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Επτά µήνες µας χωρίζουν  από 
τις  ∆ηµοτικές και Περιφερεια-
κές  εκλογές. Και ακόµα δεν 

υπάρχει  εικόνα, ποιες από τις υπάρ-
χουσες ∆ηµοτικές Παρατάξεις  και 
ποιες  καινούργιες  ετοιµάζονται να  
πάρουν µέρος και να διεκδικήσουν 
τον ∆ήµο Αχαρνών.

Από τις  µέχρι σήµερα  προεκλογι-
κές κινήσεις ως συγκροτηµένες ∆ηµο-
τικές  Παρατάξεις έχουν  εµφανιστεί :    
1.  «Αχαρνές - Ενεργοί Πολίτες»,  µε 
υποψήφιο ∆ήµαρχο τον  νυν ∆ήµαρ-
χο  Γιάννη Κασσαβό. 2. «ΑχαρΝέων Ελπίδα», µε υποψήφιο 
∆ήµαρχο τον νυν ∆ηµοτικό Σύµβουλο Σπύρο   Βρεττό.  3. 
«Νέα  ∆ύναµη», µε υποψήφιο ∆ήµαρχο τον  νυν ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο  Παναγιώτη Γρηγοριάδη. 4.  «ΑχαρνέςΞανά», µε 
υποψήφιο ∆ήµαρχο τον Οικονοµολόγο  Πέτρο  Βαρελά. 5.  
«Αχαρνές _Αλλαγή Τώρα», µε υποψήφιο ∆ήµαρχο τον νυν 
∆ηµοτικό Σύµβουλο  Θεόφιλο Αφουξενίδη.  6. «Λαϊκή  Συ-
σπείρωση», µε υποψήφιο ∆ήµαρχο τον νυν ∆ηµοτικό Σύµ-
βουλο  Βασίλη Τοπαλιανίδη.

Επίσης το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, έχρισε υποψήφιο ∆ήµαρχο, 
το µέλος της Κεντρικής του Επιτροπής τον οικονοµολόγο Πέ-
τρο Κανελλόπουλο. Με έντονη δραστηριότητα και γνώση στα 
φωτοβολταϊκά προϊόντα.

Ωστόσο υπάρχουν φήµες, ότι θα ακολουθήσει  µέχρι τις 
αρχές του νέου έτους, η ανακοίνωση νέων  ∆ηµοτικών Παρα-
τάξεων  από τους  εξής :  1. Νέος Υποψήφιος ∆ήµαρχος µε κορ-
µό την οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών. 2.  Τον  νυν ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο  Οδυσσέα  Καµπόλη. 3.  Τον νυν ∆ηµοτικό Σύµβου-
λο  Αναστάσιο  Χίο. Και  4. Τον  νυν  Περιφερειακό Σύµβουλο  
Χάρη ∆αµάσκο. 

Σε ότι αφορά τους υποψηφίους 
δηµοτικούς συµβούλους, εδώ αντιµε-
τωπίσουν µεγάλο πρόβληµα όλες οι 
∆ηµοτικές Παρατάξεις.   Πέραν από το 
γεγονός ότι το κάθε ψηφοδέλτιο χρει-
άζεται  µόνο  59  υποψηφιότητες, ( από 
112 που υπήρχαν) υπάρχει  το θέµα 
της απλής αναλογικής, που σηµαίνει  
εκλέγονται µόνο οι πρώτοι σε ψήφους 
από κάθε παράταξη. Αυτός  θα  είναι 
και ένας από τους λόγους που µέχρι 
σήµερα καµιά ∆ηµοτική Παράταξη, 
δεν έχει ανακοινώσει επισήµως, ονό-

µατα  υποψηφίων  ∆ηµοτικών Συµβούλων.  
Πολύ πιθανόν  για να αποφύγουν τα χειρότερα, δηλαδή 

τις διαρροές και τα αντίποινα,  όλες οι ∆ηµοτικές  Παρατάξεις 
να τους ανακοινώσουν, είκοσι µέρες πριν την ηµεροµηνία των 
εκλογών. 

Ανακεφαλαιώνοντας,  µέχρι τώρα για τις Αχαρνές  έχουµε,  
∆έκα ∆ηµοτικές Παρατάξεις, χωρίς να αποκλείεται  η δηµιουρ-
γία άλλων πέντε  εκµεταλλευόµενοι  την δυνατότητα που τους 
παρέχει η εφαρµογή της απλής αναλογικής. 

Η προεκλογική εικόνα  σε επίπεδο της Περιφέρειας Αττι-
κής  είναι ανύπαρκτη. Μέχρι στιγµής πρόθεση συµµετοχής 
έχουν δηλώσει,  ο Συνδυασµός  του  πρώην Περιφερειάρχη  
Γιάννη Σγουρού και από την πόλη µας θα συµµετέχει ο  πρώ-
ην ∆ήµαρχος Σωτήρης Ντούρος και το Νέο πολιτικό Κόµµα 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, όπου  κατεβάζει υποψήφιο Περιφερειάρ-
χη τον  Παπαδάκη και από την πόλη µας θα συµµετέχουν οι  
Κώστας Αµπαρτζάκης  και ο Θωµάς Βασιλείου.  

Ευνόητο είναι πως οι τυχόν υποψήφιοι Περιφερειακοί  
Σύµβουλοι  στα ψηφοδέλτια της Περιφέρειας από τις Αχαρνές, 
ευνοούνται από το νέο σύστηµα. 

ΕΠΤΑ ΜΗΝΕΣ  ΠΡΙΝ  ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Νικόλαος - Βασίλειος Γκαµπρανίδης
Η ∆ηµιουργία Επιστηµονικής Κοινότητας  

είναι εφικτή  και µε πολλαπλά οφέλη 
για Επιστήµονες, ∆ηµότες και ∆ήµο

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 9

Φανή Καπετάνιου
Επενδύοντας στην ανακύκλωση 

αναβαθµίζουµε  το ∆ήµο και 
την ποιότητα ζωής των πολιτών

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

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ,  ΘΟΛΟ   ΚΑΙ   ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟ  
ΤΟ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ  ΤΟΠΙΟ  ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

Από τα «µακάβρια» 
σχόλια για τις συντάξεις 
Στα … «µαύρα µαντάτα» 
για τις επενδύσεις

Ένα από τα δυσκολότερα προβλήµατα 
στην λειτουργία ενός ∆ήµου είναι 
η  διαχείριση των απορριµµάτων

«Αχαρνές Ξανά» 

Επιτακτική ανάγκη 
οι στοχευµένες
αναπτυξιακές προτάσεις 

Πολιτικό  άρθρο  του Κων.  ∆έδε 

 Άρθρο Θεόφιλου Αφουξενίδη
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ.3

ΣΕΛ. 4

Πολιτικό  άρθρο  του Αλέξανδου Ανδριώτη

∆ηµοκρατία και  
ανεξαρτητοποιήσεις  
βουλευτών
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Όλοι θέλουµε να ζούµε µε ειρήνη, µε αλληλοσυµπάθεια, µε ευηµε-
ρία, µε ασφάλεια. Γιατί δεν µπορούµε να το πετύχουµε αυτό; Γιατί εί-

ναι από τη φύση µας, η αρχοµανία, η εξουσία, η πλεονεξία, η µαταιοδοξία 
το εγώ µας. Κανείς µας δεν µπορεί να αλλάξει τις εντολές της µητέρας φύ-
σης. Μας έδωσε όµως και τη λογική, νοητική λειτουργία, που µπορούµε να 
ηµερέψουµε τα βιολογικά ένστικτά µας. 

Είναι άλλο πράγµα από την νοηµοσύνη σου, να δώσεις µια ωφέ-
λιµη ή µια ευφυή πρόταση  στη θεσµική κυβέρνηση της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης, από το να την πολεµάς για να την διαλύσεις. Τα προβλή-
µατα µεταξύ των µελών της, είναι πολλά και διαφορετικά. Αλλά εύκολα 
σπάει βέργα, και πολύ δύσκολα σπάει ένα δέµα 
από βέργες. Η διαχρονική επιβίωση των κρατών 
της Ευρώπης, είναι, να είναι ένα σφιχτό δεµάτι, 
που πολύ δύσκολα θα µπορεί κάποιος να το σπά-
σει. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ενωµένη µια σεβα-
στή δύναµη. 

«Εις οιωνός άριστος, αµύνεστε περί πάτρις», 
έλεγαν οι αρχαίοι παππούδες µας. Κάτι ήξεραν 

οι άνθρωποι. Σήµερα βαλλόµαστε όχι µόνο από τους 
πατριδοκάπηλους, αλλά και από τους οµοφυλόφι-
λους για την διάλυση της οικογένειας µας. Βρε παι-
διά τι πρέπει να κρατήσουµε, για να λέµε ότι είµαστε 
Έλληνες,  µια πολύχρονη φυλή στην γη µας,  που 
δώσαµε στους ανθρώπους πολύ ωφέλιµες γνώσεις.

Υπάρχει µια  ανθρώπινη νοητική λειτουργία. Το ακούειν, το νο-
είν, το σκέπτεσαι, το συµπεραίνειν, βάσει των δεδοµένων του σή-

µερα. Χρειάζεται πολύ υποµονή να ακούσεις  όλες τις γνώµες των συ-
µπολιτών σου, να είσαι ενήµερος του διεθνούς γίγνεσθαι, πριν εκφρά-
σεις την δική σου γνώµη. Είναι µια επίπονη διαδικασία, αλλά ποτέ δεν 
σε  ζηµιώνει. Κάποιοι από µας το έχουν για χόµπι, δηλαδή ευχάριστη 
ασχολία.

∆εν είναι τυχαίο γεγονός η γέννηση ενός λαϊκίστικου φασιστικού κόµ-
µατος. Όλα τα πράγµατα έχουν µια αιτία για να εµφανιστούν, όπως η 

οικονοµική ανέχεια, διαφθορά, αναξιοκρατία, εγκληµατικότητα, ανασφά-

λεια, καταπίεση, υψηλή φορολογία, λαθροµετανάστευση, που αλλοιώνει 
το έθνος. Όταν ενυπάρχουν αυτές οι αιτίες και οι κυβερνήσεις αδιαφορούν 
γεννιώνται φασιστικά καθεστώτα.

Πριν από αρκετά χρόνια η κυρία Μπακογιάννη σαν Υπουργός 
εξωτερικών, ανέδειξε σαν αποδεκτό,  την διπλή ονοµασία της Μα-

κεδονίας. Γι αυτό, είτε εκβιάστηκε από τις ΗΠΑ, είτε δωροδοκήθηκε. Αυ-
τό η ίδια το γνωρίζει. Ίσως κάποτε στα αποµνηµονεύµατα της µας το απο-
καλύψει. Έτσι κι αλλιώς θα την συνοδεύει αυτό το λάθος.

Όταν  η κυβέρνηση µας εκβιάζεται και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης 
δωροδοκούνται, εσείς κι εγώ δεν έχουµε  επιλογή. ∆εν µπορούµε να 

κάνουµε τίποτα. Και µε τα εκατό στη φυλακή και µε 
τα πεντακόσια µέσα.

Στην αυτοδικία, µας οδήγησε η ανασφάλεια 
που αισθανόµαστε όλοι εµείς οι πολίτες µε 

τις νοµοθεσίες της πρόσφατης κυβέρνηση µας, 
που βγάζει από τις φυλακές τους φονιάδες, τους 
κακοποιούς  και κάθε είδους παραβάτες του νό-
µου και χαϊδεύει προκλητικά τους αναρχικούς 
που καίνε και καταστρέφουν τις ιδιοκτησίες των 
πολιτών. Όλες οι ανοχές έχουν τα όριά τους. Όταν 
τα ξεπεράσεις να περιµένεις τερατογεννέσεις. 

Ο Εθνικός διχασµός, οδηγεί σε εχθροπραξίες, 
δηλαδή σε εµφύλιο µικρής ή µεγάλης έκτα-

σης. Όσοι µε την συµπεριφορά τους και την προπα-
γάνδα τους για λόγους εξουσίας συµβάλουν σε αυτόν, θα κριθούν είτε ποι-
νικά, είτε ηθικά από την συνείδηση του λαού µας. Άλλο το θεσµικό αξίωµα 
και άλλο η ηθική αξία ενός πολίτη, ενός ανθρώπου. 

Όταν δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη και σκόπιµα κωλυσιεργεί για 
συντεχνιακούς σκοπούς, επιβίωσης ή πλουτισµού, τότε οι άνθρω-

ποι, οι πολίτες γίνονται παραβάτες, του νόµου αυτοδικούν φαίνονται κα-
κοί και διαταράσσουν την ειρηνική συνύπαρξη.  ∆εν είναι ανεύθυνοι οι 
δικαστικοί µας , γι αυτήν την ανωµαλία της κοινωνίας µας, η οποία οδη-
γεί όλους µας στην αµφισβήτηση των θεσµών και στον εκµαυλισµό των 
ηθικών αρχών που εδώ και χιλιάδες χρόνια έχουµε θεσµοθετήσει.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Όταν έχεις να διαλέξεις µεταξύ 
εκβιασµού και δωροδοκίας, εί-

ναι πολύ δύσκολη η απόφαση. Όταν 
αντιµετωπίζεις και τα δύο, τότε παραδί-
δεσαι. Η χώρα µας και τα Σκόπια, αντιµε-
τωπίσουν και τα δύο. Είναι τόσο τροµα-
κτικά, τα οικονοµικά οφέλη ΗΠΑ και 
Γερµανίας, που θα χρησιµοποιήσουν 
κάθε µέσο, για να πετύχουν τον σκοπό 
τους. Ζωή χωρίς ενέργεια αργοπεθαίνει.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Επιλύεται οριστικά το πρόβληµα σχολικής στέγης του 
24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών το οποίο από τους σει-
σµούς του 1999, λειτουργούσε σε ακατάλληλες προκάτ 

αίθουσες. Oλοκληρώθηκε το έργο της µετεγκατάστασης του Νη-
πιαγωγείου σε νέο, κατάλληλα διαµορφωµένο σχολικό χώρο 
που διαθέτει µόνιµες αίθουσες βαριάς προκατασκευής οι οποί-
ες πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Παράλληλα, επι-
ταχύνονται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προσωρινής µετεγκατάστασης και του 21ου ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου Αχαρνών το οποίο λειτουργεί κι αυτό από το 1999 σε ακα-
τάλληλες αίθουσες διδασκαλίας.

Ο ∆ήµος Αχαρνών προσέφερε και φέτος σχολικά είδη 
σε καταγεγραµµένους δικαιούχους της ∆ιεύθυνσης Κοι-
νωνικής Πολιτικής σε µια προσπάθεια ανακούφισης και 

αλληλεγγύης των δικαιούχων από τις απαιτήσεις της νέας σχο-
λικής χρονιάς. Όπως ανέφερε ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής κ. Γιώργος Σταύρου, οι δράσεις αλληλεγγύης για τους 
δικαιούχους της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής είναι συνε-
χείς και πέρα από τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης αφορούν 
και ανάγκες σε εποχικά είδη, οι οποίες καλύπτονται από έκτα-
κτες διανοµές του ∆ήµου Αχαρνών. 

Αφουγκραζόνενοι την ανάγκη για εθελοντισµό και προσφο-
ρά οι κυνηγοί των Αχαρνών και της Φυλής καθώς και φίλοι 
αυτών, προσήλθαν τη Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου στην ειδικά 

διαµορφωµένη αίθουσα του εντευκτηρίου των γραφείων του συλ-
λόγου, για να δωρίσουν ζωή προσφέροντας αίµα για τους συναν-
θρώπους, ίσως τους συγγενείς, ενδεχοµένως την οικογένεια και πι-
θανόν τους ίδιους εάν παραστεί ανάγκη.Αισθανόµαστε την ανάγκη 
να ευχαριστήσουµε τους αιµοδότες µας για την ικανοποιητική τους 
προσέλευση και την διάθεση για προσφορά ζωής.  Την γενική άδεια 
που οι κυνηγοί κάνουν δώρο στους αιµοδότες σαν ένα µικρό δείγ-
µα ανταπόδοσης, κέρδισε ο καλός µας φίλος και συνκυνηγός Βρα-
µπάκης Πατέστος του Νικολάου.

Στα πλαίσια της καλλιέργειας της πολιτιστικής συνείδη-
σης των µαθητών και της γνώσης της τοπικής ιστορίας το 
Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του ∆ήµου 

Αχαρνών θα πραγµατοποιήσει  εκπαιδευτικά προγράµµατα κα-
τά το σχολικό έτος 2018-2019. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
απευθύνονται στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης της Αττικής και συνδέονται µε την αντίστοιχη 

σχολική ύλη, κυρίως της ιστορίας. Στους εκπαιδευτικούς προ-
τείνεται στην τάξη, πριν και µετά την επίσκεψη, η διαθεµατική 
προσέγγιση του εκάστοτε αντικειµένου και η εµπλοκή όλων των 
ειδικοτήτων (µέθοδος της αράχνης). Στα πλαίσια της δια βίου 
µάθησης τα προγράµµατα απευθύνονται επίσης και στους ενή-
λικες που θα ήθελαν να τα παρακολουθήσουν καθώς και σε οι-
κογένειες.

Την Τετάρτη 26/9/2018 ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλί-
ου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας χοροστά-
τησε στον πανηγυρικό εσπερινό της Υψώσεως του Τιµίου 

Σταυρού, κατά το ιουλιανό εορτολόγιο, στο Ιερό Παρεκκλήσιο Με-
ταµορφώσεως του Σωτήρος, του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Μία ευγενική προσφορά σηµαντικής ποσότητας κρεά-
των από την εταιρεία Ι. Μποζονέλος Ε.Π.Ε. που εδρεύει 
στο Άργος, έγινε σήµερα στο Κατάστηµα Κράτησης Νέ-

ων στον Αυλώνα. Την προσφορά συνόδευσε και παρέδωσε ιε-
ρέας από την Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος, όπως και ιερείς από 
την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, ο Αρχιµ. Γαβριήλ Ασπρολούπος 
και ο π. Ελισσαίος.

Ικανοποιήθηκε επιτέλους, το αίτηµα του ∆ήµου Αχαρνών 
για τη δηµιουργία νέας λεωφορειακής γραµµής που να συν-
δέει τον ∆ήµο µε το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφι-

σιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Η γραµµή αυτή θα δώσει τέλος στην 
ταλαιπωρία των δηµοτών που χρόνια τώρα ζητούσαν την συγκοι-
νωνιακή σύνδεση του ∆ήµου Αχαρνών µε την όµορη περιοχή της 
Κηφισιάς που βρίσκεται το νοσοκοµείο, αφενός γιατί είναι το πλη-
σιέστερο νοσοκοµείο για τον ∆ήµο Αχαρνών. Σύµφωνα µε την ενη-
µέρωση που είχαµε από την αρµόδια υπηρεσία, η γραµµή είναι 
προγραµµατισµένη να αρχίσει την λειτουργία της από τις 13 Οκτω-
βρίου 2018.

Η εκπόνηση µελέτης ολοκληρωµένης παρέµβασης για 
την αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου Αχαρνών 
(γήπεδο Αχαρναϊκού), προϋπολογισµού 232.063 ευρώ 

µε ΦΠΑ, προχωρά µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.  
Στο επίκεντρο της µελέτης είναι η ασφάλεια των πολιτών και η 
βελτίωση µίας αθλητικής υποδοµής που εξυπηρετεί 4.450 θεα-
τές, καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων έκδοσης πι-
θανών αδειοδοτήσεων που θα χρειασθούν τα επόµενα χρόνια. 
Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια Αττικής και ο ∆ήµος Αχαρνών υπέ-
γραψαν Προγραµµατική Σύµβαση για την υλοποίηση της σχε-

τικής µελέτης, που περιλαµβάνει:  • Στατική αποτύπωση . • Αρ-
χιτεκτονική αποτύπωση . • Ερευνητικές – εργαστηριακές εργα-
σίες. • Γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης κτιρίου. • Μελέτη ανα-
βάθµισης Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Ανοίγει ο δρόµος για τη δηµοπράτηση του έργου «∆ιευθέ-
τηση ρέµατος Αχαρνών (Καναπίτσα) µετά τη δέσµευση πο-
σού ύψους 2.059.100 ευρώ από το Υπουργείο Υποδοµών 

και Μεταφορών για την αποζηµίωση των απαλλοτριώσεων του έρ-
γου. Το έργο αναµένεται να δηµιουργήσει συνθήκες αντιπληµµυ-
ρικής προστασίας στις αστικοποιηµένες περιοχές του ∆ήµου Αχαρ-
νών.  Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου αντι-
πληµµυρικού σχεδιασµού που προωθεί ο Υπουργός Υποδοµών 
και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, για όλες τις ευάλωτες περιοχές 
του Λεκανοπεδίου. Υπενθυµίζεται ότι το έργο περιλαµβάνει τη δι-
ευθέτηση της φυσικής κοίτης του ρέµατος µε ανοικτή διατοµή µε 
συρµατοκιβώτια ή κλειστό κιβωτοειδή αγωγό και η υλοποίησή του 
θα σηµάνει την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στα βόρεια και 
ανατολικά του δήµου Αχαρνών.

Για τη συστέγαση του ΙΚΑ του ∆ήµου Αχαρνών µε την Πο-
λυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού µας ενηµερώνει  η ΤΕ 
Μενιδίου - Φυλής του ΚΚΕ υπογραµµίζοντας πως «η κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ζήλεψε τη δόξα της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ 
που από τη µια έκλειναν νοσοκοµειακές µονάδες και από την άλ-
λη έλεγαν ότι αναβαθµίζουν την Υγεία». Καλεί την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να απαντήσει αν «θα παραµείνουν τα ιδιωτικοοι-
κονοµικά κριτήρια στη λειτουργία της Πολυκλινικής; Θα συνε-
χίζουν οι εργαζόµενοι να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη είτε 
απευθείας είτε µέσω ασφαλιστικών ταµείων; Τι θα γίνει µε τις σο-
βαρές ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν σε βασικές ειδικό-
τητες µε αποτέλεσµα να υπάρχει πολύµηνη αναµονή για τους 
ασθενείς; Επίσης καλεί «τους εργαζόµενους στην περιοχή να πα-
λέψουν ώστε η Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού να µετα-
τραπεί σε Κέντρο Υγείας αστικού τύπου, να στελεχωθεί πλήρως 
µε µόνιµο προσωπικό ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυ-
σµού σε 24ωρη βάση και όλες τις µέρες του χρόνου».

Με αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας των Ζώ-
ων την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2018 ο ∆ήµος Αχαρνών πραγ-
µατοποίησε ενηµερωτική διάλεξη στους µαθητές του 14ου 

∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και 
την καλλιέργεια συνείδησης σχετικά µε τα αδέσποτα και δεσποζό-
µενα ζώα συντροφιάς.  Η ενηµερωτική διάλεξη στους µαθητές 
πραγµατοποιήθηκε από στελέχη και υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης 
Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του ∆ήµου Αχαρ-
νών και εντάσσεται σε ένα ευρύ και συνεχές πρόγραµµα ενηµερώ-
σεων στα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών που υλοποιείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε σχολεία όλων των βαθµίδων. 
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ε ίναι βέβαιο πως σε όλα σχεδόν τα προγράµµατα 
των παρατάξεων που θα διεκδικήσουν την ψήφο 
των τοπικών κοινωνιών στις επόµενες δηµοτικές 

εκλογές θα υπάρχει το όραµα και η υπόσχεση για τοπι-
κή Ανάπτυξη.

Αυτό που είναι λιγότερο βέβαιο, είναι ότι ο πολίτης που 
θα διαβάσει τα προγράµµατα των δηµοτικών παρατάξεων 
θα µπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς του προτείνουν οι δι-
άφορες παρατάξεις για την τοπική Ανάπτυξη. Αποτελεί 
πλέον κοινή εµπειρία ότι, πολύ συχνά, οι προτάσεις Κοµ-
µάτων και ∆ηµοτικών παρατάξεων για ανάπτυξη είναι όχι 
απλώς γενικόλογες, όχι απλώς αόριστες, αλλά και απολύ-
τως ασαφείς!

Αυτή η ασάφεια γύρω από την πραγµατική σηµασία του 
όρου «Ανάπτυξη» οφείλεται, κυρίως, στην πολύ µεγάλη 
πολυπλοκότητα αυτής της έννοιας. Αυτός, άλλωστε, είναι 
και ο λόγος που δεν υπάρχει ένας παγκοσµίως αποδεκτός 
ορισµός του όρου. Εν τούτοις, ο όρος είναι ιδιαίτερα ελκυ-
στικός σε όλα τα κοινωνικά και µορφωτικά στρώµατα. Για 
το λόγο αυτό και υπερχρησιµοποιείται. Είναι χαρακτηριστι-
κό, ότι σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ανάπτυξης των 
Ηνωµένων Εθνών, η λέξη «Ανάπτυξη»  έχει εµφανιστεί, πα-
γκοσµίως, στα διάφορα πολιτικά κείµενα την τελευταία ει-
κοσαετία εκατό περίπου φορές πιο συχνά από ότι είχε χρη-
σιµοποιηθεί στα πολιτικο-κοινωνικά κείµενα των τελευταί-
ων χιλίων ετών!

Η ανάγκη για σαφείς έννοιες και οράµατα στη σύγχρονη 
κοινωνία προκύπτει από το πολύ  απλό γεγονός ότι όσο πιο 
ασαφής και οµιχλώδης είναι ένας στόχος τόσο πιο πολλές 

προσπάθειες χρειαζόµαστε για να τον επιτύχουµε. Αυτό, σε 
πρακτικούς όρους, σηµαίνει ότι ακόµα και αν καταβάλλου-
µε πολλές και δαπανηρές προσπάθειες δεν είναι καθόλου 
βέβαιο ότι θα επιτύχουµε θετικά και ορατά αποτελέσµατα! 

Ανεφέρθη ήδη ότι δεν υπάρχει παγκοσµίως ένας γενικά 
αποδεκτός ορισµός του όρου «ανάπτυξη». 

Παρά ταύτα, η δυναµική, η ακρίβεια και ο πλούτος της 
ελληνικής γλώσσας ίσως να αποτελούν µια πολύ καλή αφε-
τηρία για να καταλάβουµε την ουσία αυτού του τόσο σηµα-
ντικού όρου. Με αυστηρά γλωσσολογική ερµηνεία, η λέξη 
«ανάπτυξη»  σηµαίνει το «ξεδίπλωµα», το «άνοιγµα των 
πτυχών» : ανα-πτύσσω. Χωρίς να χρειαστεί να καταφύγου-
µε σε µια πολύ σύνθετη ανάλυση, µπορούµε να πούµε ότι 
αυτή η ερµηνεία είναι πολύ κοντά ακόµα και στην πιο βαριά 
επιστηµονική ερµηνεία του όρου. 

Τι σηµαίνει όµως σε πρακτικούς όρους «ξεδίπλωµα των 
πτυχών»; Τι σηµαίνει να ξεδιπλώσουµε τις πτυχές µιας συ-
γκεκριµένης πρότασης µιας δηµοτικής παράταξης; Την απά-
ντηση την δίνουν οι ίδιοι οι εισηγητές του όρου «βιώσιµη 
ανάπτυξη» τονίζοντας πως κάθε σηµαντική πρόταση και 
ενέργεια στο δηµόσιο βίο έχει κοινωνικές, περιβαλλοντικές 
και οικονοµικές πτυχές, που προσδιορίζουν και την ποιότη-
τα της παραγόµενης ανάπτυξης. 

Το αν µια πρόταση είναι αναπτυξιακά σωστή ή αναπτυ-
ξιακά λανθασµένη εξαρτάται, ακριβώς, από τις κοινωνι-
κές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις αυτής της 
δράσης.  

Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι η πορεία 
προς την κοινωνική βελτίωση βασίζεται σε ανθρώπινες επι-

λογές. Συνεπώς, όσο υπάρχουν 
καλές και κακές επιλογές, θα υπάρ-
χει καλή και κακή Ανάπτυξη. Σαν 
γενικό κανόνα µπορούµε να πούµε πως:
●  Ανάπτυξη που δεν οδηγεί σε ανακατανοµή του πλούτου 
και σε κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα… 
●  Ανάπτυξη που δεν σέβεται τους φυσικούς πόρους…
●  Ανάπτυξη που οδηγεί σε ρύπανση του περιβάλλοντος…
●  Ανάπτυξη που µειώνει τον αριθµό των επιλογών των πο-
λιτών…
●  Ανάπτυξη που δεν προκύπτει από κοινωνικό διάλογο….

…ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο όρος «Βιώσιµη Ανάπτυξη» πρέπει, λοιπόν, να υπενθυµί-
ζει σε όλους πως υπάρχει και «µη Βιώσιµη Ανάπτυξη». Στην 
πραγµατικότητα, η συλλογιστική που έχει αναπτυχθεί µε 
πυρήνα τη Βιώσιµη Ανάπτυξη έχει δείξει πως οι περισσότε-
ρες από τις µέχρι σήµερα αναπτυξιακές επιλογές ήταν αγο-
ραίες επιλογές που οδηγούσαν σε «µη βιώσιµη ανάπτυξη». 
Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη των περισσότερων πόλεων 
στη χώρα µας, αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο, είναι παρά-
δειγµα κακής Ανάπτυξης.

Σε επόµενα άρθρα θα προχωρήσουµε σε συγκεκριµέ-
νες αναπτυξιακές προτάσεις για το δήµο Αχαρνών. Κριτήριο 
για τη διατύπωση των αναπτυξιακών µας προτάσεων θα εί-
ναι τόσο η απόλυτη σαφήνεια όσο και η δυνατότητά τους 
να δώσουν απτά και ξεκάθαρα αποτελέσµατα µε τις κοινω-
νικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές διαστάσεις που υπα-
γορεύει η σωστή ανάπτυξη των πόλεων.

Επιτακτική ανάγκη οι στοχευµένες αναπτυξιακές προτάσεις 
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Αλλάζει τα δεδοµένα στις συντάξεις  η απόφαση
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

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

ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΑΡΘΡΟ  ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ

Κάθε φορά που µαθαίνω για κάποια ανεξαρ-
τητοποίηση βουλευτή, κατευθείαν έρχο-
νται στο νου µου οι  «µεταγραφές» ποδο-

σφαιριστών, αθλητών, που επιλέγουν οµάδα 
ανάλογα µε τα οφέλη που θα αποκοµίσουν. Η ει-
κόνα, αυτή, µε τις µετακινήσεις βουλευτών από 
το ένα κόµµα στο άλλο αποτελούν µια ελληνική 
πραγµατικότητα που τα χρόνια της κρίσης  έχει 
λάβει ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις.

Προβληµατίζει, δε, για την ευκολία µε την 
οποία γίνεται η οποία και φανερώνει την έλλει-
ψη δεσµών, ιδεολογικών και συναισθηµατικών, 
µε το κόµµα που αναδείχθηκαν και κατόρθωσαν 
να κατέχουν κοινοβουλευτικό ρόλο. Παράλλη-
λα, αποδεικνύει ότι η πολιτική αντί να αποτελεί 

στίβο  διεκδίκησης και αγώνα, χρησιµοποιείται 
από ορισµένους , για «αλλότριους» σκοπούς.

Με θλίβει, δε, το γεγονός ότι δεν διαθέτουν 
καν το σθένος, να οµολογήσουν τους πραγµατι-
κούς λόγους της ανεξαρτητοποίησης ή µετακι-
νήσεις τους και επιλέγουν τις τετριµµένες δικαι-
ολογίες περί ασυνεννοησίας και προβληµάτων 
στο κόµµα. Για να είµαστε δίκαιοι και ακριβείς, οι  
µετακινήσεις βουλευτών από ένα κόµµα σε ένα 
άλλο δεν είναι κάτι σπάνιο για τη µεταπολεµική 
κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας. Στις ταραγ-
µένες δεκαετίες του 1950 και του 1960, οι απο-
στασίες και οι οµαδικές µετακινήσεις ήταν καθε-
στώς. Μετά τη µεταπολίτευση τα φαινόµενα αυ-
τά περιορίστηκαν, αλλά δεν εξαφανίστηκαν, λό-
γω της πόλωσης µεταξύ Νέας ∆ηµοκρατίας και 
ΠΑΣΟΚ. Ιδίως µετά το 1981.

Έτσι,  η µεταπολιτευτική ιστορία της χώρας δι-
ακρίνεται από µία τάση αλλοίωσης της σύνθεσης 
της Βουλής- η οποία σχεδόν διπλασιάστηκε την 
περίοδο της κρίσης- και εγείρει σηµαντικά ερω-
τήµατα για το παρόν και το µέλλον της αντιπρο-
σωπευτικής µας ∆ηµοκρατίας. 

Ασπαζόµενος αυτή τη λογική θεωρώ ότι η 
ανεξαρτητοποίηση ενός βουλευτή αλλοιώνει τη 
βούληση του λαού που τον εξέλεξε ως εκπρό-
σωπο των θέσεων ενός συγκεκριµένου πολιτι-
κού κόµµατος και όχι κάποιου άλλου. Παράλ-
ληλα, θεωρώ  ότι , αυτές, οι αλλαγές και οι µε-

ταπηδήσεις από το ένα κόµµα στο άλλο δεν βο-
ηθούν στην  εµπέδωση α ισθήµατος 
εµπιστοσύνης του λαού απέναντι στους εκπρο-
σώπους του. 

Καθηµερινά, ακούω  πολίτες να µιλάνε µε 
απαξιωτικό λόγο για τους βουλευτές, χαρακτη-
ρίζοντας τους καιροσκόπους και ιδιοτελείς. Ο κό-
σµος δείχνει να χάνει την εµπιστοσύνη του και 
όσοι επιλέγουν να κριθούν από την λαϊκή ετυ-
µηγορία, καταλήγουν να «εξισώνονται» µε 
όλους όσοι αντιµετωπίζουν τη Βουλή  ως χώρο 
για εκπλήρωση προσωπικών φιλοδοξιών.

Αυτοί που επιδιώκουν την πόλωση είναι αυ-
τοί που θέλουν να ικανοποιήσουν τις προσωπι-
κές τους φιλοδοξίες και την µαταιοδοξία τους. 

∆εν προσφέρουν υγιείς υπηρεσίες στο τόπο. 
Τα ελατήρια τους είναι προσωπικά και το µόνο 
εφαλτήριο τους επιµένω να το λέω είναι η µαται-
οδοξία τους.

Κύριοι δεν υπηρετείτε τη δηµοκρατία, διότι 
δηµοκρατία σηµαίνει πολυφωνία κι όχι πολυδι-
άσπαση και κατακερµατισµός δυνάµεων. ∆ηµο-
κρατία σηµαίνει σύνθεση, συνδιαµόρφωση προ-
γραµµάτων, καθηµερινός αγώνας για τη σωστή 
λειτουργία των θεσµών και προπάντων σεβα-
σµός στη γνώµη των πολλών.

*Ο Αλέξανδρος Ανδριώτης
κατέρχεται στις Εθνικές Εκλογές, στην

Ανατολική Αττική, µε την Ένωση Κεντρώων.

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 
Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων
στην Περιφέρεια Αττικής

∆ηµοκρατία και ανεξαρτητοποιήσεις  βουλευτών

Η πολιτική είναι γεµάτη από απάτη, απιστία και προδοσία. (...) Ο καλός 
χαρακτήρας σου έκανε κάποιους στο παρελθόν να παριστάνουν τους φί-
λους σου, ενώ στην πραγµατικότητα σε ζήλευαν. Γι’ αυτό, λοιπόν, θυµή-
σου τα σοφά λόγια του [κωµωδιογράφου] Επιχάρµου: «Μην εµπιστεύ-
εσαι τους ανθρώπους µε µεγάλη ευκολία».

Είναι πιθανόν οι αντίπαλοί σου να χρησιµοποιήσουν τη δωροδοκία 
ως µέσον για να σου πάρουν υποστηρικτές, καθώς αυτή η τακτική έχει 
αποδειχθεί πως έχει αποτελέσµατα. Είµαι βέβαιος ότι ακόµη και στην πιο 
διεφθαρµένη εκλογική αναµέτρηση υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι που 
υποστηρίζουν τον υποψήφιο της αρεσκείας τους, χωρίς να δεχθούν χρή-
µατα. (...).  Μικρό Εγχειρίδιο Προεκλογικού Αγώνα» του Ρωµαίου Νοµο-
θέτη Κικέρωνα

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΛΑΘΕΑΣ - ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Σας καλούµε στην ετήσια γενική 
συνέλευση του Συλλόγου µας , 
που θα γίνει την Κυριακή 21  
Οκτωβρίου  2018 και ώρα 11.00 
π.µ., στο καφενείο «ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ», Αγίας Τριάδος 94 – 
Λαθέα. 

Εκ. του ∆.Σ. 

Μια σηµαντική δικαστική απόφαση για την επιστροφή των δώρων 
σε συνταξιούχους αλλά και των περικοπών που έγιναν στις συντά-
ξεις µε βάση τον ίδιο νόµο δηµοσιοποιήσε το Ενιαίο ∆ίκτυο Συνταξι-
ούχων.

Πρόκειται για απόφαση 3037/2018 του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µε την οποία κρίνεται παράνοµη η κα-
τάργηση των δώρων, καθώς και οι περικοπές στη σύνταξη του ίδιου 
νόµου και οι περικοπές του 4051/12 στη σύνταξη, σε συνταξιούχο-µέ-
λος του Ενιαίου ∆ικτύου Συνταξιούχων.

Με την υπ’ αριθµόν 3037/2018 απόφαση, το δικαστήριο θεωρεί ότι 
παρανόµως κόπηκαν τα δώρα κύριας και επικουρικής σύνταξης του νό-
µου 4093/12, καθώς και η περικοπή στη σύνταξη του νόµου 4093/12 και 
του 4051/12, και ορίζει ότι ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ οφείλουν να επιστρέ-
ψουν στον ενάγοντα αποζηµίωση ύψους 6.689€ ο ΕΦΚΑ και 4.495€ το 
ΕΤΕΑΕΠ (σύνολο 11.184,57€).

Υπενθυµίζεται ότι πολλά µέλη του ΕΝ∆ΙΣΥ έχουν καταθέσει αγωγή 
κατά των περικοπών στις συντάξεις και κατά της κατάργησης των δώρων, 
ενώ ακόµη εκκρεµεί η απόφαση του ΣτΕ για τον νόµο Κατρούγκαλου.
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Από τα «µακάβρια» σχόλια για τις συντάξεις
στα… «µαύρα µαντάτα» για τις επενδύσεις

Τ ο  κρίσιµο 13ο Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων 
στο Λονδίνο ολοκληρώθηκε την   προπερασµένη 
Παρασκευή, ωστόσο αυτό που απέµεινε στη δηµό-

σια συζήτηση ήταν τα «µακάβρια» σχόλια του υπουργού 
Οικονοµικών για τους παλαιούς συνταξιούχους, που, 
όπως είπε, σύντοµα θα τεθούν εκτός συστήµατος µε… φυ-
σικό τρόπο!

Μπροστά σε ένα απαιτητικό ακροατήριο, που διψά για κα-
λές ειδήσεις και επενδυτικές ευκαιρίες, ο υπουργός Οικονο-
µικών επέλεξε να αντιπαρατεθεί µε αυτόν τον τουλάχιστον 
ανορθόδοξο τρόπο µε το ∆ΝΤ, για το θέµα των περικοπών 
στις συντάξεις. Και, τελικά, τι πέτυχε; Το ακριβώς αντίθετο από 
αυτό που επεδίωκε.

Για το φετινό Roadshow, που έγινε σε µια χρονική περίο-
δο ιδιαίτερα σηµαντική (έναν µήνα µετά την έξοδο της Ελλά-
δας από το πρόγραµµα), είχαν δηµιουργηθεί ιδιαίτερα υψη-
λές προσδοκίες. Σε έναν βαθµό, αυτές τις προσδοκίες τις καλ-
λιέργησε η ίδια η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι η έξοδος από 
τα µνηµόνια είναι ικανή από µόνη της να προσελκύσει σω-
ρεία επενδυτών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό έσπευσε να… 
διαφηµίσει τον µεγάλο αριθµό των ξένων επενδυτών, που 
συµµετείχαν στο 13ο Roadshow, τους 130 αναλυτές και τις  
620 κατ’ ιδίαν συναντήσεις, που πραγµατοποιήθηκαν µε τις 
33 ελληνικές εισηγµένες εταιρείες.

Καλά όλα αυτά. Τα αποτελέσµατα, όµως, ποια είναι; Ούτε 

συµφωνίες, ούτε συνεργασίες ανακοινώθηκαν. Και εξ’ όσων γνω-
ρίζω, στις συναντήσεις µε τους εκπροσώπους των ελληνικών τρα-
πεζών περίσσεψε ο προβληµατισµός των ξένων επενδυτών. Βα-
σική τους ανησυχία είναι πως οι ελληνικές τράπεζες θα «τρέξουν» 
τα θέµατα εξυγίανσης και καθαρισµού των χαρτοφυλακίων τους 
και αν, τελικά, θα καταφέρουν… να περιορίσουν τα µη εξυπηρε-
τούµενα δάνειά τους στο 20% µέχρι το τέλος του 2021.

Σε αρκετές περιπτώσεις έγινε σαφές από τους ξένους επενδυ-
τές, ότι οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να υιοθετήσουν µια πιο 
«σκληρή» γραµµή, για τον περιορισµό των καθυστερούµενων 
οφειλών.

∆εν ήταν, όµως, µόνο αυτά τα µηνύµατα των επενδυτών. Η 
παρατεταµένη προεκλογική περίοδος,  στην οποία έχει µπει η χώ-
ρα, δεν προσφέρεται για την πραγµατοποίηση επενδύσεων. Το 
κλίµα της παροχολογίας, που έχει δηµιουργηθεί µε ευθύνη της 
κυβέρνησης, δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους επενδυτές, 
που βλέπουν να αναβιώνει ο κίνδυνος ανακοπής των µεταρρυθ-
µίσεων και ανατροπής των συµφωνηθέντων µε τους δανειστές.

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι η κυβέρ-
νηση αποφεύγει να στείλει ενθαρρυντικά µηνύµατα  για τις επι-
χειρήσεις και για τη φορολογία τους. Η εµµονή της στην υπερφο-
ρολόγηση, προκειµένου να στηριχθούν τα θηριώδη υπερπλεο-
νάσµατα, δεν επισηµαίνεται µόνο από τον ΣΕΒ, αλλά και από τους 
ξένους αναλυτές, που πήραν µέρος στο συνέδριο του Λονδίνου.

Το ∆ΝΤ στην τελευταία ενηµέρωση που έκανε – και «άδεια-

σε» τον Ευκλείδη Τσακαλώτο για το θέµα των συντάξεων – ση-
µείωσε µε έµφαση ότι, αν στην Ελλάδα υπάρχουν δηµοσιονοµι-
κά περιθώρια, τότε θα πρέπει να υιοθετηθούν άλλες πολιτικές 
στήριξης, όπως η µείωση των φορολογικών βαρών. Μια τέτοια 
εξέλιξη θα έδινε ένα ενθαρρυντικό σήµα στις αγορές είπε ο εκ-
πρόσωπός του.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών επέλεξε, µιλώντας στους 
εκπροσώπους των αγορών, να κάνει το ακριβώς αντίθετο, από 
αυτό που υπέδειξε το ∆ΝΤ. Και µπορεί στα µάτια  των οµοϊδεα-
τών του να φάνηκε ως νέος ∆ον Κιχώτης, επειδή «κονταροχτυ-
πήθηκε» ανοιχτά µε το Ταµείο, στην πραγµατικότητα, όµως, ού-
τε τον στόχο της ακύρωσης των περικοπών στις συντάξεις πέτυ-
χε, ούτε τους επενδυτές ενθουσίασε. Το µόνο που κατάφερε µε 
την παρουσία του και την συνολική πολιτική που ακολουθεί, εί-
ναι να βάλει δίπλα από τα µακάβρια σχόλιά του και τα µαύρα µα-
ντάτα για την παράταση της αποχής των µεγάλων ξένων επενδυ-
τών από την Ελλάδα.

Όλα αυτά µπορεί, βέβαια, να µην απασχολούν τον υπουργό 
Οικονοµικών, τους συνεργάτες του ή και τον ίδιο τον Πρωθυ-
πουργό. Ενδιαφέρουν, όµως, άµεσα τους µεγάλους ελληνικούς 
οµίλους, που συµµετείχαν στο 13ο Roadshow, οι οποίοι έχουν 
ανοίξει στο εξωτερικό τα φτερά τους, έχουν ξεφύγει από την εγ-
χώρια µιζέρια και κινούνται, όσο αυτό είναι δυνατό, ανεξάρτητα 
από την εσωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας. 

∆ηµοσιεύτηκε και  στο capital.gr
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Έ να από τα δυσκολότερα προβλήµατα στην λειτουργία 
ενός ∆ήµου είναι η διαχείριση των απορριµµάτων. Τα 
αστικά απόβλητα που παράγουµε σαν κοινωνία έχουν 

µεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση στην ζωή µας και µεγάλο 
οικονοµικό κόστος. Είναι πραγµατικότητα ότι η διοίκηση του ∆ή-
µου Αχαρνών δεν έχει όραµα , σχέδιο και στόχους για την δια-
χείριση των απορριµµάτων , µε τα αποτελέσµατα να είναι εµφα-
νή σε ολόκληρη την πόλη. 

∆ίνουµε προτεραιότητα στα εξής :
Στόχοι:
1) Καθαρή πόλη
2) Η µείωση των απορριµµάτων προς ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής.
3) Αποτελεσµατικότερη διαχείριση µε χωριστή διαλογή στην πη-
γή. 
4) Αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
µε µείωση του κόστους  συλλογής - µεταφοράς  των απορριµµά-
των
5) Το οικονοµικό όφελος από την µείωση του ετήσιου κόστους 
των απορριµµάτων για τον δήµο θα µετατραπεί σε µείωση δηµο-
τικών τελών στους δηµότες.

∆ράσεις:
1) Προτεραιότητα στην ανακύκλωση , διαρκής  ενηµέρωση στα 
σχολεία , ειδική µερίµνα για ανακύκλωση στα καταστήµατα υγει-
ονοµικού ενδιαφέροντος. 
2) Εγκατάσταση δικτύου καφέ κάδων χωριστής συλλογής των 
οικιακών οργανικών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν τη σηµα-
ντικότερη πηγή παραγωγής απορριµµάτων , σε συνεργασία µε 
τον Ενιαίο ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) και 
την Περιφέρεια Αττικής. Τα οργανικά απορρίµµατα από τον κα-

φέ κάδο οδηγούνται ατελώς στο εργοστάσιο µηχανικής ανακύ-
κλωσης και κοµποστοποίησης  (ΕΜΑΚ)  Άνω Λιοσίων.
3) ∆ηµιουργία  δηµοτικού Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµά-
των. Η µεταφορά των απορριµµάτων προς τον ΧΥΤΑ θα γίνεται 
µε container 35 κ.µ. στο όποιο θα µεταφορτώνονται 4 απορριµ-
µατοφόρα και όχι όπως γίνεται σηµερα κάθε απορριµµατοφόρο 
ξεχωριστά.
4) Η αντιµετώπιση των 7.000 τόνων ετησίως πράσινων αποβλή-
των. 
Τα πράσινα απόβλητα εφόσον θρυµµατιστούν σωστά και είναι 
καθαρά από αλλά απορρίµµατα θα µεταφέρονται ατελώς στο 
ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων. 
Άµεση συλλογή στην πηγή και θρυµµατισµός είτε µε φορητό συ-
νεργείο είτε µε τοποθέτηση κάδων skipper (µεταλλικοί κάδοι των 
7 κ.µ.) στα σηµεία συλλογής τους.
5) Συλλογή των βιοαποβλήτων των λαϊκών αγορών σε Skipper 
(µεταλλικοί κάδοι των 7 κ.µ.) όπου θα οδηγούνται άµεσα και ατε-
λώς στο ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων.
6) Εφαρµογή µηχανικών µεθόδων για τροποποίηση δροµολο-
γίων µε κριτήριο τους κάδους που γεµίζουν συχνότερα από άλ-
λους και έτσι να έχουµε αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότε-
ρη αποκοµιδή .

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ενδεικτικά ποιοτικά ,ποσοτικά και οικονοµικά χαρακτηρι-
στικά των απορριµµάτων του ∆ήµου Αχαρνών :
1) Ο ∆ήµος µας παράγει ετησίως 54.000 τόνους αστικών απορ-
ριµµάτων και δαπανά  8,50 – 9,00 εκ. ευρώ. 
Η δαπάνη αυτή επιµερίζεται ως εξής : 

Συλλογή – µεταφορά:
 84 ευρώ / τόνο   ή    4.556.278 ευρώ  ( 2017).

Κόστος διάθεσης:
 45 ευρώ / τόνο ή  2.294.584  ευρώ (2017)  (τέλος Ε∆ΣΝΑ).

Ειδικό τέλος ταφής:
 40 ευρώ / τόνο ή 2.005.620  ευρώ  (έτος 2017).      
2) Το ποσοστό του κόστους συλλογής - µεταφοράς ανέρχεται 
στο 51,50 % του συνόλου της δαπάνης.
3) Το 13% των 54.000 τόνων είναι κλαδέµατα κήπων και κοινο-
χρήστων χώρων. ∆ηλ. 7.000 τόνοι ετησίως.
4) Το 51 % των απορριµµάτων του µπλε κάδου οδηγούνται και 
αυτά προς ταφή ως µη κατάλληλα προς ανακύκλωση.
5) Μονό το 5-7 % του συνόλου των απορριµµάτων του δήµου 
είναι ανακυκλώσιµα.

Εισηγητές: ∆ιάνας  Ευστάθιος Ελεύθερος  επαγγελµατίας
Καζαντζίδης Νικόλαος Τοπογράφος Μηχανικός
Κοταβέ  Κωνσταντίνα Ιδιωτικός υπάλληλος
Λέκκας Γιώργος Μηχανολόγος  Μηχανικός
Ράπτης Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός
Στάµου Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός 
Τσιφτελίδης ∆ηµήτριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑχαρνέςΞανά
Πέτρος Μιχ. Βαρελάς Υποψήφιος  ∆ήµαρχος  Αχαρνών
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Η Νέα Γενιά των Αχαρνών, 
έχει να αναδείξει 
καταξιωµένους 

ανθρώπους µε σπουδές και 
επιστηµονική κατάρτιση. Σήµερα 
οι εξελίξεις και ο ανταγωνισµός 
δηµιουργούν συνεχώς νέα 
δεδοµένα,  τα οποία επιβάλουν 
τη δηµιουργία επιστηµονικής 
κοινότητας µέσω της οποίας ο 
∆ήµος Αχαρνών µπορεί να γίνει 
πρωταγωνιστής στον τρόπο 
οργάνωσης, συντονισµού και 
αξιοποίησης των δοµών του.

Η αίγλη που πάντοτε είχε η 
επιστηµονική κοινότητα, η οποία, πολλές φορές, 
παρενέβαινε σε κοινωνικά ή εθνικά θέµατα έχει 
αρχίσει να ξεθωριάζει. Η οικονοµική  κρίση  επέτεινε  
τις  κοινωνικές ανισότητες και την ηθική 
καταβαράθρωση, µε απότοκο να γίνεται πλέον 
εµφανής η έλλειψη τεχνογνωσίας, αξιών και 
καινοτοµίας, που θα µπορούσε κάλλιστα να καλύψει 
µια αναγεννηµένη  επιστηµονική κοινότητα.

Στόχος µας, λοιπόν, είναι η δηµιουργία µιας 
επιστηµονικής κοινότητας στο ∆ήµο Αχαρνών, µε 
σκοπό να βοηθήσουµε τον τόπο µας µε νέες 
καινοτόµες ιδέες - λύσεις και να µεταλαµπαδεύσουµε 
την τεχνογνωσία µας, ώστε να αναβαθµίσουµε  τις 
δοµές του ∆ήµου µας και τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
του προς τους συµπολίτες µας. 

Βέβαια, η προσπάθειά µας αυτή χρειάζεται να 
συνεπικουρείται από την πόλη µας, προκειµένου να 
δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα σε νέους επιστήµονες, 

οι οποίοι, µε τη σειρά τους θα 
προωθήσουν την ευγενή άµιλλα, 
τη διάκριση και τον εκσυγχρονισµό 
του ∆ήµου µας, και θα 
επαναφέρουν το χαµένο κύρος 
στον ∆ήµο µε την µεγαλύτερη 
ιστορία.   

Η επιστηµονική κοινότητα δεν 
πρέπει να απολέσει και άλλα νέα 
µυαλά. Οφείλουµε να παλέψουµε 
και να αγωνιστούµε στον τόπο 
µας, τη γενέτειρά µας. Να 
αξιοποιήσουµε  τις γνώσεις µας 
και τις δεξιότητές µας, για µια πόλη 
καλύτερη, ανθρώπινη και 

σύγχρονη, µε υπερήφανους συµπολίτες µας, τόσο 
για εµάς, όσο και για τον τόπο µας. 

Ως επικεφαλής του τοµέα Επιστηµονικής 
Κοινότητας Αχαρνών, της δηµοτικής παράταξης  
«Νέα ∆ύναµη», έχω, ήδη, πραγµατοποιήσει επαφές 
και έχει εκδηλωθεί µεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς 
και διακεκριµένους επιστήµονες, αλλά και νέους 
ανθρώπους, οι οποίοι, έχουν αγκαλιάσει µε ιδιαίτερη 
θέρµη την ιδέα της δηµιουργίας του συγκεκριµένου 
φορέα, που  µόνο θετικά στοιχεία θα προσδώσει σε 
αµφότερες τις πλευρές. 

Νικόλαος -  Βασίλειος Γκαµπρανίδης
Τοµεάρχης Επιστηµονικής Κοινότητας Αχαρνών                                         

Υποψ. ∆ηµ. Σύµβουλος «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών    
Πτυχιούχος Ευρωπαϊκής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.                                                

University of Wales (Cardiff) 
Master of Science International Logistics and Supply                                               

Chain Management, Birmingham City University

Η ανακύκλωση, 
αποτελεί δείγµα 
πολιτισµού και 

σεβασµού του ανθρώπου 
προς αυτόν και το  
Περιβάλλον. Η σωστή 
ενηµέρωση αλλά και η 
ευαισθητοποίηση των 
πολιτών και των 
επιχειρήσεων µπορούν να 
αποδώσουν τόσο οικονοµικά 
όσο και περιβαλλοντικά 
οφέλη για τον τόπο µας. 

Στην παράταξή µας δίνεται 
έµφαση στην προστασία του 
Περιβάλλοντος µε κάθε τρόπο 
και ως Τοµεάρχης Σχεδιασµού, Ενηµέρωσης  
και Ευαισθητοποίησης σε θέµατα Ανακύκλωσης 
σε συνεργασία και  µε τα υπόλοιπα µέλη της 
παράταξης ερχόµαστε ήδη σε επαφές µε τα 
αντίστοιχα τµήµατα Ανακύκλωσης και άλλων 
∆ήµων της Ελλάδας αλλά και του Εξωτερικού  
προκειµένου να αποκοµίσουµε τεχνογνωσία, 
εµπειρία και αποτελεσµατικότητα.

Στην πόλη µας, η ανακύκλωση προκύπτει 
ως µία αναγκαιότητα, καθώς είµαστε ένας από 
τους πολυπληθέστερους ∆ήµους της Αττικής µε 
πολλά καταστήµατα και µεγάλη βιοµηχανική 
ζώνη, γεγονός το οποίο επιβάλει την 
ανακύκλωση ως τρόπο ζωής για όλους µας. 

Η αφύπνιση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των πολιτών είναι το 
σηµαντικότερο ίσως βήµα προς την ορθή και 

αποτελεσµατική εναλλακτική 
διαχείριση των απορριµµάτων. 
Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού και µε δεδοµένες τις 
δυσκολίες φιλοδοξούµε να 
φέρουµε τον πολίτη πιο κοντά 
στην ανακύκλωση.

Εµείς από την πλευρά µας, 
ως αυριανή δηµοτική αρχή θα 
αντιµετωπίσουµε µε συνέπεια 
και ευθύνη την προστασία του 
Περιβάλλοντος επιδιώκοντας 
να εξασφαλίσουµε την 
ευκολότερη εναπόθεση των 
ανακυκλώσιµων υλικών 

προσφέροντας στην πόλη µας όλα τα τελευταία 
σύγχρονα µέσα εναπόθεσης ανακυκλώσιµων. 

Εξίσου σηµαντική είναι η εξασφάλιση της 
συµµετοχής του ∆ήµου µας, στα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα τα οποία χρηµατοδοτούνται για 
την βέλτιστη διαχείριση των ανακυκλώσιµων 
υλικών και τα οποία ήδη µελετάµε ώστε να 
προσαρµοστεί άµεσα ο ∆ήµος µας στις 
προϋποθέσεις που χρειάζονται για να µπορέσει 
να χρηµατοδοτηθεί προκειµένου να 
αξιοποιήσει τα µέγιστα κάθε δυνατό µέσο 
υλοποίησης  
της ανακύκλωσης.

Φανή Καπετάνιου
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος 

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών
Τοµεάρχης Σχεδιασµού, Ενηµέρωσης

 και Ευαισθητοποίησης σε θέµατα Ανακύκλωσης

Επενδύοντας στην ανακύκλωση αναβαθµίζουµε 
το ∆ήµο και την ποιότητα ζωής των πολιτών

• 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.

Η  ∆ηµιουργία Επιστηµονικής Κοινότητας  είναι εφικτή 
και µε πολλαπλά οφέλη για Επιστήµονες, ∆ηµότες και ∆ήµο
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Από τους 
Πρωτεργά-
τ ε ς  τ η ς 

∆ΗΜ. Τ.Ο. Αχαρ-
νών, η πρόεδρος  
κα  Βλάχου Γεωρ-
γία και ο Ταµίας  κ. 
Κοζανίτης  ∆ηµή-
τριος. 

Τη ∆ευτέρα 
1η Οκτω-
βρίου, 21 

µαθητές από το 
πρότυπο σχολείο 
Springdales από το 
Νέο ∆ελχί της Ινδίας 
επισκέφτηκαν το 5ο 
Γυµνάσιο Αχαρνών 
συνοδευόµενοι 
από δύο εκπαιδευ-
τικούς του ίδιου 
σχολείου. Η επίσκε-
ψη έγινε µε σκοπό 
την ανταλλαγή 
απόψεων µεταξύ 
των νέων από δια-
φορετικές χώρες 
σχετικά µε την εκ-
παίδευση, τους νέ-
ους τρόπους επικοινωνίας και το µέλλον.  Η επίσκεψη πραγ-
µατοποιήθηκε χάρη στις προσπάθειες της Ένωσης Γυναικών 
Ελλάδας – Τµήµα Αχαρνών και συγκεκριµένα της προέδρου  
κας Λίτσας Αλεξάνδρου – Πανά και της αντιπροέδρου κας Ανα-
στασίας Παµουκτσόγλου, οι οποίες συµµετείχαν στη σηµερι-
νή εκδήλωση. Και όπως πάντα υποδειγµατικός και φιλόξενος 
ο ∆ιευθυντής του 5ου Γυµνασίου κ.  Σπύρος Καραβίας. 

Μέσα σε κλίµα αισιοδοξίας και παρουσία  δεκάδων  στελεχών και µελών του κόµµατος,  πραγµατοποι-
ήθηκαν την Κυριακή  7  Οκτωβρίου 2018,  στην  Κεντρική Πλατεία  Αχαρνών,  µπρός  από νέα των  Γρα-
φεία,  τα  εγκαίνια  συγκατοίκησης  ∆ΗΜ.Τ.Ο. Ν.∆. ΑΧΑΡΝΩΝ   ΚΑΙ    Ν.Ο.∆.Ε. Ν.∆.  ΒΟΡ.  ΑΤΤΙΚΗΣ.  
Τόσο η Πρόεδρος της  ΝΕΒΑ κα Φρόσω  Σακελλαρίου, όσο  και  η  Πρόεδρος της ∆ΗΜΤΟ Αχαρνών, κα 

Γεωργία  Βλάχου,  υποδέχθηκαν, όλους τους παρευρεθέντες,  µε  αγάπη, χαρά και συγκίνηση. Την  τελετή του 
αγιασµού, που έγινε στο χώρο της πλατείας, δίπλα από την είσοδο των Γραφείων, τέλεσε ο Αρχιµανδρίτης  του 
Ιερού ναού Αγίου Βλασίου, πατήρ  Τίτος, µε περισσή ευλάβεια. Αµέσως µετά έγινε η κοπή της συµβολικής κορ-
δέλας και  µε τάξη και σειρά ανέβηκαν και ξεναγήθηκαν στα Γραφεία. Το παρόν έδωσαν Βουλευτές , πολιτευ-
τές, υποψήφιοι ∆ήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, στελέχη και µέλη του Κόµµατος.

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέ-
ρα Ηλικιωµένων στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών . Την 
Τρίτη 9 Οκτωβρίου στο 1ο ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών, 

ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ του ∆ή-
µου Αχαρνών, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ηλικιωµένων, 
παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και του 
Προέδρου της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργου ∆α-
σκαλάκη. Η Παγκόσµια Ηµέρα Ηλικιωµένων εορτάζεται κάθε 
χρόνο την 1η Οκτωβρίου και µε αφορµή τη συγκεκριµένη ηµέ-
ρα, η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών διοργάνωσε εορταστικές εκ-
δηλώσεις µε κεράσµατα στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Πρόσκληση για συµµέτοχη στη Θεατρική 
Παράσταση «Η ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

Ο Πολιτισµικός Σύλλογος  «Αχαρνείς», θα πραγµατοποιήσει  στις  5  ∆εκεµβρίου 
2018, ηµέρα  Τετάρτη,  επίσκεψη,  για την Θεατρική Παράσταση  «Η ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΗΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ»   που αρχίζει  ώρα  7.00 µ.µ., σε συνεργασία µε το Γραφείο Ταξιδίων 
«PERRAKIS TOYRS».

Για  δηλώσεις συµµετοχής στην  Γεν. Γραµµατέα  του Συλλόγου Αλίκη Λεφά-
κη στο τηλέφωνο  6977197710.

Εκ  του ∆.Σ.

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  «ΜΑΡΙΧΟΥ-
ΑΝΑ 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) 
Για  δηλώσεις συµµετοχής στην  Γεν. Γραµµατέα  του Συλλόγου Αλίκη Λεφάκη στο τη-

λέφωνο  6977197710.
Εκ  του ∆.Σ.

Αγιασµός 
γ ι α  την 
περίοδο 

2018-2019 της 
ΑΕ Αχιλλευς κά-
τω Αχαρνων, 
στο 2ο κλειστό 
γυµναστήρ ιο 
στον Κόκκινο 
Μύλο. Καλή δύ-
ναµη στο ∆.Σ. 
και στους γονείς,και πολλές επιτυχίες στα παιδιά.

Στη συ-
γκέντρω-
ση  των 

κατοίκων, στην 
Περιοχή Πανο-
ράµατος για την 
επίλυση των ζη-
τηµάτων της πε-
ριοχής παρα-
βρέθηκε ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. Αντικείµενο της συ-
γκέντρωσης ήταν η προβολή των προβληµάτων της 
περιοχής και η συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αρχή και τους 
φορείς, για την αξιολόγηση και την επίλυση στο µέτρο του 
εφικτού, των τοπικών προβληµάτων.

Η Ευρώπη υποκλίθηκε 
στον πάτερ Αντώνιο που 
παρέλαβε το βραβείο του 

καλύτερου Ευρωπαίου Πολίτη. 
Συνοδευόµενος από 10 παιδιά της 
«Κιβωτού του Κόσµου» παρέλα-
βε το βραβείο του καλύτερου Ευ-
ρωπαίου Πολίτη, ο ιερέας ο π. 
Αντώνιος Παπανικολάου.

Κατέπληξε, γι 
άλλη µια φορά, 
η Μαρία Ναυ-

ροζίδου, στην πρώτη 
της επαφή µε την υπο-
κριτική, αποδεικνύο-
ντας ότι πρόκειται για 
έναν πολυτάλαντο άν-
θρωπο που φέρνει εις 
πέρας ότι αναλάβει και 
οι δυνατότητές του ξε-
περνούν τα στενά όρια 
των Αχαρνών. Σειρά, 
αυτή τη φορά, είχε το 
Ηρώδειο όπου η Μαρία 
Ναυροζίδου εµφανί-
στηκε στον ρόλο της Ιο-
κάστης, στην κορυφαία 
τραγωδία του Σοφο-
κλή, Οιδίπους Τύραν-
νος. Η πρόεδρος της 
∆ΗΚΕΑ και πρόεδρος των τριτέκνων Αν. Αττικής δέχτηκε την πρό-
ταση του Λάζου Τερζά και όπως αποδείχθηκε βίωσε µια µοναδική 
εµπειρία. Εκπλήσσοντας τους πάντες η κα Ναυροζίδου, στην πρώ-
τη της θεατρική εµφάνιση, ξεδίπλωσε τις ικανότητές της και σφράγι-
σε µε την ερµηνεία της αυτήν την πολύ καλή παράσταση. 

Την Κυριακή 7/10/2018 πραγµατοποιή-
θηκε από την Ένωση Συλλόγων ∆ήµου 
Αχαρνών, στην αίθουσα ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρνών, η ανοιχτή 
συζήτηση /ενηµέρωση σχετικά µε το θεσµό και 
το ρόλο του Συλλόγου Γονέων, τη νοµοθεσία 
που διέπει την Εκλογική ∆ιαδικασία, τη λειτουρ-
γία του Σχολικού Συµβουλίου, της Σχολικής 
Κοινότητας και των Σχολικών Επιτροπών καθώς 
και το θεσµό του Εθελοντισµού.

Με Αγιασµό και µε πολλές ελπίδες 
και προσδοκίες ξεκινά η νέα Αγωνι-
στική χρονιά για τα τµήµατα υποδο-

µών του Αχαρναϊκού. Η Ιστορία του Αχαρ-
ναϊκού ταυτίζεται µε τη νεότερη ιστορία της 
πόλης µας και τα τµήµατα των υποδοµών 
του Αχαρναϊκού, µέσα από την αγάπη και το 
µεράκι των διοικούντων, την κατάρτιση και 
τις προσπάθειες των προπονητών, την εµπι-
στοσύνη των γονιών και την αρωγή του ∆ή-
µου Αχαρνών, αποτελούν µια πραγµατική 
Αθλητική Ακαδηµία ποδοσφαιριστών και 
ένα φυτώριο αθλητών.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9.30 

µ.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Φάνη ( Το Γένος Σπύρου Γκίκα)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μελποµένη  και  Γεώργιος Μαυραγάνης, 
Στυλιανός και  Αικατερίνη Σταυράκογλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Αθανάσιος, Βασιλική  και  Γεώργιος,  
Φανή, Παναγιώτης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΓΚΙΚΑ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την Κυριακή  21  Οκτωβρίου 2018,  και ώρα 09.00 π.µ., τελούµε 40/ΗΜΕ-
ΡΟ Μνηµόσυνο, στον Ιερό Ναό Αγ. Βλασίου Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής 

του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου,  Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΤΣΑΡΛΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Μαργαρίτα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Ειρήνη κα Παναγιώτης Σέρβος, Ιωάννης  και  Πατρούλα
Σωτηρία  και Κωνσταντίνος Μπράβος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Κωνσταντίνα, Νικόλαος, Αικατερίνη, 
Κωνσταντίνος, Παναγιώτης, Χαράλαµπος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν 
Ο καφές θα δοθεί στο Καφενείο JOVANA

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  Κυριακή   4   Νοεµβρίου 2018,  και ώρα 09.00 

π.µ., τελούµε 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου  
Νικολάου, στο  ∆ΙΛΟΦΟ – ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ -  ΦΘΙΩΤΙ∆Α,
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας,

Συζύγου,  Πατέρα, Υιού , Αδελφού  και  Θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΜΗΛΙΑΚΗ  
ΙΑΤΡΟΣ 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Αργυρώ ( το γένος ΠΑΓΏΝΑ)
ΤΑ  ΤΕΚΝΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΤΡΙΕΤΕΣ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  21  Οκτωβρίου  2018  και ώρα 09.30 
π.µ., ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό  Ναό Αγ. Γεωργίου,  

Αχαρνές,   για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας Συζύγου, Πατέρα, Υιού, Αδελφού και  Θείου  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΣΥΚΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ : Αναστάσιος και Σοφία, Αικατερίνη, Άννα 
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ : Αναστάσιος 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : Μαρία  και  Αλέξανδρος Τσιώλης,
∆ήµητρα  και  ∆ηµήτρης Καλατζής, Αριστόδηµος Παπαϊωάννου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ  -  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού. 

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  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ  του   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και της  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
το γένος   ΜΙΧΑΛΑ, που γεννήθηκε  στο 
ΧΟΛΑΡΓΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  κατοικεί στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ  και  η  ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ  ΕΛΕΝΗ     
του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   και  της  ΜΑΡΙΑΣ   το 
γένος  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ    που γεννήθη-
κε  στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  θα έλθουν σε γάµο  που 
θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΑΛΑΙΟ∆ΗΜΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ    το γέ-
νος   ΚΑΥΚΙΑ, που γεννήθηκε  στα ΜΗ-
ΛΙΑΝΑ – ΑΡΤΑΣ  και  κατοικεί στις   ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  και  η  ΧΑΛΚΙ∆Η   ΠΑΡΘΕΝΑ     του  
ΙΩΑΝΝΗ   και  της  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    το γέ-
νος   ΗΛΙΑ∆Η   που γεννήθηκε  στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ,  θα έλθουν σε γάµο  που θα γί-
νει  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.

Θρησκευτική  Πανήγυρις  Αγίου  ∆ηµητρίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Το Εκκλησιαστικόν Συµβούλιον του Ιερού Ναού Αγίου 
∆ηµητρίου Αχαρνών, έχει   την τιµήν να  προσκαλέσει  
υµάς,  όπως τιµήσετε  δια της  παρουσίας υµών, την  Πα-
νήγυρη του Ιερού Ναού   Αγίου ∆ηµητρίου, κατά  το κά-
τωθι πρόγραµµα.

ΠΕΜΠΤΗ  25  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Ώρα: 07:00 π.µ.    Όρθρος και   Πανηγυρική   Θεία Λειτουρ-
γία, 
Ώρα: 18:00 µ.µ.  Μέγας Πανηγυρικός  Αρχιερατικός  Εσπε-
ρινός, χοροστατούντος  Σεβασµιότατου Μητροπολίτου, 
Ιλίου,  Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου, µετ’ 
αρτοκλασίας και Θείου κηρύγµατος.
Ώρα: 19:30 µ.µ.  Λιτάνευση  της Θαυµατουργού  Ιεράς  Ει-
κόνος  του  Αγίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, 
ΗΜΕΡΑ  ΕΟΡΤΗΣ

Ώρα: 07:00 π.µ.    Όρθρος και   Πανηγυρική   Θεία Λειτουργία,  µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµα-
τος.  Ιερουργούντος του Ιεροκήρυκος   της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.κ. 
Ιωαννικίου.
Ώρα :  18:00 µ.µ. Μεθεόρτιος  Εσπερινός  και Παράκλησις  εις τον Άγιον.

Εκ του  Ιερού Ναού
Ο  Εφηµέριος

Πρωτ.  Κων/νος  Πρίµπας   

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ • Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 109.   Τηλ. 210 2462249
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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 λογική. 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. Βλασίου 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 Ταβέρνα 
στο Μενίδι. Τηλ.: 6947 257551. 4∆204
ΖΗΤΕΙΤΑΙ   Γυναίκα  για  την κουζίνα σε Ταβέρνα 
της Λεωφ. Πάρνηθος .   Τηλ. 210 2469525. 5∆207.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Βρεφονηπιοκόµος  για  τετράωρη φύ-
λαξη µικρού παιδιού 2 ετών,  από ώρα 7.00 π.µ. 
έως 12.00 π.µ. στο Κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 210 
2444539.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού 
Πανε/µίου, µε master και πολύ µεγάλη εµπειρία, 
παραδίδει µαθήµατα για όλα τα επίπεδα  
(PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - µαθητές,  υποψη-
φίους Πανε/µιων, Ακαδηµιών Εµπ/κού Ναυ/κού, 
Αεροπορίας,  Ξεναγών, εργαζοµένους,  επαγγελ-
µατίες, εµπορική αλληλογραφία, ορολογία. 

Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία.  Τηλ. 6907653300
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα Μαθηµα-
τικών, 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 ΓΛΩΣΣΑ, ΙΣ-
ΤΟΡΙΑ παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα από 
φοιτήτρια κλασικής φιλολογίας. Τιµές προσιτές. 
Τηλ. 6907766637. 5∆206.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνα-
σίου παραδίδονται µαθήµατα κατ’ οίκον από 
έµπειρο στα ιδιαίτερα. Τιµές προσιτές. 
Τηλ.6982970573. 5∆206.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Καθηγήτρια Αγγλικών για απογευµα-

τινές ώρες   σε  Κέντρο Ξένων Γλωσσών .   Τηλ. 
6972 635189. 5∆206.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από κά-
τοχο tkt teaching knowledge τεst (πτυχίο διδα-
σκαλίας) και proficiency  σε προσιτές τιµές. Τηλ.: 
6974 962940. 6∆205   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  παραδίδονται 
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.

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

15/10/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕ-
ΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170.ΤΗΛ. 
210/2406400

16/10/2018 ΤΡΙΤΗ ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 
210/2461015

17/10/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914 
18/10/2018 ΠΕΜΠΤΗ ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 

210/2465432 

19/10/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡ-
ΓΥΡΩ   Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 10.  ΤΗΛ. 
210/2443437 

20/10/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

21/10/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   
∆εκελείας 70. ΤΗΛ. 210/2445844

22/10/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥ-
ΡΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 
210/2467156

23/10/2018 ΤΡΙΤΗ ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ  ∆ιαγό-

ρα 30. ΤΗΛ. 210/2448558 , 6972633576

24/10/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ  Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210/2469800

25/10/2018 ΠΕΜΠΤΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ  Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210/2400171

26/10/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙ-
ΝΑ  Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210/2462102

27/10/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. ΤΗΛ.210/2468376

28/10/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ  Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 
210/2434055

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 14/10/2018 ΕΩΣ 28/10/2018
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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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