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ΑΚΥΡΟΣ ο τίτλος «ΠΛΗΡΩΣΕ 
ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ!!!» 

Στο φύλλο 146 της Κυριακής 19ης Ιουνίου 2016 ο τίτλος 
«ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ!!!» δεν έχει καμία σχέση, τόσο 
με το δημοσίευμα στο εξώφυλλο, όσο και με τη σχετική αναφορά 
στην 3η σελίδα που αφορούν την αποπομπή του κ. Χίου και έχει 
χρησιμοποιηθεί εκ παραδρομής. 

Οφείλω να προβώ σε αυτή τη διευκρίνιση καθώς το δημοσίευμα 
δεν ρίχνει καμία «σκιά» στο ζήτημα της εντιμότητας της δημοτικής 
αρχής που έχει εκτελεστική αρμοδιότητα και δει των προέδρων 
των Νομικών Προσώπων, των Αντιδημάρχων και του Δημάρχου. 

Κανένα θέμα περί εντιμότητας δεν τίθεται άλλωστε και στην 
επιστολή του κ. Χίου, η οποία αναφέρει διαφωνίες σε θέματα 
πολιτικών επιλογών και στρατηγικής για την αντιμετώπιση 
υπαρκτών προβλημάτων. Απόδειξη περί αυτού είναι ότι ο κ. Χίος 
δηλώνει ρητώς ότι παραμένει Σύμβουλος της συμπολίτευσης.

Αν η εκ παραδρομής χρήση του τίτλου αφήνει παρερμηνεία 
περί σκιών ως προς την εντιμότητα των προέδρων των Νομικών 
Προσώπων, των Αντιδημάρχων ή του Δημάρχου, θέλω να 
καταστήσω σαφές ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση και 
ζητώ συγνώμη, αν άθελα μου προκλήθηκε τέτοιο ζήτημα. 

Εκ της «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ»: Γιώργος Νιώρας

Αίτηση λειτουργίας για 
το Βαμβακάρειο Ίδρυμα

Στη εκδήλωση της «ΑΡΩ-
ΓΗΣ» ο Δήμαρχος Γιάννης 
Κασσαβός επεφύλαξε μια 
ευχάριστη έκπληξη που 
αφορά το Βαμβακάρειο 
Ίδρυμα, καθώς ανακοίνω-
σε ότι κατατέθηκε η αίτηση 
Άδειας Ίδρυσης και Λει-
τουργίας του Βαμβακάρει-

ου Ιδρύματος. Μια εξέλιξη που βγάζει το Βαμβακάρειο Ίδρυμα 
από το γραφειοκρατικό τέλμα πολλών ετών και δίνει προοπτική 
ώστε το ίδρυμα επιτέλους να λειτουργήσει. 

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Αχαρνών, για το σημαντικό 
και χρονίζον έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της 
Λυκότρυπας (Κόκ. Μύλου) ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής στην 22η συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου 2016, παρουσία 
του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού.

Το έργο αφορά την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων 
στην περιοχή της Λυκότρυπας ανατολικά της οδού Φιλαδελφείας 
(μέχρι ρέματος Αχαρνών) συνολικού προϋπολογισμού 1,825 εκ. 
ευρώ. Μένει η συγκεκριμένη σύμβαση να ψηφιστεί από το Δημο-
τικό Συμβούλιο Αχαρνών, ακολούθως να γίνει η δημοπράτηση του 
έργου και η έναρξη εργασιών.

Η έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο αποχέτευσης 
στην περιοχή της Λυκότρυπας και οι εγκρίσεις των προγραμματι-
κών συμβάσεων που έπονται και αφορούν, την επισκευή και ενερ-
γειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων (προϋπολογισμού 1,3 εκ 

ευρώ) και τη συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών 
(προϋπολογισμού 1,1 εκ. ευρώ), καταδεικνύουν το γεγονός ότι ο 
Δήμος Αχαρνών βρίσκεται σε «ευθεία γραμμή» γόνιμης και αποτε-
λεσματικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ικανοποιημένος από 
την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με 
την Περιφέρεια Αττικής δήλωσε: «Η αποχέτευση στη περιοχή της 
Λυκότρυπας αποτελεί αίτημα των κατοίκων της περιοχής από το 
1979 και προεκλογική υπόσχεση πολλών ετών η οποία μέχρι σή-
μερα ουδέποτε υλοποιήθηκε. Η στόχευση, η εξωστρέφεια, η συ-
νεργασία και η συναίνεση φέρνουν αποτέλεσμα. Η προγραμματική 
σύμβαση του Δήμου Αχαρνών με την Περιφέρεια Αττικής για την 
αποχέτευση στη περιοχή της Λυκότρυπας θα λύσει χρόνια και εξαι-
ρετικά σημαντικά προβλήματα της περιοχής.».

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΥΨΟΥΣ 1,825 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Από δρομάκι…λεωφόρος. Η οδός Αγίου Φανουρίου 
Καμία σχέση με την πρότερη 
κατάσταση δεν έχει η σημε-
ρινή εικόνα της οδού Αγίου 

Φανουρίου, στις Αχαρνές, μετά 
την ασφαλτόστρωσή της από 

τους επιχειρηματίες της περιο-
χής. Ένας κακοσυντηρημένος 

δρόμος, με κακής ποιότητας 
οδόστρωμα, μετά τις παρεμβά-

σεις που έγιναν μετατράπηκε 
σ’ έναν σύγχρονο οδικό άξονα 
που συνδέει την ανατολική εί-
σοδο της πόλης με το κέντρο 

της. Συνέχεια σελίδα 7 .

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Τέλος καλό όλα καλά. Σύντομα δημοπρατείται η αποχέτευση για την περιοχή της Λυκότρυπας
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• Η παροιμία λέγει: «Τα έξυπνα πουλιά, από την μύτη πιά-
νονται». Η Σοβιετική Ένωση έχασε δισεκατομμύρια δολάρια, 
μαύρα χρήματα που έστελνε υπόγεια στα Κομουνιστικά Κόμ-
ματα ανά τον κόσμο. Η Ρωσία δεν μπορούσε να τα διεκδική-
σει. Η καπιταλιστική Ευρώπη μας υποδούλωσε οικονομικά για 
τα επόμενα εκατό χρόνια. Εάν όμως διαλυθεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, που όλα αυτό δείχνουν, τότε κανένα μέλος δεν χρω-
στά τίποτα στο άλλο. Αυτός είναι ο Εφιάλτης της Γερμανίας. Οι 
κουτοπόνηροι σχεδιασμοί συχνά γίνονται μπούμεραγκ. 

• Το κράτος μας αναγεννήθηκε με τους αρματολούς και κλέ-
φτες. Οι αρματολοί έγιναν στρατιωτικοί. Οι κλέφτες κυκλοφο-
ρούν ανάμεσα μας. Έχουν περάσει διακόσια χρόνια από τότε και 
ακόμη δεν ξεπεράσαμε αυτό το κακό κουσούρι, να κλέβουμε το 
δημόσιο χρήμα, δηλαδή τον κόπο των συμπολιτών μας. Κατά-
λοιπο της Τουρκοκρατίας. Πότε θα συνέλθουμε.

• Ένας ανθρωπάκος πηγαίνει με τον ΕΟΠΥ στον γιατρό τον κ. 
Πολάκη να το εξετάσει. Γιατρέ μου δεν αισθάνομαι καλά, δεν 
είμαι καλά. – Κάθισε παιδί μου. Τον ψάχνει ο γιατρός, τον πι-
έζει, βήξε και ανάσανε και βήξε και καταλήγει. Άνθρωπε μου 
δεν βλέπω να έχω τίποτε, μάλλον φταίει το κρασί. -Τότε για-
τρέ μου να έλθω όταν ξεμεθύσεις.

• Ηλίθιος δεν είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος που κάνει ένα 
λάθος, αλλά αυτός που δεν παραδέχεται το λάθος του. Εάν δε, 
επιμένει να μην το καταλαβαίνει, τότε, είναι επικίνδυνος, δηλα-
δή μπάζο για την χωματερή, ή τοξικό απόβλητο.

• Η φυσική ομορφιά, είναι προσόν ή εισιτήριο για οπουδήπο-
τε. Αλλά πρέπει να συνοδεύεται από σεμνότητα, από γνώση 
από βιολογική ευφυΐα, από ορθή κρίση. Τότε αναδεικνύει την 
υπεροχή της μητέρας φύσης. Αλλιώς πάει χαμένη.

• Η υφαρπαγή από την εφορία, των καταθέσεων των πολιτών 

στις τράπεζες, τις αδειάζει από μετρητά και παραλύει την οικο-
νομία. Η ηλιθιότητα βρήκε στέγη στο ρετιρέ του υπουργείου οι-
κονομικών. Αχ βρε αγόρι μου, μοσχάρι σ’ έστειλα στο εξωτερικό 
να σπουδάσεις, βόδι μου γύρισες.

• Το λάθος της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δα-
νείζοντας χρήματα στα μέλη της, γκρεμίζει και διαγράφει τα 
εργατικά δικαιώματα, που αποκτήθηκαν με αγώνες και αίμα, 
υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και καταστρέφει 
τον κοινωνικό ιστό των κρατών της. Αυτό οδηγεί σε λαϊκές 
εκρήξεις και τελικά στην διάλυση της. Χώρια που αφαιρεί με-
γάλο μέρος από την κυριαρχία, και την αυτοδιαχείριση των Ευ-
ρωπαϊκών κρατών.

• Λίγο ή πολύ όλοι καταλαβαίνουμε το σωστό και το δέον γε-
νέσθαι. Στην πράξη όμως συμβαίνουν τα εντελώς τις αναποδιές 
με γνώμονα το μη χείρον βέλτιστον. Άλλωστε ο αναμάρτητος 
πρώτος τον λίθο βαλέτω.

• Πόσο απλοϊκά αποκαλύπτονται οι απατεώνες κυβερνήτες 
μας. Μετέτρεψαν τα αυστηρά πρόστιμα φοροδιαφυγής για να 
συντηρήσουν την κομματική τους πελατεία και να νέμονται 
την εξουσία. Στο χωριό μου λέμε. Βρε ούστ κοπρόσκυλα. 

• Τα τρωκτικά από ένστικτο αγωνίζονται για την τροφή και την 
αναπαραγωγή. Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν τρωκτι-
κά. Είναι λάθος να πούμε όλοι. Ο άνθρωπος από ένστικτο θέ-
λει να δημιουργεί, να ερευνά. Να μαθαίνει, να συμπεραίνει, να 
κατακτά τα άγνωστα της μητέρας φύσης. Αυτό κάνει την δια-
φορά.

• Την προσωπική σου προσπάθεια, για μεγαλύτερη αποδοτι-
κότητα στην ομάδα που εργάζεσαι να την προβάλεις σαν συλ-
λογικό επίτευγμα. Αυτό αργά ή γρήγορα θα σου επιστραφεί 
σαν ευεργέτημα, γιατί η εκτίμηση δεν αγοράζεται με χρήματα, 
αλλά με την συμπεριφορά μας προς τους συμπολίτες μας.

• Η εμπειρική σοφία κάθε λαού εκφράζεται με τις παροιμίες 
του. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι οι Ελληνικές παροιμίες, δεν 
στέκουν στην σημερινή μας λογική.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

- Περάσαμε ένα δεκαπενθήμερο υψηλών θερμοκρασιών, από το 
Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, έως το απόγευμα της περασμένης 
Τρίτης, που μας ήλθε η ξαφνική καταιγίδα με μπόλικο νερό και 
μείωσε τις θερμοκρασίες κατά οκτώ μονάδες.

- Σκυθρωπά πρόσωπα, μάτια βουρκωμένα και ένα «γιατί» να πλανά-
ται στο αέρα...Αυτή ήταν η εικόνα που αντίκρυζε κάποιος σήμερα 
το πρωί στα περισσότερα τραπεζικά υποκαταστήματα , όπου οι συ-
νταξιούχοι υπέστησαν «ψυχρολουσία» μετά την απομάκρυνση από 
τα γκισέ ή τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Το «μαχαίρι» της 
σύνταξης που πήραν σήμερα στα χέρια τους που μέσο όρο κυμάν-
θηκε στα 200 ευρώ, αποτέλεσε μια ακόμα «τομή» στην πληγωμένη 
τους αξιοπρέπεια. 

- Χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου θα χάσουν την ευνοϊκή ρύθ-
μιση των 100 δόσεων αν καθυστερήσουν να εξοφλήσουν για πε-
ρισσότερο από 15 μέρες οποιοδήποτε νέο χρέος προς την Εφορία, 
όπως η 1η δόση του φόρου εισοδήματος ή του ΕΝΦΙΑ του έτους 
2016!

- Ο Ιούνιος ήταν ο κατ’ εξοχήν μήνας εκδηλώσεων. Δήμος, σχολεία, 
Σύλλογοι, Φορείς. Δεν προφταίνουν τα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης 
την ροή των εκδηλώσεων. Ο έντυπος τύπος, δικαιολογημένος, δεν 
μπορεί εκ των πραγμάτων να ακολουθήσει τους ρυθμούς της άμε-
σης ενημέρωσης. Η ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ, θα παρουσιάζει τις περισσότερες 
έστω και με τίτλους, που θα παραπέμπουν στο διαδίκτυο για αναλυ-
τικές παρουσιάσεις, μιας και το κόστος εκεί είναι μηδενικό. 

- Το πρόβλημα της παραβατικότητας, των χρηστών και των ναρκω-
τικών, βρίσκεται στην πρώτη προτεραιότητα των δημοτών. Αυτό 
κατέδειξε η προχθεσινή μεγάλη συγκέντρωση στο Δημαρχείο, του 
Συλλόγου κατά των Ναρκωτικών και της Εγκληματικότητας, όπου 
αποδοκιμάστηκαν οι παραβρεθέντες βουλευτές, κ.κ. Μάκης Βορί-
δης, Θανάσης Μπούρας, Γιώργος Βλάχος, Γιάννης Δέδες και Βασί-
λης Οικονόμου. Απεναντίας χειροκροτήθηκε ο Δήμαρχος Γιάννης 
Κασσαβός, διότι στην μέχρι τώρα θητεία του, έφερε στο Δήμο τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης μαζί με την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ και πρό-
σφατα στην επίσκεψη του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευ-
σης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στους οποίους σε ανοιχτή σύσκεψη 
με του φορείς της πόλης, έθεσαν το πρόβλημα σε όλες του της 
διαστάσεις. 

- Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών η Με-
λέτη του έργου: «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών 
κτιρίων και προαύλειων χώρων του Δήμου Αχαρνών προυπολογι-

σμού 1.300.000,00 ευρώ». Τελική έγκριση για τη σύναψη των όρων 
προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Δήμου Αχαρνών θα δώσει το Περιφερειακό συμβούλιο σε επόμενη 
συνεδρίαση.

- Πόλεμος ανακοινώσεων στο μεταξύ Τοπικών Οργανώσεων ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. για την επίσκεψη Μητσοτάκη στις Αχαρνές 
στο facebook.

- Τα νέα του περιφερειακά όργανα ανέδειξε την Κυριακή 26 Ιουνί-
ου το ΠΑΣΟΚ. Στις Αχαρνές οι εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες 
πραγματοποιήθηκαν από τις 9.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ., στο Δημαρχείο 
Αχαρνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών για τα περιφερειακά όρ-
γανα του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΟ και ΝΕ Β. Αττικής, κατά σειρα εκλογής. Για 
Συντονιστική Επιτροπή Δ.Ο. Αχαρνών : Ξυλογιάννης Απόστ., Κακου-
λίδης Παν., Δρόκαλος Φώτιος, Παμουκτσόγλου Αναστασία, Αλεξίου 
Δημ. Δαμάσκος Δημ. και Καμπάκης Απόστολος. Για την Νομαρχια-
κή Επιτροπή Βόρ. Αττικής: Υφαντής Χαρ., Μπέτση Βαρβάρα, Κρέπιας 
Στράτος, Σαρρής Αντώνης, ΠάνουΑγγελική, Φυτάς Αναστάσιος, Κα-
νακουσάκη Δέσποινα, Γαβαθάς Θεόδ. και Κρίκος Αθανάσιος. 

- Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 στις 20:00 τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δή-
μου Αχαρνών θα συναντηθούν στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» 
για μια νοσταλγική, καλοκαιρινή βραδιά και ένα όμορφο μουσικό 
αφιέρωμα με τίτλο «Μ' Αγιόκλημα και Γιασεμί».

- Η «Επιτροπή Πολιτιστικού Προγράμματος» του Π.Κ.Θ. γνωστοποιεί 
ότι, ο χρόνος συμμετοχής στο διαγωνισμό διηγήματος παρατείνεται 
μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016. Τα αποστελλόμενα διηγήματα πρέπει να εί-
ναι πρωτότυπα, αδημοσίευτα και ενυπόγραφα σε πέντε αντίγραφα.

- Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν φέτος τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και 
θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016. Οι επόμε-
νες ενδιάμεσες εκπτώσεις είναι τον Νοέμβριο, από την 1η έως 
τις 10 του μηνός.. Εκτός από το κανονικό ωράριο, την Κυριακή 17 
Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Αναλυτικά, 
τα εμπορικά καταστήματα επιτρέπεται να λειτουργήσουν τις ακό-
λουθες Κυριακές του 2016: 17 Ιουλίου, 6 Νοεμβρίου, 11 Δεκεμβρί-
ου, 18 Δεκεμβρίου 

- Δόθηκε στους αιρετούς το Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσω-
τερικών που ρυθμίζει θέματα Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει το Άρθρο 59, με το οποίο ορίζονται, η αντιμισθία 
των Αντιδημάρχων, καθώς και οι αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβού-
λων. Ειδικότερα: Οι Πρόεδροι των Δημ. Συμβουλίων θα λαμβάνουν 
το 40% της αντιμισθίας που αναλογεί στον Δήμαρχο, ενώ οι Αντιδή-

μαρχοι θα λαμβάνουν έως το 30 %, ανάλογα με τον πληθυσμό. 

- Η ΔΗΦΑ ενημερώνει, ότι στις 4 Ιουλίου 2016, θα εκδοθεί η πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ βάσει της οποίας 
υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στη δράση Εναρμόνιση Οικογενει-
ακής & , Αγίας Τριάδος 39, 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 210 2477900, 210 
2406630, e-mail: npdd.11@gmail.com, www.difa.gr 

- Σε έρμαιο της παραβατικότητας έχουν μετατραπεί οι επαγγελμα-
τίες και οι ιδιοκτήτες σπιτιών στις Αχαρνές αφού μόνο το τελευταίο 
εξάμηνο τα κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων σε εργοστάσια και 
σπίτια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Τα κρούσματα αυτά έχουν θορύ-
βηση πολύ τους επιχειρηματίες και τους ιδιοκτήτες σπιτιών, η οποίοι 
εκτός της οικονομικής κρίσης που βιώνουν έχουν να αντιμετωπί-
σουν και κάθε είδος λεηλασίας στο χώρο τους από τους επικίνδυ-
νους κακοποιούς.

- Το Τμήμα Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας της ΔΗ.Κ.Ε.Α , πραγματο-
ποιεί και φέτος θερινές κινηματογραφικές προβολές τις Τετάρτες 
του Ιουνίου και Ιουλίου, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αχαρνών «Μί-
κης Θεοδωράκης». Λόφος Προφήτη Ηλία. Η πρεμιέρα έγινε την Τε-
τάρτη 29/6/2016 με την ταινία : The Party (1968) Το Παρτι του 
Blake Edwards.

- Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών στο πλαίσιο της προσπάθειας 
της για ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες στα Μέλη των Κ.Α.Π.Η., προ-
σφέρει Δωρεάν ένα πλήρη αιματολογικό έλεγχο - τσεκ απ, σε συ-
νεργασία με την Βιοϊατρική (Λεωφ. Αθηνών 5 & Αν. Βρεττού). Η 
προσφορά απευθύνεται στα Μέλη των Κ.Α.Π.Η του Δήμου μας, με 
θεωρημένη κάρτα μέλους για το 2016 και ισχύει από 01-06-2016 
έως 31-07-2016. Όσοι ενδιαφέρονται, να απευθύνονται στην αρ-
μόδια υπάλληλο του Κ.ΑΠ.Η..

- Μετά τον ορισμό του Γιώργου Σιδηρόπουλου ως Αντιδήμαρχος 
Πρασίνου η θέση του Προέδρου της Επενδυτικής παρέμενε ανοι-
χτή. Νέος Πρόεδρος στην Επενδυτική Αχαρνών ορίστηκε ο Δημο-
τικός Σύμβουλος Ηλίας Τσουκαλάς ενώ μετά την παραίτηση των 
μελών ορίστηκαν οι εξής ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου: Νίκος Σιδερής, Μαρία Λαμπροπούλου, Αντώνης Δάλλας, Ευτυ-
χία Στεφανίδου.

- Την ανάληψη πρωτοβουλίας για να παραμείνει η επιχείρηση του 
καζίνο στην Πάρνηθα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου Μιχάλης Βρεττός. «Πριν λίγες μέρες η Διοίκηση του 
καζίνο, ανακοίνωσε στο προσωπικό ότι εντός 12 μηνών θα απο-
χωρήσει η επιχείρηση από την Πάρνηθα. Εάν λάβουμε υπόψιν, και 
τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχουν όφελος απο τις χιλιάδες 
διελεύσεις κόσμου στο καζίνο καθημερινά, έτσι καταλαβαίνουμε 
ποσό επιτακτική ειναι η ανάγκη να συναντηθεί ο Δήμος με τη Διοί-
κηση του καζίνο έτσι ώστε να συζητηθεί αυτό το τόσο σημαντικό 
ζήτημα.Από την πλευρά μας θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία να 
καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, έτσι ώστε να παραμείνει 
το καζίνο στα όρια του Δήμου μας».

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κωδικός Εντύπου: 8618 – Έτος 6ο 

Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011
  Τιμή: 0,50 λεπτά 

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 – Αχαρνές - Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 – ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών

Fax: 210 8623644 – Τηλ.: 210 2445658 – 697 2426684 
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com 

Ιδιοκτήτης – Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684

Ειδικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συντακτική ομάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας

Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συμμετοχή: Νίκος Παπαζίσιμος, Νίκος Κακογιάννης, Τάσος Βαρελάς 

Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, με απλή αναφορά 
στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται μόνο ενυπόγραφα. 

Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία 
τύπου εκφράζουν μόνο την άποψη του γράφοντος. Η προβολή φυσικών προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή μετά από ειδική συμφωνία.

Ετήσιες Συνδρομές: 
               Ιδιώτες:          25 
                                                       Σύλλογοι:       25
                                                       Δήμοι:            50

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

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή 

Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ και όλο το 

δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, Κεντρική Πλατεία. 

Σε όλες τις Ενορίες με διανομέα, την ημέρα έκδοσης. 

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 

Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» - Τηλ: 6980510924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαρνών «Η Αγία Τριάδα» κα-
λεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουλίου 2016,ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία του επί της Οδού Θεοφρά-
στου (και Κωνσταντινουπόλεως), Αχαρνές, με θέμα «Κλείσιμο του 
Συνεταιρισμού».

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Παρασκευή 
22 Ιουλίου και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Βρεττός

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

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την έκ-
πτωση φόρου των γονέων, όταν υπάρχουν εξαρ-
τώμενα τέκνα και τον υπολογισμό της ανάλογης 
παρακράτησης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 
Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε την Παρα-
σκευή, 24 Ιουνίου, εγκύκλιο, με την οποία διευ-
κρινίζονται τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του 
ν. 4387/2016, ορίστηκαν τα νέα ποσά, τα οποία, 
ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέ-
κνων του φορολογουμένου, μειώνουν το φόρο 
που προκύπτει.

Στην περίπτωση των έγγαμων συζύγων, τις 
μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων του 
άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι, εφόσον αυτοί εί-
ναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ή ο ένας εκ των δύο 
συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή 
συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός 
είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος.

Στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων, τις 

προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρ-
τώμενων τέκνων δικαιούται ο ένας εκ των δύο 
συζύγων, που έχει την επιμέλεια των τέκνων και 
εφόσον αυτός είναι μισθωτός ή συνταξιούχος.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εκκαθαρίσεις 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που διενερ-
γούνται για το φορολογικό έτος 2016 και επό-
μενα, ενώ οι παρακρατήσεις φόρου, με βάση τις 
προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρ-
τώμενων τέκνων, διενεργούνται για μισθοδοσίες 
και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 
και μετά.

ΝΟ
ΜΟ

ΘΕ
ΤΙΚ

Α 
ΚΑ

Ι 
ΝΟ

ΜΟ
ΛΟ

ΓΙΑ
ΚΑ

  Ζ
ΗΤ

ΗΜ
ΑΤ

Α Έκπτωση φόρου για γονείς 
με εξαρτώμενα τέκνα 
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             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει  ο  Νίκος  Κακογιάννης 

τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Βίαιοι, Βρώμικοι, Κακοί...
Τι είμαστε; Αριθμοί είμαστε. Τι άλλο; Πο-

σοστά είμαστε. Τι άλλο; Εργαλεία και βίδες. 
Όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν στους αθάνατους «Μο-
ντέρνους καιρούς». Αυτό ήμαστε! 

ΚΑΘΟΛΟΥ, όλοι ίδιοι, όλοι ίσοι και όλοι απα-
ράλλακτοι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, διάγου-
με τις τελευταίες «ημέρες» των νομίμως κατο-
χυρωμένων δικαιωμάτων των. Αυτά δηλαδή 
που κατακτήθηκαν προ «αρχαιοτάτων» χρόνων 
και που ουσιαστικά ροκανίζονται, γκρεμίζονται, 
καταστρέφονται!

Η πρώτη «φέτα» έχει να κάνει με τους δημό-
σιους υπαλλήλους. Γενικώς με όσους απολαμ-
βάνουν νομιμότητα και μια κάποια σταθερό-
τητα. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, πέφτει ο 
μισθός στην τσέπη. Άνευ τρόμου απολύσεων, 
καθυστερήσεων και μαύρης εργασίας!

Οι μονιμάδες λοιπόν χωρισμένοι και αυτοί σε 
δύο κατηγορίες, οι περισσότεροι αραχτοί, βο-
λεμένοι και «τουρίστες». Η μειοψηφία να τρέχει 
και να ιδρώνει όπως ο Θανάσης Βέγγος. Τι λαμ-
βάνουν όλοι αυτοί; Τα ίδια. Είτε δουλέψουν, 
είτε δεν δουλέψουν – δεν κοπιάσουν- στην 
ίδια μισθολογική κλίμακα. Πρώτη και κορυφαία 
αδικία. Τα ρολόγια και τα κορόϊδα δουλεύουν 
σε αυτή τη χώρα! 

Η ΔΕΥΤΕΡΗ «φέτα» έχει να κάνει με τους 
εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους. Και αυτοί 
χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη των 
μανάδων, πατεράδων, παππούδων, Γιαγιάδων. 

Γιατί, σου λέει, να δουλέψω για 500 ευρωλά-
κια το μήνα! Αφού κάθε μέρα λαμβάνω από 
μάνα, πατέρα, παππού, γιαγιά, καμιά δεκαριά 
ίσως και εικοσαριά, ευρωλάκια!

ΕΧΕΤΕ ακούσει από πολλές κατευθύνσεις, 
από καταστηματάρχες και ελεύθερους επαγ-
γελματίες – λαϊκών αγορών – «ψάχνω υπάλ-
ληλο, αλλά δεν βρίσκω». Οι άνεργοι αυτής της 
κατηγορίας καταστρέφονται από το βόλεμα 
και την αχρηστία. Οι «συνταξιούχοι» των συ-
νταξιούχων. Οι «απόμαχοι» ΤΩΝ ΑΠΌΜΑΧΩΝ. Οι 
άνεργοι του «σωλήνα».

Οι άνεργοι της δεύτερης κατηγορίας τα 
πραγματικά θύματα της καταστροφής και της 
Ελληνικής παραγωγικής ανυπαρξίας. Με ριγμέ-
να όνειρα. Με διαρκή εσωτερική «αιμορραγία». 
Με ψαλιδισμένα φτερά και καθημερινά βιώμα-
τα που προκαλούν και ενθαρρύνουν χαμηλή 
έως ανύπαρκτη αυτοεκτίμηση και συστηματική 
αυτοταπείνωση. Σκοτώνουν τα «άλογα» πριν 
γεράσουν! 

Η ΤΡΙΤΗ τελευταία «φέτα» εντελώς συμπα-
γής, ομοιογενής και πειθαρχιμένη. Οι εκατο-
ντάδες χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι μαζί με 
τους εργάτες της παραγωγικής βιομηχανίας. 
Με τον κόπο, του ιδρώτα, τον πόνο και τον κα-
θημερινό τρόμο.

Αυτοί «σπρώχνουν» την κατανάλωση. Αυτοί 
οι «μικροί», οι «ανώνυμοι», οι «αόρατοι», της πα-
ραγωγής και της εξαγωγικής διαδικασίας!

ΑΥΤΟΙ οι τελευταίοι είναι οι μικροί Χριστοί. 
Οι φύλακες – άγγελοι της όποιας προστασί-
ας. Οι ψυχούλες. Όπως και το θρυλικό ποί-
ημα του Καβάφη «Τιμή σ’ εκείνους που στη 
ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύ-
λες και περισσότερο τιμή τους πρέπει όταν 
προβλέπουν(και πολλοί προβλέπουν) πως ο 
Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος κ’ οι Μήδοι επι-
τέλους θα διαβούνε»!

Εφιάλτες οι πρώην και νυν κυβερνώντες. 
Εφιάλτες γιατί δεν πριμοδότησαν την παραγω-
γική διαδικασία. Γιατί με τις πράξεις τους αφαί-
ρεσαν από τον τόπο κάθε ασπίδα προστασίας 
και κατέστρεψαν τα οχυρά της πατρίδας. 

Εφιάλτες γιατί με τη διαπλοκή των άνοιξαν 
τις πόρτες στους Μήδους και στο τέλος της 
ημέρας να γκρεμίζουν κάθε ίχνος προστασίας 
των εργασιακών σχέσεων!

Εφιάλτες γιατί προδίδουν τους αληθινούς 
μεροκαματιάρηδες, εργάτες στα σαγόνια του 
Καρχαρία. 

Εφιάλτες γιατί θα πληρώσουν με το αίμα 
τους οι αθώοι και θα ξεγλιστρήσουν, όπως πά-
ντα οι βίαιοι, οι βρώμικοι και κακοί!

Δουλεύεις; Κακώς! Παράγεις; Κάκιστα! Μο-
χθείς; Ακόμη χειρότερα. Πάντα έτσι πορεύτη-
καν και πάντα για την σωτηρία της πατρίδας 
κατέστρεφαν. Βίαιοι, βρώμικοι και κακοί. Αυτοί 
οι εφιάλτες, οι πραγματικοί εχθροί! 

   Από: ddanika@protothema
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Μέρος 2ο 

Kαινοτόµος της τέχνης ο Τενόρος – Πιανίστας- Κιθαρίστας – Χορο-
γράφος - Μαέστρος - Σκηνοθέτης – Ενορχηστρωτής – Παραγωγός  
Φίλιππος Μοδινός στο ρόλο του  «Κάνιο» ήταν ο ιδανικός τραγουδι-
στής µε την ιδιαίτερα δυναµική φωνή, δίνοντας στο ρόλο την ανα-
γκαία δραµατικότητα και δύναµη (χάρις στο ταλέντο και την άψογη 
εκπαίδευση από τον πατέρα Βαρύτονο Τζον Μοδινό και τη µητέρα 
Σοπράνο Τζένη ∆ριβάλα).

Στον πρόλογο η µεγάλη ένταση, η δραµατική απεικόνιση και ο 
µελωδικός κυµατισµός προκάλεσαν φοβερή εντύπωση στο ακρο-
ατήριο, µε την άρια του Κάνιο να αποδίδεται λαµπρά και µε σπιν-
θηροβόλο πνεύµα, (de plus en plus eclatant), αποτελώντας µια 
µεγάλη επιτυχία στη καριέρα του, απτή απόδειξη της αυξανόµενης 
δύναµης της φωνής του.

Η Σοπράνο Ζένια Αρτζέντη ως  «Νέντα» συνδύασε, χάρις στα προ-
σόντα της και τις καλές φωνητικές σπουδές στο κλασσικό τραγού-

δι, τους ρόλους της ηθοποιού και τραγουδίστριας µε τις µεγάλες 
αναπνοές.

Είναι δύσκολο να εκφράζεις διάφορες περιπτώ-
σεις µε τέτοια περιστροφική κίνηση της σκηνής, 
να φροντίζεις και να συνδέεις τις σκηνικές δυνα-
τότητες µε το τραγούδι και την ηθοποιία, περπα-
τώντας µε τσακίσµατα σ΄ ένα περιστρεφόµενο 
άξονα.

Ο Λυρικός Τενόρος Νίκος Στεφάνου σαν 
«Μπέππε» κατάφερε να αποδώσει έναν ιδιαί-
τερο ρόλο στη διανοµή, παρουσιάζοντας τις 
δραµατικές σκηνές µε σύγχρονη κίνηση, τρα-
γουδώντας τη Σερενάτα του όχι στο ανοικτό 
παράθυρο όπως στα θέατρα Όπερας, αλλά 
στο πάτωµα.

Στις Όπερες της Βαλίτσας µειώνεται το µέ-
γεθος της σκηνής, απουσιάζει η ορχήστρα, 
δεν υπάρχουν τρίο, κουαρτέτα, αντίθετα γί-
νονται µεγάλες αλλαγές στο παρασκήνιο.

Οι 2 ώρες στα µεγάλα θέατρα έγιναν 65 λε-
πτά, µε τον πιανίστα να κουβαλάει το βάρος 
απουσίας της ορχήστρας.

Ο Βαρύτονος Πέτρος Σαλάτας σαν «Τόνιο» 
απέδειξε ότι είναι ένας σολίστ µε µεγάλα σκηνι-
κά προσόντα και υπέροχη φωνή σε όλα τα επίπε-
δα της κίνησης του.

Χωρίς εκπτώσεις στη πιστότητα, φέρνει στη 
σκηνή τη δύναµη και το ταλέντο, παρουσιάζοντας 
πειστικά τα γεγονότα µέσα από το διττό ρόλο ηθο-

ποιού και τραγουδιστή.
Οι Κωστής Ρασιδάκης και ∆ιονύσης 

Tσαφταρίδης στους ρόλους του Σίλβιο 
και Προαιώνιου παλιάτσου αντίστοιχα, 
παρέµειναν αφοσιωµένοι στη διακριτικό-
τητα που απαιτούσε ο δικός τους ρόλος, 

µέσα στα περιορισµένα πλαίσια της όπε-

ρας της βαλίτσας.

Ο Γιάννης Κατρανίτσας υπέγραψε τα 

σκηνικά και τα κοστούµια, τα οποία κατα-

σκευάστηκαν στα εργαστήρια της Ε.Λ.Σ. 

Η µουσική προσαρµογή, µουσική προε-

τοιµασία, η συνοδεία της παράστασης 

οφείλονται στον εξαιρετικό πιανίστα Φρίξο Μόρτζο, για 

τον οποίο µόνο θερµά λόγια θα αποτύπωναν τη δεξιο-

τεχνία και αντοχή.

Ο Φρίξος – ∆ιονύσιος είναι γιος της Σοπράνο Ράνιας 

Βισβάρδη και εγγονός του µεγάλου µουσουργού ∆ιονύ-
σιου Βισβάρδη και θεωρείται σαν ένας από τους σηµαντι-
κότερους πιανίστες της σύγχρονης γενιάς.

Τέλος η λιτή και ταυτόχρονα άρτια σκηνοθεσία του Ισί-
δωρου Σιδέρη, από τη παράφραση του πρόλογου µέχρι και 
τα υπόλοιπα σκηνικά γυρίσµατα, φανέρωσαν το ταλέντο 
του στη τέχνη της όπερας.

..... εσείς, λοιπόν μη μας κρίνετε
απ΄ τα κουρέλια που φοράμε
αλλά απ΄ την καρδιά που σας προσφέρουμε …
(από τον πρόλογο της παράστασης σε παρά-
φραση του Σκηνοθέτη)

Η Κυριακή της 29ης Μαΐου ήταν µια βραδιά όπου οι 
λίγοι αναλογικά θεατές, έγιναν µάρτυρες µιας ξεχωρι-
στής παράστασης…    

Οι Παλιάτσοι του Ruggero Leoncavallo

Τάσος 
Βαρελάς

Χριστόφορος 
Τεγερµεντζίδης

Έρευνα, επιμέλεια και παρουσίαση από τον Τάσο Βαρελά με τη συνεργασία του συνθέτη Χριστόφορου Τεγερμεντζίδη, τακτικό μέλος της  Ένωσης 
Ελλήνων Μουσουργών. Η στήλη αυτή είναι ανοιχτή σε παρατηρήσεις, προτάσεις και συνεργασίες, προσθήκη νέου υλικού, φωτογραφιών  ή συμπλήρωση 

από τυχαίες ή λόγω άγνοιας παραλείψεις ονομάτων  και  γεγονότων μέσω του e-mail: tassosvarelas@gmail.com
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Η μεγάλη και δύσκολη φωτιά που ξέσπασε στη 
Στεφάνη Βοιωτίας, κοντά στα Δερβενοχώρια και 
κατέκαψε τεράστια έκταση πευκοδάσους ελπίζου-
με να είναι η τελευταία γι’ αυτό το καλοκαίρι. 

Με αφορμή την αύξηση της θερμοκρασίας 
σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που 
έπνεαν τις τελευταίες ημέρες και εν μέσω αντι-
πυρικής περιόδου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
προστασίας της Πάρνηθας κ. Δημήτρης Καμπό-
λης εφιστά την προσοχή στους πολίτες ώστε 
άθελα τους να μην προκαλέσουν πυρκαγιά: 

«Η φωτιά στα Δερβανοχώρια ξύπνησε στιγμές 
που δεν θα σβήσουν ποτέ από την μνήμη μας. 
Το προσωπικό του ΣΥΝ.ΠΑ, οι εθελοντές, αλλά 
και οι κάτοικοι της Φυλής από το άκουσμα και 
μόνο πως η φωτιά ξέσπασε στα όρια της Πάρνη-
θας έτρεξαν να βοηθήσουν. Τους ευχαριστούμε 

θερμά για την άμεση ανταπόκριση, όμως, θέλω 
να επισημάνω πως βρισκόμαστε ακόμη στην 
αρχή της αντιπυρικής περιόδου. Σε περίπτωση 
που αντιληφθούμε φωτιά στο δάσος ή τις πα-
ρυφές του να τηλεφωνήσουμε ΑΜΕΣΩΣ στον 
αριθμό 199 ή αν το κινητό τηλέφωνο δείχνει την 
ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δι-
κτύου» στο 112. 

Όμως, επειδή η πρόληψη έχει μεγαλύτερη αξία 
από την καταστολή για να μην προκαλέσουμε οι 
ίδιοι άθελά μας πυρκαγιά:

Δεν καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλα-
διά
Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές στα 
δάση ή σε χώρους με ξερά χόρτα
Δεν κάνουμε εργασίες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγονοκολ-
λήσεις)
Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα στην ύπαι-
θρο
Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος
Για να είμαστε προετοιμασμένοι:
Μεριμνούμε για τον καθαρισμό αποψίλωση 
και απομάκρυνση των ξερών χόρτων
 Απομακρύνουμε εγκαταλελειμμένα καυ-
στά ή εκρήξιμα υλικά και αντικείμενα
Εφοδιαζόμαστε με οικιακούς πυροσβεστή-
ρες
Προμηθευόμαστε σωλήνα ποτίσματος με 
μεγάλο μήκος

Ο Σύνδεσμος Πάρνηθας θα βρίσκεται καθ’ όλη 
την αντιπυρική περίοδο σε επαγρύπνηση για να 
προστατέψει τον Εθνικό μας Δρυμό. Το οφεί-
λουμε στις επόμενες γενιές» τονίζει ο Δημήτρη 
Καμπόλης.

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Δημήτρης Καμπόλης: 
Ας προστατέψουμε το δάσος 

είναι η ζωή μας!

Επετειακή εκδήλωση: 60 Χρόνια Μοντεσσοριανά Σχολεία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 
Ιουνίου 2016 στα Μοντεσσοριανά Σχολεία – Παι-
δαγωγική Πρωτοπορία ο εορτασμός για τα 60στά 

γενέθλια του σχολείου μας. Ένα video με εικοσάλεπτη ανα-
δρομή στην ιστορία του σχολείου έδωσε το έναυσμα για την έναρξη 
της εκδήλωσης και ακολούθησε η παραδοσιακή κοπή της τούρτας. 

Δύο ήταν οι τούρτες, μία για τα 60 χρόνια των Μοντεσσοριανών Σχολείων 
που έκοψε η κυρία Κατερίνα Ζαχοπούλου και μία της Παιδαγωγικής Πρωτο-
πορίας με 10 κεράκια, την οποία έκοψε ο κ. Χριστόδουλος Κακαδιάρης την 
ώρα που τα βεγγαλικά φεγγοβολούσαν.

Οι 400 προσκεκλημένοι μας συνέχισαν να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες 

πρωινές ώρες υπό τους ήχους της τετραμελούς ορχήστρας, 
που ήρθε στο σχολείο μας για τον σκοπό αυτό. Τους καλε-
σμένους ξεσήκωσε και η φίλη του σχολείου μας, κα Ελένη 
Φιλίνη, που τραγούδησε προσφερθείσα ευγενικά.

Οι μπύρες, τα κρασιά και τα αναψυκτικά «πήγαν κι ήρθαν» 
και οι καλεσμένοι – γονείς, απόφοιτοι και παλαιότεροι εκ-
παιδευτικοί – πήραν μαζί τους φεύγοντας το επετειακό λεύ-
κωμα με αναμνηστικές φωτογραφίες για τα 60 μας χρόνια.

Χρόνια μας πολλά!!!
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Με μια πραγματική γιορτή αθλητισμού «έκλεισε» η χρο-
νιά για τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» της Δημοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών. Το Αθλητικό Φεστιβάλ 2016 που ση-
ματοδοτεί την λήξη των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε 
στο κλειστό γυμναστήριο «Μπάμπης Χολίδης» με τη συμμε-
τοχή των ομάδων από όλα τα αθλήματα των προγραμμά-
των και με επιδείξεις τα τμήματα, Ρυθμικής Γυμναστικής, 
Ταε Κβο Ντο, Μπάσκετ και Παραδοσιακών χορών, παρουσία 
του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννης Κασαβού. 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώρ-
γος Δασκαλάκης και το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν εστιά-
σει στα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» και η εξαιρετική 
δουλειά και η πρόσοδος που γίνεται φάνηκε στις αθλητικές 
επιδείξεις των παιδιών. 

Στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας τους στα Προγράμματα 

«Άθληση για Όλους» συμμετέχουν πάνω από 1.000 
παιδιά του Δήμου Αχαρνών σε δεκάδες αθλήματα, σε 
ανοιχτά και κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Αχαρνών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός απόλαυσε τις 
γυμναστικές επιδείξεις των παιδιών και συνεχάρη τον πρό-
εδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Δη-
μοτικής Φροντίδας Αχαρνών γιατί ανταποκρίνονται πλήρως 
και με το παραπάνω στα καθήκοντά τους, παράγουν ουσι-
αστικό έργο και προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες σε νευ-
ραλγικές ομάδες πληθυσμού, που είναι τα παιδιά και οι 
ηλικιωμένοι.

 Ο γιατρός και πρόεδρος του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, το Σαββάτο, 25 Ιουνίου ήταν 
προσκεκλημένος στο kontra channel και την εκπομπή check-
up με τον Ηλία Αλεξάκη.

Το θέμα για το οποίο μας ενημερώνει ο κ. Καζανάς είναι ο ρό-
λος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών, ο στό-
χος της ο οποίος είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου, καθώς επίσης οι δράσεις για την ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση του πληθυσμού για τον καρκίνο.Η είδηση όμως 
που βγήκε από την συνέντευξη, ήταν οι εξετάσεις μαστογρα-
φίας όπου θα ξεκινήσει να παρέχει το Παράρτημα Αχαρνών 

από το Σεπτέμβριο του 2016.

Μεγαλοπρεπείς και χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ηλιουπόλεως Αιγύπτου, κ.κ. Θεοδώρου, τελέστηκε 
ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, για τον εορτασμό της Αγίας 
Τριάδος, στον φερώνυμο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Θρακομακε-
δόνων, το απόγευμα της Κυριακή 19 Ιουνίου 2015’

Η Λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνας έγινε με την συνοδεία της Φι-
λαρμονικής του Δήμου Αχαρνών, των χορευτικών, επισήμων, 
πλήθους πιστών καθώς και την παρουσία του συνόλου των ιερέ-
ων ιερών Ναών του Δήμου Αχαρνών. 

Ακολούθησε μουσικοχορευτική εκδήλωση με την συμμετοχή 
των χορευτικών:

Παραβρέθηκαν, ο αναπληρωτής Δήμαρχος Γιώργος Σιδηρό-
πουλος, ο Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Χάρης 

Δαμάσκος, οι Αντώνης Παλιούρας, Ελένη Σαξανίδη, ο πρό-
εδρος ΔΗΦΑ Γεώργ. Δασκαλάκης η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Μαρία 
Ναυρζίδου , οι δημοτικοί σύμβουλοι, Αναστάσιος Χίος, και Γιώρ-
γος Σταύρου, η πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου κα Δουρίδα, ο 
πρώην Δήμαρχος Θέμις Οικονόμου, ο πρώην Κοινοτάρχης Σάβ-
βας Βασιλειάδης, ο Δρ Λαμπρινός Πλατυπόδης, ο πρώην Αντιδή-
μαρχος Γιάννης Κατσανδρής κ.α.

Ακολούθησε μουσικοχορευτική εκδήλωση με την συμμετοχή 
των χορευτικών:

Χορευτικό Αχαρνών «Παραδοσιακή Αναβίωση» και Συλλόγου 
Γυναικών Θρακομακεδόνων.

Υπερθέαμα από τις μπαλαρί-
νες της ΔΗΚΕΑ στην παράστα-
ση μπαλέτου της ΔΗ.Κ.Ε.Α., 
που πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 18 Ιουνίου στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Δη-
μαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών, 
όπου παρευρέθηκε πλήθος 
κόσμου που ενθουσιάστηκε 
από το μοναδικό θέματα και 
καταχειροκρότησε τις πανέ-
μορφες μπαλαρίνες. 

Εκεί βρέθηκε και η Πρόεδρος 
της ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου 
η οποία έδωσε τα θερμά της 
συγχαρητήρια τόσο στις χο-
ροδιδασκάλους όσο και στις 
υπέροχες χορεύτριες τους.

Μια μικρή είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Όταν με το καλό 
χτιστεί η «Αγιά Σοφιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια, το ποδήλατο 
του συμπολίτη μας Βασίλη Καρυοφιλίδη, θα κοσμεί μαζί με 
άλλα κειμήλια το μουσείο της ΑΕΚ, ως το πρώτο ποδήλατο 
που πραγματοποίησε την διαδρομή Αθήνα-Κωνσταντινούπολη 
– Τραπεζούντα - Κωνσταντινούπολη-Αθήνα! Ο Βασίλης Καρυ-
οφιλίδης, ένας νεαρός με καταγωγή από τον Πόντο, ο οποίος 
ξεκίνησε με το ποδήλατο του, στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, από 
την Ακρόπολη με προορισμό την Τραπεζούντα!
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Το εξαίρετο μουσικό σύνολο «Big Band» της Στρατιωτικής 
Μουσικής Φρουράς Αθηνών απόλαυσε το κοινό των Αχαρνών 
σε μια συναυλία αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσι-
κής. Τη συναυλία διοργάνωσε ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργα-
σία με τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών στο Δημοτικό Αμφιθέατρο 
Αχαρνών «Μίκης Θεοδωράκης» στο λόφο του προφήτη Ηλία. 

Η Στρατιωτική Μουσική Φρουρά Αθηνών αποδίδει τιμές και 
παιανίζει σε παρελάσεις, συναυλίες σε ραδιοφωνικές και 

τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά και σε ει-
ρηνευτικές αποστολές, για πάνω από 190 χρόνια. 

Η «Big Band» παρουσίασε ένα πρόγραμμα με ελληνικές και 
ξένες μελωδίες σε ύφος τζαζ υπό τη διεύθυνση του ταγμα-
τάρχη κ. Μιχάλη Χασούρη, και καταχειροκροτήθηκε από τους 
θεατές. 

Πριν την έναρξη της συναυλίας ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γι-
άννης Κασσαβός τίμησε τον Διοικητή της Στρατιωτικής Μου-
σικής Φρουράς Αθηνών, ταγματάρχη κ. Ευγένιο Κωστόπουλο, 
δωρίζοντας του 
ένα αντίγραφο του 
Αρχαίου Θεάτρου 
Αχαρνών, ενώ ο κ. 
Κωστόπουλος δώ-
ρισε στον Δήμαρχο 
Αχαρνών το μετάλ-
λιο των 192 χρόνων 
της Στρατιωτικής 
Μουσικής Φρουράς 
Αθηνών

Με μια εντυπωσιακή και συγκινητική γιορτή, ολοκληρώθηκε η 
εκπαιδευτική χρονιά στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δή-
μου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ. Τα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ έδωσαν μια εξαιρετι-
κή παράσταση στην αυλή του κέντρου, παρουσία του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού, των βουλευτών Περιφέρειας Ατ-
τικής, κ. Γιάννη Δέδε και κας Εύης Χριστοφιλοπούλου και του 
Υποδιοικητή της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας κ. 
Γιάννης Ρούγκου.

Ο πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου 
Αχαρνών ΑΡΩΓΗ κ. Νίκος Γκασούκας και η πρόεδρος του Συλ-
λόγου ΑΡΩΓΗ κα Βίκυ Έλλιοττ καλωσόρισαν το μεγάλο πλήθος 
κόσμου που παραβρέθηκε στην καλοκαιρινή γιορτή της ΑΡΩΓΗΣ, 
ενημέρωσαν για τις δράσεις, τις δραστηριότητες και τους στό-
χους της ΑΡΩΓΗΣ και ευχαρίστησαν τον Δήμο Αχαρνών για την 

υποστήριξη των υποδομών και των εκπαιδευτικών δράσεων 

του κέντρου. 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, στη σύντομη ομιλία 

του εξήρε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εργαζόμενους στην 
ΑΡΩΓΗΣ που εδώ και σχεδόν δυο χρόνια έχουν καταφέρει πολλά, 
καθώς οι δράσεις και οι δραστηριότητες της ΑΡΩΓΗΣ ξεπερνούν 
τα διοικητικά όρια του Δήμου Αχαρνών δηλώνοντας χαρακτη-
ριστικά: «Είμαστε υπερήφανοι που η ΑΡΩΓΗ όχι απλά συνεχίζει 
τη λειτουργία της αλλά θέτει στόχους και εφαρμόζει καινοτόμα 
προγράμματα, τη στιγμή που αντίστοιχα κέντρα στην Αττική και 
εκτός Αττικής έχουν ανυπέρβλητα προβλήματα λειτουργίας»

Μετά το πέρας της γιορτής των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ, ακολού-
θησε κέρασμα στους παρευρισκόμενους υπό τους ήχους της 
χορωδίας και ορχήστρας της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αε-
ροπορίας (ΣΤΥΑ).

Στην καλοκαιρινή γιορτή της ΑΡΩΓΗΣ παραβρέθηκαν οι 
Αντιδήμαρχοι κ. κ. Στάθης Τοπαλίδης, Θεόδ. Συρινίδης Γιώργος 
Σιδηρόπουλος καθώς και ο Μοίραρχος της ΣΤΥΑ κ. Γεώργιος Μπή-
λιος. 

Επίσης, οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου 
Αχαρνών, ΔΗΦΑ κ. Γιώργος Δασκαλάκης και ΔΗΚΕΑ κα Μαρία Ναυ-
ροζίδου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αχαρνών, κ. Αναστά-
σιος Χίος, Στέργιος 
Πεδιαδίτης, Παν. 
Αναγνωστόπουλος 
και Σοφία Χριστο-
πούλου. Ο πρώην 
Δήμαρχος Αχαρνών 
κ. Σπύρος Στριφτός, 
ο πρώην Δημ. Σύμ-
βουλος Αχαρνών 
και πρώην πρόε-
δρος της ΑΡΩΓΗΣ κ. 
Κών. Χωριανόπου-
λος και ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρεί-
ας Αχαρνών Παν. 
Καζανάς. 

Εκατοντάδες ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών, από όλους τους Δή-
μους της Αττικής, προσήλθε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουνίου 2016, 
στο παρεκκλήσιον του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, που βρί-
σκεται στο προαύλιο χώρο, του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου 
– Αχαρνών, στον πανηγυρικό εσπερινό, τιμώντας την μνήμη του και ζητώ-
ντας την ευλογία του. Πλήθος αρτοκλασιών εκ μέρους των πιστών. Η με-
γαλοπρεπής τελετή του εσπερινού, ολοκληρώθηκε με τηνλιτάνευση της 
Ιεράς εικόνας του Αγίου. Ο Πατήp Κωνσταντίνος Πρίμπας ευχαρίστησε 
όλους για την παρουσία τους και την ευλάβεια τους. Ανήμερα της εορτής 
Παρασκευή 19 Ιουνίου, τελείτε ο Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία, ιεροργούντος του ιεροκήρυκος της Ιεράς μητροπόλεως κ.κ. Ιωαννικί-
ου, μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. 

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας με τον ο εσπερινός και την παράκληση του Αγίου. 

Η λήξη των κατηχητικών μαθημάτων στην ενορία μας πραγ-
ματοποιήθηκε με την παρουσία πλήθους ενοριτών , γονέων 
των παιδιών που αποτελούν τις νεανικές συνάξεις και γονέ-
ων και μαθητών του Ενοριακού Φροντιστηρίου καθώς και των 
εθελοντών καθηγητών . 

Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό του πατρός Αναστασίου 
Σαργέντη η Κατηχήτρια - Θεολόγος Γεωργία Γαλαζούλα πα-
ρουσίασε την ολοκλήρωση της φετινής εργασίας δίδοντας με-
γάλη βαρύτητα στην θέληση των παιδιών για κατήχηση και 
την καθολική συμμετοχή στις εργασίες .

Και μετά τις ευχαριστίες και τις παρουσιάσεις ήρθε ο εκλε-
κτός καραγκιοζοπαίχτης Γιώργος Αθανασίου και μας έκανε 
όλους να αισθανθούμε παιδιά , να γελάσουμε με την ψυχή 
μας και ακούγοντας τις παιδικές φωνές και τα γέλια να αισιο-
δοξούμε . Και του χρόνου με υγεία και ευλογία .

«Η Κεραμική είναι μια από τις αρχαιότερες τέχνες και εί-
ναι μια από τις τέχνες που μας συνδέει με το παρελθόν και 
την ιστορία μας. Μια μορφή έκφρασης που μας έχει χαρί-
σει υπέροχα αντικείμενα της καθημερινότητας αλλά και 
σπουδαία έργα τέχνης.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών, δίνει την 
ευκαιρία σε ανθρώπους να δημιουργήσουν και να εκφρα-
στούν χρησιμοποιώντας το βασικότερο συστατικό της γης, 
το χώμα. Ο Δήμαρχος Γιάννης κασσαβός, ευχήθηκε στους 
συμμετέχοντες στην έκθεση να είναι πάντα δημιουργικοί 
και γενεσιουργοί με ό,τι και αν καταπιάνονται.



ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 03 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ, 

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

υπέρ της ανάπαυσης της πολυαγαπημένης μας 

Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σάββας και Ελένη Γεωργοπούλου, Μαρία και Χρήστος 

Χριστοφίδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωστής, Εβελίνα, Κωστής, Φαίη και Σταμάτης

ΤΑ ΑΙΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΛΟΥΤΣΗ 

40/HMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την   Κυριακή 10 Ιουλίου 2016 και ώρα  9:30 π.μ. 

40/HMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό  Ναό Αγίου Γεωργίου Αχαρναί,  

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου,   

Πατέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευθυμία

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κων/να - Δημήτρης - Ηλίας

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:  Δημήτριος  και  Χρυσούλα Δαμάσκου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια

 στην  Οικία,  οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 82 - Αχαρνές

Κυριακή 3 Ιουλίου 201612

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό 

Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, 
Πατέρα, Γαμπρού, Αδελφού και Θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΔΙΕΛΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιώργος, Σπύρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος και Βασιλική Αίελα 
Γεώργιος και Ελένη Κιούση — Γεώργιος και Φωτεινή Λεοντάρη

Μιχάλης και Δήμητρα Χαρίτου 
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: Αικατερίνη χήρα Σπ. Κιούση

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

ΕΤΗΣΙO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 03 Ιουλίου 2016 και ώρα 9:00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου, Ντάρδιζας 
(Αχαρναί), υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Χήρα 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΑΡΑ 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ : Χρήστος και Σοφία Κατάρα, 
   Βασιλική και Παναγιώτης Μεσίσκλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος και Ελευθερία, Θεόδωρος, Ευαγγελία, Ιωάννης
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Ναταλία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η Οικογένεια θα προσφέρει καφέ 
και θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Ιερά Μονή 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Ιουλίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής της Χελιδονούς 

, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΑΡΛΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεανώ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δημήτριος και Ελένη Σαρλή, Όλγα και Ευθύμιος 

Τσεκούρας, Γεώργιος Σαρλής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Πέτρος Σαρλής

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Οικία των,

 οδός Δεκελείας και Γαρδένιας 3 – Αχαρνές 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ, 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, 

Πατέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΡΔΑΝΟΥ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα, Κωνσταντίνος

Η ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελική 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙ : ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 

στο καφενείο Βασίλη Σουλάκη 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Ιουλίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Αχαρναί), 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου. 

ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΙΚΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στυλιανή, Κωνσταντίνα, Ευάγγελος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Πέτρος , Σπυριδούλα, Παναγιώτα, Στέφανος, Σοφία

Η ΑΔΕΛΦΗ: Μαρία

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ,

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου –

Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΦΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος και Χρυσούλα, Ελένη και Φραγκίσκος, 

Δημήτρης και Φωτεινή, Παναγιώτης, Ευαγγελία και Χρήστος.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασιλική, Ιωάννα, Ιωάννης, Δέσποινα, Ιωάννης, 

Βασιλική, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ



Ο ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΥΤΥΧΙΑΣ το 
γένος ΖΑΦΕΙΡΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ του ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος ΓΚΟΥΛΙΟΥ που γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
μέλλουν να έρθουν σε γάμο που θα τελεσθεί στον Ι.Ν Αγ. 
Τριάδος Θρακομακεδόνων ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ το 
γένος ΣΑΡΒΑΝΙΚΟΥ που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΟΥΤΣΟΥ-
ΚΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ το 
γένος ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλλουν να έρθουν σε γάμο που 
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και της 
ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΜΠΟΥΚΗ που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΛΑ-
ΖΑΡΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΛΑΡΙΣΑΣ το γένος 
ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλλουν να έρθουν σε 
γάμο που θα γίνει στην ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το 
γένος ΠΑΛΛΗΚΑΡΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – 
ΑΙΜΙΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΚΟΡΑΣΙ-
ΔΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ μέλλουν να έρθουν σε γάμο που θα γίνει στους 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

 Ο ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑΣ το γένος ΙΩΣΙΦΙΔΟΥ που γεννήθηκε στο ΚΡΑΝΣΟΝΤΑΡ 
–ΡΩΣΙΑΣ και κατοικεί στο ΛΑΥΡΙΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΑΖΑΝΤΖΙ-
ΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΛΛΑ το γένος ΑΡΟΥΣΑ-
ΝΟΒΑ που γεννήθηκε στη ΝΙΚΑΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλλουν να έρθουν σε γάμο που θα γί-
νει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ το 
γένος ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ και κατοικεί στο ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ και η ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΟΛΓΑΣ το γένος 
ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΟΛ-
ΓΑΣ το γένος ΦΛΩΡΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-
τοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΑΡΤΣΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ της ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ το γένος ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, που 
γεννήθηκε στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙΑ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΠΑ-
ΛΙΝΑΣ το γένος ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στο ΤΣΙΤΙΣΑΗ 
– ΡΩΣΙΑΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΕΜΒΑ-
ΛΩΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΝΑΝΤΕΖΝΤΑΣ 
το γένος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στο ΤΣΜΚΕΝΤ – 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλλουν 
να έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗΣ το γένος ΚΑΤΣΑΝΟΥ που γεννήθηκε στη ΛΑΡΙΣΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ το γένος ΕΥΘΥΜΙΟΥ που γεννήθη-
κε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλ-
λουν να έρθουν σε γάμο που θα γίνει στην ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ 
- ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της 
ΛΑΜΑΡΑΣ το γένος ΤΖΕΪΡΑΝΟΒΑ που γεννήθηκε στη ΤΥ-
ΦΛΙΔΑ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ και κατοικεί στη ΒΕΡΟΙΑ - ΗΜΑΘΙΑΣ και η 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ το 
γένος ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΟΥ που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑ-
ΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλλουν να 
έρθουν σε γάμο που θα γίνει στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι πρώτου ορό-
φου, στην περιοχή Αγίου Αθανα-
σίου. Τηλ, 210 2443258 και 6973 
952838. 4Δ149. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. 
περίπου στο κεντρικό Μενίδι, 
Οδυσσέως 18, στον Ά πρώτο, ανα-
καινισμένο, με θωρακισμένη πόρτα 
ασφαλείας, διαμπερές, ευάερο και 
ευήλιο, με καινούρια τέντα, ενοί-
κιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 
6973214792.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μονοκατοικία με 
αυλή, επί της οδού Αγαμέμνονος 
66 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2447469 
και 6982 803588. 4Δ147. 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 438 τ.μ. εκτός 
σχεδίου, καθαρό από εισφορές, επί 
της οδού Πλήθωνος Γεμιστού και Αρι-
στοτέλους, πλησίον του Σιδηρ. Σταθ-
μού, περιφραγνένο, με εννέα ρίζες 
ελιές. Τηλ. 210 2469824. 4Δ147.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ηλε-
κτρικής κιθάρας σε αρχάριους και 
προχωρημένους, από κάτοχο του 
Diploma of the London College of 
Music. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 6973 
079041 - e-mail:johnven1993@
hotmail.com . 6Δ152 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται 
από κάτοχο c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, 

παραδίδει μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογι-
κές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ147
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία 
παραδίδονται από έμπειρη καθη-
γήτρια 30 έτους πείρας. Χαμη-
λές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 
6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Εταιρεία Κοινοχρή-
στων, Καθαριστές, Καθαρίστριες, 
οδηγοί και μη, μισθός και Ι.Κ.Α. Τηλ. 
6945 808080. 4Δ149 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμ-
βάνει την διανομή φυλλαδίων Τηλ 
6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, 
αναλαμβάνει τον καθαρισμό και 
περιποίηση, κήπων, ελεύθερων 
χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέ-
δων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 
6987 387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κότες
 Αυγοπαραγωγής 

στην τιμή των 8 ευρώ εκάστη, 
καθώς και αυγά οικολογικά, 

με 5 ευρώ η καρτέλα. 
Τηλ. 6974 537283. 6Δ151

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

3/7/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Αγ. Κωνσταντίνου 16. ΤΗΛ. 210 2460251
4/7/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210 2444418
5/7/2016 ΤΡΙΤΗ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Αγίας Τριάδας 75. ΤΗΛ. 210 2442655

6/7/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αριστοτέλους 200-202 . ΤΗΛ. 210 2477292

7/7/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Δεκελειας 90 . ΤΗΛ. 210 2477724

8/7/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 
Παρνηθος 95. ΤΗΛ. 210 2445975

9/7/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 Λ. Θρακομακεδόνων 22. ΤΗΛ. 210 2466608

10/7/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660

11/7/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 
Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440

12/7/2016 ΤΡΙΤΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
Δεκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690

13/7/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 210 2442311

14/7/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 
Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 210 2404494

15/7/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440

16/7/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211 7000902
17/7/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 

Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
03- 07- 2016 Έως 17 - 07 – 2016

ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

Λείψανα των θαυματουργών 
Αγίων Ματρώνας και Σεραφείμ του Σαρώφ 

προς προσκύνηση στις Αχαρνές 
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά Αχαρνών εκτίθεται 

προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα μεγάλων Ρώσων Αγίων: Οσίου Σεραφείμ 
του Σαρώφ, Αγίας Ματρόνας της Αόμματης, Μόσχας, Αγίων Φιλαρέτου
 και Θεοδοσίου Αρχιεπ. Τσερνίγκοφ και Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί μπορούν να λαμβάνουν την ευλογία των Αγίων

 καθημερινά, αφού ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελά παραμένει ανοιχτός 
καθημερινά από 8:00 π.μ. με 1:00 μ.μ. και από τις 5:00 μ.μ. μεχρι 8:00 μ.μ.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 25/7-ΤΡΙΤΗ 26/7 - 2ήμερη εκδρομή - ΜΥΚΟΝΟΣ-ΤΗΝΟΣ 
Περιλ/ται διαμονή 1 νύχτα με πρωινό σε ξενοδοχείο μέσα στη Τήνο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια 

Ραφηνα-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΤΗΝΟΣ-Ραφήνα, μεταφορά από/προς λιμάνι. Εισιτ 120 Ε 
• ΚΥΡΙΑΚΗ 10/7---ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΝΟΣ - 

Περιλ/ται ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφηνα-ΤΗΝΟΣ-Ραφήνα, μεταφορά από/προς το λιμάνι Εισιτ 55 Ε 
• ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑ -ΠΟΡΟ -ΑΙΓΙΝΑ /ΑΓΚΙΣΤΡΙ!!! ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7 και ΚΥΡΙΑΚΗ 31/7

 Μεταφορά, φαγητό, διασκέδαση εισιτ. από 50 Ε/ 
Συνδυάζουμε 2/ΗΜΕΡΗ εκδρομή και παράσταση στο Αρχαίο θέατρο ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

• ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!!! - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ 
 ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΡΩΙ/ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Πληροφορίες στα τηλ. 210-2469576, 6977625869

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές -  ΤΗΛ.: 210-2469576 Fax: 210-2464760

 www.perrakistours.gr – e-mail: info@perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  Ενδοσκοπήσεις  Παιδο ΩΡΛ  Νευροωτολογία - 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
 Έλεγχος ιλίγγου  Εμβοών 

-Αλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 Θεραπεία Ροχαλητού

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

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

13674

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
MD, ΡHD ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιμελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

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

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

Éáôñåßï : ×áñ. Ôñéêïýðç 197, 14564 ÊçöéóéÜ 
Ôçë. 2130365669 – Êéí. 6998070000 - e-mail: dimitris@damaskos.com
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ΧΡΗΣΤΟΥ  ΘΑΝΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΘΑΝΑΣΗΣ

ΝΙΚΟΥ  ΒΑΣΙΑ
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝ/ΝΑ

∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  ∆ΑΥΪ∆
ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΣ

ΚΑΝΟΥΤΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ  ΑΚΗΣ

∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  ∆ΑΥΪ∆
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΨΟΥΛΗΣ  ΑΡΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΡ∆ΑΜΠΙΚΗ  ΟΛΓΑ
ΚΑΨΟΥΛΗΣ  ΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΥ  ΒΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΥΤΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΨΟΥΛΗΣ  ΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΥ  ΒΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ  ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΑ  ΙΡΙΑΝΑ
ΚΟΛΟΜΠΑΤΣΟΥ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝ/ΝΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  ∆ΑΥΪ∆
ΝΙΖΑΜΗ  ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΤΣΙΑΤΑ  ΑΝΗ

ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  ∆ΑΥΪ∆
ΚΑΜΕΝΙ∆ΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΖΑΧΑΡΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΑ  ΛΕΝΑ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ

ΝΙΖΑΜΗ  ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΖΑΧΑΡΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ  ΛΕΝΑ
ΦΙΛΗ  ΕΛΕΝΗ

ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝ/ΝΑ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ

ΤΣΙΑΤΑ  ΑΝΗ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ  ΜΑΡΙΑ
ΚΑΨΟΥΛΗΣ  ΑΡΗΣ

ΚΑΡ∆ΑΜΠΙΚΗ  ΟΛΓΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΥ  ΒΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΝΤΕΛΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΚΑΜΕΝΙ∆ΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΘΑΝΑΣΗΣ

ΦΙΛΗ  ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡ∆ΑΜΠΙΚΗ  ΟΛΓΑ

ΜΑΘ/ΚΑ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ

Α.Ο.Θ.
Α.Ο.Θ.

Α.Ο.∆.Ε.
ΧΗΜΕΙΑ
Α.Ε.Π.Π.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ

Α.Ο.Θ.
ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
Α.Ε.Π.Π.
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΜΑΘ/ΚΑ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Α.Ο.Θ.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ
ΧΗΜΕΙΑ
Α.Ε.Π.Π.
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΧΗΜΕΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΕΚΘΕΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ

Α.Ε.Π.Π.
ΕΚΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ
Α.Ε.Π.Π.

20
19,8
19,6
19,6
19,5
19,3
19,3
19,1
19
19

18,9
18,9
18,8
18,6
18,3
18,2
18,2
18,2
18

17,9
17,8
17,7
17,6
17,6
17,6
17,5
17,5
17,4
17,3
17,3
17,3
17,2
17
17
17

16,9
16,7
16,7
16,7
16,6
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,2
16,2
16,2
16,2
16,1
16,1
16
16

15,9
15,8
15,8
15,7
15,7
15,7
15,6
15,6
15,5
15,1
15

2ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
4ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
6ο ΓΕΛ
ΘΡΑΚ.
2ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
1ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
1ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
6ο ΓΕΛ
1ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
Ι∆ΙΩΤ.
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
4ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
1ο ΓΕΛ
ΘΡΑΚ.
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
4ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
ΘΡΑΚ.
2ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
1ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
4ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
1ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
ΘΡΑΚ.
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ
7ο ΓΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  2016




