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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Η «ΑχαρΝέων Ελπίδα» δήλωνει παρών στα αυτοδιοικητικά της πόλης 
και απευθύνει κάλεσμα για συμπόρευση «στις υγιείς δυνάμεις του τόπου»

Μελέτη πολιτιστικών διαδρομών 
με επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο

Με πρωτοβουλία του Δη-
μάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβού και ύστερα από 
συντονισμένες ενέργειες, 
του Γενικού Γραμματέα του 
Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση 
Κατσιγιάννη και της Κίνησης 
Πολιτών για την ανάδειξη 
του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρ-

νών «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» πριν από λίγο καιρό είχε επιτευχθεί η αλλαγή στο 
«Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής» όπου προβλέπεται η δημιουργί-
α δικτύου πολιτιστικών διαδρομών με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο, 
το οποίο χαρακτηρίζεται ως «διαχρονικό κέντρο της πόλης» 

Με βάση την αλλαγή στο «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής», εί-
ναι δυνατό σημαντικά έργα αειφόρου ανάπτυξης που σχετίζονται με 
το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών να μπουν σε «τροχιά» χρηματοδότησης 
από το ΕΣΠΑ στον κλάδο «βιώσιμη αστική ανάπτυξη».

Σε εκδήλωση που έγινε την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, το μεσημέ-
ρι, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, υπογράφτηκε η 
ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ολοκληρωμένη χωρική οργάνωση 
πολιτιστικών διαδρομών, με επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο στις Αχαρ-
νές» μεταξύ του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» διά του προέδρου του κ. Σταύρου 
Μπένου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Επέτειος 25 χρόνων της 
Ε.Γ.Ε. Αγαρνών, με ιστορικές 

αναφορές και τιμές 
Επετειακή εκδήλωση για 

την Παγκόσμια Ημέρα της 
γυναίκας διοργάνωσε η ΕΓΕ 
Αχαρνών το απόγευμα της 
Κυριακής 6 Μαρτίου 2016. Η 
διαχρονική Πρόεδρος της ΕΓΕ 
Αχαρνών Λίτσα Αλεξάνδρου - 
Πανά, αναφέρθηκε σε κομβι-

κές στιγμές της ιστορικής πορείας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, 
που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής κι αγώνων. Μίλησε και για 
την ιδέα της γέννησης και την πορεία της ΕΓΕ Αχαρνών, η οποία ξε-
κίνησε στο σπίτι του τότε Δημάρχου Ντίνου Βρεττού.

Η ΕΓΕ Αχαρνών αν και συνειδητά πολιτικοποιημένη, δεν περιορίστηκε 
ποτέ στα στενά όρια ενός κόμματος. Αυτός ήταν και ο λόγος που την 
αγκάλιασε η τοπική κοινωνία και 25 χρόνια μετά έχει στους κόλπους 
της μέλη από όλους τους πολιτικούς χώρους. Κατά την διάρκεια της εκ-
δήλωσης το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε., τίμησε τρεις ανθρώπους που μέσα από την 
δημοσιογραφία έχουν στηρίξει κι αναδείξει το πολυδιάστατο έργο της 
ΕΓΕ Αχαρνών. Τον εκδότη Βαγγέλη Μουστακάτο αλλά και τους διαχρο-
νικούς δημοσιογράφους Γιώργο Νιώρα και Εύη Τριναταφύλλου. Τίμησε 
ακόμα και το δραστήριο ιδρυτικό μέλος της Ε.Γ.Ε. Πόπη Φαμελίτου

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΑ ΤΟ 2019
Π

αρών στα Αυτοδιοικητικά της πό-
λης μας και έτοιμος, με σύμμαχο το 
ενδιαφέρον του κόσμου να συνεχί-
σει σταθερά και πιο δυνατά προς τις 

εκλογές του 2019, διεκδικώντας ξανά την Δη-
μαρχία, δήλωσε ο επικεφαλής της Δημοτικής 
Παράταξης «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα» Σπύρος Βρεττός 
στην εκδήλωση της παράταξής του για την κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, το βράδυ του Σαβ-
βάτου, 27 Φεβρουαρίου 2016, στην Κοσμική Τα-
βέρνα «Μήτσης». Παράλληλα απηύθυνε ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς όλες τις υγιείς πολιτικές δυνά-
μεις του τόπου, σε δημότες άξιους και ικανούς να 
πλαισιώσουν την Παράταξη, για το καλό του τόπου 
και της πόλης. 

«Η παράταξη ,αυτή, δημιουργήθηκε από την ανά-
γκη κάποιων ανθρώπων της πόλης ν’ αποκτήσουν 
φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο . Έχω να πω πως είμαστε παρόντες 
και σκοπός της ύπαρξής μας είναι να προσπαθούμε να βελτιώσου-
με το επίπεδο ζωής των συνδημοτών μας. Η αλήθεια είναι ότι μετά 
τις εκλογές θεωρούσα πως το ενδιαφέρον του κόσμου θα ατονούσε, 
ωστόσο αυτά τα δύο χρόνια διαπίστωσα -στην καθημερινότητα- ότι 
διατηρείται αμείωτο και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε , να πα-
ραμένουμε σταθεροί στις αξίες μας. 

Η «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα» δηλώνει παρούσα και θα συνεχίσει έτσι. 

Όσον αφορά εμένα προσωπικά δηλώνω παρών στις πο-
λιτικές εξελίξεις του τόπου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, 
στην ομιλία του ο κ. Βρεττός.

Επιπλέον, ο κ. Βρεττός εμφανίστηκε ενωτικός λέγο-
ντας ότι ποτέ δεν θέλησε ούτε επιδίωξε να’ ρθει σε 
ρήξη με οποιονδήποτε εντός ή εκτός του Δημοτικού 
συμβουλίου.

«Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την πόλη 
όπως την ονειρευόμαστε» τόνισε κλείνοντας ο Σπύ-
ρος Βρεττός. 

Με σύμμαχο τον ηλιόλουστο καιρό, 
μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές, 

διασκέδασαν με το αποκριάτικο γλέντι 
που «έστησε» η Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Αχαρνών. 
Ένα είναι βέβαιο το πρωί της Κυριακής 

6 Μαρτίου, η Κεντρική Πλατεία Αγίου Βλα-
σίου, βούλιαξε από κόσμο, καθώς τα τμήμα-
τα της ΔΗΚΕΑ, κατάφεραν να προσελκύσουν 
μικρούς και μεγάλους τους οποίους και κατέ-
πληξαν! 

Ατραξιόν του φετινού καρναβαλιού ήταν οι 
εξαίσιες μεταμφιέσεις οι ανιματέρ, οι κλόουν 
και τα φουσκωτά παιγνίδια, ενώ υπήρξαν και 

πλούσια κεράσματα με εκλεκτούς μεζέδες 
από τοπικούς χορηγούς. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μουσικοθεατρικών 
σκετς, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξεδώ-
σουν στο φουσκωτό, να επισκεφτούν το περί-
πτερο του face painting ή να φτιάξουν μάσκες 
στο περίπτερο δημιουργικής απασχόληση.

Τις εντυπώσεις «έκλεψε» το περίπτερο της 
έκθεσης Βενετσιάνικης μάσκας, με εντυπωσι-
ακές δημιουργίες. 

Ένα μεγάλο μπράβο στην διοργανώτρια 
ΔΗΚΕΑ και την Πρόεδρό της Μαρία Ναυροζί-
δου, σε όλους τους συμμετέχοντες καθώς και 
στους χορηγούς. 

Τρελή αποκριά με… πολλές εκπλήξεις στις Αχαρνές!



Κυριακή 13 Μαρτίου 20162

Τώρα η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ και στο Διαδίκτυο: http://eleftherovima.wordpress.com

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έτος 6ο - Κωδικός Εντύπου: 8618
Γραφεία: Οδ. Ελύτη 3 – Αχαρνές Τ.Κ. 13672

Α.Φ.Μ.: 125931625 – ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών
Fax: 210 8623644 – Τηλ.: 210 2445658 

E-mail: acharnaiki@gmail.com - nioras@gmail.com
Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011

Τιμή: 1 ευρώ με ΦΠΑ 

Ιδιοκτησία - Έκδοση: Γιάννης Νιώρας
Σύμβουλος Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684

Επιστημονικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συνεργάτες: Γιάννης Βούλγαρης, Νάντια Σιδέρη, 

 Σοφία Μπαλτζή, Νίκος Παπαζήσιμος 
Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας - Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Διαδίκτυο: Κώστας Ζίγκηρης
Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου

-------------------------------------------------------
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 

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. 

ΜΕΡΟΣ 3ο

Σηµαντικό µέρος στην ιστορία της Φ.∆.Α. 
αποτελεί η περίοδος των τελευταίων 25 
χρόνων διότι από τις θετικές αλλαγές που 
έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του ’90 
µε καινούργιες στολές και όργανα, αύξη-
ση της µηνιαίας αποζηµίωσης, µεταφορά 
σε νέο κτίριο, στελέχωση µε ικανότατους 
µουσικούς, συναυλίες µε εξαιρετικό ρε-
περτόριο έφθασε στην πλήρη απαξίωση, 
σχεδόν διάλυση όταν το 2010 η ∆ιοίκηση 
αποφάσισε να κάνει οικονοµία…

Πρέπει να τονιστεί η σηµαντική βοή-
θεια που είχε η Φ.∆.Α. από τον Αντιπρόε-
δρο της ∆.Ε.Α.∆.Α. Νίκο Σουρλαντζή, αλλά 
και τους πρώην ∆ήµαρχους Μ. Βαρελά, Τ. 
Μουστακάτο, Γ. Παπανίκα, Σ. Στριφτό και 
Π. Φωτιάδη µε την οικονοµική κρίση να 
µην επέτρεψε ίσως στον Σωτήρη Ντούρο 
τη παραπέρα αξιοποίησή της, αν και πρέ-
πει να γίνει γνωστό στον Αχαρναϊκό λαό, 
ότι η κρίση δεν επηρέασε τη µισθοδοσία 
των 1000 και πλέον υπάλληλων του ∆ή-
µου, όταν όλα τα ετήσια έξοδα που µπορεί 
να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό της 
Φιλαρµονικής, δεν φθάνουν ούτε τους µι-
σθούς δύο υπάλληλων!

Το δυναµικό των 35 ικανότατων µουσι-
κών έδωσε την ευκαιρία στον Μαέστρο 
Αντώνη Αµπαρτζάκη να δηµιουργήσει ρε-
περτόριο υψηλών αξιώσεων και επιδόσεων 
µε συναυλίες στο θέατρο Προφήτη Ηλία, 
στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων, 
στο προαύλιο της Κοιµήσεως Θεοτόκου και 
αλλού µε εισαγωγές από όπερες, οπερέ-
τες, έντεχνο τραγούδι και γνωστές παγκό-
σµιες επιτυχίες.

Απόρροια των παραπάνω ήταν και η δη-
µιουργία εξαιρετικής ορχήστρας λαϊκών 
οργάνων, µε τη σπουδαία και καθοριστι-
κή συµµετοχή καθηγητών από το ∆ηµοτικό 
Ωδείο µε συνολικά πάνω από 60 συναυλί-
ες, πέρα από τη συµµετοχή σε πανηγύρια 
ή άλλες λαϊκές εκδηλώσεις, όπως και η 
δηµιουργία ορχήστρας «δρόµου» µε µικρές 
συναυλίες σε δρόµους και πλατείες.

Μέλη της Φ.∆.Α. πήραν µέρος σε τελε-
τές πολιτικού γάµου προσθέτοντας ένα 
διαφορετικό άρωµα πολιτισµού, µε το γα-
µήλιο εµβατήριο και άλλες αγαπηµένες 
µελωδίες. 

Προεξάρχοντες µουσικοί στη νεότερη 
ιστορία της υπήρξαν οι Χασαπιάνος Πανα-
γιώτης: Τροµπέτα και Τσικούδης Παναγιώ-
της: Κλαρίνο.

Το σηµερινό δυναµικό της Φιλαρµονι-
κής αποτελείται από τους: Αρχιµουσικό: 
Αντώνη Αµπαρτζάκη. Βοηθό Μαέστρου: 

Γκολέµη Γεώργιο: Κλαρίνο - Σαξόφωνο – 
Φλάουτο και τους µουσικούς,

Αµεραλή Ιάκωβο: Κλαρίνο, Αραπιάν Χάρη: 
Αλτικόρνο, Βαρελά Τάσο: Τροµπέτα, Γκα-
γκά ∆ηµήτριο: Τροµπέτα, ∆ηµητροπούλου 
Όλγα: Αλτικόρνο, Ζαριανόπουλο Κώστα: 
Μπάσο, Ζαχιώτη Σπύρο: Τροµπέτα, Μοίρη 
Ευαγγελία: Κρουστά, Μουτάφη Χρήστο: 
Κρουστά, Μπαξεβάνογλου Αντώνη: Κρου-
στά, Μυλωνά Νάνσυ: Άλτο Σαξόφωνο, 
Παναγιωταράκο Βαγγέλη: Τενόρο Σαξόφω-
νο, Ροδόπουλο Χρήστο: Τροµπέτα, Σαρα-
ντοπούλου Κωνσταντίνα: Κλαρίνο, Σπαθή 
Φαίη: Άλτο Σαξόφωνο, Τζανέτο Γεώργιο: 
Κρουστά, Χαλκιαδάκη Ηρακλή: Κρουστά. 

Άνεργοι και εργαζόµενοι, µαθητές και 
δάσκαλοι, όλοι εθελοντές µε την αξίωση 
για επαγγελµατική απόδοση αλλά µε ερα-
σιτεχνική µισθοδοσία και αντιµετώπιση.

Η ιδιαιτερότητα της πόλης των Αχαρνών 
µε την µείζονα και διασπαρµένη περιφέ-
ρεια, χρειάζεται ειδική πρόταση επεξερ-
γασίας του πολιτιστικού τοµέα ∆ηµοτική 
Φιλαρµονική.

α) Το πλήθος των ξεχωριστών περιοχών 
Θρακοµακεδόνες – Ολυµπιακό χωριό – Κόκ-
κινος Μύλος - Κέντρο - Αγ. Πέτρος - Λαθέα 
– Νεάπολη - Βαρυµπόµπη κ.α. µε διαφορε-
τική πολιτιστική παράδοση και λειτουργία, 
β) ο µεγάλος αριθµός εκκλησιών και

γ) το εύρος των παρελάσεων, γιορτών 
και άλλων εκδηλώσεων τοποθετούν τον 
πολιτιστικό πήχη σε εξαιρετικά ψηλά επί-
πεδα, µε την µοναδική υποχρέωση και ευ-
θύνη της σηµερινής ∆ιοίκησης να έγκειται 
στη διατήρηση ενός θεσµού πολύ σηµα-
ντικού για τη πόλη µας, µε τις παρακάτω 
προϋποθέσεις να αποτελούν µονόδροµο 
στην οµαλή λειτουργία της. 

Αύξηση του αριθµού των µουσικών.
Αγορά νέων οργάνων και συντήρηση των 

παλαιών. Επαρκή και έγκαιρη προµήθεια 
αναλώσιµων. Άµεση αποχώρηση από τον 
ανθυγιεινό και ακατάλληλο υπόγειο χώρο.

Συµπλήρωση και αντικατάσταση φθαρ-
µένων στολών. Ανανέωση και εµπλουτι-
σµό του µουσικού ρεπερτόριου.Σταθερή 
και αξιοπρεπή µισθοδοσία µε επικόλλη-
ση ενσήµων.

Η Φ.∆.Α. µε την 50χρονη ιστορία της εί-
ναι η µουσική φωνή της πόλης, αυτή που 
ακούγεται στις πλατείες και τους µεγάλους 
δρόµους αλλά και στα απόµερα και σκοτει-
νά δροµάκια. Αποτελεί την καρδιά και το 
συναίσθηµα και η φωνή της πρέπει να ση-
κωθεί και να δυναµώσει. Η συνεργασία µε 
το ∆ηµοτικό και Ιδιωτικά ωδεία, Μουσικά 
σχολεία και άλλους Μουσικούς φορείς εί-
ναι αναγκαία για την εξέλιξή της.

Το πνεύµα του πολιτισµού πνίγεται κυ-
ριολεκτικά µέσα στη δίνη της κρίσης, 
µέσα στον µαρασµό και το αδιέξοδο των 
ναρκωτικών, στην κοινωνική και πολιτική 
απαξίωση.

Στην Φιλαρµονική οι γονείς θα φέρουν τα 
παιδιά τους, στο αγαθό και καθαρό µέρος 
του πνεύµατος µε τους µαθητές των σχο-
λείων και Μουσικών Λυκείων να επιβρα-
βεύονται για την συµµετοχή τους.

Το κόστος λειτουργίας είναι ασήµαντο 
µπροστά σε αυτό που µπορεί να απο-
δώσει.

Πρώτα απ’ όλα είναι ο πλέον ασφα-
λής δρόµος µιας ηθικής διαπαιδαγώγη-
σης, απόκτησης δεξιοτήτων, ασφαλούς 
επαγγελµατικής αποκατάστασης αλλά και 
προβολής επιτευγµάτων πολιτισµού της 
ευρισκόµενης σε πολιτιστική απραξία πό-
λης µας, συγκριτικά µε το µέγεθος και την 
ιστορία της.

Η Φ.∆.Α. αποτελεί θεσµό, δηλαδή την εν-
σάρκωση της απαίτησης του λαού για τον 
µουσικό πολιτισµό, πράγµα που µόνο αυτή 
µπορεί να πραγµατοποιήσει µε τη καλύτε-
ρη ποιότητα και το µικρότερο κόστος. 

Πρωταρχικό µέληµα πρέπει να αποτελεί 

η αξίωση από τους πολίτες και τη ∆ιοίκη-

ση, η συµµετοχή της Φ.∆.Α. εκτός από τις 

παρελάσεις και λιτανείες, σε συναυλίες και 

επιδείξεις σε σχολεία και φορείς, στο δρό-

µο και σε αίθουσες συναυλιών αλλά και η 

απαίτηση έγκαιρης προετοιµασίας για ένα 

αντάξιο εορτασµό των 50 χρόνων από την 

ίδρυσή της, µε πρόσκληση για συµµετοχή 

σε Φιλαρµονικές από γειτονικούς ∆ήµους.

Η Φ.∆.Α. ιδρύθηκε εδώ και µισό αιώνα, 

δεκαετίες ολόκληρες πριν από ∆ηµοτικές 

επιχειρήσεις που στη πλειοψηφία απέτυ-

χαν στην αποστολή τους, παρ’ότι στοίχη-

σαν χιλιάδες φορές ακριβότερα από το 

κόστος της Φιλαρµονικής.

Η σηµερινή ∆ιοίκηση πρέπει να προχω-

ρήσει στην αναβάθµιση της ∆ηµοτικής Φι-

λαρµονικής µε ή χωρίς τις υφιστάµενες 

και προϊστάµενες ∆ηµοτικές επιχειρήσεις, 

για να δώσει µια νέα ώθηση στη µουσική 

πραγµατικότητα του τόσο υποβαθµισµέ-

νου ∆ήµου µας. 
Η Φιλαρµονική χρειάζεται πολλή δου-

λειά, αγάπη και προσοχή. 
Την Φιλαρµονική την χρειαζόµαστε και 

πρέπει να ζήσει για να αποδώσει στον 
Αχαρναϊκό λαό, το µέρος του πολιτισµού 
που της αναλογεί.  

tassosvarelas@gmail.com - 
christoferteg@gmail.com

Βήµατα Πολιτισµού

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  

Τάσος 
Βαρελάς 
ντζίδη

Χριστόφορος 
Τεγερµε

Μια νέα παρουσίαση με τίτλο «Βήματα πολιτισμού»  
ξεκινάει μέσα από τις στήλες της ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ.

 Παρουσιάζει ο Τάσος Βαρελάς με τη συνεργασία του συνθέτη Χριστόφορου Τεγερμεντζίδη. Η στήλη αυτή είναι ανοιχτή σε παρατη-
ρήσεις, προτάσεις και συνεργασίες, προσθήκη νέου υλικού, φωτογραφιών ή συμπλήρωση από τυχαίες ή λόγω άγνοιας παραλείψεις 

ονομάτων και γεγονότων μέσω του e-mail: tassosvarelas@gmail.com
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•  Ç åîïõóßá êáé ï ðëïõôéóìüò åßíáé áíôßðáëïé, ôïõ äéêáßïõ 
êáé ôçò çèéêÞò. Ïé íüìïé ðïõ êáôáóêåõÜæïõìå, åíéó÷ýïõí ôçí 
åîïõóßá êáé ü÷é ôï áßóèçìá ôïõ äéêáßïõ êáé ôçò çèéêÞò. ¸ôóé 
åßíáé ïé Üíèñùðïé öôéáãìÝíïé êáé äåí áëëÜæïõí. Ç ëïãéêÞ ìáò 
óáí áíôßäïôï ìðïñåß íá áìâëýíåé áõôü ôï ìåéïíÝêôçìá, áõôü 
ôï êïõóïýñé ìáò. 

• Ôï èÝìá ìå ôïõò äçìïóéïãñÜöïõò åêâéáóôÝò äåí åßíáé ôùñé-
íü, ðÜíôá õðÞñ÷å. Ìáò õðåíèõìßæåé ôçí ëáúêÞ ðáñïéìßá, ï êëÝ-
öôçò êáé ï øåýôçò ôïí ðñþôï ÷ñüíï ÷áßñïíôáé. ¼ëïé áõôïß ïé 
Üíèñùðïé åßíáé ìçäåíéêÜ, ðïõ öáíôÜæïíôáé üôé åßíáé Ýíá. 

• Ôï äßêáéï, ç çèéêÞ, ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá, åßíáé óùóôÝò 
Ýííïéåò, áëëÜ óôçí ðñÜîç åðéâÜëëåôáé ç èÝëçóç ôïõ éó÷õñü-
ôåñïõ. Áõôü ðñÝðåé íá åßíáé ç ðñþôç äéäá÷Þ ôùí ðïëéôéêþí 
åðéóôçìüíùí. ¼ôáí óõãêñïýïíôáé äýï éó÷õñïß, Ý÷ïõìå áí-
èñþðéíç êñßóç êáé ï óþæùí åáõôüí óùèÞôù. ¼ôáí ìáëþíïõí 
ôá ÂïõâÜëéá âãáßíïõí Ýîù áðü ôïí âÜëôï. 

• Ôá êëÜóìáôá ôïõ ËÝíéí êáé ôïõ ÓôÜëéí, åßíáé îåðåñáóìÝíá. 
Ç äñáìáôéêÞ áíÜðôõîç ôçò ôå÷íïëïãßáò ìáò ïäçãåß óå íÝåò 
ìåèüäïõò ðáñáãùãÞò ÷ñçìÜôùí ãéá ôçí åðéâßùóç ìáò. ÁõôÜ 

ìðïñïýí íá ôá ðáñÜãïõí ïé éäéþôåò ðïëßôåò êáé ü÷é ïé êñáôéêï-
äßáéôïé. Ôï êñÜôïò äåí ðáñÜãåé ÷ñÞìáôá, ìüíïí ðáßñíåé öüñïõò 
ãéá íá óõíôçñçèåß. Ïé íïóôáëãïß ôïõ ðáñåëèüíôïò åßíáé êáìÝ-
íá ÷áñôéÜ, åßíáé Ü÷ñçóôïé êáé åðéêßíäõíïé.

• ¼ôáí åßóáé íÝïò åßóáé åðáíáóôÜôçò . ¼ôáí êÜíåéò ïéêï-
ãÝíåéá óõìâéâÜæåóáé ìå ôï ïéêïíïìéêü êáé ðïëéôéêü óôÜôïõò 
Êâï. ¼ôáí ãåñÜóåéò óêÝöôåóáé ôé ëÜèç Ý÷åéò êÜíåé óôç æùÞ 
óïõ ðïõ äåí Ýðñåðå íá Ý÷åéò êÜíåé. Áõôü ðïõ äåí áëëÜæåé åß-
íáé üôé äåí ðñüêåéôáé íá îáíáãåííçèåßò. 

• Ç ðáñïéìßá ëÝãåé. ×áæü ðáéäß ÷áñÜ ãåìÜôï. Áñêåôïß õðïõñãïß 
ôçò êõâÝñíçóçò ìáò üëç ìÝñá ÷áßñïíôáé êáé ãåëïýí. Äåí êá-
ôáëáâáßíïõí ôçí êñéóéìüôçôá ðïõ âñßóêåôáé ç ðáôñßäá ìáò êáé 
÷áßñïíôáé êáé ãåëïýí. Áñêåôïß ìÜëéóôá ÷ïñåýïõí êáé æåúìðÝêé-
êï, ìå ëïõëïýäéá, üðùò ï ÃéùñãÜêçò êáé ï Ôóï÷áôæüðïõëïò. Óß-
ãïõñá äåí ðÜìå êáèüëïõ êáëÜ.

• Åìåßò ïé ¸ëëçíåò, Ý÷ïõìå üëåò ôéò êáëÝò áíèñþðéíåò éäéü-
ôçôåò, ¸÷ïõìå üìùò Ýíá èáíÜóéìï êïõóïýñé. Ôçí æçëïöèïíß-
á. Ìéóïýìå êÜèå óõìðïëßôç ðïõ ìå ôçí åñãáôéêüôçôá êáé ôéò 
éêáíüôçôåò ôïõ, ðñïêüâåé. Êáé ôïí êõíçãÜìå. ÁëÞèåéá Þ øÝ-
ìáôá áõôü êÜíïõìå. ÌÝãá ëÜèïò.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του εκλεκτού συνεργάτη μας: SPARK 

ÌéêñÝò ÅéäÞóåéò
Áðü ôïí  ÃÉÙÑÃÏ ÍÉÙÑÁ

Áêïýù – ÂëÝðù - Ó÷ïëéÜæù 

Ðëïýóéá öùôïñåðïñôÜæ åêäçëþóåùí óôï:  menidiatis.blogspot.com

• ÐÝñáóå Üëëï Ýíá ÄåêáðåíèÞìåñï ðëïýóéï óå åêäçëþóåéò 
êáé óå åéäÞóåéò. Ãéá ôéò åêäçëþóåéò íá áíáöÝñïõìå, ôïõò öï-
ñåßò, ¼ìéëïò ÐéíáêïèÞêçò ÔóåâÜ, Å.Ï.Ó., Å.Ã.Å. Á÷áñíþí, ÄÇ-
ÊÅÁ, ÁðïêñéÜôéêï îåöÜíôùìá, Á÷áñíáúêüò, êëð. Óôéò åéäÞóåéò 
êõñéáñ÷åß ç åðßóêåøç ôïõ õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ê. ÌðáëôÜ, ç 
õðïãñáöÞ áíÜèåóçò ìåëÝôçò ãéá ôï Áñ÷áßï ÈÝáôñï, ç óýóêåøç 
ìå ôïõò ÂïõëåõôÝò ôçò ÐåñéöÝñåéáò êëð

• Ôï îáíáëÝìå ëüãù ðåñéïñéóìÝíïõ ÷þñïõ, (ôï Ýíôõðï Ý÷åé ìå-
ãÜëï êüóôïò, óå áíôßèåóç ìå ôá äéáäéêôõáêÜ ÌÝóáðïõ Ý÷ïõí 
ó÷åäüí ìçäåíéêü êüóôïò) Ý÷ïõìå ìüíï åéäçóåïãñáöéêÞ áíáöï-
ñÜ, üìùò ìðïñåßôå íá äåßôå ðëïýóéï öùôïñåðïñôÜæ, óôï äéáäß-
êôõï, óôïí ÌÅÍÉÄÉÁÔÇ êáé ôá Üëëá ÔïðéêÜ äéáäéêôõáêÜ Ì.Å. 

• Åñþôçóç ìå èÝìá : «Óôáèìïß äéïäßùí Âáñõìðüìðçò êáé Áãßïõ 
ÓôåöÜíïõ», êáôÝèåóå óôç ÂïõëÞ, ç âïõëåõôÞò Åýç ×ñéóôïöéëï-
ðïýëïõ, ìå óåéñÜ åñùôÞóåùí, ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ 
äçìéïõñãåß ç åöáñìïãÞ ôùí äéïäßùí óôïõò êáôïßêïõò êáé ü÷é 
óôïõò äéåñ÷üìåíïõò. Ðïëý êáëÞ ðñùôïâïõëßá. 

• Óôï ÐáíåëëÞíéï ðñùôÜèëçìá Ôæïýíôï, ðïý äéåîÞ÷èç óôéò 5 êáé 
6 Ìáñôßïõ ôïõ 2016 óôï Êëåéóôü ôçò Çëéïýðïëçò, ç ÏìÜäá Ôæïý-
íôï ôïõ ÅÏÓ Á÷áñíþí ìå ðñïðïíçôÞ ôïí Íôïýñïõ Ãêüãêïõá, êá-
ôÝêôçóå 4 ÷ñõóÜ, 2 áñãõñÜ êáé 8 ÷Üëêéíá ìåôÜëëéá êáé óôç ãåíéêÞ 
êáôÜôáîç êáôÝëáâå ôçí 4 èÝóç áíÜìåóá óå 80 óõëëüãïõò. 

•  Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ï ÷ïñüò ôçò ¸íùóçò 
ÄçìÜñ÷ùí ÁôôéêÞò ôçí ÊõñéáêÞ 6 Ìáñôßïõ 2016, óå ðïëý èåñìü 
êëßìá, ðáñïõóßá ôïõ Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí ê. Ð. ÊïõñïõìðëÞ 
êáé ðïëëþí íõí êáé ðñþçí ÄçìÜñ÷ùí. Óõììåôåß÷áí êáé ïé ðñþçí 
äÞìáñ÷ïé Á÷áñíþí ÓùôÞñçò Íôïýñïò êáé Ðáí. ÖùôéÜäçò. 

Ôçí ÊõñéáêÞ 20 Ìáñôßïõ 2016 èá ðñáãìáôïðïéÞóïõìå áðïãåõìá-
ôéíÞ ðñïóêõíçìáôéêÞ åðßóêåøç óôïí ¢ãéï Åöñáßì ìå âüëôá óôçí 
ðáñáëßá ôçò íÝáò ÌÜêñçò. ¿ñá áíá÷þñçóçò 3 ôï áðüãåõìá. Äç-
ëþóåéò óõììåôï÷Þò óôï Ôçë.210 2449647 êá ÍÜôóéá Ãåùñãßá

• Ç Äéåýèõíóç ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò ôïõ äÞìïõ Á÷áñíþí åíç-
ìåñþíåé üôé ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò åöáñìüæåé ôï ðñüãñáììá 
«ÄùñåÜí äéÜèåóç åéäþí ëáúêþí áãïñþí óå åõðáèåßò ïìÜäåò«. 
Äéêáéïý÷ïé ôïõ ðñïãñÜììáôïò åßíáé üóïé ëáìâÜíïõí ôï åðßäï-
ìá «ÁðñïóôÜôåõôùí ôÝêíùí». Ïé äéêáéïý÷ïé ôïõ ÄÞìïõ Á÷áñíþí 
ìðïñïýí íá êáôáèÝôïõí áéôÞóåéò óôçí ÐåñéöÝñåéá ÁíáôïëéêÞò 
ÁôôéêÞò, 17ï ÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò, ÐáëëÞíç áðü 1/3/2016 Ýùò 
21/3/2016 (ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2132005272-273-271-205)

• ËáíèáóìÝíåò áðïöÜóåéò ÷áñáêôçñßæïõí ôï Ýñãï ôçò êáôá-

óêåõÞò ôïõ Áãùãïý Ïìâñßùí õäÜôùí óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Áãßáò ¢í-
íáò óôéò Á÷áñíÝò. Ôá Ýñãá êáèõóôåñïýí ëüãù ôùí áëëáãþí óôá 
áñ÷éêÜ ó÷Ýäéá üäåõóçò ôïõ áãùãïý, åíþ óïâáñÜ æçôÞìáôá õðÜñ-
÷ïõí êáé ìå ôéò áðïêáôáóôÜóåéò üðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß ïé åñ-
ãáóßåò. Óýìöùíá ìå ôçí åíçìÝñùóç ðïõ Ýêáíå ï äéåõèõíôÞò ôùí 
ôå÷íéêþí õðçñåóéþí ôïõ äÞìïõ Íßêïò Ãåùñãáêüðïõëïò, óôï äç-
ìïôéêü óõìâïýëéï ôçò 26çò Öåâñïõáñßïõ, Ý÷åé ðñïôáèåß – áðü 
ôç äéåõèýíïõóá õðçñåóßá – ìéá ðáñáëëáãÞ ôçò áñ÷éêÞò üäåõóçò 
ðïõ åß÷å ó÷åäéáóôåß ãéá íá äéÝñ÷åôáé áðü ôç Ëåùöüñï Äçìïêñáôß-
áò êáé ôçí ÊùóôÞ ÐáëáìÜ.

• Ìüëéò 187 ÷éëéÜäåò èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí áðü ôéò 400 ÷éëéÜ-
äåò ôçò ðñïãñáììáôéêÞò óýìâáóçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ãéá 
ôïõò äñüìïõò ôùí Á÷áñíþí ìåôÜ ôçí Ýêðôùóç ðïõ Ýäùóå ï 
åñãïëÜâïò, ðïõ Ýöôáóå ôï 57%. Ùò óõíÝðåéá áõôÞò ôçò åîÝëé-
îçò åßíáé ç «óõññßêùíóç ôïõ áñéèìïý ôùí ïäéêþí áîüíùí ðïõ 
è’áíáêáôáóêåõáóôïýí.Ùóôüóï, ï äÞìïò Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé ìü-
íïò ôïõ óå Ýñãá áóöáëôüóôñùóçò óôá óçìåßá ôïõ ïäéêïý äé-
êôýïõ ðïõ áíôéìåôþðéæáí ôï ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá. 

• Ï âïõëåõôÞò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ÌÜêçò Âïñßäçò, åíçìÝñù-
óå ðùò äåí áðáíôÞèçêå ç åðßêáéñç åñþôçóÞ ìïõ ðïõ áöïñïýóå 
óôçí ðáñá÷þñçóç ïëõìðéáêþí åãêáôáóôÜóåùí ôïõ Ïëõìðéáêïý 
×ùñéïý óôï ÄÞìï Á÷áñíþí ìå ôçí öáéäñÞ áéôéïëïãßá üôé äåí åß÷å 
ðñïöôÜóåé íá ðñïåôïéìáóôåß ç áñìüäéá õðïõñãüò. Èá åðáíÝëèåé 
îáíÜ äÞëùóå. 

• Ùò íÝï Ìçôñïðïëßôç Êáñðåíçóßïõ ìå øÞöïõò 62, åîÝëåîå ç 
ÉåñÜ Óýíïäïò ôçò Éåñáñ÷ßáò ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò, ôïí 
Áñ÷éìáíäñßôç Ãåþñãéï ÑÝìðåëï.

• ÃåííÞèçêå ôï 1963 óôï ÷ùñéü ÊáóôÝëëá Åõâïßáò, êáé èá åßíáé 
ï äåýôåñïò Åðßóêïðïò óôçí éóôïñßá ôçò Ìçôñïðüëåùò, ç ïðïßá 
éäñýèçêå ôï 1979.

• Ôï 1985 Ýëáâå ôï ðôõ÷ßï ôçò ÐáéäáãùãéêÞò Áêáäçìßáò Ëáìß-
áò êáé ôï 1993 ôçò ÈåïëïãéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèç-
íþí.

• Õðçñåôïýóå ùò åöçìÝñéïò óôïí Éåñü Íáü Ðáììåãßóôùí Ôáîé-
áñ÷þí Ó÷çìáôáñßïõ åîõðçñåôþíôáò óõã÷ñüíùò ôçí 114 Ð.Ì. êáé 
äéðëáíÝò åíïñßåò óôï Ýñãï ôçò åîïìïëïãÞóåùò êáé ôïõ êçñýã-
ìáôïò.

• Ç ÷åéñïôïíßá ôïõ íÝïõ Ìçôñïðïëßôç Êáñðåíçóßïõ èá ãßíåé 
óôéò 12 Ìáñôßïõ 2016 óôïí É.Í. Áãßïõ Äéïíõóßïõ Áñåïðáãßôïõ 
Áèçíþí

Óýóêåøç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Á÷áñíþí 
ìå ôïõò âïõëåõôÝò Ðåñéö. ÁôôéêÞò

Åõñåßá óýóêåøç ãéá ôá æçôÞìáôá ôçò ðüëçò ôùí Á÷áñíþí åß÷å 
÷èåò ÄåõôÝñá 7 Ìáñôßïõ ï ÄÞìáñ÷ïò Á÷áñíþí ê. ÃéÜííçò Êáóóá-
âüò ìå ôïõò âïõëåõôÝò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, ê.ê. Áèáíáóßïõ 
ÍÜóï, ÓêïõñïëéÜêï ÐÜíï, ÐÜíôæá Ãéþñãï, ÄÝäå ÉùÜííç, Ïéêïíü-
ìïõ Âáóßëç, Âïñßäç ÌÜêç, Ìáñôßíïõ Ãåùñãßá, ÂëÜ÷ï Ãåþñãéï, 
Ìðïýñá ÁèáíÜóéï, ×ñéóôïöéëïðïýëïõ Åýç, Ãêéüêá ÉùÜííç, Ìáõ-
ñùôÜ Ãåþñãéï êáé Êáôóßêç Êùíóôáíôßíï. 

Ï ÄÞìáñ÷ïò Á÷áñíþí êáëùóüñéóå ôïõò âïõëåõôÝò óôï Äçìáñ-
÷åßï Á÷áñíþí êáé ôïõò åõ÷áñßóôçóå ðïõ áíôáðïêñßèçêáí óôçí 
ðñüóêëçóÞ ôïõ, æçôþíôáò ôïõò ðáñÜëëçëá ôç âïÞèåéá ôïõò óôç 
ðñïþèçóç ôùí ëýóåùí êáé ôùí þñéìùí ìåëåôþí ðïõ äéáèÝôåé ç 
äçìïôéêÞ áñ÷Þ. 

Ï ê. Êáóóáâüò ðáñïõóßáóå óôïé÷åßá ðïõ áðïäåéêíýïõí üôé ðá-
ñüëï ðïõ ï ÄÞìïò Á÷áñíþí – âÜóåé ðëçèõóìïý, èÝóçò êáé Ýêôá-
óçò - äéáèÝôåé ìåãÜëç äõíáìéêÞ, åíôïýôïéò åäþ êáé ÷ñüíéá ç 
Ðïëéôåßá äåí Ý÷åé åðéäåßîåé áíÜëïãç ìåôá÷åßñéóç. 

Ç åéóÞãçóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ îåêßíçóå ìå ôç äéáôÞñçóç ôçò êïéíù-
íéêÞò óõíï÷Þò óôéò Á÷áñíÝò, ç ïðïßá áðåéëåßôáé áðü ôç öôù÷ïðïß-
çóç ôïõ ðëçèõóìïý, áðü ôá áõîçìÝíá ðïóïóôÜ áíåñãßáò êáé áðü 
ôïí õøçëü áñéèìü óõìðïëéôþí ìáò ðïõ ÷ñÞæïõí âïÞèåéáò. 

Óôç óõíÝ÷åéá ï ÄÞìáñ÷ïò Á÷áñíþí áíáöÝñèçêå óôá áíáãêáß-
á Ýñãá õðïäïìÞò:

- ÁíôéðëçììõñéêÞ ðñïóôáóßá
- Äßêôõï áðï÷Ýôåõóçò
- ¸ñãá ïäïðïéßáò
- ÅðéóêåõÝò êáé åíåñãåéáêÞ áíáâÜèìéóç Ó÷ïëéêþí ÌïíÜäùí
- ÁíáâÜèìéóç äéêôýïõ ÅÕÄÁÐ 
Áðáñáßôçôá Ýñãá ôá ïðïßá óôåñåßôáé ï ëáüò ôùí Á÷áñíþí ìå 

áðïôÝëåóìá, åßôå íá õðïâáèìßæåôáé ç ðïéüôçôá æùÞò ôùí êáôïß-
êùí, åßôå íá áðåéëïýíôáé ïé æùÝò êáé ïé ðåñéïõóßåò ôïõò. ÅéäéêÜ 
ãéá ôçí áíôéðëçììõñéêÞ ðñïóôáóßá Ýãéíå åêôåíÝóôåñç áíáöïñÜ, 
óôç äéåõèÝôçóç ôùí ñåìÜôùí ôçò Åó÷áôÝáò, óôïõò áãùãïýò ïì-
âñßùí, óôéò äåîáìåíÝò áíÜó÷åóçò êáé óôá Ýñãá ïñåéíÞò õäñïíï-
ìßáò óôçí ÐÜñíçèá. 

Áêïëïýèùò ï ê. Êáóóáâüò áíáöÝñèçêå óôçí ðÜôáîç ôçò åãêëç-
ìáôéêüôçôáò êáé ðáñáâáôéêüôçôáò êáé æÞôçóå ôç âïÞèåéá ôùí âïõ-
ëåõôþí óôï èÝìá ôïõ Óýìöùíïõ Óõíåñãáóßáò ðïõ Ý÷åé õðïãñÜøåé 
ï ÄÞìïò Á÷áñíþí ìå ôçí ÅË.ÁÓ, ôï ïðïßï áíáìÝíåôáé íá êÜíåé 
ðéï áðïôåëåóìáôéêÞ ôçí áóôõíüìåõóç óôéò Á÷áñíÝò êáé íá äþóåé 
ëýóç óå ðñïâëçìáôéêÝò ðåñéï÷Ýò ôùí Á÷áñíþí. 

Ç åíçìÝñùóç óõíå÷ßóôçêå ìå ôï èÝìá ôçò åîåýñåóçò ðüñùí ãéá 
ôçí åöáñìïãÞ ôïõ Ôïðéêïý Ó÷åäßïõ Äéá÷åßñéóçò ÁðïâëÞôùí ðïõ 
Ý÷åé åêðïíÞóåé ï ÄÞìïò Á÷áñíþí ìå áðþôåñï óêïðü ôç âåëôßù-
óç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò ôùí êáôïßêùí. Êáèþò êáé ìå ôï èÝìá ôùí 
áèëçôéêþí åãêáôáóôÜóåùí óôç ðåñéï÷Þ ôùí Á÷áñíþí êáé åéäéêü-
ôåñá óôï Ïëõìðéáêü ÷ùñéü. 

Óôá èÝìáôá ôçò óýóêåøçò Ýãéíå áíáöïñÜ óôçí áíÜäåéîç ôïõ áñ-
÷áéïëïãéêïý èçóáõñïý ðïõ ïíïìÜæåôáé Áñ÷áßï ÈÝáôñï Á÷áñíþí 
êáé ôçí áîéïðïßçóç ôïõ ùò äéá÷ñïíéêü êÝíôñï ôçò ðüëçò. Óôá Ýñãá 
áíÜðôõîçò ðïõ èá äþóïõí Ýíáí áÝñá áéóéïäïîßáò êáé ðñïïðôéêÞò 
óôéò Á÷áñíÝò, üðùò ç ðáñá÷þñçóç ôùí ÷þñùí ôïõ ÓôñáôïðÝäïõ 
ÐáðáóôÜèç, ç Þðéá áîéïðïßçóç ôùí Âáóéëéêþí êôçìÜôùí êáé ôïõ 
ïñåéíïý üãêïõ ôçò ÐÜñíçèáò, Þ åõñýôåñç Ýíôáîç ôùí Á÷áñíþí 
óôï äßêôõï óõãêïéíùíéþí óôáèåñÞò ôñï÷éÜò. 

Ï Ãåí. ÃñáììáôÝáò ôïõ ÄÞìïõ Á÷áñíþí ê. ÈáíÜóçò ÊáôóéãéÜí-
íçò, ðïõ ðáñåõñÝèçêå óôç óõíÜíôçóç, áíÝëáâå ôçí ðáñïõóßáóç 
ôçò ôåêìçñßùóçò ôùí èåìÜôùí ðáñáäßäïíôáò óå êÜèå âïõëåõôÞ 
ôï áíÜëïãï õëéêü. 

Ïé âïõëåõôÝò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò äåóìåýôçêáí ðùò èá óôç-
ñßîïõí ôïí ÄÞìï Á÷áñíþí üðïõ ÷ñåéáóôåß, åßôå ìå åðåñùôÞóåéò 
óôç ÂïõëÞ, åßôå ìå ðáñåìâÜóåéò óôçí øÞöéóç íïìïó÷åäßùí. ÄÞ-
ëùóáí åðßóçò üôé åßíáé óçìáíôéêü íá ðñïÜãïõí ôá óõìöÝñïíôá 
ôïõ ÄÞìïõ Á÷áñíþí óôïõò áñìüäéïõò Õðïõñãïýò êáé ôçí Ðåñé-
öÝñåéá ÁôôéêÞò. 
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Μ
ε την ευκαιρία επίσημης περιοδείας στο Άγιο Όρος 
και κατόπιν στην Αθήνα, του Σεβασμιώτατου Μη-
τροπολίτη ΤΣΕΡΝΙΚΟΒΟΥ ΚΑΙ ΝΟΒΓΟΡΟΝΤ – ΣΙΒΑΡΣΚ 
κ.κ. Αμβρόσιος της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλη-

σίας Ουκρανίας, πραγματοποίησε επίσκεψη για προσκήνυμα τον 
Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά Αχαρνών, το απόγευμα της Δευτέ-
ρας 7 Μαρτίου 2016. Μαζί του και ο Βουλευτής Ουκρανικού Κοι-
νοβουλίου και μεγάλος Ευεργέτης της Ορθοδόξου Εκκλησίας κ. 
ΙΓΚΟΡ ΡΙΜΠΑΚΩΒ. 

Ο Εφημέριος του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά Αχαρνών, Γρη-
γόριος Πιγκάλωφ, επεφύλαξε θερμή υποδοχή, στο προαύλιο της 
Εκκλησίας και τους οδήγησε στο Ναό, για να προσκυνήσουν και 
ασπαστούν την Εικόνα της Παναγίας Σουμελά, τα οστά του Οσί-
ου Σεραφείμ του Σαρώβ και την εικόνα «ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ». 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Αμβρόσιος , παρέδωσε 
στον Ναό Παναγία Σουμελά, την εικόνα με το τεμάχιο των Ιερών 
Λειψάνων του Αγίου Ιεράρχου Θεοδοσίου Τσερνίκοβου (φέτος 
γιορτάζετε η επέτειος 320 χρόνων από την εκδημεία του), για 
εκτίθενται σε λαϊκό προκήνυμα. Ο Άγιος Θεοδόσιος, είναι μεγά-
λος Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας και τιμάτε όπως ο Άγιος Σπυ-
ρίδων στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί αυτή η επίσκεψη αυτή τελούσε υπό την ευλογί-
α του Μακαριότατου Μητροπολίτη ΚΙΕΒΟΥ και ΠΑΣΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 
κ.κ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ.

Στην συνοδεία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αμβρόσιου , 
παραβρίσκονταν σε χρέη διερμηνέα και ο Βλαδίμηρος Τελιζέν-
κο, Διευθυντής των προσκηνυμάτων Γραφείου της Εκκλησίας 
της Ουκρανίας καθώς και ο ακόλουθος Δημήτριος Αρναούδοφ 
από την Βουλγαρία.

Πέραν της θερμής υποδοχής, ο εφημέριος Γρηγόριος Πιγκά-
λωφ, του Ιερού Παρεκκλησίου Παναγία Σουμελά Αχαρνών, δεξι-
ώθηκε με εδέσματα αγάπης κατά το Ρωσικό πρότυπο, γεγονός 
που ικανοποίησε την αποστολή της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας. 

Αμφότεροι ικανοποιημένοι ανανέωσαν τους δεσμούς φιλίας 
για την επόμενη εποικοδομητική συνάντηση. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί - Τηλ.: 210 2465635,6977 627625, Φαξ : 210 2465635

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
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∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αυτοτελές Τµήµα 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές
Τηλ.: 213 2072398 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Αριθμ. Αποφ.: 3 - Συνεδρίαση της 28-01-2016 

 

ΘΕΜΑ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (Ρ-40) «ΑΠΑΓΟ-
ΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ & Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ» 
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΠΕ-
ΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΤΗΝ Π.Ε «ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ» 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου φέρνει προς συζήτη-
ση στο Σώµα το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και παρουσιά-
ζει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψιν του, την εισήγη-
ση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα έγγραφα του φακέλου, 
την υπ’ αριθµ. 65/07-12-2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων τύπου Ρ-40: «Απα-
γορεύεται η στάση & η στάθµευση» µε ένδειξη επί αυτών «ΠΛΗΝ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ», καθώς και πρόσθετων πινακίδων τύπου 
Πρ-4α «αρχή ισχύος» & Πρ-4γ «τέλος ισχύος των πινακίδων Ρ-40», 
στη βόρεια πλευρά της οδού Καπετάν Καρατζά έµπροσθεν του 
4ου δηµοτικού σχολείου. 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο.
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χαριτίδη Μαρία

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 6 - ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ.: 210 24 62 085 Αχαρνές, 03-3-2016
  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καταστατικού του Λυκείου των Ελληνίδων, Παραρτή-

µατος Αχαρνών, καλούνται τα µέλη σε Τακτική Συνέλευση την 3η του µηνός Απριλίου 
έτους 2016, ηµέρα Κυριακή και ώρα 6µ.µ. στην αίθουσα του Λυκείου, Φιλαδελφείας 6 
(Κεντρική Πλατεία).

Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόµενη Κυρια-
κή, ήτοι στις 10-4-2016 στο ίδιο µέρος την αυτή ώρα και µε τα ίδια θέµατα.

 Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Eκλογή Προέδρου και Γραµµατέων της Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα χρονικού διαστήµατος 

από 16-11-2015 έως 31-12-2015
3. Επικύρωση απολογισµού εσόδων και εξόδων χρονικού διαστήµατος από 16-11-

2015 έως 31-12-2015
4. Έγκριση των πεπραγµένων και απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
5. Έγκριση προϋπολογισµού εσόδων –εξόδων για το έτος 2016

 Για το ∆. Σ.
 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΝΙΤΣΑ ΒΑΡΕΛΑ  ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ - ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 

Το Νέο ∆.Σ. του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών

Στις 2 ΜΑΡΤΙΟΥ-2016, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη που 
εξελέγησαν στις εκλογές του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών στις 
28/2/2016, στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Κωστή Για-
µπουδάκη, αριθµός 98, όπου αποφάσισαν για την σύσταση του 
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου συλλόγου σε σώµα.

Έτσι η σύνθεση του νέου ∆. Σ. του συλλόγου, έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος: ΜΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γεν. Γραµµατέας: ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ειδ. Γραµµατέας: ΓΙΑΛΕ∆ΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 
Ταµίας: ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βοηθ. Ταµία: Χ’’ΚΩΣΤΑΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 

Υπευθ. Χορευτικού: ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
Βοηθ. Υπευθ. Χορευτικου: ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Υπευθ. ∆ηµοσίων Σχέσεων: Χ’’ΚΩΣΤΑΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 
και ΣΤΑΥΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
Υπεύθ. Κτιριακών Εγκατ/σεων: ΜΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
και  ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Υπευθ. Υγιεινής & Αιµοδοσίας: ΜΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Την Ελεγκτική Επιτροπή, βάσει των αποτελεσµάτων 
των εκλογών αποτελούν κατά σειρά:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΙ∆ΑΚΗΣ  ΝΙΚ. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ 
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Η «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα» και ο Σπύρος Βρεττός δήλωσαν παρών στα αυτοδιοικητικά 
της πόλης και απηύθυνε κάλεσμα για συμπόρευση «στις υγιείς δυνάμεις του τόπου»

Μιλώντας στην εκδήλωση της παράταξής του για την 
κοπή της βασιλόπιτας, που πραγματοποιήθηκε το βρά-
δυ του Σαββάτου, 27 Φεβρουαρίου 2016 στην Ταβέρνα 

«Μήτσης», ο Σπύρος Βρεττός δήλωσε παρών στα αυτοδιοικητικά 
πράγματα και απηύθυνε κάλεσμα για συμπόρευση «στις υγιείς δυ-
νάμεις του τόπου», σε συνδημότες άξιους, ικανούς και πετυχημέ-
νους στον επαγγελματικό στίβο, ώστε να αναβαθμιστεί η πόλη και 
να αλλάξει την εικόνα της προς τα έξω.

«Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την πόλη όπως την ονει-
ρευόμαστε» τόνισε κλείνοντας ο Σπύρος Βρεττός. 

Κόβοντας κομμάτι της πίτας το αφιέρωσε σε όσους πίστεψαν 
στην παράταξη και τον ίδιο, ενώ έκοψε και δεύτερο κομμάτι για 
τον γιό του που γεννήθηκε, πριν δεκαπέντε ημέρες και τη σύζυγό 
του, που στάθηκε στο πλευρό του όλη αυτή την περίοδο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός πως ανάμεσα στους προσκε-
κλημένους ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης Ντούρου 
Γιάννης Λαζάρου , Νίκος Ξαγοράρης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Για-
μαρελος από την Παράταξη κ. Κατσιαγιάννη μαζί με το κ. Στάμου. 

Από την «ΑχαρΝεων Ελπίδα» ο τέως Δημοτικός Σύμβουλος Γιάν-
νης Μίχας και τα Στελέχη της παράταξης, Λιαδάκη –Μόσχου Κα-

τερίνα, Γιανουσάς Αθανάσιος, Ελμάς Νικόλαος, Περρής Ιωάννης, 
Καλανόψης Μανόλης, Τσατσούλης Δημήτριος, Δημητρέση Ντινα, 
Δαμάσκου Ισιδώρα, Καμπόλης Δημήτριος, Γκακαράκη Αικατερίνη, 
Βαγιακάκος Νικόλαος, Τζίκα Γεωργία, Τσιμπινουδάκης Λευτέρης, 
Χαλκίδης Ιωάννης, Μαντέλας Γεώργιος, Παπανίκας Ευάγγελος και 

Παναγιωτόπουλος Δημήτριος.
Παρευρέθηκαν ακόμα ο πρώην Δήμαρχος Τάκης Παπανίκας, ο Γε-

νικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος, ο 
συμπαραστάτης του δημότη στο Δήμο Αχαρνών Μιχάλης Σιδέρης, 
η πολιτευτής της ΝΔ Ευρώπη Κοσμίδου.
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 Με χορό, θεατρικά σκετς, έκθεση βενετσιάνικης μάσκας γιορ-
τάστηκαν οι απόκριες στις Αχαρνές . Με σύμμαχο τον ηλιόλου-
στο καιρό μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές, διασκέδασαν 
στην κεντρική πλατεία Αχαρνών με το αποκριάτικο γλέντι που 
«έστησε» η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών. 

Η πλατεία των Αχαρνών γέμισε από το πρωί με κόσμο και η 
εορταστική ατμόσφαιρα «κράτησε» μέχρι αργά το μεσημέρι. Το 
ξεκίνημα των εκδηλώσεων έγινε με τη Φιλαρμονική του Δήμου 
Αχαρνών και την καρναβαλική παρέλαση από την πλατεία Αγί-

ου Νικολάου στην κεντρική πλατεία Αχαρνών. 
Στη συνέχεια το Θεατρικό εργαστήρι και τα τμήματα χορού 

της ΔΗΚΕΑ παρουσίασαν αποκριάτικα μουσικοθεατρικά σκετς, 
αποσπώντας το χειροκρότημα όλων όσων βρέθηκαν στην κε-
ντρική πλατεία και ανεβάζοντας τους ρυθμούς της διασκέδα-
σης. Τη σκυτάλη της διασκέδασης πήρε η ομάδα των ανιματερ η 
οποία ξεσήκωσε τα μικρά παιδιά με χορό και δραστηριότητες. 

Κέφι και χορούς είχαμε και από τους πιο μεγάλους καρναβαλι-
στές πολλοί από τους οποίους δεν παρέλειψαν να επισκεφτούν 
και να κεραστούν στο πλούσιο τραπέζι, με μεζέδες, κρασί και 
τσίπουρο, που είχε στηθεί. 

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου
Τον πρόξενο της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ελλά-

δα Katsnelson Alexey υποδέχτηκε στο Δημαρχιακό Μέγα-
ρο ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός μαζί με τον 
Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Στά-
θη Τοπαλίδη. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του 
Δημάρχου Αχαρνών για τις εκδηλώσεις που θα πραγματο-

ποιηθούν με αφορμή το πρόγραμ-
μα «2016 Η Ελλάδα στη Ρωσία – Η 
Ρωσία στη Ελλάδα» 

Ο Ρώσος πρόξενος δώρισε στον 
Δήμαρχο Αχαρνών ένα συλλεκτι-
κό βιβλίο για τη Μόσχα και επεσή-
μανε πως επιθυμεί εκ μέρους της 
Πρεσβείας στενή συνεργασία με 

τον Δήμο Αχαρνών. 
Όπως τόνισε τα μηνύματα που λαμβάνει από μέρος των 

ομογενών είναι άκρως θετικά, καθώς ο Δήμος Αχαρνών έχει 
“αγκαλιάσει” τους ομογενείς και γι’ αυτό θεωρεί πως η Πρε-
σβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα έχει υποχρέωση να στηρίξει 
τις Αχαρνές σε διάφορους τομείς. 

Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να επαναλάβουν τη 
συνάντηση τους ώστε να καθορίσουν πρωτοβουλίες και 
δράσεις με σκοπό τη στενότερη συνεργασία του Δήμου 
Αχαρνών με την Ρωσική Πρεσβεία σε θέματα εκπαίδευ-

σης, πολιτισμού, αλλά και επιχειρηματικότητας. 

Για το ζωτικής σημασίας θέμα της αρτηριακής πίεσης και της 
Υπέρτασης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν τα μέλη των ΚΑΠΗ 
του Δήμου Αχαρνών.

Η εκδήλωση ενημέρωσης και πρόληψης για την Υπέρταση πραγμα-
τοποιήθηκε στο χώρο του ΚΑΠΗ του Προφήτη Ηλία με ομιλητή τον 
Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής και Υπεύθυνο Ιατρείου Υπέρτα-
σης του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι κ. Πέτρο 
Καλογερόπουλο και τη βοήθεια των Επισκεπτριών Υγείας Αναστασίας 
Μπελή και Σοφίας Γεωργοσοπούλου.

Τα μέλη των ΚΑΠΗ άκουσαν με προσοχή τις συμβουλές του γιατρού - 
ομιλητή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης και στη συνέχεια είχαν την 
ευκαιρία να θέσουν τα δικά τους ερωτήματά και να λάβουν σαφείς και 
χρήσιμες απαντήσεις.

Μετά την ομιλία ακολούθησε μέτρηση αρτηριακής πίεσης για τα 
μέλη των ΚΑΠΗ που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Στη μνήμη του πρόωρα χαμένου Γιώργου Μωυ-
σιάδη, επί χρόνια προέδρου του Αχαρναϊκού, ήταν αφιε-

ρωμένη η φετινή εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας 
της ομάδας που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ιδιαίτερης συ-
γκίνησης

Όμως ο Αχαρναϊκός τίμησε και την οικογένεια του Γιάν-
νη Στουραΐτη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του και προ-
πονητή που έφυγε κι αυτός για την γειτονιά των Αγγέλων. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν, επίσης, για την 
προσφορά του ο Σάββας Βαβάσης, ο πατέρας της πολύτε-
κνης Οικογένειας Αλέξανδρος Καραγιαννίδης για την επι-
λογή του ν’ ακολουθήσουν τις Ακαδημίες του Αχαρναϊκού 
και τα πέντε παιδιά (!) ενώ βραβεύτηκαν πέντε παίκτες που 
ξεκίνησαν από το πρώτο τμήμα των Ακαδημιών και κατέλη-
ξαν σήμερα να παίζουν στην ναυρχίδα τους, την Κ20. Από 
την Κ20 βραβεύτηκαν οι: Παππάς, Σαμαράς, Καλαμιώτης, 
Στεργίου και Νικολόπουλος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
πολύ επίσημοι, ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, οι Βουλευ-
τές κκ. Δέδες, Σκουρολιάκος, Μπούρας, κ.α. 

Αναδημοσίευση από http://www.acharnorama.g 

Σε αποκριάτικο κλίμα έκοψε την πίτα της η Δι-
εύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 

Αχαρνών. Ο Αντιδήμαρχος κ. Θοδωρής Συρινίδης απευθυνό-
μενος στους εργαζομένους στην καθαριότητα τους ανάφε-
ρε ότι είναι ο «καθρέφτης» του Δήμου, ότι έχουν αναλάβει 
μια δύσκολη εργασία και ότι αναγνωρίζει ότι εργάζονται 
υπό αντίξοες συνθήκες. 

Τους διαβεβαίωσε ότι τόσο ό ίδιος όσο και ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός θα είναι πάντα στο πλευ-
ρό τους, με στόχο η υπηρεσία να γίνει πιο αποτελεσματική. 
Λαμβάνοντας εγκωμιαστικά σχόλια από τους εργαζόμενους 
για την διοργάνωση της εκδήλωσης, δήλωσε ότι και ο ίδιος 
το επιθυμεί και ότι θα επαναλάβει παρόμοιες συναντήσεις 
μεταξύ των εργαζομένων στην Καθαριότητα.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
θέμα: «Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας» στο οποίο συμμε-
τείχαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αχαρνών που οι αρμοδιότητες 
τους συνδέονται με τομείς διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργάνωσε Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με την Πο-
λιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών. 

Το δίωρο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα δημοτι-
κού συμβουλίου Αχαρνών και συντόνισε η υπεύθυνη του τομέ-
α Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρεια Αττικής Γεωλόγος MSc 
κ. Ιωάννα Σαρλή

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερωθούν οι συμμετέ-
χοντες σχετικά με τον ρόλο του Εθελοντισμού στην Πολιτική 
Προστασία. Να ενισχυθεί η δεξιότητα επικοινωνίας αλλά και η 
διάθεσή τους να κινητοποιηθούν για την πραγμάτωση της βέλτι-
στης συνεργασίας και του συντονισμού των ενεργειών μεταξύ 

των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων. 
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Την Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, τον Θολωτό Τάφο και το 
Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών επισκέφθηκε ο Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού κ. Αριστείδης Μπαλτάς συνοδευόμενος από τον Δή-
μαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό. 

Η πρόσκληση του Δημάρχου Αχαρνών προς τον Υπουργό είχε 
γίνει στην πρόσφατη συνάντησή τους στο Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και την Τετάρτη 9 Μαρτίου ο κ. Μπαλτάς πραγμα-
τοποίησε επίσημη επίσκεψη στον Δήμο Αχαρνών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών υποδέχθηκε τον Υπουργό έξω από την 
Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών και ακολούθησε ξενάγηση στα 
αρχαιολογικά ευρήματα, υπό την επίβλεψη της Προϊσταμένης 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής κας Αναστασίας 
Λαζαρίδου. 

Στη συνέχεια ο Υπουργός και ο Δήμαρχος Αχαρνών επισκέφθη-
καν τον Θολωτό Τάφο του Δήμου Αχαρνών, του επιβλητικότε-
ρου και καλύτερα διατηρημένου μυκηναϊκού θολωτού τάφου 
στην Αττική. Ο κ. Κασσαβός είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον 

κ. Μπαλτά για το απαραίτητο και ιδιαίτερα σημαντικό έργο 

αναστήλωσης του Θολωτού Τάφου, ενώ ζήτησε τη βοήθεια του 
Υπουργείου ακόμη και σε έργα μικρότερης κλίμακας όπως ο εξω-
ραϊσμός, η δεντροφύτευση και η περίφραξη του χώρου. 

Ο επόμενος σταθμός ήταν το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών όπου ο κ. 
Μπαλτάς ενημερώθηκε για τον τρόπο αποκάλυψης του θεάτρου 
αλλά και για την πορεία των έργων ανάδειξής του. Ο κ. Κασσα-
βός ενημέρωσε τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την 
ανάθεση της μελέτης δημιουργίας δικτύου πολιτιστικών διαδρο-
μών με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο, η υπογραφή της οποίας θα 
γινόταν τις επόμενες ώρες στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών. 

Στις δηλώσεις του ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Μπαλτάς ανάφερε ότι, οι πολλοί και σημαντικοί αρχαιολογικοί 
χώροι των Αχαρνών και τα ευρήματά τους, μετατρέπουν τις Αχαρ-
νές σε ένα εν δυνάμει κέντρο Πολιτισμού για την Αττική. 

Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού κ. Μπαλτά στον Δήμο Αχαρνών ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. 

Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
«Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ένας σύμμαχος για την πόλη 

των Αχαρνών. Μιας πόλης που η Ιστορία της χάνεται στην αρχαι-
ότητα και διαθέτει αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικά αρχαιολογικά 
ευρήματα. Η συμπαράσταση του Υπουργείου μας δίνει ελπίδα για 
την ανάδειξη αυτής της πλούσιας Πολιτιστικής κληρονομίας»

Η εμπνευσμένη επετειακή εκδήλωση που διοργά-
νωσε η ΕΓΕ Αχαρνών πραγματοποιήθηκε το απόγευ-
μα της Κυριακής 6 Μαρτίου, στην κατάμεστη από 
κόσμο αίθουσα, του Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρ-
νών. 

Η διαχρονική Πρόεδρος της ΕΓΕ Αχαρνών Λίτσα 
Αλεξάνδρου - Πανά, με εμφανή συγκίνηση στη φωνή 
σε κάποια σημεία της ομιλίας της, αναφέρθηκε στη 
θρυλική Μελίνα Μερκούρη αλλά και στη Μαρία Κυ-
πριωτάκη που συνέβαλε ουσιαστικά στην ίδρυση της 
ΕΓΕ Αχαρνών. 

 Στο πρώτο σκέλος της ομιλίας της αναφέρθηκε σε 
κομβικές στιγμές της ιστορικής πορείας της Ένωσης 
Γυναικών Ελλάδος, που φέτος συμπληρώνει 40 χρό-
νια ζωής κι αγώνων. 

Στο δεύτερο σκέλος, με εξίσου συγκινητικές αναφορές μίλησε για 
την ιδέα της γέννησης και την πορεία της ΕΓΕ Αχαρνών, η οποία ξεκί-
νησε στο σπίτι του τότε Δημάρχου Ντίνου Βρεττού, όπου μαζεύτηκαν 
καμιά πενηνταριά γυναίκες…

Η ΕΓΕ Αχαρνών αν και συνειδητά πολιτικοποιημένη, δεν περιορίστη-

κε ποτέ στα στενά όρια ενός κόμματος 
όσο κι αν αυτό ενόχλησε κατά καιρούς 
κάποιους. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που την 
αγκάλιασε η τοπική κοινωνία και 25 
χρόνια μετά έχει στους κόλπους της 
μέλη από όλους τους πολιτικούς χώ-
ρους. 

Μέλη, που την πίστεψαν για τις μά-
χες της για μια πιο δίκαιη κοινωνί-
α στην οποία η γυναίκα θα έχει τη 
θέση που της αξίζει. 

Τρεις ανθρώπους που μέσα από 
την δημοσιογραφία έχουν στηρίξει κι αναδείξει το πολυδιάστα-

το έργο της ΕΓΕ Αχαρνών, τίμησε το Διοικητικό της Συμβούλιο.
Ο πρώτος εκδότης των ΝΕΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Βαγγέλης Μουστακάτος, ο επί 

σειρά ετών Διευθυντής των Αχαρναϊκών Νέων και σημερινός Διευθυ-
ντής της ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ Γιώργος Νιώρας και η δημοσιογράφος Εύη Τρια-
νατφύλλου, είχαν την τιμητική τους στα 25χρονα της ΕΓΕ Αχαρνών 

Δεκάδες αποκόμματα από τις ιστορικές εφημερίδες των Αχαρνών 
«Αχαρναϊκά Νέα» και «Νέοι Στόχοι», με πάνω από 30 χρόνια λειτουρ-
γίας η πρώτη και 25 η δεύτερη, έγραψαν χιλιάδες λέξεις για τις ΕΓΕ 
των Αχαρνών… 

Στιγμές δικαίωσης ένιωσε το ιδρυτικό μέλος της ΕΓΕ Αχαρνών Πόπη 
Φεμελίτου που στα 25 χρόνια από την ίδρυσή της, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε να την τιμήσει για την μεγάλη κοινωνική, πολιτι-
στική και πολιτική προσφορά της, δια χειρός του πρώην Δήμαρχου και 
αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων Ντίνου Βρεττού. 

Ακολούθησε η βράβευση της Λίτσας Αλεξάνδρου – Πανά, από 
τα μέλη του Δ.Σ. για την πολύχρονη παρουσία της ως προέδρου 
της Ε.Γ.Ε.

Πολιτισμός είναι μια από τις κυρίαρχες δράσεις της ΕΓΕ Αχαρνών κι 
αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και στην εκδήλωση που πραγματοποίη-
σε το βράδυ της Κυριακής 6 Μαρτίου προκειμένου να τιμήσει την Πα-
γκόσμια Ημέρα της γυναίκας αλλά και να γιορτάσει τα 25 χρόνια από 
την ίδρυσή της. 

Πρωταγωνιστές της πετυχημένης βραδιάς ανα-
δείχθηκαν για μία ακόμη φορά τα μέλη της χορωδί-
ας, άντρες και γυναίκες αλλά και των χορευτικών. 

Η βραδιά ξεκίνησε με υπέροχες ερμηνείες κι έκλει-
σε με εξαίσιους ελληνικούς χορούς, αποδεικνύοντας 
πως η δουλεία που γίνεται στα πολιτιστικά τμήματα 
της ΕΓΕ είναι παραπάνω από καλή. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως κοντά στις Γυναί-
κες των Αχαρνών βρέθηκαν η πρώην υπουργός και 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφιλοπούλου, η 
οποία είναι και μέλος της ΕΓΕ Αχαρνών καθώς και ο 
Αντιδήμαρχος Αναστάσιος ΧίοςΣτην εκδήλωση έδω-
σε το «παρών» και μια ακόμη γυναίκα - μαχήτρια η 

Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ και Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων η «Ζεστή 
Αγκαλιά» Μαρία Ναυροζίδου ενώ κοντά στην ΕΓΕ Αχαρνών βρέθηκαν 
δεκάδες εκπρόσωποι Πολιτιστικών – Κοινωνικών Φορέων της πόλης 
των Αχαρνών, καθώς και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας . 

Αναδημοσίευση, μέρους του αναλυτικού φωτορεπορτάζ της Εύης 
Τριανταφύλλου στο BLOG http://menidiatis.blogspot.gr 

Νοσταλγικά 25χρονα για την ΕΓΕ Αχαρνών…  με διεκδικήσεις για το σήμερα και όραμα για το αύριο 

Ο Υπουργός Πολιτισμού στους Αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Αχαρνών
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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 



Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 11

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

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Απριλίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Αδελφής, Γιαγιάς και Θείας

ΕΛΕΝΗΣ Χήρας ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος και Ελένη Λάμπρου, Αναστάσιος και Ελένη Λάμπρου, 

Μαρία και Μελέτιος Ρόκας, Χριστίνα Λάμπρου, Αικατερίνη και Χρήστος Παναγιωτόπουλος. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανασία Χήρα Γεωργίου Παγώνα, 

Παναγιώτα χήρα Δημητρίου Βενέτα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου , – 

Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χήρα 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΥΡΑ 

(Το γένος Αντωνίου Σιδέρη)
 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστασία και Δημήτριος Χατζημπύρου,

 Ιωάννης και Δήμητρα Σταύρα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού 

 40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαρτίου 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, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤ. ΓΚΡΙΤΣΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σταυρούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σωτήρης και Δήμητρα Γκρίτση,  Κωνσταντίνος και Δικαία Γκρίτση

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Μαρία, Σταυρούλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ – ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους, 

όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο 

πένθος μας για την απώλεια της 

πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Αδελφής, Γιαγιάς και Θείας 

ΕΛΕΝΗΣ Χήρας ΘΕΟΦΑΝΗ 

ΛΑΜΠΡΟΥ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Μαρτίου 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

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΑΚΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Άννα 

Η ΚΟΡΗ: Ελπίδα 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Ανδρέας 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ - ΟΙ ΘΕΙΕΣ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένειας θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΛΟΥΤΣΗ

 40/ ΗΜΕΡΟ ΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

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

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα , Υιού, Αδελφού και Θείου

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΘΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μιμήκα 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σωτήριος , Σπύρος 

Η ΜΗΤΕΡΑ: Σοφία Παρθενίου 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ζωή Παρθενίου, Παναγιώτης και Αναστασία Βάθη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένειας θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, – 

Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Συζύγου, Αδελφής και Θείας

ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΥΡΑΠΑ 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 

στο καφέ ΛΟΥΤΣΗ (Κεντρική Πλατεία) 
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Ο ΠΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και 
της ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ το γένος ΛΙΟΛΙΟΥ που 
γεννήθηκε στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΙΕΡΙΑΣ και 
κατοικεί στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΙΕΡΙΑΣ και η 
ΓΛΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗΣ, το γένος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει, στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ –ΠΙΕΡΙΑΣ 

Ο ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
και της ΤΑΣΟΥΛΑΣ το γένος ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΝΤΑ-
ΝΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ, το γένος ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ, που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΦΥΤΟΖΩΒ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΕΜΕ-
ΞΙΖΟΒΑ που γεννήθηκε στο ΣΟΥΧΟΥΜΙ 
- ΓΕΩΡΓΙΑΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΥΘΥΜΙΑΣ το γέ-
νος ΤΟΡΝΙΚΙΔΗ, γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ, 
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με βάση την υπ. αρ. 46/2015 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Aχαρνών Αττικής, αναγνωρί-
ζεται Σωματείο με την επωνυμία «ΑΔΕΣΠΟΤΗ ΦΩΝΗ» με έδρα το Δήμο Αχαρνών Αττικής, 
διαπνεόμενο από φιλοζωικές ευαισθησίες και ανησυχίες, με σκοπό την ενασχόληση και 
την παροχή φροντίδας & περίθαλψης σε εγκαταλειμμένα, απολεσθέντα, κακοποιημένα, 
αδέσποτα ή δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. 

 Αθήνα 24/2/2016

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΝΑΗ - ΚΩΝ/ΝΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 155, ΑΘΗΝΑ.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27/3/2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ETΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, 

Συζύγου, Μητέρας, Αδελφής και Θείας

ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπύρος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστάσιος, Σταύρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 09.00 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου –

Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΥΘΟΥΛΚΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα

ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ: Κωνσταντίνα Βυθούλκα, Δέσποινα Παπαπανάγου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης, Ειρήνη, Αθηνά, Στυλιανός και Ζήλα

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Μαρτίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. , 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- Αχαρνές, 
για την υπέρ ανάπαυση της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας 
ΑΘ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παρασκευάς Αλεξόπουλος, Μοσχούλα 

και Θωμάς Κοφίνης
Δήμητρα χήρα Κων. Αλεξοπούλου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασιλική και Δημήτρης - Άννα και Αντώνης
Κωνσταντίνος και Ευανθία - Λαμπρινή και Μιχάλης, Αργυρώ, Βασιλική

ΤΑ ΑΙΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 09.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΊΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου - 

παλαιοημερολογητών – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης και Όλγα, Εριφύλη και Αθανάσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αναστασία, Διονύσιος, Λεωνίδας, Γιώργος

ΤΑ ΑΙΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 70 τ.μ. και 
100 τ.μ. υπόγειο στην περιοχή Νεάπολη, κοντά 
στα Σχολεία. Τηλ. 6973 334569. 4Δ142.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ. πρώτος όρο-
φος, κοντά στο Δημαρχείο. Τιμή 350 ευρώ. Τηλ. 
210 2464077 και 6934 189306. 4Δ142
 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο ισόγεια καταστήματα 90 
τ.μ. το καθένα, επί της Λεωφόρου Φυλής, ένα-
ντι σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλου. Μετατρέπο-
νται εύκολα σε ενιαίο κατάστημα 180 τ.μ. Τηλ. : 
6980 985708. 4Δ141 

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 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 υπόγειο, 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

ΜΑθηΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από κάτοχο 
c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει 

μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές 
λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ147
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παρα-
δίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασί-
ου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 6972 601252. 
4Δ139.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται 
από έμπειρη καθηγήτρια 30 έτους πείρας. Χαμη-
λές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με μεγάλη πείρα, αναλαμβάνει ραψί-
ματα από την αρχή και επιδιορθώσεις. Τηλ. 6974 
209113. 4Δ142.
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την 
διανομή φυλλαδίων Τηλ 6974962940
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Συν/χος με μεγάλη πείρα στα κλι-
νήρη άτομα αναλαμβάνει την νοσηλευτική φροντί-
δα τους (μπάνιο, περιποίηση κατακλίσεων, αλλα-
γή καθετήρα, ενεσοθεραπεία κ.λ.π) ΜΟΝΟ 3-6 
μ.μ. (εκτός Σ.Κ) Τηλ 6943025160
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μίνι Μάρκετ – Ψιλι-
κά, κοντά στο Δημαρχείο Αχαρνών. Τηλ. 6932 
678689 και 210 2460391. 4Δ140
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον 
καθαρισμό και περιποίηση, κήπων, ελεύθερων 
χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέδων. Τιμή 20 
ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 

δΙΑφΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ 42χρονη, εμφανίσιμη, ευγενική, ζητεί 
γνωριμία με Έλληνα κύριο, 40 έως 45 ετών, με 
σκοπό τον γάμο. Τηλ. 6981 035626. 4Δ142

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 δένδρων, μεταξύ αυτών και βερυκοκιές. 
Τηλ. 6974 537283.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚά ΑΥΓά, ΑΠό ΑΛΑΝΙάΡΕΣ ΚόΤΕΣ, 
10 ΕΥΡώ η ΚΑΡΤέΛΑ. ΤηΛ. 6974 537283. 5δ143

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυσης για 
μικρούς και μεγάλους σε αποδεδειγμένα άπορες 
και πολύτεκνες οικογένειες. Τηλ. 6974 537283.
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Μεταπτυχιακό Σχολικής Ψυχολογίας
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμβουλευτική σε: Γονείς, Ζευγάρια, Ενήλικες, Παιδιά.
Για θέματα:

Διαχείρισης ανθρωπίνων σχέσεων 
- Υπογονιμότητας Διαχείρισης άγχους 

-Διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων (φόβου, θυμού κλπ) 
- Πένθος παιδιών -Δυσκολιών των παιδιών 

στη σχολική μελέτη και ενδοσχολική συμπεριφορά.

Ιατρείο: Δεκελείας 75 Α - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2441257 και 6932 136530, 

Mail:karagianniteo@yahoo.com 

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

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ. 6946 362983 και 6983 465812

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ 
ΣΑΛΟΝΙΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΘΗΚΕΣ – ΣΙΦΙΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΤΙΒΑΝΙ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΟΡΘΟΠEΔΙΚΑ LATEX

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΝΟΥΛΑΠΙΑ

Στα μέτρα που θέλετε ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ευκολίες πληρωμής

ΣΤΡΩΜΑΤΟΛΥΣΕΙΣ KALLAS STROM

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

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

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
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13/3/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Λαθέας 56. ΤΗΛ. 210 2477556
14/3/2016 ΔΕΥΤΕΡΑΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ 
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660

15/3/2016 ΤΡΙΤΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914
16/3/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432

17/3/2016 ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δεκελείας 41.

 ΤΗΛ. 210 2466690
18/3/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 210 2461015
19/3/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Λεωφ.Δημοκρατίας 222. ΤΗΛ. 210 2312615

20/3/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Αγίου Διονυσίου 4. ΤΗΛ. 210 2407559
21/3/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 210 2406400

22/3/2016 ΤΡΙΤΗ
ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432
23/3/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 

Κιουρκατιώτη 25. ΤΗΛ. 210 2462194
24/3/2016 ΠΕΜΠΤΗ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050

25/3/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 210 2468746
26/3/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ 
Φιλαδελφείας 157. ΤΗΛ. 2130 146658

27/3/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 Θηβαίου 20. ΤΗΛ. 210 2468482

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ/ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΣΠΕΤΣΕΣ - Εισιτ. 21 Ε/άτομο * Περιλ/ται μεταφορά, 

εισιτήρια Φερρυ-Μποτ προς /από Σπέτσες. Αναχ. 07.30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ/ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (μεσημέρι) - Ημέρα Διασκέδασης ! 
 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ: «ΠΑΡΙΟΣ – ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ - ΣΤΑΒΕΝΤΟ»

Αναχώρηση 14.30 μ.μ. με πούλμαν, φαγητό και ποτό, επιστροφή βράδυ.
Πληροφορίες στα Τηλ. 210-2469576, 6977625869

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/3 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27/3  -  2ήμερη Εκδρομή-
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

• 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 Πολιτιστικό 

Σύλλογο «Αχαρνής», κα Αλίκη. Τηλ. 6977197710). 
Αναχώρηση με πούλμαν : 18,00 μ.μ. (Έναρξη παράστασης 19.30μ.μ.) 

Τιμή εισιτ. 23 E περιλ/ται μεταφορά!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  Ενδοσκοπήσεις  Παιδο ΩΡΛ  Νευροωτολογία - 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
 Έλεγχος ιλίγγου  Εμβοών 

-Αλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 Θεραπεία Ροχαλητού

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

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

13674

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
MD, ΡHD ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιμελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας
Πιστοποιημένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
 Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών.
 Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική μέσω της κερκιδικής αρτηρίας (χέρι), 

Διαδερμική αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας.
Στο Ιατρείο γίνεται υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθμού και πιέσεως.

Ιατρείο : Χαρ. Τρικούπη 197, 14564 Κηφισιά 
Τηλ. 2130365669 – Κιν. 6998070000 - e-mail: dimitris@damaskos.com
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