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                 Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» και οι συνεργάτες της, εύχονται σε όλους  Καλή Ανάσταση και Χριστός Ανέστη 

Οι Επιχειρήσεις του Δήμου μας, αποτελούν 
πηγή ανάπτυξης, προόδου και προοπτικής

Καλή Ανάσταση
Στο νου του Έλληνα, μια λέξη και 

μια στιγμή το χρόνο, φτάνουν όλες οι 
αισθήσεις ταυτόχρονα στην κορύφω-
ση τους. 

Μεγάλο Σάββατο της Ανάστασης και 
της Λαμπρής. 

Από τις ελάχιστες φορές που ο 
σημερινός Έλληνας αισθάνεται 
τοποθετημένος στις ανθρώπινες συ-

ντεταγμένες του - στις σωστές του αναλογίες. 
 Η Λαμπρή δεν είναι απλή γιορτή. Γίνεται ζωή. Γίνεται λαμπρό 

φως, ύστερα από το λυπημένο της εβδομάδας των Παθών. 
Ανάσταση, κλείνοντας τα μάτια σου για ένα δευτερόλεπτο και 

το θαύμα συντελείται και πάλι.
Αμφιβολία καμιά: «γλυκεία η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα». Η δοκι-

μασία που περνάμε θα οξυνθεί με τα χρόνια που έρχονται. 
Η πίεση όμως των εξελίξεων θα φέρει τη μεγάλη ευκαιρία της 

Ανάστασης. Έτσι πορεύεται ο Έλληνας αιώνες τώρα. Πότε μέσα 
σε σύγχυση «ζώντας και μισο-ζώντας» ή πότε μεγαλουργώντας. 

«Ας αρχίσουν οι χοροί» για να αποδείξουμε ότι εξακολουθού-
με να είμαστε ΕΜΕΙΣ που αρνιόμαστε να χάσουμε το πρόσωπο 
μας, την ταυτότητα μας, την τύχη μας στο να ζούμε στην Ελλά-
δα της Λαμπρής. 

Η χειρότερη άλωση δε γίνεται απ’ έξω αλλά από μέσα. 
Γι’ αυτό ας: ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ για να μη περάσουμε πια μόνο στα 

βιβλία και στα μουσεία! Δεν το αξίζουμε ως τόπος, ως χώρα, ως 
ιστορία. 

Ήμασταν πάντοτε εδώ και πρέπει να μείνουμε για παντοτινά 
εδώ. 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας στον Δήμο Αχαρνών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με την Ελ-
ληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και μέσω του Εθνικού Παρατηρητη-
ρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, είναι δυνατή η ενημέρωση των 
κατοίκων για τις τιμές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από 4 
σταθμούς μέτρησης εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών.

Οι 4 σταθμοί μέτρησης μετρούν την ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολίας από σταθμούς κεραιών όλων των ειδών και έχουν το-
ποθετηθεί στις περιοχές: Νεάπολη, Κόκκινος Μύλος, Κεντρικό 
Μενίδι και Θρακομακεδόνες.

Βάσει του σχεδιασμού οι σταθμοί μέτρησης είναι δυνατό να 
εγκατασταθούν και σε άλλες περιοχές του Δήμου, με στόχο τον 
διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφα-
λούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Την περιβαλλοντική ευαισθησία τους εκδηλώνουν, σε εθελοντι-
κή βάση, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στις Αχαρνές 
φροντίζοντας για τον εξωραϊσμό των χώρων γύρω από τις εγκατα-
στάσεις τους.

Το Paradise Park είναι μια εξ αυτών των επιχειρήσεων που δεν 
περιορίστηκαν στον καλοπισμό του δικό τους περιβάλλοντα χώ-
ρου, αλλά επεκτάθηκαν σε μια σειρά περιβαλλοντικών έργων με 
θετικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή

Το Paradise Park αποτελεί ένα πρότυπο Βιωματικό και Αθλητικό 
Πάρκο που δέχεται καθημερινά χιλιάδες μαθητές από δημόσια και 
ιδιωτικά σχολεία όλης της Αττικής, φιλοξενεί μεγάλες εκδηλώσεις
,πάρτι,αθλητικά τουρνουά και summer camp. 

Οι εγκαταστάσεις του που βρίσκονται σε μια πανέμορφη τοπο-
θεσία πληρούν τους πιο αυστηρούς κανονισμούς και διαθέτουν 
τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις όλων των κρατικών 
φορέων.

Συγκαταλέγεται, δε, στα πέντε βιωματικά πάρκα της Αττικής που 
αξίζει κάποιος να επισκεφτεί μαζί με την οικογένειά του.

 Όσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρηση οι ιδιοκτήτες του, με πρω-
τεργάτη τον Γιάννη Μιχαλακόπουλο έχουν προχωρήσει σε σημα-
ντικές παρεμβάσεις που άλλαξαν προς το καλύτερο την εικόνα 
της περιοχής. 

Για αρχή ανακαίνισαν τον Ιερό Ναό της Αγίας Σωτήρας που έπαθε 
σοβαρές ζημιές στο σεισμό του 1999 κι αναβίωσαν το παραδοσια-
κό πανηγύρι που πραγματοποείται στις αρχές Αυγούστου. 

Στη συνέχεια, στην προσπάθεια,ν΄αναβαθμιστεί η περιοχή και 
ν΄απομακρυνθούν σκουπίδια και μπάζα προκάλεσαν τον καθαρι-
σμό και τη συντήρηση των οδών Αγίου Φανουρίου και Μεταμορ-
φώσεως.

Τοποθέτησαν συρματοπλέγματα σε οικόπεδα που είχαν μετα-
τραπεί σε χωματερές και σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις 
(π.χ Νερά Βίκος) και τα συνεργεία του δήμου εξωράισαν την εικό-
να της περιοχής.

Παράλληλα, χρηματοδοτούν τα έργα στην κοίτη του γεφυριού 

της οδού Μεταμορφώσεως όπου τοποθετούνται συρματοκιβώτια 
και την κατασκευή πεζοδρομίων με σκοπό να μετατραπεί η Αγί-
ου Φανουρίου στο δρόμο που θα ενώνει την Τατοϊου με το κέντρο 
των Αχαρνών.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που γίνονται επί της Αγίου Φα-
νουρίου, ο κ. Γιάννης Μιχαλακόπουλος εξήγησε ότι δεδομένης 
της άσχημης οικονομικής κατάστασης του δήμου κρίθηκε, από την 
πλευρά της επιχείρησης, απαραίτητο να βοηθήσει και να χρηματο-
δοτήσει αυτά τα έργα. Έργα πνοής για την περιοχή καθώς το γεφύ-
ρι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου, 
ενώ το οδόστρωμα βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Οι παρεμβάσεις 
αυτές συνάδουν και με τη φιλοσοφία του Paradise Par». 

Από αυτό το ρεπορτάζ, αποκομίσαμε ελπιδοφόρα μηνύματα, 
πως η συνεργασία του Δήμου με τους επιχειρηματίες, θα αποδώ-
σει πολλαπλά και σε κοινωφελή έργα, αλλά και σε απορρόφηση 
ανέργων του Δήμου μας.

ΤΟ “PARADISE PARK” ΕΞΩΡΑΪΖΕΙ 
 ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ!

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
 Πλήθος εκδηλώσεων στο φετινό πανηγύρι της Ζωοδόχου πηγής 

 Διαβάστε ολόκληρο το πρόγραμμα στις σελίδες 12 - 13
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Τώρα η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ και στο Διαδίκτυο: http://eleftherovima.wordpress.com

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

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

Τιμή: 1 ευρώ με ΦΠΑ 

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

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

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

Διαδίκτυο: Κώστας Ζίγκηρης
Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου

-------------------------------------------------------
Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται ΜΟΝΟ ενυπόγραφα.

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

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

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

Ετήσιες Συνδρομές: 
            Ιδιώτες: .................25 
           Σύλλογοι:............... 50
           Δήμοι: ....................100

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

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

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

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

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 

Αγαπητοί αναγνώστες

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

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

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

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

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

για κάθε δηµοσίευση και προβολή. 

Η Μεγάλη Εβδοµάδα έφθασε, ήρθε και εξελίσσει τα 
µεγάλα και ανατρεπτικά γεγονότα για άλλη µια χρο-
νιά ώστε να δώσει την δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο 
που είναι το αντικείµενο της Αγάπης Του Θεού ελεύ-
θερα και µε γνήσιο τρόπο να προσεγγίσει το µέγεθος 
αυτής της Αγάπης Του µέσα από τις ακολουθίες της Εκ-
κλησίας µας. 

Ο Χριστός εισέρχεται στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήµ µε 
θριαµβευτικό τρόπο παρότι ήταν άγνωστος και ασήµα-
ντος για τους πολλούς και κυρίως τους «αναγνωρίσι-
µους» και «σηµαντικούς» της εποχής εκείνης. 

 Ωστόσο κάποιοι τον ακολούθησαν, κάποιοι δέχθηκαν 
τον Λόγο Του, κάποιοι ευλογήθηκαν από τα Άχραντα χέρια Του. 
Πολλοί τυφλοί βρήκαν την θεραπεία των µατιών τους. Παράλυ-
τοι σηκώθηκαν και περπάτησαν. Νεκροί, ανέστησαν. Τελώνες και 
πόρνες δέχθηκαν την άφεση των αµαρτιών τους. Οι µαθητές Του 
δεν µπόρεσαν να αποφύγουν το πλύσιµο των ποδιών τους από 
τον ∆ιδάσκαλο όσο κι αν πρόβαλαν ως ανάρµοστη την κίνησή 
Του. Αυτός όµως σε καµία περίπτωση δεν έµεινε στατικός και βο-
λεµένος στον λόγο. Κινήθηκε, δίδαξε, πλησίασε και έπραξε. 

Το αποτέλεσµα σε όλα αυτά και άλλα πολλά επίσης σηµαντικά 
και µοναδικά ήταν να πάθει. Και έπαθε διότι τα αντικείµενα της 
Αγάπης Του οι άνθρωποι προτίµησαν και εν πολλοίς συνεχίζουν 
να προτιµούν το σκοτάδι από το Φως. Προτίµησαν και εν πολλοίς 
προτιµούν στην ευεργεσία να επιστρέφουν αχαριστία. Στην κα-
λοσύνη, κακότητα. 

Στην Θυσιαστική Του Αγάπη, αµφιβολία που γεννά µίσος. Αυ-
τός όµως συνεχίζει να µας βλέπει ως αντικείµενα της Αγάπης Του 
και φωτίζει τις ψυχές µας . Ευεργετεί µε κάθε τρόπο και θερα-
πεύει τον πόνο µας . Θυσιάζεται και δίδεται ως τροφή στην Εκ-
κλησία Του «ίνα πας ο πιστεύων εις Αυτόν µή απόληται αλλ έχη 
ζωήν αιώνιον».

Και εµείς ετοιµαζόµαστε για άλλη µια χρονιά να ακολουθήσου-
µε τα γεγονότα κατά την δύναµη της ψυχής µας και τις αντοχές 
µας απέναντι στο θέαµα Του Σταυρωµένου Λυτρωτή . 

Φεύγει η λογική µας και όπως λέει ο σπουδαίος λόγιος της Εκ-
κλησίας µας Επίσκοπος Ηλίας Μηνιάτης «Το να θυσιασθεί ο γο-
νιός για το παιδί και το αντίστροφο είναι µια επιταγή της φύσης. 
Το να θυσιασθεί ο στρατιώτης για την πατρίδα του είναι ιερό κα-

θήκον. Το να θυσιασθεί ένας φίλος για τους φίλους του είναι 

πράξη που έχει οµορφιά και γενναιότητα. Όµως το να 
θυσιασθεί κάποιος για τους εχθρούς Του είναι εκτός 
κάθε λογικής. Ούτε η φύση το επιβάλλει, ούτε η πα-
τρίδα το αναγνωρίζει, ούτε η φιλία το επευλογεί. Κοι-
τάς τον Σταυρωµένο Χριστό και δεν ξέρεις αν πρέπει 
να κλάψεις γι’ Αυτόν ή τους σταυρωτές Του. Πώς ο 
Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και πως κατάντησε ο άν-
θρωπος τον Θεό».

 Η κατάντια Του Θεού στο ξύλο του Σταυρού είναι 
κόντρα σε κάθε λογική εξήγηση η ∆όξα της Εκκλησί-
ας. Ανατρέπει τον όποιον ορθολογισµό και το όποιο 
φιλοσοφικό σύστηµα και κίνηµα της παγκόσµιας ιστο-

ρίας. Η κατάντια του Θεού στον Τάφο είναι η οριστική και αµετά-
κλητη διεκπεραίωση της αµαρτίας του ανθρώπινου γένους που 
ενταφιάζεται και αυτή µαζί Του. 

Επειδή όµως ο Θεός δεν έχει σχέση µε την αµαρτία, αυτή παρα-
µένει ενταφιασµένη, ενώ ο άνθρωπος που έχει δηµιουργηθεί από 
τον Θεό φτάνει ένα «Μνήσθητί µου Κύριε» που σηµαίνει την πλή-
ρη αποδοχή της Αγάπης Του ώστε να συναναστηθεί µαζί Του.

 Εµείς, ως αντικείµενα αυτής της Αγάπης ψάχνουµε κυρίως αυ-
τές τις ηµέρες την διέξοδο από την αποµόνωση του χώρου της 
αµαρτίας. Έχουµε ένα προνόµιο που για κάποιους ξεχωριστούς 
λόγους ο καθένας δεν θέλει να το εκµεταλλευτεί. Την εµπειρία 
της Εκκλησίας. Μοναδικό προνόµιο να έχουµε το Ευαγγέλιο και 
µαζί µε την Ιερή παράδοση να µας παρουσιάζει την αλήθεια ως 
πρόταση αποκατάστασης της σχέσης του ∆ηµιουργού µε το δηµι-
ούργηµα και εµείς να παραµένουµε γατζωµένοι στην µιζέρια της 
αµαρτίας, στην δειλία του καταστρεπτικού βολέµατος και να µην 
κάνουµε ότι κι Εκείνος. Την καλή µας διάθεση πράξη. 

Η Εκκλησία Του Χριστού δεν είναι ένα κλειστό λόµπι σεσωσµέ-
νων, ούτε ένα κλαµπ περιορισµένων συµµετεχόντων αλλά αυτή 
η ίδια η αγκαλιά Του Σταυρωµένου Λυτρωτή που περιµένει τον 
καθένα, µε τα πολλά ή τα λίγα αµαρτήµατα που κουβαλά, να τον 
σφιχταγκαλιάσει και να αισθανθεί πως πραγµατικά ο Θεός είναι 
η Αγάπη που «ουδεποτε εκπίπτει» διότι ο κόσµος µας χωρίς την 
Αγάπη αυτή είναι κόλαση .

Καλή και Ευλογηµένη Μεγάλη Εβδοµάδα
Καλή Λαµπροφόρο Ανάσταση 

ΟΡΘO∆ΟΞΑ  ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ
Τα αντικείµενα της αγάπης του Θεού

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Blog Απόψεων και ειδήσεων

Ενημερώνει τους δημότες – επιμορφώνει τους αιρετούς!!!

Όλες οι δημοτικές ειδήσεις με αποδείξεις.
http://eleftherovima.wordpress.com

Του Πρεσβ. Αναστάσιος Σαργέντης - Εφηµέριος Ι.Ν. Αγίου ∆ιονυσίου Αχαρνών 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης 
∆ηµοτ. Σύµβουλος και επικεφαλής 

της ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»της ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Η ευτυχία κερδίζεται με αγώνες! 
Η ευτυχία απαιτεί να διεκδικήσουμε ότι μας χρωστάνε και ότι μας έχουν κλέψει, 
όπως τα Κτήματα Τατοίου. Στα παιδιά μας δεν προσφέραμε μέχρι σήμερα ούτε 

πλατείες, ούτε παιδικές χαρές, ούτε χώρους αναψυχής, ούτε ασφάλεια. 
Παρά μία μαύρη πόλη με άδεια καταστήματα, γειτονιές που μαστίζονται 

από το εμπόριο ναρκωτικών και τους τοξικομανείς.
Ως Επικεφαλής της παράταξης «NΕA ΔΥΝΑΜΗ» 

ζητάω συγγνώμη από τον Αχαρναϊκό λαό και εύχομαι 
η Ανάσταση του Χριστού 

να μας δώσει φώτιση και πιο σωστή κρίση! 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει  ο  Νίκος  Κακογιάννης 

τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Άλλο Αλέξης Τσίπρας,  Άλλο Ανδρέας Παπανδρέου…. 
Η Πασοκική μυθολογία αναφέρει μια ενδιαφέρουσα ιστορία από 

τα χρόνια του Ανδρέα. «Διαβάστε και βγάλτε τα συμπεράσματα 
σας». Δύο υπουργοί λοιπόν, βρίσκονταν σε διάσταση για ένα ση-
μαντικό θέμα της εποχής εκείνης, το οποίο όμως σήμερα φαντάζει 
ασήμαντο. Τέλος πάντων, η διαμάχη είχε λάβει ομηρικές διαστά-
σεις και την διαφορά ανέλαβε να λύσει ο Ανδρέας.

Πάει πρώτος στο γραφείο του ο ένας υπουργός και ο πρόεδρος 
τον ρωτάει με ενδιαφέρον να μάθει τι ακριβώς συνέβη. Ο υπουρ-
γός άρχισε την αφήγηση του και ο Ανδρέας άρχισε να συμφωνεί 
μαζί του. Δεν τον διέκοψε, απλώς σημείωνε πόσο ενδιαφέροντα 
ήταν όλα αυτά τα οποία άκουγε. Ο υπουργός μετά από λίγα λεπτά 
με το αίσθημα του νικητή, σίγουρος ότι είχε κερδίσει τη μάχη ένα-
ντι του αντιπάλου του. 

Την επόμενη έφθασε στο γραφείο του προέδρου, ο έτερος 
υπουργός. Είπε και εκείνος την δική του εκδοχή, εισέπραξε και 
εκείνος τα εύσημα του Ανδρέα για το πόσο ενδιαφέροντα ήταν τα 
επιχειρήματα του και αποχώρησε ευτυχισμένος. 

Έπειτα από λίγες ημέρες ο Ανδρέας προχώρησε σε ανασχηματι-
σμό της κυβέρνησης. Στο νέο κυβερνητικό σχήμα δεν ήταν οι δύο 
υπουργοί της ιστορίας μας. Αυτός ήταν ο Ανδρέας ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ! 
Όχι πάντα δίκαιος, αλλά έδινε στους γύρω του μια αίσθηση ότι μό-
λις είχε κατέβει από το συμβούλιο των θεών. Αυτή την ιστορία μου 
την διηγήθηκε ένας φίλος, που επίσης δεν είναι μαζί μας. 

Θυμήθηκα την ιστορία με αφορμή την διήγηση ενός άλλου φί-
λου, ο οποίος και αυτός έχει ζήση από κοντά τον Ανδρέα Παπαν-
δρέου. Σύμφωνα με αυτόν, λοιπόν, ο Ανδρέας αρχίζει να βαριέται 
όταν δήλωνε στον συνομήλιτη του ότι εύρισκε ενδιαφέροντα αυτά 
που άκουγε και βαριότανε πλέον αφόρητα όταν έλεγε εκείνο το 
«Τι μου λες»…

Ενθαρρυμένος από την «επιβεβαίωση» του κώδικα συμπεριφοράς 
ενός μεγάλου άνδρα, θυμήθηκα μια ακόμη ιστορία που μου είχε 
διηγηθεί ο πρώτος φίλος. Ένα βράδυ στο γραφείο του Ανδρέα στη 

βουλή είχαν μαζευτεί ορισμένοι υπουργοί και ο τότε πρόεδρος της 
Γιάννης Αλευράς. Οι βουλευτές εκδήλωσαν την έντονη ανησυχία 
τους για τον ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ. Η συζήτηση είχε ανάψει, οπότε επενέβη 
ο πρόεδρος και λέει: «Σε είκοσι χρόνια από σήμερα δεν θα θυμάται 
κάποιος αν ο πληθωρισμός ήταν 17 % ή 18 %. Αν χάσουμε όμως ένα 
νησί θα το θυμούνται οι ιστορικοί στον αιώνα τον άπαντα».

Ξεκαθαρίζω ότι δεν είμαι από τους θαυμαστές του Ανδρέα. Από 
την άλλη, όμως δεν μπορώ να μη σημειώσω ότι ήταν ένας ξεχωρι-
στός άνθρωπος. Και σας ζητώ να κάνετε μια σύγκριση του Ανδρέα 
και του Αλέξη και να μας πείτε αν υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών 
των δύο πολιτικών. 

Ανεξάρτητα από το αν κάποιος διαφωνούσε ή συμφωνούσε με 
τον Ανδρέα θα συμφωνούσε όμως, οπωσδήποτε ότι ήταν ένας ικα-
νός πολιτικός. Δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά ο Αλέξης, όσο κι αν 
προσπαθεί να μοιάσει στον Ανδρέα. Ούτε απρόβλεπτος είναι, ούτε 
διαθέτει την ευφυΐα του, τις γνώσεις και την εμπειρία του. 

Επίσης, ο Ανδρέας δεν θα είχε αφήσει ΠΟΤΕ τα πράγματα να έχουν 
οδηγηθεί στο σημείο που έφθασαν σήμερα με το προσφυγικό. Είχε 
διορατικότητα και αίσθηση της γεωπολιτικής που δεν την είχαν άλ-
λοι εκτός του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και βέβαια, δεν θα είχε 
διανοηθεί να υποστηρίξει ότι η ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΡΑ…

Ο Αλέξης δεν είναι Ανδρέας! Όσοι προσπαθούν να κάνουν τον 
Αλέξη να μοιάσει ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ σε ένα άνθρωπο που άφησε το 
δικό του αποτύπωμα στην ιστορία κάνουν σοβαρό λάθος και ζημι-
ώνουν και τον Αλέξη και τη χώρα. 

Η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί μόνο φάρσα. Αυτό είναι κάτι 
που θα έπρεπε να γνωρίζουν καλά όλοι εκείνοι που ανέλαβαν τον 
«στρατηγικό σχεδιασμό» του ΣΥΡΙΖΑ. Και εν πάση περιπτώσει, δεν 
είναι όλα τα πράγματα ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ. 

Δεν γίνονται όλα αυτά για λόγους δημοσίων σχέσεων. Υπάρχει 
και ουσία και από ουσία υπάρχει ΈΛΛΕΙΜΜΑ αυτή την περίοδο. 

Οι αθεράπευτα μαντατοφόροι θεο-
μηνιών, όλεθρων και άλλων αρμαγεδώνων 
συνεχίζουν ακάθεκτοι το ιερό έργο συμπα-
ράστασης σε ξεπουλημένες ηγεσίες, οι οποί-
ες με τη σειρά τους σφυρίζουν αδιάφορα για 
τις κλεμμένες αν όχι χαμένες δεκαετίες, προ-
σπαθώντας να ξεγελάσουν τους Ινδιάνους 
της Ελληνικής

επικράτειας με επιχειρήματα, όπως ότι η σημερινή κυβέρνη-
ση χρησιμοποιεί το παρακράτος για να κρατηθεί στην εξουσία!

Έλεος! Οι πνευματικοί και βιολογικοί ταγοί τραμπούκων και 
ταγματασφαλιτών της δεξιάς παράταξης, του Γκοτζαμάνη, του 
Σούρλα, των αποστατών, των δολοφόνων του Λαμπράκη, του 
Μπελογιάννη, του Πλουμπίδη, του χωροφύλακα με το φάκελο 
των φρονημάτων, των τόπων εξορίας και βασανιστήριων επι-
καλούνται το παρακράτος! 

Ο Ελληνικός λαός έχοντας ζήσει στο πετσί του τη βία και νο-
θεία της δεξιάς παράταξης και τη παραπλανητική εικόνα ότι 
όλοι ίδιοι είναι, δεν συνειδητοποίησε το μέγεθος της αλλα-
γής.

Δεν καταλάβαμε ότι άρχισε να αποδομείται το απολίθωμα 
της Φεουδαρχικής αντίληψης και Οθωμανικής νοοτροπίας, δεν 
έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έφυγαν οι εξουσιαστές ενός πα-
ρωχημένου συστήματος εξουσίας, ανίκανου να διαχειριστεί και 
εκσυγχρονίσει το κράτος.

Δεν το κατάλαβαν ούτε και ορισμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ!
Έριξαν το καλοκαίρι τη κυβέρνηση της Αριστεράς γιατί δεν 

πρόλαβε να κηρύξει την σοσιαλιστική επανάσταση παρέα με 
τους γνήσιους σοσιαλιστές του ΚΚΕ και συνεχίζουν, έχοντας 
σύμμαχους σε αυτό τον υπέρ πάντων συμφερόντων αγώνα, 
επιστημονικούς φορείς με κύριο εκπρόσωπο το ΔΣΑ.

Είναι φανερό ότι πλειοψηφικές ηγεσίες επιστημονικών φορέ-
ων πρόσκειται σε συνδικαλιστικές παρατάξεις, είτε υπερασπι-
στών ενός φαύλου παρελθόντος (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), είτε ουτοπικών 
διαχειριστών του μέλλοντος (ΚΚΕ), που καίνε τη σημαία της 
Ε.Ε. επίσημης σημαίας του κράτους, ενώ το κόμμα τους και οι 
εκπρόσωποι του στη Βουλή πληρώνονται με τα χρήματα των 
λαών της Ε.Ε.

Είναι αντιπρόσωποι φορέων που κλείνουν με ασθενοφόρα 
κεντρικές λεωφόρους, για να δικαιολογήσουν τη συνδικαλι-
στική τους μιζέρια και ανυπαρξία.

Είναι οι δήθεν προστάτες των εργαζόμενων που ζητούν ανε-
ρυθρίαστα να μη καταργηθούν οι διπλές και τριπλές θέσεις 
που κατέχουν δημοσιογράφοι στο Δημόσιο τομέα.

Στα πρότυπα της μεγάλης πορείας του Μάο, ο Δήμαρχος Πά-
τρας διοργανώνει πορεία άνεργων από τη Πάτρα στην Αθήνα, 
με τη καθοδήγηση του κόμματος που η πολιτική του γραμμή 
οδηγεί σ’ ένα νέο εμφύλιο.

Οι αθλητικές ομοσπονδίες υποκαθιστώντας τα Πανεπιστήμια, 
θέλουν να συνεχίσουν να δίνουν διπλώματα εργασίας γιατί 
δήθεν κατέχουν καλά τη «μπάλα»!!

Οι υπόδικοι αθλητικοί πατέρες εξακολουθούν να διαπαιδαγω-
γούν τη νεολαία, επισείοντας με τη σειρά τους το μπαμπούλα 
της ΟΥΕΦΑ, με τον «φίλο» Κύπριο εκπρόσωπό της να δηλώνει 
ειρωνικά, εάν σταματούσατε και το πρωτάθλημα δεν θα σας τι-
μωρούσαμε! Θα μας έκανε το ένα στα δύο δώρο!

Οι καλλιτέχνες έδιωξαν μία από τις μεγαλύτερες αυθεντίες 
της τέχνης στο κόσμο, γιατί θα τους έπαιρνε τη δουλειά δηλ. 
την ανύπαρκτη, αναχρονιστική και ξεπερασμένη καλλιτεχνική 
τους δημιουργία.

Στους προκαθήμενους με τους παχυλούς μισθούς και όχι 
μόνο, δεν φτάνουν τα μαθήματα των σχολικών θεολόγων, δεν 
αρκούν τα κηρύγματα μίσους, ποθούν διακαώς να αναλάβουν 
προσωπικά και το ευσεβές πλήρωμα των μαθητών.

Οι αγρότες επέμειναν να μη ψηφισθεί ένα αόρατο φορολο-
γικό νομοσχέδιο που υπήρχε μόνο στη φαντασία τους, ενώ 
αντίθετα οι επιστήμονες συνεχίζουν να απεργούν για τον ίδιο 
λόγο, ταυτιζόμενοι απόλυτα με τον Θερβάντες.

Οι ανεμόμυλοι στο πυρήνα ενός χουντοβασιλικού και φοντα-
μελιστικού πλαίσιου, δυστυχώς στριφογυρίζουν σε σημαντικό 
μέρος του πληθυσμού.

Οι ευφάνταστοι εφευρέτες κακόβουλων πληροφοριών και 
κομπιναδόροι της διαπλοκής στήνουν νέα σκιάχτρα για να ξε-
γελάσουν τον λαό, χωρίς όμως να παίρνουν υπ’ όψη τους ότι 
έχουν να κάνουν με τη κοινωνία των πολιτών και όχι με αυτή 
των πουλιών!

Τα σκιάχτρα της διαπλοκής 
Γράφει ο Τάσος Βαρελάς

Η πορεία προς τον Γολγοθά 
Γράφει  η Τούλα  Καλογράνη 

Η εβδομάδα των παθών, για άλλη μια 
χρονιά, ανοίγεται μπροστά μας. Ένα 
οδοιπορικό, που σίγουρα ακολουθεί ο 
καθένας μας και το βιώνει με το δικό του 
ξεχωριστό τρόπο.

Παρακολουθώντας από κοντά και βιώ-
νοντας, έστω νοερά, την πορεία του θεϊ-
κού πάθους, κανείς δεν μπορεί να μείνει 
αδιάφορος ή απαθής. Αυτό που κυριαρχεί 
μέσα μας δεν είναι απλά ένα ανθρώπινο 
συναίσθημα για όσα διαδραματίζονται. 

Είναι κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Είναι η επίγνωση και η 
συνειδητή αποδοχή, ότι κάπου βρισκόμαστε κι εμείς, ο καθένας 
βέβαια χωριστά, ανάμεσα στο πλήθος, που πανηγυρίζει, την 
Κυριακή των Βαΐων και υποδέχεται τον θεάνθρωπο Ιησού με το 
δοξαστικό … «Ωσαννά». 

Είμαστε και εμείς εκεί, με την σκέψη, με την σκέψη, με την 
επιθυμία να ζήσουμε από κοντά άλλα αυτά που οι Άγιες ημέ-
ρες μας δίνουν. σιωπηλά συνοδοιπόροι σε μια πορεία ανήσυ-
χοι ψελλίζουμε διστακτικά. «μήτι εγώ κύριε;». μήπως είναι εγώ 
που θα σε προδώσω; ο λόγος αυτός του προδότη Ιούδα, «Μήτι 
εγώ;». Η σκέψη μας ακολουθεί με δέος κάθε βήμα, αλλά και 
κάθε οδυνηρή στιγμή του Θείου δράματος. Η προσευχή του 
Ιησού στη Γεθσημανή όπου ο πόνος και η θλίψη ξεπερνά την 
ανθρώπινη φύση του Θεανθρώπου, το φιλί του Ιούδα, η σύλ-
ληψη και διαπόμπευση του Χριστού και τέλος το ανηφορικό 
λιθόστρωμα  του μαρτυρίου και ο φρικτός Γολγοθάς. 

Ο Σταυρός του Κυρίου στήνεται και ο Αναμάρτητος κρεμάται 
επί ξύλου. Τα συναισθήματα είναι ποικίλα και ξεχωριστά για τον 
καθένα. Η ενατένηση του Εσταυρωμένου, δημιουργεί μέσα μας 
συγκλονιστικά και εύλογα ερωτήματα …

Μήπως είναι από τα καρφιά της Σταύρωσης που είναι και δικό 
μου. 

Μήπως η σκληρή καθημερινότητα μας απομακρύνει από τον 
Σωστικό προσανατολισμό μας, που είναι ο σταυρός, η λύτρωση, 
αλλά και η Ανάσταση και η ζωή. 

Ο Καθένας μας ας δώσει την δική του απάντηση. ΚΑΛΗ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΗ .

Οι νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 
4381/2016, σχετικά με τις «ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέ-
τρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης». Συγκεκρι-
μένα προβλέπεται ότι «σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν 
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χορηγείται για το έτος 2015 δω-
ρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους 
έως 1200 kwh ανά τετραμηνία και για περίοδο τριών (3) τετρα-
μηνιών, που αντιστοιχούν σε τρεις εκκαθαριστικούς τετραμηνι-
αίους λογαριασμούς. Σε περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων η 
παροχή είχε διακοπεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2015, η παρο-
χή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε 
ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται. Η παροχή δωρεάν ρεύμα-
τος δύναται να επεκτείνεται και σε κατανάλωση του επόμενου 
έτους, προκειμένου να συμπληρωθεί η περίοδος χορήγησης τρι-
ών (3) τετραμηνιών.»

Επιπρόσθετα, με το πέμπτο άρθρο, προβλέπεται η παράταση 
της διάταξης και για το επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση 
στέγης. Δηλαδή προβλέπεται ότι «η παροχή χορηγείται για δώ-
δεκα (12) μήνες, αρχής γενομένης από το έτος 2015 και επε-
κτείνεται εντός του επόμενου έτους, προκειμένου να καλυφθεί 
η περίοδος χορήγησης των δώδεκα (12) μηνών».

Πέραν της κυρώσεως της παραπάνω συμφωνίας, ο Νόμος 
4381/2016 περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με την «Κύ-
ρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ των 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας , 
αλλά και τις τροποποιήσεις του Νόμου 2308/1995 για το Κτη-
ματολόγιο.

 Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Ι Κ Α 
Κ Α Ι  Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Α 
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α 

 Σας ενημερώνει η νομική σύμβουλος 
της εφημερίδας μας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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Μέρος 2ο 

Από τα πρώτα χρόνια το Λύκειο Ελληνί-
δων έχει ενισχυθεί στο έργο του από διά-
φορους ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς φορείς 
και σε ελάχιστη αναγνώριση έχει ανακη-
ρύξει ορισµένους σε Μεγάλους Ευεργέτες, 
Ευεργέτες και ∆ωρητές. 

Σε αυτούς πρέπει να προστεθεί και το µη 
κερδοσκοπικό Σωµατείο µε τίτλο ‘’Οι Φίλοι 
του Κεντρικού Λύκειου των Ελληνίδων’’, 
µε σκοπό την υλική ενίσχυση του Λύκειου, 
αλλά και τη διάδοση των σκοπών και της 
σηµασίας του έργου του ΛτΕ.

Σήµερα το ΛτΕ διατηρεί τη δυναµική πα-
ρουσία του, στηριζόµενο πάντα στην 
εθελοντική προσφορά των µελών, επιχει-
ρώντας ταυτόχρονα τη σύνδεση της τερά-
στιας εµπειρίας του στη κοινωνική δράση 
και στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς µε την επιστηµονική γνώση.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα περιλαµ-
βάνει τους παρακάτω τοµείς πολιτιστικής 
δράσης:
 Μαθήµατα Ελληνικών Παραδοσιακών 
Χορών (Μικτά, Γυναικεία, Ανδρικά και Παι-
δικά-Εφηβικά).

 Μαθήµατα κρουστών(Παιδιών και Ενή-
λικων).
 Μαθήµατα Χορωδίας (Μικτής και Παι-
δικής).
 Μαθήµατα Θεατρικού Παιχνιδιού για 
Παιδιά 5-14.
 Μαθήµατα Ζωγραφικής για Ενήλικες.
 Μαθήµατα Εικαστικών για Παιδιά 4 -14.
 Μαθήµατα Ρυθµικής Γυµναστικής.
 Μαθήµατα Παραδοσιακού Τραγουδιού 
για Ενήλικες
 Τµήµατα ∆ηµιουργικής Κίνησης και Τε-
χνικής Χορού για Παιδιά 4-12.

Στο επιστηµονικό έργο του Λύκειου πε-
ριλαµβάνεται και το τµήµα εργαστηρίου 
Εθνικών ενδυµασιών που λειτουργεί από 
το 1946 και κατασκευάζει ύστερα από πα-
ραγγελία πιστά αντίγραφα παραδοσιακών 
φορεσιών.

Το 1988 η τότε Υπουργός Πολιτισµού Με-
λίνα Μερκούρη εγκαινίασε το Μουσείο 
Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυµασίας.

Σκοπός της ύπαρξης του Μουσείου εί-
ναι η διαφύλαξη, η µελέτη και η προβολή 
της ιστορίας της Ελληνικής ενδυµασίας, µε 
τις συλλογές του να ξεπερνούν τα 25.000 
αντικείµενα, κύρια αυθεντικές λαϊκές φο-
ρεσιές.

Από το 1997 είναι τακτικό µέλος του ICOM, 
του ∆ιεθνούς Συµβούλιου Μουσείων.

Το ΛτΕ υλοποίησε το έργο για τη ψηφι-
οποίηση της Μουσειακής Ενδυµατολογικής 
Συλλογής στο ∆ιαδίκτυο.

Το  έργο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 
2007 περιελάµβανε την καταγραφή-τεκ-
µηρίωση-ψηφιοποίηση και προβολή της 
συλλογής Ελληνικών παραδοσιακών ενδυ-
µασιών, ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό 
αντικείµενο στο τέλος του ίδιου χρόνου.

Η ψηφιοποιηµένη συλλογή είναι διαθέσιµη 
στο διαδικτυακό κόµβο του ΛτΕ, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.lykeionellinidon.gr

Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 
Γ’ Κοινοτικού Προγράµµατος Στήριξης και 
συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και 25% από Εθνικούς πόρους.

Πλούσιο είναι και το Φωτογραφικό αρχείο 
του ΛτΕ, που περιλαµβάνει εκδηλώσεις 
ήδη από το 1911 µέχρι σήµερα και συνεχώς 
εµπλουτίζεται µε νέο φωτογραφικό υλικό, 
όπως οικογενειακές φωτογραφίες µε παρα-
δοσιακές φορεσιές ή αστικά ενδύµατα µέ-
χρι και τη δεκαετία του ’50.

Παράσταση από τη Χορευτική Οµάδα του 
Λύκειου των Αχαρνών για τα 30 χρόνια της 
ίδρυσης του,  θέατρο Όραµα.

Τα τµήµατα εργασίας του ΛτΕ τέµνουν 

όλες τις καταστατικές επιταγές και σκοπούς 
του Σωµατείου και είναι τα εξής:
 Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφι-
κού Αρχείου.
 Εθνικών Ενδυµασιών.
 Εθνικών Χορών.
 Προβληµάτων Γυναίκας και Παιδιού.
 Απόδηµου Ελληνισµού.
 Εργαστήρι Εθνικών Ενδυµασιών.
 Οικοτεχνίας
 Μουσικής
 Καλλιτεχνικού
 Ρυθµικής
 Φιλολογικού  
 Παραρτηµάτων
 ∆ηµόσιων Σχέσεων
 Εορτών και ∆εξιώσεων
 Κοσµητείας
 Γραφείου
 Κοσµητείας Μεγάρου Αντωνόπουλου
 Βιβλιοθήκης
 Ιστορικού Αρχείου
 Περιβάλλοντος

 ∆ιεθνών Σχέσεων

Τα µέλη του  ∆.Σ. του Κεντρικού ΛτΕ µαζί 
µε τους Εφόρους των 22 τµηµάτων ανέρ-
χονται σε 30.

Πρόεδρος του ∆.Σ. του Κεντρικού Λύκειου 
των Ελληνίδων είναι η κ. Τσαλδάρη Ελένη.

Συνεχίζεται… 

Βήµατα Πολιτισµού
Λύκειο Ελληνίδων

Τάσος 
Βαρελάς

Χριστόφορος 
Τεγερµεντζίδη

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

Παράσταση από τη Χορευτική Οµάδα του 
Λύκειου των Αχαρνών για τα 30 χρόνια 

της ίδρυσης του,  θέατρο Όραµα.

Χορευτική οµάδα 
του Λύκειου Ελληνίδων Κερατέας

Νέοι µαθητές του τµήµατος 
Εθνικών χορών του ΛτΕ

Ταξίδι για την Ειρήνη, µε τη Παιδική 
Χορωδία και την Οµάδα Θεατρικού 

παιχνιδιού.

ΕΥΧΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ  «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»

Η Πρόεδρος και το ∆.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων Αχαρνών 
και Ανατ. Αττικής « Η Ζεστή Αγκαλιά», εύχονται σε όλους:  

Η Ανάσταση του Χριστού µας, να είναι για όλους  Ανάσταση ζωής, 
Αγάπης και Ειρήνης.

Καλό Πάσχα - Χριστός Ανέστη

Η πρόεδρος 
Μαρία Χρ. Ναυροζίδου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΛΟΥΜΑΚΟΥ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ∆.Σ ∆ΗΜ.Τ.Ο 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚ-ΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟ.∆.Ε. Β ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΗΣ Ν ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
 

`Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα όλες και όλους που 
µε στήριξαν στις εκλογές της 3-4-2016 για την ανάδειξη του 
Νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΜ.ΤΟ Αχαρνών -Θρα-
κοµακεδόνων και της ΝΟ.∆.Ε. Β ΑΤΤΙΚΗΣ της Ν.∆ στις οποί-
ες συµµετείχα ως υποψήφιο µέλος αυτών και µε ανέδειξαν 
Πρώτο και µε διαφορά. Σε όσους και όσες δεν µε ψήφησαν 
τους ευχαριστώ για την συµµετοχή τους στην εκλογική δια-
δικασία. «Πρωτόγνωρη συµµετοχή διότι εψήφισαν 698 µέλη». 
Η αξιοπρέπεια, η αναγνώριση, η ανιδιοτέλεια και ο αµοιβαίος 
σεβασµός πρέπει να είναι πάντα πάνω από τις προσωπικές 
µας φιλοδοξίες. Στην λάσπη και την συκοφαντία απαντάµε 
µε επιχειρήµατα την κοµµατική και επαγγελµατική µας δια-
δροµή. 

Εύχοµαι στην Πρόεδρο και το νέο ∆Σ καλή επιτυχία στο έργο 
τους την δύσκολη αυτή περίοδο που περνά η χώρα µας.

Με τιµή
Παναγιώτης Λουµάκος

Μέλος ∆Σ. ∆ΗΜ.Τ.Ο ΑΧΑΡΝΩΝΘΡΑΚ-ΝΩΝ
Μέλος ∆Σ. της ΝΟ.∆.Ε . Β ΑΤΤΙΚΗΣ της Ν. ∆.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Μόρνου και Βαρδουσίων - Αχαρνές
ΤΗΛ. 210-2442240 - 6979 073708

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ευχαρι-
στούν θερµά τον µεγάλο ευεργέτη των Αχαρνών κ. Αθανάσιο 
Μαρτίνο, για την διάθεση δωροεπιταγών για τις οικογένειες 
ανέργων και χτυπηµένων από την ανέχεια και την δυστυχία, 
της περιοχής µας, ενόψει των εορτών της Ανάστασης και του 
Πάσχα. 
Ευχόµαστε και προσευχόµαστε, σε κάθε του βήµα να έχει την 
ευλογία του Θεού,

Ο Πρόεδρος
Βασίλης Πετρόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Το ∆. Σ. του Συλλόγου 
«ΑΧΑΡΝΕΙΣ», εύχεται 

Χριστός Ανέστη - Καλό 
Πάσχα και Χρόνια Πολλά

Ο Πρόεδρος 
Νικόλαος Λάµπρου

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Ο Πρόεδρος Βασίλης 
Πετρόπουλος και το ∆. Σ. 

του Συλλόγου 
Αγίου ∆ηµητρίου – Αχαρνών, 

Εύχονται σε όλους 
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ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÕ ÐÑÏÓÁÍÁÔÏËÉÓÌÏÕ 
ÃÉÁ ÌÁÈÇÔÅÓ ËÕÊÅÉÏÕ

Ôï öñïíôéóôÞñéï «ÌÐÏÕÔÓÉÊÏÓ Ê. – ÍÉÊÁ ×.» óáò ðñïóêáëåß óôï óåìéíÜñéï åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý ìå èÝìá:
 «Ðáñïõóßáóç ôïõ íÝïõ åêðáéäåõôéêïý óõóôÞìáôïò – ÁíáëõôéêÞ ðáñïõóßáóç ÐáíåðéóôÞìéá – ÔÅÉ êáé ç óýíäåóÞ ôïõò ìå ôçí áãïñÜ åñãáóßáò»
Ôï óåìéíÜñéï ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß  ôçí ÊõñéáêÞ 8 Ìáßïõ 2016, óôéò 17:00 óôï áìöéèÝáôñï ôïõ öñïíôéóôçñßïõ, áðåõèýíåôáé óå ìáèç-

ôÝò Ëõêåßïõ êáé ãïíåßò ìáèçôþí, ðïõ åðéèõìïýí ðåñáéôÝñù åíçìÝñùóç ãéá ôïí åðáããåëìáôéêü ðñïóáíáôïëéóìü ôùí ðáéäéþí ôïõò.

Ôï óåìéíÜñéï ðåñéëáìâÜíåé  ôéò åîÞò èåìáôéêÝò åíüôçôåò:

• ÍÝï óýóôçìá ðñüóâáóçò óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç
• ÏìÜäåò Ðñïóáíáôïëéóìïý (ðñþçí Êáôåýèõíóçò)
• ÅðéóôçìïíéêÜ Ðåäßá Eîåéäßêåõóçò
• ÅðáããåëìáôéêÜ Äéêáéþìáôá Ó÷ïëþí
• ÓôñáôéùôéêÝò Ó÷ïëÝò
• Måôáðôõ÷éáêÜ ÐñïãñÜììáôá – ôé áîßæåé íá ãíùñßæåôå
• ÐñïïðôéêÝò ôçò êÜèå ó÷ïëÞò- Ç áãïñÜ åñãáóßáò

ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏÕ: ORIENTUM -  ÓÕÌÂÏÕËÏÉ ÓÔÁÄÉÏÄÑÏÌÉÁÓ
ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: -Ê. ÅëÝíç Ðáíáãéùôßäïõ, Óýìâïõëïò Åðáããåëìáôéêïý Ðñïóáíáôïëéóìïý êáé óõããñáöÝáò ôïõ âéâëßïõ «ÐÜìå ÐáíåðéóôÞìéï 2016»

Óáêåëëáñßïõ 2 & Äåêåëåßáò 2, êåíôñéêÞ ðëáôåßá Á÷áñíþí 136 73, Á÷áñíÝò
Ô. 210 2461236 - E. mpoutsikos.ekseliksi@gmail.com

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
«ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.∆.∆. 
Μπόσκιζας & Πλαταιών 23Α 
Αχαρνές 13679 - Τηλ.:210 2404444 

Τα παιδιά, το Προσωπικό, τα Μελη του ∆.Σ. και ο Πρόεδρος 

του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ»,

 ευχαριστούν όσους στηρίζουν το έργο του Κέντρου, 

ηθικά και οικονοµικά και εύχονται σε όλους 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.   Ο ∆ήµαρχος 
Γκασούκας Νικόλαος   Κασσαβός Ιωάννης

Ευχόµαστε καλή Ανάσταση, 
µε υγεία και επιτυχία 

των µαθητών της πόλης µας 
στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σακελαρίου 2 & ∆εκελείας 2 - Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 
Τηλ: 210-2461236 - Side: www.mpoutsikos-ekseliksi.gr - 
e-mail: mpoutsikos.ekseliksi@gmail.com - f : Ekseliksi Mpoutsikos

Οι Άγιες ηµέρες του Πάσχα, περισσότερο 
συµβολικές από κάθε άλλη γιορτή της 
Ορθοδοξίας, ας γεµίσουν τις καρδιές όλων 
µας µε ελπίδα και αισιοδοξία, εφόδια 
απαραίτητα για να αντιµετωπίσουµε 
µε δύναµη και να διαχειριστούµε µε 
ακεραιότητα τις σκληρές προκλήσεις της 
σηµερινής πραγµατικότητας.

ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Οινολόγος - Πρόεδρος ΛΕ.Φ.Κ.Α.
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• Οι αριστεροσοσιαλιστές θέλουν να έχουν να έχουν το λαό 
εξαρτημένο και καπελωμένο από την εξουσία τους. Δεν αντέ-
χουν τους ελεύθερους πολίτες μέσα στη Δημοκρατία. Γενικά όλοι 
οι άνθρωποι πάνω στη γη μας αγωνίζονται για την εξουσία και 
τον πλούτο. Το ίδιο κάνουν και οι Θεοκράτες, με τις θηριωδίες 
τους. Ψάχνω να βρω τι μπορεί να μας ειρηνεύσει, να μαλακώσει 
τα ένστικτά μας για να μας οδηγήσει σε φυσιολογική και ευχάρι-
στη ζωή.

• Τα προβλήματα των δυστυχισμένων συνανθρώπων μας δεν λύ-
νονται με το συναίσθημα. Το να πονάει η ψυχή μου για την δυστυ-
χία του συνανθρώπου μου δεν δίνει λύσει στο πρόβλημα του. Η 
λύση είναι να μην συμβάλω με την συμπεριφορά μου, με την πλε-
ονεξία μου, την αρχομανία μου, την αρχέγονη τάση για εξουσία και 
πλουτισμό, ώστε ο συνάνθρωπος, να γίνει δυστυχής. Να σε κάψω 
Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Αυτό δεν είναι λύση.

• Είναι καθαρή ηλιθιότητα να κάνεις το ίδιο πείραμα για Τρίτη 
φορά, προσδοκώντας άλλο αποτέλεσμα. Αυτό ζούμε με την ση-
μερινή μας κυβέρνηση, με τους δανειστές και το Δ.Ν.Τ. Εάν το 
προσδοκόμενο αποτέλεσμα είναι μόνο η καρέκλα της εξουσίας, 
αυτό σημαίνει καταστροφή της οικονομίας της χώρας και υπο-
δούλωση του λαού μας.

• Το λίγδα στυλ των υπουργών των υπουργών της κυβέρνησης 
μας, με μπλου τζιν, με σκουλαρίκια στα αυτιά, με κοτσίδα στα 
μαλλιά, μας δίνει την εμφάνιση των περιθωριακών και των αμφί-
φυλλων. Λίγη ευπρέπεια και ένα καθαρό πρόσωπο είναι σίγουρα 
ευχάριστο. Τουλάχιστον δεν μυρίζει λαϊκισμό.

• Το να ειρωνεύεσαι το κομματικό έντυπο της κυβέρνησης μας, 
μια Ελληνική Εμπορική Εταιρεία ηλικίας 55 ετών, που λόγω των 
Κάπιταλ Κοντρόλς και της πιστωτικής ασφυξίας, οδηγήθηκε σε 
πτώχευση, δείχνει την ελαφρότητα, την ανευθυνότητα της παρέ-
ας αυτού του οργάνου. Το γεγονός είναι θλιβερό και επικίνδυνο. 
Πρέπει να μας προβληματίσει.

• Όταν ένα παιδί γελάει και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα, 
τότε λέμε ότι το παιδί είναι χαζοχαρούμενο. Όταν κάποιος σε χτυ-
πά στην πλάτη με συγκατάβαση, σημαίνει ότι σε λυπάται, αλλά και 
σε δουλεύει γιατί δεν μπορεί να σε βοηθήσει μη έχοντας να κερδί-
σει κάτι από σένα. Είναι στοιχειώδης νοημοσύνη. 

• Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη μας, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, 
ή σκουρόχρωμοι, έχουμε την ίδια νοοτροπία. Την εξουσία και τον 
πλουτισμό. Δεν μας ενδιαφέρει, ο νόμιμος, ο παράνομος, ο θεμι-
τός ή ο εγκληματικός τρόπος. Αρκεί να ικανοποιήσουμε το εγώ 
μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την φύση μας. Αυτή είναι η βι-
ολογική μας μοίρα ή ο βιολογικός μας προορισμός. 

• Πρέπει να δεχόμαστε την κριτική σε αυτά που λέμε και αυτά που 
γράφουμε, για δύο λόγους. Πρώτον γιατί είναι αυτονόητο και ανα-
φαίρετο το δικαίωμα μας, να εκφράζουμε την γνώμη μας και δεύ-
τερον γιατί όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Η ικανοποίηση είναι 

ότι προτρέπεις τον συνάνθρωπο σου να προβληματιστεί.

• Εάν θεωρούμε ότι απάντων ιερότερο και τιμιότερο είναι η πα-
τρίς, τότε αποδεχόμαστε ότι το ίδιο πράττουν και οι Αμερικανοί, 
οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ευρωπαίοι. Το ερώτημα είναι, τι κάνουμε 
εμείς οι Έλληνες για την Ελλάδα. Κοκορομαχούμε μέσα στη Βου-
λή, για το ποιος είναι λιγότερο κλέφτης λιγότερο λαμόγιο. Για τα 
βασανιστικά προβλήματα της επιβίωσης του λαού, άστα για αυτά 
φταίνε πάντα οι ξένοι. Λίγη αγάπη για τον Ελληνισμό και την πα-
τρίδα πρέπει να την αισθανθούμε.

• Όλη μας η ζωή είναι αγώνας για εξουσία και πλουτισμό. Λίγο πριν 
πεθάνουμε αποδεχόμαστε ότι όλοι μας η ζωή και ο αγώνας μας 
ήταν λάθος και μάταιος. Το δυστύχημα είναι ότι δεν θα ξαναγεννη-
θούμε για να επανορθώσουμε τα λάθη μας. 

• Πρέπει κάποτε στη ζωή σου να ρωτήσεις έντιμα τον εαυτό σου. 
Πότε θα αισθάνεσαι μεγαλύτερη ικανοποίηση, όταν παίρνεις από 
τους συνανθρώπου σου, ή όταν δίνεις χωρίς κανένα αντάλλαγμα. 
Τότε θα καταλάβεις εάν όντως σε εκτιμούν και σε υπολείπονται ή 
απλώς υποκρίνονται σαν κόλακες, σαν ερπετά.

• Την όραση την χρειάζεται ειδικά ο ελεύθερος σκοπευτής. Την 
γεύση ο μάγειρας. Την ακοή ο ασυρματιστής. Την αφή, ο τυφλός. 
Την οσμή ο αρωματοποιός. Ο πολιτικός που ασχολείται με κοπριές, 
χρειάζεται όλες αυτές τις ιδιότητες σε κατάσταση εγρήγορσης. Δεν 
είναι καθόλου εύκολη αυτή η ασχολία.

• Αναλωνόμαστε στον αγώνα για την πλεονεξία. Δεν είναι ότι κα-
λύτερο κάνουμε στη ζωή μας. Αισθάνεται γαλήνιος ο ολιγαρκής. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μ ι κ ρ έ ς  Ε ι δ ή σ ε ι ς Από τον  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

Δείτε στο  menidiatis.blogspot.com  πλούσια φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων: 

•  Το Διαδίκτυο, οι Ιστοσελίδες, τα Blog , τα Facebook, είναι η 
σύγχρονη εξέλιξη της Δημοσιογραφίας και της Ενημέρωσης και 
λέγονται Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που χωρίς κανένα κόστος 
και χωρίς ταυτότητα, έκαναν όλους μας, ανά πάσα στιγμή εν δυ-
νάμει ενεργούς δημοσιογράφους, ακόμα και στα τάμπλετ και στα 
κινητά τηλέφωνα. Οι Εφημερίδες είναι ο Έντυπος γραπτός Τύπος 
και γενικά η Ενημέρωση που γίνεται σε «χαρτί» και λειτουργούν 
με νόμους Επιχείρησης και γράφουν Ιστορία και έχει κόστος. Λο-
γικό είναι οι Πασχαλινές ευχές που θα δημοσιευτούν στις Εφημε-
ρίδες θα είναι ελάχιστες. Είναι άδικο να επιρρίπτονται ευθύνες 
στις Εφημερίδες και στους δημοσιογράφους. Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» ξε-
καθαρίζει την θέση της : Η προβολή των πολιτικών προσώπων 
στις Εφημερίδες, γίνεται με επιλογή και ευθύνη των ίδιων. Και 
όπως φαίνεται, Βουλευτές , Περιφερειακοί σύμβουλοι, Αντιδή-
μαρχοι, Δημοτικοί σύμβουλοι, επικεφαλής Παρατάξεων, επέλε-
ξαν το Διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία. Εδώ ταιριάζει το ότι 
πληρώνεις, παίρνεις!!!. 

•  Ας ξεκινήσουμε με μια ευχή, που έχει πολλαπλά μηνύματα, που 
ψαρέψαμε στο διαδίκτυο: «Η ανθρωπότητα να ξεφύγει από τα Πάθη 
της και η τεχνολογία να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο σε όλο τον 
κόσμο και ιδίως στους δοκιμαζόμενος λαούς. Ο κόσμος ας κάνει βή-
ματα Πολιτισμού και Αγάπης και οι πολιτικοί μας ας αναλογιστούν 
τα λάθη τους διαχρονικά!»

• Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου 2016, λόγω Πά-
σχα και Πρωτομαγιάς, που ταυτίζονται με τις ημέρες πληρωμής 
για τις συντάξεις.

• Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 2016 την Παρα-
σκευή 22 Απριλίου 2016. Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 
2016 την Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016.Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει 
τις συντάξεις Μαΐου 2016 την Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016.Ο 
ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 2016 την Μεγάλη Δευτέρα 
25 Απριλίου 2016. Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις 
Μαΐου 2016 την Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

• Την Κυριακή 8 Μαΐου 2016 θα πραγματοποιηθεί ο 5ος Ποδη-
λατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών, ο οποίος διοργανώνεται 
από το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ και τον Δήμο Αχαρνών.

• Η εκκίνηση θα δοθεί στις 17:00 από το Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 
στην Ακρόπολη με ενδιάμεσες στάσεις στα σημαντικότερα μνημεία 
των Αχαρνών και ο τερματισμός θα γίνει στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρ-
νών.

•  Μια αποκάλυψη που θα αφήσει άφωνους τους Έλληνες έκα-
νε το βράδυ της Παρασκευής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
Star με την Μάρα Ζαχαρέα, ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ο εκδότης 
των εφημερίδων «Real News» και «Αγορά» αποκάλυψε ότι η ελλη-
νική κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει χαράτσι στο ίντερνετ! Σύμφω-

να με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Αγορά» που κυκλοφορεί 
το Σάββατο, «έρχεται- μεταξύ άλλων –και φόρος στο ίντερνετ. Εί-
ναι η συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τους δανειστές στην 
τελευταία συνάντηση τους».

•  Με απόφαση των δημοτικών τους συμβουλίων θα μπορούν οι 
Δήμοι της χώρας να μειώνουν ή να απαλλάσσουν από δημοτικά 
τέλη και φόρους συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως 
προβλέπει ο πρόσφατος νόμος για το «παράλληλο πρόγραμμα». 
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 13, τα δημοτικά συμβούλια, εφόσον οι 
εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών τους, μπορούν να προχωρούν σε μείωση δημοτικών φόρων 
ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με 
αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές 
οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των 
ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, κα-
θώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 
(Α ́ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφά-
σεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου

•  Το θέμα του προϋπολογισμού στο Δήμο Αχαρνών, εξακολουθεί 
να είναι μια ανοιχτή πληγή που ενδεχομένως να επιφέρει τρικυ-
μίες οικονομικές, θεσμικές και συνοχής. Οι εκπλήξεις – αναμενό-
μενες και μη - είναι προ των πυλών. Οι πληροφορίες λένε πως ο 
η έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου και Ν.Π. θα γίνει περί 
τα τέλη Ιουνίου. Υπάρχει όμως και η εξαίρεση. Μόνο ένα Νομι-
κό πρόσωπο του Δήμου έχει σήμερα εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
και μην σας φανεί παράξενο. Αυτό είναι το Ν. Π. «ΑΡΩΓΗ, που έχει 
Πρόεδρο τον Νίκο Γκασούκα. Αυτό κάτι λέει. Θα έχει ενδιαφέρον 
να το δούμε και εδώ είμαστε.

•  Η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού είναι πάντα 
σε εγρήγορση. Τις ήρεμες μέρες εκπαιδεύεται, επιμορφώνεται ή 
συμμετέχει με ενεργά σε εθελοντικές δράσεις και εκδηλώσεις. Όπο-
τε παραστεί ανάγκη είναι πάντα παρούσα και έτοιμη να προσφέρει 
ουσιαστικό έργο.Η συνεργασία του Δήμου Αχαρνών με την Ομάδα 
Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού θα μας βοηθήσει να είμα-
στε πιο αποτελεσματικοί και πιο καίριοι όποτε αυτό χρειαστεί.

•  Συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εύξει-
νης Λέσχης Αχαρνών & Αττικής ο «Καπετάν Ευκλείδης» για τον 
προγραμματισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του συλλόγου. 
Η πολιτιστική δράση του «Καπετάν Ευκλείδη» είναι πλούσια και ο 
Δήμος Αχαρνών είναι πάντα αρωγός. 

•  Μετά από δέκα χρόνια το έθιμο της λιτάνευσης της Ιεράς Εικό-
νας της Μονής Κλειστών πραγματοποιήθηκε με την Εφέστιο Εικό-
να κι όχι με το αντίγραφο που είχε φιλοτεχνήσει το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης. 

Μόνο που για να επιτευχθεί δεν αποδείχθηκε αρκετή η Απόφα-

ση της Ιεράς Συνόδου του περασμένου Δεκέμβρη. Χρειάστηκε μια 
σειρά ενεργειών της Μητρόπολης και του Δήμου Φυλής για να 
αντιμετωπιστεί η παρελκυστική τακτική της Ηγουμένης που κο-
ρυφώθηκε τη στιγμή που, κατά το πρόγραμμα της Μητρόπολης, 
έπρεπε να βγει από το Μοναστήρι η Εφέστιος Εικόνα. Τελικά τη 
λύση έδωσε ο Μητροπολίτης αναλαμβάνοντας, στο πλαίσιο της 
Απόφασης της Ιεράς Συνόδου, ο ίδιος την ευθύνη. Έτσι η Εικό-
να τοποθετήθηκε σε προθήκη ειδικών προδιαγραφών που κατα-
σκεύασε η Μητρόπολη, σε εξειδικευμένο τεχνίτη, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας. 

•  Ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής σε νόμο το 
νομοσχέδιο για την αποτέφρωση των νεκρών. Ο Πρόεδρος της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών Γιάννος Λαμάρης ανέφερε 
ότι ο νόμος αφορά ένα ζήτημα όχι εύκολο να συζητάς, σε κλειστή 
κοινωνία με τις συνήθειές της. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή κατέληξε 
στο τελικό κείμενο του νόμου με πολλή συναίνεση, δηλώνοντας 
ότι αδυναμίες που τυχόν να παρουσιασθούν, θα συμπληρωθούν 
στην πορεία της εφαρμογής του νόμου. Ο νόμος έχει σκοπό τη 
ρύθμιση της αποτέφρωσης ανθρώπινων σορών και την αδειοδότη-
ση κέντρων αποτέφρωσης, κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικα-
σιών και υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.

•  Η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας εί-
ναι οι αξιόπιστες λύσεις που θα δημιουργήσουν συνθήκες και 
προϋποθέσεις να ορθοποδήσουμε και πάλι. Στην εκδήλωση «Πα-
ρουσίαση νέων δράσεων του ΕΣΠ» στις 6/42016 στην αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών, είχαμε την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούμε από τα πλέον αρμόδια πρόσωπα - την Υπουργό Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου και τον Γενικό Γραμματέα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Κορκολή - για τις 
δράσεις προστασίας της κοινωνικής συνοχής και για τα διαθέσιμα 
“εργαλεία” του ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα. 

•  Στο κεντρικό δελτίο του Star, φάνηκε η μαύρη πλευρά της 
πόλης των Αχαρνών, μία πόλη στην οποία θύματα ληστειών πέ-
φτουν καθημερινά γονείς και μαθητές σε σχολείο. Οι μαθητές γίνο-
νται αυτόπτες μάρτυρες αγοραπωλησίας ναρκωτικών σε απόσταση 
αναπνοής από το σχολείο τους. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του 
Βαγγέλη Γκούμα το τηλεοπτικό συνεργείο του STAR δέχεται επί-
θεση από άγνωστους. Οι πρώτες απειλές αλλά και οι κινήσεις των 
εμπόρων αναγκάζουν το συνεργείο να απομακρυνθεί τρέχοντας. Οι 
τοξικομανείς που έφταναν κατά δεκάδες στη γειτονιά όπου διαμέ-
νουν ρομά. Δυστυχώς, η αστυνόμευση περιορίζεται σε κάποιες πε-
ριπολίες μπροστά από το σχολείο. Κανείς δεν τολμά να μπει στον 
οικισμό, με αποτέλεσμα οι κακοποιοί να μπορούν να πωλούν σχε-
δόν ανενόχλητοι ναρκωτικά και να ληστεύουν ανήμπορους μαθη-
τές και γονείς. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά καθώς ένας αστυνομικός 
αντιστοιχεί σε 3.000 κατοίκους σε μια περιοχή όπου η εγκληματικό-
τητα έχει χτυπήσει κόκκινο. 
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 Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία και χαρά!

 Το Άγιο φως της Ανάστασης του Θεανθρώπου να φωλιάσει 
στην καρδιά μας μαζί μ’ ελπίδα, αισιοδοξία και δύναμη! 

 Να φωτίζει πάντα τη ζωή μας και να μας οδηγεί
 στο δρόμο της αγάπης και της αλληλεγγύης!

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Μαρία Χρ. Ναυροζίδου

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Α.



Κυριακή 24 Απριλίου 201612



Κυριακή 24 Απριλίου 2016 13



Κυριακή 24 Απριλίου 201614

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία την Παρασκευή 
8 Απριλίου οι δράσεις του «Συλλέγω εμπειρίες» 
μέρος του προγράμματος «Ταξίδι προς το Κέ-
ντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Η 
δράση «Συλλέγω εμπειρίες» ξεκίνησε το Σάβ-
βατο 2 Απριλίου - Παγκόσμια ημέρα παιδικού 
βιβλίου – και συνεχίστηκε την εβδομάδα 4-8 

Απριλίου στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθή-

κης «Χρήστος Τσεβάς»
Σκοπός της δράσης ήταν να αναδειχθεί η 

απόλαυση της ανάγνωσης μέσω διαφορετικών 
αναγνωστικών εμπειριών. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: κλίμακα, 
πέρασμα, φως, συλλογή, υλικά και μαγεία.

Τα παιδιά που παρακολούθησαν το πρόγραμ-
μα ανακάλυψαν την κλίμακα στη μουσική, την 
αρχιτεκτονική και τη φύση και οι έφηβοι είχαν 
την ευκαιρία να συζητήσουν για το πέρασμα σε 
διαφορετικούς κόσμους, φανταστικούς και μη.

Παιδιά και έφηβοι, ανακάλυψαν κρυμμένες ει-
κόνες μέσα στο σκοτάδι, έφτιαξαν τα δικά τους 
ποιήματα, εξέφρασαν τα συναισθήματα τους 
με παντομίμα, εμπνεύστηκαν από τον ζωγράφο 
Ματίς, δημιούργησαν κολλάζ και ζωγράφισαν 
τα δικά του όνειρα, φανταστικές πόλεις και μα-
γικούς κήπους στις ταράτσες των κτιρίων.

Το «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχο» συνεχίζεται την Πέμπτη 12 

Μαΐου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη με την πραγ-
ματοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος για εφήβους «Επόμενη στάση: Όπερα!» και 
ολοκληρώνεται με την παράσταση της Όπερας 
της βαλίτσας, «Παλιάτσοι» του Ρουτζέρο Λεον-
καβάλλο, από την Εθνική Λυρική Σκηνή, την 
Κυριακή 29 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο «Μί-
κης Θεοδωράκης».

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων φορέων 
της Πάρνηθας πραγματοποιήθηκε στο Δη-
μαρχείο Αχαρνών το πρωί της Τετάρτης 13 
Απριλίου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού.

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Δασάρχης Πάρ-
νηθας κ. Ζαρείφης, ο Πρόεδρος του ΣΥΝ.ΠΑ. 
κ. Καμπόλης, ο Πρόεδρος του ΕΟΣ Αχαρνών 
κ. Νίκας και οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης κ. Συρινίδης, Τεχνικών Έρ-
γων κ. Πολυμενέας και Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου κ. Ορφανίδης. 

Αντικείμενο της συνάντησης, ήταν η αντι-
μετώπιση των κρουσμάτων ρίψης μπαζών 
και απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της 
Πάρνηθας αλλά και η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών και κυρίως των νέων για την προ-

στασία του Εθνικού Δρυμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό όπου 
αποτυπώνεται η κατάσταση σε καίρια ση-
μεία της Πάρνηθας, ώστε οι εμπλεκόμενοι 
φορείς να λάβουν γνώση για τη δράση ασυ-
νείδητων πολιτών που πραγματοποιούν ρί-
ψεις μπαζών, παλιών επίπλων, αλλά και 
απορριμμάτων στις παρυφές της Πάρνηθας.

Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμμε-
τεχόντων αποφασίστηκε η λήψη μέτρων 
φύλαξης των περιοχών που συνηθίζεται η 
ρίψη μπαζών, όπως πλησίον του Τελεφερίκ, 
του δημοτικού δάσους, αλλά και του ρέμα-
τος των Θρακομακεδόνων.

Ταυτόχρονα, συνεργεία και οχήματα κα-
θαρισμού του Δήμου Αχαρνών και του ΣΥΝ.
ΠΑ. θα προβούν σε καθαρισμό των περιο-
χών, ενώ το Δασαρχείο θα μεριμνήσει να το-
ποθετήσει μπάρες, ώστε να αποτρέπεται η 
πρόσβαση οχημάτων.

Αποφασίστηκε επίσης η διαμόρφωση χώ-
ρων στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων, ώστε αφε-
νός οι εκδρομείς να μην εμποδίζουν την 
κυκλοφορία, αφετέρου να μην έχουν πρό-
σβαση προς το δάσος με τα οχήματά τους.

Τέλος αποφασίστηκε η συνεργασία όλων 
των φορέων ώστε να δρομολογηθούν δρά-
σεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και 
κυρίως των νέων για την προστασία του 
Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας.

Με επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 
10/04/2016 στην αίθουσα Δημοτικού Συμ-

βουλίου Αχαρνών, η εκδήλωση με τίτλο: 
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Την εκδήλωση δι-
οργάνωσε η ΔΗ.Κ.Ε.Α. σε συνεργασία με την Δ/
νση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Νέας Γενιάς. 

Την έναρξη έκανε η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
κ. Μαρία Ναυροζίδου η οποία αφού καλωσόρι-
σε τους καλεσμένους ομιλητές και το κοινό, μί-
λησε για τον Διονύσιο Σολωμό και το έργο του. 
Στη συνέχεια ο υπάλληλος της Δ/νσης Παιδεί-
ας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
& Νέας Γενιάς, Σπύρος Χρηστάκης αναφέρθη-
κε στη ζωή του ποιητή και ανέπτυξε το θέμα 
για την ιστορική έξοδο του Μεσολογγίου. Ακο-
λούθησε απαγγελία αποσπασμάτων του έργου 
‘’Ελεύθεροι Πολιορκημένοι’’ από τον ηθοποιό 
Λάζο Τερζά υπό τους ήχους ζωντανής μου-
σικής. Ο Νίκος Λυγερός, ο χαρισματικός άν-
θρωπος όπως ανέφερε η κ. Ναυροζίδου, που 

διαπρέπει στο εξωτερικό, ανέλυσε τη στρατη-
γική που ακολουθήθηκε κατά την έξοδο του 
Μεσολογγίου, αναφερόμενους σε στίχους του 
έργου. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, 
αφού ενθάρρυνε την προσπάθεια για διοργά-
νωση εκδηλώσεων παρόμοιου πολιτιστικού 
χαρακτήρα, πρόσφερε στον κ. Λυγερό ένα βι-
βλίο για την ιστορική πόλη των Αχαρνών. Το 
ίδιο βιβλίο πρόσφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού & Νέας Γενιάς κ. Τοπαλίδης στον ηθοποιό 
κ. Τερζά. 

Η εκδήλωση έληξε με το θερμό χειροκρότη-
μα του κοινού που αποχώρησε ευχαριστημένο 
με την υπόσχεση της Πρόεδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
ότι αυτή είναι η αρχή μιας σειράς εκδηλώσε-
ων. Θα ακολουθήσουν παρόμοιες εκδηλώσεις 
πολιτισμού, αφιερωμένες στο έργο Ελλήνων 
ποιητών και συγγραφέων. 

Στο χείλους του απόκρημνου και μα-
γευτικού φαραγγιού της «Γκούρας», στις νό-

τιες παρυφές της Πάρνηθας, 3χλμ μετά τη 
Φυλή, βρίσκεται η παλαίφατος Μονή Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου. Η τοποθεσία και η θέα της είναι 
μοναδική και ονομάστηκε «Κλειστών» διότι πε-
ρικλείεται από βουνά.

Κατά την παράδοση, ένας ευσεβής χριστια-
νός, βλέποντας ένα παράδοξο φως, ανακά-
λυψε τη σεπτή και θαυματουργό εικόνα της 
Παναγίας της Ελεούσας στον απέναντι της 
μονή βράχο, μέσα σε ένα κοίλωμα. Η είδηση 
ξεσήκωσε τους κατοίκους της περιοχής που 
προσέφεραν ό,τι μπορούσαν για το κτίσιμο 
ναού όπου θα διαφυλασσόταν η εικόνα. 

Επειδή το μέρος ήταν ακατάλληλο άρχισε 
να κτίζεται ακριβώς απέναντι, στην άλλη με-
ριά του φαραγγιού, εκεί που βρίσκεται σήμε-
ρα. Δύο φορές όμως η Παναγία ξαναγύρισε 
μόνη της στο αρχικό μέρος και οι κτίστες στα-
μάτησαν από φόβο. Έγινε ολονύκτιος παρά-
κληση στη Θεοτόκο να δεχθεί να ιδρυθεί ο 
οίκος της στο ομαλότερο εκείνο σημείο, διά 
το παντελώς αδύνατον της μεταφοράς υλικών 
στο κοίλωμα εκείνο. Η Παναγία άκουσε, όπως 
φαίνεται, τις ικεσίες και δεν ξαναμετακινήθη-
κε, ενώ οι εργασίες συνεχίστηκαν αξιοθαύμα-
στα γρήγορα και ομαλά. Άρχισαν να ιδρύονται 
ασκηταριά στο γύρω χώρο και περί τον 12ο 

αιώνα ιδρύθηκε το μοναστήρι.
Στο κοίλωμα της «Φανερωμένης» υπάρχουν 

πάμπολλα αφιερώματα των πιστών, ενώ το 
ακοίμητο καντήλι της το μεταφέρουν οι μονα-
χές με αξιοπερίεργο τρόπο από την Ιερά Μονή 
μέχρι απέναντι (περίπου 200 μ.) με τροχαλία.

Στη μονή φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Πο-
λυκάρπου και του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρεί-
ας, μέρος της κάρας του Αγίου Χαραλάμπους, 
μέρος της χειρός του Αγίου Γεωργίου και πά-
μπολλα άλλα κειμήλια. Η θαυματουργός εικό-
να πανηγυρίζει 15 Αυγούστου.

Με τη υποστήριξη των υπηρε-
σιών του Δήμου Αχαρνών και τη βοήθεια 

φορέων, συλλόγων, σχολείων και εθελο-
ντών, ολοκληρώθηκε η πανελλήνια περι-
βαλλοντική δράση «Let’s do it! Greece» στον 
Δήμο Αχαρνών.

Οι δράσεις για το φετινό «Let’s do it! 
Greece» στον Δήμο Αχαρνών ξεκίνησαν από 
τη Παρασκευή 15 Απριλίου από τα σχολεία 
των Αχαρνών και ολοκληρώθηκαν την Κυρι-
ακή 17 Απριλίου στα επιλεγμένα σημεία.

Στις 17 Απριλίου 2016 εθελοντικές ομά-
δες, σύλλογοι, σχολεία και φορείς πραγμα-
τοποίησαν δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού 
και αισθητικής αναβάθμισης σε περισσότερα 
από 600 σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Μαθητές και εθελοντές από τον Δήμο 
Αχαρνών συμμετείχαν, δίνοντας, ο καθένας 
ξεχωριστά, το δικό του στίγμα στην πανελ-
λήνια δράση ευαισθητοποίησης για το περι-
βάλλον.

Οι εθελοντές της Ομάδας Πολιτικής Προ-
στασίας Ολυμπιακού Χωριού, Η Ένωση 
Κρητών Αχαρνών, ο Σύλλογος Αγίας Παρα-
σκευής, ο Σύλλογος Προφήτη Ηλία, ο Σύλ-
λογος Αγίου Κωνσταντίνου Άνω Αχαρνές), 
οι Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττι-
κής (ΕΔΑΣΑ) και τα σχολεία 14ο Δημοτικό 
Σχολείο Αχαρνών και 8ο Γυμνάσιο Αχαρνών 
ανταποκρίθηκαν με οργανωμένες ομάδες 
και δράσεις.

Η Διεύθυνση Καθαριότητα και Ανακύκλω-
σης του Δήμου Αχαρνών, η Διεύθυνση Πε-
ριβάλλοντος και Πρασίνου και η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών συμμετείχαν στη δρά-
ση, αναλαμβάνοντας τεχνικές εργασίες, κά-
νοντας περισυλλογή των απορριμμάτων από 
τα σημεία των δράσεων, ενώ παρείχαν εξο-
πλισμό (γάντια και σακούλες απορριμμά-

των) στους εθελοντές.

Με επιτυχία πραγματοποιθη-
κε το Σάββατο 16 Απρίλη στα γηπεδά-

κια 5Χ5 στους Θρακομακεδόνες τουρνουά 
ποδοσφάιρου στα πλαίσια του μαθητικού 
φεστιβάλ που θα πραγματοποιήθει την Κυ-
ριακή 24 Απρίλη στις 19:00 στο Δημαρχείο 

του Μενιδίου. Η μεγάλη συμμετοχή όμαδων 
απο σχολεία των Άνω Λιοσίων αλλά και του 
Μενιδίου έδειξε την δίψα των μαθητών για 
δωρεάν αθλητισμό. Στο τέλος των αγώνων 
μοιράστηκε σε κάθε παίκτη κάλεσμα για το 
μαθητικό φεστιβάλ αλλά και η μπροσούρα 
με τις θέσεις του ΚΚΕ για την Φυσική αγωγή 
και τον αθλητισμό.
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Με επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία, ολοκληρώθηκε το Σάββατο 16 
Απριλίου η πρώτη επιστημονική 
ημερίδα, που διοργανώθηκε από 
την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρ-
νών & Πετρουπόλεως, στα πλαί-
σια του πρότυπου εκπαιδευτικού 
– ενταξιακού προγράμματος «Δρά-
σεις υπέρ του παιδιού και της οι-
κογένειας Ρομά». Την ημερίδα με 
τίτλο «Μαζί με τους Ρομά… Δρά-
σεις προώθησης της ενσωμάτω-
σης των τσιγγάνων μαθητών στο 
σχολείο, την κοινωνία και το ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο» παρακολούθη-
σε πολυπληθέστατο ακροατήριο, που γέμισε 
ασφυκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων του Δη-
μαρχείου Αχαρνών και παρακολούθησε με ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον, μέχρι το απόγευμα, τους 
αξιολογότατους εισηγητές, οι οποίοι εντυπω-
σίασαν με το βάθος γνώσης του αντικειμένου 
που κλήθηκαν να παρουσιάσουν, διατυπώνο-
ντας παράλληλα ρεαλιστικές και πρακτικά υλο-
ποιήσιμες προτάσεις πάνω στα ζητήματα που 
αφορούν τους νέους Έλληνες τσιγγάνους. 

Μαζική ήταν και η προσέλευση εκπροσώπων 

του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Εκκλησί-
ας, της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ & Β’ βαθμού, 
υψηλόβαθμων στελεχών των Σωμάτων Ασφα-
λείας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & 
Θρησκευμάτων.

Την εκδήλωση άνοιξε με εγκάρδιο χαιρετισμό 
και ευχαριστίες ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ. ΑΘΗ-
ΝΑΓΟΡΑΣ και ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του 
Δημάρχου Αχαρνών κ. Ιωάννη Κασσαβού, του 
Κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων & Βου-
λευτή Περιφέρειας Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νά-

σου Αθανασίου, της Τομεάρχη 
Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης & Βουλευ-
τού Β’ Αθηνών της 
Νέας Δημοκρατίας 
κας Σοφίας Βούλτε-
ψη, του Βουλευτή 
Περιφέρειας Αττικής 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνου 
Σκουρολιάκου, της 
Τομεάρχη Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και 
Υγείας & Βουλευτού 
Περιφέρειας Αττικής 

της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
κας Εύης Χριστοφιλοπούλου και του Βουλευ-
τή Περιφέρειας Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννη 
Δέδε, οι οποίοι εξήραν την σπουδαία πρωτο-
βουλία της Μητροπόλεως Ιλίου και τόνισαν την 
μεγάλη σημασία της ύπαρξης τέτοιον δράσεων 
στην κοινωνία και την εκπαίδευση. Εκ μέρους 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Αττικής του ΥΠΑΙΕΘ την ημερίδα χαιρέτησε ο 
Προϊστάμενος του τμήματος Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής καθοδήγησης Δ.Ε. κ. Βασίλειος 

Πολύδωρος, ενώ τον Όμιλο Εταιρειών «Ελλη-
νικά Πετρέλαια» που είναι και ο 
μεγάλος χορηγός του προγράμ-
ματος εκπροσώπησαν ο Γενικός 
Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγ-
χου κ. Άγγελος Κόκοτος και η Δι-
ευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του Ομίλου κα Ράνια 
Σουλάκη, η οποία και παρέλα-
βε τιμητική πλακέτα από τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, 
για την προσφορά της εταιρί-
ας στο πρόγραμμα και απεύθυ-
νε σύντομο χαιρετισμό. Τέλος 
συγκινητικό μήνυμα εκφώνησε 

εκπροσωπώντας της κοινότητα των Ελλήνων 
Ρομα ο Επίτιμος Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Ρομά κ. Ευ-
θύμιος Δημητρίου.

Την παράσταση όμως κι όπως ήταν αναμενό-
μενο, στην ενότητα αυτή, έκλεψαν οι μικροί μα-
θητές του προγράμματος, παρουσιάζοντας ένα 
εξαιρετικό μουσικοκινητικό δρώμενο μαύρου 
θεάτρου, που απέσπασε το ενθουσιώδες χειρο-
κρότημα του συγκινημένου ακροατηρίου.

Την Κυριακή 17/4/2016 ολοκλη-
ρώθηκε, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Δήμου μας, με μεγάλη επιτυχία ο Δ΄ Διαγω-
νισμός Ποίησης για μαθητές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, που συνδιοργάνωσαν η Ένω-
ση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Αχαρνών με 
τη Φιλότεχνη Λέσχη υπό την αιγίδα του Δή-
μου Αχαρνών - Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής. Συμμετείχαν τα σχολεία : 2ο Γυμνάσιο 
Αχαρνών, 5ο Γυμνάσιο Αχαρνών, 7ο Γυμνά-
σιο Αχαρνών, 8ο Γυμνάσιο Αχαρνών, 10ο Γυ-
μνάσιο Αχαρνών, 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών, 6ο 
Γενικό Λύκειο Αχαρνών και 7ο Γενικό Λύκειο 
Αχαρνών με 30 έργα συνολικά.

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι κ.κ. 
Κώστας Καρούσος - ποιητής (Πρόεδρος της 
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών), Γιώργος 
Μπλάνας - ποιητής και Δημήτρης Καραμβά-
λης - δοκιμιογράφος. Ο Πρόεδρος της κριτι-
κής επιτροπής κ. Κώστας Καρούσος στο λόγο 
του, μεταξύ των άλλων, ανέφερε ότι τα έργα 
των παιδιών ήταν εξαιρετικά, σε πολύ υψηλό 
επίπεδο. 
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Κυριακή των Βαΐων
Πρωί Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7:00 π.μ.
Απόγευμα η Ακολουθία του Νυμφίου στις 7:00 μ.μ.

Είναι η τελευταία ημέρα της Μ. Σαρακοστής και η πρώτη 
της Μ. Εβδομάδας. Εορτάζουμε τη θριαμβευτική είσοδο 
του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Επειδή οι νεαροί Ιουδαίοι 
αυτή τη μέρα υποδέχθηκαν τον Χριστό με κλαδιά φοινικι-
άς (βάγια), ονομάστηκε Κυριακή των Βαΐων. Γι’ αυτό τον 

λόγο στολίζουμε κι εμείς σήμερα τις εκκλησίες μας με κλαδιά δένδρων και λουλούδια. 
Μεταφέρουμε σήμερα στην εκκλησία ελιόφυλλα, να ευλογηθούν, για να τα χρησιμοποι-
ούμε στο θυμιάτισμα. Πανηγυρική η σημερινή ημέρα, γι’ αυτό και στο τραπέζι καταλύουμε 
ψάρι. Τη Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχούν δύο γεγονότα: (α) η ζωή του Ιωσήφ και (β) το περι-
στατικό της ξηρανθείσης συκής. 

Μεγάλη Δευτέρα
Πρωί η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στις 7:00 π.μ.
Απόγευμα η Ακολουθία Β΄ Νυμφίου στις 7:00 μ.μ.

Τη Μεγάλη Τρίτη «μνείαν ποιούμεθα» των παραβολών (α) 
των Δέκα Παρθένων και (β) των Ταλάντων.
Από τις Δέκα Παρθένες (Ματθ. κε’ 1-13) οι πέντε ήταν 
φρόνιμες, γι’ αυτό αξιώθηκαν να συμμετάσχουν στη χαρά 
του γάμου που ήταν καλεσμένες. Η παραβολή αυτή μας 
διδάσκει την εγρήγορση, τη διαρκή νήψη για τη συνάντη-

ση του Νυμφίου Χριστού και τη μέλλουσα κρίση. 
Από την παραβολή των Δέκα Παρθένων είναι εμπνευσμένο το τροπάριο «Ιδού ο Νυμφίος 
έρχεται...» και «Τον Νυμφώνα σου βλέπω Σωτήρ μου κεκοσμημένον». 

Μεγάλη Τρίτη
Πρωί η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στις 7:00 π.μ.
Απόγευμα Ακολουθία Γ΄ Νυμφίου στις 7:00 μ.μ.

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην πόρνη γυναίκα 
(Ματθ. κστ’ 6-16), η οποία μετανιωμένη άλειψε με μύρο 
από ευγνωμοσύνη τα πόδια του Κυρίου και έλαβε την 
άφεση των αμαρτιών της, γιατί «ηγάπησε πολύ». Ξεχωρί-
ζει το περίφημο τροπάριο (δοξαστικό των αποστίχων) της 

υμνογράφου Αγίας Κασσιανής, το οποίο εκφράζει τη θερμή μετάνοια της αμαρτωλού. 

Μεγάλη Τετάρτη 
- Πρωί η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στις 7:00 π.μ.
Απόγευμα το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου στις 4:00 μ.μ 
και η Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος στις 6:30 μ.μ.
Τη Μεγάλη Πέμπτη μνημονεύουμε τέσσερα γεγονότα:
(α) Τον ιερό Νιπτήρα, το πλύσιμο δηλαδή των ποδιών 
των μαθητών από τον Κύριο, διδάσκοντας εμπράκτως 
την εφαρμογή του «ο πρώτος ουν υμών έστω πάντων 
διάκονος».
(β) Τον Μυστικό Δείπνο, στη διάρκεια του οποίου παρα-
δόθηκε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
(γ) Την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου στο όρος των 

Ελαιών, στην οποία προσεύχεται για την ενότητα των πιστών. 
(δ) Τέλος, την προδοσία του Ιούδα, η οποία σηματοδοτεί την αρχή του θείου Πάθους, ενώ 
η θεία αγάπη αντιπαραβάλλεται με την ανθρώπινη αδυναμία.

 

Μεγάλη Πέμπτη
Πρωί Ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου 
Βασιλείου στις 7:30 π.μ.
Απόγευμα η Ακολουθία των παθών του Κυρίου (12 
ευαγγέλια) στις 6:30 μ.μ.

Θυμόμαστε και βιώνουμε τα άγια και σωτήρια και φρι-
κτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού 
Χριστού: τους εμπτυσμούς, τα μαστιγώματα, τις κο-

ροϊδίες, τους εξευτελισμούς, το αγκάθινο στεφάνι, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τις 
ύβρεις, τους γέλωτες, την πορφυρή χλαίνα, τον κάλαμο, τον σπόγγο, το όξος, τους ύλους, 
τη λόγχη και κυρίως τη Σταύρωση και τον θάνατό Του. 
Γίνεται επίσης μνεία του ευγνώμονος ληστού, ο οποίος διά της μετάνοιας του άνοιξε πρώ-
τος (λήστεψε κατά τον υμνωδό) τον Παράδεισο.

Μεγάλη Παρασκευή 
Πρωί οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες στις 8:00 π.μ.
Η Αποκαθήλωση Του Εσταυρωμένου στις 10:00 π.μ.
Απόγευμα ο Επιτάφιος Θρήνος 7:00 μ.μ.
Τα εγκώμια της Ταφής στις 8:00 μ.μ. 
Έξοδος Ιερού Επιτάφιου στις 9:00 μ.μ.
Η Εκκλησία διά της υμνωδίας της εκφράζει την έκπλη-
ξή της μπροστά στο παράδοξο της ταφής του Θεού και 
ταυτόχρονα τη βεβαιότητά της πως «τούτο Σάββατόν 
εστί το υπερευλογημένον, εν ω Χριστός αφυπνώσας 

αναστήσεται τριήμερος». Ψάλλονται τα Εγκώμια και τελείται περιφορά του Επιταφίου. Εί-
ναι το μοναδικό Σάββατο που, για την παραμονή του Κυρίου στον Άδη, τηρούμε ολοήμερη 
αυστηρή άλαδη νηστεία.

Μέγα Σάββατο
Πρωί ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου 
Βασιλείου στις 8:00 π.μ.
Είσοδος του Αγίου Φωτός από την Αγία Πόλη Ιερουσα-
λήμ στις 10:30 μ.μ. 
11Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ Κοδωνοκρουσίες , ο Κανόνας και το 
Αναστάσιμο Μήνυμα του Επισκόπου μας . 
12Η Νυκτερινή Η ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙ-
ΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Αναστάσιμος 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. 

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί τελείται η λεγόμενη 
«Πρώτη Ανάσταση», δηλαδή ο εσπερινός της Αναστάσεως με τη Θεία Λειτουργία του Με-
γάλου Βασιλείου. Το βράδυ του Μ. Σαββάτου γύρω στα μεσάνυχτα εορτάζουμε τη ζωφό-
ρο Ανάσταση του Κυρίου μας, την ήττα του θανάτου και της φθοράς και την αφή του Αγίου 
Φωτός στον κόσμο από τον Πανάγιο Τάφο.

Κυριακή του Πάσχα - (ΛΑΜΠΡΗ)
Ο Εσπερινός της Αγάπης στις 11:00 π.μ.

Η λέξη «Πάσχα» σημαίνει πέρασμα, διάβαση. Η γιορτή της Διάβασης (Πάσχα) ήταν για τους 
Εβραίους η ετήσια ανάμνηση όλης της ιστορίας της σωτηρίας τους, η διάβαση της Ερυθράς 
Θάλασσας, το πέρασμα από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων στην ελευθερία. Για τους Χριστια-
νούς εορτάζεται η Ανάσταση του Σωτήρα Ιησού Χριστού, το πέρασμα από τη φθορά στην 

αφθαρσία, από το σκοτάδι στο φως, από 
τον πόνο στη χαρά, από τον θάνατο στη 
ζωή. Ο Ιησούς Χριστός έγινε η εκπλήρω-
ση αυτού του Πάσχα, έγινε το Πέρασμα. 
Αυτός πραγματοποίησε την τελική διά-
βαση από τον θάνατο στη ζωή, από τού-
το τον «παλαιό κόσμο» στον «καινό κό-
σμο», στον «καινό χρόνο» της Βασιλείας 
του Θεού. Ο Χριστός έδωσε και σε μας τη 
δυνατότητα για μια τέτοια διάβαση. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ 
Οδός Αγίου Διονυσίου και Κωστή Βαρελά – Νεάπολη

ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ο ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗΣ το γένος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΛΑΔΑ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος ΣΙ-
ΣΚΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΗΜΑΘΕΙΑΣ 
και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει, στον ΠΕΙΡΑΙΑ.

Ο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ 
το γένος ΚΑΜΕΝΙΔΗ που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑ-
ΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΟΥ-
ΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ το 
γένος ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που 
θα γίνει, στην Ιερά Μονή Παναγία Κανάλα στα ΑΝΩ ΛΙΟ-
ΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ το 
γένος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ του 
ΝΙΚΟΥ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ το γένος ΠΕΤΡΙΔΗ που γεννήθη-
κε στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Προκοπίου στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΗΛΙΑΣ 
το γένος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
- ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το 
γένος ΠΑΝΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, 
στη ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ και της ΕΙ-
ΡΗΝΗΣ το γένος ΚΑΛΟΥΣΙΔΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ και κατοικεί στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΣΙΝΑΚΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΒΑ-

ΣΙΛΕ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΝΕΑ 
ΠΕΡΑΜΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στην 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕ-
ΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΕΜΒΑ-
ΛΩΜΑΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΝΑΝΤΙΕΖΝΤΑΣ 
το γένος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ 
– ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλ-
θουν σε γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑΣ το γένος ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ που γεννήθηκε στην ΠΑΤΡΑ 
– ΑΧΑΪΑΣ και κατοικεί στην ΠΑΤΡΑ - ΑΧΑΪΑΣ και η ΑΝΤΩ-
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το γένος 
ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ , που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, 
στην ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ - ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της 
ΝΙΝΑΣ το γένος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜ-
ΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΛΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της 
ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ, που γεννήθηκε στο ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ.

Ο ΒΡΑΪΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ    και  της  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ     το γένος   ΑΓΙΟΜΥΡΙΑΝΝΑΚΗ   που  γεννή-
θηκε  στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ    και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ    και   η   ΗΛΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΑ   του  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   
και  της  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  το  γένος  ΙΣΣΑΡΗ,  που γεννήθη-
κε   στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ      και  κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  
– ΑΤΤΙΚΗΣ   θα έλθουν  σε γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 
κατάλληλος για Φροντιστήρια, Ιατρεία, 
Γραφεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλα-
τεία, οδός Καποδιστρίου 3 στις Αχαρ-
νές. Τηλ. 210 2460903. 4Δ143.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 70 
τ.μ. και 100 τ.μ. υπόγειο στην περιοχή 
Νεάπολη, κοντά στα Σχολεία. Τηλ. 6973 
334569. 4Δ142.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ. 
πρώτος όροφος, κοντά στο Δημαρχείο. 
Τιμή 350 ευρώ. Τηλ. 210 2464077 και 
6934 189306. 4Δ142

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών ( Γαλλίδα) με 
άδεια διδασκαλίας, παραδίδει μαθήματα 
κατ’ οίκον. Τηλ. 6983 424632. 4Δ146.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή 
πείρα, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές 
Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές 
χαμηλές. Τηλ. 6972 601252. 4Δ146. 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται 
από κάτοχο c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, 
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνα-
σίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 
6942 864739. 10Δ147
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παρα-
δίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 30 
έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 
2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με μεγάλη πείρα, αναλαμ-
βάνει ραψίματα από την αρχή και επιδι-
ορθώσεις. Τηλ. 6974 209113. 4Δ142.
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου ανα-

λαμβάνει την διανομή φυλλαδίων Τηλ 
6974962940
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Συν/χος με μεγάλη 
πείρα στα κλινήρη άτομα αναλαμβάνει 
την νοσηλευτική φροντίδα τους (μπάνιο, 
περιποίηση κατακλίσεων, αλλαγή καθε-
τήρα, ενεσοθεραπεία κ.λ.π) ΜΟΝΟ 3-6 
μ.μ. (εκτός Σ.Κ) Τηλ 6943025160
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, ανα-
λαμβάνει τον καθαρισμό και περιποί-
ηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλι-
κών χώρων και οικοπέδων. Τιμή 20 
ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. 
Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΥΡΙΑ 52 ετών, μορφωμένη, ευπαρου-
σίαστη και ευγενική, ζητεί γνωριμία με 
Κύριο έως 60 ετών, με ανάλογα προ-
σόντα, για γνωριμία και σοβαρή σχέση. 
Τηλ. 6983 521438. 4Δ143.
ΕΛΛΗΝΙΔΑ 42χρονη, εμφανίσιμη, ευγε-
νική, ζητεί γνωριμία με Έλληνα κύριο, 
40 έως 45 ετών, με σκοπό τον γάμο. 
Τηλ. 6981 035626. 4Δ142

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομάδες δημο-
τών, φυτώρια δένδρων, μεταξύ αυτών 
και βερυκοκιές. Τηλ. 6974 537283.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚά ΑΥΓά, ΑΠό ΑΛΑΝΙάΡΕΣ ΚόΤΕΣ, 

10 ΕΥΡώ Η ΚΑΡΤέΛΑ. ΤΗΛ. 6974 537283. 5Δ143

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυ-
σης για μικρούς και μεγάλους σε αποδε-
δειγμένα άπορες και πολύτεκνες οικογέ-
νειες. Τηλ. 6974 537283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Μερσεντές, με λίγα 
χιλιόμετρα και σε καλή τιμή. Τηλ. 6951 
631349. 4Δ146

Εύχομαι σε όλους τους Κρητικούς
και δημότες Αχαρνών, 
όπως διέλθουν τις Άγιες ημέρες 
του Πάσχα με υγεία 
και ψυχικές αντοχές, ώστε ευελπιστούντες 
 μελλοντικά να δούμε φως στο τούνελ.

Άσπρη λαμπάδα άναψα τσ’ Ανάστασης το βράδυ, 
κ’ έκαμα ευχή στον δρόμο σας να μη βρεθεί σκοτάδι.

Ένα κερί, τσ’ Ανάστασης ανάβω κι’ ανημένω (περιμένω) 
ελπίδα λάμψη να γένη για κάθε πονεμένο.

Το Άγιο φως, τα’ Ανάστασης Θεέ μου άπλωσε το, 
για να φωτίσει τις καρδιές όλων των πονεμένων.

Όλη η ζωή μας Γολγοθάς και κουβαλούμε στους ώμους 
σ’ ένα σταυρό τσοι στεναγμούς, την πίκρα και τους πόνους.

Η φλόγα της Ανάστασης ν’ ανάψει στην καρδιά σας, 
για να κρατήσει ζωντανά όλα τα όνειρα σας.

Χρόνια Πολλά σας εύχομαι νύχτα γεμάτη άστρα, 
νάχετ’ Ανάσταση λαμπρή κι’ ευτυχισμένο Πάσχα.
Χριστός Ανέστη σήμερα κι’ αν η ευχή μου πιάνει 

το τέλος κάθε Γολγοθά εύχομαι να σημάνει.

Τηλ. Επικ. :210 2464939 6944324025 (κα Περράκη)
 Για το Δ. Σ

Η Πρόεδρος Συλλ. Χανιωτών Αττικής 
Περράκη Αθανασία

Τέως Προϊσταμένη Μαία Νοσ. «Αλεξάνδρας» 
Μέλος Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα 
Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές  Αριθμ. Αποφ:29 / 26-02-2016
Πληρ.: A. Σπανάκης - Τηλ.: 213 2072398 

ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (Ρ-40) “ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
Η ΣΤΑΣΗ & Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 Τ” ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Β. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 96 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παρισταμένων μελών 31εκ του συ-
νόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της 2 ης Συνεδρίασης της 26-02-2016
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης 
και παρουσιάζει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει ότι:
Με το με αρ. πρωτ. Δήμου : 53916/04-08-2015 έγγραφο η κα. Μολφέση Δήμητρα, που διευθύνει τον βρεφο-
νηπιακό σταθμό «ΜΑΓΙΚΗ ΚΙΜΩΛΙΑ», που βρίσκεται επί της οδού Βουλγαροκτόνου 96 & Ι. Κατσανδρή της Π.Ε. 
Κεντρικό Μενίδι του Δήμου μας, ζήτησε την απαγόρευση της στάθμευσης βαρέων οχημάτων, έμπροσθεν του 
προαυλίου του βρεφονηπιακού σταθμού και παραπλεύρως της κεντρικής εισόδου αυτού, για λόγους ασφαλείας 
κατά την προσέλευση και αποχώρηση των βρεφών, νηπίων και συνοδών αυτών. 
Η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. Δήμου : 62918/17-09-2015, έκανε ερώτημα στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής 
(Τμήμα Τροχαίας Ν. Ιωνίας), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την συγκεκριμένη περίπτωση. 
Το Τμήμα Τροχαίας Ν. Ιωνίας, με το με αρ. πρωτ. Δήμου : 75233/29-10-2015 και αφού εξέτασε το θέμα, συνηγο-
ρεί στην τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων τύπου Ρ-40 : «Απαγορεύεται η στάση & η στάθμευση» με ένδειξη 
επί αυτών “ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 Τ”, καθώς και πρόσθετων πινακίδων τύπου Πρ-4α «αρχή ισχύος» & Πρ-4γ 
«τέλος ισχύος των πινακίδων Ρ-40», παραπλεύρως της εισόδου του βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Β. 
Βουλγαροκτόνου. 
Οι προτεινόμενες πινακίδες θα προμηθευτούν με έξοδα του Βρεφονηπιακού Σταθμού και θα τοποθετηθούν από 
συνεργείο του Δήμου κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 
Από την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε κανονιστική απόφαση δεν προκύπτει επιβάρυνση σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών (άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005).
Τέλος η κα Πρόεδρος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπ’ όψιν του, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα έγγραφα του φακέλου, την 
υπ’αριθμ.59/07-12-2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (Ρ-40) “Απαγορεύεται η στάση & η στάθμευση για φορτηγά άνω των 3,5 
Τ” παραπλεύρως της εισόδου του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Β. Βουλγαροκτόνου 96.
2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Χαριτίδη Μαρία    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Ποιμενίδου Όλγα

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 



Κυριακή 24 Απριλίου 2016 21
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣIΣ 
Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών 

με αισθήματα αγάπης και εκτιμήσεως, σας προσκαλεί να παρευρεθείτε εις 
την Ιεράν πανήγυριν του ΙερούΝαού μας την 1η και 2αν Μαΐου 2016 και 
να συμμετάσχετε εις τας εορταστικάς Ιεράς Ακολουθίας σύμφωνα με το 
πρόγραμμα:

Κυριακή Πάσχα 1η Μαΐου 2016

Ώρα 19.30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θεί-
ου κηρύγματος 

Δευτέρα 2 Μαΐου 2016

Ώρα 07.00 π.μ.: Όρθρος και εν συνεχεία η πανηγυρική Θεία λειτουργία 
της οποίας θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου , Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ.
Ώρα 19.00 μ.μ. Εσπεςρινός της Εορτής και Λιτάνευσης της Ιεράς Εικό-

νας.

Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 

 π. Ευάγγελος Κοντογιάννης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ –  ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εορτασμός 

Ζωοδόχου Πηγής
 

Ο Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως και ο Δήμαρχος Αχαρνών, 
με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούν να 
τιμήσετε δια της παρουσία σας την Ιερά 
Πανήγυρη της Ζωοδόχου Πηγής εις τον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου 
Αχαρνών
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ
 
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2016
Ώρα 7:00 μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου 
Κηρύγματος. Χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως 
(Αιγύπτου ) κ.κ Θεοδώρου 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2016
Ώρα 7:30 π.μ. : Εόρτιος Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ Αθηναγόρα
 
Ώρα 10:15: Προσέλευση Επισήμων
 Ώρα 10:30 π.μ: Η Λιτάνευση Ιερών Λειψάνων και της Σεπτής Εικόνος της Ζωοδόχου Πηγής
 Ώρα 7:00 μ.μ: Μεθέορτος Εσπερινός 

ο Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών & Πετρουπόλεως
κ.κ Αθηναγόρας

 
ο Δήμαρχος Αχαρνών
κ.Γιάννης Κασσαβός
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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

24/4/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Λ. Θρακομακεδόνων 117. ΤΗΛ. 210 2430204
25/4/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος .ΤΗΛ 210 2316792
26/4/2016 ΤΡΙΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Πάρνηθος 12. ΤΗΛ. 210 2465660
27/4/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αγίας Τριάδας 75. ΤΗΛ. 210 2442655
28/4/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αριστοτέλους 200-202 . ΤΗΛ. 210 2477292
29/4/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Δεκελειας 90 . ΤΗΛ. 210 2477724
30/4/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥΛΑ 
Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 210 2385253
1/5/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Λ. Θρακομακεδόνων 22. ΤΗΛ. 210 2466608
2/5/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Μπόσκιζας 13 .ΤΗΛ. 210 2444418
3/5/2016 ΤΡΙΤΗ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914

4/5/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
Δεκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690

5/5/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 210 2442311

6/5/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 
Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 210 2404494

7/5/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440

8/5/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211 7000902

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ  ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2016

ΜΑΙΟΣ 

Τετάρτη 18/5 Απογευματινή επίσκεψη στο BATMINTON 
για να παρακολουθήσουμε το ρωσικό μπαλέτο στον πάγο 

 «Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ» Εισιτ. 23 /άτομο * Αναχώρηση 06:30 μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ  -  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
Εορτασμός στη μνήμη του-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ - Ν.ΑΡΤΑΚΗ- ΧΑΛΚΙΔΑ 

Εισιτ. 18Ε/άτομο * Αναχώρηση 08.00 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5-ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 - 2ήμερη εκδρομή-
ΒΟΛΟΣ-ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ (εισιτ.60Ε). Περιλ/ται διαμονή 1 νύχτα 

με πρωινό και βραδινό σε ξενοδοχείο στο Πήλιο, μεταφορά.

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/6-ΚΥΡΙΑΚΗ 4/6 - 2ήμερη εκδρομή-----ΤΗΝΟΣ 

Περιλ/ται διαμονή 1 νύχτα με πρωινό σε ξενοδοχείο μέσα στη Τήνο, 

ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταφορά από/προς λιμάνι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6-ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6-ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6
3ήμερη εκδρομή - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΝΗ ΠΑΪΣΙΟΥ (εισιτ.125Ε)

Περιλ/ται διαμονή 2 νύχτες με πρωινό και βραδινό 

σε ξενοδοχείο 5*, μεταφορά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6 - ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ

ΕΙΣΙΤ: 60Ε περιλ/ται μεταφορά ,κρουαζιέρα,φαγητό, διασκέδαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Από 24- 04- 2016 Έως 08-05-2016
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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

Auto - Mastrantonis Power
ΚΟΥΠΟΝΙ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
10% 

!
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