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Με πρωτοβουλία ...Κουίκ, «ξεσφίγγει» 
η οικονομική «θηλιά» του Δήμου 

Το μεσημέρι, της περασμένης Πέμπτης υπό την προεδρία 
του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Παναγιώτη Κουρουμπλή και μετά από πρωτοβουλία του Υφυ-
πουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Τέρενς Κουίκ, πραγματοποιή-
θηκε σύσκεψη, στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., με την παρουσία του Δημάρχου 
Αχαρνών, Γιάννη Κασσαβoύ, του Προέδρου του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών & Δανείων, Κώστα Βαρλαμίτη και υπηρεσιακών 
παραγόντων, όπου εξετάστηκε η δυνατότητα επίλυσης των οι-
κονομικών προβλημάτων του Δήμου Αχαρνών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στο τα-
μειακό έλλειμμα του Δήμου Αχαρνών το οποίο ανέρχεται στο 
ποσό των 10,27 εκ ευρώ, και στην ανάγκη ρύθμισης των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών του Δήμου Αχαρνών, θέμα για το οποίο ο 
κ. Κουρουπλής έδειξε θετική προαίρεση καθώς απασχολεί πολ-
λούς του δήμους της Ελλάδος. 

Αποτέλεσμα της συνάντησης, η υποχρέωση του Δήμου 
Αχαρνών να προσκομίσει, αμεσότατα - το πολύ μέχρι τη Δευτέρα 
το πρωί - όλα τα οικονομικά στοιχεία εκείνα, που να αποδεικνύ-
ουν τη χρηστή διαχείριση της Διοίκησης, ώστε να αναζητηθούν, 
πρακτικά πλέον, οι λύσεις που θα «βγάλουν» από το οικονομικό 
«αδιέξοδο» τον Δήμο. 

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει νέα σύσκεψη μετα-
ξύ υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Αχαρνών και του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με κύριο θέμα 
τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών.

Από την πλευρά του ο κ. Κουίκ, επεσήμανε πως «εξετάστηκαν 
όλες οι δυνατότητες επίλυσης του οικονομικού αδιεξόδου του 
Δήμου, με ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Μετά την εξέταση των 
λογιστικών στοιχείων, υπάρχει η ένδειξη, ότι καταγράφονται πλέ-
ον σημαντικές προϋποθέσεις, ώστε ο Δήμος να βγει από την οι-
κονομική του ασφυξία».. 

Στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών 
της 30ης Ιουνίου 2016 συζητήθηκαν θέματα και πάρθη-
καν αποφάσεις που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και 

αφορούν σημαντικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο Δήμος Αχαρνών επί σειρά ετών, στους τομείς, της κοι-
νωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, της εξυπηρέτησης των 
δημοτών, της αύξησης των εσόδων και των υποδομών. 

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, για την πόλη μας, δεδο-
μένης τόσο της οικονομικής κρίσης, όσο και της γνωστής περι-
πέτειας της έγκρισης του προϋπολογισμού για το 2016. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε επιγραμματικά τις αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβούλιου, ξεκινώντας από το έργο αποχέτευ-
σης στην Λυκότρυπα. 

• Ψηφίστηκε το έργο αποχέτευσης στην Λυκότρυπα ύψους 
1,825 εκ. ευρώ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 22η 
συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου 2016, παρουσία του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού. το σημαντικό και χρονίζον έργο 
της αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Λυκότρυπας.

• Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Κέντρου Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», απόφαση με την 
οποία η ΑΡΩΓΗ μπορεί να ενταχθεί σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
και να λειτουργήσει ο ξενώνας ΑμΕΑ (Βαμβακάρειο ίδρυμα). 

• Αν και πέρασαν 10 χρόνια από τότε που το Ολυμπια-
κό Χωριό κατοικήθηκε, τώρα ο Δήμος Αχαρνών πρόκειται 
να αποκτήσει κτίρια για να τα χρησιμοποιήσει για τη στέγα-
ση υποδομών, όπως ΚΕΠ, ΚΑΠΗ και Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
Μια εξέλιξη που προέκυψε ύστερα από τη συνεργασία του 
Δημάρχου Αχαρνών με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προς όφελος των 

κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού. 

• Χρηματοδότηση τη δομής «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναι-
κών Θυμάτων Βίας» συνολικού προϋπολογισμού 671.000 
ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ατ-
τική 2014 -2020».

• Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών». Η πρόταση θα κατατεθεί στο Περι-
φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 -2020» (συγ-
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

• Έγκριση Μελέτης του έργου «Συντήρηση και κατασκευή 
οδών του Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 1,1 εκ. ευρώ». 

• Έγκριση Μελέτης του έργου «Επισκευή και ενεργειακή 
αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων χώρων Δήμου 
Αχαρνών» προϋπολογισμού 1,3 εκ ευρώ. 

• Έγκριση Μελέτης του έργου «Έργα αναβάθμισης Παιδικών 
Χαρών Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 632.000 ευρώ (του 
έργου). Το έργο αφορά επτά παιδικές χαρές που θα κατασκευα-
στούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. 

• Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Δράσεις 
για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου 
Αχαρνών» προϋπολογισμού 2,8 εκ. ευρώ. 

• Εκπόνηση Σχεδιασμού Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβα-
σης με σκοπό την αξιοποίηση πόρων που διατίθενται από το 
ΕΣΠΑ 2014-2020 για ολοκληρωμένες βιώσιμες αστικές παρεμ-
βάσεις σε συνεργασία με δήμους της Ανατολικής Αττικής, και με 
πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες στο www.acharnes.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, 
ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Επίκαιρη συνέντευξη της Ευρώπης Κοσμίδη: 
«Κανένα όφελος η απαγόρευση 
δόμησης σε αγροτεμάχια…» 
Κανένα όφελος ούτε για τη γεωργία αλλά 
ούτε για το περιβάλλον δεν προκύπτει από 
την απαγόρευση της δόμησης σε αγροτικές 
εκτάσεις, η οποία προέκυψε, αιφνιδιαστικά, 
από σχετική τροπολογία που κατέθεσε το 
υπουργείο περιβάλλοντος την περασμένη 
Παρασκευή.                                        ΣΕΛ.3

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Σημαντικές αποφάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών 



Κυριακή 17 Ιουλίου 2016�

• Τα πραγματικά αποτελέσματα των Κάπιταλ  Κοντρόλς γίνο-
νται σήμερα ορατά που μία μετά την άλλη οι μεγάλες Ελληνι-
κές επιχειρήσεις, βαράνε κανόνι και μένουν στο δρόμο χιλιάδες 
οικογένειες. Αυτή είναι η τραγική πορεία της Ελληνικής οικονο-
μίας. Όλα τα άλλα είναι φαντασιώσεις των κυβερνητικών και 
λόγια του αέρα, κοινώς μπούρδες.

• Η απλή αναλογική μπορεί να δώσει σχετική πλειοψηφία, όχι 
όμως την απόλυτη του πενήντα συν ένα για τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης. Άλλωστε αντίθετα ιδεολογικά κόμματα δεν συμβιβά-
ζονται και δεν προστίθενται. Απορώ γιατί οι σημερινοί αρχηγοί των 
κομμάτων επιθυμούν την ακυβερνησία και την αναρχία. Ποιόν θα 
ωφελήσει. 

• Όσοι πίστεψαν ότι μπορούν να νικήσουν τον καπιταλισμό εί-
ναι απλά επικίνδυνοι ρομαντικοί. Σπάνια άνθρωποι μπόρεσαν 
να νικήσουν τον εαυτό τους, δηλαδή τα βιολογικά τους ένστι-
κτα. Ποτέ ο άνθρωπος δεν θα σταματήσει να είναι άπληστος. Ο 
αγώνας κατά του καπιταλισμού γίνεται απλά για να αλλάξου-
με θέση. Δηλαδή από θύματα να γίνουμε θύτες. Κυνηγάμε την 
ουρά μας και ποτέ δεν την φτάνουμε.

• Ο ρομαντισμός, ο εγωισμός και η ηλιθιότητα είναι αδέλφια. Είτε 
ο ένας υπερισχύει είτε ο άλλος, το αποτέλεσμα είναι από χέρι οι-
κονομική ζημία. Το πρόβλημα είναι όταν, αυτά τα αδέλφια κυβερ-
νούν έναν ολόκληρο λαό. Την ζημιά την πληρώνουμε όλοι μας, 
δίκαιοι και άδικοι.

• Όπως το πρόβλημα των τσιγγάνων είναι άλυτο, έτσι και το 
πρόβλημα του καπιταλισμού είναι άλυτο. Από την στιγμή που 
δημιουργήσαμε το χρήμα, μεταλλικό ή χάρτινο, δημιουργή-
σαμε τον καπιταλισμό, ο οποίος στηρίζεται στην παραγωγική 
εργασία των πολιτών. Όλα τα άλλα είναι ψευδαισθήσεις και 
αυταπάτες. Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα οι άνθρωποι λένε. Ο μη 

εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω. 

• Μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου αρκετά έξυπνο, σαν κυβερ-
νήτης ή σαν υπουργός και εξαπάτησες τους ψηφοφόρους για να 
κερδίσεις την όποια εξουσία, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις 
την τσέπη κανενός πολίτη. Όταν έλθει η ώρα θα πληρώσεις το τί-
μημα της απάτης σου. Οι άνθρωποι, ούτε λιγότερο πλεονέκτες γί-
νονται, ούτε περισσότερο βλάκες. 

• Λίγο ή πολύ όλοι καταλαβαίνουμε το σωστό και το  δέον γενέ-
σθαι. Στην πράξη όμως συμβαίνουν τα εντελώς  αντίθετα. Πρέ-
πει να χειριζόμαστε 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 σε ελκυστικά 
πρόστιμα φοροδιαφυγής  για να συντηρήσουν την κομματική τους 
πελατεία και να νέμονται την εξουσία. Στο χωριό μου λέμε. Βρε 
ούστ κοπρόσκυλα. 

• Δύο φίλοι βρίσκονται κάθε μέρα στο καφενείο και συζητάνε 
διάφορα πράγματα. Κάποια στιγμή λέγει ο ένας.  Δικε μου, να 
σε ρωτήσω μια αδιάκριτη ερώτηση. Όταν   η γυναίκα σου κάνει 
σεξ φωνάζει; Ου, αν φωνάζει λέει. Αφού την ακούω εγώ από το 
καφενείο.

• Άλλες οι βουλές των ανθρώπων και άλλα το κυρίαρχο αρσενι-
κό κελεύει. Όσο και να ματώσεις, θα αναγκασθείς να αποχωρή-
σεις ηττημένος. Το θηρίο είμαστε όλοι εμείς.  Και τότε όλοι θα σου 
φταίνε. Έτσι γίνεται πάντα και η ζωή συνεχίζεται. 

• Η σεξουαλική ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου, είναι ατο-
μικό του δικαίωμα. Αρκεί να μην προκαλεί το δημόσιο αίσθη-
μα. Όπως έλεγε και η Σαπφώ Νοταρά, εδώ μέσα γίνονται 
Σόδομα και Γόμορα. Τελικά καταλήγουν στην συμφορά της 
γυναίκας του Λωτ. 

• Ο υπόκοσμος και η Ελιτ, είναι το ίδιο πράγμα, δουλεύουν όμως 
σε διαφορετικά επίπεδα. Κλοπές, απάτες, εκβιασμοί, φόνοι, γίνο-
νται άλλοτε, με βαρβαρότητα και άλλοτε με τάκτ. Εγώ μένω με 
την απορία. Τι κάνουμε βρε παιδιά, που πάμε;

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Μήνας  Εορτών και πανηγυριών και ο Ιούλιος. Ήδη 
από τις Αρχές του μήνα, ζήσαμε τις εκδηλώσεις – 
ανταμώματα, συλλόγων, Ηπειρωτών, Θεσσαλών και  
Ευκλείδεια 2016. Ακολούθησε  το Πανηγύρι τις Χα-
ραυγής, που ήταν για καλό σκοπό, για την ανέγερση 
του νέου Ιερού Ναού. Και ακολουθούν, το πανηγύρι 
του Προφήτη, Ηλία, της Αγίας Παρασκευής, της Αγί-
ας Άννας και του Αγίου Παντελεήμονος. 

• Υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοι-
νωνίας της Περιφερειακής Οργάνωσης Αττικής, 
ορίστηκε  η πρώην υποψήφια βουλευτής της πό-
λης Γωγώ Δαλακώστα, με απόφαση του προέδρου 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Αμέσως η ίδια ευχαρηστεί 
τον πρόεδρο του κόμματος και δηλώνει να φανεί 
αντάξια της εμπιστοσύνης. 

• Στην αναδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων 
της χώρας στοχεύει νομοσχέδιο του υπουργείου Δι-
καιοσύνης, το οποίο αναρτήθηκε για διαβούλευση.  
Πληροφορίες λένε,  το υποθηκοφυλακείο Αχαρνών 
μεταφέρεται στο Περιστέρι!!!

• Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να προ-
χωρήσει σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων. Οι νέες και 
οριστικά καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δη-
λώσεων είναι: - Για τις φορολογικές δηλώσεις φυ-
σικών προσώπων, η Δευτέρα 18.7.2016 ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν και οι φορο-
λογικές δηλώσεις που απομένουν. - Για τις φορο-
λογικές δηλώσεις νομικών προσώπων, η Δευτέρα 
25.7.2016.

• Ξεκίνησαν από την  Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016, η 
υποβολή των αιτήσεων, για ένταξη νοικοκυριών, 
που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, στην πρώ-
τη φάση του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης». Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2016. 

• Χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου θα χάσουν την 
ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων αν καθυστερή-
σουν να εξοφλήσουν για περισσότερο από 15 μέ-
ρες οποιοδήποτε νέο χρέος προς την Εφορία, όπως 

η 1η δόση του φόρου εισοδήματος ή του ΕΝΦΙΑ 
του έτους 2016!

• Μέσα στον υπέροχο τόπο, κάτω από τα τεράστια 
πλατάνια και δίπλα στα νερά του ρέματος, πανη-
γύρισε με λαμπρότητα το εκκλησάκι της Αγίας Κυ-
ριακής Βαρυμπόμπης. Πλήθος πιστών απ’ όλες τις 
συνοικίες των Αχαρνών προσήλθε και φέτος στην 
πανήγυρη της Αγίας Κυριακής, ενώ ο Μέγας πανη-
γυρικός εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας τελέστηκε το 
απόγευμα της Τετάρτης 6 Ιουλίου, χοροστατούντος 
του Εφημερίου Ευαγγέλου Λάζου.

• Συνάντηση – ενημέρωση των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΔΙΕΞΟΔΟΥ με τους υπευ-
θύνους του Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης του 
ΟΚΑΝΑ, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πρόληψης 
«ΔΙΕΞΟΔΟΣ» στις 29 Ιουνίου 2016. 

• Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφο-
ρούν τη διερεύνηση δραστηριοτήτων του Κέντρου, 
την άμεση ανάγκη στελέχωσής του για την συνέχι-
ση της εύρυθμης λειτουργίας του, ενώ δόθηκε έμ-
φαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του 
ΟΚΑΝΑ και του Δήμου Αχαρνών. 

• Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων 
καλεί όλους τους δικαιούχους οικογενειακών τά-
φων του Δήμου Αχαρνών οι οποίοι βρίσκονται είτε 
στο Παλαιό Κοιμητήριο (Πλατεία Καράβου) είτε 
στο Νέο Κοιμητήριο (περιοχή Πλάτωνας), όπως 
προσέλθουν έως την 31-07-2016 (καταληκτική 
ημερομηνία) στα γραφεία του Νέου Κοιμητηρίου 
προσκομίζοντας τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγρα-
φα: Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
απευθύνεστε στα τηλέφωνα του γραφείου Νέου 
Κοιμητηρίου του Δήμου Αχαρνών 210 2401933 και 
210 2477509.

Χρήσιμες συμβουλές για να μην προκαλέσουμε 
πυρκαγιά, για να είμαστε προετοιμασμένοι και  τι 
κάνουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μπορείτε να τις 
διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύ-
θυνση www.acharnes.gr. 

• Στο «δόκανο» της αστυνομίας πιάστηκε 43χρονη 

στις Αχαρνές, η οποία συνελήφθη τα ξημερώμα-
τα της περασμένης Τρίτης από αστυνομικούς του 
τμήματος ασφαλείας Αχαρνών, καθώς είχε μετα-
τρέψει το σπίτι της σε αποθήκη όπλων και κλοπι-
μαίων. Επίσης, αναζητούνται δύο ακόμα συνεργοί 
της, ηλικίας 22 και 46 ετών.

• Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει 
το δεύτερο μέρος της Κοινωφελούς Εργασίας που 
αφορά άλλους 34 δήμους με υψηλή ανεργία.

• Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι δήμοι Αχαρνών, Ιλί-
ου και Πετρούπολης. Το πρόγραμμα αφορά 12.656 
ανέργους από τους οποίους οι μισοί θα απασχολη-
θούν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ενώ στα μέσα 
του 2017 θα προσληφθούν στους ίδιους δήμους οι 
άλλοι μισοί.

• Επιτυχία της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέ-
κνων, καθώς ψηφίσθηκαν οι διατάξεις για δημοτικά 
τέλη και προσλήψεις . Μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας 
λαμβάνει και η δική μας Μαρία Ναυροζίδου, με τις 
πάμπολες εμφανίσεις στα κανάλια. Άξια.

• Δωρεάν, από τα ιδιωτικά φαρμακεία, θα προ-
μηθεύονται τα φάρμακά τους οι πρώην κάτοχοι 
βιβλιαρίων απορίας και οι οικονομικά αδύναμοι 
ανασφάλιστοι, από την 1η Αυγούστου. 

• Επτά παιδικές χαρές προβλέπονται σε-πρώτη 
φάση-να αναβαθμιστούν στο δήμο Αχαρνών σύμ-
φωνα με τη μελέτη που παρουσιάστηκε κι εγκρίθηκε 
από το Δ.Σ Αχαρνών ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμ-
μα για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια.

Η επιλογή των παιδικών χαρών, όπως ανέφερε ο 
εισηγητής του θέματος διευθυντής της τεχνικής 
υπηρεσίας Νίκος Γεωργακόπουλος έγινε τόσο με 
χωροταξικά κριτήρια όσο και με κριτήρια επισκε-
ψιμότητας.

• Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου θα 
αναρτηθούν στο διαδίκτυο, στους λογαριασμούς 
που τηρούν στο Taxisnet 6.000.000 φυσικά πρόσω-
πα και περίπου 250.000 εταιρίες και λοιπά νομικά 
πρόσωπα, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ 
για το 2016.

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 

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

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ

«Διευκρινίσεις για την 
προστασία τραπεζικού 

λογαριασμού από κατασχέσεις 
λόγω χρεών»

Με αφορμή δημοσιεύματα για θέματα ληξι-
προθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, η Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι:

1. Όπως είναι γνωστό (ν. 4254/2014), οι 
φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα, με απλή 
διαδικασία, να δηλώσουν στο TAXIS έναν (μο-
ναδικό) τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο 
υπάρχει προστασία από κατασχέσεις, μέχρι 
του ποσού των 1.250 ευρώ το μήνα.

Δυστυχώς, μεγάλος αριθμός φορολογου-
μένων δεν έχει δηλώσει ακατάσχετο λογα-
ριασμό, με αποτέλεσμα να καταγράφονται 
διαμαρτυρίες από πολίτες, που εάν είχαν 
δηλώσει το λογαριασμό αυτό, θα είχαν λάβει 
την προβλεπόμενη προστασία.

2. Σε κοινούς λογαριασμούς, το δικαίωμα 
του Δημοσίου να επιβάλλει κατάσχεση περι-
ορίζεται στο ποσοστό του οφειλέτη (π.χ. σε 
λογαριασμό οφειλέτη του Δημοσίου με συν-
δικαιούχο μη οφειλέτη, η κατάσχεση επιβάλ-
λεται στο 1/2 του λογαριασμού).

3. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων οφει-
λετών έγινε βάσει νόμου, που ισχύει από το 
2011 (άρθρο 9 του ν. 3943/2011), και είναι η 
τρίτη φορά που εφαρμόζεται (οι προηγούμε-
νες δύο ήταν το 2011 και το 2013).
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Κανένα όφελος ούτε για τη γεωργία αλλά ούτε 
για το περιβάλλον δεν προκύπτει από την απα-
γόρευση της δόμησης σε αγροτικές εκτάσεις, η 
οποία προέκυψε, αιφνιδιαστικά, από σχετική τρο-
πολογία που κατέθεσε το υπουργείο περιβάλλο-
ντος την περασμένη Παρασκευή. Αυτό επισήμανε 
σε συνέντευξή της στο notioanatolika.gr, η Πο-
λιτική Μηχανικός, MSc και υπεύθυνη του Τομέα 
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων της Νέας Δη-
μοκρατίας, Ευρώπη Κοσμίδη. 

ΕΡ.: Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί χτύπημα για την 
κτηματαγορά η συγκεκριμένη τροπολογία. Συμφωνείτε; 
ΑΠ.: Ναι, αποτελεί ένα μεγάλο δυνατό χτύπημα για την 
κτηματαγορά τη στιγμή μάλιστα αυτή έχει ήδη υποστεί με-
γάλο πλήγμα λόγω της γενικότερης κρίσης των ακινήτων 
όπως για παράδειγμα η βαριά φορολογία λόγω ΕΝΦΙΑ, το 
μπλόκο των μεταβιβάσεων λόγω αυθαιρέτων κατασκευ-
ών που πρέπει πρώτα να τακτοποιηθούν με βαρύ κόστος 
για τους ιδιοκτήτες και, μετά, να πωληθούν, οι σωροί πι-
στοποιητικών, όπως βεβαιώσεις μηχανικών, πιστοποιητικά 
ενεργειακής απόδοσης που απαιτούνται και διαμορφώνουν 
όλη την αγορά ακινήτων, χωρίζοντας τα σε κοστοβόρα και 
μη. Και έρχεται σήμερα να προστεθεί και η κατάργηση ενός 
αβαντάζ που είχαν αγροτεμάχια σε εκτός σχεδίου περιοχές, 
να επιτρέπεται η δόμηση εντός αυτών. Και να καθίσταται, 
αιφνιδίως, αδύνατη κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σε 
αγροτικές περιοχές. Οικόπεδα με αξία, μετατρέπονται σε 
αλάνες για... ποδόσφαιρο. 

ΕΡ.: Βέβαια υπάρχει και η άποψη ότι με τη συγκεκριμέ-
νη τροπολογία μπαίνει φραγμός στην απώλεια γεωργικής 
γης και άρα ωφελείται ο πρωτογενής τομέας. 
ΑΠ.: Δεν είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τη στιγμή που 
επιτρέπεται με τον Ν.4178/13 η νομιμοποίηση αυθαίρετων 
κατασκευών σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια, σε γεωργική γη 

δηλαδή, για να γινόμαστε και κατανοητοί. Άλλωστε δεν αφο-
ρά το σύνολο της γεωργικής γης αλλά μόνον εκείνα τα αγρο-
τεμάχια που έχουν «πρόσωπο» σε εθνικές, επαρχιακές οδούς 
που συνήθως είναι για βοηθητικές χρήσεις των χωριών που 
ενώνουν. Όπως βενζινάδικα, βιοτεχνίες και επιχειρήσεις. 

ΕΡ.: Μια περιοχή που «θίγεται» σε μεγάλο βαθμό είναι 
αυτή των Μεσογείων και της ευρύτερης ανατολικής Ατ-
τικής. Τι πιστεύετε ότι θα σημαίνει για την οικονομία και 

την ανάπτυξη της περιοχής αυτής με δεδομένο βέβαια ότι 
η οικοδομική δραστηριότητα έχει καταρρεύσει; 
ΑΠ.: Πρακτικά μιλάμε για μετατροπή χιλιάδων οικοπέδων εν 
μια νυκτί σε απλά χωράφια. Σκεφτείτε τι συνεπάγεται αυτό 
για τους ιδιοκτήτες τους που οι περισσότεροι, μην ξεχνά-
με, είναι άνθρωποι αντιμέτωποι με βαριά φορολογία αφού ο 
ΕΝΦΙΑ όχι μόνο δεν μειώθηκε με τις δήθεν υποσχέσεις της 
πρωτοδεύτερης φοράς αριστεράς αλλά αυξήθηκε κιόλας 
κατά 30%.. Όσον αφορά την περιοχή των Μεσογείων, που τα 
τελευταία χρόνια με διάφορες ιδιωτικές πρωτοβουλίες με-
γάλων επενδύσεων όπως: το Mall Macarthur, το Αττικό Ζω-
ολογικό Πάρκο αλλά και άλλες εμπορικές επιχειρήσεις που 
«μεταφέρουν» αρκετό καταναλωτικό κοινό εκτός του κλει-
νού άστεως και δημιουργούσαν προϋποθέσεις για ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής μέσω της δόμησης, σημαίνει πως 
επιχειρείται πια με την κατάργηση των άρθρων αυτών, το 
«σταμάτημα» της ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιοχής. 

ΕΡ.: Πώς απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι έτσι διαφυ-
λάσσεται το περιβάλλον; 
ΑΠ.: Το περιβάλλον δεν εξαρτάται από πολιτικές κατάρ-
γησης δόμησης αλλά από πολιτικές κινήτρων για τη δια-
φύλαξη του περιβάλλοντος. Όταν ζητάς από τον κόσμο 
να πληρώσει πρόστιμο αυθαιρέτου σε δασικές περιοχές 
διατηρώντας έτσι το αυθαίρετό του μέσα σε δάσος, δεν 
μπορείς να υπερασπιστείς τη δήθεν πολιτική σου προς δι-
αφύλαξη του περιβάλλοντος μέσω της κατάργησης των 
διατάξεων αυτών. Είναι το λιγότερο φαιδρό στη σημερινή 
κρίση που διανύουμε, κάποιοι να βλέπουν το δέντρο και 
όχι το... δάσος. 

Επίκαιρη συνέντευξη της Ευρώπης Κοσμίδη: 

«Κανένα όφελος η απαγόρευση δόμησης 
σε αγροτεμάχια…» 



Κυριακή 17 Ιουλίου 2016�

              ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει  ο  Νίκος  Κακογιάννης 

τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Για το ψέμα και την αλήθεια …
 Τι είναι το ψέμα; Είναι λόγος μη αληθινός, 

μη ανταποκρινόμενος προς την αλήθεια, 
προς την πραγματικότητα. Είναι λόγος πλα-
στός, επινοημένος, η εσκεμμένη διαστρέ-
βλωσης παραποίησης ενός γεγονότος. Αυτό 
θεωρείται το ψέμα ή η αλήθεια.

Αντίθετα. Η αλήθεια, η πραγματικότητα, η 
ορθότητα.

 Τι είναι η αλήθεια; Ότι συμφωνεί προς γε-
γονότα, προς την πραγματικότητα. Ότι όντως 
συνέβη ή ότι όντος συμβαίνει. Ότι το ακρι-
βές, το αληθές, το ψέμα ποτέ δεν Ζει, για να 
γεράσει, λέει ο θυμόσοφος λαός! Το ψέμα 
είναι εφήμερο, πρόσκαιρο. Θα βγει σύντομα 
στη φόρα. Θα γίνει γνωστό. Θα δημοσιοποιη-
θεί. Θα φανερωθεί. Η αλήθεια θα λάμψει. Το 
ψέμα είναι μισητό και από το Θεό και τους 
ανθρώπους. Το ψέμα χαρακτηρίζεται ανοη-
σία. Γι’ αυτό όσοι το λένε είναι ανόητη. Επί-
σης όσοι διαστρεβλώνουν και παραποιούν τα 
γεγονότα. Όσοι λένε αναλήθειες και ανακρί-
βειες δεν χαίρουν εκτίμησης και κοινωνικής 
αποδοχής. Είναι απόβλητα. 

Κανένας ψεύτης δεν αποφεύγει για πολύ 
καιρό το ξεσκέπασμά του. Σύντομα θα απο-
καλυφθεί. Και η αλήθεια θα λάμψει. Ακόμα 
χαρακτηρίζεται από ανανδρία και πράγματι 
είναι ανανδρία. Είναι μωρία, είναι δειλία και 
απόκρυψη της αλήθειας.

Ο ψεύτης δεν γίνεται πιστευτός και όταν 

ακόμη καμιά φορά λέει την αλήθεια. 

Η λαϊκή παροιμία λέει «καλύτερα να σου 
βγει το μάτι παρά το όνομα». Η κακή φήμη. 
Τους ψεύτες, πρέπει να τους χαρακτηρίσει ο 
λαός, ως χαμηλής ψυχικής στάθμης, ως χα-
μηλού πνευματικού επιπέδου.

Οι ψεύτες έχουν ψυχές κατώτερες ανεπίδε-
κτες, υψηλών αισθημάτων. Θα προτιμούσα να 
σφραγίσω τα χείλη μου παρά να κινδυνέψω 
να πω κάτι που δεν είναι αλήθεια. Το αρχαίο 
Ελληνικό λέει « η σιωπή είναι χρυσός»! 

Για να μην λέμε πολλά, το ψέμα ΥΨΩΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 
Οι Πολιτικοί και η Πολιτική στη συνείδηση του 
λαού είναι ανέντιμη και ανέντιμοι. Δρομολο-
γούν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο 
Θεός. Πριν χρόνια ο πρόεδρος της Αμερικής 
ΝΙΞΟΝ τιμωρήθηκε όχι για οικονομικό σκάν-
δαλο, αλλά γιατί είπε ψέματα. Ο λαός δεν 
θέλει την ψευτιά και την απάτη, αλλά την 
ειλικρίνεια, την εντιμότητα, την καθαρότητα, 
τη διαφάνεια.

Το ανεπίληπτο και το αδιάβλητο, απεχθά-
νεται το ψέμα. Στη συνείδηση του εξυψώνε-
ται ο ειλικρινής και ο έντιμος, ο φιλαλήθης, ο 
ντόμπρος, ο ευθύς. 

Να λάμπει σαν το χρυσάφι και το γάργαρο 
νερό. 

Τέλος «μη λες ψέματα, αλλά πάντα την 
αλήθεια»!

Όλα αποκτούν ένα μοναδικό ενδιαφέρον το καλο-
καίρι. Το καλοκαίρι η διάθεσή μας αλλάζει. Ειδικά στη 
χώρα μας, το καλοκαίρι δημιουργεί την «ανάγκη» να 
βγούμε από το σπίτι, να αποδράσουμε και να δημι-
ουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις. 

Το κρασί είναι ο «σύντροφος» όλων των εποχών και το 
Καλοκαίρι δίνεται η ευκαιρία να γευτούμε λευκά, ροζέ 
αλλά και ελαφριά κόκκινα κρασιά που θα ταιριάξουν μονα-
δικά και με το φαγητό μας αλλά και με την διάθεση μας. 

Τη ζεστή αυτή εποχή προτιμάτε κυρίως λευκά κρα-
σιά, δροσερά, ανάλαφρα ίσως και έντονα αρωματικά, 
με φυσιολογικό αλκοόλ και υψηλή οξύτητα ώστε να 
τονίζεται η δροσιστική τους αίσθηση.

Ποικιλίες που θα επιλέξετε είναι η Μαλαγουζιά, το 
Μοσχοφίλερο, ο Ροδίτης, το Αθήρι. Ενώ αν θέλετε να 
συνοδεύσετε τα καλούδια της θάλασσας και όχι μόνο, 
προτιμήστε ένα Ασύρτικο 

Άλλος ένας τύπος κρασιού που διαπρέπει το Καλο-
καίρι είναι τα ροζέ κρασιά Έχουν μεγάλη γκάμα σε 
ό,τι αφορά τους συνδυασμούς, γιατί «άνετα» μπορείτε 
να τα ταιριάξετε με λαδερά, μεσογειακούς μεζέδες, 
κρέατα και ψάρια

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κάποια κόκκινα κρασιά που 
μπορούν να καταναλωθούν με ευχαρίστηση το Καλο-
καίρι, με την προϋπόθεση να δροσιστούν. Τέτοια είναι 
κόκκινα φρουτώδη, με ανάλαφρο ή μέτριο σώμα, χω-
ρίς έντονες τανίνες και καλή οξύτητα, όπως ένα ελα-
φρύ Αγιωργίτικο, το Λημνιό, και το Cabernet Franc 

Μην ξεχνάμε καλοκαιρινές επιλογές όπως Αφρώδη 
κρασιά και Κοκτέιλ με κρασί όπως : Απλό σιρόπι φρά-
ουλας, χυμός λεμόνι και κρασί Moscato συνδυάζονται 
ιδανικά για τη δημιουργία μιας «λεμονάδας για μεγά-

λους», Λίγο gin και μερικές σταγόνες λεμονιού δίνουν 
σε αυτό το cocktail με βάση το λευκό κρασί και τη 
σόδα, μια δυνατή δροσιστική ώθηση και τέλος 

Έχουμε και το μπλε κρασί ως μια νέα μόδα που πάει 
με το καλοκαίρι μας. Τώρα, όμως, χάρη σε έξι νεαρούς 
Ισπανούς επιχειρηματίες, σε συνεργασία με το Πανε-
πιστήμιο της Χώρας των Βάσκων και του AZTI Tecnalia 
(το τμήμα έρευνας τροφίμων της βασκικής κυβέρνη-
σης), το μπλε κρασί, που στοχεύει σε νεαρούς πότες, 
είναι έτοιμο να χτυπήσει τις ευρωπαϊκές αγορές.

Προτεινόμενοι συνδυασμοί με το γλυκό μπλε κρασί 
είναι το σούσι, τα nachos με guacamole, η καρμπονά-
ρα, και ο καπνιστός σολομός

Για την παρασκευή των σύγχρονων λευκών κρασι-
ών, τα σταφύλια σπάζονται και τα στερεά τμήματα 
διαχωρίζονται γρήγορα από το χυμό για να διατηρηθεί 
το ανοιχτόχρωμο χρώμα του κρασιού. Τα Πορτοκαλί 
κρασιά είναι λευκά κρασιά που παράγονται ακολου-
θώντας τη διαδικασία που εφαρμόζεται στα κόκκινα, 
με παρατεταμένη δηλαδή διαβροχή των θρυμματι-
σμένων φλοιώντων σταφυλιών και των σπόρων. 

Σίγουρα ιδιαίτερα, τα πορτοκαλί κρασιά κυμαίνονται 
χρωματικά από λαμπερό χρυσαφένιο χρώμα έως μέ-
τριου βάθους καφές. Στον ουρανίσκο, συχνά διαθέ-
τουν την υφή, το σώμα και τις τανίνες ερυθρών οίνων 
καθώς και τα φρούτα και τη μεταλλικότητα λευκών. 
Πολλά διαθέτουν γήινα χαρακτηριστικά, πλούσια κρε-
μώδη υφή και χαρακτηριστικά παλαίωσης.

Καλό Καλοκαίρι 
 Και στην Υγεία σας!

Ελεύθερες Γραμμές 
Οίνος και Καλοκαίρι... 

Του Μίχα Ιωάννη
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Μέρος 1ο 
Η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών (Φ.Λ.Α.) ιδρύθηκε 

το 1998, όταν ένας µικρός πυρήνας καλλιτεχνών 
και φιλότεχνων µε κοινές ευαισθησίες και ανη-
συχίες για την επικρατούσα πολιτιστική ένδεια, 
δραστηριοποιήθηκε µε πρωτεργάτες σηµαντι-
κές προσωπικότητες της πόλης όπως οι Θανάσης 
Κατάρας µουσικός, Χρήστος Τσεβάς ζωγράφος, 
Σπύρος Παπανίκας ζωγράφος, Γιώργος Γκολέµης 
µουσικός, Σωτήρης ∆αµάσκος αρχιτέκτων, Γιώρ-
γος Ρήγας ζωγράφος, Μυρσίνη Θεοτοκάτου µου-
σικός, ∆ήµητρα Ζήρου φωτογράφος - σκηνοθέτης 
και ο συνυπογράφων αυτή τη παρουσίαση Τάσος 
Βαρελάς µουσικός.

Στόχος ήταν η ανάδειξη και η ανάπτυξη της αι-
σθητικής καλλιέργειας και της καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας καθώς η διοικητική και κοινωνική 
υποβάθµιση παρέµειναν ένα µεγάλο εµπόδιο για 
τη πολιτιστική άνθηση στις Αχαρνές.

Το µεγάλο κενό κοινής δράσης στη πολιτιστική 
ιστορία των Αχαρνών, µεγιστοποιήθηκε όταν δια-
λύθηκε από τη δικτατορία ο σύλλογος των από-
φοιτων του Α΄ και µοναδικού Γυµνάσιου, µε τη 
πλούσια βιβλιοθήκη και το πολιτιστικό έργο που 
απαξιώθηκαν, λεηλατήθηκαν και υπόγεια πολε-
µήθηκαν µέχρι πλήρους εξαφάνισης.

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι τελευταίος πρόε-
δρος των απόφοιτων ήταν ο µετέπειτα Πρόεδρος 

της Βουλής της Ελλάδας και ∆ήµαρχος Αχαρνών 
κ. Ντίνος Βρεττός.

Μοναδική όαση πολιτισµού στη δεκαετία 75-85 
υπήρξε το καθ΄ όλα άξιο Πνευµατικό κέντρο του 
∆ήµου Αχαρνών. 

O δύσκολος δρόµος της κοινής ανασυγκρότη-
σης πνευµατικών και πολιτιστικών αναζητήσεων, 
έφερε τη δηµιουργία µιας ανώριµης συλλογικό-
τητας µε βραχεία διάρκεια, µόλις λίγων εβδοµά-
δων µε τίτλο Φιλότεχνη Κίνηση. 

Όµως τα εµπόδια είναι για να ξεπερνιούνται και 
ήταν αρκετό ύστερα από λίγες συναντήσεις σε αί-
θουσα του Α΄ ∆ηµοτικού, όπου διεξοδικά αναλύ-
θηκαν και συζητήθηκαν οι σκοποί και στόχοι, να 
αποφασισθεί η δηµιουργία του Συλλόγου. 

Στις 26 Μάη 1999 πραγµατοποιήθηκε η εναρ-
κτήρια εκδήλωση, µε συναυλία των ιδρυτικών 
µουσικών µελών στο «Καλλιτεχνικό καφενείο των 
Αχαρνέων», στη διάρκεια της οποίας ανακοινώθη-
κε επίσηµα η ίδρυση του σωµατείου.

Οι σκοποί και στόχοι όπως και αποτυπώθηκαν 
στο καταστατικό της Φ.Λ.Α. είναι:

1. Η ανάπτυξη της αγάπης προς όλες τις µορ-
φές της τέχνης και η διάδοσή τους στη κοινωνία 
των Αχαρνών.

2. Η γνωριµία, επικοινωνία και συνεργασία όλων 
των καλλιτεχνών της πόλης, καθώς και η ανάδει-
ξη και προβολή ιδιαίτερα των νέων.

3. Η ενίσχυση των µαθητών της πόλης µας για 

καλλιτεχνική έκφραση και δηµιουργία.
4. Η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών 

της Λέσχης και η δηµιουργία πνεύµατος φιλίας 
και αλληλεγγύης.

Στις 5 Ιούλη συγκροτήθηκε η πρώτη πενταµε-
λής ∆ιοικούσα Επιτροπή της Λέσχης από τα εξής, 
µε αλφαβητική σειρά, µέλη.

1. Βενιέρη Ιάκωβο
2. ∆αµάσκο Σωτήρη
3. ∆αµάσκου – Μπακαλίδου Χριστίνα
4. Θεοτοκάτου Μυρσίνη
5. Κατάρα Θανάση

Ο σεισµός του Σεπτέµβρη 99 και τα τραγικά γε-
γονότα που ακολούθησαν, ανέστειλαν κάθε δρα-
στηριότητα για να έρθει η άνοιξη του 2001, όταν 
η ζωή άρχισε να βρίσκει το κανονικό της ρυθ-

µό, ώστε τα ιδρυτικά µέλη να επαναδραστηριο-
ποιηθούν και µέσα από τις απαραίτητες τυπικές 
διαδικασίες, εύρεση γραφείων, εκλογή ∆.Σ., να 
ξεκινήσουν την οργάνωση των πρώτων εκδηλώ-
σεων.

Στα 18 χρόνια ιστορίας της κατάφερε να κατα-
κτήσει µια ξεχωριστή θέση στα πολιτιστικά δρώ-
µενα των Αχαρνών, αν και δεν είχε την ανάλογη 
συµπαράσταση και συµπαράταξη από το σύνολο 
των καλλιτεχνών και φιλότεχνων της πόλης.

Η ιδιαίτερα ποιοτική αλλά και ποσοτική προ-
σφορά της Φ.Λ.Α. περιλαµβάνει συναυλίες, δι-
αγωνισµούς ποίησης, εκθέσεις εικαστικών και 
φωτογραφίας, παρακολούθηση θεατρικών παρα-
στάσεων και εκθέσεων, επισκέψεις σε µουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, πινακοθήκες κ.α. 

Παράλληλα λειτουργεί τµήµα εικαστικών, θεα-
τρικό εργαστήρι και εργαστήρι εικαστικού κοσµή-
µατος καθώς και αναγνωστική βιβλιοθήκη.

Η ΦΙΛΕΑ έχει συνεργαστεί και συνδιοργανώσει 
πνευµατικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις µε 
το ∆ήµο Αχαρνών, τη Νοµαρχία Αν. Αττικής, την 
Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων Αχαρνών, το Επι-
σκήνιο, την ΙΛΕΑ, τον Όµιλο Φίλων ∆ηµοτικής Πι-
νακοθήκης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ», την Αντικαρκινική 
Εταιρεία, το Καλλιτεχνείο των Αχαρνών, το Σύλ-
λογο Κρητών Αχαρνών κ. α.

 συνεχίζεται…

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

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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Δωρεάν υποδήματα από 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την 
εταιρεία ΤΟΜS και την ένωση «Μαζί για το παιδί» διένεμαν 
πάνω από 210 ζευγάρια παπούτσια σε δικαιούχους του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών. 

Οι δικαιούχοι και τα παιδιά τους προσήλθαν στο Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο, για να δοκιμάσουν και να παραλάβουν τα 
παπούτσια που δικαιούνται, με τη βοήθεια των εργαζομένων 
στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και των εκπροσώπων 
της ένωσης «Μαζί για το παιδί» και της εταιρείας ΤΟΜS.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελένη Σαχσανίδου 

ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της ένωσης «Μαζί για το παι-

δί» και της εταιρείας ΤΟΜS που προσέφερε τα υποδήματα και 

τόνισε ότι η προσφορά η βοήθεια και η συνδρομή με κάθε δι-

αθέσιμο μέσο και τρόπο όλων είναι χρήσιμη και απαραίτητη.

Ο Υφυπουργός Τέρενς Κουίκ σε συνάντηση 
 εργασίας με τον Δήμαρχο Αχαρνών 

 Για τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τον Δήμο Αχαρνών 
ενημερώθηκε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και γνωστός 
Δημοσιογράφος κ. Τέρενς Κουίκ από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάν-
νη Κασσαβό το πρωί της Τρίτης 12 Ιουλίου 2016 στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε διεξοδικά σε όλα τα σοβαρά 
ζητήματα που χρήζουν κυρίως πολιτικής βούλησης, ώστε να επιλυ-
θούν αφού από την πλευρά του Δήμου έχουν γίνει όλες οι ενέργει-
ες που απαιτούνται. 

Μεταξύ αυτών αναφέρθηκε στην πάταξη της εγκληματικότητας 
και στην εφαρμογή του Συμφώνου Συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ. 
που είχε ως προϋπόθεση την μεταστέγαση και ενίσχυση του Α.Τ. 
Αχαρνών, καθώς και την εγκατάσταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Δυτικής Αττικής, στο εγκαταλελειμμένο Γυμνάσιο της Αυλίζας. 
Στην συνέχεια έγινε αναφορά στα αντιπλημμυρικά έργα που στε-

ρείται ο Δήμος Αχαρνών, με κόστος σε περιούσιες και δυστυχώς σε 
ανθρώπινες ζωές. 

Ιδιαιτέρως ο Δήμαρχος εστίασε και στην παραχώρηση των αθλη-
τικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού στον Δήμο Αχαρνών 
από τον ΟΑΕΔ, επισημαίνοντας πως ενώ έχει υπογραφεί με την 
προηγούμενη Διοίκηση συμφωνητικό χρησιδανείου υπάρχει καθυ-
στέρηση από την Διοίκηση του ΟΑΕΔ με αποτέλεσμα το κολυμβη-
τήριο να βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και τα κλειστά γυμναστήρια 
να υπολειτουργούν. 

Τέλος, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην αδυναμία ισοσκέλισης 
Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών, που λόγω της νέας ΚΥΑ 
το ταμειακό έλλειμμα των προηγούμενων ετών (ύψους 10,27 εκ. 
ευρώ) δεν μπορεί να μεταφερθεί πλασματικά, με αποτέλεσμα μέ-
χρι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να αποφασίσει την χο-
ρήγηση δανείου όλες οι δράσεις του Δήμου να έχουν παγώσει. 

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός κ. Τέρενς Κουίκ δεσμεύτηκε 
πως θα έρθει ο ίδιος σε επαφή με τους αρμόδιους Υπουργούς για τα 
ζητήματα που του τέθηκαν ώστε να δρομολογηθούν οι λύσεις που 
απαιτούνται. Ο Υφυπουργός τόνισε επίσης πως ο Δήμος Αχαρνών 
είναι ο πρώτος δήμος της Αττικής που επισκέπτεται. 

Στην συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του 
Δήμου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης.

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής της 7ης Ιουλίου 2016 η Προγραμμα-
τική Σύμβαση του Δήμου Αχαρνών και της 
Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Επισκευή 
και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων 
και προαυλίων χώρων Δήμου Αχαρνών» προ-
ϋπολογισμού 1,3 εκ ευρώ, παρουσία του Δη-
μάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θα-
νάση Κατσιγιάννη. 

Η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβα-
σης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ατ-
τικής ήρθε ύστερα από την έγκριση της 
μελέτης του έργου από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Αχαρνών στις 30 Ιουνίου 2016. 

Η μελέτη εκπονήθηκε από τις υπηρε-
σίες του Δήμου Αχαρνών και συμμετεί-
χε και η σχολική κοινότητα του Δήμου, 
ώστε να καθοριστούν οι ελλείψεις και 
να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες.

Επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση στα σχολεία των Αχαρνών
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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

Δεκαήμερη Θρησκευτική Πανηγύρις 
από τις 21 έως 31 Αυγούστου 2016

• Από τις 21 έως 27 Αυγούστου 2016 θα τελούνται καθημερινά ώρα 19.00 μ.μ. Ιερές Ακολουθίες Εσπερινού 
και του Μυστηρίου της Εξομολογήσεως.   Παράλληλα στον προαύλιο χώρο του Ναού θα λειτουργεί Λούνα Παρκ και 

 Καρουσέλ για παιδιά και μικροπωλητές.

• Από τις 28 έως 31 Αυγούστου 2016, μετά τον Εσπερινό στις 21:00 μ.μ. θα ακολουθεί πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με την συμμετοχή χορευτικών τμημάτων του Δήμου μας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - 
ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΩΡΑ: 07:00 π.μ .– Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ: 18:00 μ.μ. – Ιερά Αγρυπνία και η Ακολουθία του Επιταφίου της

Υπεραγίας Θεοτόκου κατά το Ιεροσολυμήτικο Τυπικό.
ΩΡΑ: 21:00 – Λιτανεία του Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 

ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 
ΩΡΑ: 07:00 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

ΩΡΑ: 19:00 μ.μ.– Μέγας Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός 
και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουμελά και 
του Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου προεξάρχοντος 

του Σεβ. Μητροπολίτου Ιλίου κ. Αθηναγόρα και συγχωροστατούντων 
αυτού, Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών. 

Έγκαιρα θα ανακοινωθεί και το Πρόγραμμα 
των Πολιτιστικών εκδηλώσεων

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.
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      ...λεπτομέρειες... aπό την ομάδα σύνταξηςΦωτο

Η μεγάλη και δύσκολη φωτιά που ξέσπασε 
στη Στεφάνη Βοιωτίας, κοντά στα Δερβενοχώρια 
και κατέκαψε τεράστια έκταση πευκοδάσους ελπί-
ζουμε να είναι η τελευταία γι’ αυτό το καλοκαίρι. 

Με αφορμή την αύξηση της θερμοκρασίας σε 
συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που έπνε-
αν τις τελευταίες ημέρες και εν μέσω αντιπυρικής 
περιόδου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προστασίας 
της Πάρνηθας κ. Δημήτρης Καμπόλης 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 αντιλη-
φθούμε φωτιά στο δάσος ή τις παρυφές του να 
τηλεφωνήσουμε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό 199 ή αν 
το κινητό τηλέφωνο δείχνει την ένδειξη «κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» 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 κλαδιά
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 ύπαιθρο
Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος
Για να είμαστε προετοιμασμένοι:
Μεριμνούμε για τον καθαρισμό αποψίλωση 
και απομάκρυνση των ξερών χόρτων
 Απομακρύνουμε εγκαταλελειμμένα καυστά 
ή εκρήξιμα υλικά και αντικείμενα
Εφοδιαζόμαστε με οικιακούς πυροσβεστήρες
Προμηθευόμαστε σωλήνα ποτίσματος με με-
γάλο μήκος

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

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

Δημήτρης Καμπόλης: 
Ας προστατέψουμε το δάσος 

είναι η ζωή μας!

Αποκλειστικό. Στον πρώην Δήμαρχο Τάσο Μουστακάτο, έχει απο-
νεμηθεί ο τίτλος του πρύτανη της Αυτοδιοίκησης. Τελευταία τον 
συναντήσαμε στο Γραφείο της πετυχημένης Πολιτικού Μηχανικού 
και ανερχόμενη στον ευρύτερο πολιτικό στίβο Ευρώπης Κοσμίδη. 
Αμέσως στο μυαλό μου ήρθαν οι σκέψεις, πως όποιοι κι αν είναι 
οι λόγοι της επίσκεψης Μουστακάτου, επαγγελματικοί ή πολιτική, 
είναι αναγνώριση αξίας. Και όπως λένε πολλοί Μενιδιάτες, ο Τάσος 
δεν κάνει λάθη. 

Παρόν στα Ευκλείδεια 2016. Ο επιχειρηματίας Τάσος Κωστελίδης, 

(δρομέας, ορειβάτης, και λάτρης της ιππασίας), η Πολιτική Μηχανι-

κός Ευρώπη Κοσμίδη ( πολιτευτής και στέλεχος της Νέας Δημοκρα-

τίας) και ο μόνιμος πολιτικός της Αυτοδιοίκησης Παναγιώτης Γρηγο-

ριάδης, (Υποψήφιος Δήμαρχος και επικεφαλής της Δημ. Παράταξης 

«Νέα Δύναμη». Και οι τρεις παίρνουν άριστα στις δημόσιες σχέσεις.

ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ : «Μετά από 

μήνες σκληρής δουλειάς, που προστίθεται στη 

μακρά και γόνιμη περίοδο της Ακαδημαϊκής ζωής μου 

αποφοιτώ με το πτυχίο μου από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτονικής. Σας ευχαριστώ 

όλους, συγγενείς, φίλους και καθηγητές από το σχο-

λείο για το πολύτιμο και συνεχή υποστήριξη και ανα-

τροφοδότηση, και τους φίλους που γνώρισα σε όλο 

τον κόσμο, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, 

σεμινάρια, εργαστήρια, workcamps, έργα, γιορτές, 

γιατί δεν θα ήμουν το ίδιο αρχιτέκτονας, Αλλά το πιο 

σημαντικό, δεν θα ήμουν το ίδιο άτομο, χωρίς όλους 

εσάς και όλες αυτές τις εμπειρίες». ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.

Προοδεύει το facebook και όλοι μας μπο-
ρούμε να προβάλουμε προβλήματα, θέσεις 
, απόψεις κλπ. Πάρτε μια γεύση, από την 
ανάρτηση σχολίου, του υποψηφίου δημο-
τικού συμβούλου Δημήτρη Σωτηρόπουλου, 
για το χάλι των μικρών λεωφορείων, της 
πρώην δημοτικής συγκοινωνίας. «Άμα το 
είχαν πληρώσει από την τσέπη τους οι διοι-
κούντες που πέρασαν από τον δήμο μας θα 
ήταν σε τέτοια κατάσταση που βλέπουμε 
σήμερα ! Συγχαρητήρια σε όλους».

Παρόν στα Ευκλείδεια 2016 και ο πρώην Αντιδήμαρχος Αναστά-
σιος Χίος καθώς και ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέ-
ματα Πολεοδομίας Στέργιος Πεδιαδίτης, στο τραπέζι του δημάρχου 
και των επισήμων Δύο παρουσίες με νόημα.
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Περίσσευε το κέφι και η καλή διάθεση στην καλοκαιρινή 
γιορτή των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών που διοργάνωσε η Δη-
μοτική Φροντίδα Αχαρνών στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεο-
δωράκης» στον Προφήτη Ηλία. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γι-
άννης Κασσαβός, ο οποίος εκθείασε τις σημαντικές προσπά-
θειες που καταβάλλει ο πρόεδρος κ. Γιώργος Δασκαλάκης 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το προ-

σωπικό της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών για να προσφέ-

ρουν ποιοτικές υπηρεσίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών, 
αντάξιες της σημαντικότητας και μοναδικότητάς των μελών 
τους.

Την εκδήλωση άνοιξαν τα χορευτικά του Συλλόγου «Παρα-
δοσιακή Αναβίωση Αχαρναϊκή κληρονομιά», του Λαογραφι-
κού Χορευτικού Συλλόγου «Κόκκινος Μύλος» καθώς και του 
Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. 

Η ορχήστρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αχαρνών ανέλαβε τη διασκέδαση των μελών, ενώ στις ευ-
χάριστες εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η συγκινητική στιγμή 

που ο πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών πήρε 
την κιθάρα και τραγούδησε το τραγούδι «Να με προσέχεις» 
αφιερώνοντας το σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ και εισπράττο-
ντας ενθουσιώδες χειροκρότημα.

Στην καλοκαιρινή γιορτή των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών 
παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών κ. Κώστας Σασαρίδης, οι Αντιδήμαρχοι Αχαρνών, 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θεόδωρος Συρινίδης, Το-
πικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Δημότη κ. Αντώνης 
Παλιούρας και ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυδάκης

Ένα ξεχωριστό Πολιτιστικό Διήμερο με υψηλού επιπέδου έργα, από την Ομάδα Καλλιτεχνών 
«Εικαστική Ρήξη» έζησαν όλοι εκείνοι που το Σάββατο και την Κυριακή 3 Ιουλίου επισκέφθηκαν 
την Έκθεση εικαστικών που έλαβε χώρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, καθώς το πολιτιστικό γεγο-
νός πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά υπό την αιγίδα του Δήμου Αχαρνών. 

Το διήμερο άνοιξε το απόγευμα του Σαββάτου με την παρουσίαση του βιβλίου της Λιλίκας 
Αρνάκη «Ζω με πάθος»! Ακολούθησαν τα εγκαίνια της Έκθεσης και η απονομή τιμητικών βεβαι-
ώσεων συμμετοχής από τον Δήμαρχο Αχαρνών 

Γιάννη Κασσαβό, ενώ ακολούθησε διασκέδαση με ζωντανή μουσική! 
Η πρωτοβουλία της άρτιας από κάθε άποψη διοργάνωσης στην οποία συμμετείχαν ψυχή τε και 

σώματι 40 καλλιτέχνες, ανήκε στην Πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ και μέλος της «Εικαστικής Ρήξης» Μα-
ρία Ναυροζίδου και στην κα Ζέτα Καζή. Πηγή δημοσίευσης : http://menidiatis.blogspot.gr

Οι Ηπειρώτες και οι φίλοι της Ηπείρου των Αχαρνών, γλέντη-
σαν με την ψυχή τους, το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016, στο 13ο 
Ηπειρώτικο αντάμωμα, της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών, στο 
προαύλιο χώρου του 1ου Γυμνασίου Αχαρνών.

Η οικοδεσπότης Πρόεδρος του Συλλόγου Μελπομένη Καρά-
λη, ο Αντιπρόεδρος και χοροδιδάσκαλος Φάνης Μεντής και τα 
άλλα μέλη του Δ.Σ. έκαναν τα αδύνατα δυνατά, για να διασκε-
δάσουν οι παρευρισκόμενοι, γνήσια και παραδοσιακά ηπειρώ-
τικα, έτσι όπως αρμόζει σε αυτούς που είναι »εραστές» της 

ηπειρώτικης παράδοσης και της ηπειρώτικης μουσικής.

Την διασκέδαση είχε αναλάβει και έφερε επάξια σε πέρας η 
παραδοσιακή ηπειρώτικη κομπανία του εξαίρετου κλαρινίστα 
Πετράκη Χαλκιά, εγγονού του Πέτρου-Λούκα Χαλκιά έχοντας 
στο τραγούδι τον Δημήτρη Τζουμερκιώτη.

Κατά τα παλαιά, μετά την χορευτική παράσταση, που συ-
νοδευόταν από παραδοσιακό δρωμενο, του χορευτικού τμή-
ματος της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών, άνοιξαν τον χορό, η 
Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. και οι προσκεκλημμένοι και 
ακολούθησαν στη συνέχεια όλοι.

Την Ηπειρωτική αποδημία εκπροσώπησαν, ο Αντιπρόεδρος 
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος Κώστα Κω-
νής, ο Έφορος Πολιτισμού Κώστας Μάτσιας, ο Έφορος Τύ-
που Αντώνης Κοντός, ο β’ Αντιπρόεδρος Κώστας Ζηκόπουλος, 
ο Έφορος Πολιτιστικού Κέντρου Χριστόφορος Τζαρτζούλης 
και το μέλος του Δ.Σ. της ΠΣΕ Μαίρη Καραγιώργου. Παρέστη-
σαν ακόμη από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Παιανίας η Γεωργία 
Κατσαντούλα και πολλοί εκπρόσωποι αδελφοτήτων Ηπειρώ-
τικων οργανώσεων. Πηγή δημοσίευσης : http://menidiatis.
blogspot.gr

 Με τη συ-
ναυλία της Τατιά-
νας Ζωγράφου στην 
αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Πνευ-
ματικού Κέντρου 
Θρακομακεδόνων, 
παρουσία του Δη-
μάρχου Αχαρνών κ. 
Γιάννη Κασσαβού, 
έκλεισε το 6μηνιαίο 
πρόγραμμα πολιτι-
στικών και πνευμα-
τικών εκδηλώσεων 
του Πνευματικού Κέ-
ντρου Θρακομακε-
δόνων. 

Η Τατιάνα Ζωγρά-
φου έχει χαρίσει υπέροχες δισκογραφικές δουλειές και έχει ασχοληθεί με τον παιδαγωγικό ρόλο 
του τραγουδιού. Στη συναυλία ερμήνευσε τραγούδια και οργανικά μουσικά θέματα του Μάνου 
Χατζηδάκη, Nino Rota, E. Bach, C. Gounod, L. Cohen, Τ. Καρακατσάνη, κ.α. συνοδεία της Ειρήνης 
Μπόνη (κιθάρα) και του Παναγιώτη Κανελλόπουλου (μαντολίνο). Ανάμεσα στις μουσικές ερμη-
νείες της, η Τατιάνα Ζωγράφου απήγγειλε ποιήματα του Νίκου Γκάτσου, Αργύρη Χιόνη και Μάρ-
κου Μέσκου.
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 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαβ-
βάτου 9 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του 7ου Λυκείου το 10ο 
Αντάμωμα του Συλλόγου Θεσσαλών Αχαρνών, που ήταν και 
φέτος μια καλή αφορμή για ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με 
χορούς και τραγούδια της Θεσσαλίας. 

Πανταχού παρόν ο πρόεδρος Κώστας Κωσιωρής, μαζί με τα 
μέλη του Δ.Σ., κατάφεραν με πολύ μεράκι να οργανώσουν μια 
ύπέροχη και όμορφη εκδήλωση.

Το «παρών» στην όμορφη βραδιά, έδωσε ο Δήμαρχος 

Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και πολλά μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Ο Σύλλογος μάλιστα, έλαβε τα θερμά συγχαρητήρια του Δη-
μάρχου τόσο δια ζώσης, όσο και μέσω της σελίδα του στο face 
book , όπου κι αναρτήθηκε το θέμα, με τα εξής, κολακευτικά 

λόγια. 
«Τα ήθη και τα έθιμα των Θεσσαλών «περνούν» στην Τοπική 

Κοινωνία των Αχαρνών μέσα από τις χορευτικές ομάδες και τις 
δράσεις του δραστήριου Συλλόγου, αλλά και μέσα από τη συμ-
μετοχή του σε πολλές εκδηλώσεις του Δήμου Αχαρνών». Πηγή 
δημοσίευσης : http://menidiatis.blogspot.gr

Μπορεί οι καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να ανη-
φορίσουμε στην Πάρνηθα, ωστόσο τα ΕΥΚΛΕΙΔΙΑ 2016 ήταν η 

αφορμή να πραγματοποιηθεί ένα όμορφο και άκρως επιτυχημέ-
νο αντάμωμα των Ποντίων. Ένα αντάμωμα που βασίζεται στις 
παραδόσεις και τα ήθη των Ποντίων. Για πρώτη φορά γιόρτασαν, 
όπως ορίζει το καταστατικό, την εορτή της Αγίας Κυριακής. Είναι 
η μέρα που γιορτάζει και ο Σύλλογος. Έτσι λοιπόν, αν και καθη-
μερινή η Πέμπτη 7 Ιουλίου, εκατοντάδες άτομα κατέκλεισαν το 
χώρο του δημοτικού πάρκινγκ που βρίσκεται ακριβώς πίσω από 
το σύλλογο.

Ο Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας «Ο Φάρος» έκανε ποδα-

ρικό στην εκδήλωση με το χορευτικό του τμήμα. Στη συνέχεια ο 
Καλλιτεχνικός-Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Φυλής «Η Τραπε-
ζούντα» παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα για να δώσει τη σκυ-
τάλη στους οικοδεσπότες χορευτές, την Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών. 
Από πλευράς της Λέσχης, ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσα-
βός και ο πρόεδρος του ΣΠΟΣ Νότιας Ελλάδας και Νήσων έδωσαν 
αναμνηστικές πλακέτες στους φιλοξενούμενους συλλόγους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, ανάμεσα του ο 
δήμαρχος της πόλης Γιάννης Κασσαβός ο οποίος απηύθυνε σύ-
ντομο χαιρετισμό, τιμήθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου Χρήστος Νυφαδόπουλος για την αθλητική του πορεία, από 

τον πρόεδρο της Λέσχης Γιάννη Τοπαλίδη.
Σε ότι αφορά στους καλλιτέχνες, Πέλα Νικολαΐδη, Στάθης 

Παυλίδης, Γιώργος Τσιλικίδης, Αλέξανδρος και Άκης Κοπαλάς 
και Παναγιώτης Καλπακίδης στο τραγούδι, Δημήτρης Ξενιτόπου-
λος, Δημήτρης Κοσμίδης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Κώστας Κω-
στελίδης και Γεωργία Παπαδοπούλου στη λύρα, Νίκος Μαυρίδης 
και Νίκος Σιδηρόπουλος στο νταούλι, Δημήτρης Σαρσαρίδης, Κώ-
στας Ευσταθιάδης στο μπάσο, Νίκος Τριανταφυλλίδης και Στά-
θης Σαντσαρίδης στο αρμόνιο έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, 
για ένα παραδοσιακό ποντιακό γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. Κείμενο, φωτογραφίες,: Βασίλης Καρυοφυλλίδης.

Ένας «Όμορφος Κόσμος» ξετυλίχθηκε 
το βράδυ της Κυριακής 3 Ιουλίου 2016 
στον χώρο του γηπέδου της Αυλίζας, 
μέσα από την ομώνυμη μουσικό-θεα-
τρική παράσταση που παρουσίασε η 
Παιδοεφηβική Θεατρική Ομάδα του Εξω-

ραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής. 
Μέσα από το ευφάνταστο σενάριο της Άννας Πετρίδου και 

τις υπέροχες χορογραφίες της Παναγιώτας Ηλιάδου, τα παιδιά 
της Αυλίζας χάρισαν στο κοινό τους ένα μαγικό ταξίδι Πολιτι-
σμού και Παράδοσης που ξεκίνησε από την Ινδία, πέρασε από 
την Ισπανία την Κίνα και τη Λατινική Αμερική, για να καταλήξει 
στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, την Ελλάδα μας! 

Ξεχωριστή αίγλη στην βραδιά χάρισε 
εξάλλου, ο δημοφιλής από το τηλεοπτι-
κό «Σόι» κι εξαιρετικός ηθοποιός του θε-
άτρου Μελέτης Ηλίας ο οποίος όχι μόνο 
παρακολούθησε από την αρχή ως το τέ-
λος την παράσταση αλλά και βράβευσε 
το μέλος της θεατρικής ομάδας Μαρία 
Πιπερίδου, η οποία διακρίθηκε στον ετή-
σιο μαθητικό διαγωνισμό του Φορέα 
για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Αχαρνών «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ»

Την βραδιά τίμησαν επίσης με την πα-
ρουσία τους ανταποκρινόμενοι στην 
πρόσκληση του Συλλόγου της Αυλίζας, 

ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Συρινίδης, η 
Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γεωργία 
Ευθυμιάδου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Κοσμίδης, 
ο Διοικητής του Α.Τ Θρακομακεδόνων Χαράλαμπος Τουμανί-
δης, εκπροσωπώντας την Ένωση Συλλόγων Γονέων Αχαρνών 
η Κυριακή Ασλανίδη, μέλη του Ευκλείδη, Πρόεδρος και μέλη, 
ΕΠΟΝΑ γεν. Γραμματέας Τασία Σαχσανίδου, Σύλλογος Ποντί-
ων Χαϊδαρίου ταμίας Μαρίνα Συμεωνίδου. Πηγή δημοσίευσης : 
http://menidiatis.blogspot.gr 

Το «παρών» έδωσε στην ημερίδα «Πολιτισμός, Κινητήριος Δύ-
ναμη Τοπικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής», που διορ-
γάνωσε η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, 
η πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Αν.Αττικής «Η Ζεστή 
Αγκαλιά» και της ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου. Χαιρέτισε ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στη συμβολή της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη και διάδοση του πολι-
τιστικού αγαθού της χώρας μας, υπογραμμίζοντας πως η ΚΕΔΕ 
«με σταθερή τη θέση ότι θα εργαστεί κάτω από όποιες πολι-
τικές και οικονομικές συνθήκες, μέχρις ότου ο πολιτισμός νι-
κήσει την κρίση».



ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  την ΚΥΡΙΑΚΗ   31  Ιουλίου 2016 ώρα 9.30 π.μ., 

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

την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας  Πατέρα, Παππού, 

Αδελφού και Θείου

ΠΕΤΡΟY ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΡΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Τάσος και Νόπη Κατάρα, Παναγιώτης  Κατάρας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Πέτρος, Μάριος, Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος και Αικατερίνη Κατάρα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  ΓΚΙΚΑ

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου, Ντάρδιζας 

(Αχαρναί), υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής. 

ΑΙΜΙΛΙΑ – ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΛΙΟΣΗ 
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γιώργος και Ματίνα Λιόση, Ελένη και Παναγιώτης Μαρίνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης - Ολυμπία, Βασιλική - Σπύρος , Μαρία , Ιωάννης 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η οικογένεια θα προσφέρει καφέ 

και θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Ιερά Μονή

Κυριακή 17 Ιουλίου 201612

 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Ιουλίου 2016και ώρα 9.30 π.μ., 

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΝΗ ΒΛΟΝΤΑΚΗ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευγενία και Δημήτρης Λακαφώσης,  Χρήστος και 

Ευαγγελία, Μαρία και Φώτης Ζούμας. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευή και Κων/νος Κατσορίδης, Αριστέα, Βασίλειος, 

Γεώργιος, Ελένη. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αναστάσης και Φωτεινή Τσαμάλη. 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού.

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Αυγούστου 2016 και ώρα 9:30 π.μ.,

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Αχαρναί), 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου. 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝ. ΜΙΧΑ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Φωτεινή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Ελένη και Γεώργιος, Παναγιώτης και Λιάνα 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φωτεινή, Κατερίνα, Αλίκη, Μελίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Πέτρος και Αθανασία Μίχα, 
Κωνσταντίνα χήρα Ιωάν. Μπέκα, 

Σπυριδούλα και Γεώργιος Μουρελάτος 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού

ÅñãáóôÞñéï Äßóêùí Ìíçìïóýíùí
êáé Äéáêïóìçôéêþí

Åßìáóôå óôï êÝíôñï ôïõ Ìåíéäßïõ, ïäüò Êáðïäéóôñßïõ 16, 
Ôçë.. 210 2445140, êéíçôü 6945 342711, Ôçë. ïéêßáò 210 6546780 

Ôþñá ðëÝïí óôï Ìåíßäé 
ëåéôïõñãåß åñãáóôÞñéï 
ðïõ ìðïñåß íá áíáëÜâåé, 
êáôÜ ôïí êáëýôåñï ôñüðï, 
ôçí ôåëåôÞ ìíçìüóõíïõ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Ιουλίου 2016και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου – 

Ντάρδιζα, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΦΑΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο της Ιεράς Μονής

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 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΠΟΛΥ-
ΞΕΝΗΣ το γένος ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ που γεννήθηκε στο 
ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΒΑ-
ΡΥΤΙΜΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ το γένος ΜΑΣΚΑΛΙ-
ΔΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλλουν να έρθουν σε γάμο 
που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΜΠΟΥΚΗ που γεν-
νήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ του 
ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΛΑΡΙΣΑΣ το γένος ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ 
που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλλουν να έρθουν 
σε γάμο που θα γίνει στην ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΛΑΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙ-
ΩΤΑΣ το γένος ΣΙΣΚΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΓΙΟΒΑΝΙ-
ΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
το γένος ΖΩΓΡΑΦΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ , θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο TAXIRI ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ENTRIT) του TELLUMB και της 
MIMOZA το γένος TSARKANI που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ της ΕΙΡΗΝΗΣ  

το γένος ΜΟΥΣΑΗΛΙΔΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν 
σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ και της 
ΑΝΝΑΣ το γένος ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΒΕΤ-
ΛΑΝΑΣ το γένος ΓΙΑΚΟΒΛΕΒΑ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλ-
λουν να έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και 
της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ που γεννήθηκε 
στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΡΟΥΚΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος ΣΑΒΒΙΔΗ που 
γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλλουν να έρθουν σε 
γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 
της ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ που γεννή-
θηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΑΘΗΝΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ του ΡΑΜΙΛ και της ΑΘΗΝΑΣ το γένος ΣΑ-
ΧΙΛΙΔΗ που γεννήθηκε στην ΑΛΜΑΤΑ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ μέλ-
λουν να έρθουν σε γάμο που θα γίνει στα ΑΝΩ ΛΙ-
ΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός 
χώρος κατάλληλος για Φρο-
ντιστήρια, Ιατρεία, Γραφεία, 
κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλα-
τεία, οδός Καποδιστρίου 3 στις 
Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903. 
6Δ154.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου 
ορόφου, 75 τ.μ. , νεόδμητο, με 
ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι – κου-
ζίνα και αποθήκη, μεγάλα μπαλ-
κόνια, με τέντες, ασανσέρ και 
αυτόνομη θέρμανση. Τηλ. 213 
041183 και 6944 147846. 4Δ152 
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, 
ανακαινισμένο, με θωρακισμέ-
νη πόρτα ασφαλείας, διαμπερές, 
ευάερο και ευήλιο, με καινούρια 
τέντα, ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 
210 2469673, 6973214792.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ηλε-
κτρικής κιθάρας σε αρχάριους 
και προχωρημένους, από κάτο-
χο του Diploma of the London 
College of Music. Χαμηλές τιμές. 
Τηλ.: 6973 079041 - e-mail:
johnven1993@hotmail.com . 
6Δ152 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παρα-
δίδονται από κάτοχο c2. Τηλ 
6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία 
παραδίδονται από έμπειρη καθη-
γήτρια 30 έτους πείρας. Χαμη-
λές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 
6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Εταιρεία Κοινο-
χρήστων, Καθαριστές, Καθαρί-
στριες, οδηγοί και μη, μισθός και 
Ι.Κ.Α. Τηλ. 6945 808080. 4Δ149 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου ανα-
λαμβάνει την διανομή φυλλαδί-
ων Τηλ 6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, 
αναλαμβάνει τον καθαρισμό και 
περιποίηση, κήπων, ελεύθερων 
χώρων, αυλικών χώρων και οικο-
πέδων. 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

17/7/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914

18/7/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ
Πλ. Θρακ/δόνων Εμπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 210 2432259

19/7/2016 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Δεκελείας 10. ΤΗΛ. 210 2460652

20/7/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Σαλαμίνος 36. ΤΗΛ. 210 2463245

21/7/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 
Εθν. Αντιστάσεως 20. ΤΗΛ. 210 2409494

22/7/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙΡΗΝΗ 
Δεκελείας 51. ΤΗΛ. 210 2448377

23/7/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Πάρνηθος 41. ΤΗΛ. 210 8087990

24/7/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Αγίου Διονυσίου 36. ΤΗΛ. 210 2441644

25/7/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
Λεωφ.Θρακομακεδόνων 242. ΤΗΛ. 210 2435820

26/7/2016 ΤΡΙΤΗ ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
Π. Μελά 1. ΤΗΛ. 210 2469362

27/7/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ. Κορδελιού & Βαρελά Άγ. Διον. Τ.210 2476847

28/7/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Πλ. Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 210 2467156

29/7/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Λαθέας 56 .ΤΗΛ. 210 2477556

30/7/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ 
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660

31/7/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αθη-
νών 23. ΤΗΛ. 210 2465432

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 17- 07- 2016 Έως 31 - 07 – 2016

 • 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 
• ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΥΔΡΑ -ΠΟΡΟ -ΑΙΓΙΝΑ /ΑΓΚΙΣΤΡΙ!!! 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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ 
«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 Ο πρόεδρος, η χοροδιδάσκαλος και τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου ευχαριστού-

με όλους εσάς, μικρούς και μεγάλους, που με πολύ χαρά & αγάπη στηρίξατε 

την προσπάθεια του συλλόγου μας .

 Σας περιμένουμε όλους κοντά μας από την αρχή της νέας σεζόν τον Σεπτέμβρη  

 ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
To Δ.Σ του Συλλόγου
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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

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
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