµένος τροµπετίστας.

Ο βιοπορισµός του προέρχονταν από το 
επάγγελµα του οδοκαθαριστή κάθε πρωί 
στον ∆ήµο Αχαρνών, ενώ τα απογεύµα-
τα µας παρέδιδε µαθήµατα θεωρίας της 
µουσικής, διότι τα όργανα που υποτίθε-
ται ότι είχαν παραγγελθεί στον Ιταλικό 
µουσικό οίκο ORSI αργούσαν να έλθουν. 
Όταν λοιπόν ήρθαν τα όργανα ο Σάντας 
Αγαµέµνων απολύθηκε και από οδοκαθα-
ριστής και αφέθηκε στη τύχη του. 

Η πρώτη εµφάνιση της Φιλαρµονικής 
ήταν ένα καλοκαιρινό απόγευµα στη κε-
ντρική πλατεία των Αχαρνών, υπό τη δι-
εύθυνση του µαέστρου Μάριο Τζινιόλη, 
µε το σουξέ της συναυλίας «µπάρµπα 
Γιάννη µε τις στάµνες», να τραγουδιέται 
για αρκετό καιρό.

Σηµαντικές στιγµές στην ιστορία της Φι-
λαρµονικής υπήρξαν πολλές, µε πιο συ-
γκινητική αυτή της συµµετοχής της στη 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή – συναυλία στις 
φυλακές Κορυδαλλού το 1969, υπό τη δι-
εύθυνση του Μιχάλη Καρακωνσταντίνου, 
ο οποίος πρέπει να σηµειωθεί ότι ήταν και 
υπεύθυνος για τη µουσική διαπαιδαγώγη-
ση των φυλακισµένων.
Το αµφιθέατρο των φυλακών Κορυδαλ-
λού ήταν ασφυκτικά γεµάτο από 500 δα-
κρυσµένους κρατούµενους, οι οποίοι µε 
το τέλος της συναυλίας µέσα σε µια συ-
γκινητικότατη ατµόσφαιρα, αποθέωσαν 
τα παιδιά της Φιλαρµονικής, ζητώντας 

επανειληµµένα όχι µόνο να ξαναπαίξουν 
την ίδια ώρα, αλλά και να ξανάρθουν σύ-
ντοµα για µια νέα συναυλία.
Χωρίς υπερβολή ο ενθουσιασµός των 
φυλακισµένων ήταν τόσο έντονος που 
άρχισαν να τραγουδούν αντιστασιακά 
τραγούδια, µε τους χουντικούς που πα-
ρακολούθησαν τη συναυλία να φεύγουν 
άρον –άρον από το χώρο.

Η συµµετοχή της Φιλαρµονικής στο 
Μουσικό Φεστιβάλ του καρναβαλιού στη 
Πάτρα, όπου πήρε µέρος και στη µεγάλη 
παρέλαση, αποσπώντας το δεύτερο βρα-
βείο των διοργανωτών, έκανε γνωστό 
τον ∆ήµο Αχαρνών έξω από τα σύνορα 
της πόλης µας.

Μια ξεχωριστή στιγµή στην ιστορία της 
Φιλαρµονικής, ήταν η παρουσίασης της 
υπό µορφή αψίδας, στο γάµο του µαέ-
στρου µας Μάριου Τζινιόλη µε την συνά-
δελφο Αφροδίτη, η οποία εκτός από το 
όνοµα είχε και τη χάρη!

Εκεί παίξαµε για πρώτη και τελευταία 
φορά, χωρίς µαέστρο, το γαµήλιο εµβα-
τήριο του Mendelssohn.

Υπήρξαν και άλλα µελανά σηµεία στην 
ιστορία της Φιλαρµονικής εκτός της πε-
ρίπτωσης του µαέστρου Σάντα, όπως το 
αναπάντητο µέχρι σήµερα ερώτηµα της 
διαδροµής των χρηµάτων που είχαν µα-
ζευτεί από τουλάχιστον 3 χρόνων παίξιµο 
στα Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρο-
νιάτικα κάλαντα, για την εκδροµή της 
Φιλαρµονικής στην Ιταλία όπως είχαν 
υποσχεθεί οι τότε αρµόδιοι, µε τα ελά-
χιστα χρήµατα και οι µισθούς πείνας που 
δεν καταβάλλονταν, να είναι ένα από τα 
µείζονα διαχρονικά προβλήµατα στην 
ιστορία της Φιλαρµονικής.

Η µελανότερη στιγµή στην ιστορία της 
Φιλαρµονικής ήταν η αποποµπή του ση-
µαντικότερου µαέστρου στην ιστορία 
της, του εξαίρετου µουσικού και ανθρώ-
που Μιχάλη Καρακωνσταντίνου από τη 
χουντική διορισµένη διοίκηση στο ∆ήµο 
Αχαρνών.

  Συνεχίζεται…

Μια νέα παρουσίαση με τίτλο «Βήματα πολιτισμού»  ξεκινάει 

μέσα από τις στήλες της ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ.

Βήµατα Πολιτισµού

Φιλαρµονική ∆ήµου Αχαρνών 

Τάσος 
Βαρελάς 
ντζίδη

Χριστόφορος 
Τεγερµε

Μείωση στις αντικειµενικές αξίες έως και 20,5% 
επέρχεται µε την απόφαση του υπουργείου Οι-
κονοµικών, που προβλέπει την αναδροµική προ-
σαρµογή των τιµών των ακινήτων πανελλαδικά 
από τις 21 Μαΐου 2015.

Περιοχές της Αττικής όπως ο Ζωγράφος, η Νέα 
Ιωνία, η ∆ροσιά, αλλά και της Κρήτης όπως το 
Ηράκλειο και τα Χανιά, καθώς και το 3ο ∆ηµοτικό 

∆ιαµέρισµα Θεσσαλονίκης, αλλά και περιοχές σε Λάρισα και Ιόνιο 
συγκαταλέγονται στις πλέον κερδισµένες περιοχές από την οριζό-
ντια µείωση των αντικειµενικών αξιών, καθώς η πτώση των τιµών 
στις περιοχές αυτές ξεπερνά το 20,5%.

Ακολουθούν Νέα Πεντέλη, Πεύκη, Χαϊδάρι, Γέρακας, Βριλήσσι-
α, Γαλάτσι και Γλυφάδα που είναι από τις περιοχές της Αττικής που 
ευνοούνται πολύ από τις νέες αντικειµενικές αξίες, καθώς η µείω-
ση σε σχέση µε τις παλαιές αξίες ξεπερνά το 19%.

Στον αντίποδα στους µεγάλους χαµένους του κέντρου συγκατα-
λέγονται οι περιοχές της Κηφισιάς, της Βούλας, του Βύρωνα, της 
Ανθούσας, Αιγάλεω και Ταύρου που η µείωση των αντικειµενικών 
οριακά ξεπερνά το 5%.

Το υπουργείο Οικονοµικών καθόρισε 9 κλιµάκια ανά τιµή ζώνης 
και µείωσε την τιµή κάθε κλιµακίου κατά ένα ποσοστό που κυµαί-
νεται από 5% έως 20,59%. Η µεγαλύτερη µείωση των τιµών αφο-
ρά σε περιοχές που είχαν αντικειµενική αξία 1.700 -1.750 ευρώ 
και 1.500 -1.600 ευρώ, ήτοι µεσοαστικά προάστια όλης της χώ-
ρας. Επίσης πανελλαδικά επέρχεται µείωση και των συντελεστών 
εµπορικότητας κατά περίπου 10%, κάτι που αποτελούσε πάγιο αί-
τηµα της ΠΟΜΙ∆Α.

Οι αλλαγές στις τιµές ζώνης των ακινήτων θα επιφέρουν αυτόµα-
τα ανάλογες προσαρµογές:

• Στον φόρο για τις µεταβιβάσεις ακινήτων που υπολογίζεται µε 
συντελεστή 3% επί της αντικειµενικής τιµής για την αγορά πρώτης 
κατοικίας, οικοπέδων ή αγροτεµαχίων και γενικά τις κατοικίες µε 
άδεια οικοδοµής πριν το 2006.

• Στις κληρονοµιές, γονικές παροχές και δωρεές όπου ο φόρος 
υπολογίζεται µε συντελεστές 1% - 20% επί της αντικειµενικής τιµής 
και ανάλογα µε τον βαθµό συγγένειας και την αξία του ακινήτου.

• Στα τεκµήρια διαβίωσης που ισχύουν για τις κατοικίες και που 
υπολογίζονται ανάλογα µε την τιµή ζώνης και το εµβαδόν του ακι-
νήτου.

• Στο ελάχιστο ποσό ενοικίου που θα πρέπει να δηλώσει στην 
εφορία ο εκµισθωτής και που υπολογίζεται µε συντελεστή 3,5% 
επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου επί τα τετραγωνικά της 
κατοικίας.

• Στον ΦΠΑ για αγορά νεόδµητων ακινήτων -πλην της πρώτης 
κατοικίας- µε άδεια κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου 2006 και 
µετά που υπολογίζεται µε συντελεστή 23% επί της αντικειµενικής 
αξίας του ακινήτου.

• Στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που εισπράττουν οι δήµοι.

Την ευθύνη της δηµιουργίας των κειµένων έχει ο Τάσος Βα-
ρελάς µε τη συνεργασία συνδηµοτών, ανθρώπων της τέχνης 
και της επιστήµης αλλά και πολιτιστικών φορέων. Καθώς και 
ένας κορυφαίος συνεργάτης είναι ο πρωτοπόρος εργάτης της 
µουσικής τέχνης συνθέτης, ο Χριστόφορος Τεγερµεντζίδης, 
µοναδικός Έλληνας Ποντιακής καταγωγής που υπήρξε µέλος 
της Ένωσης Μουσουργών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 
τακτικό µέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, µε πλούσι-
ο συνθετικό έργο.   

Σηµαντική και πολύτιµη υπήρξε και η συνεισφορά του ση-
µερινού Μαέστρου Αντώνη Αµπαρτζάκη, όσο αφορά ιστορικά 
στοιχεία που παρουσιάζονται στη πρώτη αυτή πολιτιστική πα-
ρουσίαση. Οι φωτογραφίες της Φιλαρµονικής προέρχονται από 
το προσωπικό αρχείο του Τάσου Βαρελά.

Η στήλη αυτή θα είναι ανοιχτή σε παρατηρήσεις, προτάσεις 
και συνεργασίες, προσθήκη νέου υλικού, φωτογραφιών ή συ-
µπλήρωση από τυχαίες ή λόγω άγνοιας παραλείψεις ονοµάτων 
και γεγονότων, µέσω του e-mail: tassosvarelas@gmail.com

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος 

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

Αναπροσαρµογή 
αντικειµενικών αξιών

Ηµερίδα πρόληψης και ενηµέρωσης 
για την υπέρταση

Η  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών και το 

Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας, σε συ-

νεργασία µε το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Άγιοι Ανάργυροι, 

πρόκειται να πραγµατοποιήσουν ηµερίδα µε θέµα: «Τι πρέπει να 

γνωρίζει ο ασθενής για την υπέρταση».

Οµιλητής θα είναι ο ∆ιευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής και 

Υπεύθυνος Ιατρείου Υπέρτασης κ. Καλογερόπουλος Πέτρος, σε 

συνεργασία µε τις Επισκέπτριες Υγείας κα. Μπελή Αναστασία και 

κα. Γεωργοσοπούλου Σοφία.

Η ηµερίδα πραγµατοποιείται στα πλαίσια της ενηµέρωσης, της 

πρόληψης   και απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές οµάδες.

Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 26  Φεβρουαρίου 

2016 και ώρα 10.30 π.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου 

Αχαρνών.

Στην ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί και µέτρηση αρτηριακής πί-

εσης 
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 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 
2016 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ομίλου Φίλων 
Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς», στην 
έδρα του Ομίλου, οδός Λιοσίων 18- Αχαρνές. 

Κύρια χαρακτηριστικά της εκδήλωσης, πρώτον η παρουσία 
17 εκπροσώπων πολιτιστικών φορέων της πόλης μας, δεύτε-
ρον η δέσμευση του Δημάρχου για την μεταστέγαση της Πι-
νακοθήκης σε καταλληλότερη αίθουσα, τρίτον η δωρεά από 
την κα Ψίχα-Νίκα Νανά , δύο αυθεντικούς πίνακες του Χρή-
στου Τσεβά , τέταρτον η ανακήρυξη έξη επίτιμων μελών για 
την συμβολή τους στους σκοπούς του Ομίλου και τέλος στην 
Γενική Συνέλευση που ακολούθησε, επικυρώθηκε η αλλαγή 
σύνθεσης του Δ.Σ. Στις νέες καινοτομίες του Ομίλου, εντάσ-
σονται και η έγκριση Ειδικής συμβούλου καθώς και η συμμε-
τοχή του Δημάρχου ή Αντιδημάρχου Παδείας και Πολιτισμού 
στο Δ.Σ. 

Επίσης, ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία της κ. Ψίχα-Νίκα 
Νανάς, η οποία δώρισε στον Όμιλο Φίλων Δημοτικής Πινακο-
θήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» εις μνήμη του πατέρα της 
Αναστασίου Νίκα, τέως Δημάρχου Αχαρνών, δύο έργα του 
Χρήστου Τσεβά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τέθηκε για άλλη μια φορά 
το μείζον ζήτημα της μεταστέγασης της Δημοτικής Πινακο-
θήκης σε κτίριο που να αρμόζει στα έργα του μεγάλου μας 
ζωγράφου, όπου θα εκτίθενται σύμφωνα με τις νέες μουσει-
ολογικές επιταγές.

Ο Δήμαρχος .Γιάννης Κασσαβός δεσμεύτηκε ότι θα κά-
νει ότι είναι δυνατόν προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ προ-
γραμματίζεται συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ. του Ομίλου και του 
Δημάρχου για να συζητηθούν προτάσεις που έχουμε ήδη δι-
αμορφώσει. 

Στη Γενική Συνέλευση που ακολούθησε επικυρώθηκε η 
απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την παραίτηση της Προέδρου κ. 
Κουμπούρη Ειρήνης, για προσωπικούς λόγους και η πρότασή 
της να αναλάβει τη θέση του Προέδρου ο κ. Κωνσταντίνος Νι-
ώρας, η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή. Επίσης τη θέση της Γενι-
κής Γραμματέως ανέλαβε η κ. Βρεττού Παναγιώτα-Μαρία. 

μετά από την παραίτηση της κ .Βαρελά Αγγελικής, για προ-
σωπικούς λόγους. Η κ. Βαρελά παραμένει στο Δ.Σ. ως Υπεύ-
θυνη Υλικού. 

Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία 
Αχαρνών έκοψε την πίτα της, την Κυριακή 
που μας πέρασε στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του ΕΟΣ Αχαρνών.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών σε μία 
εκδήλωση που ξεχείλισε από συναισθήμα-
τα χαράς και υπερηφάνειας. Υπερηφάνεια 
και γι’ αυτούς που κατά το παρελθόν έβα-
λαν τα θεμέλια αυτού του έργου, αλλά 

και γι’ αυτούς που συνεχίζουν με αγά-

πη και μόχθο το έργο της Εταιρείας
Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός 

μεταξύ άλλων σημείωσε: «Εδώ και 35 χρό-
νια η ΙΛΕΑ έχει καταφέρει σημαντικά πράγ-
ματα, όπως η δημιουργία και λειτουργία 
του Μουσείου, η διοργάνωση Συμποσίων 
Ιστορίας και Λαογραφίας, η διοργάνωση 
εκδηλώσεων και εκθέσεων, οι εκδόσεις βι-
βλίων, λευκωμάτων και τόσα άλλα».

Ξεχωριστή στιγμή στην εκδήλωση, η ανα-
κήρυξη του Ντίνου Βρεττού και του Θανά-
ση Μαρτίνου ως επίτιμα μέλη της Ιστορικής 
και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών για 
την διαχρονική προσφορά τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι βουλευ-
τές: Γιάννης Δέδες, Πάνος Σκουρολιάκος, 
Θανάσης Μπούρας, Βασίλης Οικονόμου και 
Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών Γιάννης Κασσαβός, ο γενικός γραμμα-
τέας Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης, οι 
περιφερειακοί Σύμβουλοι Γιάννα Τσούπρα 

και Γιάννης Σμέρος, οι Αντιδήμαρχοι Πανα-
γιώτης Πολυμενέας, Θεόφιλος Αφουξενίδης 
και Θεόδωρος Συρινίδης, ο Πρόεδρος της 
Δημοτικής Φροντίδας Γιώργος Δασκαλάκης, 
ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μιχάλης Βρεττός, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κι επικεφαλής παρατάξεων Σπύρος Βρεττός 
και Παναγιώτης Γρηγοριάδης, οι πολιτευτές 
Νίκος Καντερές και Σπύρος Βρεττός κά.

Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου Αχαρνών, από κόσμο κάθε 
ηλικίας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για 
την κοπή της πίτας του Συλλόγου Τριτέκνων 
«η Ζεστή Αγκαλιά» το βράδυ της Κυριακής 7 

Ιανουαρίου 2016. 

Η καθιερωμένη εκδήλωση την οποία ευλόγη-
σε ο Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, περιλάμβανε όπως 
κάθε χρόνο και τις βραβεύσεις των παιδιών 
Τρίτεκνων οικογενειών που πέτυχαν την εισα-
γωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και τις μαμάδες 
που απόκτησαν φέτος το τρίτο τους τέκνο. 

Η ανακοίνωση εκ μέρους του δημάρχου 
Γιάννη Κασσαβού ότι το θέμα της στέγης του 
συλλόγου, το οποίο παλεύει εδώ και χρόνια, 
η πρόεδρός του Μαρία Ναυροζίδου πρόκειται 
να συζητηθεί στο επόμενο δημοτικό συμβού-
λιο προκειμένου να βρεθεί λύση, αποτέλεσε 
την ευχάριστη είδηση της εκδήλωσης.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε μεγάλος 
αριθμός βουλευτών, επισήμων κι εκπροσώ-
πων Πολιτιστικών και Κοινωνικών Φορέων 

της πόλης, ενώ αληθινά στολίδια της βραδιάς 
υπήρξαν η Χορωδία του Ορφανοτροφείου Αγί-
ας Τριάδος Ιλίου και μουσικά σύνολα του Δη-
μοτικού Ωδείου της ΔΗΚΕΑ. 

Όσο για τον λόγο της Πρόεδρου Μαρίας 
Ναυροζίδου, υπήρξε και φέτος άκρως διεκδι-
κητικός με πάγιο αίτημα την εξομοίωση των 
Τριτέκνων με τους Πολύτεκνους. 

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και τη συμμετοχή πλήθους 
πιστών κι επισήμων τιμήθηκε η μνήμη του Πολιούχου των 
Αχαρνών, Αγίου Βλασίου, ανήμερα της γιορτής το πρωί της 
Πέμπτης 11 Φεβρουαρίου.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν 
νωρίς το πρωί με τον Όρθρο και 
την Αρχιερατική Θεία Λειτουργί-
α στην οποία χοροστάτησε ο Μη-
τροπολίτης κ.κ. Αθηναγόρας και 
κορυφώθηκαν με την Λιτάνευ-
ση των Ιερών Λειψάνων και της 
Εικόνας του Αγίου Βλασίου, υπό 
τους ήχους της Φιλαρμονικής του 
Δήμου Αχαρνών. Τη πομπή συνό-
δευσε μεγάλος αριθμός Ιερέων και 
ακολούθησαν εκπρόσωποι του Κοι-
νοβουλίου και της Δημοτικής Αρχής 
με επικεφαλής τον Δήμαρχο Γιάννη 
Κασσαβό, εκπρόσωποι πολιτιστικών 
φορέων της πόλης των Αχαρνών και 
πολύς κόσμος. 

Αληθινά στολίδια της Λιτάνευσης τα 

παιδιά Χορευτικών Τμημάτων που ντυμένα με τις 
παραδοσιακές τους φορεσιές, συνόδεψαν την ει-
κόνα. 

Τιμήθηκε η μνήμη του Πολιούχου των Αχαρνών, Αγίου Βλασίου,

Με βραβεύσεις η βασιλόπιτα της Ι.Λ.Ε.Α«ΚΥΨΕΛΗ» ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ»

 Με βραβεύσεις και αιτήματα η πίτα  του Συλλόγου Τριτέκνων «Η ζεστή Αγκαλιά»

Ξεφάντωσε το Μονομάτι στον ετή-
σιο χορό και την κοπή της πίτ-

τας που έγινε το βράδυ του Σαββάτου 
6 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 20.00 
μ.μ., στο Κοσμικό Κέντρο «ΧΡΥΣΟ ΠΕ-
ΤΑΛΟ» Λεωφ. Παρνηθος 358, Αχαρνές. 
Το δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο και 
ο πρόεδρος του Βασίλης Μπενάρδος, 
φρόντισαν όλους του παραβρισκόμε-
νους ώστε να περάσουν μια όμορφη 
και ευχάριστη βραδιά. Το εντυπωσι-
ακότερο όλων ήταν η αναφορά στην 
πληθώρα χορηγών του συλλόγου, το 

ευχαριστήριο των οποίων δημοσιεύου-
με σε ξεχωριστεί στήλη.

 Πίτα και χοροεσπερίδα για το Σύλλογο Μονοματίου
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Μέσα σε χαρούμενη ατμόσφαιρα ο Διοικητής του Α. Τ. Αχαρ-
νών, Γιώργος Μπουτζαρέλης, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και 

ευχήθηκε σε όλους υγεία και δύναμη και ζήτησε από τους αστυνο-
μικούς να είναι προσηλωμένοι στο καθήκον τους επιδεικνύοντας το 
κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας, σε κάθε ευκαιρία που δίνεται.

Αμέσως μετά, κομμάτι από την πίτα έκοψε ο Δήμαρχος Γιάννης Κασ-
σαβός, ο οποίος χαρακτήρισε δύσκολο και επίπονο το έργο του Αστυ-
νομικού τμήματος. «Σεβόμαστε τη δουλειά σας και αναγνωρίζουμε 

τις προσπάθειες που γίνονται, στις δύσκολες αυτές συνθήκες, ώστε 
ν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της περιοχής. Εκ μέρους μας κά-
νουμε και θα συνεχίζουμε να το πράττουμε ότι είναι εφικτό για να 
υποστηρίζουμε το έργο σας».

Στην κοπή της πίτας παραβρέθηκαν ο Ταξίαρχος Παναγιώτης Κορ-
δολαίμης, o διευθυντής της Δυτικής Αθήνας Λάμπρος Χουλιαράς, 
στελέχη της αστυνομίας, ο διοικητής στο Α.Τ. Θρακομακεδόνων, ο 
αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος, ο δημ. σύμβουλος Μιχάλης Βρεττός, 
η δημ. σύμβουλος Γεωργία Ευθυμιάδου – Τουμανίδου, κ.α

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Δυναμική παρουσία είχαν οι κάτοικοι της συ-
νοικίας της Αγίας Παρασκευής Αχαρνών στην κοπή της 

πίτας του συλλόγου, στις 7 Φεβρουαρίου 2016. Ο πρόε-
δρος του συλλόγου κ.Αρβανίτης κάλεσε τα μέλη του όπως 
και τους εκπροσώπους του Δήμου να βρίσκονται δίπλα στο 
σύλλογο με στόχο την επίλυση των προβλημάτων της συ-
νοικίας. Επίσης, αναφέρθηκε επί τροχάδην στις παρεμβά-
σεις που έχουν γίνει και αφορούν στην επίστρωση δρόμων 
με 3Α και στη συλλογή μπαζών και σκουπιδιών από χώρους 
της συνοικίας.

Ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός παραδέχτηκε ότι η περίο-
δος είναι δύσκολη αλλά υπάρχει θέληση -από την πλευρά 
της δημοτικής αρχής - για έργα στην περιοχή. Τόνισε πόσο 
σημαντική είναι η συμμετοχή του κόσμου στον σύλλογο 
και στην προσπάθειά του να προωθήσει προτάσεις και ιδέ-
ες για τη βλετίωση της περιοχής.

 Με βραβεύσεις, εθελοντική αιμοδοσία, παραδοσιακούς 
χορούς κι επιδείξεις αγώνων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 

31 Ιανουαρίου 2016, η κοπή της πίτας της Α.Ε. Αχιλλεύς basket., 
στην οποία συμμετείχαν δεκάδες αθλητές και αθλήτριες από τις 
Ακαδημίες και την ομάδα, οι προπονητές τους και πολλοί γο-
νείς.

Στην πρόσκληση του φιλόξενου Διοικητικού Συμβουλίου το 
οποίο φρόντισε ώστε να μη λείψει τίποτα από κανέναν, αντα-

ποκρίθηκαν μεταξύ άλλων, οι Αντιδήμαρχοι Αναστάσιος Χίος και 
Παναγιώτης Πολυμενέας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών (ΔΗΦΑ) Γιώργος Δασκαλάκης , ο εντεταλμένος Δημοτι-
κός Σύμβουλος Πολεοδομίας Στέργιος Πεδιαδίτης, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Σπύρος Κατσούρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πανα-
γιώτης Αναγνωστόπουλος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος 
Τσάτσης, οι οποίοι κι αντάλλαξαν θερμές ευχές με τα μέλη της 
Διοίκησης, τους προπονητές και τους αθλητές του ΑΧΙΛΛΕΑ. 

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών έκοψε την Πίτα της 
και οι Ηπειρώτες της περιοχής το γλέντησαν με την ψυχή 

τους, την Κυριακή το μεσημέρι 7 Φεβρουαρίου 2016, έτσι όπως 
ξέρουν να κάνουν εδώ και χρόνια.

Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου, ικανοποίησε τους διορ-
γανωτές, τόσο την εξαίρετη, αποτελεσματική και ουσιαστική 
και αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα, Πρόεδρο της Ένωσης 
Ηπειρωτών Αχαρνών Μελπομένη Καράλη και τα μέλη του Δ.Σ., 
όσο και όλους όσους εργάζονται στα τμήματα που λειτουρ-
γούν (χορευτικά, μουσικό, θεατρικό) γιατί χαίρουν της εκτίμη-
σης των Ηπειρωτών της περιοχής, αλλά και των κατοίκων, που 
μαζικά προσέρχονται στον Σύλλογο και παρακολουθούν όλες 
τις εκδηλώσεις, που είτε διοργανώνει η Ένωση, είτε συμμετέ-
χει σε εκδηλώσεις άλλων Ηπειρώτικων Συλλόγων.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης 
Κασσαβός δήλωσε ότι, ως Δημοτική Αρχή, θα είναι πάντα δί-
πλα στις προσπάθειες των Ηπειρωτών των Δήμων των και θα 
συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο.

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών, τα παιδικά χορευτικά και 
των εφήβων προσέφεραν πλούσιο θέαμα χορευτικής δεινότη-
τας Ηπειρώτικων χορών και όχι μόνο, εισπράττοντας παρατε-
ταμένα χειροκροτήματα απ’ όλους. Και μετά χορός για όλους. 

 Με την ευχή για καλύτερη και πιο 
εποικοδομητική συνεργασία με τους 
συλλόγους, μέλη της Ένωσης και 
πραγματική εφαρμογή της συνταγ-
ματικής επιταγής για δωρεάν και δη-
μόσια παιδεία έκοψε την πίτα της, 
η Ένωση γονέων Αχαρνών. Η πρόε-
δρός της Γιώτα Γιαννάκου αναφέρ-
θηκε στις αλλαγές που προωθούνται 
από το υπουργείο παιδείας, ζητώ-
ντας να είναι προς όφελος των 
μαθητών και της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας.

Στην εκδήλωση που μπορεί να μην 
είχε τη μαζικότητα που ανέμενε το 
Δ.Σ της Ένωσης, λόγω του γεγονό-
τος ότι την ίδια ώρα έκοβαν πίτα 

άλλοι τέσσερις σύλλογοι των 
Αχαρνών,οι ομιλητές, καλεσμένοι 
και μέλη επισήμαναν το σημαντικό 
ρόλο της Ένωσης στην ομαλή λει-
τουργία των σχολείων

 Με γιορτινή διάθεση και κέφι έκοψε την πρωτο-
χρονιάτικη της πίτα η ΑΡΩΓΗ στις εγκαταστάσεις του 
Κέντρου. Ο πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» κ. Νίκος Γκασούκας ευχήθηκε στο προ-
σωπικό, τα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ και τους γονείς τους να 
έχουν μια Καλή και Δημιουργική Χρονιά και τους διαβε-
βαίωσε ότι θα είναι πάντα διαθέσιμος και πρόθυμος για 
κάθε ενέργεια που στοχεύει στην επίτευξη των σκοπών 
και των στόχων της ΑΡΩΓΗΣ. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπη-
ρεσιών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Δημοτικής Ενότητας 
Θρακομακεδόνων κ. Αναστάσιος Χίος. 
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Εν μέσω προ-
βλημάτων, ανα-
σφάλειας, όπως είναι 
παράνομη κα επιθε-
τική δράση των Τσιγ-
γάνων που εφορμούν 
και επιδίδονται σε δι-
ακίνηση ναρκωτικών , 
διαρρήξεις σπιτιών κι 
αυτοκινήτων καθώς κι 
επιθέσεις σε γυναίκες 

και ηλικιωμένους, έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Εργατικών Κατοι-
κιών Προφήτης Ηλίας. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός μίλη-
σε για τις κινήσεις της Δημοτικής Αρχής, προς το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη αλλά και για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για 
το ζήτημα, επισημαίνοντας πως γνωρίζει καλά τα προβλήματα της 
συνοικίας και δεν εφησυχάζει. Τις ευχές τους στον κόσμο έδωσαν 
επίσης οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Πολυμενέας και Θεόδωρος Συρι-
νίδης οι οποίοι άκουσαν θετικά σχόλια για την ανταπόκρισή τους σε 
συγκεκριμένα αιτήματα που έχουν τεθεί από το Σύλλογο αλλά και 

από κατοίκους του Οικισμού. 

 Σε κοσμικό γεγονός 
εξελίχθηκε η κοπή πίτας της 
Κοινωνικής πολιτικής στο εκλεκτό 
Μεζεδοπωλείο «Βολιώτη», στην 
πλατεία Αγίου Γεωργίου. Την πίτα 
έκοψε η Αντιδήμαρχος Ελένη 
Σαξανίδη, με πολλές ευχές και 
ευχαριστίες στο προσωπικό της 
Κοινωνικής πολιτική για την άριστη 
συνεργασία και παρά τις δυσκολίες 
καταφέρνουν να ανταπεξέρχονται 

με επιτυχία νύχτα – μέρα βοηθώντας ανήμπορους και άπορους 
δημότες μας. Άψογη και η εξυπηρέτηση του καταστήματος 
«ΒΟΛΙΩΤΗΣ»

Σε κλίμα συγκίνησης αλλά και 
με πάθος για ένα νέο ξεκίνημα, μία 

νέα αρχή που στόχο θα έχει να ανα-
δείξει έναν πλούσιο πολιτισμό μέσα 
από την φρέσκια ματιά του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου πραγματοποιή-
θηκε η εκδήλωση για την κοπή πίτας 
της Εύξεινης Λέσχης Αχαρνών & Αττι-
κής «Ο Καπετάν Ευκλείδης». Πλήθος 
κόσμου όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος γέμισε την αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Λέσχης. Ο νέος Πρόεδρος 
Γιάννης Τοπαλίδης φανερά συγκινη-
μένος αφιέρωσε το δικό του κομμάτι 
στους πρώην προέδρους της Λέσχης, 
Γιώργου Μωυσιάδη και τον Γώργου 
Συρανίδη που το 2015 μας άφησαν 
για πάντα από τον επίγειο κόσμο.

Παράλληλα τίμησε για την προ-
σφορά τους στην Λέσχη παιδιά που 
έχουν δώσει και την ψυχή τους από 
πολύ μικρή ηλικά! Οι Βασίλης Παρα-
σκευόπουλος, Γεώργιος Τσιλικίδης, 
Αλέξανδρος Τσιλικίδης, Χρήστος 
Σαχσανίδης, Ασημίνα Καρτσαγκού-
λη και Ελένη Κρανίδου τιμήθηκαν με 
αναμνηστική πλακέτα από τον Πρόε-

δρο για την συνεχή προσφορά τους 

στην Λέσχη. Ωστόσο, τις εντυπώσεις 
όλων έκλεψε το μικρό χορευτικό της 
Λέσχης που πρωτοτύπησε ανοίγο-
ντας την εκδήλωση! Ακολούθως ο 
Εφημέριος του ΙΝ. Αγ. Νικολάου Μι-
χαήλ Κωνσταντινίδης ευλόγησε την 

Βασιλόπιτα και σε έναν σύντομο 
χαιρετισμό του κατάφερε να κλείσει 
όλα τα συναισθήματα των Ελλήνων 
του Πόντου, την ιστορία, αλλά και 
τους αγώνες τους προκαλώντας ένα 
παρατεταμένο χειροκρότημα.

 Α.0.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ και 1 και 2 και 3 και 4 ΠΙΤΕΣ αν και 9 μηνών 
ομάδα…!!! Ανάμεσα σε αθλητές και αθλήτριες γονείς και φίλους, του 
συλλόγου και μέσα σε φιλικό και οικείο κλίμα έκοψε την πίτα του, στις 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις του RIVER CAMP . 

Το πρώτο καλωσόρισμα και τις ευχαριστίες του για την παρουσία όλων 
των παρευρισκομένων την κατέθεσε ο Ιδρυτής και προπονητής της Ακα-
δημίας και των Κοριτσιών, Αντώνης Σουλακέλλης ο οποίος υπογράμμισε με 
λιτούς τίτλους τους σκοπούς τους στόχους και γενικά την φιλοσοφία της 
ομάδας παροτρύνοντας ιδιαίτερα τους γονείς των παιδιών να δραστηριο-
ποιηθούν ποιο ενεργά με το σύλλογο

Σε οικογενειακή ατμόσφαιρα έκοψαν την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα τους τα τμήματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α),στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δήμου. Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
Μαρία Ναυροζίδου η οποία ευχαρίστησε το προσωπικό της 
Κοινωφελούς και υποσχέθηκε την περαιτέρω βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Το κομμάτι της, το αφιέρωσε στα 
παιδιά όλου του κόσμου, κυρίως όμως στα προσφυγόπουλα.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός χαρακτήρισε τη ΔΗ-
ΚΕΑ φάρο πολιτισμού. Αναγνώρισε ότι τα οικονομικά της ΔΗ-
ΚΕΑ είναι περιορισμένα και ευχήθηκε στην κ. Ναυροζίδου και 
τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να έχουν το πείσμα και το 
μεράκι που τους χαρακτηρίζει.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου και μέλος της ΔΗΚΕΑ Μιχάλης Βρεττός έπλεξε το 
εγκώμιο της προέδρου Μαρίας Ναυροζίδου για τη δυναμικό-

τητα και την αγωνιστικότητα που τη διακρίνει, ενώ όσον αφο-
ρά στη χρηματοδότησή της από το δήμο, απευθυνόμενος στο 
δήμαρχο, ευχήθηκε να γίνει άμεσα.

 Ο Σύλλογος Θεσσαλών Αχαρνών έκοψε την πίτα 
του την Κυριακή στις 31 Ιανουαρίου. «Είναι σημαντικό να 

βλέπεις ότι οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτερης ηλικίας άν-
θρωποι, έχουν όρεξη και μεράκι να ασχοληθούν με τη δι-
ατήρηση της Παράδοσης και τον Πολιτισμό», σημείωσε ο 
Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός. 

Ο Σύλλογος Θεσσαλών διοργάνωσε μια άρτια εκδήλωση 
με πολύ κέφι και χορό από τα τμήματα παραδοσιακών χο-

ρών του Συλλόγου. 
Με «όπλα» του τον ζήλο και τη θέρμη, για τη διατήρηση 

της Παράδοσης, ο Σύλλογος Θεσσαλών Αχαρνών αντα-
ποκρίνεται θετικά και σε κάθε κάλεσμα του Δήμου Αχαρ-
νών. 

Μέσα σε κλίμα αι-
σιοδοξίας, πραγματο-

ποιήθηκε η κοπή πίτας 
της Δ.Η.Φ.Α.στο Γραφεία 

της Διοίκησης, από τον 
δραστήριου Πρόεδρο 

της Γιώργο Δασκαλάκη, 
παρουσία μελών της Δι-

οίκησης, με εγκάρδιες 
ευχές για υγεία και δη-

μιουργία.
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ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ: Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα
 Έδρα Αχαρνές. Τηλ. 697 2426684
ΔΕΚΕΛΕΙΑ: Μηνιαία Εφημερίδα 

 Έδρα Ολυμπιακό χωριό. Τηλ. 6938 887040
Έδρα Θρακομεκεδόνες. Τηλ. 6937 638644

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ: Μηνιαία Εφημερίδα 
Έδρα Άνω Λιόσια – Αχαρνές. Τηλ. 6972 250204

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ press: Μηνιαία Εφημερίδα 
Έδρα Αχαρνές. Τηλ. 6938818636

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ: http://

www.adesmeftiacharnon.gr
ΑΧΑΡΝΕΑ: http://www.acharnea.gr

ΑΧΑΡΝΕΣ ΝΕΑ: http://www.acharnes-news.gr
ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ: http://www.acharnorama.gr

ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ: http://www.menidiatis.gr
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
http://eleftherovima.wordpress.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: http://www.politikinews.com
ΕΛΠΙΔΑ: http://elpidanews.blogspot.gr 

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ: http://www.doxthi.gr 
ΦΥΛΑΡΧΟΣ: http://www.fylarhos.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕ-
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2.2016 -----ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ-----
ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ -ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓ. ΛΑΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
• Παραστάσεις στο Θέατρο Αρχελάου - Θρακομακεδόνες

Κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα: Θέατρο Σκιών του Χάρη Μπιλίνη 
Πληροφορίες στο τηλ. 210-2435220. ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

ΑΠΟ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΤΟΥΡΣ για να επωφεληθείτε την προσφορά !
• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ -Κυριακή 28/2/2016 « ο ΙΑΣΟΝΑΣ και ΤΟ 
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ» Το συναρπαστικότερο ταξίδι της ελληνικής 

μυθολογίας, σε μια παράσταση για όλη την οικογένεια! Αναχώρηση με 
πούλμαν : 13.45 μ.μ. Έναρξη παράστασης 15.00 μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: 

15 Ε , περιλαμ/ται μεταφορά!
• 12-14 ΜΑΡΤΙΟΥ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΣΑΒΒΑΤΟ -ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ -ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑ!!!) 
• ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ (μεσημέρι)---Ημέρα διασκέδασης ! 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ: «ΠΑΡΙΟΣ-ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΒΕΝΤΟ»
Αναχώρηση 14.30 με πούλμαν, φαγητό και ποτό, επιστροφή βράδυ.

• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - Τετάρτη 6/4/2016 «SWEET CHARITY »
 Η πιο αισιόδοξη και αστραφτερή όψη της Νέας Υόρκης, στην 

Αθήνα! Τον ρόλο της Charity αναλαμβάνει η Σμαράγδα Καρύδη, τους 
γοητευτικούς συντρόφους της ενσαρκώνουν οι Μέμος Μπεγνής 
(Oscar), Σταύρος Ζαλμάς (Vittorio) και Ιβάν Σβιτάιλο (Big Daddy), 

Ντορέττα Παπαδημητρίου (Nickie) και Νάντια Μπουλέ 
 (Σε συνεργασία με τον Πολιτισμικό Σύλλογο «ΑΧΑΡΝΕΙΣ», κα Αλίκη 
Τηλ. 6977197710). Αναχώρηση με πούλμαν : 18.00 μ,μ. (Έναρξη 

παράστασης 19.30 μ.μ.) Τιμή εισιτ.23 E περιλ/ται μεταφορά!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

 ΤΗΛ.: 210-2469576 Fax: 210-2464760
 www.perrakistours.gr – e-mail: info@perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
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ΑΨΙΘΙΑΣ 12 ΑΧΑΡΝΑΙ 13677 - τηλ.: 210 2816075 - FAX: 210 2856197
e-mail: plasticpetbootles@yahoo.gr
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΘΑ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 

Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Φεβρουαρίου 2016 και ωρα 9.00 π.μ., ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου 

Βλασίου – Αχαρναί, ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΗΡΑΣ NIK. MAMAKOΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θέμος και Βίκυ, Δημήτρης - ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νίκος, Δημήτρης, Λίλια

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα09.00 π.μ.

40/ΗΜΕΡΟ 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 Άρτεμης Τουμπακάρη, 

 Μαρία 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 14 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ.

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

για την ανάπαυση της ψυχής  του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΚΡΙΤΣΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης, Αγγελική και Σπήλιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Αικατερίνη, Σοφία -Όλγα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό 
Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

 ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
(ΧΑΛΕΣΗΣ) 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία - Αμαλία 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χάρης και Όλγα, Δημήτρης και Σύνθια, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπύρος, Δημήτρης, Αμαλία, Σπύρος, Νίκος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Σταύρος και Χαρούλα Δαμάσκου, Νίκη και Γιώργος Ανδρεουλάτος

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

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ 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
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40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09.00 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Αδελφού και Θείου

ΗΛΙΑ ΠΕΤΡ. ΜΑΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης και Ελένη Μαρίνη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Πέτρος, Δήμητρα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜOΣΥΝΟ 
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου –Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, 

Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΘΕΟΦ. ΓΑΒΡΙΗΛ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΑ (ΜΑΚΡΗ) ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης και Φωτεινή Γαβριήλ, Αριστέα Νικ. Παππού

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτριος και Ελένη Νίκα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρα 09.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΕΠΙΑΝ
 (ΜΑΣΟΥΡΑ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Όλγα και Γιώργος Πάνου 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαίρη - Λίνα Πάνου, Χρήστος και Άννα Πάνου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9 π.μ. 40/

ΗΜΕΡΟ 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
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

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ.

40/ΗΜΕΡΟ 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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
«Η ΚΡΗΤΗ»
ΚΩΝ. ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ 98 -ΛΟΦΟΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
ΤΗΛ. 210 2465678 – Τ.Κ. 13672

ΕΚΛΟΓΕΣ 2016
Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών προσκαλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν στην εκλογική δια-

δικασία για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο πολιτιστικό κέντρο 
του συλλόγου την:

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 08:00 -18:00
Κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Φεβρουαρί-

ου 2016
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 2465678 ή με το e-mail: krilesacharnes@gmail.com 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου νέο Μονοματίου εκφράζουν της πιο θερμές 
ευχαριστίες στα μέλη του για την επιτυχή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και της χοροεσπερίδας 
ακόμη ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς:
ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ), SUPERMARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΑΦΟΙ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ 
Ο.Ε., ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
G.B. BIANGO, ΧΑΝΙΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΡΟΥΠ  
ΑΓΕΜ Α.Ε.Β.Ε ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑ-
ΝΟΥΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ,  
ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΤΣΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, HELLAS PLANTS L.T.D ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ, ΜΠΥΛΩΡ, NEF-NEF, Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ, 
CENTER ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε., ΕΥΡΗΚΑ ΑΦΟΙ ΤΣΟΝΑΚΑ, ΑΛΠΑ, ΤΣΕΛΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΒΟ-
ΛΙΩΤΗΣ ΜΕΝΙΔΙ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. 
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Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ. 6946 362983 και 6972 537625

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ 
ΣΑΛΟΝΙΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΘΗΚΕΣ – ΣΙΦΙΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΤΙΒΑΝΙ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΟΡΘΟΠEΔΙΚΑ LATEX

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΝΟΥΛΑΠΙΑ

Στα μέτρα που θέλετε ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ευκολίες πληρωμής

ΣΤΡΩΜΑΤΟΛΥΣΕΙΣ KALLAS STROM

14/2/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Φιλαδελφείας 64. 

ΤΗΛ. 210 2467050

15/2/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ

Παρνηθος 95. 

ΤΗΛ. 210 2445975

16/2/2016 ΤΡΙΤΗ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 

ΤΗΛ.210 2316792

17/2/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πάρνηθος 121. 

ΤΗΛ. 210 2465660

18/2/2016 ΠΕΜΠΤΗ

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αγίας Τριάδας 75. 

ΤΗΛ. 210 2442655

19/2/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αριστοτέλους 200-202 . 

ΤΗΛ. 210 2477292

20/2/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Δεκελειας 90. 

ΤΗΛ. 210 2477724

21/2/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δεκελείας 41. 

ΤΗΛ. 210 2466690

22/2/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Λ. Θρακομακεδόνων 22. 

ΤΗΛ. 210 2466608

23/2/2015 ΤΡΙΤΗ

ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Μπόσκιζας 13. 

ΤΗΛ. 210 2444418

24/2/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

Πάρνηθος 23. 

ΤΗΛ. 210 2464914

25/2/2016 ΠΕΜΠΤΗ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥΛΑ 

Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος.

ΤΗΛ. 210 2385253

26/2/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εθν. Αντιστάσεως 117.

ΤΗΛ. 210 2442311

27/2/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

Παγκάλου 18. 

ΤΗΛ. 210 2404494

28/2/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πάρνηθος 102. 

ΤΗΛ. 210 2476440

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 14- 02- 2016 Έως 28-02-2016 
Στις εφημερίες των Φαρμακείων, 

διανυκτερεύει ένα κάθε βράδυ

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 

Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ενηλίκων & παίδων

Μαρσώνη Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου
τ. ιατρός Λαϊκού Νοσοκ. και παίδων Αγλαϊα Κυριακού

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας & κλινικής Ανοσολογίας
Αλλεργικά τεστ, Αλλεργικό άσθμα, Αλλεργική ρινίτιδα, Τροφικές 

αλλεργίες, Αλλεργία σε φάρμακα, Δερματίτιδες (έκζεμα – κνίδωση – 
αγγειοοίδημα), Ανοσοθεραπεία, Latex

Πάρνηθος 9 & Μουστακάτου – Αχαρναί – Τ.Κ. 13674
Τηλ.: 210 2442322 και 6936 972 336

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6972 996421

e-mail : vmatzaraki@gmail.com

Βασιλική Α. Ματζαράκη MD, PhD
Καρδιολόγος

Τ. Επιμελήτρια Καρδ. Κλινικής ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Ιωακείµ Α. Αγνιάδης  M.D.
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Επιστ. Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Λ. Πάρνηθος 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13671, 1ος όροφος

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6946 791668

Τηλ.: 698 5861 697

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠό ΙΔΙώΤΗ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΈΣ, ΚΑΙΝΟύΡΓΙΟ ΔΙΑΜΠΕΡΈΣ 

ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ 2ΟΥ ΟΡόΦΟΥ, ΜΕ ΑΣΑΝΣΈΡ 95 Τ.Μ. ΜΕ ΤΡίΑ 
(3) ΔΩΜάΤΙΑ, ΚάΘΕ ΔΩΜάΤΙΟ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡά ΤΟΥ ΈΧΕΙ 

ΟΛόΚΛΗΡΑ ΝΤΟΥΛάΠΙΑ ΓΙΑ ΡΟύΧΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚά ΕίΔΗ, ΜΕΓάΛΟ 
ΣΑΛΟΝΙ ΜΕ ΤΖάΚΙ, ΚΟΥΖίΝΑ, ΠΟΛύ ΜΕΓάΛΕΣ ΒΕΡάΝΤΕΣ 12 

ΜΈΤΡΑ ΕΠί 2 ΜΈΤΡΑ ΦάΡΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤά (ΑΝΑΤΟΛΙΚά) ΚΑΙ 12 
ΜΈΤΡΑ ΕΠί 1 ΜΈΤΡΟ (ΔΥΤΙΚά), ΘΥΡΟΤΗΛΈΦΩΝΟ. ΈΝΑ ΜΕΓάΛΟ 

ΜΠάΝΙΟ ΚΑΙ 1 wc. ΤΡΙΠΛά ΚΟΥΦώΜΑΤΑ (ΤΖάΜΙ – ΣίΤΑ – 
ΠΑΝΤΖΟύΡΙ) ΘΩΡΑΚΙΣΜΈΝΗ ΠόΡΤΑ, ΘΈΡΜΑΝΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΈΡ 
ΜΕ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜίΑ. ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΑΠΟΘήΚΗ 7 ΤΜ ΚΑΙ 

ΔΙΚό ΤΟΥ ΧώΡΟ ΣΤάΘΜΕΥΣΗΣ.
ΕΥΡίΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟί ΜΕΝίΔΙ ΔίΠΛΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝίΕΣ, 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡά ΤΗΣ ΠόΛΗΣ, ΣΧΟΛΕίΑ, ΕΚΚΛΗΣίΑ, ΠΛΑΤΕίΑ ΑΓίΟΥ 
ΒΛΑΣίΟΥ. ΠΛΗΡ.: 210 2433614 & 697 6394979 . όΧΙ ΜΕΣίΤΡΕΣ. 4Δ139

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ 70 Τ.Μ.. ΟΔόΣ ΗΡώΩΝ ΠΟΛΥ-
ΤΕΧΝΕίΟΥ 86 ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΈΣ. ΤΗΛ. 210 2465567 ΚΑΙ 6937 

076814. 4Δ137

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚόΣ ΧώΡΟΣ, ΚΑΤάΛΛΗΛΟΣ 
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤήΡΙΑ, ΙΑΤΡΕίΑ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚό ΣΤΑΘΜό, 
ΕξΟΠΛΙΣΜΈΝΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕίΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛάΠΕΣ, ΠΛΗΣίΟΝ 

ΓΗΠΈΔΟΥ ΑΧΑΡΝΑϊΚΟύ, ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛά 21 ΚΑΙ ΣΩΤ. ΠΗΓΑΔά. 
ΤΗΛ. 210 2468861. 10Δ141

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 156, 40 τ.μ. εντός σχεδίου με Σ.Δ. 
0.80 και κάλυψη 50% κτίζει 125,12 τ.μ. και ανάλογο υπό-
γειο, που δεν μέτρα στο Σ.Δ. απέχει 700 μέτρα βόρεια 
(οδός Πολυτεχνείου) από την κεντρική πλατεία Μενιδίου 
(Άγιου Βλασίου) . Τιμή Ευκαιρίας. Πληρ.: 210 2433614 & 
697 6394979. όχι μεσίτες. 4Δ139
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο οικόπεδο εντός σχεδίου,στην 
περιοχή ΛΑΘΕΑ Β΄ ,Ο.Τ 31Α ΠΑΡΚΟ, οδός Μιχ. Σουρλα-
τζή, Πυργίου & Πλήθωνος Γεμιστού, κατάλληλο για λούνα-
παρκ, γκαράζ φορτηγών, παρκιγκ . Τηλ. 2111839183, 
6937340016, 6937277888. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει μαθήματα 
σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 
864739. 10Δ147
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ μ ε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. 
Τιμές χαμηλές. Τηλ. 6972 601252. 4Δ139.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπει-
ρη καθηγήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 
2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μίνι Μάρκετ – Ψιλικά, κοντά στο 
Δημαρχείο Αχαρνών. Τηλ. 6932 678689 και 210 2460391. 
4Δ140
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ταπετσαριών στο Μενίδι ζητεί, γαζωτή - γαζώ-
τρια, νέο -α με εμπειρία σε μηχανές Transport για ταπετσα-
ρίες και καλύμματα σκαφών. Τηλ. 210 2465510 τις ώρες 11:
00-16:00 . 4Δν138
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια από συνεργείο καθαρισμού. Τηλ. 
6945 808080. 4Δ138
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με μεγάλη πείρα, αναλαμβάνει ραψίματα από 
την αρχή καθώς και επιδιορθώσεις. Τηλ. 210 2461482. 
4Δ136
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρι-
σμό και περιποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών 
χώρων και οικοπέδων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 
387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚόΤΕΣ ΕΛΕύΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚήΣ (ΑΛΑΝΙάΡΕΣ), 
ΓΙΑ ΑΥΓά ή ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΡόΛΑ, ΜόΝΟ 10 ΕΥΡώ ΕΚάΣΤΗ, 
ΚΑΘώΣ ΕΠίΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΚόΡΙΑ ΜΕΓΑΛόΣΩΜΑ 20 ΕΥΡώ 

ΈΚΑΣΤΟΣ. ΤΗΛ. 6974 537283. 10Δ141

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομάδες δημοτών, φυτώρια δέν-
δρων, μεταξύ αυτών και βερυκοκιές. Τηλ. 6974 537283.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυσης για μικρούς και 
μεγάλους σε αποδεδειγμένα άπορες και πολύτεκνες οικο-
γένειες. Τηλ. 6974 537283.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩ-
ΝΟΣ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΜΠΟΥΖΑ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ, το γένος ΨΑΡ-
ΡΟΥ, που γεννήθηκε στο Δήμο Κρωπίας - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΠΟΡΤΟ ΡΑ-
ΦΤΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ και της ΕΛΕ-
ΝΗΣ το γένος ΜΠΑΖΙΑΝΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ και κατοικεί στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ –ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΛΑΣΔΑ ΑΝΝΑ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ, το 
γένος ΓΙΑΝΝΑΡΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ-ΝΟΥ και της ΜΑ-
ΡΙΑΣ το γένος ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθη-
κε στο ΙΛΙΟΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΑΒΒΑ 
και της ΣΟΦΙΑΣ, το γένος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στον ΠΕΡΙΣΣΟ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΚΑΜΠΟΥΡΗ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΡ-
ΓΥΡΙΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το γένος ΜΑΝΤΖΙΩΡΑ, 
που γεννήθηκε στη ΛΑΡΙΣΣΑ και κατοικεί στο ΖΕΦΥ-
ΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στο 
ΖΕΦΥΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
 t Ενδοσκοπήσεις t Παιδο ΩΡΛ t Νευροωτολογία - 

t Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
t Έλεγχος ιλίγγου t Εμβοών 

-tΑλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 tΘεραπεία Ροχαλητού

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

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

13674

ΚΟΥΠΟΝΙ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

10% 

!
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