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 «Με όραµα 
τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής 
και βάση  την εικόνα 
που  έχει  η  πόλη µας  
τα  τελευταία  χρόνια, 
σας παρουσιάζουµε  
µια  οµάδα  άξιων 
 και  ικανών  
συµπολιτών µας»|. 

Ο Σπύρος Βρεττός αποτελεί 
έναν από τους βασικούς 
διεκδικητές για το αξίωµα 

του δηµάρχου. Στην οκτάχρονη 
και πλέον θητεία του στα δηµοτικά 
έδρανα, απέδειξε ότι γνωρίζει τα 
προβλήµατα της πόλης και σαν 
Φυσικός που είναι, µπορεί να δώ-
σει και τις λύσεις. 

Η παράταξή του «Αχαρνέων 
Ελπίδα» πλαισιώνεται από έµπειρα 
στελέχη αλλά και νέους ανθρώ-
πους γεµάτους όρεξη για προσφο-
ρά και λίγους µήνες πριν τις δηµο-
τικές εκλογές σχεδιάζουν προσεκτι-
κά το πρόγραµµα της επόµενης τε-
τραετίας.  

Μέσα από µια συνέντευξη πο-
ταµό, δίνει απαντήσεις στις ερωτή-
σεις που «Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» του έθε-
σε. Για πρώτη φορά παρουσιάζει 
αρκετές πτυχές του προγράµµατός 
του και δείχνει πως είναι έτοιµος να 
αναλάβει την διοίκηση του ∆ήµου.

Προσεκτικός και µετρηµένος 
όπως πάντα, απέφυγε χαρακτηρι-
σµούς για τους πολιτικούς του αντι-

πάλους, υποστηρίζοντας ότι οι µό-
νοι κριτές αφού κάθε τέσσερα χρό-
νια καλούνται να δώσουν ψήφο 
εµπιστοσύνης στον υποψήφιο δή-
µαρχο και την παράταξη εκείνη 
που θα κρίνουν πως τους εκφράζει.

Τονίζει ότι στόχος του είναι, να 
κάνει τους νέους ενεργούς δηµό-
τες, να τους δώσει λόγο κι ευκαιρί-
ες για να πουν ποια πόλη θέλουνε, 
ποια πόλη ονειρεύονται, γιατί πι-
στεύει πως έχουν λόγο στην ανά-
πτυξή της.

Αναφερόµενος στην κακή οι-
κονοµική κατάσταση του ∆ήµου 
επεσήµανε, πως χρέος του είναι, να 
τον   εξυγιάνει φροντίζοντας να κα-
τευθύνει τους πόρους εκεί που πρέ-
πει κι όχι σε επιλογές που αποδε-
δειγµένα δεν ωφελούν την πόλη. 

Τόνισε, πως θα υπάρχει συγκε-
κριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, 
και ορθολογική οικονοµική διαχεί-
ριση λέγοντας χαρακτηριστικά «τέ-
λος οι αδικαιολόγητες σπατάλες».

Ολόκληρη η συνέντευξη 
στις σελίδες 12 και 13

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ, ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α» ΣΠΥΡΟΥ  ΒΡΕΤΤΟΥ

«ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ  
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΜΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ!»

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Αµετακίνητος ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης 
στο θέµα της πρόληψης και αντιµετώπισης 

των πυρκαγιών στην πόλη µας

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 7

Βλαδίµηρος Μακρίδης
Έχουµε τη δύναµη σαν πολίτες, µε 
τις επιλογές µας, να ξαναφτιάξουµε 

τις γειτονιές µας ανθρώπινες

∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

ΣΕΛ. 5

Άρθρο  Θεόφιλου Αφουξενίδη

Ήλθε και είναι εδώ! Η πιο ΝΕΑ  
∆ηµοτική παράταξη των Αχαρνών!

Λογοδοσία; 
Τί είναι αυτό;
«Είναι κάτι που δεν έκανε ποτέ η  σηµερινή 
∆ηµοτική Αρχή  των Αχαρνών και πρέπει 
να έχει πολύ σοβαρούς  λόγους για 
αυτή την παράλειψη!»

ΣΕΛ. 3

«Αχαρνές Ξανά» 
µε Πέτρο Βαρελά!



2 Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου 2018

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 9ο  

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

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 ● Αχαρνές ● Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 ● ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών

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

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 697 2426684

Συντακτική οµάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας
∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 

Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης, Χάρης ∆ηµούτσος  
∆ηµιουργικό: Γιάννης Νιώρας  

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου ● Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, 
µε απλή αναφορά πηγής. Άρθρα και Επιστολές δηµοσιεύονται µόνο ενυπόγραφα, 

τα  οποία εκφράζουν µόνο την άποψη του γράφοντος. 
Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωµή µετά από ειδική συµφωνία.
∆ωρεάν µόνο οι σύντοµες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδροµές: 
Ιδιώτες: 30 € ● Σύλλογοι: 50 € ● ∆ήµοι: 10 0 €

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

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ - ΚΕΠ και όλο 

το δεκαπενθήµερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, 
Κεντρική Πλατεία. Σε όλες τις Ενορίες µε διανοµέα, την ηµέρα έκδοσης.       

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

Ώ εποχή , ώ ήθη, έλεγαν οι Ρωµαίοι. Φονιάδες των λαών Αµερικάνοι 
φώναζαν οι αριστεροί από το 1974 έως το 2015. Όλα αυτά για το κα-

λό του λαού. Σήµερα τους γλείφουν και τους επαινούν. Άνθρωποι που δεν 
έχουν ηθική, δεν έχουν φραγµούς. Απλά είναι καιροσκόποι και βολεψάκη-
δες τυχοδιώκτες. Το να γλύφεις εκεί που έφτυνες, βρωµάει ξινίλα.

Ο εγωκεντρισµός , η ισχυρογνωµοσύνη, είναι ένα δείγµα ότι ο άν-
θρωπος αδυνατεί να ξεπεράσει τον παιδικό ναρκισσισµό. ∆ηλα-

δή όλοι εσείς είστε λάθος, µόνο η δική µου γνώµη είναι η σωστή. Αυτή 
η πραγµατικότητα γεννά τον φασισµό, Μουσουλίνι – Χίτλερ – Στάλιν – 
Κάστρο και τόσοι άλλοι. Άλλωστε οι κάθε είδους 
πολιτικές ιδεολογίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
επικίνδυνος ναρκισσισµός, χρήσιµο εργαλείο για 
την εκµετάλλευση του όχλου.

Πολλά πράγµατα τα καταλαβαίνουµε τα απο-
δεχόµαστε ή όχι, αλλά δεν είναι απαραίτητο να 

τα εκφράζουµε. Αυτή είναι η γλώσσα της διπλωµα-
τίας. Άλλα σκεφτόµαστε, άλλα συµφωνούµε και άλ-
λα πράττουµε. Ο λόγος είναι η προσαρµογή στις 
απρόβλεπτες συγκυρίες στην αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών. Πράγµατα λέγονται αλλά δεν γίνονται, ενώ 
άλλα γίνονται, αλλά δεν λέγονται. 

Ο αµοραλισµός, δηλαδή η έλλειψη ηθικών 
αξιών και φραγµών, στην ουσία είναι η συ-

µπεριφορά µας απέναντι στους συνανθρώπους µας. Αυτή φανερώνει 
το ποιόν µας και κατά πόσο µετράµε την ανθρώπινη ύπαρξη, τον σεβα-
σµό, την εκτίµηση, την συνύπαρξη.
Κόµµα που δεν εµπνέει την νεολαία δεν µπορεί να µεγαλώσει. Η νεολαία 

εµπνέεται από τις επιστήµες και τις τέχνες για πρόοδο και προκοπή. 
Ματαιοπονούν οι θρησκειολόγοι. Ότι εξηγεί η επιστήµη, διαλύει τον 

µύθο.
Η έξοδος από τα µνηµόνια µας θυµίζει το  εντός, εκτός και επί τα αυτά. 

Εάν δεν σβήσουµε το εντός θα σερνόµαστε για µια γενιά, δηλαδή 
τα επόµενα τριάντα χρόνια.

Ο στόχος της όποιας ιδεολογίας είναι ένας. Άρχω – εξουσιάζω- αποκτώ. ∆εν 

έχει διαφορά ή σηµασία πια  ιδεολογία αποδεχόµαστε, αλλά το αποτέλεσµα 
των πράξεων της.
 Ο  πρόεδρος  του ΛΑΟΣ, χρόνια τώρα µας προειδοποιεί, µην εγγίζετε  

την φωτιά γιατί θα καείτε. ∆εν µας νουθετεί όµως πως και προπα-
ντός µε τι µέσα θα σβήσουµε την φωτιά την στιγµή που η χώρα τε-

λεί υπό πτώχευση.
Ο γεροΚαραµανλής έλεγε: Όσο πιο µακριά είναι ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ, τόσο καλύ-

τερα. Σήµερα ο Γερµανός προσπαθεί να γίνει ο καινούργιος µας ΠΡΟ-
ΣΤΑΤΗΣ. Εσείς ποιόν θα προτιµούσατε; Εφόσον δεν είµαστε ικανοί να 

σταθούµε µόνοι µας στα πόδια µας, λόγω διαφθο-
ράς, τότε εκ των δύο κακών το µη χείρον βέλτιστον, 
για λιγότερες συµφορές. 
Σας παραθέτω µια ατάκα από µια ηµερήσια εφη-

µερίδα. Ο Τσίπρας είναι κουρέας, κουρεύει 
ένα πελάτη και του λέγει. Θα σου τα κόψω 

ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα σου κάνω δώρο το φάρµακο για 
την φαλάκρα. Είναι ένας τρόπος που πείθει.

Η κοινωνία µας έχει φτάσει στην εξής ατάκα. 
Αγόρι µου και εγώ ερωτεύτηκα παράφορα, 

τον πατέρα σου, αλλά παντρεύτηκα τον φίλο του. 
Καλά βρε µάνα εγώ ποιανού είµαι; Αγόρι µου ποτέ 
δεν ρωτάνε µια γυναίκα, τίνος είναι το παιδί. Έτσι και 
αλλιώς µια γυναίκα θα µας φέρει στη ζωή. Όλα τα 

άλλα είναι άσκοπο να τα ψάχνεις.
Ο φίλος µου ο µπουµπούνας, από το βράδυ µε ειδοποιεί, ότι αύ-
ριο το µεσηµέρι θα έλθω µια βόλτα να σας δω. Μόνο που η εγγο-

νή µου, µου λέει. Παππού δεν τον λένε µπουµπούνα, είναι τα συννεφά-
κια. Παιδιά, πάω πάσο. Για να το λέει το παιδί κάτι ξέρει.

Όπως λένε οι λογικοί άνθρωποι, σκέφτεται σωστά, όποιος δεν  έχει 
εξάρτηση. Είναι ελεύθερος. Αλλιώς σκέφτεται µε εντολή και οδηγίες 

του εργοδότη του, για λόγους επιβίωσης. ∆υστυχώς αυτό δεν είναι ούτε εύ-
κολο, ούτε απλό.

Γράφω ελεύθερα, γιατί γράφω χωρίς καµία αµοιβή. Εάν έστω και ένας 
αναγνώστης καταλαβαίνει τι λέγω, αυτό είναι η µέγιστη αµοιβή µου.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

∆εν είναι λάθος να κρατάµε 
την φυλή µας όµαιµη και κα-

θαρόαιµη. Αυτό δεν είναι ρατσι-
σµός. ∆εν είναι ρατσισµός να κρα-
τάς το σπίτι σου καθαρό και απαλ-
λαγµένο από παράσιτα. Είδαµε µε 
την παγκοσµιοποίηση και την λα-
θροµετανάστευση, τι κατιµάς µας 
ήλθε. Πώς να χωρίσεις την ήρα από 
το σιτάρι.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Και  η   συνεδρίαση δηµοτικού συµβούλιου Αχαρνών (12η 
τακτική 2018), στις 12/09/2018, δεν πραγµατοποιήθηκε λό-
γω µη επίτευξης απαρτίας. Απουσίασαν δηµοτικοί σύµβου-

λοι και από την αντιπολίτευση και από την συµπολίτευση. αν και 
στην ηµερησία διάταξη υπήρχαν για συζήτηση πολύ σοβαρά θέ-
µατα, τα ίδια µε την προηγούµενη ανακληθείσα. Σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ που κάναµε, παραβρέθηκαν  είκοσι δηµοτικοί σύµβου-
λοι, οι εξής : Από την πλευρά της πλειοψηφίας παραβρέθηκαν οι: 
Ρούσσας Κων., Πολυµενέας Παν., Συρινίδης Θεόδ., Γιαννακόπου-
λος ∆ηµ., Κοσµίδη Λουϊζα, Σταύρου Γεωργ. , Ζητούνης, ∆ασκα-
λάκης Γεώργ., Τοπαλίδης Ευστάθιος, Παπαδόπουλος Πολύκαρ-
πος, Τουµανίδου Γεωργία, Σασαρίδης, Τσουκαλάς Ηλίας. Από την 
πλευρά της Αντιπολίτευσης και των Ανεξαρτήτων οι:  Γρηγοριά-
δης Παν., Τσάτσης, Χριστοπούλου Σοφία, Κοσµίδης Παν., Ποιµε-
νίδου Όλγα, Σιδηρόπουλος Γεώργ. και Χίος Τάσος. 

Ο Ε.Ο.Σ. Αχαρνών ενηµερώνει  τα µέλη και τους φίλους  
του ότι µε οµόφωνη απόφαση του ∆Σ αποφασίστηκε: 
1)Σε κάθε εγγραφή στον Σύλλογο, παροχή δωρεάν 

συµµετοχής σε µια µονοήµερη εξόρµηση του Συλλόγου. 2) 
Με την ανανέωση –χωρίς διακοπή– της ετήσιας συνδροµής 
στον Σύλλογο, δωρεάν η συµµετοχή σε µια µονοήµερη εξόρ-
µηση του Συλλόγου. 3) Σε όλα τα οικονοµικώς τακτοποιηµέ-
να µέλη του Συλλόγου, 20% έκπτωση στις µονοήµερες εξορ-
µήσεις και έκπτωση –κατά περίπτωση– στις πολυήµερες ανα-
βάσεις του Συλλόγου.

Σχετικά µε την µετεγκατάσταση του 21ου ∆ηµοτικού σχο-
λείου Αχαρνών,  ο πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής  
διευκρινίζει τα εξής :  «Στις  05 Ιουλίου του 2018 υπογρά-

φτηκε από την ΚΤΥΠ ΑΕ (πρώην ΟΣΚ) και την ανάδοχο εταιρία η 
µετεγκατάσταση του 21ου δηµοτικού σχολείου σε άλλο οικοδο-
µικό τετράγωνο µέχρι να χτιστεί το νέο σχολείο στο υπάρχον. Την 
ευθύνη λειτουργικότητας του σχολείου την εγκατάσταση τουαλε-
τών περίφραξης και οτι άλλο είναι απαραίτητο για την ασφαλή λει-
τουργία του, όσο διαρκεί η σύµβαση, έχει η ΚΤΥΠ ΑΕ και ο ανά-
δοχος εργολάβος µιας και ο ∆ήµος Αχαρνών δεν είναι συµβαλλό-
µενο µέρος. Σας γνωρίζω κατηγορηµατικά ότι στο σχολείο δεν γί-
νονται εργασίες από το πρόγραµµα της περιφέρειας και δεν 
γίνονται εργασίες από την σχολική επιτροπή

Στη δοκιµαστική λειτουργία του συστήµατος  πυρόσβε-
σης στην οδός Σιατίστης στους Θρακοµακεδόνες παρα-
βρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, 

συνοδευόµενος από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Αχαρνών κ. Παναγιώτη Πολυµενέα, τον Αντιδή-
µαρχο Οικονοµικών και Θρακοµακεδόνων Ηλία Ζητούνη και 
την Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων κα. 
Χρύσα ∆ουρίδα. Πέρα από την αυτόνοµη λειτουργία του συ-
στήµατος πυρόσβεσης στην οδός Σιατίστης στους Θρακοµακε-
δόνες, είναι επίσης σηµαντικό ότι το συγκεκριµένο σύστηµα 
µπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στην τροφοδοσία νερού 
πυροσβεστικών οχηµάτων, διευκολύνοντας σε µεγάλο βαθµό 
την αποτελεσµατικότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πε-
ρίπτωση συµβάντος. 

Σύσκεψη, υπό τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, 
πραγµατοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου 2018 µε σκοπό την 
αποτίµηση των εργασιών του έργου «Επισκευή και Ενερ-

γειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων 
∆ήµου Αχαρνών» προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ που αφο-
ρά 50 σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών. Όπως αναφέρθηκε 
στη σύσκεψη, κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού, η εργολήπτρια 
εταιρεία έχει ολοκληρώσει το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών 
και κυρίως τις εργασίες βαριάς µορφής, που προβλέπονται από 
το έργο «Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρί-
ων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών» προϋπολογισµού 
1.300.000 ευρώ. 

Στο έργο της αποχέτευση ακαθάρτων στη Λυκότρυπα 
αναφέρεται ∆ελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Επι-
σηµαίνει ότι πρόκειται για ένα έργο κατασκευής αγωγού 

4,376 χιλιοµέτρων, µε προϋπολογισµό 1,825 εκατ. ευρώ, που 
θα δώσει λύση σε ένα χρόνιο αίτηµα των κατοίκων της περιο-
χής και το οποίο βασίστηκε σε µελέτη του ∆ήµου Αχαρνών, ο 
οποίος προχώρησε µε επιτυχία τις σχετική διαδικασία.

Ξεκίνησαν  από τη ∆ευτέρα 10 Σεπτεµβρίου τα µαθήµα-
τα από την Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών. Πληροφορίες 
στο 6946810083 , στα γραφεία µας (Μελποµένου & 

Αχαρνέων Ιππέων) και στην σελίδα µας στο Facebook (Ένωση 
Ηπειρωτών Αχαρνών.

Η  Ένωση Γονέων ∆ήµου Αχαρνών και η Ένωση Γονέων ∆ήµου Αγί-
ων Αναργύρων – Καµατερού, διοργανώνουν την 1η ∆ιαδηµοτική 
Ποδηλατάδα την Κυριακή 16/9/2018 και ώρα 11.00 π.µ, στο πλαί-

σιο της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας». Κεντρικό σύνθηµα, «πο-
δηλατοδρόµοι σε κάθε συνοικία , βάλτε το ποδήλατο σε όλα τα σχολεία»

H Φωτογραφική Οµάδα Καλλιτεχνείου διοργανώνει σεµινάρια 
φωτογραφίας για έβδοµη συνεχή χρονιά µε την συνεργασία των 
φωτογράφων Παναγιώτη Αρµένη και Παναγιώτη Γεραβέλη. Τα 

σεµινάρια απευθύνονται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρηµέ-
νους που επιθυµούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην φωτογραφία. 
Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η φωτογραφία να αποτελέσει 
για τον ίδιο το µαθητή µέσο έκφρασης και αποτύπωσης της προσωπι-
κής οπτικής του αντίληψης και αισθητικής.

Την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2018, η Φιλότεχνη Λέσχη διορ-
γανώνει µορφωτική    επίσκεψη  στο Αρχαιολογικό  Μουσείο 
της Θήβας,  το Μοναστήρι του Οσίου Λουκά  και  το µεσηµέ-

ρι στη Λειβαδιά για περιήγηση και  φαγητό στην Κρύα Λειβαδιάς.  
Ευτυχία Παράσχου: 697 455 5741. Ειρήνη Μπαϊρακτάρη: 697 273 
2822. Θανάσης Κατάρας 693 727 7888

Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της Φιλότεχνης µας προσκαλεί στην 
καθιερωµένη Φθινοπωρινή συνεστίαση της Λέσχης, που θα 
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου ώρα 21.00 στην 

ταβέρνα «ΜΠΟΥΛΙΟΣ».
Εβδοµάδα ελέγχου του Προστάτη, µε δωρεάν εξέταση προστά-
τη σε άνδρες άνω των 50 ετών, θα πραγµατοποιηθούν στον δή-
µο Αχαρνών από τις 17-21 Σεπτεµβρίου. Ο ∆ήµος Αχαρνών 

ύστερα από την πρόσκληση αρωγής της Ελληνικής Ουρολογικής Εται-
ρείας για την καµπάνια ενηµέρωσης που κάνει και την ευαισθητοποί-
ηση του σε θέµατα δηµόσιας υγείας,  σας ενηµερώνει ότι το χρονικό 
διάστηµα 17 – 21/09/2018 θα πραγµατοποιηθεί η Εβδοµάδα Ελέγχου 
του Προστάτη. Στη διάρκεια της Εβδοµάδας Ελέγχου του Προστάτη θα 
γίνει δωρεάν εξέταση προστάτη (ψηλάφηση και µέτρηση του PSA) σε 
άνδρες ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών.Όσοι ενδιαφέρονται για 
δωρεάν εξέταση µπορούν να καλούν για ραντεβού και πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 2103413400 από τις 10 Σεπτεµβρίου και µετά.

Κατά την επίσκεψη του Συλλόγου Κατά της Εγκληµατικότητας, στις 
αρχές Ιουλίου  στο Υπουργείο Υποδοµών,  όπου είχε συνάντηση 
µε τον Υπουργό κ. Σπίρτζη, πέρα από το θέµα της ενηµέρωσης στα 

θέµα Εγκληµατικότητας, ενηµερώθηκαν ότι στα σχέδια του Υπουργείου εί-
ναι α) η δηµιουργία αφετηρίας ΜΜΜ στην διασταύρωση των οδών Μόρ-
νου και Λεωφ. ∆ηµοκρατίας, β) η ολοκλήρωση του έργου της υπογειοποί-
ησης του ρέµατος της Εσχατιάς και η διαµόρφωση του χώρου, γ) η αστυ-
νόµευση των µέσων µεταφοράς και δ) η εγκατάσταση εκπαιδευτικών δο-
µών για την αναβάθµιση περιοχών του ∆ήµου Αχαρνών.
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Μ ε δεδοµένο ότι σε λίγους µήνες έχουµε ∆η-
µοτικές Εκλογές, είναι βέβαιο πως σε όλες τις 
πόλεις της Ελλάδας οι πολίτες θα αρχίσουν 

να λαµβάνουν φυλλάδια που θα τους ενηµερώνουν 
για το έργο που επιτέλεσε η ∆ηµοτική Αρχή αυτά τα 
πέντε χρόνια της θητείας της. 

Αυτή η προβολή του έργου της ∆ηµοτικής αρχής είναι 
«απολύτως θεµιτή».

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει πολύς κόσµος είναι ότι, πέ-
ρα από «απολύτως θεµιτή», η προβολή του δηµοτικού έρ-
γου αποτελεί και θεσµική υποχρέωση της κάθε ∆ηµοτικής 
Αρχής. 

Εν ολίγοις, ο κάθε ∆ήµαρχος όχι απλώς µπορεί, αλλά 
είναι υποχρεωµένος από το νόµο να προβάλλει και να εξη-
γεί το έργο του σε  δηµόσιες συγκεντρώσεις τουλάχιστον 
µια φορά το χρόνο. 

Η διαδικασία ονοµάζεται «λογοδοσία» και σκοπεύει 
στην ενηµέρωση των πολιτών, αλλά και τον κοινωνικό 
έλεγχο της ∆ηµοτικής Αρχής. 

Είναι φυσικό, η συντριπτική πλειοψηφία των δηµάρχων 
να σπεύδει να εκµεταλλευτεί επικοινωνιακά την υποχρέω-
ση για ετήσια λογοδοσία και να προβάλει µε σχετικό ενη-
µερωτικό υλικό αλλά και τοπικές συγκεντρώσεις κατοίκων, 
το έργο που έκανε. 

Είναι κάτι που δεν έκανε ποτέ η σηµερινή ∆ηµοτική Αρ-
χή  των Αχαρνών και πρέπει να έχει πολύ σοβαρούς λό-
γους για αυτή την παράλειψη! Ας αναζητήσουµε, λοιπόν, 
αυτούς τους λόγους.

Με τον κίνδυνο υπεραπλούστευσης, το έργο που πα-
ράγει ένας ∆ήµος, στηρίζεται στις πολιτικές επιλογές και κα-
τευθύνσεις του προεκλογικού προγράµµατος της παράτα-
ξης στην οποία έδωσε την εντολή, µε τη ψήφο της, η τοπι-
κή κοινωνία.  

Η τήρηση, ή µη, αυτών των προεκλογικών δεσµεύσε-
ων αποτελεί, φυσικά, και τη βάση προσδιορισµού της αξι-
οπιστίας και συνέπειας της δηµοτικής αρχής. 

Ακούγεται αρκετά δύσκολη υπόθεση, αλλά στην πραγ-
µατικότητα, υπάρχει ένας αρκετά ασφαλής τρόπος προσδι-
ορισµού της αξιοπιστίας µιας ∆ηµοτικής Αρχής. Φυσικά, η 
γνώση όλων των λεπτοµερειών του δηµοτικού έργου είναι 
δύσκολη. Αλλά ο απλός και  αµερόληπτος  πολίτης δεν έχει 
παρά να αναρωτηθεί: «Έτσι είχα φανταστεί ότι θα µοιάζει 
σήµερα η πόλη µου όταν ψήφιζα πριν από πέντε χρόνια αυ-
τήν την παράταξη;». 

Αν η απάντηση που θα δώσει ο ίδιος είναι «ναι», έστω 
και σε ποσοστό όχι το απόλυτο 100%, τότε µιλάµε για µια 
πολύ ικανή και συνεπής ∆ηµοτική Αρχή. Μια αρχή που 
πρέπει να την ξαναεµπιστευτούµε.

Απ’ την άλλη, υπάρχει και η περίπτωση ο πολίτης να 
απαντήσει στο εαυτό του: «Όχι», η σηµερινή εικόνα της πό-
λης δεν είναι καθόλου αυτή που είχα φανταστεί. «Όχι», δεν 
µου υποσχέθηκε αυτή την πόλη πριν από πέντε χρόνια αυ-
τή η ∆ηµοτική ∆ρχή. 

Αυτήν ακριβώς την αρνητική αξιολόγηση του κάθε πο-
λίτη φοβάται και θέλει οπωσδήποτε να αποφύγει η σηµε-
ρινή ∆ηµοτική Αρχή. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν προ-
βαίνει στον απολογισµό, όχι του έργου, αλλά της απραξί-
ας του επί µια ολόκληρη θητεία ο σηµερινός ∆ήµαρχος. 

Επιπλέον, χωρίς λογοδοσία αποφεύγει την ανάγκη να 
εξηγήσει δηµοσίως κάποιες πολύ περίεργες αποφάσεις και 
πρακτικές του στη διοίκηση του δήµου…

Εµείς, σε επόµενη αρθρογραφία, θα εξετάσουµε αντι-
κειµενικά και µε απλά λόγια, πόσο κοντά είναι η σηµερινή 
εικόνα της πόλης σε σχέση µε αυτή που υποσχέθηκε πριν 
από πέντε σχεδόν χρόνια ο ∆ήµαρχος, όχι µόνο στους πο-
λίτες των Αχαρνών, αλλά και στα ίδια τα µέλη της παράτα-
ξής του. 

Θα εξετάσουµε βασικούς τοµείς της καθηµερινότητας, 
όπως το επίπεδο ασφάλειας των πολιτών, η κατάσταση µε-
γάλων περιοχών µετά από έντονες βροχοπτώσεις και η συ-
ντήρηση και αναβάθµιση των δικτύων βασικών κοινωνι-
κών υποδοµών.

Λογοδοσία;  Τί είναι αυτό;
Είναι κάτι που δεν έκανε ποτέ η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή  των Αχαρνών 
και πρέπει να έχει πολύ σοβαρούς λόγους για αυτή την παράλειψη!
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Μια  Ευρώπη  χωρίς  Ευρωπαίους
Στα µεγάλα  αστικά κέντρα της Σουηδίας οι µα-
θητές που προέρχονται από ξένες χώρες στα 
σχολεία είναι σχεδόν οι µισή, το 44%. Στις ηλι-
κίες  µεταξύ 0 και 44 ετών οι αλλοδαποί έχουν 
ξεπεράσει το ένα τρίτο του πληθυσµού. Με 
αυτούς τους µεγαλειώδεις ρυθµούς αύξησης 
των µεταναστευτικών  ροών, είναι θέµα µερι-
κών χρόνων οι Σουηδοί να είναι µια µειονό-
τητα στην ίδια τους την χώρα. Και αυτή  η χρο-
νική περίοδος δεν  τίθεται σε µερικές δεκαετί-
ες από τώρα, είναι πλέον πιθανόν οι Σουηδοί 
να είναι µειονότητα στη Σουηδία σε µόλις 15 
χρόνια.

Το πρόβληµα εδώ  ότι η Σουηδία δεν είναι 
µια ιδιαίτερη περίπτωση. Μπορεί η Σουηδία να 
βρίσκεται στην πρωτοπορία του φαινοµένου της 
αυτοκατάργησης, αλλά µια σειρά  Ευρωπαϊκών 
κρατών ακολουθούν από πολύ κοντά την ίδια 
πολιτισµική  και πληθυσµιακή κατεύθυνση. Γι 
παράδειγµα, ήδη από το 2009 στις τέσσερες µε-
γαλύτερες πόλεις της Ολλανδίας ( Άµστερνταµ, 
Ρότερνταµ, Χάγη και Ουτρέχτη) το πιο δηµοφι-
λές όνοµα για νεογέννητα αγόρια είναι το Μο-
χάµεντ. Στην δε Χάγη (πρωτεύουσα) οι διάφο-
ρες παραλλαγές του ονόµατος Μοχάµεντ κατα-
λαµβάνει τις τρεις πρώτες θέσεις δηµοτικότητας.

Στην απογραφή του 2002 σε Αγγλία και Ου-
αλία είχε υπολογιστεί ότι οι λευκοί Βρετανοί  
ίσως  να είναι µειονότητα του πληθυσµού στο 
Λονδίνο µέσα σε µια το πολύ δεκαετία. Πριν καν 
περάσουν τα δέκα χρόνια, οι λευκοί κάτοικοι 

του Λονδίνου είχαν πέσει στο 45 % του πληθυ-
σµού, ήδη από το 2011 και µόλις το 2016 το 
Λονδίνο απέκτησε τον πρώτο µουσουλµάνο και 
φίλο – Ισλαµιστή ∆ήµαρχο του.

Το ζήτηµα εδώ  δεν είναι η φυλετική «καθα-
ρότητα» του πληθυσµού, αλλά το ερώτηµα  αν 
είναι ανθρωπίνως δυνατό να διατηρηθεί ένας 
πολιτισµός, όταν οι πληθυσµοί που τους δηµι-
ούργησαν και ενστερνίζονται βρίσκονται σε µια 
κατάσταση ραγδαίας δηµογραφικής πτώσης. 
Και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός, αλλά η επιδί-
ωξη µιας πολιτικής Ελίτ που διακατέχεται από 
ακραία  εθνοµηδενιστικά πιστεύω.  Ο κ. Τσίπρας 
στην Ελλάδα και  κα Μέρκελ στην Γερµανία έκα-
ναν ότι ήταν δυνατό να αυξήσουν τις µετανα-
στευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Από την µία η δηµιουργική γήρανση, από 
την άλλη η αθρόα µεταναστευτική εισβολή πλη-
θυσµών που είναι εχθρικοί προς βασικές  Ευρω-
παϊκές αξίες και αρχές, που βλέπουν  την Ευρώ-
πη ως µια αδύναµη, ηττοπαθή και παρακµάζου-
σα Ήπειρο, της οποίας τον πλούτου είναι έτοιµη 
να τους παραδώσει   η πολιτική τάξη που την κυ-
βερνά. «Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας 
στον τόπο σου, τίποτα δεν είναι ΠΙΟ ΠΙΚΡΟ»,  εί-
χε γράψει ο Σεφέρης. Εν τω µεταξύ στην Ολλαν-
δία, ο ηγέτης της Μουσουλµανικού κόµµατος, 
ο εκ Τουρκίας προερχόµενος Τουναχάν Καζού, 
έστειλε µια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς τους 
Ολλανδούς: «Αν δεν τους αρέσει η νέα κατάστα-
ση, µπορούν να ξεκουµπιστούν».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Τ.Ο. ΑΧΑΡΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ» 

Η Κυβέρνηση, ως γνωστόν, υπέγραψε διµερή-δι-
εθνή συµφωνία µε την οποία παραχωρεί το ιερό 
όνοµα της Μακεδονίας στα Σκόπια, παραχωρώ-
ντας παράλληλα την δυνατότητα ύπαρξης ξεχω-
ριστής µακεδονικής εθνότητας και µακεδονικής 
γλώσσας.

Όλοι ξέρουµε (και όλοι οι ξένοι που γνωρί-
ζουν, ξέρουν), ότι µακεδονική εθνότητα δεν 
υπήρξε ποτέ, αλλά οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες 
(εστίν ουν Ελλάς και η Μακεδονία, έγραψε ο αρ-
χαίος γεωγράφος Στράβων), αλλά ούτε και µακε-
δονική γλώσσα, αφού οι Μακεδόνες εκείνη την 
εποχή έγραφαν και µιλούσαν ελληνικά.

Το όνοµα εποµένως είναι αυτό που έχει ση-
µασία, αφού χωρίς το όνοµα δεν µπορούν οι 
Σκοπιανοί να ισχυριστούν τίποτε για εθνότητα και 
γλώσσα, ούτε βέβαια να έχουν τις ανιστόρητες 
επεκτατικές βλέψεις στην Μακεδονία µας.

Η όλη προσπάθεια ξένων κέντρων, στα 
οποία υπακούουν οι προδότες πολιτικοί µας, εί-
ναι ο διαµελισµός της Ελλάδας, αρχίζοντας από 
το πιο σοβαρό τµήµα το βορειοκεντρικό, δηλα-
δή τη Μακεδονία, που αφού αυτονοµηθεί µε δι-
άφορες µεθόδους, αυτοµάτως θα αποκόψει τη 
Θράκη από τον υπόλοιπο κορµό της χώρας, 
αφήνοντάς την έρµαιο της Τουρκίας.

Άλλο σηµαντικό στοιχείο στην όλη υπόθεση 
είναι ότι η υπογραφή της Ελλάδος έχει υπεραξία, 
γιατί µόνο έτσι τα Σκόπια παίρνουν τα «συµβό-
λαια» της Μακεδονίας, και µαζί µε αυτά, την 
ιστορία και τον πολιτισµό της, καθώς και τη µε-
γαλύτερη παγκόσµια προσωπικότητα, τον Μέγα 
Αλέξανδρο.

Σύντοµα θα µας ζητήσουν να σταµατήσουµε 

να ονοµάζουµε την επαρχία µας Μακεδονία, και 
θα την ζητάνε δική τους, ως δήθεν κατεχόµενη 
από την Ελλάδα αφού θα τους έχουµε παραχω-
ρήσει επισήµως το όνοµα. Ήδη στο Σύνταγµά 
τους, το οποίο και να το αλλάξουν τώρα, το ξα-
να-αλλάζουν όποτε επιθυµούν, αφού θα έχουν 
το όνοµα, αναφέρονται στην ανάγκη απελευθέ-
ρωσης της κατεχόµενης «Μακεδονίας του Αιγαί-
ου», όπως την αποκαλούν.

Επισηµαίνεται για µια ακόµη φορά ότι αυτό 
που έχει τεράστια σηµασία είναι το όνοµα. Ο 
όρος Μακεδονία στην ονοµασία των Σκοπίων 
δεν πρέπει να παραχωρηθεί µε κανένα τρόπο.

Εποµένως η υπογραφή της συγκεκριµένης 
συµφωνίας, µόνο προδοτική µπορεί να χαρα-
κτηρισθεί και εντάσσεται στην κατηγορία της 
εσχάτης προδοσίας, καθόσον η κυβέρνηση της 
χώρας, η οποία εξελέγει µε ποσοστό λιγότερο 
του 22% του συνόλου των Ελλήνων ψηφοφό-
ρων, υπέγραψε διµερή διεθνή συµφωνία για µεί-
ζον εθνικό θέµα, χωρίς την έγκριση ούτε της 
Βουλής, πολύ δε περισσότερο του Ελληνικού 
λαού.

Γι αυτό το λόγο, ο αγώνας των Ελλήνων που 
γίνεται µε τα ογκώδη συλλαλητήρια σε όλη την 
Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι ιδιαιτέρας σηµα-
σίας και είναι αυτός που θα ακυρώσει την προ-
δοσία της Μακεδονίας µας!

Η Μακεδονία είναι µία και είναι Ελλάδα!!!
∆εν θα τους περάσει! Ο Ελληνικός λαός θα 

πληµµυρίσει τις πλατείες και όταν απαιτηθεί και 
το Σύνταγµα και θα σαρώσει τα σκουπίδια της 
πολιτικής που προδίδουν την ιερή χώρα µας!

Εκ της Τ.Ο. Αχαρνών

 Η  Γνώµη µας ... 

Πικρές ἀλήθειες

Τήν μεγαλύτερη εὐθύνη θά τήν ἐπιρρί-
ψουμε στήν κυβέρνηση, γιατί παρατηροῦ-
με ὅ,τι ὁ τρόπος πολιτεύεσθαι τοῦ κ. Τσί-
πρα, εἶναι ἡ ὄξυνση, ὁ διχασμός, ἡ διαίρε-
ση, οἱ σκευωρίες καί ἡ σπίλωση. Εἶναι μό-
νον ἡ ἰδεοληψία αὐτή ἡ ὁποῖα ὁδηγεῖ τόν 
ΣΥΡΙΖΑ στόν διχασμό ἤ ὄχι; Κατά τήν 
γνώμη μας ἐπειδή φυλλορροεῖ ἐπιχειρεῖ 
νά συγκρατήσει ὅσους ψηφοφόρους γίνε-
ται καί εἰ δυνατόν νά προσελκύσει καί ἄλ-
λες ἀριστερές ψήφους. 

Σ’ αὐτήν τήν ὄξυνση, ταυτίζει τήν φιλο-
πατρία μέ τήν ἂκρα δεξιά. Ἐδῶ ἀπαντάει 
ὁ Μίκης Θεοδωράκης λέγοντας «ὅταν 
ἐμεῖς παλεύαμε μέ τόν ΕΛΑΣ (Ἑλληνικός 
Λαϊκός Ἀπελευθερωτικός Στρατός) ἤμα-
σταν ὑπερπατριώτες». Ἀπό τόν ἴδιο ἐνο-
χλήθηκαν ὑπερβολικά, ὅταν μίλησε γιά 
ἀριστεροφασισμό καί ἐθνομηδενισμό πού 
συνοδεύει μεγάλο μέρος τῆς ἀριστερᾶς. 

Στήν Εὐρώπη ὁ ΣΥΡΙΖΑ καλεῖται συ-
χνά ὡς φασιστική ἀριστερά, ἐνῶ τόν Αὔ-

γουστο τοῦ 2017, σέ συνέδριο τῆς ΕΕ 
στό Ταλίν τῆς Ἐσθονίας, ἐξομείωσαν τόν 
φασισμό μέ τόν κομμουνισμό, πρᾶγμα 
πού ὁδήγησε τόν Σταῦρο Κοντονῆ νά 
ἀποχωρήσει. 

Ἔχουμε ξαναγράψει ὅ,τι τά χαρακτη-
ριστικά τῶν ἀκραίων εἶναι ὁ ΔΙΧΑΣΜΟΣ, 
τό ΜΙΣΟΣ καί ἡ ΒΙΑ. Ὅπου ἄκρα σημαί-
νει φασισμός. Καί ἐνῶ αὐτές τίς ἰδιότη-
τες τίς βλέπουμε τά τελευταῖα χρόνια 
στήν Χρυσῆ Αὐγή , δέν τολμούσαμε ἐπί 
δεκαετίες νά ἀναφέρουμε ὅ,τι αὐτό τό 
τρίπτυχο, ἦταν τρόπος ζωῆς, μεγάλου 
μέρους τῆς ἀριστερᾶς. Εἶχε περάσει μέ-
σω συστηματικῆς προπαγάνδας ἐπί δε-
καετίες στήν συνείδηση τῆς κοινωνίας, 
ὅ,τι ἡ ἀριστερά εἶναι κάτι τό ὕψιστο, τό 
ἀμὸλυντο, τό ἐξαγνιστικό καί ὅποιος δέν 
ἦταν ἀριστερός ἦταν ἀποδιοπομπαῖος. 
Εἶχε ἐπικρατήσει ἡ Σοβιετική νοοτροπία 
σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο.  

Μέ τήν ἀνάδειξη πλέον τοῦ ἀριστερο-
φασισμοῦ ἄρχισε ἡ κατάρρευση τῆς ἀρι-
στερῆς ἰδεολογικῆς παντοκρατορίας.   

Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος
∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Τη δυνατότητα να προσθέσουν χρέη και 
του 2017 έχουν πλέον οι επιχειρήσεις που 
θέλουν να υποβάλουν αίτηση στον εξωδι-
καστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών. Η 
εκσυγχρονισµένη πλατφόρµα έχει τεθεί σε 
λειτουργία και µέσω αυτής οι ενδιαφερόµε-
νοι που είχαν υποβάλει αιτήσεις πριν την 
αλλαγή του νόµου µπορούν να προσθέ-
σουν και τις οφειλές του 2017.

Για τις αιτήσεις που δεν είχαν υποβληθεί, 
µπορούσε ο ενδιαφερόµενος να προσθέσει 
τα χρέη του 2017 ήδη από 1/7/2018.

Επίσης, υπάρχουν πλέον τα 11 δικαιολο-
γητικά σε ηλεκτρονική µορφή ενώ συµπλη-
ρώνονται αυτόµατα οι πίνακες οφειλών τρα-
πεζών και ∆ηµοσίου και δεν χρειάζεται να τα 
συµπληρώσει ο χρήστης µε το χέρι.

Τέλος στη  ∆ιαύγεια δηµοσιεύεται η  από-
φαση της ειδικής γραµµατείας ∆ιαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους µε τα µέλη του Μητρώου 
Εµπειρογνωµόνων Εξωδικαστικού Μηχανι-
σµού, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέ-
σεις εγγραφής, σύµφωνα µε τους όρους και 
τ ις  προϋποθέσεις της υπ’ αριθµ. 
83588/02.08.2018 (Β΄ 3252) Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης και της υπ’ αριθµ. 86977/14-
8-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος.

Με νεότερες αποφάσεις του ειδικού γραµ-
µατέα ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη 
Κουρµούση, που θα εκδίδονται σε µηνιαία 
βάση, θα συµπληρώνεται ο αριθµός των µε-
λών του Μητρώου, σύµφωνα µε τη σχετική 
εκδήλωση ενδιαφέροντος στον σύνδεσµο.

Στον εξωδικαστικό µηχανισµό
και οι οφειλές του 2017

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

Τό πολιτικό κλῖμα ἐκτραχύνεται 
καί ὅσο πάει θά χειροτερεύει 
μέχρι νά γίνουν οἱ ἐκλογές

Η προδοσία της Μακεδονίας δεν θα περάσει

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8
Αχαρναί, 1ος όροφος

Τηλ.: 211-1821258, Fax: 210-2440510
Κινητό: 6937426761, e-mail: haratselalidou@yahoo.gr

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ
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Ήλθε και είναι εδώ! Η πιο ΝΕΑ ∆ηµοτική παράταξη των Αχαρνών!

Συνδηµότες µας,
Στις ηµέρες µας η αναφορά και µόνο του ονό-

µατος της πόλης µας είναι από πολλούς απαξιω-
τική!  Το σκηνικό αυτό, µπορεί και πρέπει να αλ-
λάξει!!!

∆ηµιουργήσαµε µία «κίνηση» µε ξεκάθαρη 
άποψη για το τί πρέπει να γίνει και πώς. 

Ξεκινήσαµε την προσπάθεια να αναδείξουµε, 
να αναλύσουµε και να κατηγοριοποιήσουµε τα 
προβλήµατα της πόλης.

Να επαναφέρουµε την κοινή λογική και το 
αυτονόητο στη ∆ιαχείριση και τη Λειτουργία της 
∆ηµοτικής Αρχής. 

Με σεβασµό ΞΑΝΑ στον ∆ηµότη και αγάπη 
ΞΑΝΑ για την Πόλη!

Με όραµα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και βάση την εικόνα που έχει η πόλη µας τα τε-
λευταία χρόνια, σας παρουσιάζουµε µια οµάδα 
άξιων και ικανών συµπολιτών µας. 

Αυτοί θα αναλάβουν ένα έργο ρεαλιστικό και 
υλοποιήσιµο µε στόχο την Επανεκκίνηση των 
Αχαρνών!

«Αχαρνές Ξανά» µε Πέτρο Βαρελά !
O Πέτρος Βαρελάς 
γεννήθηκε, µεγάλωσε 
και ζει στις Αχαρνές.  
Σπούδασε Λογιστική 
και διατηρεί Λογιστικό-
φοροτεχνικό Γραφείο τα 
τελευταία 25 χρόνια στην 
πόλη µας. Είναι ο δεύτερος 
γιος του αείµνηστου 
Μιχάλη Βαρελά (πρώην 
∆ηµάρχου Αχαρνών   
1975 - 1978) και της Νίτσας 
Βαρελά που ακόµα 
και σήµερα συνεισφέρει 
στα πολιτικά δρώµενα 
των Αχαρνών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
● Βαρελάς Πέτρος Λογιστής - Σύµβουλος Οικονοµικών 
● Κρεούζης Γεώργιος Οικονοµολόγος
● Καµπόλης Ηλίας Ιδ. Υπάλληλος
● Κουλουριώτης Ιωάννης Οικονοµολόγος
● Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριος  Σύµβουλος Επιχειρήσεων - Εκπαιδευτής Ενηλίκων
● Τσιµπογιάννης ∆ηµήτριος Οικονοµολόγος - Μ.Β.Α.

ΤΕΧΝΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
● Στάµου Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός
● Λέκκας Γεώργιος Μηχανολόγος Μηχανικός
● Ράπτης Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός
● Καζαντζίδης Νικόλαος Τοπογράφος Μηχανικός
● ∆ιανάς Στάθης Ελ. Επαγγελµατίας
● Κοταβέ Κωνσταντίνα Ιδ. Υπάλληλος
● Τσιφτελίδης ∆ηµήτρης Ηλεκτρ/γος Μηχανικός

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
● ∆αµάσκος Νικόλαος Τεχνολόγος - Γεωπόνος
● Μανδηλαράς Εµµανουήλ Μηχ/γος Μηχανικός
● Μπούκης Θεοφάνης Μarketing - M.B.A.
● Παγώνα Φανή Πολιτικές Επιστήµες
● Στόγιας Γεώργιος Μηχ/κός Παραγωγής & ∆ιοίκησης - Μ.Β.Α.
● Μαυρογιώργης Θεόδωρος Συγκοινωνιολόγος M.S.C. –Π.Μηχανικός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
● Κορρές Νικηφόρος Ελ. Επαγγελµατίας
● Μπούτσικος Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός
● ∆ουσαϊτου Χριστίνα ∆. Υπάλληλος
● Λαζαρής Κωνσταντίνος Ιδ. Υπάλληλος
● Τσαβαλιάρης Γεώργιος Ελ. Επαγγελµατίας

● Χαραλαµπίδης Αριστοτέλης Μουσικός- Μουσικολόγος
● Νίκα Ελένη Ελ. Επαγγελµατίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
● Κατσανδρής Ιωάννης Επιχειρηµατίας
● Φυτάς Στέφανος Ιδ. Υπάλληλος 
● Παγώνας Σπύρος Έµπορος
● Βάθης Σπύρος Ελ. Επαγγελµατίας
● Βρεττός Παντελής Ελ. Επαγγελµατίας

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
● ∆ιγενής Χρήστος Εκπαιδευτικός
● Μπεκιάρη Νικολέττα Εκπαιδευτικός
● Σαµαρίδη Νίκη Εκπαιδευτικός
● Σιχίδη Ελένη Εκπαιδευτικός
● Πουλόπουλος Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός
● Γκίκα Ευγενία-Τζένη Εκπαιδευτικός

ΥΓΕΙΑ
● Παγώνας Αθανάσιος Χειρουργός Ορθοπεδικός
● Μούρτζινος Νικόλαος Οδοντίατρος
● Βασιλειάδου Φαίη Ψυχολόγος
● Κατσανδρή Αικατερίνη Ειδικός Παθολόγος

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
● Μπαλάσκα Μαρία - Άννα ∆ικηγόρος
● Μούρτζινου Γιούλη ∆ικηγόρος
● Παπάς Εµµανουήλ ∆ικηγόρος

Με τιµή
Πέτρος Μ. Βαρελάς

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΩΝ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ

Ό  ταν ο θάνατος εµπλέκεται  στην πο-
λιτική,  τότε η τελευταία χάνει τα χα-
ρακτηριστικά της και αποκτά µακά-

βριο προφίλ. Τραγικός δράστης αυτής της µε-
ταφυσικής µεταµόρφωσης,  ο Πρωθυπουρ-
γός της χώρας,  ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, 
 εναπόθεσε τις ελπίδες του για να σωθούν οι 
συντάξεις στη φυσική φθορά των άνω των 
εβδοµήντα ετών. 

 Με αυτό το επιχείρηµα θα προσπαθήσει να 
πείσει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους προκειµέ-
νου να αποφύγει η κυβέρνηση το κούρεµα των 
συντάξεων. Ειλικρινά,  δε γνωρίζω ποια είναι η 
σχέση του κ. Τσίπρα µε τους ηλικιωµένους,  άλ-
λωστε η νιότη είναι γνωστό πως υπερθεµατίζει 
σε σκληρότητα απέναντι στους ηλικιωµένους, 
 πόσο µάλλον δε όταν είναι διακηρυγµένη η θέ-
ση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει να κυβερνήσει µε νέους. 

 Ένας Καιάδας για ηλικιωµένους,  για να µη 
κοπούν οι συντάξεις,  να µην χαθούν τα ψηφαλά-
κια,  αφού η προσωπική διαφορά αφορά µόνο 
µια συγκεκριµένη οµάδα συνταξιούχων,  εκεί-
νους που σήµερα είναι άνω των 70 ετών.

 Οφείλουµε να υπενθυµίσουµε στον πρωθυ-
πουργό,  σε περίπτωση που το έχει ξεχάσει,

 ότι το κράτος,  η πολιτεία,  οι φορείς κοινωνι-
κής πολιτικής έχουν χρέος έναντι της τρίτης ηλι-
κίας. Οι ηλικιωµένοι,  που προσέφεραν και εργά-
στηκαν στην κοινωνία,  δικαιούνται από το κρά-
τος υπηρεσιών που θα τους βοηθούν να συµβι-
ούν ευκολότερα µε τα προβλήµατα υγείας και 
λειτουργικής ανεπάρκειας που έχουν και όχι να 
αποβάλλονται βίαια από την κοινωνία.

 Αλλά ας δούµε,  όµως,  πως ακριβώς το είπε 
ο Πρωθυπουργός,   κατά τη διάρκεια της συνέ-
ντευξης τύπου που παραχώρησε στη ∆ΕΘ. Η κα-
τάργηση της προσωπικής διαφοράς αφορά συ-
νταξιούχους που σήµερα είναι άνω των 70 ετών 
«άρα η οποία περικοπή δαπανών θα σβήσει µε 
το πέρασµα του χρόνου. 

 Αλλά το συγκεκριµένο µέτρο θα εξηγήσου-
µε στην Κοµισιόν ότι είναι ένα µέτρο αντιαναπτυ-
ξιακό και µη διαρθρωτικό. ∆ιότι αφορά στην 
προσωπική διαφορά και αφορά κάποια συγκε-
κριµένη µερίδα συνταξιούχων,  οι οποίοι σήµερα 
είναι πάνω από 70 ετών οι περισσότεροι. Άρα η 
όποια περικοπή δαπανών δεν θα είναι µια µόνι-
µη περικοπή. Θα σβήσει µε το πέρασµα του χρό-
νου. ∆εν θα έχει καµία επίπτωση στη βιωσιµότη-
τα του ασφαλιστικού συστήµατος».

 Ας δούµε όµως πιο αναλυτικά τι συµβαίνει 
µε τις συντάξεις;

 Ο νόµος Κατρούγκαλου (Ν. 4387/ 2016) 
µείωσε σηµαντικά τις νέες συντάξεις που εκδί-
δονται µετά τις 12/5/2016,  αλλά διατήρησε ανέ-
παφες τις συντάξεις που εκδόθηκαν πριν από 
αυτό το ορόσηµο. Η διατήρηση της «προσωπι-
κής διαφοράς» για τους παλαιούς συνταξιού-
χους σηµαίνει ότι ένας νέος συνταξιούχος µε τα 
ίδια χρόνια προϋπηρεσίας και τις ίδιες εισφορές 
µπορεί να εισπράττει σύνταξη «κοµµένη» έως 
40%! Οι µειώσεις των συντάξεων µέχρι 18% 
από 1/1/2019 που θα προκύψουν από την πε-
ρικοπή της «προσωπικής διαφοράς» αποκαθι-
στούν σε κάποιο βαθµό την ισορροπία µεταξύ 
των γενεών. Από 1/1/2023 που «ξεπαγώνουν» 

οι συντάξεις,  κάθε αύξηση στο ποσό της κατα-
βαλλόµενης σύνταξης λόγω «ρήτρας ανάπτυ-
ξης» θα συµψηφίζεται µε το υπόλοιπο της προ-
σωπικής διαφοράς µέχρι την πλήρη εξάλειψή 
της. Μόνο τότε οι παλαιοί συνταξιούχοι θα εξι-
σωθούν πλήρως µε τους νέους.

  Οι συνταξιούχοι,  όπως και οι µισθωτοί,  κα-
λούνται άλλη µια φορά να πληρώσουν «το µάρ-
µαρο» και τον λογαριασµό των µέτρων που ψη-
φίστηκαν από την Βουλή.

 Ο λογαριασµός των περικοπών είναι ιδιαί-
τερα βαρύς,  αγγίζει και τους χαµηλοσυνταξιού-
χους ενώ το µεγαλύτερο µαχαίρι µπαίνει στις 
συντάξεις χηρείας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων,  οι 
απώλειες φτάνουν ακόµη και στα 438 ευρώ τον 
µήνα για µια σύνταξη η οποία διαµορφώνεται 
στα 1.843 ευρώ.

 Τα στοιχεία που παρουσίασε η ΠΟΠΟΚΠ δεν 
προέρχονται από αυθαίρετους υπολογισµούς 
αλλά από πραγµατικούς φακέλους συνταξιού-
χων και αποκαλύπτουν τις µεγάλες µειώσεις που 
έρχονται στις συντάξεις.

 Εν κατακλείδι,  τα πράγµατα µοιάζουν σαν το 
«µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα». Εάν ο κ. Τσί-
πρας δεν καταφέρει να πείσει τους εταίρους µε 
την επιχειρηµατολογία που θα αναπτύξει,  τότε οι 
συντάξεις θα κοπούν. Εάν πάλι οι συντάξεις δεν 
κοπούν τότε  οι ευχές για µακροηµέρευση για 
όσους είναι πάνω από 70 ετών,  ενδέχεται να ποι-
νικοποιηθούν.

 Μένει να το δούµε και αυτό από την κυβέρ-
νηση της «πρώτης φοράς Αριστερά».

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 
Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων
στην Περιφέρεια Αττικής.

Το κράτος έχει χρέος έναντι της τρίτης ηλικίας!
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Μ ε τον κίνδυνο πυρκαγιάς  να 
εξακολουθεί να παραµονεύει και 
µετά το πέρας της θερινής περιόδου, 

δεν θα πρέπει να εφησυχάζουµε  ούτε µία 
µέρα αλλά αντιθέτως να προετοιµάσουµε 
έγκαιρα και αποτελεσµατικά τον επιχειρησιακό 
σχεδιασµό και τις ασκήσεις ετοιµότητας για να 
µην βρεθούµε και πάλι απροετοίµαστοι την 
νέα θερινή περίοδο. 

Ο χρόνος που έχουµε µπροστά µας, µας δίνει 
το περιθώριο να σκεφτούµε πως αν κατά τη 
φετινή θερινή περίοδο ξεσπούσε µία ανεξέλεγκτη 
πυρκαγιά,  θα µας έβρισκε απροετοίµαστους 
πράγµα το οποίο µπορεί να σήµαινε ακόµη και 
την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης µας 
αφού ο κίνδυνος της πυρκαγιάς σχετίζεται άµεσα 
και µε τον κίνδυνο πληµµυρών κατά τη χειµερινή 
περίοδο που πλησιάζει. 

Στο ∆ήµο µας, ήδη αντιµετωπίζουµε τεράστιο 
πρόβληµα κάθε φορά που ερχόµαστε 
αντιµέτωποι µε µία ξαφνική µπόρα αλλά ακόµη 
και στις πιο αναµενόµενες απλές βροχοπτώσεις.

Έχει αναλογιστεί κανείς τι πρόκειται να συµβεί 
αν µία πυρκαγιά σε Θρακοµακεδόνες, 
Βαρυµπόµπη και γενικότερα από τους πρόποδες 
της Πάρνηθας εξαπλωθεί µέχρι την κορυφή του 
βουνού; Αυτοµάτως τίθενται σε κίνδυνο οι ζωές 
και οι περιουσίες όλης της πόλης. 

Με αυτά τα δεδοµένα,  πώς είναι άραγε 
δυνατόν όλες οι πλευρές να προσπερνούν 
επιπόλαια ένα ζωτικής σηµασίας για  
την πόλη µας ζήτηµα; 

Προσωπικά, θα συνεχίσω να επισκέπτοµαι τις 
οικίες σε Θρακοµακεδόνες και Βαρυµπόµπη, 
προκειµένου να πείσω τους πολίτες ότι είναι 
επιβεβληµένη ανάγκη να οργανωθούν 
ακηδεµόνευτα και να απαιτήσουν από τη 
δηµοτική αρχή  να καταθέσει άµεσα τον 

επιχειρησιακό σχεδιασµό,  µε όλα τα 
συνεπακόλουθα που θα αποτρέπουν µία  
τυχόν πυρκαγιά. 

Η συµµετοχή και ο ρόλος των πολιτών 
Θρακοµακεδόνων και Βαρυµπόµπης  πρέπει να 
είναι αδιαπραγµάτευτα, σε όλα τα παραπάνω. Γι 
αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
συγκεντρώσεις µέσα από τις οποίες θα 
δηµιουργηθεί κλίµα ωριµότητας βάση του 
οποίου οι πολίτες θα αποκτήσουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία της ζωής 
τους και των περιουσιών τους.

Για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα για την πόλη 
µας, όπως αυτό των πυρκαγιών, επιµένω και θα 
εξακολουθώ να επιµένω ότι αν δεν έχει λυθεί και 
παραµένει σε συζητήσεις χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσµα που να θέτει γερές βάσεις και να 
εγγυάται την αποτελεσµατική και έγκαιρη 
αντιµετώπιση του, δεν µπορούµε να  
το προσπερνάµε.

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Ω ς δηµότης της πόλης 
των Αχαρνών και 
µίας περιοχής µε 

ιδιαίτερα αυξηµένη 
εγκληµατικότητα όπως είναι η 
περιοχή της Αυλίζας, που το 
εµπόριο των ναρκωτικών και 
οι τοξικοµανείς µας κάνουν 
καθηµερινά να βιώνουµε το 
δικό µας  Γολγοθά και 
δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν 
υπάρχει καµία εγγύηση ότι η 
κατάσταση αυτή µπορεί να αλλάξει, δεν 
µπορώ να µένω απαθής απέναντι στο 
τεράστιο πρόβληµα που υποβαθµίζει και 
εξευτελίζει την περιοχή µας και µας 
καθιστά αποδέκτες των τραγικών 
συνεπειών που θέτουν σε κίνδυνο την 
σωµατική µας ακεραιότητα και την ίδια  
τη ζωή µας. 

Ένας λόγος παραπάνω που εντείνει την 
κατάσταση , είναι το ότι καµία ∆ηµοτική Αρχή 
δεν έσκυψε πάνω από την περιοχή 
δηµιουργώντας υποδοµές όπως πλατείες, 
παιδικές χαρές, αθλητικούς χώρους και δεν 
ενίσχυσαν τον ανύπαρκτο οδικό φωτισµό. 
Την πλήρη αδιαφορία άλλωστε µαρτυρά και 
το εγκαταλειµµένο σχολείο της Αυλίζας το 
οποίο ποτέ δεν λειτούργησε παρά το γεγονός 
ότι δαπανήθηκαν σχεδόν 2 εκ. ευρώ για τις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του οι οποίες 
σήµερα έχουν γίνει στέκι των τοξικοµανών. 

Η κεντρική εξουσία από την πλευρά της, 
ουδέποτε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων 
και όσα κάθε φορά προαναγγέλλει για την 
πάταξη της εγκληµατικότητας στην περιοχή 
µας ποτέ ουσιαστικά δεν γίνονται πράξη.

Αντιθέτως η στάση της δηµιουργεί 

ερωτηµατικά, για τον λόγο που 
τίποτα δεν έχει αλλάξει µέχρι 
σήµερα και δείχνει πως αν εµείς 
οι πολίτες δεν αφυπνιστούµε η 
κατάσταση θα παραµείνει ίδια ή 
και θα χειροτερεύσει. 

Ο λόγος που αποφάσισα να 
ασχοληθώ ενεργά µε τα όσα 
συµβαίνουν στην περιοχή µας 
είναι η βεβαιότητά µου ότι 
έχουµε τη δύναµη σαν πολίτες,  
µε τις επιλογές µας να 

αλλάξουµε την κατάσταση και  να 
διεκδικήσουµε µία επάξια εκπροσώπηση της 
περιοχής µας για να ξαναφτιάξουµε τις 
γειτονιές µας ανθρώπινες, ασφαλείς και µε 
υποδοµές που θα αναβαθµίσουν την 
ποιότητα ζωής µας. 

Οι ξεκάθαρες θέσεις του Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη και της ∆ηµοτικής Παράταξης 
«Νέα ∆ύναµη» για την πλήρη εξάλειψη του 
εµπορίου των ναρκωτικών και της 
εγκληµατικότητας, την αποµάκρυνση των 
τοξικοµανών από την πόλη µας και την 
αναβάθµιση της περιοχής µας  µέσω της 
δηµιουργίας υποδοµών ήταν ο λόγος που 
αποφάσισα να συστρατευτώ στο πλευρό τους. 

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι πολίτες των 
Αχαρνών πρέπει να αποκτήσουν µία 
υπεύθυνη φωνή, να δουν ξεκάθαρα τα 
προβλήµατα και αξιολογώντας την 
κατάσταση να επιλέξουν άξιους 
εκπροσώπους που θα δώσουν άµεση λύση 
σε όλα τα προβλήµατα της πόλης. 

Βλαδίµηρος Μακρίδης
Υποψήφιος ∆ηµοτικός  Σύµβουλος 

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών -Τοµεάρχης Αθλητισµού

Αµετακίνητος ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης στο θέµα της 
πρόληψης και αντιµετώπισης των πυρκαγιών στην πόλη µας

Έχουµε τη δύναµη σαν πολίτες,  µε τις επιλογές µας, 
να ξαναφτιάξουµε τις γειτονιές µας ανθρώπινες

• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής 
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά

• Το κτήµα Varibobi Club αποτελείται από 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους καθώς 
και ένα παρεκκλήσι µέσα σε µία τεράστια 
έκταση 20 και πλέον στρεµµάτων

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.
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Στην Πολυκλινική του Ολυµπιακού χωριού 
µεταφέρεται το Κέντρο Υγείας Αχαρνών
∆ωρεάν για όλους τους πολίτες θα είναι µέσα στις πρώτες 
ηµέρες του Σεπτεµβρίου η δοµή της Πολυκλινικής στο Ολυ-
µπιακό χωριό µε τη µεταφορά και τη συστέγαση της µε το 
Κέντρο Υγείας Αχαρνών, όπως είπε ο αναπληρωτής γραµ-
µατέας του υπουργείου Υγείας Σταµάτης Βαρδαρός σε ρα-
διοφωνική εκποµπή.
Ειδικότερα, µε τη µεταφορά του Κέντρου Υγείας Αχαρνών, 
όποιος πολίτης πηγαίνει για τακτικό ή εξωτερικό ιατρείο σε κά-
ποια από τις πολλές ειδικότητες που διαθέτει, δεν θα πληρώνει 
τίποτα. Πρόκειται για µια εξαιρετική δοµή µε πολύ καλό επίπε-
δο εξοπλισµού, η οποία διαθέτει αξονικό και µαγνητικό τοµο-
γράφο, αλλά και µια πολύ καλή µονάδα Φυσικής Ιατρικής και 
Αποκατάστασης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες του δήµου Αχαρνών αλλά και των βόρειων συνοικι-
ών, να την επισκεφτούν χωρίς να πληρώνουν τίποτα, καθώς θα λειτουργεί µε όρους Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Υγείας θα είναι διευρυµένο, δηλαδή από τις 8:00 το πρωί έως τις 
8:00 το βράδυ, ενώ όπως διευκρινίζει ο κος Βαρδαρός γίνονται συστηµατικές προσπάθειες βελτίωσης της συ-
γκοινωνιακής πρόσβασης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το νέο σύγχρονο Κέντρο Υγείας αναµένεται να επισκεφθεί µέσα στις επόµενες ηµέρες 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ουσιαστικά την έναρξη της λειτουργίας του.

Πηγή: left.gr

Στο Ολυµπιακό χωριό το προπονητήριο 
των Εθνικών οµάδων πόλο
Στο Ολυµπιακό Χωριό σχεδιάζεται να λειτουργήσει το 
προπονητήριο για τις Εθνικές Οµάδες του Πόλο, όπως 
αποκάλυψε ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού  Ιούλιος 
Συναδινός, ο οποίος εξήγησε ότι ολοκληρώνονται οι δι-
αδικασίες µε το υπουργείο Εργασίας, ούτως ώστε οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Χωριού να 
παραχωρηθούν στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Γυρνώντας, χαρακτηριστικά, προς τον Οµοσπονδιακό τεχνι-
κό της εθνικής Νέων Ανδρών, Τεό Λοράντο, ο κος Συναδι-
νός, είπε: «Έχουµε έρθει σε συνεννόηση µε το υπουργείο Εργασίας και τις επόµενες ηµέρες οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού χωριού που φτιάχτηκαν για τον αθλητισµό, δεν φτιάχτηκαν για να είναι 
κλειστές, θα παραχωρηθούν στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Πιστεύω ότι θα µπορεί να είναι κάλλι-
στα η προπονητική έδρα της υδατοσφαίρισης, ώστε να κάνουµε ένα βήµα παραπάνω».

■ 
Στον πανηγυρικό εσπερινό της Κοι-
µήσεως της Θεοτόκου τους εόρτιους  

ύµνους απέδωσε εξαίσια βυζαντινός χο-
ρός, υπο την διεύθυνση του καθηγητού 
της βυζαντινής µουσικής και Λαµπαδαρί-
ου του Ι.Ν.Αγίας Μαρίνης Εκάλης, κ.Βασι-
λείου Παπαγεωργίου

Ευχαριστήριο από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών
Εκ µέρους του ∆Σ ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών κ. 
∆ηµήτρης Γιαννούλης, ευχαριστεί όλους όσους ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκληση και ήρθαν να διασκεδάσουν µαζί µας στο µεγά-
λο Κρητικό Παραδοσιακό γλέντι για τη ́ ΄ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥ∆ΙΑΣ΄́ , που 
έγινε στον προαύλιο και φιλόξενο χώρο του Συλλόγου µας το Σάβ-
βατο  8 Σεπ. 2018.  Η προσέλευση του κόσµου ήταν πάνω και πέ-
ρα από κάθε προσδοκία. Το κρητικό µουσικό σχήµα µε τους χα-
ράλαµπο Γαργανουράκη (Λύρα –τραγούδι)- Καραβυράκη Νίκο 
(λαούτο), Σταυρακάκη Μανώλη – Μερτζάνη (Λύρα-τραγούδι), µας χάρισαν µια αξέχαστη βραδιά.
Στην αρχή της εκδήλωσης ο ΓΓ κ. Φουκαράκης Νίκος έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις και παρουσίασε τα χορευτικά 
συγκροτήµατα του Συλλόγου µας που ξεσήκωσαν τον κόσµο µε τους χορούς τους.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους , αναφέρθηκε στις δραστηριότητες 
και  στις µελλοντικές επιδιώξεις  του Συλλόγου, ευχαρίστησε για την ανταπόκριση και ευχήθηκε καλή διασκέδαση 
σε όλους. 
Ακολούθησε η απονοµή τιµητικής πλακέτας από τον Σύλλογο στον µεγάλο καλλιτέχνη και κρητικό λυράρη Χαρά-
λαµπο Γαργανουράκη. Η απονοµή έγινε από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Κασσαβό Ιωάννη και τον Πρόεδρο του Συλ-
λόγου. Την επιµέλεια και την παρουσίαση της απονοµής είχε το µέλος του ∆Σ και  Υπεύθυνος ∆ηµοσίων σχέσεων 
του Συλλόγου κ.  Άρης Τζαγάκης.  Στην συνέχεια όλοι οι παρευρισκόµενοι κράτησαν γεµάτη την πίστα µέχρι το ξη-
µέρωµα.
Ευχαριστούµε επίσης τους χορηγούς της εκδήλωσης που πάντα είναι δίπλα µας και στηρίζουν την προσπάθειά µας. 
Μια µεγάλη συγνώµη σε όλους για την αναµονή στη παραλαβή των εδεσµάτων, αλλά οι απογευµατινές βροχο-
πτώσεις δεν επέτρεψαν να ολοκληρωθούν στην ώρα τους οι απαιτούµενες προετοιµασίες για τη δική σας έγκαιρη 
εξυπηρέτηση. 
Περισσότερα για την εκδήλωση στο Facebookτου Συλλόγου µας : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ - Η ΚΡΗΤΗ.
Και του χρόνου µε υγεία.

Για το ∆.Σ
Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραµµατέας

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

● «Η αύξηση του κατώτατου µισθού, για να µην εί-
ναι επικοινωνιακού χαρακτήρα και για να έχει 
όφελος η πραγµατική οικονοµία, πρέπει να συνο-
δεύεται από συγκεκριµένα µέτρα» επισηµαίνει ο 
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς.  Σύµ-
φωνα µε τον κ. Καββαθά, «προϋποθέσεις για την 
αύξηση του κατώτατου µισθού είναι η αύξηση 
αφορολόγητου για τους µισθωτούς, η µείωση του 
ΦΠΑ στα είδη διατροφής και στα επισιτιστικά 
επαγγέλµατα και να λάβει µέτρα η κυβέρνηση για 
το µη µισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων».

● Στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών πα-
ραµένουν και για τα έτη 2013-2018 οι κινήσεις 
των τραπεζικών λογαριασµών και οι δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος των φορολογουµέ-
νων που περιλαµβάνονται στις περιώνυµες λί-
στες µεγαλοκαταθετών του εξωτερικού.

● Την άποψη ότι οι πολιτικές λιτότητας θα συνεχι-
στούν παρά το τέλος των µνηµονίων, λόγω των 
υφιστάµενων συµφωνιών, εξέφρασε το 89% των 
ερωτηθέντων σε δηµοσκόπηση που διενεργήθη-
κε για λογαριασµό της ΓΣΕΕ και παρουσιάστηκε 
σήµερα στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, αν και η γενι-
κότερη αίσθηση για την πορεία της χώρας παρα-
µένει αρνητική, µε το 67% να θεωρεί ότι τα πράγ-
µατα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση.

● Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) 
θα προχωρήσει στους πρώτους συµψηφι-
σµούς φόρων µε τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που βε-
βαιώθηκαν. Όλοι οι αυτόµατοι συµψηφισµοί 
θα τρέξουν µέχρι το τέλος του µήνα, πριν δη-
λαδή λήξει η προθεσµία για την καταβολή της 
πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

● Σε 19,1% ανήλθε το εποχικά διορθωµένο ποσο-
στό ανεργίας τον Ιούνιο 2018, έναντι 21,3% τον 
Ιούνιο 2017 και του αναθεωρηµένου προς τα κά-
τω 19,3% τον Μάιο του 2018, σύµφωνα µε στοι-
χεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

● Οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στό-
χους που είχαν θέσει για τη µείωση των Μη 
Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων τους (NPEs) κα-
τά το δεύτερο τρίµηνο του 2018, όπως προκύ-
πτει από την τριµηνιαία έκθεση της Τράπεζα της 
Ελλάδας «Eπιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπη-
ρετούµενων Ανοιγµάτων». Συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ιουνίου του 2018, 
τα NPEs άγγιξαν τα 88,6 δισ. ευρώ ή 1,6 δισ. ευ-
ρώ χαµηλότερα από το στόχο που είχε τεθεί.

● Αντιµέτωποι µε την άρση του τραπεζικού τους 
απόρρητου τους και µάλιστα σε βάθος πενταετίας 
θα βρεθούν από τις 15 Σεπτεµβρίου, χιλιάδες δα-
νειολήπτες που έχουν ζητήσει να ενταχθούν στις 
ευεργετικές διατάξεις του νόµου Κατσέλη για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας. 

● Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούµενοι άφησαν 
απλήρωτη την πρώτη δόση της οφειλής του φό-
ρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων που 
προέκυψε από την εκκαθάριση των φετινών φο-
ρολογικών τους δηλώσεων και έπρεπε να εξο-
φληθεί εµπρόθεσµα έως το τέλος Ιουλίου. 

● Μεγάλες είναι οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας 
για χιλιάδες επιζώντες συζύγους. Με την εφαρµογή 
της σχετικής εγκυκλίου του ΕΦΚΑ, η παροχή θεω-
ρείται νέο συνταξιοδοτικό δικαίωµα και επανυπολο-
γίζεται σύµφωνα µε το νόµο Κατρούγκαλου, µε 

αποτέλεσµα να είναι µειωµένη ακόµη και πάνω από 
30%. 

● Τρία νέα προγράµµατα για την επιδότηση απα-
σχόλησης 25.500 ανέργων αλλά και ήδη απα-
σχολούµενων σε προγράµµατα, αναµένεται να 
υλοποιήσει το αµέσως επόµενο δίµηνο ο ΟΑ-
Ε∆. Στόχος του Οργανισµού, σε συνεργασία µε 
το υπουργείο Εργασίας, είναι στηρίξουν την 
απασχόληση παράλληλα µε τη µείωση της 
ανεργίας, κυρίως των νέων σε ηλικία ανέργων, 
µε στοχευµένα προγράµµατα, καθώς εµφανή 
είναι τα σηµάδια επιβράδυνσης του ρυθµού 
µείωσης του ποσοστού ανεργίας.

● Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, ανακοί-
νωσε ότι από 30 Αυγούστου, τίθενται σε λειτουρ-
γία στον ιστότοπο www.aade.gr, το «Μητρώο 
Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής» και η Εφαρ-
µογή για την ηλεκτρονική υποβολή ∆ηλώσεων 
Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής σε ειδική ηµερολογιακή 
φόρµα (calendar), µε δυνατότητα αναλυτικής επι-
σκόπησης των δηλώσεων. Η είσοδος στις παρα-
πάνω εφαρµογές γίνεται µέσω των προσωπικών 
κωδικών TAXISnet των ∆ιαχειριστών Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.

● Ποινικό αδίκηµα αποτελούν στο εξής οι επιθέ-
σεις σε ελεγκτές του υπουργείου Οικονοµι-
κών, ενώ το µέτρο των κατασχέσεων σε τρα-
πεζικούς λογαριασµούς, θυρίδες και περιου-
σιακά στοιχεία θα επιβάλλεται από το Σ∆ΟΕ 
όταν η εκτιµώµενη ζηµία του ∆ηµοσίου υπερ-
βαίνει τις 150.000 ευρώ.

● Οι νέες ρυθµίσεις κατατέθηκαν χθες µε ειδική τρο-
πολογία στο σχέδιο νόµου του υπουργείου Οικο-
νοµικών. Η δέσµευση θα γίνεται χωρίς προηγού-
µενη ενηµέρωση του ελεγχόµενου, µε αιτιολογη-
µένη πράξη του προϊστάµενου της αρµόδιας επι-
χειρησιακής διεύθυνσης του Σ∆ΟΕ. Εντός 24 
ωρών θα ενηµερώνεται για τη δέσµευση ο εισαγ-
γελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος και ισχύει από 
τη χρονική στιγµή της αποδεδειγµένης γνωστο-
ποίησης προς τον οργανισµό ή την υπηρεσία που 
απευθύνεται.

● Ανοίγει ο δρόµος για την καταβολή επιδόµα-
τος «ανασφάλιστου υπερήλικα» της τάξης των 
360 ευρώ τον µήνα αντί για σύνταξη σε χιλιά-
δες ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχο-
λούµενους ή αγρότες που παραµένουν 
«εγκλωβισµένοι» εκτός συστήµατος κοινωνι-
κής ασφάλισης λόγω οφειλών. Πρόκειται 
στην ουσία για ασφαλισµένους, κυρίως επιτη-
δευµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες, που 
ενώ πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις 
για τη λήψη σύνταξης, ήτοι έχουν συµπληρώ-
σει το προβλεπόµενο κάθε φορά όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης και τον απαιτούµενο χρόνο 
ασφάλισης, βρίσκονται εγκλωβισµένοι λόγω 
οφειλών.

● Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, η εγκύκλιος 
αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελµατίες ασφα-
λισµένους του πρώην ΟΑΕΕ µε χρέη άνω των 
20.000 ευρώ, καθώς και αυτοαπασχολούµενους 
του πρώην ΕΤΑΑ που οφείλουν πάνω από 15.000 
ευρώ και οι οποίοι δεν µπορούν να συνταξιοδο-
τηθούν λόγω γήρατος µέχρι να αποπληρώσουν 
το χρέος τους. Το µέτρο αφορά επίσης αγρότες 
ασφαλισµένους στον πρώην ΟΓΑ µε χρέη άνω 
των 4.000 ευρώ. 

∆ηµήτρης Γιαννούλης    Φουκαράκης Νικόλαος





ΑΧΑΡΝΑΙ
Κωνσταντινουπόλεως 362, Αχαρναί 13673 - Τηλ.: 210 24 67 368
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ΩΡΑΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
Καθηµερινά: 07.30 - 13.00 και απογεύµατα 17.00 - 20.00 εκτός Τετάρτης
Σάββατο: 08.00 -12.00.  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ • Π. Γρηνορίου Ε΄  5,  Νέα Ερυθραία 146 71
Τηλ.: 210 80 72 088. 210 80 75 525 - fax: 210 80 72 742

Αναλυτικά οι υπηρεσίες του ∆ιαγνωστικού Κέντρου
Κουνέλλας Ιατρική Αχαρνών περιλαµβάνουν:

Μικροβιολογικό Εργαστήριο - Τµήµατα:

• Αιµατολογικό
• Αλλεργιολογικό
• Ανοσολογικό
• Βιοχηµικό
• ∆είκτες Νεοπλασίας
• Μικροβιολογικό
• Μοριακής Βιολογίας
• Ορµονολογικό
• Τεστ Παπ

• Πραγµατοποιούνται και εξωτερικές αιµοληψίες

Τµήµα Υπερήχων και Triplex αγγείων

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

∆ωρεάν ψηλάφηση 
και κλινική εξέταση µαστού 
από Χειρουργό µαστολόγο
Με στόχο την ΠΡΟΛΗΨΗ και την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για 

τον καρκίνο του µαστού,  το ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΚΟΥΝΕΛΛΑΣ, προσφέρει για ολόκληρο τον µήνα 

ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018, ∆ΩΡΕΑΝ: Κλινική εξέταση - ψηλάφηση 
και λήψη ιστορικού από ειδικό χειρουργό µαστολόγο, 

σε όλες τις γυναίκες, άσχετα αν έχουν 
κάνει εξετάσεις µαστού ή όχι.

Προλάβετε και κλείστε ραντεβού



Ηλιόπουλος Μιχαήλ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
Κυριακοπούλου Μαργαρίτα  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
∆αµιανού Κατερίνα ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
Λεοντίδης Σαράντης  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Kλειτσιώτης ∆ηµήτρης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
Παπαιωάννου Μαρία  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
Γεωργουλοπούλου Θεοδώρα  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Καψώχα Πανωραία ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
Κατσούρη Εµµανουέλα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑ.∆.Α.
Βερβελέ Ευαγγελία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑ.∆.Α.
Μητσόγλου Νίκος  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑ.∆.Α.
Βενιέρη Αθηνά ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑ.∆.Α.
Νίκας Τάσος  ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΙΓΙΟ
Τζανέτου Παναγιώτα  ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χλήνου Μαριάννα  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
Πέρου Μαρία  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
Λάµπρου Φανή  ΦΠΨ ΑΘΗΝΑ
Γιαζιντζή Αντιγόνη  ΦΠΨ ΑΘΗΝΑ
Παπανίκα Αννίτα ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑ
Γιαννακάκου Αθηνά   ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
Αργυρίου Κωνσταντίνα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑ
∆αµηλάκος Πέτρος  ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑ
Ηλιοπούλου Νικολέτα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Μαρινοπούλου Ασηµίνα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
∆.Ελένη ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ
Λαµπριανίδου Μαρίνα ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Κ.Χριστίνα ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ
∆ίελας Χρήστος  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κατσικάρη Λίνα   ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
Τσιάνας Κωνσταντίνος  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑ
Παπαδόπουλος Γιώργος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καραµπατζάκης Θωµάς ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
Χωριανόπουλος Γιώργος ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
Κυριακάκη Άρτεµις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
Μάτσος Αλέξανδρος  ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
Μελισσάρη Ελπίδα  ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
Χωριανόπουλος Ιωάννης ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑ.ΜΑΚ.
Ζανέσης Ιωάννης ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
Ελισάβετ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑ.∆.Α.
Χρηστίδης Νίκος  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
Καλατζής ∆ηµήτρης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Μαλγαρινού Σέβη  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
Σύρµας Σωτήρης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡ. ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
Τριανταφυλλίδου Άννα Α.Ε.Ν. ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Καλέµης Θανάσης Α.Ε.Ν. ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Βαρδαλά Βίβιαν Α.Ε.Ν. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Βιτάλη Ράνια ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
Ροζής Παναγιώτης  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΠΑ
Καµπερίδης Μιχάλης   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ
Θεοτοκάτος Λουκάς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
Λυµπεροπούλου Μαρία  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑ.∆.Α.
Καραγιώργος Πέτρος  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΡΡΕΣ
Ερίχοβα Αναστασία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ∆ΡΑΜΑ
Μπεσίνης Χάρης  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙ∆Α
Σαββουλίδης Γιώργος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙ∆Α
Κατάρα Γεωργία  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙ∆Α
Παπαζήσιµος Γιώργος  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
Ρέκα Σταυρούλα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑ
Θ.Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑ
Κ.Νίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΑ
Μαγκάφας Σπύρος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Γ.Αννα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πουλιάκης Απόστολος ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Κοντογεωργάκου Αντωνία ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
Χατήρας Αλέξανδρος ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΡΑΜΑ
Λαγού Νάσια ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
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Ο Σπύρος Βρεττός αποτελεί έναν από τους βασικούς διεκ-
δικητές για το αξίωµα του δηµάρχου. Στην οκτάχρονη 
και πλέον θητεία του στα δηµοτικά έδρανα, απέδειξε ότι 

γνωρίζει τα προβλήµατα της πόλης και σαν µαθηµατικός που εί-
ναι, µπορεί να δώσει και τις λύσεις.  Μέσα από µια συνέντευξη 
ποταµό, δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις που «Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» 
του έθεσε. Για πρώτη φορά παρουσιάζει αρκετές πτυχές του προ-
γράµµατός του και δείχνει πως είναι έτοιµος να αναλάβει την δι-
οίκηση του ∆ήµου.

■ ∆ήµος Αχαρνών. Κύριε Βρεττέ, γιατί αυτή η ιστορική πόλη έχει 
- διαχρονικά - τόσα προβλήµατα;
Γεννήθηκα και µεγάλωσα στις Αχαρνές και οι παραστάσεις που έχω 
από αυτή την πόλη, είναι πολλές. Την είδα να ανοίγει την αγκαλιά της 
σε εσωτερικούς µετανάστες, σε πρόσφυγες και - κυρίως -  σε φτω-
χούς ανθρώπους που αναζητούσαν να κτίσουν το σπιτικό τους, να 
νοιώσουν πως κανείς δεν θα τους κυνηγήσει ή θα τους ξεριζώσει. 
Όλα αυτά τα χρόνια, η πολιτεία έλλειπε. Επέτρεψε την άναρχη δόµη-
ση και επέβαλε την εγκατάσταση και την λειτουργία υπερτοπικών 
χρήσεων, χωρίς να έχει την σύµφωνη γνώµη των κατοίκων, µε απο-
τέλεσµα να υπάρχουν σήµερα όλα αυτά τα σοβαρά προβλήµατα που 
χρειάζονται δραστικές λύσεις. Εµείς, θα βρεθούµε ενωµένοι µε τους 
δηµότες και είναι βέβαιο οτι θα κάνουµε την κεντρική εξουσία να σκύ-
ψει πάνω από τα προβλήµατα της πόλης. 

■ Οι δηµότες διαµαρτύρονται έντονα για την εικόνα που παρου-
σιάζει η πόλη µε  τα σκουπίδια και τα µπάζα. Πιστεύετε πως εσείς 
θα είχατε έναν πιο αποτελεσµατικό τρόπο στον τοµέα της καθαρι-
ότητας;
Μια βρώµικη πόλη, δεν εγκυµονεί µόνο σοβαρούς κινδύνους για την 
υγεία των δηµοτών. ∆ηµιουργεί αποστροφή και στους νέους, που περ-
πατούν σε δρόµους γεµάτους µπάζα κι απορρίµµατα, ενώ για τα µικρά 
παιδιά είναι το χειρότερο παράδειγµα για την προστασία του Περιβάλλο-
ντος. Να αναφέρω όµως και την αρνητική εικόνα που παρουσιάζουµε 
στους επισκέπτες, µε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονοµία της πόλης. 
Εµείς, αξιοποιώντας σωστά το ανθρώπινο δυναµικό και φροντίζοντας να 
είναι σε άριστη κατάσταση ο στόλος των οχηµάτων, θα προσφέρουµε 
στους δηµότες την καθαριότητα που πρέπει. ∆εν θα κάνουµε κάτι δύ-
σκολο ή υπερφυσικό… Απλά, θα κάνουµε την δουλειά µας!

■ Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα είναι και η έλλειψη αγωγών οµ-
βρίων. Σε πολλές περιοχές και ειδικότερα στο Κεντρικό Μενίδι, οι 
κάτοικοι παρακαλάνε να µην βρέξει για να µη πληµµυρίσουν τα 
σπίτια τους, να µην καταστραφούν οι περιουσίες τους. Εσείς πως 
σκέπτεστε να αντιµετωπίσετε αυτό το πρόβληµα;
Πράγµατι, αυτό ανήκει στα πολύ µεγάλα προβλήµατα της πόλης. Το γε-
γονός πως δεν υπάρχουν αγωγοί οµβρίων σε πολλές περιοχές της πό-
λης, οφείλεται στην αδιαφορία των κυβερνήσεων. Όταν το Μενίδι «πνι-
γόταν» µε την παραµικρή µπόρα, οι κυβερνήσεις είχαν στραµµένο το 
βλέµµα τους σε άλλες - προνοµιούχες - περιοχές. Σήµερα όµως, που τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα πλήττουν όχι µόνο τις Αχαρνές αλλά ολόκλη-
ρη την χώρα, θα πρέπει εκείνοι που έχουν τα χρήµατα και παίρνουν τις 
αποφάσεις, να κάνουν επιτέλους το καθήκον τους. Εµείς, θα πιέσουµε 
τα αρµόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια µε κάθε τρόπο, αξιοποιώντας 
κάθε δυνατότητα που µας δίνει ο νόµος προκειµένου να δηµιουργηθούν 
οι υποδοµές που έχει ανάγκη η πόλη. 

■ Η εγκληµατικότητα είναι ίσως το  µεγαλύτερο αγκάθι της πόλης. 
Τα συχνά περιστατικά ληστειών, κλοπών, πώλησης ναρκωτικών 
αλλά και άλλων παραβατικών συµπεριφορών, είναι στην καθη-
µερινότητα του δηµότη. Εσείς, πως σκέπτεστε να αντιµετωπίσετε 
αυτό, το µεγάλο πρόβληµα;
Το «έγκληµα» και η «παραβατικότητα» είναι καθαρά κοινωνικά φαινό-
µενα. Κανείς δεν γεννιέται εγκληµατίας κι αυτό πρέπει να το λαµβάνου-
µε σοβαρά υπ΄όψη µας. Η Πολιτεία είναι εκείνη που έχει την ευθύνη της 
ασφάλειας των πολιτών, µε τις δοµές, τα µέσα και το προσωπικό που δι-
αθέτει. Το εύλογο ερώτηµα, είναι όµως «αν θέλει πραγµατικά η πολιτεία 
να αντιµετωπίσει το έγκληµα». Οι νόµοι που έχουν ψηφιστεί τα τελευ-
ταία χρόνια, µάλλον ευνοούν το έγκληµα σε βάρος του πολίτη που σέ-
βεται τον νόµο και ζητά το αυτονόητο: την ασφάλεια της οικογένειάς του 
και του ίδιου. Έχοντας υπόψη ότι «το έγκληµα» έχει πολλές διαστάσεις, 
πιστεύω πως το πρώτο βήµα που πρέπει να γίνει στην πόλη µας, είναι η 

παρουσία ικανού αριθµού αστυνοµικών! Με συγκεκριµένες εντολές για 
την πάταξη της εγκληµατικότητας, που θα µπορεί να καλύπτει επαρκώς, 
κάθε σχολείο, κάθε γειτονιά και κάθε περιοχή, είτε είναι κεντρική, είτε βρί-
σκεται στην περιφέρεια. 

■ Οι δηµότες διαµαρτύρονται για την διακίνηση ναρκωτικών που 
γίνονται στην περιοχή τους καθώς και για την αρνητική εικόνα που 
συναντούν καθηµερινά, από την διέλευση εκατοντάδων χρηστών 
που αναζητούν την δόση τους.
Είναι θλιβερό αλλά συµβαίνει. Κοιτάξτε, πρόκειται για µία κατάσταση που 
µας επέβαλε η Πολιτεία το 2002, µε το «έτσι θέλω», λίγο πριν τους Ολυ-
µπιακούς Αγώνες. Όλοι βλέπουµε ότι η Αστυνοµία κάνει τα στραβά µά-
τια στο εµπόριο ναρκωτικών που γίνεται στις Αχαρνές. ∆εν έχουµε τίπο-
τα µε τους Αστυνοµικούς… Γνωρίζουµε ότι η πάταξη της διακίνησης και 
της χρήσης ναρκωτικών είναι µέσα στις αρµοδιότητες της Αστυνοµίας και 
της ∆ικαιοσύνης. Θα περίµενε όµως κανείς, η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή 
να είχε µια πολύ πιο αποφασιστική στάση απέναντι στην ηγεσία του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ειδικότερα µάλιστα µετά τον άδικο 
χαµό ενός µικρού παιδιού από αδέσποτη σφαίρα. Η Ασφάλεια των δη-
µοτών των παιδιών και της νεολαίας µας, αποτελεί για µας προτεραιότη-
τα. Η παράταξή µας είναι αποφασισµένη να συγκρουστεί µε κακές νοο-
τροπίες, µε κατεστηµένα και µε κάθε παθογένεια που υπάρχει στην πό-
λη µας, µε µοναδικό στόχο, να κάνουµε πράξη το πάγιο αίτηµα των δη-
µοτών και που δεν είναι άλλο από το «Έξω τα ναρκωτικά από το Μενίδι»! 
Οφείλουµε να διώξουµε από την πόλη µας το γκρίζο που την σκεπάζει, 
για να µπορούν µικροί και µεγάλοι να κυκλοφορούν χωρίς φόβο στους 
δρόµους της. 

■ Καλά τα λέτε, αρκεί όµως µόνο η παρουσία της αστυνοµίας να 
φέρει το αποτέλεσµα που επιθυµείτε;  
∆εν αρκεί όµως να τα λέω καλά… Εγώ πιστεύω ότι οι αστυνοµικοί είναι 
πολύ καλοί στην δουλειά τους και διακινδυνεύουν καθηµερινά για να 
είµαστε εµείς ασφαλείς. Το µόνο που ζητάµε είναι, να τους αφήσουν οι 
πολιτικοί να κάνουν την δουλειά τους, όπως αυτοί γνωρίζουν, όπως 
έχουν εκπαιδευτεί, όπως έχουν ορκιστεί. Αν αυτό συµβεί, τότε θα δού-
µε σηµαντικά αποτελέσµατα στην καταπολέµηση του εγκλήµατος. Από 
την πλευρά της όµως και η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την υποχρέωση 
να κάνει τις σηµαντικές παρεµβάσεις που απαιτούνται. Η σκοτεινή, η βρώ-
µικη, η άναρχη πόλη, δίνει τις ευκαιρίες σε παραβατικά άτοµα, να αναπτύ-
ξουν παράνοµες δραστηριότητες. Σας δίνω την υπόσχεση πως µε την δι-
κή µας διοίκηση, η πόλη µας θα γίνει φωτεινή και καθαρή. Θα γίνει αν-
θρώπινη! Και είµαι βέβαιος, πως θα έχουµε σε αυτό το πολύ δύσκολο 
εγχείρηµα, τους δηµότες στο πλευρό µας.

■ Έχετε στα σχέδιά σας εναλλακτικούς τρόπους αντιµετώπισης της 
παραβατικότητας;
Θα εξετασθεί - και µε την συνδροµή του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη - η συνεργασία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε την ΕΛ.ΑΣ. Υπάρ-
χουν τεκµηριωµένες θέσεις και αποφασιστικότητα για να γίνει η πόλη 

Συνέντευξη  «συµβόλαιο» µε τους δηµότες, του επικεφαλής,  της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΑχαρΝέων Ελπίδα» Σπύρου  Βρεττού

«ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ  Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ!»

“

Οι δηµότες πρέπει
να γνωρίζουν ότι, η δική µας 
διοίκηση θα στηρίζεται
στην ισονοµία και πως
η οικονοµική διαχείριση
θα γίνεται σύµφωνα
µε όλα όσα υπαγορεύει
η νοµοθεσία αλλά και
η ηθική. Θα είναι διάφανη, 
χωρίς τις τακτικές
που ενοχλούν και
προβληµατίζουν.

“
Η  πόλη των Αχαρνών 
πρέπει να ξαναβρεί  την αίγλη 
που είχε, να  γίνει και
πάλι φωτεινή κι ανθρώπινη, 
χωρίς σκουπίδια
και µπάζα, µια πόλη
για τους νέους,
µια πόλη που οι δηµότες
θα χαίρονται να ζουν και να
δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν.
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µας πιο ανθρώπινη. ∆εσµευόµαστε ότι θα διώξουµε τον φόβο από την 
πόλη. ∆εσµευόµαστε ότι οι δηµότες θα νοιώσουν ασφαλείς γι’ αυτούς 
και τα παιδιά τους. 

■ Τι έχετε να πείτε για το ρόλο και τη λειτουργία του απερχόµενου 
∆ηµοτικού Συµβουλίου; 
Πιστεύω πως δεν λειτούργησε προς όφελος των δηµοτών. Έγιναν πολ-
λά δηµοτικά συµβούλια χωρίς να έχουν οι σύµβουλοι την ενηµέρωση 
που όφειλε η ∆ηµοτική Αρχή να τους παρέχει. Όπως επίσης, αποτελεί 
σοβαρό ηθικό και νοµικό πρόβληµα, επί σειρά ετών, να µην υπάρχουν 
πρακτικά του δηµοτικού συµβουλίου. Πρακτικά στα οποία παρουσιάζο-
νται οι θέσεις των παρατάξεων, ή οι τοποθετήσεις του κάθε δηµοτικού 
συµβούλου. Αυτή η αδιαφάνεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ασφαλώς 
κι έχει υπεύθυνο, που δεν είναι άλλος από την ∆ηµοτική Αρχή στο σύ-
νολό της. Αν κάποιος θελήσει να µάθει ποια ήταν η θέση των παρατάξε-
ων και των δηµοτικών συµβούλων σε διάφορα σοβαρά θέµατα, δεν θα 
το µάθει ποτέ. Κι αυτό φυσικά επιτρέπει στην ∆ηµοτική Αρχή να παρου-
σιάζει τα θέµατα κατά το δοκούν.

■ Αφήνετε να εννοηθεί ότι η ∆ηµοτική Αρχή δεν ενήργησε όπως 
θα έπρεπε σε τόσο σοβαρά θέµατα;
Πολλοί δηµοτικοί σύµβουλοι της αντιπολίτευσης κι η παράταξη µας πολ-
λές φορές έχει αναφερθεί σε περιπτώσεις µεγίστης αδιαφάνειας που αρέ-
σκεται η ∆ηµοτική Αρχή να επιδεικνύει απέναντι στις ∆ηµοτικές Παρατά-
ξεις. Ενδεικτικά,  µπορώ να σας αναφέρω µερικές από τις πιο κραυγαλέ-
ες περιπτώσεις. α) Ο ∆ήµος Αχαρνών αναγκάστηκε να προσφύγει στο 
Παρατηρητήριο χωρίς όµως η ∆ηµοτική Αρχή να ενηµερώσει αναλυτι-
κά ως όφειλε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τα οικονοµικά προβλήµατα 
που υπήρχαν. Ζητήσαµε αναλυτικές καταστάσεις για τα ληξιπρόθεσµα 
χρέη του ∆ήµου και δεν µας δόθηκαν. β) Σε άλλη συνεδρίαση µε θέµα 
την λύση κι εκκαθάριση δηµοτικής επιχείρησης, ζητήσαµε τα οικονοµι-
κά στοιχεία για να διαπιστώσουµε την σοβαρότητα της κατάστασης αλλά 
και πάλι δεν µας δόθηκαν. γ) Σε συνεδρίαση µε θέµα την απαλλαγή του 
εκκαθαριστή της ∆ΕΤΕ∆Α, ζητήσαµε τις αναλυτικές καταστάσεις και τα οι-
κονοµικά στοιχεία προκειµένου να µάθουµε σε ποιον χρωστάει και από 
πού έχει λαµβάνει η επιχείρηση. ∆εν µας δόθηκαν στοιχεία, πέρα από 
κάποιες γενικόλογες απαντήσεις. Από τα πιο πάνω, εύκολα µπορεί ο κα-
θένας να βγάλει τα συµπεράσµατά του.

■ Πιστεύετε πως υπάρχει σήµερα κακοδιαχείριση στον ∆ήµο 
Αχαρνών;
Εµείς εκείνο που πάντα ζητούσαµε και ζητάµε είναι η διαφάνεια. Το δη-
µοτικό συµβούλιο και οι δηµότες πρέπει να γνωρίζουν πως γίνεται η δι-
αχείριση των χρηµάτων. Οφείλει η ∆ηµοτική Αρχή να ενηµερώνει για τα 
πεπραγµένα της τόσο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όσο και τους δηµότες. Η 
παράταξή µας, προσφέρθηκε πολλές φορές να βοηθήσει την δηµοτική 
αρχή στην επίλυση των µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η πό-
λη µας, όµως ο δήµαρχος επέλεξε να µας κρατάει σε απόσταση. Το «για-
τί» το γνωρίζει µόνο αυτός. Η διαφορά µας µε την δηµοτική αρχή, είναι 

οτι εµείς πρώτα και πάνω από όλα βάζουµε το συµφέρον της πόλης και 
των δηµοτών αφήνοντας στην άκρη τις µικροπολιτικές τακτικές. Οι δη-
µότες πρέπει να γνωρίζουν ότι, η δική µας διοίκηση θα στηρίζεται στην 
ισονοµία και πως η οικονοµική διαχείριση θα γίνεται σύµφωνα µε όλα 
όσα υπαγορεύει η νοµοθεσία αλλά και η ηθική. Θα είναι διάφανη, χω-
ρίς τις τακτικές που ενοχλούν και προβληµατίζουν.

■ Μπορείτε να αναφέρετε κάποια σηµεία από το πρόγραµµά σας 
για να µάθουν κι οι αναγνώστες µας τις σκέψεις σας;
Ο σχεδιασµός µας, συµπεριλαµβάνει τόσο τον χωροταξικό σχεδιασµό 
όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Είναι λάθος να σχεδιάζουµε χω-
ροταξικές παρεµβάσεις, χωρίς να λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη τον παρά-
γοντα ΑΝΘΡΩΠΟ, να αδιαφορούµε για τις επιπτώσεις που θα έχουν στο 
περιβάλλον, πάνω στους δηµότες, πάνω στα παιδιά µας. Ακόµη, κεντρι-
κός στόχος µας είναι να κάνουµε τους νέους µας ενεργούς δηµότες. Θα 
τους δώσουµε λόγο, θα τους δώσουµε ευκαιρίες για να µας πουν ποια 
πόλη θέλουν, ποια πόλη ονειρεύονται. Είναι τραγικό να έχει η πόλη µας 
τόσους αξιόλογους νέους, µε σηµαντικά προσόντα, τίτλους σπουδών, 
σηµαντικές επαγγελµατικές δραστηριότητες και να µην συνεργαζόµαστε 
µαζί τους, για να µας καταθέσουν τις προτάσεις τους. Κι αυτοί οι νέοι, σκε-
φτείτε το, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ! Αν τα παιδιά µας δεν έχουν λόγο στην 
ανάπτυξη κι αναβάθµιση της πόλης µας, τότε ποιος έχει; 

■ Υπάρχουν οι πόροι που απαιτούνται προκειµένου να κάνετε ότι 
σχεδιάζετε;
Ας πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους… Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι ένας 
καταχρεωµένος ∆ήµος! Γι’ αυτό και βρίσκεται στο παρατηρητήριο. Η κα-
κοδιαχείριση που ορισµένες διοικήσεις άσκησαν τα προηγούµενα χρό-
νια, έχει αφήσει ανοικτές πληγές. Εµείς υποστηρίζουµε, πως ο ∆ήµος 
χρειάζεται µία ∆ηµοτική Αρχή η οποία θα σηκώσει τα µανίκια και θα δου-
λέψει όχι για να εξυπηρετήσει ηµέτερους ή συµφέροντα, αλλά για το κα-
λό της πόλης και των δηµοτών. Χρέος µας είναι, και δεσµεύοµαι γι’ αυ-
τό, ότι θα τον εξυγιάνουµε τον ∆ήµο! Θα κατευθύνουµε τους πόρους 
εκεί που πρέπει κι όχι σε επιλογές που αποδεδειγµένα δεν ωφελούν την 
πόλη. Θα υπάρχει ένα σαφές συγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης και 
ορθολογική οικονοµική διαχείριση. Με λίγα λόγια, τέλος οι αδικαιολό-
γητες σπατάλες!

■ Άλλοι πυλώνες οικονοµικής ανάπτυξης που έχει το πρό-
γραµµά σας; 
Υπάρχουν έργα που όντως απαιτούν χρηµατοδότηση, υπάρχουν όµως 
και παρεµβάσεις µε µηδενικό ή ελάχιστο κόστος που µπορούν να συµ-
βάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της πόλης. Θα συνεργαστούµε µε 
τους επαγγελµατοβιοτέχνες της πόλης προκειµένου να βάλουµε τις 
βάσεις για να κάνουµε την πόλη των Αχαρνών επισκέψιµη, πιο εµπο-
ρική, πιο τουριστική. Θα σας φέρω παράδειγµα το Ολυµπιακό Χωριό. 
Είµαστε ο µοναδικός ∆ήµος, που δεν εκµεταλλεύεται τουριστικά το 
Ολυµπιακό Χωριό που έχει στα διοικητικά του όρια. Μπορείτε να σκε-
φτείτε πόσα οφέλη θα έχει ο ∆ήµος µας αν το Ολυµπιακό Χωριό συ-
µπεριληφθεί στους τουριστικούς προορισµούς Ελλήνων και ξένων; 
Και δεν είναι µόνο το Ολυµπιακό Χωριό. ∆ίπλα είναι ο Τύµβος του Σο-
φοκλή, είναι ο δρυµός της Πάρνηθας, είναι τόσα και τόσα αρχαιολογι-
κά, βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία, που η ανάδειξή και η προβο-
λή τους, είναι βέβαιο πως θα γίνουν πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών. 
Κάτι που σηµαίνει οτι τα ξενοδοχεία και τα άλλα καταστήµατα της πό-
λης, θα έχουν µεγαλύτερη επισκεψιµότητα, µεγαλύτερα έσοδα και η 
αγορά της πόλης θα αποκτήσει ζωντάνια. Αυτό φυσικά, δεν θα ευνο-
ήσει µόνο τους επαγγελµατίες αλλά και τους άνεργους της πόλης αφού 
µια τέτοια παρέµβαση θα δηµιουργήσει πολλές θέσεις εργασίες. Και 
για όλα αυτά τα πολύ σηµαντικά πράγµατα, το κόστος για τον ∆ήµο εί-

ναι ελάχιστο. Θέλουµε να κάνουµε και πάλι τους κατοίκους - και ειδι-
κότερα τους νέους της πόλης µας - περήφανους για την πόλη τους. Αυ-
τό αποτελεί δέσµευσή µας ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ!

■ Εσείς, αν κερδίσετε τις εκλογές, πως σκοπεύετε να διοικήσετε τον 
∆ήµο;
Το όραµά µας είναι  ο ∆ήµος Αχαρνών να γίνει να γίνει µια ∆ΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΚΗ ΠΟΛΗ! Μια πόλη, που θα αναπτύσσεται και θα προοδεύει συνε-
χώς, µε συγκεκριµένους στόχους και µε την συµµετοχή όλων. Μια πό-
λη που θα δηµιουργεί ευκαιρίες, µια πόλη που θα δίνει δυνατότητες, 
µια πόλη µε αυτάρκεια και ισχυρή  οικονοµικά. Μια πόλη που θα στη-
ρίζεται σε γερά θεµέλια. Όσο κι αν ακούγεται τολµηρό, τόσο πιο πραγ-
µατικό γίνεται αν µελετήσουµε προσεκτικά, τόσο τον φυσικό πλούτο, 
όσο και το ανθρώπινο δυναµικό της πόλης µας. Μαζί µε τους δηµό-
τες, θα αποφασίσουµε όλοι µαζί για τις χρήσεις που θέλουµε να ανα-
πτυχθούν. Γιατί αυτή η πόλη δεν ανήκει στην όποια ∆ηµοτική Αρχή 
που οι δηµότες δίνουν ψήφο εµπιστοσύνης. Για µας, ο ∆ήµος Αχαρ-
νών ανήκει σε όλους τους δηµότες. Είτε γηγενείς, είτε εσωτερικούς µε-
τανάστες, είτε παλιννοστούντες, είτε οικονοµικούς µετανάστες. Όµως 
κυρίως ανήκει στη νέα γενιά. 

■ Για τους αντιπάλους σας τι έχετε να πείτε;
∆εν χρησιµοποιώ την λέξη «αντίπαλος»! Υπάρχουν συνδηµότες που 
επιθυµούν να τους δοθεί η δυνατότητα να εφαρµόσουν τα δικά τους σχέ-
δια για την ανάπτυξη της πόλης. Αν τα σχέδιά τους είναι υλοποιήσιµα ή 
όχι, θα το κρίνουν οι δηµότες. Εµείς δεν κατεβαίνουµε στις εκλογές για 
να νικήσουµε κάποιον «αντίπαλο» αλλά για να ενώσουµε και να συνθέ-
σουµε τις δυνάµεις εκείνες που θα βγάλουν την πόλη από την υποβάθ-
µιση. Η παράταξή µας ήρθε για να ενώσει και όχι για να χωρίσει και να δι-
χάσει. Απόδειξη, ότι στην παράταξή µας ήρθαν και ένωσαν τις δυνάµεις 
τους αξιόλογα άτοµα, δηµοτικοί σύµβουλοι που ασφαλώς κι έχουν τις 
δικές τους φιλοδοξίες. Όµως έβαλαν πάνω από όλα το καλό της πόλης 
κι όχι το προσωπικό τους όφελος ή την προσωπική τους προβολή. Και 
τους ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη και την λειτουργία τους. Η παράτα-
ξή µας υποστηρίζει ότι δεν περισσεύει κανείς. Όλοι µαζί µπορούµε να 
ανατρέψουµε το αρνητικό κλίµα που υπάρχει σήµερα. Και µένουµε προ-
σηλωµένοι στο στόχο µας. 

■ Το µεγάλο στοίχηµα για σας, ποιο είναι κύριε Βρεττέ;
Να ξαναδώσουµε στην πόλη την χαµένη της ταυτότητα. Να την κάνου-
µε φωτεινή κι ανθρώπινη. Να κάνουµε µια πόλη για τους νέους, µια πό-
λη χαρούµενη χωρίς σκουπίδια και µπάζα. Να διώξουµε το σκοτάδι και 
την υποβάθµιση. Να δηµιουργήσουµε τις υποδοµές που έχει ανάγκη. 
Να την κάνουµε µια λειτουργική πόλη που οι δηµότες θα χαίρονται να 
ζουν και να δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν.

Κλείνοντας, θέλω να σας πώ και κάτι ακόµη, που θεωρώ σηµαντι-
κό. Όλα όσα είπαµε µέχρι τώρα, είναι τα αυτονόητα. Είναι σίγουρο δη-
λαδή, ότι αυτά που πρεσβεύουµε εµείς, µέρος τους ή ακόµα και στο 
σύνολο, θα τα ακούσετε και από άλλες παρατάξεις. Ποιος θα σας πεί 
ότι θα διατηρήσει το εµπόριο ναρκωτικών ή ότι δεν θα µετατρέψει τις 
Αχαρνές σε µια καλύτερη πόλη; Αυτό που έχει σηµασία, δεν είναι 
µια… «Έκθεση πολιτικών ιδεών και προτάσεων» που θα πάρει καλό 
βαθµό. Είναι να εννοεί κάποιος αυτά που λέει και – φυσικά – να είναι 
σε θέση να τα εκτελέσει. Και αυτό, δεν µπορεί να το κάνει µόνο µια συ-
νέντευξη. «Ελάτε να γνωριστούµε από κοντά», θα έλεγα. Μόνο έτσι 
θα γίνουν πιστευτά όλα όσα είπαµε.

■ Κύριε  Βρεττέ,  σας  ευχαριστούµε  για την συνέντευξη και σας 
ευχόµαστε  καλή  επιτυχία  στον εκλογικό αγώνα  και  να κερδίσε-
τε  την ψήφο των δηµοτών...

Συνέντευξη  «συµβόλαιο» µε τους δηµότες, του επικεφαλής,  της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΑχαρΝέων Ελπίδα» Σπύρου  Βρεττού

«ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ  Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ!»

“

«Αν οι δηµότες µας τιµήσουν µε
την ψήφο τους και µας αναθέσουν
την διακυβέρνηση της πόλης, 
θα σχεδιάσουµε µαζί και
θα αγωνιστούµε για να πετύχουµε 
τους στόχους µας, αξιοποιώντας
το έµπειρο κι αξιόλογο προσωπικό του 
∆ήµου αλλά και κάθε δηµότη που
µε τις γνώσεις του και τις εµπειρίες 
του, θα ήθελε να συµβάλει σε
αυτή την σπουδαία αποστολή.»





Τα νέα  ∆ιοικητικά Συµβούλια  τόσο της ∆ΗΜ.Τ.Ο.  
Νέας ∆ηµοκρατίας Αχαρνών, όσο και της  Ν.Ο.∆.Ε.  
Βόρειας Αττικής, σε αµέριστη συνεργασία µεταξύ των, 
κατάφεραν  να συγκατοικήσουν  µαζί, µε τα Γραφεία 
των  δίπλα – δίπλα  στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 
(Απέναντι του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου).

Από την  1 Σεπτεµβρίου 2018,  τα  Γραφεία θα 
λειτουργούν καθηµερινά από ώρα  18:00 έως 21:00, 
όπου  τα  µέλη και οι φίλοι  της Νέας ∆ηµοκρατίας του 
∆ήµου Αχαρνών, µπορούν να προσέρχονται  τόσο 
για ενηµέρωση όσο και για την υποβολή, αιτηµάτων, 
προβληµάτων και τοπικών θεµάτων.

Το ∆. Σ. της ∆ΗΜ. Τ.Ο. Ν.∆.Αχαρνών

Πρόεδρος: Γεωργία Βλάχου
Γραµµατέας: Γεώργ.  Χριστακόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κων/νος  Βλαχοδήµος

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης  Γαλιώτης
Ταµίας: ∆ηµήτρης Καλογράνης

ΜΕΛΗ:  Βρεττός  ∆ηµήτρης, 
Γκίκα  Ευθαλία,

Κοζανίτης ∆ηµήτρης, 
Παναγοπούλου Νίκη,
Στρουµπάκου Κορίνα,
Πλανουδάκη Σεβαστή.

Το ∆. Σ. της   Ν.Ο.∆.Ε.  Ν.∆.  Βόρ. Αττικής  

Πρόεδρος: Φρόσω  Σακελαρίου 
Μέλη: Οικονόµου Ευθύµιος, 

Βουρδόλης  Θεόδωρος,
Βάθη Γεωργία,

Παπαχρήστου Κων.,
Λάσκαρης Ηλίας,
Ευγενίδη Αθηνά,

Χουζούρης Ιωάννης,
Παρασκευοπούλου Σεβαστή,

Νοτάκης Μιχαήλ

∆ΗΜ. Τ. Ο.  ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 

 Κεντρική Πλατεία Αχαρνών. Τηλ. 210 2320974

∆ΗΜ.Τ.Ο. Ν.∆. ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Ν.Ο.∆.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΖΙ ∆ΙΠΛΑ – ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
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Μ ε µεγάλη επιτυχία άνοιξε η αυλαία των πολι-
τιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών 
το Σάββατο 1 Σεπτεµβρίου στο κατάµεστο 

∆ηµοτικό Αµφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» µε την θε-
ατρική παράσταση «ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ» του Ευριπίδη. 

Την ευθύνη της διοργάνωσης «ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2018» 
έχει και φέτος η ∆Η.Κ.Ε.Α., η οποία φιλοξενεί 15 θεατρι-
κές και µουσικές εκδηλώσεις. Η Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. 
Μαρία Ναυροζίδου προλογίζοντας αφού πρωτίστως ευ-
χαρίστησε όλους τους συνεργάτες και τους συµµετέχο-
ντες τόνισε την αναγκαιότητα της πολιτιστικής ανάπτυ-
ξης και την προσπάθεια που η ∆Η.Κ.Ε.Α. καταβάλει έτσι 
ώστε να προσφέρει στο ευρύ κοινό µία ανάσα ψυχαγω-
γίας µέσα στη  δύσκολη για όλους καθηµερινότητα.

Την Κυριακή 2 Σεπτεµβρίου το Αµφιθέατρο µας γέ-
µισε ασφυκτικά µε κόσµο για την 8η Γιορτή Λύρας που 
διοργάνωσε ο Ευξείνιος Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλο-
γος σε συνεργασία µε την ∆Η.Κ.Ε.Α.. Ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός µετά τον χαιρετισµό του 
απένειµε αναµνηστική τιµητική πλακέτα στον Ανέστη 
Αθανασιάδη για την προσφορά του στην παραδοσιακή µουσική. 

Ακολούθησε ο χαιρετισµός της Προέδρου της ∆Η.Κ.Ε.Α. Μα-
ρία Ναυροζίδου η οποία καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους συ-
ντελεστές της εκδήλωσης υπογραµµίζοντας την σηµαντικότητα 
της λαϊκής µουσικής παράδοσης και το πολύτιµο κληροδότηµα 
της. Επιπροσθέτως, η Πρόεδρος απένειµε τιµητική πλακέτα στον 
µουσικό Γιώργο ∆ηµητριάδη για το έργο του στο τοµέα της πα-
ραδοσιακής µουσικής. Η συναυλία ολοκληρώθηκε µε κέφι, εν-
θουσιασµό και ιδιαίτερη συγκίνηση. Την εκδήλωση παρακολού-
θησαν: ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, η Αντιδήµαρ-
χος ∆ιοίκησης Λουίζα Κοσµίδου, ο Πρόεδρος της ∆Η.Φ.Α. Γιώρ-
γος ∆ασκαλάκης, ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Θεόδωρος 
Συρινίδης, η Πρόεδρος της Β΄/θµιας Εκπ/σης Γεωργία Τουµανί-
δου-Ευθυµιάδου και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αντώνης Παλιού-

ρας.
Την τρίτη ηµέρα τα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2018 φιλοξένησαν ένα θαυ-

µάσιο θεατρικό έργο που απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά και 
εφήβους, η ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ τα µαλλιά της κουβάρια από την παιδι-
κή σκηνή της Γιούλης Ηλιοπούλου που µας ταξίδεψε στον µαγι-
κό κόσµο της φαντασίας και της νιότης. 

Τα «ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2018» συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις πολιτι-
σµού παρουσίασαν στις 4 Σεπτεµβρίου την σύγχρονη ξεκαρδι-
στική κωµωδία ανατροπών και απρόβλεπτων καταστάσεων 
«Μόλις χώρισα». Το καλωσόρισµα της βραδιάς έκανε η δασκά-
λα θεατρικής αγωγής της ∆Η.Κ.Ε.Α. Χαρά Τσιγιάννη. Το ακροα-
τήριο ικανοποιηµένο και ευδιάθετο επιβράβευσε µε το παρατε-
ταµένο χειροκρότηµα του την εξαιρετική ερµηνεία των ηθοποι-
ών. Την παράσταση παρακολουθησαν: Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Γιάννης Κασσαβός, η Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. Μαρία Ναυροζί-

δου, ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Θεόδωρος Συρινί-
δης.

Και φέτος στα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ όπως κάθε χρόνο η 
Κάρµεν Ρουγγέρη µας ταξίδεψε µε το υπέροχο θεατρι-
κό παραµύθι «Χάνσελ και Γκρέτελ» σ΄έναν µαγικό κό-
σµο παιδικών ονείρων. Οι εξαιρετικές ερµηνείες των 
ηθοποιών δηµιούργησαν µία θαυµάσια παραµυθένια 
ατµόσφαιρα.

Ένα σπουδαίο κλασικό έργο της Ελληνικής και διε-
θνούς κωµωδίας παρουσιάστηκε στα πλαίσια του φε-
στιβάλ «ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2018», «ΑΧΑΡΝΕΙΣ» µε ερµηνεί-
ες από τους χαρισµατικούς ηθοποιούς Πέτρο Φιλιππί-
δη, Παύλο Χαϊκάλη, Κώστα Κόκλα, Τάκη Παπαµατθαί-
ου και Ιωάννη Παπαζήση. Το καλωσόρισµα έκανε ο 
καθηγητής του ∆ηµοτικού Ωδείου Κώστας Αµπαρτζά-
κης. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός στον χαι-
ρετισµό του αναφέρθηκε στον επικριτικό και αντιπολε-
µικό χαρακτήρα της κωµωδίας και η Πρόεδρος της 
∆Η.Κ.Ε.Α. δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους 
συντελεστές για την συµµετοχή τους στα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ. 

Την παράσταση παρακολούθησαν και ο Αντιδήµαρχος Καθαρι-
ότητας Θεόδωρος Συρινίδης, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Θεόφιλος 
Αφουξενίδης, ο Επικεφαλής της παράταξης «Αχαρνέων Ελπίδα» 
Σπύρος Βρεττός, η Πρόεδρος της Β΄/θµιας Εκπ/σης Γεωργία Του-
µανίδου Ευθυµιάδου.

Και η πρώτη εβδοµάδα ολοκληρώθηκε µε την θεατρική πα-
ράσταση » Όσο Υπάρχουν Άγγελοι» µία διαχρονική πάλη της 
αληθινής αγάπης και του καλού µε το κακό µέσα από ξεκαρδι-
στικούς διαλόγους, ανατροπές και κωµικοτραγικές καταστάσεις. 
Την παράσταση παρακολούθησε ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 
Θεόδωρος Συρινίδης και η Πρόεδρος Α’/θµιας Εκπ/σης Γεωργία 
Τουµανίδου Ευθυµιάδου. Η Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. Μαρία 
Ναυροζίδου ανανέωσε το ραντεβού µε το κοινό για τις επόµενες 
παραστάσεις του φεστιβάλ «ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ».

ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ  2018» ΠΕΜΠΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1η εβδοµάδα στα Σοφόκλεια 2018 και συνεχίζουµε!

Κ οντά στους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γο-
νείς, βρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-
βός την Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2018 ηµέρα έναρξης της 

νέας Σχολικής Χρονιάς και τέλεσης του Αγιασµού σε κάθε σχο-
λείο του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, ευχήθηκε «Καλή Σχολική Χρο-
νιά» σε, µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, διαβεβαιώνοντας 

ότι: «Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι και θα παραµείνει δίπλα στην 
πολυπληθή σχολική κοινότητα του ∆ήµου Αχαρνών, υπο-
στηρίζοντας και διευκολύνοντας µε κάθε πρόσφορο µέσο την 
εκπαιδευτική διαδικασία». 

Κάθε χρόνο ο ∆ήµος Αχαρνών και οι Σχολικές Επιτροπές 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εργάζονται 
πυρετωδώς καθ’ όλη τη διάρκεια του Καλοκαιριού προκει-

µένου να συντηρήσουν τις κτιριακές υποδοµές των 104 σχο-
λικών µονάδων του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ειδικότερα φέτος αυτή η προσπάθεια ενισχύεται σηµαντι-
κά από τις εργασίες που προβλέπονται από το έργο «Επισκευή 
και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων 
Χώρων ∆ήµου Αχαρνών» προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ 
που αφορά 48 σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών.

Με τις ευλογίες της εκκλησίας και τις ευχές ∆ηµοτικής Αρχής, 
εκπαιδευτικών και γονιών, ξεκίνησε η σχολική χρονιά
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ΟΜΑΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ προβλήµατα ξεκίνησε ήδη, από 
την ∆ευτέρα  3 Σεπτεµβρίου 2018,  η νέα χρονιά στους 
∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς της ∆ηµοτικής Φρο-
ντίδας Αχαρνών, µε µικρές ανακαινίσεις, αλλά και πυ-
ρετώδη προετοιµασία του νέου Παιδικού Σταθµού 
στην περιοχή της Αγίας  Παρασκευής  Άνω Αχαρνών, 
όπως έχει δεσµευτεί ο Πρόεδρος  Γιώργος  ∆ασκαλά-
κης  αλλά  και  ο ∆ήµαρχος.

Θα αποτελεί τον  τρίτο  κατά σειρά, ο οποίος επί θη-

τείας του, εξοπλίζεται και θα λειτουργήσει σύντοµα.
Ο   κ. ∆ασκαλάκης επισκέφθηκε όλους τους Παιδι-

κούς Σταθµούς και ευχήθηκε στο προσωπικό, Καλή και 
δηµιουργική χρονιά  και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, 
το εξειδικευµένο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό προ-
σωπικό καθώς και το βοηθητικό προσωπικό των Παι-
δικών Σταθµών του ∆ήµου Αχαρνών, θα προσφέρουν 
και φέτος, υπηρεσίες προσχολικής αγωγής υψηλών 
προδιαγραφών και θα εξασφαλίσουν στα παιδιά ασφα-

λή και δηµιουργική συµµετοχή στα εκπαιδευτικά και 
µαθησιακά προγράµµατα των Παιδικών Σταθµών.

Ενώ όπως τόνισε, πρόσθεση, του ίδιου, των µελών 
της ∆ιοίκησης και του ∆ηµάρχου Αχαρνών είναι,  η 
συνεχής βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που παρέχονται στους Παιδικούς Σταθ-
µούς του ∆ήµου Αχαρνών, ανταποκρινόµενοι πλή-
ρως και µε υψηλή συναίσθηση ευθύνης, στην εµπι-
στοσύνη των γονιών.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙ∆Α  ΑΧΑΡΝΩΝ (∆Η.Φ.Α.) 

Χωρίς  προβλήµατα  ξεκίνησε η νέα
σχολική χρονιά  στους Παιδικούς Σταθµούς

Κάθε χρόνο και καλύτερα στην Ιερά Μονή της Ντάρδι-
ζας όπου και φέτος πανηγύρισε το Γενέσιο της Θεοτό-
κου µε λαµπρές τιµές και τη συµµετοχή πλήθους πι-

στών. Την παραµονή της µεγάλης γιορτής το απόγευµα της Πα-
ρασκευής 7 Σεπτεµβρίου τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπε-
ρινός µετ’ Αρτοκλασίας και την µεγαλόπρεπη  λιτάνευση της 
Εικόνας της οποίας επικεφαλής τέθηκε η Φιλαρµονική του ∆ή-
µου Φυλής. Την κατανυκτική ποµπή συνόδευσε µεγάλος αριθ-
µός Ιερέων και ακολούθησαν ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κι ευσεβείς Χριστιανοί. 

Στη Γιορτή Τσι-
κουδιάς της 
Ένωσης Κρητών 

Αχαρνών, το Σάββατο 
8 Σεπτεµβρίου 2018, 
πέρα από την Κρητική 
Φιλοξενία και ένα γνή-
σιο Κρητικό γλέντι που 
απολαύσαµε, είχαµε 
την ευκαιρία να απο-
λαύσουµε αλλά και να βραβεύσουµε έναν από τους κορυφαί-
ους καλλιτέχνες της Κρητικής Μουσικής, τον Χαράλαµπο Γαρ-
γανουράκη. Έναν εµβληµατικό Κρητικό τραγουδιστή και λυρά-
ρη, που εδώ και πολλά χρόνια, έχοντας σαν αφετηρία την Κρη-
τική Μουσική Παράδοση, έχει καθιερωθεί στο Πανελλήνιο µε 
την ιδιαίτερη φωνή του, µέσα από τα τραγούδια του, αλλά και 
µέσα από την επί σειρά ετών συνεργασία του µε τον µεγάλο Έλ-
ληνα συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο.

Με Αγιασµό ξεκίνησε η νέα σεζόν για τις Ακαδηµίες της 
∆όξας Ποντίων.  Καλή χρονιά σε παιδιά, προπονητές και 
γονείς, οι οποίοι, στον Αθλητισµό - ειδικά σε αυτές τις 

ηλικίες - έχουν ο καθένας τους τη δική του θέση και δίνει τον δι-
κό του αγώνα.

Νέα σελίδα γεµάτη όνειρα και στόχους υψη-
λούς γύρισαν οι ΛΦΜ ΑΧΑΡΝΗΣ κι αυτό φά-
νηκε από την πρώτη επίσηµη τους την ∆ευτέ-

ρα 10 Σεπτεµβρίου όπου πραγµατοποιήθηκε ο Αγια-
σµός της οµάδας από τον Αρχιµανδρίτη Πανοσιολο-
γιότατο π. Τίτο Χρήστου. Ο νέος Πρόεδρος των ΛΦΜ 
ΑΧΑΡΝΗΣ  κ. Κλήµης Κολιός ευχαρίστησε από την 
πλευρά του για την στήριξη καταρχήν όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στη συνέχεια τον 
∆ήµαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό, καθώς επίσης 
και τους χορηγούς ΒΙΚΟΣ και Donuts Mania. Ειδική 
µνεία έγινε  για τον µεγάλο χορηγό της οµάδας την 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ και τον 
Εφοπλιστή κ. Αθανάσιο Μαρτίνο που στηρίζει τους 
ΑΧΑΡΝΗΣ! Η ∆ιοίκηση βράβευσε µε µία τιµητική πλα-
κέτα τον πάντα σεµνό, αλλά άριστο αθλητή Γιάννη Κα-
λαµπόκη ο οποίος µε την σειρά του συµβούλευσε 
τους µικρούς αθλητές και δεν αρνήθηκε να φωτογρα-
φηθεί µαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα!

Πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός, και Λιτάνευση της Ιεράς 
Εικόνας του Αγίου Σώζοντος, συνοδευόµενη από την Φι-
λαρµονική του ∆ήµου Αχαρνών. Ο µεγάλος σεισµός των 

5,9 Ρίχτερ από το ρήγµα της Πάρνηθας το 1999 έγινε την ηµέρα 
µνήµης του Αγίου Σώζοντος και γι’ αυτό το Μητροπολιτικό Πα-
ρεκκλήσιο του Αγίου Σώζοντος στον καταυλισµό Καποτά αφιε-
ρώθηκε σε αυτόν.

Στον Αγια-
σµό του 
Κέν τρου 
Ατόµων µε 

Ειδικές Ανάγκες 
∆ήµου Αχαρνών 
ΑΡΩΓΗ παραβρέ-
θηκε ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός, 
όπου ευχήθηκε, στα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ, τους γονείς, τους ερ-
γαζόµενους και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του κέντρου, «Καλή 
και ∆ηµιουργική Χρονιά», µε πολλές δράσεις και δραστηριότη-
τες για τα παιδιά.



18 Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου 2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ:  Να  προτιµάτε  
για  δηµοσίευση της Αγγελίας 
του  Θρησκευτικού σας Γάµου, 
την Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη 

Εφηµερίδα  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Με την 
πράξη αυτή γίνεστε ΜΕΤΟΧΟΣ στην 

διατήρηση της Ιστορίας του τόπου µας.
Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα στο 697 2426684  
ή στείλτε την στο mail: acharnaiki@gmail.

13674

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του  ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ  και της ΙΩΑΝ-
ΝΑΣ  το γένος ΒΟΥΡ-
∆ΟΥΣΗ , που γεννήθηκε  
στην ΑΘΗΝΑ και  κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  και  η  
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΞΕΝΗ 
του  ΛΕΩΝΙ∆Α και της 
ΘΕΤΙΣ το γένος ΚΥΡΛΗ 
που γεννήθηκε  στην 
ΚΟΜΟΤΙΝΗ και κατοικεί 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, θα έλθουν σε γάµο  
που θα γίνει  στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΕΦΑ ΠΕΛΛΟΥΜΠ 
(SEFA PELLUMB ) του ΤΑ-
ΧΙΡ και τις ΧΑΙΡΙΕ το γένος 
ΣΕΦΑ, που γεννήθηκε 
στην ΜΠΕΡΑΤ- ΑΛΒΑΝΙΑ 
και κατοικεί στην ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΟΒ-
Τ Σ Α Ρ Ε Κ  Ρ Ο Μ Α Ν Α 
(OWCZAREK ROMANA )
του ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ και της 
ΓΚΡΑΖΥΝΑ το γένος ΟΒ-
ΤΣΑΡΕΚ που γεννήθηκε 
στην ΤΥΧΥ -ΠΟΛΩΝΙΑ  και 
κατοικεί ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ θα έλθουν σε γάµο 
που γίνει στα ΤΡΙΚΑΛΑ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΟΡΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του  ΗΛΙΑ και της ΕΛΕΝΗΣ 
το γένος ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ, 
που γεννήθηκε στον ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ και κατοικεί στον ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ και η ΤΖΕΜΟΥ ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
και της ΝΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΟ-
ΠΗΣ το γένος ΤΑΠΕΙΝΟΥ 
που γεννήθηκε  στον ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ και κατοικεί στην ΝΙ-
ΚΑΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει 
στον Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕ-
ΟΤΟΚΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ - 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΑΛΕΞΙ-
ΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ το 
γένος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, που γεννήθηκε  στο  
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
και  η  ΚΟΥΤΕΛΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ του  ΧΡΗΣΤΟΥ και  
της  ΑΚΡΙΒΗΣ το γένος   
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ που γεννή-
θηκε  στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ,  θα έλθουν σε 
γάµο  που θα γίνει  στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ – 
ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
Λ.  ∆ηµοκρατίας  109 - Αχαρνές
Τηλ. 210 2462249

ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  ΠΡΟΣ  ΤΙΜΗΝ  ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΙΟΥ∆Α  ΤΟΥ  ΘΑ∆∆ΑΙΟΥ 

Φέροµεν εις γνώσιν
των ευσεβών 
και φιλεόρτων  χριστιανών,
ότι στις  20  Σεπτεµβρίου 2018,
ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ  
από  ώρα  09.00 µ.µ. 
έως  01.00 π.µ. τα µεσάνυχτα,  
θα τελεστεί, 
ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ,
προς τιµήν 
του  Αγίου 
Αποστόλου 
Ιούδα του Θαδδαίου,
παρεκκλήσιο του οποίου 
βρίσκεται στο προαύλιο  χώρο,
του Ενοριακού Ιερού  Ναού  
µας, που περιλαµβάνει,
Μέγα Εσπερινό 
µετ’ αρτοκλασία,
Ιερό Ευχέλαιο,
Όρθρο και  Θεία λειτουργία.

Εκ  του  Ιερού Ναού

Σύλλογος Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής 
«Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»

Γιορτάζουµε την προστάτιδά µας  Αγία  Σοφία 
στις 16 Σεπτεµβρίου στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αχαρνών 

Με αφορµή την µεγάλη εορτή 
της προστάτιδάς µας, ο Σύλλο-
γος Τριτέκνων Ανατολικής Αττι-
κής «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»  και 
όλα τα µέλη µας θα τιµήσουµε 
µε µια ξεχωριστή γιορτή την 
ηµέρα της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, της 
Πολιούχου των Τρίτεκνων οικο-
γενειών και τις θυγατέρες της, 
ΠΙΣΤΗ, ΑΓΑΠΗ και ΕΛΠΙ∆Α την 
Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου 2018 
στις 19.00 στον Ιερό Ναό της 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου στις 
Αχαρνές, σύµφωνα µε το παρα-
κάτω πρόγραµµα: 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/9/2018 Παραµονή 
εορτής 
Ωρα 7.00 µ.µ. : Πανηγυρικός 
Εσπερινός µετ’ Αρτοκλασίας
Περιφορά της εικόνας µε τη συ-
νοδεία της Φιλαρµονικής Αχαρ-
νών
Θα ακολουθήσει πολιτιστικό πρόγραµµα µε κεράσµατα

∆ΕΥΤΕΡΑ 17/9/2108 Ανήµερα εορτής 
Ωρα 7.30 π.µ. :  Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Ο Σύλλογός µας, µε δεκαετή πορεία ενεργούς δράσης προς όφελος των Τρίτεκνων οικο-
γενειών, σας καλεί να παραβρεθείτε στην εορτή της προστάτιδάς µας στον Ιερό Ναό της 
Παναγίτσας.

Με εκτίµηση,
Το ∆.Σ. του Συλλόγου «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»
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19-23/09 5ήµερη εκδροµή

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ Αριδαίας

28/9-1/10 4ήµερη εκδροµή στην Μυτιλήνη

13-14/10 2ήµερη εκδροµή Τήνος 

22-29/09 8ήµερο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ∆ΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

(ΟΧΡΙ∆Α-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΣΠΛΙΤ-ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι)

13/10-21/10 9ήµερη εκδροµή ΣΙΚΕΛΙΑ – ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ  

(ΜΑΤΕΡΑ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ)

27/10-1/11 6ήµερη εκδροµή Επετειακή εκδροµή Οκτωβρης 2018!

Πανόραµα Ιλλυρικής  ΑΛΒΑΝΙΑΣ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 

Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Οθωµανική περίοδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018

Η ΠΕΝΑ
Bιβλιοπωλείο - Είδη Γραφείου - ∆ώρα

ΈΝΤΥΠΑ 

 Είδη  Γραφείου

 Είδη Ζωγραφικής

 Είδη Νηπίου 

 Κασετίνες 

 Πορτοφόλια 

 Αναλώσιµα

– Τιµές ασυναγώνιστες, χονδρική - λιανική
– Εξυπηρέτηση µε ευγένεια και ανθρώπινο πρόσωπο

∆ΩΡΑ

 Σχολικά

 Τσάντες

 Βιβλία

 Κλασέρ

 Παzλ

 FAX
 Φωτοτυπίες

Είδη  Γραφείου

Είδη Ζωγραφικής

Φωτοτυπίες

Πάρνηθος 185 • Αχαρνές • Τ.Κ. 13675 • Τηλ. 210 2404118  
E-mail:  dimitrisstoulis@gmail.com
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή   23  Σεπτεµβρίου 2018, και ώρα  09.30 π.µ. τελού-
µε,  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό  Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-

κου Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής, του πολυαγαπηµένου 
µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ   ΜΑΡΓΕΤΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Ουρανία            

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ : Ελένη, Κωνσταντίνος, Αναστάσιος 
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : Ουρανία, Νεφέλη

ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η  οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια  
στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  29  Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.µ.  
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρνές 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, 

Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ  χήρας ΓΕΩΡ. ΜΑΡΙΝΗ
(Το γένος   Γ. Πηλιχού) 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Ιωάννης  και  Ελένη Μαρίνη, 
Κωνσταντίνος  και  Αναστασία Μαρίνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανασία, Γιώργος  και  Βαρβάρα - Μαρία, Γιώργος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Σπύρος  και Ειρήνη Πηλιχού

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  23 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ.,  
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύ-
γου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ.  ΠΑΓΩΝΑ 
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Κωνσταντίνος και Αναστασία, Μαρία και Γιώργος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιάννης, Βασιλική, Θανάσης. ∆άφνη.

ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ: Μαργαρίτα  χήρα ∆ηµ.  Παγώνα, 
Ελένη  χήρα  Γεωργ.  Παγώνα.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα  09.30 π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό  Αγίου Βλασίου - Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Αδελφής και Θείας.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
- Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Νικόλαος και Maureen,

Μαρία και Αθανάσιος
ΤΑ ΕΓΓΌΝΙΑ: Ευαγγελία, Παναγιώτης, Σάρα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Μητροπολίτης Καπιτώλιάδος Ησύχιος, 
Ισιδώρα Αρτσέτου,

Άννα χήρα ∆ηµ. Κοντογιάννη, 
Ελένη Μούτσου,
Ειρήνη Πρίτσα, 

Νίκη και Λουκάς Θεοτοκάτος
ΤΑ ANΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΣ ΜΑΡΙΩΣ»

Το 1954  µετέβη στο Σύδνεϋ Αυστραλίας όπου πα-
ντρεύτηκε και  έζησε εκεί µε την οικογένεια   της.   
Ήταν  για  αρκετό  χρόνια   Αντιπρόεδρος  
του Λυκείου  Ελληνίδων  Σίδνεϋ, Γραµµατέας της 
Κεντρικής Φιλόπτωχου της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας, καθώς επίσης και δραστήριο µέλος 
της Ελληνικής παροικίας Σίδνεϋ.
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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. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

Α) ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ (3ο) ΟΡΟ-
ΦΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ Ι. ΘΗ-
ΒΑΙΟΥ 20 & ∆. ΠΟΥΡΑΙΜΗ 18, ∆ΙΑΓΩΝΙΩΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟ ΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ): ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ∆ΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ∆ΥΟ (2) ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΝΑ (1) ΧΩΛ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ∆ΙΘΑΛΑΜΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ, ΕΚΑΣ-
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 58 ΚΑΙ 68 
τ.µ., ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

Β) ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ (2ο) ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ: ΕΝΑ (1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 
ΕΝΑ (1) ΧΩΛ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ∆Ι-
ΘΑΛΑΜΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑ-
ΝΕΙΑΣ 100 τ.µ. ΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, 20 τ.µ., ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ-ΑΚΑ-
ΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ. 
 
Γ) ΣΤΟ (ΗΜΙ)ΥΠΟΓΕΙΟ: ΕΝΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ, 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 133 τ.µ., ΚΑ-
ΤΑΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο. ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΜΕ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑΚΗΣ, ΤΗΛ. 6934252122 & ΕΜΑΙL: 

ipapadimitrakis@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΟΝ ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8072584 - 6944384094
Τιµές πολύ προσιτές
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ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΡΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

● Το γραφείο τελετών Παπαδόπουλος Μπάµπης στις Αχαρνές οργανώνει επικήδειες τελετές 
µε σεβασµό στις επιθυµίες και τα θρησκευτικά έθιµα σας.

● Λειτουργεί όλο το 24ωρο, στις Αχαρνές και εκτός από κηδείες αναλαµβάνει 
στολισµούς, µνηµόσυνα, µεταφορές, αποτεφρώσεις και εκµισθώσεις νεκροφόρων οχηµάτων.

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ (Σαλαµίνος) 23- ΑΧΑΡΝΕΣ .T.K. 13674 ● Τηλ: 6981 068 099 ● E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα, στο κεντρικό 
Μενίδι 60 τ.µ., µε επίπλωση καταστήµατος 
για ρούχα, έτοιµο για λειτουργία. Τιµή λογι-
κή. Τηλ. 6970 505149. 4∆205.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στον 2ο όροφο 40 
τ.µ. σε κεντρικό σηµείο. Τιµή λογική. Τηλ. 
6970 505149. 4∆205.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο καταστήµατα  25 τ.µ. 
και 33 τ.µ.   στην  Κεντρική πλατεία Αγ. Βλα-
σίου 22. Τιµή  λογική. Τηλ. 210 2469087, 
6937108661. 4∆204. 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ : To Parnis Palace hotel & 
suites 4star αναζητεί καµαριέρες για µόνιµη 

απασχοληση.   Τηλ. Επ. 210 2464010 και 
6976 604070. 5∆103
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λατζιέρα και Σερβιτόρος για Τα-
βέρνα στο Μενίδι. Τηλ.: 6947 257551. 4∆204
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα Μα-
θηµατικών, σε µαθητές γυµνασίου. Τηλ. 
6970 276090. 5∆206.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα 
Α.Ο.Θ. σε µαθητές για προετοιµασία Τρίτη 
Λυκείου. Τηλ. 6973 653326. 5∆206.
ΑΡΧΑΙΑ, ΕΚΘΕΣΗ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ-
ΣΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ παραδίδονται ιδιαίτερα µαθή-
µατα από φοιτήτρια κλασικής φιλολογίας. 
Τιµές προσιτές. Τηλ. 6907766637. 5∆206.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού - 

Γυµνασίου παραδίδονται µαθήµατα κατ’ 
οίκον από έµπειρο στα ιδιαίτερα. Τιµές 
προσιτές. Τηλ.6982970573. 5∆206.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Καθηγήτρια Αγγλικών για απο-
γευµατινές ώρες   σε  Κέντρο Ξένων Γλωσ-
σών .   Τηλ. 6972 635189. 5∆206.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε  µεταπτυχιακό, παρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυ-
κείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 
5∆200
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαί-
τερα µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου – Λυ-
κείου. Εικοσαετής εµπειρία – Μεταδοτικότη-
τα – Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 4∆200.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από 
κάτοχο tkt teaching knowledge τεst (πτυχίο 

διδασκαλίας) και proficiency  σε προσιτές τι-
µές. Τηλ.: 6974 962940. 6∆205   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  παραδί-
δονται από έµπειρη καθηγήτρια 30ετους 
πείρας. 8 ευρώ την ώρα. Τηλ : 6988 935604  
- 210 2319153 . 6∆205
 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστηµα 110 τ.µ. επί της εθνι-
κής Αντιστάσεως . ∆ιαθέτει µεγάλο χώρο 
πάρκιν. Τηλ. 6944 622160. 4∆200.

ΟΙΚΙΑΚΗ  ΒΟΗΘΟΣ  ζητεί εργασία. Τηλ. 
6945 506329. 4∆203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισµός  Φροντιστηρίου, 
Καρέκλες και θρανία εντελώς καινούργια. 
Τηλ. 6976 070409. 4∆204.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  εντός Σχεδίου Πόλης,  
πέντε οικόπεδα των 400 τ.µ.,  

ενιαία, µε παλιά κατοικήσιµο οικία 
των 58 τ.µ.. Με κεντρική θέρµανση 

– Μπόϊλερ - Ηλιακό. 
Αποθηκευτικούς χώρους 100 τ.µ. 

και πλέον. Με παραγωγικά – 
οπωροφόρα δένδρα και προ 
πάντων σταθερή περίφραξη.

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
130.000 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες  
στο  Τηλ. 6976 836287.

16/9/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
∆εκελείας 90.  ΤΗΛ. 210/2477724

17/9/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆Ο-
ΜΝΙΚΗ  Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 210/2448787

18/9/2018  ΤΡΙΤΗ ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ  Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

19/9/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ 
ΤΟΥΛΑ  Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 
210/2385253

20/9/2018  ΠΕΜΠΤΗ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Κ.  Κορδελιού & Βαρελά.  ΤΗΛ. 210/2476847

21/9/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑ-

ΡΑΣΚΕΥΗ  Σαλαµίνος 36. ΤΗΛ. 
210/2463245

22/9/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ  
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

23/9/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ  Αγίας Τριάδας 75. ΤΗΛ. 
210/2442655

24/9/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ   Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 
210/2442311

25/9/2018  ΤΡΙΤΗ ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ   
Πάρνηθος 95.  ΤΗΛ. 2102445975

26/9/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211/7000902

27/9/2018  ΠΕΜΠΤΗ ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ  ∆εκελείας 10. ΤΗΛ. 210/2460652

28/9/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ  Ολυµπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. 
ΤΗΛ. 210/2476279

29/9/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ  ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

30/9/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 
210/2476440

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 16/09/2018 ΕΩΣ 30/09/2018
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές ● Τ.Κ. 13674

• Χειρουργική καταρράκτη
• ∆ιαθλαστική χειρουργική

• Μελέτη γλαυκώµατος 
• Παθήσεις αµφιβληστοειδή  ώχρας κηλίδας

• Παιδιατρική οφθαλµολογία
• Εφαρµογή φακών επαφής

• Ανανέωση διπλωµάτων οδήγησης
Συνταγογράφηση – Παραπεµπτικά µε Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Πάρνηθας 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13674, 1ος όροφος

 Τηλ. 210 2403403
 Κιν. 6946 791668

Για ετήσια καταχώριση τύπου κάρτας κόστος 200 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.
Για ετήσια καταχώριση ενός ογδόου, κόστος 300 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.

 ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ :
Λ. Φιλαδέλφειας 84 & Μπόσδα
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ :  
213 2072300-2, 210 2415300-2
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : 213 2072452
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα :
213 2072453
Γραφείο Τύπου :  213 2072527 / 523
Αντιδήµαρχος ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ :
213 2072 312
Αντιδήµαρχος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : 
213 2072 354
Αντιδήµαρχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ :  213 2072 441
Αντιδήµαρχος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ :
213 2072 356
Αντιδήµαρχος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:
213 2072 504
Αντιδήµαρχος ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 
213 2133 105

Αντιδήµαρχος ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :
213 2072 381
Αντιδήµαρχος ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ : 213 2072424
Οικονοµικές Υπηρεσίες :
213 2072351
Τεχνικές Υπηρεσίες : 213 2072441
Τµήµα  Μητρώου – ∆ηµοτολόγιο : 
213 2072 330-6
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής :
213 2123127
Καθαριότητα  Β. Τοµέα :
213 2140307 
Καθαριότητα  Ν. Τοµέα:
213 2072471
Τµήµα Περιβάλλοντος : 
213 2172 540
Τµήµα Πολεοδ- κων  Εφαρµογών: 
213 2072415
∆.Η.Φ.Α. :  210 24066630
∆Η.Κ.Ε.Α. : 210 2478507

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ∆ΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

■ Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
■ Αρτηριακή Υπέρταση
■ ∆υσλιπιδαιµίες
■ Λοιµώξεις
■ ∆ιακοπή καπνίσµατος

   Ιατρείο: Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (Έναντι Ι.Ν. Αγ. Βλασίου)
   Τηλ.:  213 0447235 • Κιν. 6976 432 424

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις
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