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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Σε εξέλιξη  νέες 
ασφαλτοστρώσεις  

Μια νέα λεωφορειακή γραμμή θα έχουν πλέ-
ον οι Αχαρνές από προχθές, μετά από τις δι-
εκδικήσεις της Επιτροπής Συγκοινωνιών του 
Δήμου Αχαρνών στην οποία συμμετέχουν ο 
Αντιδήμαρχος Νίκος Ξαγοράρης, τα μέλη Μι-
χάλης Χριστοφορίδης, Διομήδης Καρακων-
σταντής και ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Γιάννης 
Νίκας που απέδωσαν καρπούς. Ο ΟΑΣΑ 
ανταποκρίθηκε θετικά και ξεκίνησε  το δρο-
μολόγιο «Θρακομακεδόνες – Πανόραμα – 
Μεσονύχι» και αντίστροφα. 

ΠΩΣ Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΣΠΎΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΚΤΙΝΑΞΕΙ
ΤΉ ΔΙΑΘΕΣΉ ΚΑΙ ΤΉ ΣΎΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΎ ΚΟΣΜΟΎ 

Νέο οδόστρωμα απέκτησαν πολλοί δρόμοι του Κέ-
ντρου της πόλης των Αχαρνών καθώς η τεχνική υπη-
ρεσία του δήμου προχώρησε σε εργασίες απόξεσης 
και αφαίρεσης του παλιού ασφαλτικού, τοποθέτηση 
νέας υπόβασης και νέου ασφαλτοτάπητα. Συγκεκρι-
μένα, νέο ασφαλτοτάπητα απέκτησαν οι οδοί: Ηρα-
κλείτου, Ξενοφώντος, Κουρκακιώτη και Λέκκα. Πα-
ρόμοιες εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε ένα μεγά-
λο τμήμα της Λεωφόρου Πάρνηθος από τα φανάρια 
της Αριστοτέλους μέχρι την Θρακομακεδόνων. Οι 
ασφαλτοστρώσεις  θα συνεχισθούν και το επόμενο 
διάστημα σε άλλες περιοχές του Δήμου. 

ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 

2 Συνέχεια  στην σελίδα  10

Αποζημίωση 200.000 ευρώ 
στην οικογένεια 33χρονου 
που πέθανε γιατί
άργησε το ασθενοφόρο

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΜΑΣ  ΣΎΜΒΟΎΛΟΙ 
ΧΑΡΑ ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΎ & ΧΡΎΣΑ 
ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΎ ΣΑΣ ΕΝΉΜΕΡΩΝΟΎΝ:

Νέα Λεωφορειακή γραμμή
«Θρακομακεδόνες 
– Πανόραμα – Μεσονύχι»

Με ένα τετραήμερο εντυπωσιακών εκδηλώσε-
ων σηματοδοτήθηκε η επιστροφή στην κα-
νονικότητα μετά την πανδημία στον Δήμο 

Αχαρνών. Με αφορμή τον εορτασμό της Ζωοδόχου 
Πηγής ο Δήμος σε αγαστή συνεργασία με τη ΔΗΚΕΑ 
κατάφερε και διοργάνωσε έναν εορτασμό που όμοιό 
του δεν έχει ξαναδεί η πόλη μας. Τέσσερις μέρες γεμά-
τες πολιτισμό, διασκέδαση και ψυχαγωγία, συνοδευό-
μενες από θρησκευτική κατάνυξη και αθρόα συμμετο-
χή του κόσμου. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός είχε βάλει στόχο το φε-
τινό πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής να είναι ένα μικρό… 
φεστιβάλ. Για τρία βράδια η Κεντρική Πλατεία μετατράπη-
σε σε μια μεγάλη πίστα, που φιλοξένησε μεγάλα ονόμα-
τα του λαϊκού πενταγράμμου, τα οποία έκλεισαν με τον 
καλύτερο τρόπο την κάθε βραδιά. Καθημερινά προηγού-
νταν τα χορευτικά των συλλόγων, τα οποία μετά από τους 
περιορισμούς της πανδημίας βρήκαν την ευκαιρία να εμ-
φανιστούν στους συνδημότες μας, απολαμβάνοντας ιδα-
νικές συνθήκες ως προς το χώρο, τη μουσική υπόκρουση 
των καλύτερων μουσικών και εξαιρετικές παροχές σε ήχο 
και φως. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό θέα-
μα, που απόλαυσαν χιλιάδες κόσμου κάθε βράδυ. 

Το αποκορύφωμα βέβαια ήταν το παραδοσιακό πα-
νηγύρι της τελευταίας βραδιάς με πάνω από δύο χιλιάδες 
άτομα να κατακλύζουν την πλατεία του Δημαρχιακού Με-

γάρου για να ακούσουν παραδοσιακή μουσική. Μια αλ-
λαγή που έγινε από τον Σπύρο Βρτεττό, αποδείχτηκε ιδα-
νική και συγκέντρωσε αναρίθμητα θετικά σχόλια.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται 
για τον πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ Γιάννη Νίκα, ο οποίος κατά-
φερε να συντονίσει όλη αυτή την υπερπαραγωγή για τα 
δεδομένα της πόλης μας και φυσικά για το προσωπικό τό-
σο της Κοινωφελούς Επιχείρησης όσο και του Δήμου που 
δούλεψαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ούτως ώστε 
να επιτευχθεί το ιδανικό τελικό αποτέλεσμα. 

Ενδεικτική της επιτυχίας των εκδηλώσεων ήταν η 
εντυπωσιακή παρουσία επισήμων, καθώς το παρών έδω-
σαν μεταξύ άλλων τρεις υπουργοί της κυβέρνησης  (Βο-
ρίδης, Πέτσας, Ζαχαράκη) και μάλιστα με πολύωρη παρα-
μονή. Ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης, βουλευτές, Δήμαρ-
χοι γειτονικών δήμων, Περιφερειακοί σύμβουλοι, πολι-
τευτές ήταν μεταξύ όσων επισκέφθηκαν τις εκδηλώσεις. 

Το τελικό συμπέρασμα είναι πως οι Αχαρνές με τέτοιες 
διοργανώσεις μπαίνουν για τα καλά στη μάχη των εντυ-
πωσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων και κερδίζουν έδα-
φος, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών. Ο κόσμος είχε 
ανάγκη μετά από τόσο καιρό να διασκεδάσει, η πόλη να 
δείξει την εξωστρέφειά της και η Δημοτική Αρχή δημιούρ-
γησε τις κατάλληλες συνθήκες για όλους. Ο Δήμαρχος φέ-
τος έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη και μπορούμε πλέον να 
περιμένουμε ακόμη καλύτερα πράγματα του χρόνου. 
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Για να διατηρήσεις την ελευθερία σου, τα ιδα-
νικά σου, τις ηθικές αξίες σου, πρέπει να αγω-

νίζεσαι για να επιβιώσεις. Ποτέ δεν γνωρίζεις εάν η 
θυσία σου θα πιάσει τόπο στους 
μεταγενέστερους.

Εφ’ όσον την δόξα πολ-
λοί εμίσησαν, το χρήμα 

ουδείς, τα πάντα και οι πάντες 
έχουμε μια τιμή και μια στάθμη 
ηθικής. Θα είναι ψέμα να πού-
με ότι είμαστε αήττητοι παρά 
την όποια αντίσταση μας. Είναι 
αυτό που λέμε. Εγώ βολεύτη-
κα, εσείς κόψτε τον λαιμό σας. 
Ρεαλισμός όχι ρομαντισμός. 
Δυστυχώς.

Ο κόσμος μας δεν θα αλλάξει ποτέ, γιατί δεν 
μπορούμε να αλλάξουμε εμείς οι άνθρωποι. 

Έτσι μας έχει πλάσει η μητέρα φύση. Το καλό με το 
κακό, το σωστό με το λάθος, θα συγκρούονται πά-
ντοτε.  Όσοι  τυχόν αγωνίζονται, να αλλάξουν τά-
χαμου τον κόσμο, απλά, ματαιοπονούν. Είναι, όλα 
σκοπιμότητες και στημένα παιγνίδια.

Οι ποιητές ζουν μόνιμα σε έναν κόσμο ρο-
μαντισμού. Όμως ο κόσμος που ζούμε, δεν 

είναι όπως θα θέλαμε να είναι, 
αλλά εντελώς αντίθετος. Ο ρε-
αλισμός, η αντιμετώπιση της 
πραγματικότητας είναι πιο συ-
νετή πράξη.

Όσο πιο απλή είναι μια έν-
νοια τόσο πιο αληθινή εί-

ναι. Δηλαδή, πατέρας μας είναι ο 
ήλιος, μητέρα μας η γη, και κλει-
δί της ζωής το νερό. Δεν χρειάζε-
ται λατρεία, αλλά φρόνηση. Όλα 
τα άλλα, είναι νάχουμε να λέμε.

Μην λέτε ποτέ κάτι που δεν το γνωρίζετε 
πολύ καλά, στην συνέχεια αποδεικνύεται 

λάθος, και κατόπιν κάνετε προσπάθεια να το κα-
λύψετε. Γίνεσθε ρεζίλι και αναξιόπιστος.

Συνηθίζουμε να ντύνουμε ένα πραγματικό 
γεγονός με θρύλους, με μύθους.  Έτσι δημι-

ουργείται η μυθολογία. Όμως πάντα ενυπάρχει κά-
ποια αλήθεια ή ένας συμβολισμός. Οι γέροι απλο-
ϊκά λέγουν. Τα παραμύθια, όλα αλήθεια.

Έτσι είμαστε όλοι οι άν-
θρωποι. Ο γιατρός λέγει 

σε όλους τους πελάτες του, 
παιδιά μην καπνίζετε, γιατί το 
κάπνισμα σας συντομεύει την 
ζωή. Ο ίδιος όμως καπνίζει.          
(Υπουργός Υγείας Πολάκης). 
Δάσκαλε που δίδασκες.

Όταν κάποιος έχει μια λο-
γική απάντηση για κάτι, 

κανείς δεν τον ρωτά. Δεν είναι ο 
φόβος ούτε ντροπή. Απλά είναι 

ο εγωισμός μας, δυνάστης και τύραννος.
Πάντα έτσι συμβαίνει. Ο εξαπατών τον εξα-
πατούντα και τα σπάσαμε στην μοιρασιά. 

Από κει και μετά ο απλοϊκός λαός μαθαίνει την 
αλήθεια. Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα.

Από κανέναν δεν είναι συμπαθής, αυτός που 
μισεί τους πάντες. Ίσως να μισεί πρώτα τον 

εαυτό του.
Πρόεδρος Δικαστηρίου:  Γνωστός εν τη 
Ιουδαία ο θεός κύριε συνήγορε. Συνήγο-

ρος.  Τι εννοείται κύριε Πρόε-
δρε. Πρόεδρος. Αυτό που κα-
ταλάβατε.

Οι άνθρωποι που είναι 
τσακωμένοι από τον πόλε-

μο και την φτώχεια, δεν μπο-
ρούν, παρά να προσεύχονται για 
μια καλύτερη μέρα.

Όλα τα εγκλήματα γίνο-
νται για το χρήμα, όπως 

και όλες οι προσπάθειες, για δό-
λια αθώωση του εγκληματία. 

Όταν η μητέρα φύση δεν έχει δώσει ιδιαίτερη 
ομορφιά σε μια γυναίκα, σωστό είναι να ανα-

πτύξει την εσωτερική της ομορφιά. Αυτή πάνω από 
όλα δεν γηράσκει ποτέ.

Στο καφενείο, κάποιος μακαντάσης, μου 
είπε μια κουβέντα. Μήτσο, να φυλάγεσαι 

από τα βλήτα, (βλάκες) και τους φανατισμέ-
νους. Ποτέ δεν ξέρεις τι ζημιά μπορούν να σου 
κάνουν. Σωστός ο βλάμης.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά χαίρομαι όταν βλέπω 
τους συμπολίτες μου να γελούν, όταν τους 

πω ένα νόστιμο αστείο. Είναι το χόμπι μου. Το γέ-
λιο μακραίνει την ζωή, και ανακουφίζει από τους 
εκνευρισμούς, της καθημερινότητας.

Το μέλλον μπορείς να το διακρίνεις, από τα 
πεπραγμένα του παρόντος και την πείρα 

του παρελθόντος.
 Κανένας μας, δεν μπορεί να ξεπεράσει, την 

βιολογική του ευφυΐα. Όμως εάν μελετούμε 
την εμπειρική σοφία των συνανθρώπων μας, μπο-
ρούμε να την βελτιώσουμε.

Πάρα πολλά πράγματα για τα οποία πα-
λεύουμε, δεν είναι απολύτως αναγκαία. 

Εκτός από την ελευθερία.  

Αλλιώς  θέλουμε να 
είναι η ζωή μας και 
αλλιώς είναι. Αυτό 

γιατί όλοι μας είμαστε δια-
φορετικοί χαρακτήρες και 
συμπεριφερόμαστε διαφο-
ρετικά. Δύσκολα κανείς αλ-
λάζει χαρακτήρα.  

Εάν είσαι αντίθετος με 
όσα διαβάζεις, απλά 
αγνόησε τα, μην τα δίνεις 

σημασία. Ο κάθε άνθρωπος έχει 
και πρέπει να έχει την γνώμη του. 
Είναι μεν δεκτή, αυτό δεν σημαί-
νει  ότι είναι και αποδεκτή.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κωδικός Εντύπου: 8618 - Έτος 12ο
Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011

Γραφεία: Οδυσ.  Ελύτη  3 – Αχαρνές 
Τ.Κ.:  13672   -  Τηλ.:  210 2445658

E-mail: acharnaiki@gmail.com  και nioras@gmail.com 

Διεύθυνση - Έκδοση : Ιωάννης Νιώρας
Σύμβ.  Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας .  Τηλ. : 697 2426684

Συντακτική ομάδα: Νάντια Σιδέρη, Γιώργος Νιώρας
Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης

Δημιουργικό: Ιωάννης  Νιώρας
Εκτύπωση: Print Pack

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου   Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων,
με απλή αναφορά στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Αποκλείονται οι πάσης φύσεως

 καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία τύπου
εκφράζουν την άποψη του γράφοντος. 

Ετήσιες Συνδρομές:
Ιδιώτες: 30 € - Σύλλογοι: 50 € - Δήμοι: 100 €

Λογ. κατάθεσης : 569 - 002101- 034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ
IBAN : GR21 0140 5690 5690 0210 1034 648
και 0026/ 0611-03-0102111826 ΕUROBANK

IBAN : GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή.
Σημεία Διανομής: Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ και όλο
το δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ»(Κεντρική  Πλατεία).  

Σε όλες τις Ενορίες με διανομέα, την ημέρα έκδοσης. 
Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου.
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684. 

Μετά από δύο χρόνια ο κλήρος και ο λαός 
των Αχαρνών, μαζί με την Τοπική και Περι-
φερειακή ηγεσία αλλά και βουλευτές του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου, τέλεσαν τη Θεία Λει-
τουργία και τη μεγάλη λιτανεία της εικόνας της Θε-
οτόκου ως Ζωοδόχου Πηγής, την Παρασκευή 29 
Απριλίου 2022.

Υπέροχα πράγματα φέτος στο πανηγύρι 
μας στο Μενιδι μας !!!! Πραγματικά μας 
είχαν λείψει. Υπέροχα χορευτικά συγκρο-

τήματα με παραδοσιακές φορεσιές, καταξιωμέ-
νοι  τραγουδιστές αγαπημένοι ντόπιοι κ όχι μό-
νο κ φυσικά έκθεση ζωγραφικής του αγαπημέ-
νου μας, αλλά και παγκοσμίως διακεκριμένου 
εικαστικού, Σπυρίδωνα Παπανίκα!

Την Μεγάλη Εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες ελαιοχρωματισμού των εξωτερι-
κών όψεων του Μουσείου. Ευχαριστούμε 

προσωπικά τον  Δήμαρχο Αχαρνών  κ. Σπύρος 
Βρεττός, για την πρωτοβουλία αλλά και τον κ. Γιάν-
νη Νίκα ως Πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ για την επίβλεψη 
και ολοκλήρωση του έργου.

Σύντομα να ανακοινωθεί η νέα, αποφασι-
στική όπως τη χαρακτήρισε ο εκπρόσω-
πος τύπου της κυβέρνησης Γιάννης Οικο-

νόμου, παρέμβαση της κυβέρνησης για τη μείω-
ση στους λογαριασμούς του ρεύματος. Και αυ-
τή, θα την ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης ώστε «όλοι να πληρώ-
νουν το ρεύμα πολύ φθηνότερα».

Η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης για 
τους λογαριασμούς ρεύματος που «γονα-
τίζουν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις εδώ 

και μήνες, αναμένεται να ανακοινωθεί από τον 
πρωθυπουργό σύντομα και θα έχει ως αποτέλε-
σμα να δουν όλοι οι καταναλωτές οριζόντια, μι-
κρότερους λογαριασμούς ρεύματος για ένα με-
γάλο χρονικό ορίζοντα.

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τον 
Ιούνιο και θα έχουν ως αποτέλεσμα, σύμ-
φωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, 

όλοι να πληρώνουν το ρεύμα πολύ φθηνότερα 
σε σχέση με την τιμή που το πλήρωναν από τό-
τε που άρχισαν οι αυξήσεις.

Άνεμος αλλαγής φύσηξε στον Οικοδομικό Συ-
νεταιρισμό Θρακομακεδόνων καθώς συγκρο-
τήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό του Συμβού-

λιο με πρόεδρο τον Λάμπη Καλογεράκη, αντιπρόεδρο 
τον Γιώργο Χρήστου και Γεν. Γραμματέα τη Βιβή Μινω-
τάκη.

Άρχισε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του 
ΕΝΦΙΑ για το 2022 για 6,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακι-
νήτων ο οποίος θα πληρωθεί σε 10 δόσεις. Τα 

εκκαθαριστικά είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας 
Ε9 της ΑΑΔΕ. Ο ΕΝΦΙΑ εφέτος είναι μειωμένος για πε-
ρίπου 5 εκατ. πολίτες, για 900.000 θα μείνει στα ίδια 
επίπεδα και περίπου 350.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα 
δουν μικρές ή διπλάσιες αυξήσεις σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Η πρώτη δόση θα αποπληρωθεί 
έως το τέλος Μαΐου και η αποπληρωμή θα γίνει έως 
το τέλος Φεβρουαρίου σε 10 δόσεις.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε:
– Λήξη μαθημάτων νηπιαγωγείων – δημο-
τικών σχολείων: 15 Ιουνίου 2022

– Λήξη μαθημάτων γυμνασίων: 30 Μαΐου 2022
– Λήξη μαθημάτων όλων των τάξεων των γενικών 
και των επαγγελματικών ημερήσιων και εσπερινών 
λυκείων: 20 Μαΐου 2022
– Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και 
εσπερινών γενικών λυκείων: 3 Ιουνίου 2022
– Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και 
εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων: 2 Ιουνίου 
2022.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ
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Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός: 
«Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και 
κατάνυξης ακολούθησα την περιφορά 

του επιταφίου στο νέο νεκροταφείο της πόλης 
μας μαζί με την Υφυπουργό τουρισμού Σοφία 
Ζαχαράκη Sofia Zacharaki, τους αντιδημάρχους, 
τους συνεργάτες και τους συνδημότες μου. Συ-
νοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου μας εκατο-
ντάδες πιστοί ακολουθήσαμε τον σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη κκ. Αθηναγόρα στην λιτάνευση.

Τον Επιτάφιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου των Αχαρνών ακλούθησε 
μαζί με τον Δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο 

Βρεττό και άλλα μέλη της Διοίκησης ο Αναπλη-
ρωτής Υφυπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.  
Μαζί με τον αναστημένο Ιησού Χριστό, προσδο-
κούμε την ανάστασή μας από τα πάθη και τις δο-
κιμασίες που βιώνουμε καθημερινά. Προσδο-
κούμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας και 
τον τόπο μας.

Στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός, στο 
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
συμμετείχε  ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύ-

ρος Βρεττός, συνοδευόμενος από τον αντιδή-
μαρχο Νικόλαο Δαμάσκο και τον Κων/νο Ντού-
ρο.  Ο Δήμαρχος, περιέγραψε τα συναισθήματά 
του ως εξής: «Αισθάνομαι ευλογημένος που έχω 
την τιμή να μεταφέρω το αναστάσιμο μήνυμα 
στις Αχαρνές».

Πλημμύρισαν από φίλους και στελέχη της 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τα γραφεία της ΔημΤΟ  
ΝΔ  Αχαρνών και Θρακ-νων  και της ΔΕΕΠ  

Ανατ. Αττικής  κατά την τρίτη ημέρα των εορταστικών 
εκδηλώσεων του Πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής 
που διοργάνωσε ο Δήμος Αχαρνών.

Το ανανεωμένο μουσικό σχήμα της Φιλαρμο-
νικής του Δήμου Αχαρνών αποτελούμενο 
από έμπειρους μουσικούς αλλά και από νέο 

αίμα, στην κυριολεξία κόσμησε τον φετινό πανηγύρι 
της Ζωοδό-
χου Πηγής, 
χαρίζοντας 
λάμψη, μεγα-
λοπρέπε ια  
και τον εορτα-
στικό τόνο. 
Αξίζουν θερ-
μά συγχαρη-
τήρια στον 
μαέστρο της 
Νίκο Σκουρλέτη για την άψογη  εμφάνιση και την πο-
λύ καλή δουλειά που γίνεται αλλά και στον Πρόεδρο 
της ΔΗΚΕΑ Γιάννη Νίκα,  που τη στηρίζει ολόψυχα.

Δύο Μενιδιάτες φίλους του συνάντησε στο 
πανηγύρι του Μενιδίου ο Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς: Τον πρώην Περιφε-

ρειάρχη Γιάννη Λέκκα και τον αδελφό του Γιώργο, 
Αντιναύαρχο εν αποστρατεία, πρώην Δημοτικό 
Σύμβουλο κι 
επικεφαλής 
αυτοδιοικητι-
κής παράτα-
ξης στο Μενί-
δι, την περίο-
δ ο  2 0 0 7 -
2010.

Μπορεί να έχει αποσυρθεί από την ενεργό 
πολιτική, όμως εξακολουθεί να παρακολου-
θεί τα κοινά και η εμπειρία του είναι αναμφι-

σβήτητη. Ο Ντίνος Βρεττός εμφανίστηκε στο πανηγύ-
ρι του Μενιδί-
ου, μετά από 
δύο χρόνια 
απουσίας, εξ 
α ι τ ί α ς  της 
πανδημίας. 
«Είσαι καλός 
Δήμαρχος, σε 
παρακολου-
θώ και βλέπω 
ότι πας κα-
λά», είπε ο 
Ντίνος στο Χρήστο Παππού, ο οποίος τον ευχαρίστη-
σε για τα καλά του λόγια. 

Σωτήρης  Ντούρος : «Η άποψη μου είναι ότι το 
φετινό Πανηγύρι ήταν το καλύτερο που έχω 
δεί!! Ήταν πολύ καλά οργανωμένο και κυρί-

ως ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Αιρετοί και εργαζόμενοι 
δούλεψαν ώστε να ευχαριστηθεί ο Δημότης μας!   
Μπράβο λοιπόν στον Πρόεδρο Γιάννης Νίκας στους 
εργαζόμενους της ΔΗΚΕΑ και του Δήμου, στον Δή-
μαρχο και στους Αντιδημάρχους!». 

Διακριτική παρουσία  του  επικεφαλής της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης  στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο  ο Πέτρος  Βαρελάς   στις εκδηλώσεις  

του πανηγυριού της Ζωοδόχου πηγής, αποφεύγοντας 
την δημοσιότητα.

Παρόν στις εκδηλώσεις  του Πανηγυριού της Ζω-
οδόχου πηγής ο Γραμματέας του ΚΙΝΑΛ  Μανό-
λης Χριστοδουλάκης και τις τρεις ημέρες. Δεν εί-

ναι τυχαίο. Πρώτον θα είναι υποψήφιος  Βουλευτής  στον 
τομέα Ανατ. Αττικής στις επικείμενες Εθνιοκές εκλογές και 
δεύτερον την Κυριακή 8 Μαΐου 2022, πραγματοποιού-
νται εσωκομματικές  εκλογές στο  νέο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΚ.

Φωτορεπορτάζ

Στις Αχαρνές την Κυριακή 1η Μαΐου 2022,  πα-
ρουσία του Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα, εκατοντάδες 

συνδημότες μας, Έλληνες του Πόντου, συνέχισαν  τη 
μακραίωνη παράδοση του ταφικού εθίμου και συγκε-
ντρώθηκαν  στα μνήματα για να τιμήσουν τους νε-
κρούς τους.
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Με μεγαλοπρέπεια και ευλάβεια ο Δήμος 
Αχαρνών γιόρτασε την Ζωοδόχο Πηγή, 
μια μέρα που είθισται να τιμάτε από τους 

πιστούς στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών. 
Ανήμερα της γιορτής τελέστηκαν ο εόρτιος Όρ-

θρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργού-
ντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ιλίου – Αχαρ-
νών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα, στο παρεκ-
κλήσιο του Αγίου Κωνσταντίνου. 

Στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε 
στην σημειολογία της εορτής, χαρακτηρίζοντας την 
Παναγία ως φρέαρ αθανάτου ζωής, διότι κυοφόρησε 
τον Χριστό, δηλαδή την αθάνατο ζωή. «Εμείς μπορού-
με να γίνουμε πηγές ζωής και να κυοφορήσουμε τον 
Χριστό, όπως η Παναγία, κοινωνώντας με τον Χριστό 
μέσα από την Εκκλησία μας» τόνισε χαρακτηριστικά. 

Ακολούθησε η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων 
και της Σεπτής εικόνας της Ζωοδόχου Πηγής με τη συ-
νοδεία Γριζοφόρων και Τσολιάδων του Λυκείου Ελ-
ληνίδων των Αχαρνών, στους κεντρικούς δρόμους 
της πόλης μέχρι τον προαύλιο χώρο του Κεντρικού 
Ναού του Αγίου Βλασίου.

Στις λατρευτικές εκδηλώσεις έλαβαν μέρος κλη-
ρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών κ. Σπυρίδων Βρεττός και Δήμαρχοι όμορών 
Δήμων, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοί, 
Βουλευτές της περιοχής, Εκπρόσωποί της Περιφέ-
ρειας Αττικής, Εκπρόσωποί των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Εκπρόσωποί φο-
ρέων και συλλόγων των Αχαρνών και πλήθος ευ-
σεβών Χριστιανών. 

Λίγο προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας ευχαρίστησε όλους 
όσους συνέβαλαν για την οργάνωση της πανηγύρε-

ως και ευχήθηκε σε όλες και σε όλους Χριστός Ανέ-
στη και Χρόνια Πολλά.

Στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης των Αχαρνών 
παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Νάσος 
Αθανασίου, Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου, 
Πάνος Σκουρολιάκος, ο Γραμματέας της Κ. Ε. του ΚΙ-
ΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης, οι Περιφερειακοί 
σύμβουλοι Γεωργία Βλάχου, Θανάσης Κατσιγιάννης, 
Ευρώπη Κοσμίδη, Γιάννης Σμέρος, οι Δήμαρχοι Σα-
ρωνικού Πέτρος Φιλίππου και Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, Αντιδή-
μαρχοι και πλήθος κόσμου.

Απογειώθηκε το κέφι τη 2η μέρα
των εορτασμών της Ζωοδόχου Πηγής
Η δεύτερη μέρα των 
εορτασμών του Δήμου 
Αχαρνών για τη Ζωο-
δόχο Πηγή είχε ακόμη 
περισσότερο κόσμο, 
περισσότερη ζωντάνια, 
τον Υπουργό Εσωτερι-
κών Μάκη Βορίδη, τον 
Γραμματέα της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΚΙ-
ΝΑΛ Μανώλη Χριστο-
δουλάκη, περιφερεια-
κούς συμβούλους και 
πολλά πυροτεχνήματα. 

Ο πρόεδρος της 
ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας 
είχε φροντίσει για όλα, 
μέχρι την τελευταία λε-
πτομέρεια. Ο δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός έδειχνε 
φανερά ικανοποιημέ-
νος για το αποτέλεσμα 
και την υποδοχή από 
τον κόσμο.

Αναφορικά με τα 
καλλιτεχνικά δρώμενα 
αυτά ξεκίνησαν με το 
παιδικό χορευτικό του 
συλλόγου του Αγίου Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν ο Σύλ-
λογος Πελοποννησίων, ο Σύλλογος Παραδοσιακή Αναβίωση-Αχαρναϊκή Κλη-
ρονομιά και ο Χορευτικός Σύλλογος Αχαρνών του Αχιλλέα Ντιαγιάντα.

Το κέφι κορυφώθηκε με την εμφάνιση του Γιώργου Παπαδόπουλου και 
του Γιώργου Γιαννιά επί σκηνής.

Μεγάλη  προσέλευση κόσμου η πρώτη
μέρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Αθρόα ήταν η συμμετοχή του κόσμου την 
πρώτη μέρα των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής, 
μετά από δύο χρόνια κορωνοϊού που στέ-
ρησαν τη δυνατότητα διεξαγωγής τους. 

Την αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων άνοιξε το Τμήμα Παραδοσιακών χο-
ρών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης του Δήμου Αχαρνών (ΔΗΚΕΑ), ακο-
λούθησαν τα χορευτικά του Κέντρου Διά-
δοσης Παραδοσιακών Χορών «Χορού 
Ενθύμησης» και το χορευτικό ταξίδι έκλει-
σε με το 18μελές χορευτικό του Ομίλου Φί-
λων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών 
«Χρήστος Τσεβάς».

Στη συνέχεια τη σκυτάλη παρέλαβε η 
Δημοτική Ορχήστρα της ΔΗΚΕΑ, με ερμη-
νευτές τον Νίκο Μπουρνέλη και  Άννα Κα-
τσούλη, που τραγούδησαν γνωστές επιτυ-
χίες του Μιχάλη Μενιδιάτη και του Λεονάρ-
δου Μπουρνέλη. 

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την 
εμφάνιση επί σκηνής δύο πανελληνίως 
γνωστών καλλιτεχνών από τις Αχαρνές του 
Δημήτρη Γιώτη και  του Αλέκου Ζαζόπου-
λου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη μέρα 
των εκδηλώσεων ενθουσίασε τους παρευ-
ρισκόμενους με τη ροή του προγράμματος 
και τις καλλιτεχνικές επιλογές, ενώ προϊδέ-
ασε για όσα θα ακολουθήσουν τις επόμενες 
ημέρες. Στην έναρξη των εκδηλώσεων, ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός τόνισε ότι το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής είναι 
συνυφασμένο με την παράδοση της πόλης των Αχαρνών και γι’ αυτό οι εκδηλώσεις στη-
ρίζονται στην παράδοση και «παντρεύονται» με το σήμερα.

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη 
εορτάσθηκε η Ζωοδόχος Πηγή στις Αχαρνές 
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Ευχαριστήριο  του Δημάρχου 
Σπύρου Βρεττού
Με αφορμή την 
ολοκλήρωση των 
εκδηλώσεων  ο 
Δήμαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρετ-
τός δήλωσε: «Το 
φετινό πανηγύρι 
έφερε στην πόλη 
μας την απαραίτη-
τη εξωστρέφεια  
μετά από τρία χρόνια αυστηρών μέτρων λόγω του κορο-
νοϊού. 
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους αυτό το κορυ-
φαίο θρησκευτικό και πολιτιστικό γεγονός για τις Αχαρ-
νές. Τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως κ.κ. Αθηναγόρα ο οποίος χοροστάτησε τις κεντρικές 
θρησκευτικές εκδηλώσεις. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσω-
τερικών Μάκη Βορίδη, τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών Στέ-
λιο Πέτσα, την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη,  
τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, τους βουλευτές Νά-
σο Αθανασίου, Γιώργο Βλάχο, Βασίλη Οικονόμου, Πάνο 
Σκουρολιάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Ν.Πέππα, τον Δή-
μαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, τον Δήμαρχο Σαρωνικού 
Πέτρο Φιλίππου, τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΚΙΝΑΛ Μανώλη Χριστοδουλάκη , τους περιφερεια-
κούς και δημοτικούς συμβούλους που παραβρέθηκαν 
στους εορτασμούς και μας τίμησαν με την παρουσία τους. 

Η επιτυχία του Πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής εί-
ναι προϊόν των προσπαθειών των εργαζομένων στη ΔΗ-
ΚΕΑ και το Δήμο Αχαρνών γι’ αυτό θα ήθελα να τους ευ-
χαριστήσω για την ουσιαστική συμβολή τους στη διοργά-
νωση των εκδηλώσεων. Μερίδιο στην επιτυχία έχουν οι 
καλλιτέχνες που μας διασκέδασαν και φυσικά οι Πολιτι-
στικοί Σύλλογοι της πόλης μας που, για άλλη μια φορά, 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του δήμου και λάμπρυναν 
με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις. Εύχομαι υγεία και 
ευτυχία σε όλους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 
το 2023».

Ενθουσιασμένος ο Περιφερειάρχης 
Γιώργος Πατούλης με
τις εκδηλώσεις του Δήμου Αχαρνών 
για τη Ζωοδόχο Πηγή! 
Ολοφάνερη  ήταν 
η ικανοποίηση 
του Περιφερειάρ-
χη Γιώργου Πα-
τούλη κατά την 
επίσκεψή του στις 
Αχαρνές, για τον 
εορτασμό της Ζω-
οδόχου Πηγής.

Το γεγονός ότι 
κάθισε μέχρι το τέ-
λος του προγράμ-
ματος, ότι συνεχά-
ρη δημοσίως τον 
Δήμαρχο Σπύρο 
Βρεττό για τον 
σχεδιασμό και την 
άψογη διοργάνω-
ση, ότι δεσμεύτη-
κε για περισσότε-
ρα έργα δείχνει το μέγεθος του ενθουσιασμού του Πε-
ριφερειάρχη με τον Δήμο και τη Δημοτική Αρχή.

Το πρόγραμμα με τους παραδοσιακούς χορούς και 
τους τραγουδιστές Χρ. Μενιδιάτη και Νίκο Μακρόπου-
λο τον συνεπήρε, ενώ η λαοθάλασσα του κόσμου που 
παρακολουθούσε τα δρώμενα, πραγματικά, τον εντυ-
πωσίασε.

Λαμπρός ο εορτασμός της Ζωοδόχου
Πηγής στις Αχαρνές! Αναβίωσε
το αυθεντικό Μενιδιάτικο Πανηγύρι

Με έμφαση στην παράδοση και 
στην αναβίωση του αυθεντικού 
Μενιδιάτικου Πανηγυριού με 

όλο το συνακόλουθο τελετουργικό, ολο-
κληρώθηκε ο τετραήμερος εορτασμός της 
Ζωοδόχου Πηγής από το Δήμο Αχαρνών. 

Βασικό κομμάτι των φετινών εκδηλώσε-
ων αποτέλεσαν οι  Πολιτιστικοί Σύλλογοι του 
Δήμου  οι οποίοι με τα χορευτικά τους μας τα-
ξίδεψαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και 
απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κό-
σμου. 

Ξεχωριστό γεγονός του φετινού εορτα-
σμού ήταν η αναπαράσταση των εορτασμών 
του παρελθόντος με τον χορό των Γριζοφό-
ρων του Λυκείου Ελληνίδων μπροστά από 
τον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου, με τη συνο-
δεία στο τραγούδι του μοναδικού Σπύρου 
Μπρέμπου. 

Επόμενη στάση του πρωινού εορτασμού 
ήταν το Μουσείο της ΙΛΕΑ, στην κεντρική 
πλατεία, όπου εγκαινιάστηκε από τον Δήμαρ-
χο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και τον Μητροπο-
λίτη κ. Αθηναγόρα η έκθεση με τίτλο «Μνή-
μες Νίκης και Ανδρέα Κολυβά».

Αμέσως μετά, οι επίσημοι κατευθύνθη-

καν στον Όμιλο Φίλων Δημοτικής Πινακοθή-
κης «Χρήστος Τσεβάς» για τα εγκαίνια της έκ-
θεσης «Σήκω νύφη να σε δούμε-Η γαμήλια 
Μενιδιάτικη φορεσιά».

Από συγκίνηση και  νοσταλγία ξεχείλισε 
η  έκθεση του καταξιωμένου διεθνώς Μενι-
διάτη εικαστικού Σπύρου Παπανίκα, ο οποί-
ος παρουσίασε στο φουαγιέ του δημαρχείου 
έργα μαθητών του, τα οποία δώρισε προς 
αξιοποίηση στο Δήμο Αχαρνών. 

Συγκινητική ήταν και η στιγμή της βρά-
βευσης των δύο μαθητριών που διακρίθηκαν 
στον διαγωνισμό για το Αρχαίο Θέατρο από 
το Δήμο Αχαρνών και το «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ».

Επίσης, βασικό συστατικό των φετινών 
εκδηλώσεων ήταν οι γνωστοί τραγουδιστές 
που πλαισίωναν το πρόγραμμα που σχεδία-
σε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Αχαρνών και ο πρόεδρός της Γιάννης Νίκας. 

Οι δημοφιλείς καλλιτέχνες - Τραγουδι-
στές Δημήτρης Γιώτης, Αλέκος Ζαζόπουλος, 
Γιώργος Παπαδόπουλος, Γιώργος Γιαννιάς, 
Χρήστος Μενιδιάτης, Νίκος Μακρόπουλος, 
Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Κώστας Σαφέτης 
και Μιχάλης Μαραγκάκης  απογείωσαν το 
κέφι και τη διασκέδαση.
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Αναβίωση του χορού των Γριζοφόρων 
60 χρόνια μετά... Μενιδιάτικο Πανηγύρι
Ο πολύπειρος παρουσιαστής του Μενι-
διάτικου Πανηγυριού Νίκος Τσουκλίδης 
κατά την εκφώνηση των Πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων που ακολούθησαν την λιτά-
νευση της εικόνας ανήμερα της μεγάλης 
γιορτής τη Ζωοδόχου Πηγής, την Παρα-
σκευή 29 Απριλίου 2022 είπε μια μεγάλη 
αλήθεια! Ότι “Πανηγύρι στο Μενίδι χω-
ρίς την παραδοσιακή ορχήστρα του Σπύ-
ρου Μπρέμπου, δεν γίνεται...” Φυσικά 
μια ακόμη μεγάλη αλήθεια είναι ότι Μενι-
διάτικο Πανηγύρι χωρίς την πρωταγωνι-
στική παρουσία του Λυκείου Ελληνίδων 
των Αχαρνών, δεν είναι πανηγύρι...  Κι 
αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στον φετινό 
εορτασμό, αφού το Λύκειο με πρωτοβου-
λία της δραστήριας προέδρου του Ανα-
στασίας Βενετσάνου και σύσσωμου του 
Διοικητικού Συμβουλίου αναβίωσε, μετά 
από 60 χρόνια τον χορό των Γριζοφόρων. 
Αυτό το μοναδικό έθιμο συνόδεψε με την 
ορχήστρα του και αρβανίτικα εμβληματι-
κά ακούσματα, ο κορυφαίος παραδοσια-
κός ερμηνευτής Σπύρος Μπρέμπος!

Πηγή:  Μενιδιάτης

Η βράβευση των μαθητριών από
το «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» και τον Δήμο Αχαρνών
Έχει καθιερωθεί, ανήμερα των εορτασμών της Ζωοδόχου Πηγής, να βραβεύονται οι μα-
θητές/τριες που διακρίθηκαν για τις εκθέσεις τους στον διαγωνισμό του «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» 
και του Δ. Αχαρνών σχετικά με το Αρχαίο Θέατρο της πόλης. Έτσι και φέτος, στη σκηνή 
της κεντρικής πλατείας πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης από την αντιδήμαρχο 
Χριστίνα Κατσανδρή και με την παρουσία της προέδρου του «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» Μαρίας 
Μίχας και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Λαμπρινού Πλατυπόδη. Οι δύο μαθήτριες που 
κέντρισαν το ενδιαφέρον των μελών της κριτικής επιτροπής και κατάφεραν εν τέλει να 
διακριθούν είναι η μαθήτρια της Β τάξης του Γενικού Λυκείου Θρακομακεδόνων, Εβε-
λίνα Τοπκάρογλου και η Ναταλία Γουρνάρη από το 10ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο δήμος στέκεται αρωγός αυτής της προσπάθειας όπως και η ΔΗΚΕΑ με 
τον πρόεδρό της Γιάννη Νίκα.    Συγχαρητήρια στις δύο μαθήτριες.

Από: ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Έκθεση Ζωγραφικής 9 - 15 Μαΐου 2022
Αίθουσα Εκθέσεων Δημαρχείου Αχαρνών «Μάριος – Δημήτριος Σουλούκος»

Την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 στις 7 μ.μ. η ΔΗ.Κ.Ε.Α. και το Εικαστικό Εργαστήριο Δήμου Αχαρνών εγκαινιάζουν την Ετήσια Έκθεση 
των Τμημάτων Ζωγραφικής Εφήβων & Ενηλίκων. Η δημιουργική ομάδα, με πυρήνα τα σταθερά της μέλη, αλλά και με δυναμικές 
εισόδους νέων ταλέντων, ενηλίκων αλλά και εφήβων παρουσιάζει έναν εντυπωσιακό αριθμό έργων κατακλύζοντας την Αίθου-
σα Εκθέσεων του Δημαρχείου Αχαρνών. Ελαιογραφίες, σχέδια και σπουδές, που φιλοτεχνήθηκαν μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια 
εσωστρέφειας, αποδεικνύουν ότι η τέχνη παραμένει το καταφύγιο και η ύψιστη μορφή έκφρασης της δημιουργικότητας και της 
ευαισθησίας, άλλοτε αναπαριστώντας την πραγματικότητα και άλλοτε ανοίγοντας διεξόδους διαφυγής από αυτήν! 

Συμμετέχουν: Δέσποινα Αλεξίου, Μαρία Αντωνοπούλου, Βασίλης Γεωργίου, Παγώνα Γουρνά, Μαρία Ελευθεριάδου, Θάλεια Ζω-
γραφάκη, Όλγα Κηρύκου, Μαίρη Κλεφτογιάννη, Εύα Λεβεντάκη, Θεόδωρος Μάστορας, Μαίρη Μονιούδη, Χαρά Παπαδέδε, Ει-
ρήνη Πομώνη, Θεμιστοκλής Σαρακινιώτης, Χαράλαμπος Υφαντής, Δήμητρα Φώτου, Μαγδαληνή Φώτου, Ελευθερία Χαλκιά, Ιω-
άννα Χατζοπούλου, Αφροδίτη Χρυσοχοΐδη.

Διδασκαλία – Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχοπούλου, Ζωγράφος

Το Εικαστικό Εργαστήριο Δήμου Αχαρνών ιδρύθηκε το 1993 από τον γνωστό λαϊκό ζωγράφο Χρήστο Τσεβά και περιλαμβάνει 
τμήματα Ζωγραφικής όλων των βαθμίδων και ηλικιών. Οι μαθητές εισάγονται στις πρωταρχικές έννοιες, τα υλικά, τα εργαλεία και 
τις τεχνικές της Ζωγραφικής και του Σχεδίου, με στόχο να περάσουν σταδιακά από την σπουδή θεμάτων εκ του φυσικού και την 
ρεαλιστική απεικόνιση στην αφαίρεση και την προσωπική δημιουργική έκφραση. Παράλληλα με την ανάπτυξη των σχεδιαστικών 
δεξιοτήτων, η διδασκαλία επιδιώκει την καλλιέργεια της αισθητικής και της κριτικής ικανότητας με ερεθίσματα από την ιστορία της 
Τέχνης, αλλά και μέσω της επαφής με αυθεντικά εικαστικά έργα σε μουσεία και εκθέσεις. Το σύνολο των εργασιών, παρουσιάζε-
ται σε δύο ξεχωριστές μεγάλες εκθέσεις, μία για τα παιδικά και μία για τα τμήματα εφήβων & ενηλίκων. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών                                             Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
Σπύρος Βρεττός                                                               Ιωάννης Νίκας

INFO: Αίθουσα Εκθέσεων Δημαρχείου Αχαρνών. Λεωφ. Φι-
λαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα
Διάρκεια: 9 - 15 Μαΐου 2022  -  Ώρες λειτουργίας: 6:00-9:00 
μ.μ.  -  Είσοδος ελεύθερη
Εγκαίνια: Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, ώρα 7 μ.μ.
Σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook: Έκθεση ζωγραφικής 
εικαστικού εργαστηρίου ΔΗ.Κ.Ε.Α.
Διεύθυνση εργαστηρίου: Δ. Βαρελά 3 & Θερμοπυλών 7 -   
Τηλέφωνο:  210 2400 860

ΟΙ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ  ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ  ΤΏΝ  ΦΕΤΙΝΏΝ  ΕΟΡΤΑΣΜΏΝ  ΤΗΣ  ΖΏΟΔΟΧΟΥ  ΠΗΓΗΣ       ΚΕΡΔΙΣΑΝ  ΤΙΣ  ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ  ΚΙ  ΑΦΗΣΑΝ  ΤΟ  ΣΤΙΓΜΑ  ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΖΏΗ
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Θαυμασμός και νοσταλγία στην έκθεση της 
 ΙΛΕΑ «Μνήμες Νίκης και Ανδρέα Κολυβά» 

Την  Παρασκευή 29 Απριλίου έγιναν τα εγκαίνια της 
περιοδικής έκθεσης του Λαογραφικού  Μουσείου 
της ΙΛΕΑ,  με τίτλο «Μνήμες Ανδρέα & Νίκης Κολυ-

βά», από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αχαρνών, Ιλί-
ου και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, με τον Δήμαρχο 
Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό και με την παρουσία πολλών 
Βουλευτών της Αττικής, Δημάρχων, Αντιπεριφερειαρχών, 
Αντιδημάρχων, περιφερειακών και δημοτικών συμβού-
λων και πολλών επισκεπτών. 

Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή που πολυάριθμες 
Γριζοφόρες και Τσολιάδες του Παραρτήματος του Λυκείου Ελ-
ληνίδων Αχαρνών παρατάχθηκαν μέσα και έξω από το Μου-
σείο αποπτύοντας φόρο τιμής, στη Νίκη Τσίγκου - Κολυβά με 
την ιδιότητα που είχε ως ιδρυτικό μέλος του Λυκείου Ελληνί-
δων Αχαρνών.  Ο Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής 
Εταιρείας Γιώργος Φυτάς ξενάγησε επισήμους και κοινό στα 
σπάνια εκθέματα και μίλησε για την πολύτιμη προσφορά του 
ζεύγους Κολυβά στην πόλη των Αχαρνών.

Έκθεση  ζωγραφικής και χειροτεχνίας, του  συμπολίτη μας  Σπύρου Παπανίκα

ΟΙ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ  ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ  ΤΏΝ  ΦΕΤΙΝΏΝ  ΕΟΡΤΑΣΜΏΝ  ΤΗΣ  ΖΏΟΔΟΧΟΥ  ΠΗΓΗΣ       ΚΕΡΔΙΣΑΝ  ΤΙΣ  ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ  ΚΙ  ΑΦΗΣΑΝ  ΤΟ  ΣΤΙΓΜΑ  ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΖΏΗ

Την έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνί-
ας μαθητών Γυμνασίου «1980-1990- 
2000»  εγκαινίασαν το απόγευμα της Τε-
τάρτης 27 Απριλίου 2022 ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο καταξιω-
μένος Μενιδιάτης εικαστικός και καθηγη-
τής Σπύρος Παπανίκας, στο πλαίσιο των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορ-
τασμό της Ζωοδόχου Πηγής.  Η έκθεση 
που άνοιξε τις πύλες της στο φουαγιέ του 
Δημαρχείου Αχαρνών θα παραμείνει 
ανοιχτή για λίγες ημέρες, ώστε ο κόσμος 
να έχει την ευκαιρία να θαυμάσει ξεχωρι-
στά έργα μαθητών Γυμνασίου της πόλης 

των Αχαρνών που είχαν καθηγητή τους 
τον Σπύρο Παπανίκα και φοίτησαν όπως 
ακριβώς αναφέρεται στον τίτλο της εικα-

στικής έκθεσης, κατά τις δεκαετίες 1980-
1990 και 2000. Αναφερόμενος στην έκ-
θεση ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 

Βρεττός ανέφερε τα εξής: «Συγκίνηση και 
νοσταλγία αισθάνθηκα στα εγκαίνια της 
έκθεσης του καταξιωμένου διεθνώς Με-
νιδιάτη εικαστικού Σπύρου Παπανίκα.  
Ήταν εμπειρία ζωής και συγχρόνως μέγι-
στη τιμή που τον είχα καθηγητή. Τον ευ-
χαριστώ από καρδιάς για όσα έχει προ-
σφέρει στον τόπο του όπως και για τη 
δωρεά προς τον Δήμο, των έργων των 
μαθητών του, τα οποία έχουμε την ευ-
καιρία να απολαύσουμε, για λίγες ημέ-
ρες, στο φουαγιέ της Αίθουσας Εκδηλώ-
σεων στο Δημαρχείο».

Πηγή:  Μενιδιάτης

Λαογραφική Έκθεση με τίτλο
«Σήκω νύφη να σε δούμε
- Η γαμήλια Μενιδιάτικη φορεσιά»
Μια ξεχω-
ριστή λαο-
γ ρ α φ ι κ ή 
Έκθεση με 
τίτλο «Σή-
κω νύφη 
να σε δού-
με -Η γα-
μήλια Με-
νιδιάτικη 
φορεσιά» 
παρουσία-
σε ο Όμι-
λος Φίλων 
Δημοτικής 
Πινακοθή-
κης «Χρήστος Τσεβάς» στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Ζωοδόχου Πηγής. Την κορδέλα των 
εγκαινίων της έκθεσης έκοψαν το μεσημέρι της Πα-
ρασκευής 29 Απριλίου 2022 ανήμερα της μεγά-
λης γιορτής ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός, μαζί με τον Μητροπολίτη κ.κ. Αθηναγόρα. 
Ντυμένα με παραδοσιακές γαμήλιες φορεσιές, 
ένας νέος και μια νέα, ήταν τα ζωντανά μοντέλα 
που βοήθησαν στην κατανόηση των συμβολι-
σμών και της τελετής. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη μοναδική νυφική 
μενιδιάτικη φορεσιά, η οποία φέρει βυζαντινές 
επιρροές και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο 
θαυμασμού για τα περίτεχνα σχέδιά της. Η φιλό-
ξενη πρόεδρος του Ομίλου Ρένα Κουμπούρη και 
συνεργάτες της, παρουσίασαν με εμπεριστατω-
μένο τρόπο τα γαμήλια έθιμα στην Αρβανίτικη 
Παράδοση, με έμφαση στην στολή της νύφης. Η 
Ρένα αναφέρθηκε επίσης στο κουλούρι του γά-
μου, στην παρουσία της πεθεράς και στο τυπικό 
που επικρατούσε πριν το μυστήριο.

Από: Μενιδιάτης

Θαυμασμός και νοσταλγία στην έκθεση της ΙΛΕΑ «Μνήμες Νίκης και Ανδρέα Κολυβά»
Ξεχωριστή υπήρξε στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού 
του Πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής η Έκθεση του 
Μουσείου της ΙΛΕΑ, «Μνήμες Νίκης και Ανδρέα Κολυ-
βά», που εγκαινιάστηκε από τον Δήμαρχο Αχαρνών 
Σπύρο Βρεττό και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. κ.
Αθηναγόρα.

Ο Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρεί-
ας Γιώργος Φυτάς ξενάγησε επισήμους και κοινό στα 
σπάνια εκθέματα και μίλησε για την πολύτιμη προσφο-
ρά του ζεύγους Κολυβά στην πόλη των Αχαρνών.

Στο ημιυπόγειο της δε, υπήρχε παραδοσιακή ταβέρ-

να. Το οίκημα στο σύνολό του, διατηρείται σε άριστη κα-
τάσταση χάρη στις προσπάθειες της ΙΛΕΑ, των γιων του 
ζεύγους Αθανάσιου και Δημήτρη Σπ. Κολυβά με την 
υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών. 

Τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό στον οποίο κι απηύθυ-
ναν θερμές ευχαριστίες και τους επισήμους ξενάγησαν 
στον χώρο, οι Νάσος και Δημήτρης Κολυβάς.

Θερμά συγχαρητήρια στους απογόνους Κολυβά, 
στην ΙΛΕΑ και στον Δήμο Αχαρνών γι’ αυτό το σύντομο 
αλλά και υπέροχο «ταξίδι»

Από:  Μενιδιάτης

Η πανήγυρις του  Ι.Ν.  Αγίου Γεωργίου Αχαρνών
Η ενορία του Αγίου Γεωργίου Αχαρ-
νών πανηγύρισε την εορτή του προ-
στάτη της με την πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία της 25ης Απριλίου 2022, 
στην οποία ιερούργησε ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.

Προς το τέλος της Θείας Λει-
τουργίας ο Σεβασμιώτατος ομίλησε 
αναλύοντας τον στίχο του Ευαγγελί-
ου της ημέρας «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρα-
κεν πώποτε· μονογενὴς Θεὸς ὁ ὢν 
εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς ἐκεῖνος 
ἐξηγήσατο. Εκείνος μας έδειξε το 
δρόμο προς τον Θεό, διδάσκοντάς 
μας την αγάπη και τη συνδιαλλαγή 

με τον εαυτό μας και τους συναν-
θρώπους μας! 

Ο μεγαλομάρτυς Γεώργιος γίνε-
ται το αληθινό παράδειγμα στην ανα-
ζήτηση της συνάντησης με τον Θεό, 

καθώς η μνήμη του λάμπει μέσα στο 
φως της αναστάσιμης χαράς και απο-
λύτρωσής μας. Η λιτάνευση της Ιε-
ράς εικόνας, πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της ίδιας ημέρας.
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Σπύρος Βρεττός : «Το φετινό πανηγύρι έφερε στην πόλη μας την απαραίτητη 
εξωστρέφεια  μετά από τρία χρόνια αυστηρών μέτρων λόγω του κορονοϊού»

Στην έναρξη των εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός τόνισε ότι το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής είναι συνυφασμένο με την παράδοση της πόλης των Αχαρνών και γι’ αυτό οι εκδηλώσεις στηρίζονται στην πα-
ράδοση και «παντρεύονται» με το σήμερα.

Εντυπωσιακό το άνοιγμα της Αυλαίας  του τετραήμερου πανηγύρι της 
Ζωοδόχου Πηγής στο Δήμο Αχαρνών, το βράδυ της  Τετάρτης  27 Απρι-
λίου 2022, όπου η παρουσία του κόσμου, ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.

Η λιτάνευση της σεπτής εικόνας αμέσως μετά την Πανηγυρική θεία Λει-
τουργία στο παρεκκλήσι του ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελέ-
νης, με προπομπό την Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών και συνοδεία 
πλήθους επισήμων, ιερέων και ευσεβών Χριστιανών, κινήθηκε σε δρό-
μους της πόλης γύρω από την Κεντρική Πλατεία, για να καταλήξει μπρο-
στά στον Πολιούχο ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου.

Ξεχωριστές  στιγμές 
και συναισθήματα, το 
βράδυ της Παρασκευ-
ής, όταν   στην εξέδρα   
ανέβηκε ένας συνδη-
μότης, ένας καλλιτέ-
χνης που έχει συνδέ-
σει το όνομά του με τις 
Αχαρνές και δεν λείπει 
ποτέ από τον εορτασμό 
της Ζωοδόχου Πηγής, 
ο Χρήστος Μενιδιάτης 
ο οποίος τραγούδησε 
δικές του επιτυχίες αλ-
λά και το «πετραδάκι, 
πετραδάκι» του αεί-
μνηστου πατέρα του 
Μιχάλη Μενιδιάτη.

Φιλόξενος οικοδεσπότης ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός, αντάλλαξε θερμές ευχές με εκπροσώπους 
του Κοινοβουλίου, της Περιφέρειας, της Αυτοδιοίκη-
σης, των Σωμάτων Ασφαλείας, κορυφαίων κοινωνι-
κών και πολιτιστικών φορέων του τόπου καθώς και με 
δεκάδες συνδημότες.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός ανανεώνει  το ραντεβού 
για το Πανηγύρι του 2023, ευχόμενος  υγεία και ευτυ-
χία σε όλους. 

Η αθρόα συμμετοχή κόσμου και επισήμων αλλά και η Αρβανίτικη Πα-
ράδοση ήταν τα συστατικά στοιχεία του μεγαλόπρεπου εορτασμού της 
Ζωοδόχου Πηγής του Δήμου Αχαρνών το πρωί της Παρασκευής 29 
Απριλίου 2022, προεξάρχοντος του σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ. 
Αθηναγόρα.

Ξεχωριστό γεγονός του φετινού εορτασμού ήταν η αναπαράσταση των 
εορτασμών του παρελθόντος με τον χορό των Γριζοφόρων του Λυκεί-
ου Ελληνίδων μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου, με τη συ-
νοδεία στο τραγούδι του μοναδικού Σπύρου Μπρέμπου. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός υποδέχθηκε τον αναπληρωτή υπουρ-
γό εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη 
και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη οι οποίοι παρακολούθησαν με έκ-
δηλο ενδιαφέρον τόσο τους παραδοσιακούς συλλόγους της πόλης.

Μετά από δύο χρόνια ο κλήρος και ο λαός των Αχαρνών, μαζί με την το-
πική και περιφερειακή ηγεσία αλλά και βουλευτές του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου, τέλεσαν τη Θεία Λειτουργία και τη μεγάλη λιτανεία της εικόνας 
της Θεοτόκου ως Ζωοδόχου Πηγής, την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022.

Λαοθάλασσα στο προαύλιο του Δημαρχείου Αχαρνών, 
στην  συναυλία Δημοτικής παράδοσης με  τους  Βαγγέλη 
Κονιτόπουλο, Κώστα Σαφέτη και Μιχάλη Μαραγκάκη.
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Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 
Ζωοδόχου Πηγής και  Γιώργος  Πατούλης
Ο Περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γ. Πατούλης πα-
ραβρέθηκε στις θρη-
σκευτικές και πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό της Ζωοδό-
χου Πηγής στο Δήμο 
Αχαρνών, κατόπιν σχε-
τικής πρόσκλησης του 
Δημάρχου Σ. Βρεττού.

Ακολούθησε τη Λι-
τάνευση των Ιερών Λει-
ψάνων και της Σεπτής ει-
κόνας της Ζωοδόχου 
Πηγής με τη συνοδεία 
Γριζοφόρων και Τσολιά-
δων του Λυκείου Ελλη-
νίδων των Αχαρνών, 
στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης μέχρι 
τον προαύλιο χώρο του 
Κεντρικού Ναού του Αγίου Βλασίου. Ακολούθως ο κ. Πατούλης παρακολού-
θησε την αναπαράσταση των εορτασμών του παρελθόντος με τον χορό των 
Γριζοφόρων του Λυκείου Ελληνίδων μπροστά από τον Ιερό ναό του Αγίου 
Βλασίου, με τη συνοδεία στο τραγούδι του Σπύρου Μπρέμπου, αλλά και τη 
μουσική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αχαρνών με τη συμ-
μετοχή των τραγουδιστών Χ. Μενιδιάτη και Ν. Μακρόπουλου.  Επισημαίνεται 
πως στο πλαίσιο των εορτασμών εγκαινιάστηκε από τον Δήμαρχο Αχαρνών 
Σπύρο Βρεττό και τον Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα στο Μουσείο της ΙΛΕΑ, στην 
κεντρική πλατεία, η έκθεση με τίτλο «Μνήμες Νίκης και Ανδρέα Κολυβά». 

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: «Τη 
σημερινή μέρα τιμούμε εδώ στο Δήμο Αχαρνών, ο οποίος διοργάνωσε μία 
σειρά εξαιρετικών εκδηλώσεων, την Παναγία, μητέρα του Χριστού και μητέ-
ρα όλων των χριστιανών, που παραμένει για όλους μας η Πηγή της Ζωής και 
της δημιουργίας.  Είναι ημέρα αισιοδοξίας και ελπίδας για ένα καλύτερο αύ-
ριο για τα παιδιά μας. Αρκεί να το πιστέψουμε και να εργαστούμε όλοι με σο-
βαρότητα και υπευθυνότητα, προσηλωμένοι σε αυτό τον στόχο. Χρόνια πολ-
λά σε όλους».

Στον μεγαλόπρεπο 
εορτασμό της Ζωο-
δόχου Πηγής του  

Δήμου Αχαρνών βρέθη-
κε το πρωί της Παρασκευ-
ής 29 Απριλίου 2022 ο 
Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, τηρώντας 
πιστά την παράδοση, που 
θέλει τους δύο γειτονι-
κούς Δήμους, να βρίσκο-
νται κοντά στα μεγάλα 
θρησκευτικά και πολιτι-
στικά  γεγονότα. 

Ο Δήμαρχος Φυλής 
συμμετείχε με ευλάβεια 
στην μεγαλόπρεπη λιτά-
νευση της εικόνας κι αντάλ-
λαξε θερμές ευχές με τον 
οικοδεσπότη Δήμαρχο 
Αχαρνών Σπύρο Βρεττό, 
τον σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη κ.κ. Αθηναγόρα, ιε-
ρείς, βουλευτές, μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Αχαρνών και της Περιφέ-
ρειας Αττικής αλλά και με 
δεκάδες εκπροσώπους φορέων και δημότες των Αχαρνών, με τους οποίους τον συν-
δέουν,  φιλίες ετών. 

Ο Χρήστος Παππούς εξάλλου, καμάρωσε τον χορό των Γριζοφόρων του Λυκείου 
Ελληνίδων Αχαρνών που αναβίωσε το παλιό Αρβανίτικο Πανηγύρι, μπροστά από τον 
μεγαλόπρεπο Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου.

 Κι επειδή όπως εύστοχα σχολίασε ο πολύπειρος παρουσιαστής,  των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων Νίκος Τσουκλίδης, «Μενιδιάτικο Πανηγύρι χωρίς Σπύρο Μπρέμπο δεν 
γίνεται»,  τον εξαίσιο χορό των Γριζοφόρων συνόδευσε με την παραδοσιακή του Ορ-
χήστρα ο Σπύρος, με τον κόσμο να χαρίζει στα χορευτικά αλλά και στους μουσικούς, 
το πιο θερμό του χειροκρότημα.   

Στον μεγαλόπρεπο εορτασμό της Ζωοδόχου 
Πηγής του Δήμου Αχαρνών ο Δήμαρχος Φυλής  
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Η «Αχαρναϊκή», αξίζει την  Εμπιστοσύνη σας. Εμπιστευτείτε την!!! Στηρίξτε την!!!

T ο Συμβούλιο της Επικρατείας επιδίκασε αποζημίωση και μηνιαία διατροφή τό-
σο στη γυναίκα όσο και στα δύο ανήλικα παιδιά ενός 33χρονου οικογενειάρχη, 
ο οποίος έχασε τη ζωή του λόγω εμφράγματος του μυοκαρδίου-κολπικής μαρ-

μαρυγής, καθόσον παρά τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα ιδιώτη καρδιολόγου, το τη-
λεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ καθυστέρησε να ενημερώσει, με αποτέλεσμα ο 33χρονος 
να καταλήξει κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος 33χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών, 4 ετών και 8 μηνών, και ως μονα-
δικό εισόδημα είχε αυτό που του απέδιδεη επαγγελματική δραστηριότητά του και ήταν 
η μοναδική πηγή εισοδήματός του. Η σύζυγος του αξίωσε δια της δικαστική οδού, 
αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου 
της και πατέρα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο θάνατος του 
συζύγου της οφειλόταν σε παραλείψεις των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ, καθώς δεν παρα-
σχέθηκε έγκαιρα οργανωμένη νοσηλεία. Για τον λόγο αυτό ζήτησε από το Δημόσιο:
1) 622.600 ευρώ (300.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη και 
322.600 ευρώ ως έξοδα διατροφής)
2) για το ένα παιδί 325.200 ευρώ (180.000 ευρώ για ψυχική οδύνη και 145.200 ευρώ 
έξοδα διατροφής),
3) για το δεύτερο παιδί 433.800 ευρώ (180.000 ευρώ για ψυχική οδύνη και 253.800 
ευρώ για διατροφή).

Το ΣΤΕ επικυρώνοντας την εφετειακή απόφαση επιδίκασε 200.000 ευρώ ως 
χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστη-
σαν από τον θάνατο του συζύγου και πατέρα εξαιτίας των παράνομων παραλείψε-
ων των αρμόδιων υπαλλήλων του ΕΚΑΒ, μηνιαία διατροφή 1.200 ευρώ για τα δύο 
παιδιά έως τη συμπλήρωση 
του 18ου έτους της ηλικίας 
τους και 600 ευρώ τον μήνα 
για τη σύζυγο, καθώς δεν έχει 
περιουσία, ούτε εισόδημα και 
μοναδική ενασχόλησή της 
ήταν τα οικιακά, η φροντίδα 
της οικογένειας και η ανατρο-
φή των παιδιών.

Αποζημίωση 200.000 ευρώ στην οικογένεια
33χρονου που πέθανε γιατί άργησε το ασθενοφόρο

ΝΟΜΙΚΑ 
Σας ενημερώνουν οι νομικοί σύμβουλοι 
της εφημερίδας μας Χαρά Τσελαλίδου & Χρύσα Τσελαλίδου

ζητήματα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ  
- ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

-  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί

Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΕΔΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ 136 74 - ΤΗΛ. 210 2463256
Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τη Κυριακή 10 Απριλίου διεξήχθει η ετήσια Γενική μας Συνέλευση που 
συμπεριλάμβανε τις εγκρίσεις απολογισμού – προϋπολογισμού και έκτα-
κτης εισφοράς υπέρ Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε., τον απολογισμό πεπραγμένων του πε-
ρασμένου έτους, καθώς και την διενέργεια αρχαιρεσιών εκλογής νέου 
Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Συγχαρητήρια στους υποψηφίους για την συμμετοχή και την εν γένει 
παρουσία τους στην εκλογική διαδικασία, καθώς και θερμές ευχαριστίες 
στα μέλη μας που προσήλθαν δείχνοντας το ενδιαφέρον τους για τα κυ-
νηγετικά τεκταινόμενα, συμπορεύονται και αγωνίζονται για το μέλλον του 
κυνηγιού, στηρίζουν με τη παρουσία τους τον Σύλλογό μας και έλαβαν 
μέρος στην Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες ανάδειξης του νέου Δ.Σ. 
για την επόμενη διετία.

Στο πέρας της Γενικής Συνέλευσης πριν την εκλογική διαδικασία, 
πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του όπλου. Ο τυχερός λαχνός είναι το Νο 
0166.

Όσον αφορά την σύνθεση του νέου Δ.Σ. που ήρθε σε σώμα με την 
υπ’ αριθμ. 771/18-04-2022 απόφαση κατανομής αξιωμάτων είναι:

Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΜΕΛΟΣ: ΔΙΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΜΕΛΟΣ: ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΦΥΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.

Ο ΤΑΜΙΑΣ Κρεούζης Γεώργιος διορίστηκε από το Δασαρχείο Πάρνηθας με 
την 41952/01-04-22 Απόφαση της Δασάρχη Πάρνηθας.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι:
1. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                              ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Κορονοϊός: Επιστρέφει η κανονικότητα. Αίρονται τα περισσότερα μέτρα
Η επιτροπή συνεδρίασε και όλες οι εισηγήσεις της 
έγιναν δεκτές. Έτσι, όπως είπε και η αναπληρώτρια 
υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, η πανδημία υποχω-
ρεί και ξεκινάμε μια κανονικότητα, ακολουθώντας 
όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που σιγά-σιγά στα-
ματούν τα μέτρα και αρχίζουν να ζουν φυσιολογικά.

Έτσι το μόνο μέτρο που δεν καταργείται τουλάχι-
στον για τον μήνα Μάιο είναι αυτό της υποχρεωτικό-
τητας της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και η 
ισχυρή σύσταση για μάσκα στους εξωτερικούς όπου 
υπάρχει συνωστισμός.

Ποια μέτρα αίρονται ή αλλάζουν
l Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώ-
ρους έως τέλος Μαΐου – Σύσταση για την χρήση της 

στους εξωτερικούς όπου υπάρχει συνωστισμός.
l Αναστέλλεται από την 1η Μαΐου η ισχύς του Covid 
pass (πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νό-
σησης).
l Επανέρχεται η χωρητικότητα στην εστίαση ή την δι-
ασκέδαση στο 100%, όπως δηλαδή ήταν προ πανδη-
μίας,
l Αναστέλλεται η ανάγκη επίδειξης του Ευρωπαϊκού 
Ψηφιακού Πιστοποιητικού (EUDCC) στις πύλες εισό-
δου της χώρας.
l Πλέον θα απαιτείται 1 rapid τεστ την εβδομάδα (από 
δύο που ήταν ως τώρα) στους ανεμβολίαστους εργα-
ζόμενους.
l Εξαιρούνται: Νοσοκομεία και Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων. Εδώ, παραμένουν τα 2 rapid τεστ την 

εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους.
l Ένα rapid τεστ (από 2 που ήταν εως τώρα) σε ανεμ-
βολίαστους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΔΕΠ. Θα 
υπάρξουν διευκρινίσεις από το υπουργείο Παιδείας.
l Σταματούν τα τεστ για μαθητές και φοιτητές (θα γί-
νονται μόνο rapid test την 1η και την 4η ημέρα, αν πα-
ρατηρηθεί κρούσμα).

Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης το γεγονός ότι τα 
κρούσματα στα παιδιά πέφτουν πάρα πολύ, όπως πέ-
φτουν συνολικά τα κρούσματα, αλλά στα παιδιά είναι 
ακόμη μεγαλύτερη η πτώση.

Επίσης, θεωρείται πολύ σημαντικό ότι παρατηρή-
θηκε 39% μείωση στους θανάτους αλλά και 20% στο 
ΕΣΥ.

Πηγή : News.gr 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   30 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό, προσόψεως, κατασκευή '79,  με 1 wc, χωρίς 
κοινόχρηστα, ψηλοτάβανο (με δυνατότητα επιπλέον παταριού 
10 τ. μ.), μεγάλο πεζοδρόμιο μπροστά, σε κεντρικότατο σημείο 
πάνω στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, 16η  στάση,   κοντά στην 
πλατεία Μενιδίου. ΤΗΛ: 6909 018909.  5Δ294

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου Αχαρνών 
    Φιλόπτωχο Ταμείο                                               Αχαρναί 22.04.2022                  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Φιλόπτωχο Ταμείο του Ναού μας Ευχαριστεί  Θερμά, όλους και όλες,  εσάς

που στηρίζεται το έργο μας  προσφέροντας  χρήματα ή τρόφιμα.
Χάριν  σε σας  αυτή  την δύσκολη για όλους εποχή,  συνεχίζουμε να υπάρχουμε 

και μπορούμε να μοιράζουμε  λίγα τρόφιμα μια φορά τον μήνα 
στις  οικογένειες της ενορίας μας που στηρίζουμε. 

Εσείς  κάνετε το έργο και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. 
Σας ευχόμαστε υγεία και πάντα να έχετε την χαρά να βοηθάτε όσους έχουν ανάγκη !

Με τιμή 
  Ο   Πρόεδρος Τα  Μέλη 
	 									Αρχ.		Ιωάννης			Ράπτης	 Ματίνα	Ράπτη	-Δημοπούλου
	 	 	 			 																	Λένα				Ράπτη	-	Μαραγιάννη	
	 	 	 			 																	 Καίτη		Κουντουριώτη	
	 	 	 			 																	 Ελένη		Μαραζοπούλου

Iερός Nαού  Aγίου  Βλασίου Αχαρνών
Φιλόπτωχο  Ταμείο Αχαρναί 22.04.2022

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Προς	την	Εταιρεία	ΑΙΓΕΑΣ	ΑΜΚΕ,

Το Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού Αγίου 
Βλασίου, Αχαρνών, 

Ευχαριστεί  Θερμά την Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 
και  ιδιαιτέρως τον διαχειριστή της κ. Αθανάσιο 
Μαρτίνο, που πάντοτε  στηρίζει το έργο μας.

Εν όψει  της  εορτής του Πάσχα και εφέτος μας  
πρόσφεραν   Διατακτικές  γνωστού  Σούπερ 
Μάρκετ αξίας  χιλίων (1000 Ευρώ), ώστε να 

αγοραστούν  τρόφιμα και να δοθούν στις οικο-
γένειες που η ενορία μας στηρίζει. 

Με τιμή
Ο   Πρόεδρος 

Αρχ.		Ιωάννης			Ράπτης				
Τα  Μέλη

Ματίνα  Ράπτη - Δημοπούλου
Λένα   Ράπτη  -  Μαραγιάννη 

Καίτη  Κουντουριώτη 
Ελένη  Μαραζοπούλου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ «ΑΥΛΙΖΑΣ»

ΚΑΛΕΣΜΑ
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην Τα-
κτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματο-
ποιηθεί στα γραφεία του, Πρέσπας και Ψα-
θά, την Κυριακή 15  Μαΐου 2022 και ώρα 

10:30 με θέματα:

1. Απολογισμός Δ.Σ.
2. Οικονομικός Απολογισμός

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

5. Εκλογή Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος         Η Γραμματέας

Δ.	Ιωαννίδης								Έφη		Αντωνοπούλου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΙΡΙΔΟΣ 1- ΑΧΑΡΝΕΣ- ΤΗΛ. 2102461913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΕΚΛΟΓΩΝ

Το απερχόμενο Δ.Σ. σας ενημερώνει ότι, μετά από πα-
ρέλευση τριετίας βάση του καταστατικού από την ημε-
ρομηνία των τελευταίων εκλογών, αποφάσισε η Γενική 
Συνέλευση την διεξαγωγή των εκλογών στις 8 Μαΐου 
2022 ημέρα Κυριακή και ώρες 8:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Αρχαιρεσίες για 
το Δ.Σ. ή στην Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει μέχρι τις 4-5-
2022 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία 
του συλλόγου τις ώρες λειτουργίας του για την εκπρο-
σώπηση στο Δ.Σ. η στην Ελεγκτική Επιτροπή.

Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία σας στην ψηφοφο-
ρία είναι απαραίτητη. Η μεγάλη συμμετοχή επιβάλ-
λεται σε πίεση στη λύση πολλών προβλημάτων της 
περιοχής μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και το Δ.Σ.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα, δυάρι  και τριάρι  επί της 
οδού  Πάρνηθος  107, ανακαινισμένα.  Τηλ.  6974 785449. 4Δ293.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Επαγγελματικός χώρος  145 τ.μ. στον 
1ο όροφο, επί της  οδού Αγίας Τριάδος (Πλατεία  Αγίας 
Τριάδος), κατάλληλος για Ιατρεία, Δικηγορικά Γραφεία, 
Φροντιστήριο, κλπ.  Τηλ.  6974 838179. 4Δ292.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος για μόνιμη εργασία,  για 
οικογενειακή Ταβέρνα στην Λεωφ  Καραμανλή και 
Πάρνηθας. Τηλ. 6944 131415. 4Δ295

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 14 τ.μ. στην  Κεντρική πλατεία, 
κατάλληλο για Γραφείο. Τιμή 150 ευρώ.  Τηλ. 210 2407732. 4Δ293

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Βιομηχανικός χώρος 1.100 τ.μ. στην Λεωφ. 
Καραμανλή και Ιωάν, Θεολόγου.  Τηλ. 6974 254449. 4Δ293.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελματικά εργαλεία κοπής- Επαγγελματικά εργαλεία κοπής

Τροχείο Τροχείο 

ΤΑΚΟΎΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ 
ΤΟΤΟ  19501950

n Χρυσών και Ασημένιων 
κοσμημάτων

n Χρυσών και Ασημένιων  
νομισμάτων

n Ασημικών

Στις πιο ανταγωνιστικές 
τιμές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 5207858 
Κιν.  6977 645772

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο καταστήματα στην οδό Πάρνηθος 107, το 
ένα  70.μ. και το άλλο 100 τ.μ., κατάλληλα για οποιαδήποτε 
χρήση. Τηλ. 6974 785449. 4Δ293.

Ο   ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της ΜΑΡΙΑΣ  το γένος  ΜΑΥΡΙΔΟΥ  
που γεννήθηκε στο  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η  ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ  
ΑΘΗΝΑ  του  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ   το 
γένος ΣΑΡΙΔΟΥ  που γεννήθηκε στο ΣΟΤΣΙ – 
ΡΩΣΙΑΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έλθουν σε γάμου που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο   ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   του  
ΜΑΡΙΝΟΥ   και της ΙΩΑΝΝΑΣ   το γένος  
ΚΟΥΣΙΝΟΒΑΛΗ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η  ΨΑΡΑΚΗ   
ΦΙΛΙΩ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ   το 
γένος ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμου που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
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Ορθόδοξα  κελεύσματα...
Το όνειρο της Υπεραγίας Θεοτόκου πριν την Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού

Ο Χριστός και η Παναγία των πιστών η σωτηρία

Φωτορεπορτάζ  
του Διονυσίου Σταθόπουλου
Εκπροσώπου τύπου ΕΛΛΗΝΕΣ : 
«Αγωνιζόμαστε για τη Σωτηρία 
Πατρίδας και Ορθοδοξίας»

Αγαπητοί μου χριστιανοί 
ορθόδοξοι, η φωτογρα-
φία της Παναγίας της θε-

ραπεύουσας, έφτασε στα χέρια 
μας με θαυματουργικό τρόπο, να 
την δημοσιεύσουμε για να μάθει 
ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει σω-
τηρία από την Παναγία μας και 
από τον Ιησού Χριστό. έτσι σήμε-
ρα δημοσιεύουμε την φωτογρα-
φία της, που θα γίνει το λιμάνι της 
σωτηρίας για τους ασθενείς τα-
λαιπωρημένους ανθρώπους. 

Η Παναγία μας είναι μητέρα 
του φωτός, είναι ποιο σημαντικό 
πρόσωπο που πέρασε ποτέ από 
τη γη.

Η Αγία Κυριακή και μεγάλη 
του Πάσχα, αυτή η ζωηφόρος Ανά-
σταση εορτάζομε τον Κύριο και Θε-
ού!!! Και τον κύριο ημών.

Αναστάς ο Ιησούς από του τά-

φου, καθώς προείπε έδωκεν ημίν 
στην αιώνια ζωή και Μέγα έλεος.

«Ο Χριστός και η Παναγία των 
πιστών η Σωτηρία!!!»

Παϊσιος: Μόνο με μετάνοια και 
προσευχή θα σωθούμε από την κα-
ταστροφή…. που έρχεται.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕ-
ΟΤΟΚΟΥ
Κοιμήθηκε η Υπεραγία Θεοτόκος 
στην πόλη της Βηθλεέμ των Ιουδαί-
ων το Μάρτιο μήνα, την πρωινή 
ώρα και ήρθε στην Υπεραγίαν Θε-
οτόκου Ο Κύριός μας Ιησούς Χρι-
στός και της είπε: «Μητέρα μου 
αγαπητάτη κοιμάσαι ή δεν κοιμά-
σαι, πες μου τι όνειρο είδες;»

Και τότε η Υπεραγία Θεοτόκος 
αποκρίθηκε εις τον Κύριον μας Ιη-
σού Χριστό με τα δάκρυα και είπε: 
«Ω! Θεέ μου, είδα για σένα όνειρο 
φοβερό και τρομερό, και ερώτησα: 
Που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χρι-
στός; Για να του διηγηθώ το όνειρό 
μου, γλυκύτατό μου τέκνο και Υιέ 
του Θεού. Είδα αντίκρυ τον Πέτρο, 
και εις μακρύτερο μέρος είδα εσέ-
να, ότι ήσουν στα Ιεροσόλυμα ανά-
μεσα σε δύο λίστες, σε ξύλο Κυπα-
ρίσσι, σε πέτρινο κέδρο, και ήσουν 
σταυρωμένος από τους γραμματείς 
και φαρισαίους και από τον κακό 
και υβριστών, λαό των Εβραίων και 
από τον παντοδύναμο το Πιλάτο, 
κρίθηκε να σε τυραννούν με διάφο-
ρες τυραννίες εις την αγία σου την 
κεφαλήν. Προσέτι υπέφερες από 
εμπευσμούς και κολακισμούς και 

έπειτα σου εφόρευσαν κόκκινη 
χλαμύδα για εμπτυσμό και κρατού-
σες τον κάλαμον, στα χέρια σου.

 Έπειτα σου έβαλαν αγκάθινο 
στέφανο κατατρυπώντας την Αγία 
σου την κεφαλή. Με την λονχίδα 
του εκατόνταρχου άνοιξε η Αγία 
σου πλευρά και εξήλθε αίμα και νε-
ρό και τότε ο ήλιος εσκωτίνεψε, η 
σελήνη μεταβλήθηκε εις εμάς, η Γη 
πιάστηκε, το καταπέτασμα του ναού 
σχίστηκε, οι πέτρες ράγισαν, οι πόρ-
τες της εκκλησίας εσχίσθηκαν στα 
δύο μέρη, τα όρη τα υψηλά και τα 
χαμηλά έγιναν ίσια σε όλη τη γη, και 
από τις 2η ώρα έως τις 9 ο Ιωσήφ με 
τον Νικόδημο πήραν από το σταυ-
ρό το σώμα Σου, το περιτύλιξαν με 
το καθαρό σεντόνι και Σε έβαλαν 
στο επιτάφιο και την Τρίτη ημέρα, 
κατά τις γραφές αναστήθηκες». 

Και τότε είπε ο Κύριός μας στην 
Αγία Θεοτόκο: ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ

«Αγαπημένη μου Μητέρα, 
αληθινό είναι το όνειρό σου, 
όποιος το γράφει, είτε θέλει το ανα-
γνώσει, είτε το κρατάει μέσα στο 
σπίτι του, δεν θα έχει φόβο από δαι-
μόνια, ούτε θέλω να τον ενδείξω, 
και θα είναι κοντά του οι Άγιοι Άγ-
γελοι και θα τον φυλάνε από κάθε 
κακό και από κακούς ανθρώπους, 
και από ληστές θα είναι απείρακτος 
και από όλες τις κακίες θα ελευθε-
ρωθεί. Και όποιος κρατάει το όνει-
ρο μαζί του και πηγαίνει σε δρό-
μους είτε ταξίδια μακρινά, δεν θα 
έχει φόβο από θηρία, ούτε από 
ζωύφια τα οποία βλάφτουν τον άν-
θρωπο, και από τους κακούς αν-
θρώπους και από τον κακόν θάνα-

το θα είναι φυλαγμένος.  Και μάλι-
στα όποιος παρουσιασθεί στους 
βασιλιάδες και άρχοντες και στα 
κριτήρια, αυτός θα είναι ευτυχισμέ-
νος. 

Ομοίως όποιος το όνειρο το 
βλέπει πάντοτε δεν θα πέσει σε δί-
κη αδίκων και όταν ταξιδεύει σε 
δρόμους θα είναι μαζί του ο Αρχάγ-
γελος Μιχαήλ και θα του διδάσκει 
της Μητέρας μου τις ευχές και θα 
τον ελευθερώσει από την αιώνια τι-
μωρία. 

Ως επί το πλείστον θα είμαι κι 
Εγώ και η αγαπημένη μου Μητέρα 
μαζί με τους αγίους Αγγέλους και 
θέλουμε να δεχτούμε την ψυχή του 
στην μακάρια ζωή και στους αιώνες 
των αιώνων Αμήν, Αμήν, Αμήν». 

Συνέχεια μετά την Ανάληψη 
του Κυρίου

Στους πρόποδες της Πάρνηθας  
φιλοξενείται από τις αρχές 
του Νοεμβρίου μία Πρότυπη 
Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων.
Η «Belle Vue» άνοιξε την 
αγκαλιά της για
να υποδεχτεί τους ηλικιωμένους 
φίλους της 24ώρες/365 μέρες
τον χρόνο προσφέροντας 
υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου όπως
ακριβώς τους αρμόζει! 

Η μονάδα BELLE VUE παρέχει 
φιλοξενία σε Υπερήλικες: 
l Απώλεια μνήμης/ Γεροντική Άνοια/
l Ορθοπεδικά, Κλινήρεις
l Ψυχοσύνδρομο / Κατάθλιψη
l Παθήσεις νευρικού συστήματος / Parkinson’s
l ΧΑΠ / Οξυγονοθεραπεία
l Δυσκολία στη σίτιση/ Δοσκαταποσία
l Τραχειοστομίες /Γαστροστσμίες/ Κολοστομίες
l Ασθενείς με levin

Κλείστε σήμερα ραντεβού για να δείτε από κο-
ντά τις εγκαταστάσεις και να ενημερωθείτε 
πλήρως από τους αρμόδιους που βρίσκονται 
στον συγκεκριμένο κλάδο εδώ και 30 χρόνια, 
προσφέροντας απεριόριστη αγάπη και φρο-
ντίδα στους ηλικιωμένους.

Διεύθυνση: Λεωφ. Παρνηθος 401 - Αχαρνές
Τηλ.  επικοινωνίας: 210 2442268  - 6973938300
E-MAIL:   kakoskostas35@yahoo.com

BELLE VUE - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει με
Σεβασμό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονομία Πένθιμες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισμούς, Μνημόσυνα, 
Ανθοστολισμούς, Στεφάνια»

Λεωφ. Δημοκρατίας 60 - Αχαρνές & Λεωφ. Δημοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

Εθνικής Αντιστάσεως (Νέο Κοιμητήριο) - Αχαρνές • Τηλ.  210 2462992 – 6994 646211

ΤΕΛΕΤΑΙ  ΜΙΧΑΣ
Κηδείες – Μνημόσυνα – στολισμοί

Στεφάνια  - Αποτεφρώσεις 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ

Γραφεία :  Αγ. Κωνσταντίνου 5 – Αχαρνές 
Τηλ. 210 2460088 - 210 2469672

Κιν. : 6944 500 701

Οργάνωση μνημόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215

49VaiouKritisstr • AcharnaiTel: 0030-210-2469576 • Fax: 0030-210-2464760
• e-mail :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr

49 Vaiou Kritis str , Acharnai  e-mail :info@perrakistours.gr  url :www.perrakistours.gr 

Tel: 210-2469576,  6977625869, 6974886151   Fax:210-2464760 

 
 
 
                         

        
 
 

Παρασκευή 08/4  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ στη μονή Παναγίας 
Φανερωμένης – Διόνυσος Αττικής ,  εισιτήριο 8€ 

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

• Κυριακή 10/4 μονοήμερη εκδρομή στην Ι.μονή Αγ. Λουκά Ιατρού 
και στο Ναύπλιο (ξενάγηση από επαγ/τία διπλ. ξεναγό )εισιτήριο 20€ 

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

• Κυριακή 17/04 μονοήμερη εκδρομή 
ΑΡΤΑΚΗ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ 

εισιτήριο 20€ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ø 3ηµερη εκδροµή  Σάββατο 30/04 – Δευτέρα 2/05 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ-
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ-ΚΑΡΔΑΜΙΛΗ-ΣΤΟΥΠΑ-

ΑΓ. ΝΙΚΩΝ-ΓΥΘΕΙΟ-ΣΠΑΡΤΗ 
Πληροφορίες στα τηλ. 2102469576, 6977625869  

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

Ø 2ηµερη εκδροµή  
 Σάββατο 14/05 –Κυριακή 15/5  ----------   ΤΗΝΟΣ    

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΩΩΝΝ  

ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΣΣ--MMAAIIOOΣΣ  22002222  

 

➢ 3ημερη εκδρομή 
Σάββατο 30/04 – Δευτέρα 2/05

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ-
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ-ΚΑΡΔΑΜΙΛΗ-

ΣΤΟΥΠΑ-ΑΓ. ΝΙΚΩΝ-ΓΥΘΕΙΟ-ΣΠΑΡΤΗ
Εισιτήριο 130€

Πληροφορίες στα τηλ. 2102469576, 6977625869 

➢ 2ημερη εκδρομή
Σάββατο 14/05 - Κυριακή 15/5

ΤΗΝΟΣ 
  Εισιτήριο 110€

➢ Σάββατο 7 Μαΐου 
Θέατρο Παλλάς

Κωμωδία  «Το Σώσε», εισιτήριο 25€

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  7  Μαΐου 2022 και ώρα 09.00 π.μ., στον 
Ιερό Ναό  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  – Αχαρνές, ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗ-

ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, υπέρ Αναπαύσεως της Ψυχής της  Πολυα-
γαπημένης  μας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής, Θείας και Φίλης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  Χήρας  
ΣΠΥΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Παναγιώτης  και Ελένη,
Χρήστος  και Πελαγία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  - ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ – ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙ-
ΤΣΑΡΩΝΑΣ στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών
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Ορθοπεδικός  / Χειρουργός

Επιστημονικός  Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΛ.  Παλαιού Ψυχικού 
Άντερσεν 1. Π. Ψυχικό

DR’ HOSPITAL
Κεφαλληνίας 26 – Κυψέλη

Ιατρείο: Πλατ. Αγ. Νικολάου 8,
 Αχαρνές - Τ.Κ. 13674
(Είσοδος από Καποδιστρίου)
Τηλ.: 210 2460023
Κιν.: 6936 923731

E-mail: info@drpagonas.gr l www.drpagonas.gr 

Δευτ. και Παρ. 9.30 - 12.30 και 17.30 - 21.00.  
Τρίτη - Τέταρτη και Πέμπτη 17.30 - 21.00

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673  
(Έναντι Δημαρχείου Αχαρνών)

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 06.00 έως 09.00 μ.μ.
& ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ

Ιατρείο: Πάρνηθος 14, Αχαρνές 
Τηλ. 210 2404004 και 6973 459389
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