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Τ ην αναγκαιότητα ενός αναπτυξιακού 
σοκ και στην Ανατολική Αττική προ-
κειµένου οι πολίτες να βγουν από τις 

Συµπληγάδες της κρίσης, επισηµαίνει σε 
συνέντευξή του, ο διαπρεπής νοµικός και 
υποψήφιος βουλευτής Αττικής της Νέας 
∆ηµοκρατίας στις εκλογικές αναµετρήσεις 
του 2015, Κώστας ∆έδες.

Παράλληλα κάνει σαφές ότι ανεργία 
και εγκληµατικότητα ταλανίζουν επίσης 
τη ζωή των πολιτών στη βόρεια και ανα-
τολική Αττική ενώ επιτίθεται στη συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ χαρακτηρίζο-
ντάς την αλλεργική στο επιχειρείν που 
επιθυµεί να µετατρέψει την Ανατολική 
Αττική στην πίσω αυλή της Αθήνας.

Ο κ. ∆έδες θεωρεί ότι η κατάτµηση της Εκλογικής Περι-
φέρειας Αττικής κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση προ-
σθέτοντας όµως ότι απαιτείται η άµεση θεσµοθέτηση της 
ψήφου των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό όταν µάλι-
στα και στην ανατολική Αττική πολλές είναι οι οικογένειες 
που έχουν δει τα παιδιά τους να αναχωρούν για το εξωτε-
ρικό, σε αναζήτηση εργασίας.

Σε ό,τι αφορά το µείζον ζήτηµα της διαχείρισης των 
απορριµµάτων που έχει προκαλέσει πλήθος προβλη-
µάτων σε ολόκληρη την Αττική, ο κ. ∆έδες υπογραµ-
µίζει ότι η κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται µε απο-
κλειστική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ τόσο σε κυβερνητικό 

όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.
Ο  Κώστας ∆έδες, έχει σπουδάσει 

Νοµική και ∆ηµοσιογραφία στο Πανεπι-
στήµιο της Bologna και του Urbino στην 
Ιταλία. Είναι κάτοχος δύο Μεταπτυχια-
κών Τίτλων Σπουδών στην Νοµική Επι-
στήµη. Ξένες Γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ρωσικά

Έχει διατελέσει από το 1999 έως και 
σήµερα Καθηγητής ∆ικαίου της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας, Νοµικός Σύµβουλος 
Εταιριών και ∆ΕΚΟ κλπ.  Επιστηµονικός 
Συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων 
και Νοµικός Σύµβουλος στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης.

Παράλληλα διατηρεί από το 1999 
∆ικηγορικό Γραφείο στην πόλη της Αθήνας και είναι Μέλος 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Από το 2000 και έπειτα έχει διατελέσει Τοµεάρχης στην 
Γραµµατεία Αποδήµου Ελληνισµού και Συνεργάτης της 
Γραµµατείας Ετεροδηµοτών της Ν.∆.

Στις Βουλευτικές Εκλογές του Ιανουαρίου και του Σε-
πτεµβρίου 2015 ήταν Υποψήφιος Βουλευτής µε την Ν.∆. 
στην Περιφέρεια Αττικής, όπου ήρθε όγδοος σε σταυρούς.

Τέλος ο διαπρεπής νοµικός ανοίγει τα χαρτιά του για το 
ενδεχόµενο υποψηφιότητάς του στις επερχόµενες εθνικές 
εκλογές.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ
ΤΗΣ Ν.∆.  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΣΤΑ ∆Ε∆Ε 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Μαζί «αλλάzουµε σελίδα»
για την πόλη των Αχαρνών

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 9

Γρηγόρης Συρανίδης (Βιοµήχανος)
Οι πέντε βασικοί άξονες για 

την ανάπτυξη της βιοµηχανίας  
και βιοτεχνίας στο ∆ήµο Αχαρνών

∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  

∆ιαβάστε  ολόκληρη τη συνέντευξη  στη σελίδα  8

Ανεργία, εγκληµατικότητα, έλλειψη 
επενδύσεων ταλαιπωρούν 

τη ζωή των πολιτών στην  Αττική 

Μια δικαίωση που 
έρχεται απ’ τα παλιά… 
« Οι δεσµεύσεις µου, 
παραµένουν δεσµεύσεις!!!»

Σπύρος  Βρεττός: 
Να µην πούµε 
πάλι «Βοήθα 
Παναγιά µου»…

Οι Αχαρνές είναι µια 
ελλιπώς  φωτιζόµενη 
και βρώµικη πόλη

«Αχαρνές Ξανά» 

Άρθρο Θεόφιλου Αφουξενίδη

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 4

Πολιτικό  άρθρο  του Γιώργου ∆αµάσκου

Σχηµατίζουν τον
ΝΕΟ ∆ΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ,  
για να υφαρπάξουν
ξανά  την ΕΞΟΥΣΙΑ!!!
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∆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

Η  Χώρα µας  γεωγραφικά είναι γέφυρα µεταξύ Ασίας και Ευρώπης. 
Όποιος κατέχει την γέφυρα, ελέγχει και τον δρόµο. Θυµηθείτε τους 

Περσικούς πολέµους, Ρωµαίοι, Σταυροφόροι, Ενετοί, Αγγλογάλλοι, Ρώσοι.  
Παλαιότερα στην Βουλή µας είχαµε Φιλογάλλους, Φιλοάγγλους, Φιλορώ-
σους και πάει λέγοντας. Σήµερα έχουµε Φιλοαµερικανούς, Φιλορώσους, 
Φιλοκινέζους. Αυτοί είναι πάντα οι λόγοι του διχασµού µας. Επειδή δεν έχου-
µε την ισχύ να φυλάξουµε την γέφυρα, δεν µας επιτρέπουν να ελέγξουµε 
τον δρόµο. Το να πατάς σε δύο βάρκες, είναι σίγουρα πάντα επικίνδυνο. Στο 
παραµικρό κύµα σίγουρα θα πνιγείς.

Γνώση οποιασδήποτε µορφής, πέραν από αντικείµενο των σπου-
δών σας, είναι µόνο χρήσιµη, είναι ανάγκη 

ζωής. Ένας µαθηµατικός ερασιτέχνης ψαράς πήρε 
ένα φίλο του επαγγελµατία µε την βάρκα του να 
πάνε για ψάρεµα. Την ώρα της αναµονής ρωτού-
σε ο καθηγητής τον ψαρά τι γνώσεις είχε για τα µα-
θηµατικά. Φίλε µου τελείωσα µισό δηµοτικό, που-
λάω τα ψάρια µου και τα βολεύω. Μα πως ζεις χω-
ρίς µαθηµατικά; Ξαφνικά, πιάνει ένα µπουρίνι γυ-
ρίζει η βάρκα και ο καθηγητής πνίγεται. Φίλε µου 
λέει ο ψαράς, πως ζεις χωρίς να µάθεις κολύµπι.
∆ιατηρώντας τους ανθρώπους, σε ένα ψεύτικο πνευ-

µατικό µυθοπλαστικό κόσµο, για λόγους 
εξουσίας κυριαρχίας, προσβάλουµε την νοη-

µοσύνη τους και συντηρούµε την αδικία, το  µίσος, την εχθρότητα, τους πο-
λέµους.

Εµάς τους Έλληνες όταν µας κλέψει κάποιος ένα µέτρο οικόπεδο 
ή χωράφι σκοτώνουµε άνθρωπο. Όταν εµείς κλέβουµε την δηµό-

σια γη, ξέρουµε ότι η όποια κυβέρνηση θα την ανταλλάξει  µε ψήφους 
και φόρους και λαδώµατα. Καµιά κυβέρνηση δεν µπόρεσε να νικήσει 
αυτό µας το χούϊ. Ούτε ακόµη και η τελευταία δικτατορία. Από παιδί και 
από τρελό µαθαίνεις την αλήθεια. Εγώ πάντως παιδί δεν είµαι.

Όταν διαφωνείς σε κάτι µε έναν συνοµιλητή σου, από του να του πεις, 
τι λες βρε βλάκα. Εξυπνότερο είναι να του πεις εγώ έχω άλλη γνώµη, 

αλλά µην δίνεις σηµασία. Ποιο από τα δύο θα τον προβληµατίσει;

Η εξουσία, η κυριαρχία, ο πλούτος είναι σαν το αλκοόλ. Μεθάς 
και δεν λειτουργείς λογικά. Όταν ξεµεθάς και προσπαθείς να επα-

νορθώσεις, σε έχει προλάβει η ζωή και είναι πλέον αργά, για εσένα.
Η συγνώµη πρακτικά δεν ωφελεί σε τίποτε για την τροµερή συµφορά 
στο Μάτι Αττικής. Για να µην επαναληφθεί. Χρήσιµο θα ήταν, κανένα 

κόµµα και καµία κυβέρνηση να µην ανεχθεί ξανά την αυθαίρετη δόµηση. 
Αλλά αυτό πρέπει να το αποδεχθεί ο Ελληνικός λαός. Όµως µια συνήθεια 
διακοσίων ετών δεν ανατρέπεται ούτε σε τέσσερα, ούτε σε οχτώ χρόνια.

Αναδόµηση σηµαίνει, ότι καθαρίζουµε τα µπάζα και  βάζουµε και-
νούρια τούβλα από το στοκ που έχουµε. Όπως γίνεται µε την ανα-

δόµηση µιας κυβέρνησης.
Όλα τα είδη επάνω στην γη µας, λειτουργούν σε 
κατάσταση ισορροπίας. Αλλιώς καταστρέφονται. 

Μόνο ο άνθρωπος µε την συµπεριφορά του, δεν µπορεί 
να το καταλάβει αυτό. Η παχυσαρκία, ο αλκοολισµός, η 
τοξικοµανία, η απληστία, το ένστικτο της κυριαρχίας, ο 
εγωισµός, οδηγούν στην αυτοκαταστροφή. Αναρωτιό-
µαστε τι στο διάβολο µας φταίει. Απλά εµείς είµαστε ο 
διάβολος.

Η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει όρια. Ξεκινάει 
από το µηδέν και τελειώνει στο άπειρο. Έτσι εί-

ναι η φύση µας η οποία αναπαράγεται. Κανείς διαχρο-
νικά πολιτικός φιλόσοφος, δικτάτορας, ή στρατηλά-

της, δεν µπόρεσε να αλλάξει την ανθρώπινη φύση. Ο όποιος ηγέτης ή κυβερ-
νήτης πρέπει µε υποµονή να ακούει τις λαϊκές αντιδράσεις όσο βλακώδεις, ή 
κουτοπόνηρες είναι. Είναι ο αγώνας του κάθε ανθρώπου για επιβίωση.

Λαϊκό  άσµα. Μη µιλάς, µη γελάς κινδυνεύει η Ελλάς, τον Μα-
δούρο όταν φιλάς.
Γυναίκα η γλιστρίδα στην αυλή εξαπλώνεται ευρέως, κάνε κάτι. Ποιος 
Εβραίος άνδρα µου.; Αµάν βρε γυναίκα, ο Νώε µε την κιβωτό. Νισάφι 

πια µε κούφανες.
 Όταν η γυναίκα µου τσαντίζεται µε κάτι που  έχω κάνει, µου εκτοξεύει χο-

ντρά χαϊδευτικά. Όταν πεθάνω, θα κλαίει µε µαύρο δάκρυ. Υποκρισία βέ-
βαια, γι αυτό και εγώ δεν δίνω µεγάλη σηµασία.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Από το επίπεδο της ζηλο-
φθονίας µέχρι το στάδιο της 

παραδοχής ενός συνανθρώπου 
µας, υπάρχει ένας πολύ δύσκολος 
αγώνας ενάντια στο εγώ µας. Όσο 
ζει, ο συνάνθρωπός µας του στέλ-
νουµε αγκάθια. Όταν πεθάνει αι-
σθανόµαστε την ανάγκη να του 
στείλουµε λουλούδια. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Επιδείνωση  καιρού µε απειλητικές  διαθέσεις είχαµε από το µεση-
µέρι της 27 Σεπτεµβρίου µε την  επιδροµή του κυκλώνα  «Ξενο-
φών», ενώ τη  Παρασκευή  κατέφθασε ο κυκλώνας «Ζορµπάς». 

Με απόφαση της Περιφέρειας την Παρασκευή δεν λειτούργησε κανένα 
σχολείο στην Αττική και κατ’ επέκταση και στις Αχαρνές. Τα προβλήµατα 
από την κακοκαιρία «Ξενοφών» και «Ζορµπά» που σαρώνει τις τελευταί-
ες ηµέρες τις Αχαρνές  µε θυελλώδεις ανέµους, βροχές και χαµηλές θερ-
µοκρασίες, είναι ήδη πολλά, µε την πυροσβεστική να δέχεται εκατοντάδες 
κλήσεις για την αποµάκρυνση δέντρων και άλλων αντικειµένων, , ενώ ση-
µειώνονται και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές. Σύµ-
φωνα µε τον διευθυντή του Εθνικού  Μετεωρολογικού κέντρου, Θοδωρή 
Κολυδά,  θα συνεχιστούν  τα φαινόµενα, µε ανέµους εντάσεως 9-10 µπο-
φόρ, βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην νότια Πελοπόννησο, Κρήτη και 
δυτικές Κυκλάδες, ενώ το Σάββατο θα επηρεάσουν και την νότια και ανα-
τολική Αττική.

Μετ΄ εµποδίων  και µε την  Τρίτη  πρόσκληση συνεδρίασης,  συ-
νεδριάζει πλέον το ∆ηµοτικό συµβούλιο Αχαρνών, αφού προ-
ηγούνται δύο αναβολές ελλείψει απαρτίας δηµοτικών συµβού-

λων. Ας δούµε  το νέο τύπο  προσκλων  που θα στέλνει  στο εξής   ο πρό-
εδρος του Συµβουλίου Κώστας Ρούσσας, για την Τρίτη συνεδρίαση. 

Προσκλήσεις για σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τις 31-
08-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 (11η Τακτική ∆ηµόσια Συ-
νεδρίαση) και 12-09-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (12η Τακτι-

κή ∆ηµόσια Συνεδρίαση) αντίστοιχα, όπου και στις δύο συνεδριάσεις διαπι-
στώθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Κων/νο Ρούσσα έλλειψη απαρτίας, 
σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ (13η) ∆ηµόσια συνεδρί-
αση του Σώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 96 Παρ. 3 του Κ.∆.Κ. Ν.3463/2006 που 
θα γίνει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2ος όροφος ∆ηµαρχια-
κού Μεγάρου) στις 19/09/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Προσκλήσεις για σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τις 
19-09-2018 ηµέρα Tετάρτη και ώρα 14:30 Τακτική ∆ηµόσια Συ-
νεδρίαση (14η) και 24-09-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00 

Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση (15η) αντίστοιχα, όπου και στις δύο συ-
νεδριάσεις διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Κο Κωνσταντίνο 
Ρούσσα  έλλειψη απαρτίας, σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην  
ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συνεδρίαση (16η)  του  Σώµατος σύµφωνα µε τις δι-
ατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καθώς και όσα ορίζονται στο 
άρθρο 96 Παρ. 3 του Κ.∆.Κ. Ν.3463/2006 που θα γίνει στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2ος όροφος ∆ηµαρχιακού Μεγάρου) στις 

28/09/2018  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00. 
Το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ επι-
σκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 Σεπτεµβρίου 2018 η αυτού Εξο-
χότης Πρέσβης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων στην Ελλάδα 

κ. Μοχάµεντ Μιρ Αλράισι. Ο κ. Πρέσβης συνοδευόµενος από την τρίτη 
Γραµµατέα της Πρεσβείας των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων στην Ελλά-
δα κα Αµένα Αλ Σοχουκ, ξεναγήθηκε στους χώρους φιλοξενίας και δηµι-
ουργικής απασχόλησης των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ, από την Πρόεδρο του 
Φιλανθρωπικού Σωµατείου Αρωγή και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου της ΑΡΩΓΗΣ κα Βίκυ Έλλιοτ και τον Πρόεδρο της ΑΡΩΓΗΣ κ. Νίκο Γκα-
σούκα και ενηµερώθηκε για τις υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα που υλοποιεί το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών 
ΑΡΩΓΗ. 

Αυτοψία του ∆ηµάρχου Αχαρνών στο 10ο ∆ηµοτικό για κεραία 
κινητής τηλεφωνίας, το πρωί της Πέµπτης 20 Σεπτεµβρίου 2018, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αυτοψία για κεραία κινητής 

τηλεφωνίας που λειτουργεί πλησίον του σχολείου. Την ίδια µέρα ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ικανοποιώντας το αίτηµα του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αχαρνών και συµµεριζόµενος το κατεπείγον του θέµατος εισηγήθηκε 
εκτάκτως και έλαβε έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Αχαρνών, την ανάθεση του θέµατος σε δικηγόρο, προκειµένου να προ-
βεί σε κάθε νόµιµη ένδικη πράξη, µεταξύ των οποίων αίτηση Ασφαλι-
στικών Μέτρων, και Αγωγή για τη συγκεκριµένη κεραία κινητής τηλε-
φωνίας (Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 446/20-9-2108). 

Σύµφωνα µε πληροφορίες του Orthodoxia.Info νέος Πρωτοσύγκε-
λος στην Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως ανα-
λαµβάνει ο Αρχιµανδρίτης Νικόδηµος Αθανασίου, ∆ιευθυντής 

Προσωπικού της Μητροπόλεως Ιλίου.  Ο νέος Πρωτοσύγκελος διαδέχε-
ται τον αρχιµανδρίτη Γαβριήλ Ασπρολούπο, ο οποίος υπέβαλε την παραί-
τησή του για προσωπικούς λόγους.Επίσης την παραίτησή του υπέβαλε και 
ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Εµµανουήλ Σέρβος, από την θέση του Γενικού 
Αρχιερατικού Επιτρόπου.

Και µετά την 1η Οκτωβρίου θα ισχύει το ηλεκτρονικό εισιτήριο.  
Ποιες θα είναι οι αλλαγές µε τις οποίες θα έρθουν αντιµέτωποι 
οι χρήστες των µέσων µαζικής µεταφοράς στο κλινών άστυ. Και 

µετά την 1η Οκτωβρίου 2018 θα συνεχίσει να φορτίζει εισιτήρια µειω-
µένου κοµίστρου σε χάρτινο «έξυπνο» πολλαπλό εισιτήριο για δικαι-
ούχους, όπως άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών, φοιτητές, σπουδαστές, 
πολύτεκνους, νέους έως 18 ετών, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Τα µειωµένα αυτά εισι-

τήρια, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα ισχύουν σε όλα τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ) στην αστική ζώνη 
του ΟΑΣΑ.

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Αχαρνών «Ο Κόκκινος Μύ-
λος» σας προσκαλεί να συµµετάσχετε στην µονοήµερη εκδροµή 
που διοργανώνει την Κυριακή 14/10/18.Ελάτε να περιηγηθούµε 
στην υπέροχη πόλη του Ναυπλίου, να επισκεφτούµε το ιστορικό 

Παλαµήδι και να διασκεδάσουµε στο όµορφο Τολό! Επικοινωνήστε µαζί 
µας για περισσότερες πληροφορίες και για κράτηση θέσεων. Τηλ.: 
2102316280, 6970097374, 6907046367,6941472383 Email: 
lxsokokkinosmylos@hotmail.com. Facebook: @lxsokokkinosmylos

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να «µετακοµίσουν» στην Πολυ-
κλινική του Ολυµπιακού Χωριού, το προσωπικό και ο εξοπλι-
σµός του κέντρου υγείας ώστε από τις αρχές Οκτωβρίου, να ξε-

κινήσει η παροχή δωρεάν υπηρεσιών προς τους πολίτες. Όπως διευκρι-
νίζει ο κ. Βαρδαρός, από την παρέµβαση αυτή δεν πρόκειται να υπάρ-
ξουν αλλαγές στις σχέσεις εργασίας των εργαζοµένων του Κέντρου 
Υγείας και της Πολυκλινικής. Σηµειώνεται ότι το προσωπικό της Πολυ-
κλινικής εργάζεται µε συµβάσεις ενώ στο κέντρο υγείας στην πλειονό-
τητά τους οι γιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

                                              Σε  πλαίσιο 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...
Την Περιφέρεια Αττικής, την έχω 
επιλέξει ως τόπο εργασίας και 
κατοικίας. Την «αλωνίζω» κάθε 
µέρα λόγω της εργασίας µου και 
γνωρίζω-εδώ και χρόνια-τα στά-
σιµα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζει. Θεωρώ ότι τα προβλήµατα 
της Περιφέρειας Αττικής χρονί-
ζουν και αφορούν κυρίως σε 
υποδοµές όπως και σε κοινωνικές 
παροχές. Αν λάβουµε υπόψη µας 
το παράδειγµα της πόλης των 
Αχαρνών, διαπιστώνουµε ότι λό-
γω της απόστασής της από το κέντρο των Αθηνών, «επι-
λέχθηκε» εκούσια ή ακούσια, ως «χώρος απόθεσης»  πα-
ραβατικών στοιχείων. Ειδικότερα στο θέµα της εγκληµα-
τικότητας, η εγκατάσταση µηχανισµών κοινωνικής αντι-
µετώπισης παραβατικών φαινοµένων συνιστά ευθύνη 
της Πολιτείας η οποία θα πρέπει να δράσει θεσµικά µε 
δραστικά µέτρα.

Αλέξανδρος  
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης 
Κεντρώων 

στην Περιφέρεια Αττικής.
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Π ριν από δύο περίπου χρόνια,  µε επιστολή µου 
προς τον σηµερινό ∆ήµαρχο του δήλωνα, επί λέ-
ξει, ότι  «παραιτούµαι από τις αρµοδιότητες που 

µου έχετε αναθέσει και ανεξαρτητοποιούµαι». 
Στην επιστολή της παραίτησής µου υπενθύµιζα στον κ. 

∆ήµαρχο πως στις προεκλογικές συζητήσεις µας για την 
προσχώρησή µου στην παράταξή του είχα θέσει ξεκάθαρα 
την προϋπόθεση της δέσµευσής του για τρεις συγκεκριµέ-
νους στόχους. Οι δεσµεύσεις αυτές ήταν:

1.  Η άµεση έγκριση των µελετών και στη συνέχεια η κα-
τασκευή αγωγών όµβριων υδάτων, για να απαλλαγεί ο ∆ή-
µος µας δια παντός από τις καταστροφικές πληµµύρες.

2. Η κατασκευή πιστοποιηµένων παιδικών χαρών σε 
κάθε µεγάλη γειτονιά του ∆ήµου µας.

3. Η απόδοση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυ-
µπιακού Χωριού στο ∆ήµο µας.

Να θυµίσουµε ότι αποτελεί παγκοσµίως εφαρµοζόµε-
νη αρχή πως η σωστή, η ανθρωποκεντρική  Ανάπτυξη βα-
σίζεται πάντοτε σε πολιτικές που έχουν Κοινωνική, Οικονο-
µική, και Περιβαλλοντική συνιστώσα. 

Το τρίπτυχο αυτό αποτελεί το πλαίσιο της Βιώσιµης 
Ανάπτυξης για τις σύγχρονες πόλεις, Με απλά λόγια, οι δε-
σµεύσεις που είχα ζητήσει από τον ∆ήµαρχο αποτελούσαν 
τους δύο από τους τρεις βασικούς πυλώνες  για τη Βιώσι-
µη Ανάπτυξη του ∆ήµου µας.  

Ο κ. ∆ήµαρχος όχι µόνο ενθουσιάστηκε µε την αναπτυ-

ξιακή προσέγγιση που του έκανα για την πόλη µας, αλλά 
έσπευσε να µου προτείνει να αναλάβω την Αντιδηµαρχία 
των Οικονοµικών, την εποµένη της αναµενόµενης εκλογι-
κής µας νίκης, ώστε να συµπληρωθεί και το τρίτο σκέλος, 
δηλαδή ο Οικονοµικός πυλώνας.

Στην επιστολή της παραίτησης µου, δυο χρόνια µετά την 
ανάληψη της διοίκησης του ∆ήµου, του υπενθύµισα ότι δεν 
τήρησε καµία από τις δεσµεύσεις του!  Συγκεκριµένα:

1. Ακόµα και πριν τα τραγικά γεγονότα από τις πληµµύ-
ρες της  Μάνδρας του υπεδείκνυα ότι η πόλη µας είναι επι-
κίνδυνα απροστάτευτη από την πιθανότητα καταστροφι-
κών πληµµυρών. Πληµµύρες που στοιχίζουν ζωές, πληµ-
µύρες που στοιχίζουν περιουσίες, πληµµύρες που µειώ-
νουν κατακόρυφα την ελκυστικότητα και τις αναπτυξιακές 
προοπτικές µιας πόλης.

2. Οι παιδιές χαρές, όχι µόνο το χρόνο της παραίτησής 
µου, αλλά ακόµα και σήµερα, αποτελούν ένα από τα ση-
µαντικότερα ελλείµµατα κοινωνικής πολιτικής του δήµου 
µας. Στον πέµπτο χρόνο της ∆ηµαρχιακής θητείας του, το 
µόνο που κατάφερε ο κ. ∆ήµαρχος ήταν να πάρει από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µια ακύρωση διαγωνισµού, λό-
γω καταγγελιών, γιατί η προκήρυξη του ∆ήµου για την πο-
λυπόθητη κατασκευή των Παιδικών χαρών είχε φωτογρα-
φικές προδιαγραφές υπέρ συγκεκριµένου εργολάβου! 

Και οι µητέρες µε τα µικρά παιδιά του ∆ήµου περιµέ-
νουν…

3. Καθώς η θέση της Αντιδηµαρχίας των Οικονοµι-
κών δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί αυτοσκοπό µου, 
του υπενθύµισα ότι δέχθηκα αδιαµαρτύρητα την από-
φασή του, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, να ΜΗΝ µε ορίσει Αντιδήµαρ-
χο Οικονοµικών. Μου ανέθεσε µόνον τις «αρµοδιότη-
τες» της χρέωσης των εσόδων, της ∆ηµοτικής Περιουσί-
ας και της σύνταξης ισολογισµού – προϋπολογισµού. 

Κάθε συνδηµότης µας, που γνωρίζει την επιστηµονι-
κή µου γνώση και την επαγγελµατική και αυτοδιοικητι-
κή µου εµπειρία, θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι αν 
µου είχαν ανατεθεί πλήρως τα καθήκοντα του Αντιδη-
µάρχου Οικονοµικών, ο ∆ήµος µας ενδεχοµένως να εί-
χε αποφύγει την πτώχευση.

Στην επιστολή της παραίτησής µου ο κ. ∆ήµαρχος 
απάντησε µε ένα κείµενο υπεκφυγών και αοριστολογί-
ας. Στην πραγµατικότητα δεν αρνήθηκε τα όσα είχαµε 
συµφωνήσει και «κρύφτηκε» πίσω από τη φράση ότι 
δεν υπάρχουν γραπτά κείµενα! Προφανώς του είναι 
άγνωστη η φράση «συµφωνία κυρίων». Πάντως, πάλι 
καλά, δεν τόλµησε να αµφισβητήσει ευθέως τα όσα του 
θυµίζω ότι αθέτησε! 

Το ερώτηµα προς τον κύριο ∆ήµαρχο µετά από πέ-
ντε χρόνια στη ∆ιοίκηση είναι ξεκάθαρο: Πιστεύει ότι οι 
∆ηµότες που τον εµπιστεύτηκαν, φαντάζονταν ότι η πό-
λη µας θα παρουσίαζε τη σηµερινή εικόνα στο τέλος της 
θητείας του;

Μια δικαίωση που έρχεται απ’ τα παλιά… 
 «Οι  δεσµεύσεις µου, παραµένουν  δεσµεύσεις!!!»

                                              Σε  πλαίσιο 
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Πολίτης κατήγγειλε την απόρρι-
ψη απαλλαγής φόρου εισοδή-
µατος λόγω αναπηρίας, επειδή η 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. δεν έκανε απο-
δεκτή την Απόφαση της Πρωτο-
βάθµιας Υγειονοµικής Επιτρο-
πής Ι.Κ.Α., µε την οποία ωστόσο 
διαπιστώθηκε η δια βίου αναπη-
ρία του σε ποσοστό 100%.

Η ∆.Ο.Υ. απέρριψε τη φοροα-
παλλαγή επειδή υποστήριξε ότι: α) 
από την υφιστάµενη νοµοθεσία 
δεν προβλέπεται βεβαίωση ανα-
πηρίας από τον ασφαλιστικό φο-
ρέα (Ι.Κ.Α.) αλλά από τη Νοµαρχία 
και β) από το σύστηµα taxisnet δεν 
επιτρέπεται η επιλογή της συγκε-
κριµένης βεβαίωσης για τη χορή-
γηση της απαλλαγής.

Με την Απόφαση της Πρωτο-
βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής 

Ι.Κ.Α. κρίθηκε η δια βίου αναπηρία 
του πολίτη σε ποσοστό 100%, η 
οποία ήταν σε ισχύ κατά το φορο-
λογικό έτος (2015) που αποκτήθη-
καν τα εισοδήµατά του, καθώς η 
αναπηρία κρίθηκε κατά το έτος 
1999 δια βίου. Η Απόφαση δεν 
αποτελεί γνωµάτευση για επαγ-
γελµατική ή ασφαλιστική αναπη-
ρία αλλά γνωµάτευση υγειονοµι-
κού οργάνου και ζήτησε να γίνει 
δεκτή βάσει της ΠΟΛ. 1088/2015.

Μετά την καταγγελία του πο-
λίτη προς την Ανεξάρτητη Αρχή 
∆ηµοσίων Εσόδων, αναγνωρί-
στηκε η αναπηρία του πολίτη για 
το φορολογικό έτος 2015 και διε-
νεργήθηκε νέα εκκαθάριση της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµα-
τος, από την οποία δεν προέκυψε 
φόρος.

Χορήγηση απαλλαγής φόρου
εισοδήµατος λόγω αναπηρίας

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

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

Σχηματίζουν τον ΝΕΟ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ,  
για να υφαρπάξουν ξανά την ΕΞΟΥΣΙΑ!!!

 Μετά από ένα απ τα πλέον τραγικά καλοκαίρια και µε 
τις πληγές της εθνικής µας τραγωδίας στο Μάτι της Αττικής 
ακόµη ανοιχτές,   το µνηµονιακό πολιτικό σύστηµα που γο-
νάτισε τον τόπο,   τόσο οι «Σαµαροβενιζέλοι» του χθες,   µε 
τον σηµερινό µανδύα του «σωτήρα» Μητσοτάκη,  όσο και 
οι σηµερινοί κυβερνώντες Συριζανέλ του Τσίπρα. Οι νέοι 
υποτακτικοί των Βρυξελλών που εξαπάτησαν τον Ελληνι-
κό λαό µε «σκισίµατα µνηµονίων» και τσάµπα µαγκιές  για 
να υφαρπάξουν την εξουσία,  σχηµατίζουν τον ΝΕΟ ∆Ι-
ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ,   που φέρνει αυτόµατα στο νου όλων µας 
την παροιµία του λαού: «Μπρός γκρεµός και πίσω ρέµα».

 Πλειοδοτώντας και οι µεν και οι δε σε δουλικότητα και 
υπαλληλισµό απέναντι στους ισχυρούς διεθνείς παράγο-
ντες,  ξεπουλούν όχι µόνο τον Εθνικό Πλούτο της χώρας 
αλλά και τον Πολιτισµό και την Ιστορία της,  ταυτιζόµενοι 
απολύτως στην παραχώρηση του ονόµατος και της ταυτό-
τητας της Μακεδονίας µας σε χέρια αλλότρια.

 Με την εξαθλίωση,  οικονοµική και κοινωνική,  να καλ-
πάζει,  παρά τα πρόσφατα ψεύδη περί εξόδου από τα µνη-
µόνια εκ µέρους του κυβερνητικού θιάσου,  µε την ανοµία 
να προκαλεί διχασµό και κοινωνική έκρηξη.  

 Ο νέος δικοµµατισµός αφού ξέµεινε από «αφηγήµατα» 
κι άλλα επικοινωνιακά τερτίπια,  παίζει το τελευταίο του 
χαρτί κάνοντας ολοµέτωπη επίθεση στις υγιείς πολιτικές 

δυνάµεις οι οποίες αποτελούν και την µόνη ελπίδα κάθαρ-
σης και φυγής προς τα εµπρός.

 Η πλέον λοιπόν κλασική µέθοδος µπαίνει σε δράση, 
 αυτή της εξαγοράς συνειδήσεων. Πρόσωπα που απέκτη-
σαν πολιτική οντότητα στη πλάτη ενός λαοπρόβλητου κι 
αναγνωρίσιµου αρχηγού,  πρόσωπα που γλυκάθηκαν από 
την καρέκλα και την «κερασµένη ζωή» του Βουλευτή,  πρό-
σωπα που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά το έλλειµµα 
ήθους και τον τυχοδιωκτισµό,  γίνονται όργανα της αποστα-
σίας εκ µέρους τους συστήµατος εξουσίας.

 Αυτό που το σύστηµα βέβαια δεν µπορεί ή δεν θέλει 
να κατανοήσει είναι πως τελικά ο κόσµος καταλαβαίνει και 
πως οι πολίτες θα τιµωρήσουν την αθλιότητα όταν έρθει η 
ώρα και θα στηρίξουν ξανά  υγιείς πολιτικές δυνάµεις του 
τόπου,    την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ, 
 θα στηρίξουν και θα δώσουν φωνή σε µια νέα γενιά πολι-
τικών προσώπων άφθαρτων,  προερχόµενων από τα σπλά-
χνα της κοινωνίας και της αγοράς,  προσώπων που γνωρί-
ζουν τα προβλήµατα από πρώτο χέρι,  κυρίως όµως προ-
σώπων που ως βασικό χαρακτηριστικό έχουν το ΗΘΟΣ.

 Το στοιχείο δηλαδή εκείνο που,  µε ελάχιστες εξαιρέ-
σεις,  απουσιάζει από την πολιτική ζωή του τόπου κι αποτε-
λεί την απαραίτητα προϋπόθεση για να έρθει η  ΑΛΗΘΙΝΗ 
ΕΛΠΙ∆Α.

Πολιτικό Άρθρο του  Γιώργου ∆αµάσκου  

Πολιτευτή της Ένωσης Κεντρώων 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: «ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α»

Τ ο καλοκαίρι όπως όλα δείχνουν µας 
αποχαιρετά. Τα µαύρα σύννεφα ήρθαν 
να καλύψουν τον ουρανό της πόλης κι 

οι κάτοικοι, έχοντας ακόµη στη µνήµη τους τρα-
γικές εικόνες από δρόµους που τα προηγούµε-
να χρόνια, έγιναν επικίνδυνα ρέµατα στην πρώ-
τη έντονη νεροποντή, αγωνιούν αν ο ∆ήµος, 
αυτή τη χρονική περίοδο, έχει φροντίσει για τον 
καθαρισµό των φρεατίων και των ρεµάτων. 

Αγωνιούν αν οι υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας και του ∆ήµου έχουν µεριµνήσει να κά-
νουν τις απαιτούµενες παρεµβάσεις στα γνω-
στά επικίνδυνα σηµεία για να είναι η πόλη 
ασφαλής, για τους δηµότες, τα οχήµατα, τα 
παιδιά. 

Η ∆εκελείας, η Παγκάλου, η Πάρνηθος, η πλατεία Καρά-
βου, η λεωφόρος Καραµανλή, η Πλήθωνος Γεµιστού κ.α., 
είναι οι δρόµοι, που όταν πληµµυρίζουν, καταστρέφουν πε-
ριουσίες, γίνονται επικίνδυνοι. Οι καταστηµατάρχες κάθε 
χρόνο τέτοια εποχή, «ταµπουρώνουν» τα καταστήµατά τους 
µε σακιά γεµάτα άµµο, µε κατασκευές που θα εµποδίσουν, 
όσο είναι δυνατόν, τα ορµητικά νερά της νεροποντής.

Η ∆ηµοτική Αρχή άραγε, έχει καθαρίσει τα φρεάτια, έχει 
αποµακρύνει σκουπίδια και βαρέα αντικείµενα από τα συ-
γκεκριµένα σηµεία ή περιµένει πρώτα να γίνει το κακό και 
µετά να παρέµβει;

Η ∆ιεύθυνση Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττι-
κής, σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Υδραυλικών και 
Κτιριακών Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών, είχαν ξεκινήσει τον περασµένο Απρίλιο εργασίες 
για την αποκατάσταση πρανών στο ρέµα Εσχατιάς. Το έργο 

περιελάµβανε, τον καθαρισµός του ρέµατος, την κατασκευή 
τοίχων αντιστήριξης µε συρµατοκιβώτια αλλά και την ενί-
σχυση της κοίτης του ρέµατος όπου ήταν αναγκαίο. Οι εργα-
σίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί; Οι δηµότες που «πνίγονται» 
όταν το ρέµα πληµµυρίζει, µπορούν να νοιώθουν ασφαλείς; 

Το γεφυράκι στη Χαραυγή, που καθηµερινά µαθητές και 
γονείς το περνούν για να πάνε σχολείο, έχει επισκευαστεί ή 
θα γίνουν παρεµβάσεις µόνο όταν συµβεί κάποιο ατύχηµα;

Η δηµοτική Αρχή έχει γίνει γραφική µε τις συνεχείς εξαγ-
γελίες έργων και παρεµβάσεων που ποτέ όµως δεν υλοποι-
ούνται µε αποτέλεσµα οι δηµότες να λένε «Έργα ακούµε και 
έργα δεν βλέπουµε…»

Τα ακραία καιρικά φαινόµενα που τα τελευταία χρόνια πλήτ-
τουν την χώρα µας, πρέπει να ευαισθητοποιούν όλους εκείνους 
που έχουν την ευθύνη της προστασίας των πολιτών και που κύ-
ριο µέληµά τους πρέπει να είναι η πρόληψη, η προστασία της 
ανθρώπινης ζωής πρωτίστως και κατόπιν της περιουσίας τους.

Η ∆ηµοτική Αρχή πρέπει να προλαµβάνει δυ-
σάρεστες κι ορισµένες φορές επικίνδυνες κατα-
στάσεις που δηµιουργούνται από νεροποντές µε 
µεγάλη ένταση. «Των φρονίµων τα παιδιά πριν 
πεινάσουν µαγειρεύουν» λέει µια σοφή παροιµία. 

Ο ∆ήµαρχος πρέπει επιτέλους να αλλάξει 
τροπάριο και να µην βρίσκει δικαιολογίες στον 
«κακό µας τον καιρό» αλλά να ενδιαφερθεί σο-
βαρά µε τα προβλήµατα της πόλης και των δη-
µοτών. ∆εν µπορεί να αποτελεί άλλοθι το γεγο-
νός πως η πολιτεία δεν έχει φροντίσει έως και σή-
µερα να κατασκευάσει αγωγούς οµβρίων ακό-
µα – ακόµα και στο Κεντρικό Μενίδι µε 
αποτέλεσµα, όταν βρέχει, η πόλη να θυµίζει κα-
κέκτυπο της Βενετίας. Αυτό που πάντα λένε οι 

δηµότες στον εκάστοτε δήµαρχο είναι «άσε τι δεν έκαναν οι άλ-
λοι. Εσύ πες µας τι έκανες για να λύσεις το πρόβληµα». Και εί-
ναι αλήθεια, πως αυτή η δηµοτική αρχή, πέρα από τις φωτο-
γραφήσεις και τις εξαγγελίες για την αντιµετώπιση του προβλή-
µατος, δεν έχει να παρουσιάσει κάποιο έργο.

Λίγο πριν τον χειµώνα η παράταξή µας κρούει τον κώδω-
να του κινδύνου στην ∆ηµοτική Αρχή τονίζοντας πως ΑΜΕ-
ΣΑ πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες παρεµβάσεις στα ση-
µεία κινδύνου, να λάβει όλα τα απαιτούµε µέτρα, καθώς επί-
σης να έχει σε κατάσταση εγρήγορσης την Πολιτική Προστα-
σία για να µην ξαναπούν οι δηµότες µε την πρώτη ψιχάλα 
«Βοήθα Παναγιά µου…»

Σπύρος Ι. Βρεττός
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης
«ΑχαρΝέων Ελπίδα»

Σπύρος  Βρεττός: Να µην πούµε πάλι «Βοήθα Παναγιά µου»…



ΑΧΑΡΝΑΙ
Κωνσταντινουπόλεως 362, Αχαρναί 13673 - Τηλ.: 210 24 67 368
e-mail: info@kounellas-iatriki.gr  - www.kounellas-iatriki.gr

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
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Οι Αχαρνές είναι µια ελλιπώς φωτιζόµενη και βρώµικη πόλη.
Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι σαφές ότι συντηρούν και εκτρέφουν την παραβα-
τικότητα και την εγκληµατικότητα.
Ο ∆ήµος δεν µπορεί να αστυνοµεύει , µπορεί όµως να αλλάξει αυτά τα χαρακτη-
ριστικά. 
Πως;
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων τον Απρίλιο του 2017 παρουσίασε ολο-
κληρωµένο πρόγραµµα χρηµατοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθ-
µιση των δικτύων του δηµοτικού οδοφωτισµού. (http://www.tpd.gr/?p=3944) 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας και περιλαµβάνει :
1) Χρηµατοδότηση 100% από το ταµείο.
2) Τοποθέτηση σύγχρονων φωτιστικών σωµάτων χαµηλής κατανάλωσης.
3) Η επένδυση θα αποπληρώνεται µέσα από την µείωση του λογαριασµού κα-

τανάλωσης ρεύµατος.
4) Το ταµείο παρέχει υπόδειγµα µελετών, δωρεάν λογισµικό για την αξιολόγη-
ση της επένδυσης, τεχνικές προδιαγραφές του έργου,  πρότυπο τεύχος δηµοπρά-
τησης κτλ.
5) Εγγύηση καλής λειτουργίας καθ΄ όλη της διάρκεια ζωής του έργου

Ο ∆ηµος πρέπει να είναι σωστά φωτισµένος και καθαρός.
Εµείς , αυτό εννοούµε όταν λέµε  «κοινή λογική στην διαχείριση και λειτουργία 
της ∆ηµοτικής  Αρχής»

 Εισηγητές Αχαρνές Ξανά
Γιώργος Λέκκας  Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Μιχ. Βαρελάς
Κωνσταντίνος Στάµου  Πολιτικός Μηχανικός Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών
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  Κώστας  ∆έδες
Αποκαλυπτική συνέντευξη
του πολιτευτή της  Ν∆ 
στην Περιφέρεια Αττικής

«Ανεργία, εγκληµατικότητα, έλλειψη επενδύσεων
ταλαιπωρούν τη ζωή των πολιτών στην  Αττική»

‘‘

 Η έλλειψη υποδοµών στη βόρεια
και ανατολική Αττική, διώχνει
τους επενδυτές και η έλλειψη

θέσεων εργασίας, διώχνει τους νέους.

Τ ην αναγκαιότητα ενός αναπτυξιακού σοκ και στην 
Ανατολική Αττική προκειµένου οι πολίτες να βγουν 
από τις Συµπληγάδες της κρίσης, επισηµαίνει σε συ-

νέντευξή του, ο διαπρεπής νοµικός και υποψήφιος βουλευ-
τής Αττικής της Νέας ∆ηµοκρατίας στις εκλογικές αναµετρή-
σεις του 2015, Κώστας ∆έδες. Ο διαπρεπής νοµικός ανοίγει 
τα χαρτιά του για το ενδεχόµενο υποψηφιότητάς του στις 
επερχόµενες εθνικές εκλογές.

■  Πιστεύετε ότι η κατάτµηση της εκλογικής περιφέρειας της 
Αττικής θα βοηθήσει στην καλύτερη εκπροσώπηση των δύο 
περιοχών της στην κεντρική διοίκηση προς όφελος των πο-
λιτών της;

Απαιτείται αναµφισβήτητα ο εκσυγχρονισµός του εκλογικού 
µας συστήµατος. Η κατάτµηση είναι µια εκ των παρεµβάσεων 
που έπρεπε να γίνουν και η Νέα ∆ηµοκρατία τη στήριξε. Στη 
συνολικότερη αναµόρφωση όµως, πρέπει να περιληφθεί και 
η θεσµοθέτηση της ψήφου των Ελλήνων που ζουν στο εξω-
τερικό, κάτι που η Νέα ∆ηµοκρατία θα φροντίσει να γίνει. Επι-
σηµαίνω ότι πολλές είναι οι οικογένειες στη βόρεια και ανατο-
λική Αττική που έχουν δει τα παιδιά τους να αναχωρούν για 
το εξωτερικό, σε αναζήτηση εργασίας. Είναι κυρίως νέοι επι-
στήµονες, οι οποίοι πρέπει να έχουν λόγο για το µέλλον της 
πατρίδας µας και δικαιούνται να ψηφίζουν στον τόπο διαβίω-
σής τους.

■  Προτίθεστε να είστε υποψήφιος στις επερχόµενες βου-
λευτικές εκλογές; Σε ποιά από τις δύο περιοχές της Αττικής 
και για ποιόν λόγο;

Η απόφαση για το ποιες και ποιοι θα είναι υποψήφιοι στις επερ-
χόµενες βουλευτικές εκλογές, ανήκει στον Πρόεδρο της Νέας 
∆ηµοκρατίας. Το ενδιαφέρον µου να προσφέρω στην βόρεια 
και ανατολική Αττική είναι δεδοµένο. Ήµουν υποψήφιος στις 
δύο εκλογικές αναµετρήσεις του 2015 στην Αττική και η εµπει-
ρία που αποκόµισα είναι πολύτιµη. Και έκτοτε, συνεχίζω να 
δραστηριοποιούµαι εδώ, συµµετέχοντας στην προσπάθεια της 
παράταξης για την ανάδειξη στην πρωθυπουργία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
της περιοχής, όπως είναι η ανεργία.

■  Πώς θα ιεραρχούσατε τα βασικά προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει η περιοχή;

Ανεργία, εγκληµατικότητα, έλλειψη επενδύσεων και µια γενι-
κότερη αδιαφορία στο Μέγαρο Μαξίµου για την περιοχή µας, 
συνιστούν ένα πλέγµα σοβαρότατων προβληµάτων που τα-
λανίζουν τη ζωή των πολιτών στη βόρεια και ανατολική Αττι-
κή. Και ουδείς στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ενδιαφέρε-
ται. Η έλλειψη επενδύσεων, η πληµµελής αστυνόµευση, αλ-
λά και η έλλειψη χώρων άθλησης, είναι θέµατα  που πρέπει 
να αντιµετωπιστούν άµεσα. Η στάση που τήρησε η συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, έναντι των Συµπράξεων ∆ηµοσίου – Ιδι-
ωτικού Τοµέα είναι πολύ χαρακτηριστική µιας ιδεοληπτικής 
όσο και αναχρονιστικής νοοτροπίας, που µας γυρίζει πάρα 
πολλά χρόνια πίσω και αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυ-
ξη της βόρειας και της ανατολικής Αττικής.

■  Έχοντας ιδιαίτερη σχέση µε τον τοµέα της ανάπτυξης, θεω-
ρείτε ότι η ανατολική Αττική κινείται προς την κατεύθυνση αυ-
τή και πού θα καλούσατε το κράτος να εστιάσει ώστε να αλλά-

ξουν τα δεδοµένα προς όφελος των πολιτών της περιοχής;
Τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται γενικότερα είναι αντιαναπτυ-
ξιακά. Είναι πλέον σαφές τοις πάσι ότι η συγκυβέρνηση έχει 
αλλεργία στο επιχειρείν, κάτι που φυσικά πλήττει και την ανα-
τολική Αττική, που κάποιοι στο Μέγαρο Μαξίµου θέλουν να 
τη µετατρέψουν στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αυτό δεν θα πε-
ράσει, δεν θα το επιτρέψουµε. Αρκετά! Η έλλειψη υποδοµών 
στη βόρεια και ανατολική Αττική, διώχνει τους επενδυτές και 
η έλλειψη θέσεων εργασίας, διώχνει τους νέους. Πρέπει να 
βγούµε από αυτόν τον φαύλο κύκλο το συντοµότερο δυνα-
τόν. Και ο µόνος τρόπος, είναι οι επενδύσεις στη βόρεια και 
ανατολική Αττική που θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και 
υποδοµές και θα αναζωογονήσουν γενικότερα την τοπική οι-
κονοµία, δίνοντας αναπτυξιακή ανάσα.

■ Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υποστηρίζει ότι έχει βάλει τις 
βάσεις για την ανάπτυξη και στην ανατολική Αττική αφενός µε 
τις ανακοινώσεις για επέκταση των οδικών αξόνων και των µέ-
σων σταθερής τροχιάς αφετέρου µε κινήσεις όπως το αποκα-
λούµενο Αναπτυξιακό Συνέδριο που πραγµατοποίησε την 
άνοιξη στο Λαύριο. Ποιά είναι η άποψή σας;

Αυτό που µετράει είναι η ουσία και όχι οι επικοινωνιακές φιέ-
στες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Πέραν των κατά και-
ρούς διακηρύξεων και του όποιου περιστασιακού ενδιαφέρο-
ντος ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται για το πώς τα περνά ο 
κόσµος στην ανατολική και βόρεια Αττική, είναι νοµίζω φανε-
ρό ότι δεν υπάρχει στην περιφέρειά µας επένδυση, αλλά απο-
επένδυση. Και αυτό, µε ευθύνη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – 

ΑΝΕΛ, η οποία έχασε τρία πολύτιµα χρόνια, λέγοντας στον κό-
σµο παραµύθια. Ναι, απαιτούνται νέοι οδικοί άξονες και επε-
κτάσεις, πράγµατα για τα οποία τίποτα απολύτως δεν έγινε τα 
τελευταία τρία χρόνια. Ο κόσµος θέλει έργα και όχι λόγια.

■ Η Νέα ∆ηµοκρατία κυβέρνησε τον τόπο επί αρκετά χρόνια 
και είναι αλήθεια ότι η περιοχή της ανατολικής Αττικής δεν 
γνώρισε κάποια ιδιαίτερη άνθηση πέραν µιας ανάπτυξης µε κυ-
ρίαρχο γνώρισµα την αυθαίρετη δόµηση. Τί να νοµίζετε ότι θα 
αλλάξει µε µια ενδεχόµενη διακυβέρνηση της χώρας από τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη;

Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως ένα αναπτυξιακό σοκ. Και αυ-
τό πρέπει να γίνει σε νέες όσο και στέρεες βάσεις. Πολλά που 
έπρεπε να γίνουν στο παρελθόν, δεν έγιναν. Και έγιναν και λά-
θη. Όµως, αν οι διαπιστώσεις δεν αποτελέσουν τη βάση για 
ένα καλύτερο αύριο, δεν θα πάµε πουθενά. Είναι κοινή παρα-
δοχή ότι η ανατολική και η βόρεια Αττική πάσχουν σε επίπε-
δο υποδοµών. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά για την φροντί-
δα υγείας, την Παιδεία, την ύδρευση, την αποχέτευση και την 
αντιπληµµυρική προστασία, για το οδικό δίκτυο, για τη δηµό-
σια τάξη, για τις µεταφορές και για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη για νέους χώρους 
άθλησης για τη νεολαία. Η εγκληµατικότητα «θερίζει» και 
πλήττει κυρίως τους ανθρώπους του µεροκάµατου και τους 
ευάλωτους συµπολίτες µας. Η ενίσχυση της αστυνόµευσης 
αποτελεί µονόδροµο και πρέπει να τη διεκδικήσουµε µε επι-
τυχία. Η διαβίωση σε συνθήκες ασφάλειας είναι δικαίωµα του 
κάθε πολίτη και σε αυτό στη Νέα ∆ηµοκρατία είµαστε κάθε-
τοι. Η ενίσχυση του συγκοινωνιακού δικτύου είναι ζωτικής ση-
µασίας. Πρέπει επίσης να δροµολογηθούν άµεσα πολιτικές 
που θα ενισχύσουν την απασχόληση στην ανατολική και στη 
βόρεια Αττική και θα λαµβάνουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της περιφέρειας. Οι επενδύσεις εδώ είναι απα-
ραίτητες για την αναζωογόνηση της οικονοµίας.

■ Ασπάζεστε την άποψη ότι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν το 
συντοµότερο δυνατό και γιατί;

Κάθε µέρα που περνά µε τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
στην εξουσία, ο τόπος ζηµιώνεται και τα εθνικά συµφέροντα 
λαβώνονται. Έχουµε πληρώσει ήδη πάρα πολύ ακριβά και 
δυστυχώς θα συνεχίσουµε να πληρώνουµε και στο µέλλον, 
τους πειραµατισµούς, τις ιδεοληψίες και τις αυταπάτες των αν-
θρώπων δύο κοµµάτων, που µας έλεγαν στο παρελθόν από 
τα έδρανα της αντιπολίτευσης, πως θα έσκιζαν τα µνηµόνια 
και πως θα «χόρευαν» τις αγορές. Και όλοι είδαµε τι έγινε το 
πρώτο εξάµηνο του 2015 και τι ακολούθησε, ενώ οι έλεγχοι 
κεφαλαίων συνεχίζουν να στραγγαλίζουν το επιχειρείν, όπως 
και η υπερφορολόγηση. Η άµεση προκήρυξη εκλογών θα 
στείλει στα έδρανα της αντιπολίτευσης όλους αυτούς τους 
τυχοδιώκτες που πρόδωσαν τις προσδοκίες του ελληνικού 
λαού, έφεραν στη ζωή µας άλλα δύο µνηµόνια, υποθήκευ-
σαν τον εθνικό πλούτο για έναν αιώνα και σήµερα, προκει-
µένου να κερδίσουν χρόνο στην εξουσία, ξεπουλούν τα εθνι-
κά µας συµφέροντα. Όσο συντοµότερα, λοιπόν, διεξαχθούν 
οι εκλογές, τόσο το καλύτερο για την πατρίδα µας. Η Ελλά-
δα, πρέπει να ξαναβρεί τον ρυθµό της, να επιστρέψει στην κα-
νονικότητα και να φέρει πίσω τα παιδιά της που έφυγαν στο 
εξωτερικό.

ΠΗΓΗ : www.notioanatolika.gr

Η ενίσχυση της αστυνόµευσης αποτελεί µονόδροµο
και πρέπει να τη διεκδικήσουµε µε επιτυχία.
Η διαβίωση σε συνθήκες ασφάλειας
είναι δικαίωµα του κάθε πολίτη και σε αυτό
στη Νέα ∆ηµοκρατία είµαστε κάθετοι.

‘‘
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Σ ε εφιάλτη εξελίσσεται τελικά  το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για τους πολίτες 
των Αχαρνών και κατ’ επέκταση για 

ολόκληρη την πόλη αφού έχει να 
πραγµατοποιηθεί συνεδρίαση από τον Ιούλιο 
µέχρι και σήµερα και ενώ τον Αύγουστο 
προέκυψαν γεγονότα τα οποία έκρουαν τον 
κώδωνα του κινδύνου και επέβαλαν να 
είµαστε σε επιφυλακή κάθε 24ωρο,  µετά και 
την φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Η πρωτοφανής αδιαφορία και ανευθυνότητα 
που επιδεικνύει η δηµοτική αρχή µπροστά σε 
έναν ενδεχόµενο κίνδυνο που θα σήµαινε την 
ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης  αλλά και 
µπροστά σε άλλα σοβαρά ζητήµατα που 
χρήζουν άµεσων αποφάσεων,  µαρτυρούν για 
άλλη µία φορά την ανικανότητα και την 
αναξιοπιστία  της.

Ο χρόνος που έχει αποµείνει µέχρι τις 
δηµοτικές εκλογές, θα πρέπει να είναι χρόνος 
που θα αξιοποιηθεί κατάλληλα από τους 
δηµότες,  προκειµένου να κρίνουν τη συνέπεια 
των υποψηφίων ως προς τις θέσεις που πήραν 
στην πορεία του χρόνου για σηµαντικά θέµατα 
που αφορούν στην πόλη και κατά πόσο 
παρέµειναν σταθεροί στα όσα υποστήριζαν και 
για τα οποία οι πολίτες τους εµπιστεύτηκαν. 

Στο σηµείο που πλέον έχει φτάσει η πόλη, 
δεν υπάρχει χρόνος για αναβολές, πειράµατα και 
φιλοσοφικές συζητήσεις χωρίς διεξοδικές και 
δραστικές λύσεις. Οι Αχαρνές χρειάζονται 
ανθρώπους µε ήθος, ικανότητα αλλά πάνω από 
όλα θέληση και αποφασιστικότητα να 
«αλλάξουν» σελίδα, θέτοντας την πόλη µας σε 
τροχιά ανάπτυξης 

Για να το επιτύχουµε αυτό, θέλουµε τον κάθε 
δηµότη στο πλευρό µας,  συµπαραστάτη και 
ενεργό µέλος, µε κριτική άποψη και µε νέες ιδέες 

ώστε µέσα από έναν υγιή διάλογο και ένα 
πρόγραµµα που είναι αποτέλεσµα χρόνιων 
διαβουλεύσεων να καταφέρουµε να πάρουµε 
πίσω την χαµένη αίγλη της πόλης µας. 

Αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα της 
κατάστασης της πόλης και πάντοτε µε 
υπευθυνότητα και συνέπεια καταθέσαµε το 
πρόγραµµά µας ένα χρόνο πριν τις εκλογές για 
να έχουν οι πολίτες των Αχαρνών τη δυνατότητα 
να αξιολογήσουν επαρκώς τις προτάσεις και τις 
δεσµεύσεις µας οι οποίες καλύπτουν το 
ευρύτερο φάσµα των ζητηµάτων που 
αντιµετωπίζει ο ∆ήµος Αχαρνών ενώ 
παράλληλα έχουµε εξ’ αρχής θέσει 
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την 
υλοποίηση τους. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους 
θεωρούµε δεδοµένη την εµπιστοσύνη των 
πολιτών στο πρόσωπό µας αφού πάντοτε µε 
εντιµότητα, ειλικρίνεια και σεβασµό η «Νέα 
∆ύναµη» στέκεται δίπλα στον πολίτη, έχει 
καταφέρει να χτίσει µία σχέση εµπιστοσύνης µαζί 
του και µένει µόνο όλοι µαζί ενωµένοι να 
«αλλάξουµε» σελίδα για τις Αχαρνές. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Γ ια να µπορεί να υπάρξει 
ανάπτυξη σε µία κοινωνία, 
είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ισχυρής και ανταγωνιστικής 
βιοµηχανικής δραστηριότητας. Ο 
∆ήµος Αχαρνών εδώ και πολλά 
χρόνια αποτελεί  πόλο 
εγκατάστασης βιοµηχανικών και 
βιοτεχνικών µονάδων εξαιτίας 
της γεωγραφικής του θέσης και 
των µεγάλων εκτάσεων γης που 
διαθέτει και µεγάλο µέρος του 
πληθυσµού της πόλης απασχολείται σε αυτές. 
Παράλληλα ο βιοµηχανικός και βιοτεχνικός 
τοµέας εξασφαλίζει σηµαντικά έσοδα  για το 
∆ήµο.

Για να µπορεί να είναι όµως ανταγωνιστικός και 
ισχυρός ο βιοµηχανικός και βιοτεχνικός τοµέας στην 
πόλη µας,  θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι 
κατάλληλες υποδοµές που θα δώσουν ώθηση σε 
νέες επενδύσεις και θα διευκολύνουν  τη λειτουργία 
όσων ήδη εδρεύουν στην περιοχή µας. 

Ο λόγος που αποφάσισα να ασχοληθώ µε τα 
κοινά του ∆ήµου Αχαρνών και να αναλάβω τον 
τοµέα της Βιοµηχανίας και Βιοτεχνίας, είναι το 
γεγονός ότι η παράταξη µας διαθέτει το όραµα, τις 
λύσεις και τους κατάλληλους ανθρώπους, που 
µπορούν να κάνουν πράξη την ανάπτυξη και την 
εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας για τους 
δηµότες της πόλης µας. 

Πρωταρχικός µας στόχος είναι η ένταξη στο 
σχέδιο πόλεως των ζωνών ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. οι 
οποίες στο µεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται 
υπό εξυγίανση και θα πρέπει άµεσα να ενταχθούν 
στο σχέδιο πόλης. Εξίσου σηµαντική είναι η 
εκπόνηση µελετών και η άµεση υλοποίησή τους 
όσον αφορά στο δίκτυο ακαθάρτων στις εν λόγω 
περιοχές, πράγµα το οποίο δυσχεραίνει τη 
λειτουργία των υπαρχουσών επιχειρήσεων 

και αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα 
για την εγκατάσταση νέων στην 
περιοχή µας. 

Ταυτόχρονα, δίνουµε µεγάλη 
βαρύτητα στη δηµιουργία ενός οδικού 
δικτύου που θα εξασφαλίζει την 
εύκολη πρόσβαση στους  χώρους των 
ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ, µε ταυτόχρονη 
εξασφάλιση του κατάλληλου οδικού 
φωτισµού που κατά συνέπεια θα 
αναβαθµίσουν τις περιοχές αυτές και 
αισθητικά ώστε να µπορούν να 

φιλοξενούν πέρα από τις εγκαταστάσεις λειτουργίας 
τους και τις εκθέσεις των προϊόντων και των 
υπηρεσιών τους. 

Ένα ακόµη καίριο ζήτηµα που απασχολεί τις 
βιοµηχανίες και βιοτεχνίες των περιοχών αυτών είναι 
η µη σύνδεση τους µε το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ, µε 
αποτέλεσµα το νερό που χρησιµοποιείται να είναι 
αµφιβόλου ποιότητος και περιορισµένης ποσότητος.

Τα δηµοτικά τέλη σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις 
µπορεί να αποτελέσουν κίνητρο για την 
προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην περιοχή µας 
αλλά και για την παραµονή όσων ήδη υπάρχουν. 
Κρίνουµε σκόπιµη την µείωση των δηµοτικών 
τελών, γεγονός το οποίο θεωρούµε πως θα δώσει 
«ανάσα» στις επιχειρήσεις του τόπου µας και θα µας 
κάνει πιο ανταγωνιστικούς στην προσέλκυση νέων 
επενδύσεων.

Με τις παραπάνω υποδοµές, είναι πολλαπλό
το όφελος που αποκοµίζουµε, εξασφαλίζοντας την 
εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων, την 
προσέλκυση νέων επενδύσεων οι οποίες θα 
οδηγήσουν στο άνοιγµα νέων θέσεων εργασίας και  
αποφέροντας στο ∆ήµο µεγάλα οικονοµικά οφέλη 
για να γίνουµε ένας δήµος εύρωστος οικονοµικά. 

Γρηγόρης Συρανίδης (Βιοµήχανος)
Τοµεάρχης Βιοµηχανίας & Βιοτεχνίας

Υποψ. ∆η. Σύµβουλος - «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Οι πέντε βασικοί άξονες για την ανάπτυξη της 
βιοµηχανίας  και βιοτεχνίας στο ∆ήµο Αχαρνών

• 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.

Μαζί «αλλάζουµε σελίδα»
για την πόλη των Αχαρνών



Το «∆έντρο Ζωής Σωµατείο Εθελοντών Αιµοδοτών» 
συµµετείχε και διοργάνωσε την 1η Λαµπαδηδροµία Εθε-
λοντών Αιµοδοτών σε συνεργασία µε την Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.).
Πήραν µέρος σύλλογοι του Ολυµπιακού χωριού, η Ένωση 

Γονέων και οι φορείς του Κόκ. Μύλου Μικροί & Μεγάλοι έλα-
βαν µέρος, µε σηµείο εκκίνησης το Ολυµπιακό Χωριό (ΕΚΕΑ) 
και Κάτω Αχαρναί και τερµατισµό την Κεντρική Πλατεία Αχαρ-
νών, µε οµιλίες, απολογισµό , χαιρετισµούς και … Υποσχέσεις 
για νέες δραστηριότητες,

Με µεγάλη προσέλευση των µελών και φίλων µας, 
πραγµατοποιήθηκε  ο Πανηγυρικός Εσπερινός, προς 
τιµήν της προστά-

τιδας των Τριτέκνων.  της 
Αγίας Σοφίας και των τέ-
κνων της στον Ιερό Ναό 
Κοιµήσεως Θεοτόκου στις 
Αχαρνές την Κυριακή 16 
Σεπτεµβρίου. Πλήθος κό-
σµου συνέρρευσε στην 
εκδήλωση µεταξύ των 
οποίων εξέχουσες προ-
σωπικότητες του πολιτι-
κού βίου του τόπου µας. 
Με  την παρουσία του ∆ε-
σπότη µας και των ιερέων 
του Ναού και ακολούθη-
σε η Περιφορά της εικό-
νας της Αγίας στην κεντρι-
κή πλατεία του Αγίου 

Βλασίου. Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Συλλόγου µας, Μα-
ρία Ναυροζίδου στον εναρκτήριο λόγο της σηµείωσε την µε-

γάλη χαρά της για την 
πραγµατοποίηση της εκ-
δήλωσης, ενώ µας θύµισε 
την χρονική έναρξη του 
επίσηµου εορτασµού της 
Αγίας ως πολιούχου των 
Τρίτεκνων οικογενειών 
πριν από 8 χρόνια. Κατό-
πιν, δήλωσε την µεγάλη 
επιθυµία του Συλλόγου 
ως προς την ανέγερση 
Ναού προς τιµήν της Αγί-
ας Σοφίας, λαµβάνοντας 
την στήριξη και την σύµ-
φωνη γνώµη του Σεβα-
σµιώτατου κ.κ. Αθηναγό-
ρα καθώς και του ∆ηµάρ-
χου  κ. Κασσαβού.
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Με δεκάδες πυροτεχνήµατα υποδέχθηκαν, την Παρασκευή 21 Σεπτεµβρί-
ου 2018,  το βράδυ µπροστά από το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών, δεκά-
δες άνθρωποι τον ποδηλάτη και αρχισυντάκτη του ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ.gr Βα-

σίλη Καρυοφυλλίδη  Ο ποδηλάτης ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου από το σηµείο που 
τερµάτισε, στο πλαίσιο της δράσης «Αχαρνές – Τραπεζούντα – Αχαρνές : Ποδη-
λατώντας  για τον πολιτισµό»–που ως σκοπό είχε να αναδείξει τον πολιτιστικό 
πλούτο της περιοχής του και δη το αρχαίο θέατρο τα οποία συνέδεσε ποδηλα-
τικά µε διάφορα µνηµεία στην Ελλάδα και τον Πόντο. Στη λιτή καλλιτεχνική εκ-

δήλωση που έγινε ύστερα στην κεντρική πλατεία της πόλης και περιελάµβανε 
παραδοσιακά τραγούδια από ποντιακή ορχήστρα, παραδοσιακούς χορούς από 
τον Σύλλογο Ποντίων Μάνδρας «Οι ∆ιόσκουροι» και το Λύκειο των Ελληνί-
δων, ζωντανές συνδέσεις µε τα Σούρµενα και την Τραπεζούντα του Πόντου, τον 
ποδηλάτη βράβευσαν µε αναµνηστική πλακέτα ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Γιάννης 
Κασσαβός, η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Αχαρ-
νών, Μαρία Ναυροζίδου και η επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών για την Ανάδει-
ξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών «Επισκήνιον», Μαρία Μίχα. 

Μια υπέροχη  βραδιά που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πελο-
ποννησίων Αχαρνών, στην εορταστική εκδήλωση για την 
επέτειο Άλωσης της Τριπολιτσάς, το Σάββατο 22 Σεπτεµβρί-

ου 2018 , στην πλατεία «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (Αγίου Πέτρου 
& Βαίου Κρήτης). Το πρόγραµµα περιελάµβανε :  Χαιρετισµό της 
Προέδρου του Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών κ. Πόπης Φα-
µελίτου, Χαιρετισµός ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού,  
Οµιλία για την Άλωση της Τριπολιτσάς από τον ∆ρ. Λαµπρινό Πλα-
τυπόδη, ∆ιευθυντή ΓΕ.Λ. Θρακοµακεδόνων και ∆ιδάσκων στο Τµή-
µα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Ακολούθησαν 
δηµοτικοί χοροί από τα χορευτικά συγκροτήµατα:  Συλλόγου Πε-
λοποννησίων Αχαρνών,  Συλλόγου Πελοποννησίων Ελευσίνας και  
Συλλόγου Πελοποννησίων Ζεφυρίου

Ακολούθησε  παραδοσιακό πανηγύρι µε ∆ηµοτική µουσική και 
τραγούδια από την Ορχήστρα του Παναγιώτη Λάλεζα
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Πρόσκληση  για συµµέτοχη  στη 
Θεατρική Παράσταση «Μαριχουάνα Στοπ»
Ο Πολιτισµικός Σύλλογος  «Αχαρνείς», θα πραγµατοποιήσει  στις 18 Νοεµβρίου 

2018, ηµέρα Κυριακή, επίσκεψη στο ΓΚΑΖΙ,  για την Θεατρική Παράσταση 
«ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ ΣΤΟΠ»  που αρχίζει  ώρα  6.00 µ.µ., σε συνεργασία

µε το Γραφείο Ταξιδίων «PERRAKIS TOYRS».
Πρόκειται για το αξεπέραστο µιούζικαλ της Φίνος Φιλµ (47 χρόνια µετά)
ξανά σε θεατρική απόδοση και σκηνοθεσία ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΛΑΡΗ, σε µια
µεγαλειώδη υπερπαραγωγή µε 40µελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα. 

Πρωταγωνιστούν: Ντορέττα Παπαδηµητρίου, Γιώργος Βάλαρης, Θανάσης
Βισκαδουράκης, Μαρία Ανδρούτσου, Ευθύµης Ζησάκης, Βίκυ Κουλιανού,
Μαριέλλα Σαββίδου, Βαλέρια Κουρούπη, Γιάννης Λάφης, Έµιλυ Λούµπα.

Συµµετέχουν: Φωτεινή Ντεµίρη, Πέτρος Ξεκούκης. Στο ρόλο της Πολίν
η Μαρία Ιωαννίδου. Τα τραγούδια της παράστασης ερµηνεύει ζωντανά

στην σκηνή o ΤΟΛΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ.
Για  δηλώσεις συµµετοχής στην  Γεν. Γραµµατέα 

του Συλλόγου Αλίκη Λεφάκη στο τηλέφωνο  6977197710.
Εκ. του ∆.Σ.

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Ο.∆.Ε.  Β.Α. ΚΑΙ  ∆ΗΜ.Τ.Ο.  ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΝΟ.∆.Ε Βόρειας Αττικής και η ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών  και  Θρακοµακεδόνων
θα εγκαινιάσουν τα καινούργια τους γραφεία στην Πλατεία Αγίου Βλαστού

6, Αχαρνές (Μενίδι), την Κυριακή 7 Οκτωβρίου   2018  στις 11 π.µ.
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα και µε καφεδάκι θα σχολιάσουµε
την επικαιρότητα µε τους βουλευτές µας και στελέχη της παράταξης µας.

Για  το ∆Σ της ΝΟ.∆.Ε.  ΒΑ                     Για το ∆Σ της ∆ΗΜ.Τ.Ο
Η Πρόεδρος                                                            H Πρόεδρος
Φρόσω Σακελλαρίου                                     Γεωργία Βλάχου

Εκ. του ∆.Σ.

1ο  Ανοιχτό Φεστιβάλ µε νεανικές 
µπάντες και ερασιτεχνικά συγκροτήµατα

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών και ο ∆ήµος Αχαρνών διοργα-
νώνουν το 1ο Ανοιχτό Φεστιβάλ µε νεανικές µπάντες και ερασιτεχνικά συγκροτή-

µατα την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών. 

Πληροφορίες – ∆ηλώσεις συµµετοχής: 
∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών

Πλατεία Αγίου Νικολάου (2ο Όροφος)
Τηλέφωνο: 210 2478 505/ 507

http://www.acharnes.gr/content/section-3425

21ο ∆ηµ. Σχολειο Αχαρνών: Επιστολή 
µαθητή Γ ∆ηµοτικού που ζητάει απαντήσεις...

Το ταλαιπωρηµένο 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών στην περιοχή της Μπόσκιζας έχει µπει 
στην καθηµερινότητα πολλών ΜΜΕ.

Εδώ και 20 χρόνια συνεχίζουν τα παιδιά του ∆ηµοτικού να κάνουν µάθηµα µέσα σε κοντέ-
ινερς, την ώρα που ένας νέος χειµώνας πλησιάζει.

Αίσθηση προκαλεί η επιστολή που συνέταξε ένας µικρός µαθητής της Γ ΄∆ηµοτικού του 
σχολείου αυτού. Ανορθόγραφη αλλά πλήρους νοηµάτων.

Ποιός θα απαντήσει στον µικρό µαθητή...;

Επίκαιρη ερώτη-
ση για την αποκα-
τάσταση τοιχο-

γραφιών   Ι.Ν. Αγίου Ιω-
άννου Θεολόγου του ∆ή-
µου Αχαρνών, που  
βρίσκεται  στη Κεντρική 
πλατεία, στο δεξιό µέρος 
του Ι.Ν. Αγίου Βλασίου, 
κατέθεσε ο βουλευτής 
Περιφέρειας Αττικής κ. 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 
συζητήθηκε την περασµέ-
νη Τετάρτη στη Βουλή. 

Η Υπουργός Πολιτι-
σµού κυρία Μυρσίνη 
Ζορµπά,  απάντησε όχι 
µόνο  σε ποιές ενέργειες 
προτίθεται να προβεί, 
προκειµένου οι αρµόδι-
ες υπηρεσίες να ενεργή-
σουν άµεσα και αποτε-
λεσµατικά, ώστε να επιτευχθεί η διάσωση του ιστορικού και θρησκευτικού αυτού µνηµείου, 
αλλά ανακοίνωσε  ότι οι εργασίες διάσωσης ξεκίνησαν ήδη. Περισσότερα στο Aχαρναϊκη  fb...
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η οικογένεια του αειµνήστου Συζύγου, Πατέρα και Παππού µας

σας προσκαλεί την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9:30 π.µ.
στο ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό

Κοιµήσεως Θεοτόκου Αφιδνών (Κιούρκα), για την ανάπαυση  
της Ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ
(ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ)  - ΕΤΩΝ 86 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη  (ΝΙΤΣΑ)
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ιωάννης  & Παρασκευή,  Επιστήµη – Μαρία  &  Γεώργιος 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ελένη,  -∆ιονυσία,  ∆ήµητρα, Γεώργιος 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Ταβέρνα «ΚΑΝΑ∆ΑΣ»  
στην πλατεία των Αφιδνών

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ  14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018  και  ώρα 9.30 π.µ. 

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό  Ναό   Κοιµήσεως   Θεοτόκου 
Αχαρναί  (Μενίδι), για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-

µένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου   

ΗΛΙΑ  ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΛΟΥ 
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Αικατερίνη

ΤΑ   ΤΕΚΝΑ : Χρυσοβαλάντω,   Παναγιώτης
ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ : Ευαγγελία,   Χρήστος

ΤΑ   Α∆ΕΛΦΙΑ   -  ΤΑ   ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο ΚΑΦΕΣ & ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ  ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

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
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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 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 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

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΟΚΚΙΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  ΘΕΟ∆Ω-
ΡΟΥ  και της  ΜΑΡΙΑΣ   το γένος   ∆ΑΝ-
∆ΟΛΟΥ, που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  
και  κατοικεί στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  και  η  ΒΑ-
ΠΟΡΑΚΗ   ΕΥ∆ΟΚΙΑ    του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
και  της  ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ   το γένος  ΚΑΠΟ-
∆ΙΣΤΡΙΑ   που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
θα έλθουν σε γάµο  που θα γίνει  στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ  το γέ-
νος ΤΕΡΖΑΝΙ∆Η, γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, και η   ΗΛΙΑ∆ΟΥ  ΞΕΝΙΑ  του  ΙΩ-
ΑΝΝΗ και της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ  το γένος 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάµο που 
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ .

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.
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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∆203
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λατζιέρα και Σερβιτόρος για Τα-
βέρνα στο Μενίδι. Τηλ.: 6947 257551. 4∆204
ΖΗΤΕΙΤΑΙ   Γυναίκα  για  την κουζίνα σε Τα-
βέρνα της Λεωφ. Πάρνηθος .   Τηλ. 210 
2469525. 5∆207.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλι-
κού Πανε/µίου, µε master και πολύ µεγά-
λη εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα για όλα 
τα επίπεδα  (PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - 
µαθητές,  υποψηφίους Πανε/µιων, Ακαδη-
µιών Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας,  Ξε-
ναγών, εργαζοµένους,  επαγγελµατίες, 
εµπορική αλληλογραφία, ορολογία. Υπεύ-

θυνη, Μεθοδική εργασία.  Τηλ. 6907653300
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.
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 

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.

30/9/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440

1/10/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Φι-
λαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

2/10/2018 ΤΡΙΤΗ ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ Πλ. 
Θρακ/δόνων Εµπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 210/2432259

3/10/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΖΕΡ∆ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(κληρ.) Αγίου ∆ιονυσίου 36. ΤΗΛ. 
210/2441644

4/10/2018 ΠΕΜΠΤΗ ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ∆Ι-
ΤΗ Λεωφ.Θρακοµακεδόνων 242 
.Τ.210/2435820

5/10/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΗΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος .
ΤΗΛ.210/2316792

6/10/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ 
∆εκελείας 51 ΤΗΛ. 210/2448377

7/10/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών 23.ΤΗΛ. 210/2465432

8/10/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Λεωφ.∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 
210/2312615

9/10/2018 ΤΡΙΤΗ ● ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Αριστοτέ-
λους 86. ΤΗΛ. 210/2468746

10/10/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ  Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 210/8087990

11/10/2018  ΠΕΜΠΤΗ ● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Αγ. Τριάδος 35. ΤΗΛ. 
210/2464226

12/10/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ  Κιουρκατιώτη 25. ΤΗΛ. 
210/2462194

13/10/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

14/10/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ Λαθέας 56. ΤΗΛ. 210/2477556

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 29/09/2018 ΕΩΣ 14/09/2018
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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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