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H νέα Ανεξάρτητη ∆ηµοτική παρά-
ταξη Αχαρνών, µε Υποψήφιο ∆ή-
µαρχο τον νυν ∆ηµοτικό Σύµβου-

λο Θεόφιλο Αφουξενίδη είναι γεγονός. 
Το απόγευµα της Κυριακής 21 Οκτωβρίου 
ο Θεόφιλος Αφουξενίδης  έκανε στο Αρ-
χελάου Θέατρο την παρουσίαση της  
ιδρυτικής διακήρυξης της ανεξάρτητης 
∆ηµοτικής Παράταξης «Αχαρνές Αλλαγή 
Τώρα». 

 Στην εισήγηση του, ο Θεόφιλος Αφουξε-
νίδης τόνισε: «Η βασική Αρχή της Ιδρυτικής 
∆ιακήρυξης είναι η συµµετοχή και η συνερ-
γασία και σήµερα είµαστε εδώ µε τους συµπο-
λίτες µας, οι οποίοι θέλουν ενεργά να συµµε-
τάσχουν στην διαδικασία σύνταξης του Προ-
γράµµατος. Εκείνου του προγράµµατος που 
θα µας οδηγήσει στις εκλογές για να δώσει και 
το νικηφόρο αποτέλεσµα και την αυριανή µέ-
ρα, η οποία θα ξηµερώσει σίγουρα πολύ κα-
λύτερα για το ∆ήµο των Αχαρνών. 

Η σηµερινή συνάντηση αποτελεί συνέ-
χεια εκείνης της υπογραφής της Ιδρυτικής ∆ι-
ακήρυξης της Ανεξάρτητης ∆ηµοτικής Παρά-
ταξης «Αχαρνές, Αλλαγή Τώρα», για να αλ-
λάξει επί τέλους την Πόλη. Εγώ σήµερα βε-
βαιώνω ότι θα είναι ένας αγώνας που θα 
δικαιώσει τις προσδοκίες  των ανθρώπων της 
τοπικής µας κοινωνίας για µια πόλη ασφαλή, 
για µια πόλη ελκυστική, για µια πόλη που σέ-
βεται τον πολίτη, για µια πόλη που ξέρει να δι-
εκδικεί και να κερδίζει.

Ολόκληρη η Ιδρυτική ∆ιακήρυξη, 
καθώς και τα ονόµατα που 

την προσυπογράφουν στη Σελίδα  9  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆Η

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Θα τηρήσω στο ακέραιο 
τον όρκο ως ∆ήµαρχος 
της Πόλης µας για 
πλήρη ασφάλεια και 
ποιότητα ζωής
των πολιτών 

ΣΕΛ. 8

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

Τι σηµαίνει η δικαστική 
απόφαση που έκρινε 
παράνοµη την περικοπή 
των δώρων στις συντάξεις

Πολιτικό  άρθρο  του Κων.  ∆έδε 

«Επιβάλλεται η  άµεση πάταξη 
της  Παραβατικότητας 
- εγκληµατικότητας  στις Αχαρνές»

Άρθρο του Σπύρου Βρεττού 

ΣΕΛ. 5

Υπερτοπικές χρήσεις 
- Τι διεκδικούµε  

«Αχαρνές Ξανά» 

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ.6

ΣΕΛ. 4

Πολιτικό  άρθρο  του  Ηλία  Γκρίση 

Μια ρεαλιστική
προσέγγιση για 
το καλό όλων µας

ΤΟ  ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΟ  ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ  ΝΙΚΗΣ!
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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 αποσταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης στην χώρα, γίνεται βάσει 
οργανωµένου σχεδίου, µε τις επιδροµές κουκουλοφόρων, τους βανδα-

λισµούς  και τα άβατα.  Αυτά χρειάζονται πολλά χρήµατα για να γίνουν. Ποιος 
τα χρηµατοδοτεί;  Η κυβέρνηση µας αδρανεί. Μήπως είναι όµηρος των πρώην 
συντρόφων της που αισθάνονται προδοµένοι; Γιατί η παρούσα κυβέρνηση βο-
λεύει ΗΠΑ και Γερµανία. Εκτός εάν είναι Ρωσικός δάκτυλος. 

Ο ανταγωνισµός  πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας, είναι για τον 
χρυσό, ο οποίος είναι ισχύς, δηλαδή δύναµη, δηλαδή εξουσία. Στην 

πράξη είναι αγώνας εξουσίας, σκεφτείτε ένα Πατριαρχείο να ζητά χρήµατα 
υποτέλειας από τους ναούς ξένων κρατών.  

Όταν θέλεις να κάνεις πρόβλεψη, ή αλλιώς προ-
φητεία, βλέπεις το αύριο ή το µέλλον, µε βάσει 

τα σηµερινά δεδοµένα, την υπάρχουσα οικονοµική ισχύ 
του όποιου ισχυρού, αλλά και την πείρα του παρελθό-
ντος που ο κάθε ένας µας έχει ζήσει. Η ανθρώπινη ιστο-
ρία επαναλαµβάνεται η ίδια για αιώνες, αλλά µε και-
νούργια πολεµικά µέσα και µε νέους τρόπους επιβολής 
της εξουσίας. Όµως δεν νοείται κράτος άναρχο, όπως το 
φαντάζονται οι σηµερινοί ψευτοπροοδευτικοί.

Την εξουσία βέβαια την συντηρεί το χρήµα 
που είναι η  ισχύς, η δύναµη, αλλά είναι 

ωφέλιµα και τα ερπετά της εξουσίας, τα οποία λει-
τουργούν σαν εντοµοκτόνα. Γνωρίζουµε ότι όλοι 
οι οργανισµοί έχουν ένζυµα και παράσιτα. Άλλα 
λειτουργούν για καλή λειτουργία και άλλα, ζουν εις βάρος της υγείας µας. 
Σωστό είναι να διακρίνουµε τα παράσιτα και να τα εξοντώνουµε . Αυτό λέ-
γεται αυτοάµυνα.
 Εάν κρίνουµε, ότι η Γερµανία µε την οικονοµική της συµπεριφορά, εί-

ναι το εµπόδιο, το ανάχωµα για την ενοποίηση των µικρών κρατών, 
τότε πιο σωστό είναι να την αποµονώσουµε, από το να   αγωνιζόµαστε να 
διαλύσουµε την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Τα Ευρωπαϊκά κράτη, µόνο ενω-
µένα µπορούν να γίνουν µια υπολογίσιµη και σεβαστή δύναµη, έναντι των 
ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας. Μια βέργα σπάει εύκολα, ένα δεµάτι βέργες 
δεν σπάει στην πρώτη πίεση.

Όλες οι κυβερνήσεις των µικρών κρατών, είναι διαχειριστές  της Βου-
λιµίας των κατόχων του παγκόσµιου πλούτου, δηλαδή του χρήµα-

τος που µε την ισχύ τους, επιβάλλουν την θέληση τους. Είναι µια µορφή έµ-
µεσου φασισµού, µαύρου, κόκκινου και γκρί. Αυτό, δηµιουργεί  το αίσθη-
µα της αδικίας, τις αναταράξεις, τους πολέµους,  την δυστυχία, τον πόνο. Οι 
ακραίες φωνές, µαύρες ή κόκκινες µόνο εντείνουν αυτήν την ένταση. Η αρ-
ρώστια δεν θεραπεύεται µε αρρώστια.

Η αριστερή ή κοµµουνιστική ιδεολογία καταστρέφει την παραγωγική δι-
αδικασία. Εάν εµείς οι απλοί πολίτες δεν έχουµε χρήµατα να καταθέσου-

µε στις τράπεζες, αυτές χρεοκοπούν. Πώς να έχουµε όµως χρήµατα όταν µας τα 
στερεί η αλόγιστη φορολογία. Όλες οι άλλες θεωρίες 
είναι λόγια της έδρας.

∆εν πρέπει να θεωρείτε προσβολή  αν κάποιος  
θα σας πει άθεο. Μπορείτε να τον θεωρήσετε 

άσχετο. Θεά, καταλαβαίνω είναι η µητέρα φύση, η 
γη µας, που µας γεννά, µας δίνει τροφή να στεκόµα-
στε όρθιοι, σε έναν κύκλο ζωής και της οφείλουµε 
σεβασµό και φρόνηση, γιατί µε τις δραστηριότητες 
µας και την απληστία µας, διαταράσσουµε την ισορ-
ροπία της λειτουργίας της, µε αποτέλεσµα την βίαιη  
αντίδραση της και τις αναπόφευκτες συµφορές µας.

Θα τα κάψω τα ρηµάδια τα λεφτά µου, αφού εσύ 
αντί την οµορφιά µου το χρήµα αγαπάς. Άντρα µου, 

δεν καις καλύτερα την οµορφιά σου, να µου αφήσεις τα λε-
φτά σου να τα βολέψω; Ε, όχι ρε παιδιά, αυτό είναι άδικο. Άλλο να είσαι άσχηµος και 
µπατίρης και άλλο όµορφος και µπατίρης. Έχεις πέραση, πώς να το κάνουµε.

Ο µακαντάσης ο συνταξιούχος, στο καφενείο όταν ζορίζεται από το σήµε-
ρα, συχνά µου λέει. Άτιµε ντουνιά, να είχες ένα χαλκά, να σε έπιανα, να σε 

έφερνα  µια γύρα. Θα µου έφευγε το άχτι. Όµως ο ντουνιάς δεν έχει χαλκά, είναι 
αχαλίνωτος.

∆εν σκέπτεται κάποιος για να περνά η ώρα, αλλά για να παίρνει τις σω-
στές αποφάσεις όταν το καλεί η ανάγκη. Ωραίες οι θεωρίες στο άκουσµα, 

αλλά η σωστή και αποτελεσµατική απόφαση για πράξη, δικαιώνει το σκέπτε-
σθαι. Αυτό µας διδάσκει η πείρα που δεν είναι θεωρία.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Ο πολύ σοσιαλισµός γεννά 
τον φασισµό. Ο στυγνός καπι-

ταλισµός, γεννά τον κοµµουνισµό. Ο 
θρησκευτικός φανατισµός, γεννά 
σφαγές. Ένα είναι βέβαιο. Η αργοµι-
σθία για την δηµιουργία κοµµατικού 
στρατού για την συντήρηση στην 
εξουσία και η καταλήστευση του δη-
µόσιου χρήµατος, γεννά την πτώχευ-
ση, την οµηρία, την υποδούλωση. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Μία ώρα πίσω γυρίζουν οι δείκτες των ρολογιών τα ξηµερώµατα της 
Κυριακής, 28 Οκτωβρίου, γεγονός που σηµατοδοτεί την εναλλαγή 
της χειµερινής ώρας, που κάθε χρόνο έχει προσδιοριστεί για την τε-

λευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Εποµένως στις 04:00 τα ξηµερώµατα της 
Κυριακής 28 Οκτωβρίου 2018, γυρνάµε τα ρολόγια µας µία ώρα πίσω, δη-
λαδή να δείχνουν 03:00. 

Στην ανακοίνωση ίδρυσης Νέας  ∆ηµοτικής Παράταξης, στις 
Αχαρνές, προχωρά στις 21 Νοεµβρίου 2018 ο συµπολίτης µας  
Περιφερειακός Σύµβουλος, Χάρης ∆αµάσκος. Η ανακοίνωση της 

νέας παράταξης θα γίνει στο καταφύγιο Μπάφι, στην Πάρνηθα και ώρα 
12.30. το µεσηµέρι.

∆οξολογία µετά αρτοκλασίας και περιφορά της ιερής εικόνας, για τον 
εορτασµό του Αγίου ∆ηµητρίου στον Ιερό Ναό στο Στρατόπεδο Πα-
παστάθη στον ∆ήµο Αχαρνών.
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στο 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αχαρνών που εντάσσεται στο έργο «Επισκευή και Ενεργειακή Ανα-
βάθµιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών» 

προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ για 48 σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών.
Ο ∆ήµος Αχαρνών συµµετέχει ενεργά στη φετινή Ευρωπαϊκή εβδοµά-
δα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 22-26 Οκτωβρίου 
2018, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία, η οποία έχει ως θέµα: «∆ιαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών»
Με τις σηµαίες των Ηνωµένων Εθνών στολίστηκε σήµερα το ∆η-
µαρχείο Αχαρνών, τιµώντας έτσι τον εορτασµό της «Ηµέρας των 
Ηνωµένων Εθνών». Πριν από 73 χρόνια, στις 24 Οκτωβρίου 1945 

και µε νωπές ακόµη τις πληγές που άφησε στην ανθρωπότητα ο B’ Πα-
γκόσµιος Πόλεµος, η ανάγκη για συνεργασία των κρατών ήταν πέρα για 
πέρα επιβεβληµένη. Και αυτό έγινε πράξη από 51 χώρες – µεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα– µε την ίδρυση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός σε συνεργασία µε τη ∆ι-
εύθυνση Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς και τις 
Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

ενηµερώνει και προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς και τους πολίτες του 
∆ήµου Αχαρνών, να συµµετάσχουν στην δηµόσια διαβούλευση για το Σχέ-
διο Νόµου «Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά», η 
οποία αναρτήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2018 και θα είναι ανοικτή σε σχόλια και 
προτάσεις έως τις 2 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 13:00

Ενισχυτική διδασκαλία και εκµάθηση ξένων γλωσσών για παιδιά 
ευάλωτων οικογενειών. Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε ιδι-
οκτήτες φροντιστηρίων µέσης εκπαίδευσης και ιδιοκτήτες κέ-

ντρων εκµάθησης ξένων γλωσσών, καθώς και εκδοτικούς οίκους, εξα-
σφάλισε και για την σχολική χρονιά 2018-2019, δωρεάν φοίτηση παιδιών 
που ανήκουν σε οικογένειες ευπαθών οµάδων πληθυσµού του ∆ήµου 
Αχαρνών, καθώς και δωρεάν χορήγηση ξενόγλωσσων βιβλίων. 

Εβδοµάδα ανταλλαγής βιβλίων 29/10 έως 3/11 2018. Το Τµήµα Πο-
λιτιστικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Παιδείας Πολιτισµού Αθλη-
τισµού και Νέας Γενιάς του ∆ήµου Αχαρνών, διοργανώνει, Εβδοµά-

δα ανταλλαγής βιβλίων, από 29 Οκτωβρίου έως 3 Νοεµβρίου 2018, στη ∆η-
µοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς» (Λιοσίων 18, έναντι Ιερού Ναού Κοι-
µήσεως Θεοτόκου).

Πιστοί στο ραντεβού τους οι εθελοντές αιµοδότες του ∆ήµου 
Αχαρνών. Με µεγάλη προσέλευση και χωρίς προβλήµατα ολο-
κληρώθηκε η 45η Εθελοντική Αιµοδοσία στον ∆ήµο Αχαρνών, 

την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. 

Στην Ηµερίδα για το Αδριάνειο Υδραγωγείο παραβρέθηκε ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, η οποία διοργανώθηκε από το 
12ο Γυµνάσιο Αχαρνών και τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-

δευσης Ανατολικής Αττικής (Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) σε συ-
νεργασία µε τον ∆ήµο Αχαρνών και την υποστήριξη, του Συλλόγου Κατοί-
κων Ολυµπιακού Χωριού, του Συλλόγου Γονέων του 12ου Γυµνασίου...

Αντιπληµµυρικό Έργο προϋπολογισµού 7.504.000 ευρώ στον 
∆ήµο Αχαρνών. Την έγκριση της χρηµατοδότησης και την 
ένταξη της στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρει-

ας Αττικής 2018 έλαβε η Αντιπληµµυρική Μελέτη µε τίτλο «Οριστική 
Μελέτη Συλλεκτήρα Σ2 και ∆εξαµενής Ανάσχεσης ∆2 στον παλαιό οι-
κισµό του ∆ήµου Αχαρνών» που κατέθεσε ο ∆ήµος Αχαρνών στην 
Περιφέρεια Αττικής. 

Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τον Υφυπουργό Αθλητισµού. 
Τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασσαβός, όπου είχε συνάντηση µε τον Υφυπουργό 

Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Γιώργο Βασιλειάδη, παρουσία του Γενικού 
Γραµµατέα του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη. Οι αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του ∆ήµου Αχαρνών, αποτέλεσαν το επίκεντρο της συνάντησης, 
του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε 
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών να επιζητεί τη συνδροµή της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού σε θέµατα, συντηρήσεων, επισκευών και εξοπλισµού των υφι-
στάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Αχαρνών, καθώς και την 
δηµιουργία προϋποθέσεων (εκπόνηση Μελετών, αναζήτηση χρηµατοδοτή-
σεων) για τη δηµιουργία νέων αθλητικών χώρων στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών έχοντας σαν στόχο να διευρύνει τις προσπά-
θειες στήριξης και αλληλεγγύης των ευάλωτων και ευπαθών κοι-
νωνικών οµάδων πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών, συµµετέχει 

στο διαδυκτιακό σύστηµα άµεσης προσφοράς και αλληλεγγύης 
Yourmarket.gr. Το Yourmarket.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, που 
δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να γίνουν δωρητές σε Κοινωνικές ∆οµές 
της πόλης τους και να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους που έχουν 
ανάγκη, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα έτοιµα διαµορφωµένα 
πακέτα τροφίµων, µέσω του Ηλεκτρονικού τους Υπολογιστή ή του κινη-
τού τους. 

Με δραστικά κουρέµατα 
οφειλών θα επιδιώξουν οι 
τράπεζες να ρυθµίσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερα 
«κόκκινα» δάνεια νοικοκυ-
ριών που δεν έχουν προ-
σφύγει στον Νόµο Κατσέλη.

Τα «κουρέµατα» είναι της 
τάξης του 20% - 50% στα στε-
γαστικά δάνεια ανάλογα µε 
την εισοδηµατική, περιουσια-
κή και οικογενειακή κατάστα-
ση του δανειολήπτη.

Όσον αφορά τα κατανα-
λωτικά δάνεια, το κούρεµα θα 
αγγίξει ακόµα και το 85%. Οι 
νέες ρυθµίσεις, σύµφωνα µε 
την εφηµερίδα «Ηµερησία», 
έρχονται από την 1η Νοεµβρί-
ου και απευθύνονται σε όλους 
τους ιδιώτες δανειολήπτες 
που έχουν δάνεια σε καθυστέ-
ρηση.

Στόχος των τραπεζών είναι 
το διάστηµα Νοεµβρίου – ∆ε-
κεµβρίου να πετύχουν το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσµα 
και να παρουσιάσουν σαφές 
δείγµα γραφής στον επόπτη, ο 
οποίος έχει στο… µικροσκό-
πιο τα προβληµατικά δάνεια.

Στο µεταξύ οι συστηµικές 
τράπεζες έχουν ολοκληρώσει 
την ψηφιοποίηση των στοιχεί-
ων για όλους τους δανειολή-
πτες που έχουν προσφύγει 
στα δικαστήρια και έχουν 
«ανεβάσει» τα δεδοµένα στην 
πλατφόρµα του «Τειρεσία».

Η δυνατότητα υπαγωγής 
των δανειοληπτών είτε στο 
Νόµο Κατσέλη 3869/2010 εί-
τε στον εξωδικαστικό µηχανι-
σµό ρύθµισης Οφειλών Επι-
χειρήσεων χορηγείται έως την 
31η ∆εκεµβρίου 2018.

Πακέτο ρυθµίσεων µε
διαγραφές χρεών από 1η Νοέµβριου 

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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Μια φωτογραφία… χίλιες λέξεις;
Ο Θεόφιλος Αφουξενί-
δης εκπροσωπεί τη νέα 
γενιά, εκείνη των σαρα-
ντάρηδων, που όχι µόνο 
οραµατίζονται αλλά και 
αγωνίζονται καθηµερινά 
για να καταστήσουν τις 
Αχαρνές, µια πόλη που 
αξίζει και δικαιούνται να 
είναι υπερήφανοι γι αυ-
τήν οι κάτοικοι της. Οικο-
νοµολόγος µε σπουδές σ’ 
ένα από τα καλύτερα πα-
νεπιστήµια των ΗΠΑ, γέν-
νηµα – θρέµµα των Αχαρ-
νών. Επιτυχηµένος επαγ-
γελµατίας. Ιδιαίτερα αγα-
πητός σ’ όλους. ∆εν είναι 
τυχαίο πως ανάµεσα σε 
αυτούς που παραβρέθη-
καν στην παρουσίαση της 
ιδρυτικής διακηρυξης  
ήταν και οι : Γιάννης Γρη-
γοριάδης (∆ικηγόρος), 
Στάθης Τσελαλίδης( Πρό-
εδρος ΣΒΒΕΑ), Σπυρος Ντ. 
Βρεττός, Γιάννης Σµέρος 
(Περιφερ. Σύµβουλος), 
Ρένα Κουµπούρη (Πρόε-
δρος οµίλου Φίλων Χρ, 
Τσεβά), Λαυρέντη Αγγελι-
κή (λογίστρια), Άννα 
Ατζάµπου,και Φωτιάδης 
Γεώργιος (Αρχιτέκτων).
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ΓΡΑΦΕΙ Ο  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ελάχιστους µήνες πριν αλλάξει η χρονιά και 
µπούµε στο εκλογικό έτος, θα ήταν χρήσιµο να 
δούµε από νωρίς την εικόνα της πόλης αλλά 

και των προσώπων που θέλουν να συµµετάσχουν 
στα κοινά της.

Τα τελευταία χρόνια, από τα πιο ντροπιαστικά, 
χάθηκαν ζωές όχι µόνο από ναρκωτικά ή πληµµύρες 
όπως έχουµε συνηθίσει, αλλά και από σφαίρες. 

∆ηµοτικά έργα; Οικονοµική διαχείριση-εξυγίαν-
ση;  ούτε λόγος… Μη αναρτηµένοι ισολογισµοί, µη 
συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα για δη-
µόσια έργα  κ.α. ..

Άνθρωποι της πόλης µας, που έχουν θέσεις τόσο 
στο ∆ήµο ή ακόµα και στην Περιφέρεια, µε χρόνια 
ύπαρξης στην πολιτική σκηνή…σιώπησαν. 

Βέβαια µαζί µε τους ανθρώπους εξουσίας, όχι µό-
νο του σήµερα αλλά και του ΧΤΕΣ, κρίνεται και η αντι-
πολίτευση, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, που σχεδόν 
µόνιµα ΑΠΕΧΕΙ απ’ τα καθήκοντα της. ∆υστυχώς! 

Χωρίς προτάσεις, χωρίς δείγµατα συνεργασίας. Μια αντιπολί-
τευση που κινείται µόνο απ’ τα  µέσα κοινωνικής δικτύωσης για το 
θεαθήναι … Κοινός παρανοµαστής όλων αυτών : Τα άλυτα  προ-
βλήµατα !!!

Αυτό θέλει άραγε ο δηµότης; Έναν δήµο στον αυτόµατο µε προ-
σωπικές αντιπαραθέσεις και.... περίεργα υπονοούµενα;

Μέσα σε όλο αυτό το πολιτικό αδιέξοδο, υπάρχει ΜΙΑ ΜΟΝΟ 
προοπτική. 

Ένας επικεφαλής και µια παράταξη, όχι Μεσσίες αλλά ΣΟΒΑΡΟΙ 
και ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ.  Έχοντας  ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ προτάσεις για τα ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΑ προβλήµατα και χωρίς την παραµικρή αγκύλωση µε το ως τώ-
ρα πολιτικό σκηνικό των Αχαρνών και των συνεχόµενων κακοδιοι-
κήσεων.

Ένας υποψήφιος ∆ήµαρχος που αποτελεί την εξαίρεση σε όσα 

έχουν διαδραµατιστεί στην πολιτική ζωή του τόπου 
εδώ και χρόνια.  

Οι λέξεις  ΑΚΕΡΑΙΟΣ, ΙΚΑΝΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΣ, ΕΡΓΑΤΙ-
ΚΟΣ  και ΕΝΕΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ  χαρακτηρίζουν τον Πέ-
τρο Βαρελά ως άνθρωπο.

Μια παράταξη στα δικά µας µάτια οφείλει να είναι 
∆ΙΠΛΑ στον πολίτη. 

Η  «Αχαρνές Ξανά» το κάνει πράξη, καθώς αποτε-
λείται από ενεργούς συνδηµότες µας, που θα συνα-
ντήσεις ανά την περιφέρεια του δήµου µας.

Γιατί µια δηµοτική αρχή οφείλει ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩ-
ΝΕΙ και ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΤΤΕΙ µε τον πολίτη. 

Ο δηµότης δεν είναι µόνο για τις εκλογές και τα 
πανηγύρια. ∆εν είµαστε ούτε χαζοί , ούτε αδιάφοροι 
οι δηµότες των Αχαρνών όπως µας συµπεριφέρονται 
µε το να µας θυµούνται πριν την προεκλογική περίο-
δο. 

Με βάση τα παραπάνω, έχουµε να κάνουµε µε 
µια επιλογή ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟ.

Από την µια, έχουµε ανθρώπους που η παρουσία τους στα πο-
λιτικά δρώµενα της Πόλης και της Περιφέρειας, µε τις διαδοχικές 
τους υποψηφιότητες, δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα σπατα-
λώντας έτσι τις ευκαιρίες που είχαν.

Από την άλλη, έχουµε τους εκφραστές µιας ή δυο γενιών (κατά 
κύριο λόγο), ηλικίας 30-50 ετών, οι οποίοι είναι επαγγελµατικά κα-
ταξιωµένοι, µε γνώση και καταθέτουν για πρώτη φορά  συγκεκρι-
µένο όραµα και σχέδιο για την πόλη.

Ας προβληµατιστούµε λοιπόν από νωρίς ενόψει των επερχόµε-
νων  ∆ηµοτικών Εκλογών.  Ας κρίνουµε και ας αποφασίσουµε µε 
γνώµονα το καλό της πόλης.

Με σεβασµό 
Τσιµπογιάννης  Ν. ∆ηµήτρης

Των φρονίµων τα παιδιά πριν 
µαγειρέψουν... ας κρίνουν!

Μια ρεαλιστική προσέγγιση για το καλό όλων 

Τσιµπογιάννης  
Ν. ∆ηµήτρης 
Οικονοµολόγος  Μ.Β.Α. 
Υποψήφιος 
∆ηµ. Σύµβουλος 
 «Αχαρνές Ξανά»

Η  Γνώµη µας... 

Ἡ Νέα Δημοκρατία ὑποστηρίζει ὅ,τι ἡ 
παραχώρηση τῆς ἐθνότητας καί τῆς 
γλώσσας, ἀπό τούς κυρίους Τσίπρα, 
Καμμένο καί Κοτζιᾶ, πρός τούς Σκοπια-
νούς εἶναι ἀπαράδεκτη καί στά ὅρια τῆς 
προδοσίας. Τό «μόνο» τό ὁποῖο δέχο-
νται εἶναι σύνθετη ὀνομασία (περιέχου-
σα τόν ὅρο Μακεδονία), γιά ἐσωτερική 
καί ἐξωτερική χρῆσι.

Ἀς κάνουμε μιά ὑπόθεση ἐργασίας. 
Νά τό πάρουμε ἀντίστροφα. Ἔστω ὅ,τι 
δεχόμασταν μέσα στήν χώρα τους, νά λέ-
γονταν Μακεδόνες, μέ τήν ἀντίστοιχη 
ἐθνότητα καί γλῶσσα. Στίς διεθνεῖς σχέ-
σεις ὅμως (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ἐμπορικές ὀνο-
μασίες κ.α), νά λέγονταν κάτι πού θά 
συμφωνούσαμε, ὅπως π.χ. Σκόπια. Δέν 
θά χρειαζόταν οὔτε τό Σύνταγμά τους νά 
ἀλλάξουν, οὔτε δημοψήφισμα. Ὅλος ὁ 
πλανήτης θά τούς ἔλεγε σκοπιανούς, μέ 
γλῶσσα καί ἐθνότητα σκοπιανή. 

Τό σημαντικότερο δηλαδή εἶναι τό 
ὄνομα. Ἄν δέν κάνουμε λάθος ἡ κ. Μπα-
κογιάννη καί ὁ κ. Βενιζέλος(Νέα Δημο-
κρατία καί ΠΑΣΟΚ) ἐφηῦραν αὐτήν τήν 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ τῆς «σύνθε-
της ὀνομασίας» καί μάλιστα χωρίς νά 
τούς πιέσει κανείς καί χωρίς κανένα 

ἀντάλλαγμα. Τό ὅ,τι 
ἦταν αὐταπάτη, ἀπο-
δεικνύεται τώρα στήν 
πρᾶξη. Πρίν ἀλέ-
κτωρ φωνῆσαι, τό «Βόρειος» ἐξαφανί-
στηκε παγκοσμίως καί ἔμεινε σκέτο τό 
Μακεδονία. Μέ τό ὄνομα λοιπόν, νά 
ἀποτελεῖ παντοτινά ὄχημα ἀλυτρωτι-
σμοῦ, οἱ πολιτικοί μας παρέδωσαν ἐθνι-
κή κυριαρχία. Ὄχι μόνον δέν λύνεται ἡ 
ἐκκρεμότητα ὅπως ὑποστηρίζουν, ἀλλά 
τώρα ἀρχίζουν τά προβλήματα. Ὅπως 
μέ τήν Κύπρο μέ τήν συνθήκη Ζυρί-
χης-Λονδίνου, πού πανηγύριζαν καί 
ἀκόμη μᾶς ταλανίζει, μέ τίς ἀπώλειες νά 
μήν σταματοῦν.

Θυμίζουμε ὅ,τι τόν Ἰούλιο ἀπελάσα-
με διπλωμάτες καί ἤλθαμε σέ ρήξη μέ 
τήν Ρωσία, ἐπειδή ὑποτίθεται ὅ,τι ἐπηρέ-
ασαν Ἕλληνες πολίτες στό θέμα τῶν 
Σκοπίων. Τώρα ὅλοι οἱ Δυτικοί παρεμ-
βαίνουν ὠμά καί μέ πρωτοφανῆ πίεση 
καί δέν ἀνοίγει μύτη. Ἡ κυβέρνησή μας 
τό βλέπει φυσιολογικό καί θεμιτό;

Αὐτή ἡ πρεμούρα εἶναι πού μᾶς ἀνη-
συχεῖ ἰδιαίτερα. Προοιωνίζονται σχέδια 
ξένων δυνάμεων γιά ἀπώλεια ἐδαφῶν 
μας. Μᾶς περιμένουν μεγάλα δεινά.

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

Ἡ Ν.Δ. καί τά Σκόπια
Η επικρατούσα σηµερινή πραγµατικότητα επιβάλλει 
να αγνοούµε την ανάγκη για συναίνεση στην επικρα-
τούσα κατάσταση, και να µην απεµπολούµε το αίτη-
µα της εποχής µας για µεταρρυθµίσεις που θα διευ-
ρύνουν το πλάνο των επιλογών µας µε σκοπό οι πο-
λίτες να αποκτήσουν όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά 
που αυτή την στιγµή δεν έχουν, ώστε να τους κάνει 
να αισθάνονται ότι ο τόπος που κατοικούν, τους ικα-
νοποιεί και έχει την προοπτική για αλµατώδη πρόο-
δο, σε όλους τους τοµείς, από την παροχή των ανα-
γκαίων για διαβίωση µέχρι την ανάπτυξη της αειφό-
ρου οικονοµίας του τόπου µας.

Πρέπει να θέλουµε λοιπόν µια δηµοκρατική, προο-
δευτική µεταρρύθµιση. Πρέπει να θέλουµε να ενισχύ-
σουµε το αίσθηµα της ασφάλειας του πολίτη ως θεµέλιο 
του τόπου. Και να ενδυναµώσουµε τους θεσµούς του 
απέναντι σε εξωθεσµικά και παράνοµα κέντρα εκµετάλ-
λευσης των ελευθεριών που µας δίνει το πολίτευµα µας. 
Πρέπει να θέλουµε η πρότασή µας να βάλει µια δια πα-
ντός φρένο στο ελιτίστικο, αυταρχικό και θολό τοπίο που 
χρόνια τώρα επικρατεί ως άξονας στους κρατούντες τους 
δηµοτικούς θώκους.

Η πρόταση θα πρέπει να στηριχτεί σε πέντε βασικούς 
άξονες, λαµβάνοντας υπόψη τη διαβούλευση µε την κοι-
νωνία και τους φορείς του τόπου:

Ο πρώτος άξονας της πρότασης πρέπει να στοχεύει 
στη διεύρυνση του ασήµατος ασφάλειας του πολίτη και 

την ενίσχυση της εξωστρέ-
φειας των πολιτών µας, µε 
µια δέσµη αλληλοσυνδεό-
µενων δράσεων στην αρχιτε-
κτονική της επικοινωνίας µε 
την ευρύτερη κοινωνία.

Ο δεύτερος άξονας είναι η καθιέρωση καινοτόµων 
δράσεων στο επίπεδο της οικονοµίας και την αειφόρο 
ανάπτυξη µέσω των εργαλείων που διαθέτει η θεσµική 
εργαλειοθήκη που διαθέτουµε και την εκµετάλλευση 
των πανταχού πόρων του τόπου µας. 

Ο τρίτος άξονας αποβλέπει στην ενίσχυση της δια-
φάνειας των θεσµικών οργάνων, των διαδικασιών και 
των αποφάσεων που λαµβάνονται, χρησιµοποιώντας 
ότι πιο φερέγγυο και σύγχρονο διαθέτει η εργαλειοθή-
κη µας. 

Ο τέταρτος άξονας αφορά τις σχέση ∆ήµου-Πολίτη, 
ώστε µέσω των θεσµικών ρόλων που δίνει το νοµικό 
πλαίσιο να µπορεί ο πολίτης να λαµβάνει µέρος ενεργά 
σε κάθε σηµαντική για τον τόπο του απόφαση.

Τέλος, ο πέµπτος άξονας αφορά την επιµέλεια και 
ανάπτυξη των κοινωνικών κοινών αγαθών (καθαριότη-
τα, οδικό δίκτυο, αποχέτευση, δηµοτικός φωτισµός κλπ.)

Κλείνοντας εύχοµαι τα παραπάνω να ληφθούν σο-
βαρά υπόψη κατά τον σχεδιασµό της επόµενης δηµοτι-
κής αρχής µε την παρότρυνση για ∆ΟΥΛΕΙΑ – ∆ΟΥΛΕΙΑ 
- ∆ΟΥΛΕΙΑ !!!

Προεκλογικοί προβληµατισµοί 
 Γράφει ο Ηλίας Γκρίτσης

ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΑΡΘΡΟ  

Η ηµερίδα για το Αδριάνειο Υδραγωγείο µε 
πρωτοβουλία του 12ου γυµνάσιου Αχαρνών, 
της Νέας γενιάς Ολυµπιακού χωριού και του 
δήµου Αχαρνών,  ανέδειξε τις πολιτικές λύ-
σεις και τις τεχνικές µεθόδους που εφαρµό-
στηκαν για την υδροδότηση των αστικών κέ-
ντρων στα ρωµαϊκά χρόνια. Παράλληλα,«ξα-
ναζωντανέψε» ένα µοναδικό τεχνολογικό επί-
τευγµα της αρχαιότητας που µεταφέρει ως 
σήµερα νερό. Τέτοιες ηµερίδες µας βοηθούν 
όλους να κατανοήσουµε τις αρχαίες κατα-
σκευές και να καταλάβουµε ότι και οι σύχρο-
νες βασίζονται στα διδάγµατα του παρελθό-
ντος. Επίσης, τέτοιες ηµερίδες αποδεικνύουν 
ότι όταν η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι 
στείρα και άνευ φαντασίας, τότε το αποτέλε-
σµα ξεπερνά κάθε προσδοκία και παράγει ιδέ-
ες, σκέψεις και προβληµατισµούς. Συγχαρη-
τήρια σε όλους τους συντελεστές!  

*Ο Αλέξανδρος Ανδριώτης κατέρχεται 
στις Εθνικές Εκλογές, στην Ανατολική 

Αττική, µε την Ένωση Κεντρώων.

του Αλέξανδρου  
Ανδριώτη,   
Πολιτευτή της Ένωσης  
Κεντρώων,  
στην  Περιφέρεια Αττικής

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο 
δείχνει το µέλλον
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: «ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α»

Πόσες φορές άραγε θα χρειαστεί να το 
πούµε ακόµη; ∆εν πάει άλλο. Εδώ και 
τώρα πρέπει να αντιµετωπιστεί οριστικά 

το πρόβληµα της  παραβατικότητας- εγκληµα-
τικότητας στην πόλη των Αχαρνών. Είναι απα-
ράδεκτο, καθηµερινά να γινόµαστε µάρτυ-
ρες περιστατικών βίας, εγκληµατικότητας, 
παραβατικότητας. Είναι τραγικό, καθηµερι-
νά σχεδόν να πρωταγωνιστούν οι Αχαρνές 
στα δελτία ειδήσεων των Μ.Μ.Ε. µε αφορ-
µή την αύξηση παρόµοιων περιστατικών.  

Είναι πέρα κάθε λογικής, στον 21ο αιώνα, 
οι δηµότες των Αχαρνών να βιώνουν τα απο-
τελέσµατα παραβατικών πράξεων: άγριες λη-
στείες, ξυλοδαρµοί, ανοµία, ναρκωτικά, αδέ-
σποτες σφαίρες.

Είναι τραγικό, οι Αχαρνές, ο ιστορικός ∆ήµος της Αθή-
νας,  να θεωρείται µια πόλη «αιχµάλωτη» της εγκληµατικό-
τητας. Μία πόλη 150.000 κατοίκων, απλωµένη σε ένα από 
τα πιο όµορφα σηµεία της Αττικής, τους πρόποδες της Πάρ-
νηθας, µε αρχαιολογικό και θρησκευτικό πλούτο, να είναι 
συνώνυµη µε το έγκληµα.

∆εν µας ικανοποιούν πλέον οι αοριστολογίες. ∆εν µας 
αρκούν τα πρόχειρα και προσωρινά  µέτρα αντιµετώπισης 
του προβλήµατος. ∆εν θα ανεχθούµε άλλο να γινόµαστε 

κοινωνοί της καθηµερινής παραβατικότητας 
στην πόλη µας. Χρειάζεται σίγουρα µια διαφο-
ρετική πολιτική, µια διαφορετική πρακτική 
στην πάταξη της εγκληµατικότητας. Το «άβα-
το» του Μενιδίου όχι µόνο πρέπει, αλλά και 
µπορεί να καταργηθεί.

Με στόχο την πρόληψη και την αποτελε-
σµατική αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας, 
την εµπέδωση του αισθήµατος ασφάλειας των 
συνδηµοτών µας και την διασφάλιση της κοι-
νωνικής γαλήνης και συνοχής στην πόλη µας, 
προτείνουµε, µεταξύ άλλων :

● Φωτισµένους δρόµους σε κάθε γειτονιά.
● ∆ιενέργεια συστηµατικών και στοχευµένων 
ελέγχων µε έντονη αστυνοµική παρουσία.

● Κανονική λειτουργία των προγραµµατισµένων, από το αρ-
µόδιο Υπουργείο,  δράσεων για την ενσωµάτωση των Ρο-
µά στο κοινωνικό σύνολο.

● Ενίσχυση του Τµήµατος Ασφαλείας Αχαρνών µε έµψυχο 
δυναµικό, καθώς και του Αστυνοµικού Τµήµατος Θρακο-
µακεδόνων.

● Μόνιµη παραµονή  στον ∆ήµο Αχαρνών της Οµάδας Πρό-
ληψης και Καταστολής Εγκλήµατος (ΟΠΚΕ), καθώς και της 
Οµάδας ∆Ι.ΑΣ.

● Καθιέρωση καθηµερινών περιπολιών στη ∆ηµοτική Ενό-
τητα των Θρακοµακεδόνων.

● Σχεδιασµός ειδικών δράσεων για την καταπολέµηση της 
διακίνησης ναρκωτικών, µε την συνεργασία των συναρ-
µόδιων Υπουργείων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

● Εντατικοποίηση των µέτρων προστασίας των µαθητών, 
αλλά και των Σχολικών Μονάδων, ώστε να εξασφαλίζο-
νται, οι απαραίτητες συνθήκες εύρυθµης λειτουργίας των 
σχολείων, η ασφαλής µετακίνηση των µαθητών, καθώς 
και η παραµονή τους σε αυτά.

● Συνεργασία όλων των συναρµόδιων Υπουργείων µε το 
Τοπικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αχαρνών, αλλά και όλους 
τους τοπικούς φορείς που ασχολούνται µε το πρόβληµα 
της εγκληµατικότητας. 

● Πρωτοβουλίες της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου µας µε 
εξωστρεφείς δράσεις και συνεργασίες, τόσο µε τους αρµό-
διους φορείς, όσο και µε φορείς της Αυτοδιοίκησης, όπως 
ΚΕ∆Ε και ΠΕ∆Α, προκειµένου να επικοινωνήσει το πρό-
βληµα, ώστε οι λύσεις που θα βρεθούν να είναι αποτελε-
σµατικές.. 

Σπύρος Ι. Βρεττός
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης
«ΑχαρΝέων Ελπίδα»

Σπύρος Βρεττός: «Επιβάλλεται η  άµεση  πάταξη  της  
Παραβατικότητας - εγκληµατικότητας  στις Αχαρνές»
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Τι σηµαίνει η δικαστική απόφαση που έκρινε 
παράνοµη την περικοπή των δώρων στις συντάξεις

Πολύς λόγος έχει γίνει τις τελευταίες µέρες για την δικα-
στική απόφαση µε την οποία κρίνεται παράνοµη η κα-
τάργηση των δώρων καθώς και άλλες περικοπές στις 

συντάξεις. Ωστόσο, πρόκειται περί µίας απόφασης ενός κατώ-
τερου δικαστηρίου, η οποία είναι  πρωτόδικη και εποµένως 
υπάρχει η δυνατότητα και της έφεσης και της αναίρεσης. Επί-
σης, κανείς δεν έχει δει το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης 
και είναι ανεύθυνο να πάρει θέση επ’ αυτής. Στεκόµαστε σε 
αυτό το σηµείο διότι η πληροφορία ότι η απόφαση έχει λη-
φθεί σε συµµόρφωση µε την αντίστοιχη του ΣτΕ δεν ευστα-
θεί, καθώς το ΣτΕ δεν έχει λάβει απόφαση για τη 13η και 14η 
σύνταξη αλλά µόνον για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµε-
ων και των Σωµάτων Ασφαλείας, τα αναδροµικά των οποίων 
είναι υποχρεωµένη -και ορθώς- να καταβάλει η διοίκηση.

Έστω, όµως, ότι τελεσιδικήσει η υπόθεση υπέρ των συνταξι-
ούχων, ως τελεσίδικη απόφαση θα πρέπει να γίνει σεβαστή από 
τη διοίκηση. Σε αντίθεση µε τη σηµερινή Κυβέρνηση, η Νέα ∆η-
µοκρατία αναγνωρίζει πλήρως την ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης 
και δεν παίζει µε τους θεσµούς και το Κράτος ∆ικαίου. Εννοείται, 
εποµένως, ότι και η Νέα ∆ηµοκρατία θα στηρίζει την απόφαση 
της ∆ικαιοσύνης όποια και αν είναι αυτή.

∆εν είναι όµως υπεύθυνο να καλλιεργούν ορισµένοι ελπίδες µε 
βάση την απόφαση του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου της 
Θεσσαλονίκης. Ιδίως όταν είναι οι ίδιοι που έκαναν εµπόριο ευαι-
σθησίας όλα αυτά τα χρόνια και τελικά εξαφάνισαν το ΕΚΑΣ, έκοψαν 

έως και 40% τις συντάξεις για όσους βγήκαν στη σύνταξη µετά το 
2016 και τελικά ψήφισαν δύο φορές νέες περικοπές για το 2020.

Επιπρόσθετα, ας µην ξεχνάµε ποιος έµπρακτα απέδειξε τη 
βούλησή του για την αποφυγή περαιτέρω µειώσεων στο εισό-
δηµα των συνταξιούχων. Αναφερόµαστε φυσικά στην τροπολο-
γία που κατέθεσε η Νέα ∆ηµοκρατία για την κατάργηση των επι-
κείµενων µειώσεων στις συντάξεις.

Σε ό,τι, δε, αφορά το συνταξιοδοτικό, ο νόµος Κατρούγκα-
λου όχι µόνο επέβαλε άδικες πρόσθετες µειώσεις στους συντα-
ξιούχους, αλλά και τιµωρεί τους εργαζοµένους, καθώς το άθροι-
σµα των πρόσθετων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύν-
σεων που προκάλεσε είναι πρωτοφανές, ενώ ανέδειξε τα κυβερ-
νητικά ψέµατα υπενθυµίζοντας ότι η τροπολογία του απερρίφθη 
από την ίδια την κυβέρνηση.

Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει ήδη δεσµευθεί για την κατάργηση 
του νόµου και για την εφαρµογή ενός νέου συστήµατος, µε το 
οποίο θα διασφαλίζονται οι συντάξεις τόσο των υφιστάµενων συ-
νταξιούχων όσο και των σηµερινών εργαζοµένων οι οποίοι αι-
σθάνονται ότι οι εισφορές τους χρησιµοποιούνται για τη συντή-
ρηση της ρευστότητας στα ασφαλιστικά ταµεία.

Τέλος, όσον αφορά το ∆ΝΤ, το Ταµείο κρατά στάσιµες τις 
προβλέψεις του για το 2018, αφού εκτιµά πως η ανάπτυξη θα κι-
νηθεί στο 2% του Α.Ε.Π. και είναι οριακά χαµηλότερα από αυτό 
που προβλέπει η Κυβέρνηση (2,1%).

Το Ταµείο, αν και αναθεωρεί προς το καλύτερο την πρόβλε-

ψή του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 2019, προ-
ειδοποιεί ότι σε βάθος πενταετίας η αναπτυξιακή δυναµική θα 
αποδυναµωθεί περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί. Σε 
µεσοπρόθεσµο ορίζοντα ωστόσο οι προκλήσεις παραµένουν µε-
γάλες καθώς το ∆ΝΤ αναθεωρεί προς το χειρότερο κατά 0,7 µο-
νάδες την πρόβλεψή του για ανάπτυξη το 2023, υπολογίζοντας 
πλέον πως το ΑΕΠ θα τονωθεί µόλις κατά 1,2%, ακολουθώντας 
την πτωτική πορεία των ανεπτυγµένων οικονοµιών και της ευ-
ρωζώνης. Αυτό σηµαίνει ότι τα χρόνια που έρχονται θα είναι ιδι-
αίτερα δύσκολα καθώς η χώρα µας έχει δεσµευτεί για υψηλά 
πρωτογενή πλεονάσµατα, της τάξης του 3,5% έως το 2022, για 
µια περίοδο δηλαδή που, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ∆ΝΤ, η 
παραγωγική µηχανή θα λειτουργεί ασθµαίνοντας.

Οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
την επόµενη φορά που θα προσέλθουν στην κάλπη. Θα πρέπει 
να αποφασίσουν αν θέλουν να ακούνε ευχάριστα λόγια και να 
τους «χαϊδεύουν τα αυτιά» ή αν θέλουν µία σοβαρή κυβέρνηση 
µε ρεαλιστικό πλάνο. Μία κυβέρνηση που θα έχει ως στόχο την 
υψηλή και διατηρήσιµη ανάπτυξη, τη δηµιουργία ποιοτικών θέ-
σεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
Ένα σχέδιο, που στηρίζεται στη µείωση της φορολογίας, στην 
υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, την ενδυνάµωση του τρα-
πεζικού συστήµατος και την ενίσχυση της ρευστότητας στην 
πραγµατική οικονοµία.

∆ηµοσιεύτηκε στο www.thepresident.gr

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 Λεφάκη 
στο τηλέφωνο  6977197710.

Εκ  του ∆.Σ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Πρόσκληση για συµµέτοχη 
στη Θεατρική Παράσταση

«Μαριχουάνα Στοπ»

Ο Πολιτισµικός Σύλλογος  «Αχαρνείς», θα πραγµατο-
ποιήσει  στις 18 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Κυριακή, επί-
σκεψη στο ΓΚΑΖΙ,  για την Θεατρική Παράσταση  «ΜΑ-
ΡΙΧΟΥΑΝΑ ΣΤΟΠ»  που αρχίζει  ώρα  6.00 µ.µ., σε συ-
νεργασία 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 τηλέφωνο  6977197710.

Εκ  του ∆.Σ.



Είναι γνωστό ότι ο ∆ήµος Αχαρνών έχει επιβαρυνθεί δι-
αχρονικά µε  δεκάδες υπερτοπικές χρήσεις που υπο-
βαθµίζουν την ποιότητα ζωής µας. ∆υστυχώς ,το θέ-

µα δεν αντιµετωπίστηκε µέχρι και σήµερα µε την σοβα-
ρότητα που του αξίζει από τις προηγούµενες διοικήσεις.

 Ίσως, γιατί οι περισσότερες υπερτοπικές χρήσεις απαι-
τούν µακρόχρονες δικαστικές διεκδικήσεις και πιθανόν να 
µην έφερναν αποτέλεσµα στην διάρκεια της θητείας τους.

Εµείς θέτουµε ως προτεραιότητα και διεκδικούµε δικα-
στικά όλες τις υπερτοπικές χρήσεις  µε στόχο: 
Οικονοµική αποζηµίωση
Παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων 
∆ροµολόγηση έργων
από το δηµόσιο και ιδιωτικές εταιρείες , όπως:  Αστυνοµική 
Ακαδηµία Αµυγδαλέζας, Αττική Οδός , ΟΣΕ , Στρατόπεδα , 
∆Ε∆∆ΗΕ, Ε∆Α Αττικής (δίκτυο φυσικού αερίου),
● Από τον ΟΣΕ την υπογειοποίηση της σιδηροδροµικής 

γραµµής από την οδό Αριστοτέλους έως τον σταθµό 
Αχαρναί στον ΣΚΑ µήκους 1800 µ.µ.

● Από την Αττική οδό ανταποδοτικά οικονοµικά οφέλη. 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής  το Οκτώβριο 2017 είναι ο 
πρώτος ∆ήµος που διεκδίκησε και πέτυχε ανταποδοτι-
κά οικονοµικά οφέλη από την Αττική Οδό , ύψους 2 εκα-
τοµµύρια ευρώ , ως πρώτη δόση από το σύνολο των 
χρηµάτων που διεκδικεί ο δήµος.

● ∆ιεκδικούµε το στρατόπεδο Παπαστάθη στην οδό Φι-
λαδέλφειας  από το Ταµείο Εθνικής Άµυνας ,επιφάνειας 
100 στρεµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του νόµου 
3883/2010. Με τον συγκεκριµένο νόµο παραχωρήθη-
κε τον Οκτώβριο του 2017 το στρατόπεδο Παύλου Με-
λά στον οµώνυµο ∆ήµο.

● Από την ∆Ε∆∆ΗΕ διεκδικούµε  την υπογειοποίηση του 
δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας ∆Ε∆∆ΗΕ στο 
κέντρο των Αχαρνών.( Κατάργηση στύλων ∆ΕΗ)

● Πλήρη εφαρµογή του µνηµονίου που έχει υπογράψει η 
απερχόµενη δηµοτική αρχή µε το υπουργείο προστασί-
ας του πολίτη και την Ελληνική Αστυνοµία

● Η Ε∆Α ανακοινώσε πρόσφατα την  επέκταση του δικτύ-
ου φυσικού αερίου σε 38 δήµους της Αττικής, εκτός από 
τον ∆ήµο Αχαρνών. Απλά γιατί δεν ενδιαφέρθηκε κα-
νείς.

∆εν αντιγράφουµε πρακτικές, υιοθετούµε λύσεις.
        

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 αιτία που γεννήθηκε η 
εξουσία είναι για να 
αποτρέπει την 

εγκληµατικότητα και τη 
διαφθορά και της δόθηκαν τόσα 
πολλά «όπλα» για να µπορέσει 
να υπηρετήσει το σκοπό της,  
πράγµα το οποίο και έγινε 
πράξη,  κάθε φορά που η 
εξουσία έκανε ορθή χρήση των 
δυνάµεών της.

Στην πόλη των Αχαρνών, ο ρόλος 
της  εξουσίας έχει αποδυναµωθεί και 
έχει ενισχυθεί ο ρόλος της 
εγκληµατικότητας και της διαφθοράς.  
Γι’  αυτό,  για να µπορέσει να 
αποκατασταθεί η τάξη πρέπει η 
εξουσία να έχει τον κατάλληλο ηγέτη 
και να κάνει χρήση των δυνάµεών  της. 

Από την 25ετή εµπειρία που έχω στον δήµο Αχαρνών και 
βλέποντας τον  τρόπο που η εκάστοτε δηµοτική αρχή και οι 
εµπλεκόµενες αρχές  αντιµετωπίζουν αυτό το σοβαρό 
πρόβληµα, αποδεικνύεται ότι δεν βγαίνει πουθενά. 
Αντιθέτως, η εγκληµατικότητα και το εµπόριο ναρκωτικών 
αυξήθηκαν κατακόρυφα. 

Με τη λογική ότι το έγκληµα αντιµετωπίζεται µε ∆ηµοτικά 
Συµβούλια, Στρατηγούς και Υπουργούς προσκεκληµένους, 
διαµαρτυρίες και δελτία Τύπου,  θα περάσουν πολλές 
δεκαετίες ακόµα και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. 

Σεβόµενος το µεγάλο δράµα που περνούν οι πολίτες των 
Αχαρνών από το εµπόριο ναρκωτικών, τους τοξικοµανείς  και 
την εγκληµατικότητα και µε µόνο όπλο στα χέρια τους  την 
ψήφο τους, για να εµπιστευτούν κάποιο δήµαρχο που µε την 
απόλυτη εξουσία που θα του παρέχουν,  θα µπει µπροστά και 
θα  εξαλείψει ολοκληρωτικά το πρόβληµα,  δεσµεύοµαι  πως 

η εναπόθεση της εµπιστοσύνης των 
πολιτών στο πρόσωπό µου,  
χρήζοντάς µε ∆ήµαρχο και έχοντας 
ήδη πλήρη εικόνα για την έκταση 
του προβλήµατος στο δήµο 
Αχαρνών, διαθέτοντας εµπειρία και 
γνώσεις για τους παράγοντες που 
διατηρούν το έγκληµα και το 
εµπόριο ναρκωτικών ισχυρά στον 
τόπο µας,  εγγυώµαι ότι θα ξεριζώσω 
το πρόβληµα από το δήµο µας. 

Οι πολίτες από την πλευρά τους, 
δεν θα πρέπει να παρασύρονται από 
τεχνάσµατα προπαγάνδας αλλά 
αντίθετα να κατανοήσουν ότι,  
ρεαλιστικά, το έγκληµα το οποίο 
στηρίζεται κατά κανόνα στους 
κόλπους της εξουσίας, 
καταπολεµάται µε οργανωµένο 

σχέδιο και µε τα ίδια µέσα που και εκείνο διαθέτει. 
Ως ∆ήµαρχος που θα έχω την πλήρη εποπτεία όλων των 

κινήσεων από όλους τους αρµόδιους φορείς και πάντοτε 
κινούµενος εντός του πλαισίου του Νόµου, θα αιτηθώ άδειας 
οπλοφορίας ώστε να γνωρίζει το έγκληµα ότι απέναντί του 
έχει κάποιον πολύ πιο ισχυρό, αφού και ο Νόµος θα είναι µε 
το µέρος µας. 

Συµπολίτισσες και συµπολίτες, ο όρκος  που πρόκειται 
να δώσω ως ∆ήµαρχος της πόλης µας ότι θα παρέχω πλήρη 
ασφάλεια και  ποιότητα ζωής  στους  πολίτες των Αχαρνών, 
θα τηρηθεί απαρέγκλιτα και στο ακέραιο,  για να δικαιωθεί 
επιτέλους το όραµα όλων µας, για µία πόλη που θα νιώθουµε 
υπερήφανοι όντας πολίτες της. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Πριν ένα χρόνο, η παράταξη 
µας κατέθεσε στους πολίτες 
των Αχαρνών το πρόγραµµά 

µας, µέσω του οποίου  
δεσµευόµαστε, ότι το ίδιο βράδυ που 
θα είµαστε δηµοτική αρχή,  θα 
ξεκινήσει η υλοποίηση του ώστε να 
κάνουµε το ∆ήµο µας πρότυπο και 
για άλλους δήµους της Ελλάδας στο 
θέµα τόσο των υποδοµών και της 
ασφάλειας, όσο της αισθητικής της 
πόλης µας αλλά  και του χρόνου 
υλοποίησης. 

Για να µπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, 
εδώ και τέσσερα χρόνια όλοι οι τοµεάρχες της 
δηµοτικής µας παράταξης, εργάζονται µε 
µεθοδικότητα και συντονισµό έχοντας µία άψογη 
συνεργασία µεταξύ τους. 

Το επίπεδο ωριµότητας και εµπειριών των 
στελεχών µας µέσω των συναντήσεων που έχουµε 
µέχρι στιγµής πραγµατοποιήσει,  είναι σίγουρο ότι 
εξασφαλίζει από τώρα την εύρυθµη λειτουργία 
των υπηρεσιών του δήµου µας και εγγυάται την 
άµεση και αποτελεσµατική υλοποίηση του 
προγράµµατός µας. 

Η πρόσφατη επίσκεψή  µας στο δήµο Τρικκαίων, 
στην οποία ο δήµαρχος της πόλης, µας υποδέχτηκε 
µε µεγάλη αγάπη και αίσθηµα φιλοξενίας,  µας 
έδωσε τη δυνατότητα να δούµε πώς ένας µη 
βιώσιµος και υπερχρεωµένος δήµος µε χρέος 
περίπου 46 εκ. ευρώ  κατάφερε να ξεχρεώσει πάνω 
από το 50% αυτού,  σε µία τετραετία. 

Πέραν όµως από την αποπληρωµή του µισού 
του χρέους, ο δήµος Τρικκαίων, έδωσε έµφαση στη 
δηµιουργία µίας σχέσης αξιοπιστίας µεταξύ του 

δήµου και των δηµοτών αλλά και στην υλοποίηση 
έργων, καταθέτοντας ολοκληρωµένες µελέτες και 
εξασφαλίζοντας την άµεση έγκριση κονδυλίων 
εκατοµµυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά προγράµµατα 
αλλά και από την κεντρική εξουσία κάνοντας τα 
Τρίκαλα πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. 

Το παράδειγµα του δήµου Τρικκαίων, δικαιώνει 
αυτά τα οποία υποστηρίζαµε και ακόµη 
υποστηρίζουµε,  ότι όλα µπορούν να γίνουν πράξη 
όταν υπάρχουν όραµα, αξίες, εργατικότητα και 
ικανότητα και όταν ο δήµαρχος που οι πολίτες 
εµπιστεύθηκαν θεωρεί το δήµο σπίτι του και τους 
πολίτες του οικογένειά του. 

Από πλευράς µας, θα θέλαµε να 
ευχαριστήσουµε τον κ. ∆ηµήτρη Παπαστεργίου, 
δήµαρχο Τρικκαίων, για την άψογη φιλοξενία, την 
ξενάγηση και την ενηµέρωση µας για τον 
επιτυχηµένο  τρόπο λειτουργίας του δήµου του, 
αλλά και για την συνεργασία που θα έχουµε πλέον 
σε όλους τους τοµείς προκειµένου να µας παρέχει 
την κατάλληλη τεχνογνωσία για να επιτύχουµε κι 
εµείς µε τη σειρά µας όσα επιδιώκουµε να κάνουµε 
πραγµατικότητα για την πόλη µας. 

Συνάντηση συνεργασίας µε το δήµο Τρικκαίων 
πραγµατοποίησε  η δηµοτική παράταξη «Νεα ∆υναµη» 

• 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.

Θα τηρήσω στο ακέραιο τον όρκο ως ∆ήµαρχος της Πόλης µας 
για πλήρη ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών 



Η  έναρξη της Προεκλογικής Περιόδου,  από τον Υποψήφιο ∆ήµαρχο κ Θεόφιλο Αφουξενίδη 
µε την Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Παράταξη  «ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ»  στο Αρχελάου Θέατρο !!!,  
έγινε  το απόγευµα της Κυριακής  21 Οκτωβρίου 2018, µε την παρουσίαση της Ιδρυτικής ∆ιακή-
ρυξης, δίνοντας το κεντρικό  µήνυµα    που είναι η Συµµετοχή και  η Συνεργασία. 

«Να είστε βέβαιοι, να είστε σίγουροι, αυτή η πόλη αλλάζει! Για τις Αχαρνές, για την Αλλαγή Τώ-
ρα», τόνισε χαρακτηριστικά  ο Υποψήφιος ∆ήµαρχος  Θεόφιλος Αφουξενίδης , κλείνοντας την πρώ-
τη του δηµόσια πολιτική του εκδήλωση.

Ι∆ΡΥΤΙΚΗ    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν γίνει σηµαντικές θεσµικές αλλαγές στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παρά ταύτα, η πραγµατικότητα, πολ-
λές φορές, ξεπερνάει τον οποιονδήποτε θεσµικό ρόλο, µε αποτέλεσµα οι πολίτες να µένουν απρο-
στάτευτοι.

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του δήµου είναι αυτά που θα καθορίσουν αν, εµείς και τα παιδιά 
µας, θα ζήσουµε σε καλές ή απαράδεκτες συνθήκες καθαριότητας, κυκλοφορίας, ασφάλειας από ατύ-
χηµα ή βία. Είναι αυτά που θα καθορίσουν το επίπεδο λειτουργικότητας και επάρκειας στα δίκτυα βα-
σικών υποδοµών, την Παιδεία, την Παιδική φροντίδα και προστασία, το σεβασµό και τη µέριµνα της 
Τρίτης Ηλικίας, το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό, τον Αθλητισµό και την Τοπική Οικονοµία.

Συνεπώς, ο δήµος είναι αυτός που κατ’ εξοχήν πρέπει να έχει στο επίκεντρο των βασικών του πο-
λιτικών την επίλυση των προβληµάτων και την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη. 

Ο δήµος Αχαρνών µε την πλούσια ιστορία και τον ανεξάντλητο πολιτισµό του, µας κάνει όλους 
περήφανους. Όµως, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έντονα καθοδική πορεία και η ποιότητα ζωής 
των πολιτών στις ΑΧΑΡΝΕΣ διαρκώς υποβαθµίζεται. 

Είναι φανερό ότι στο δήµο µας, τα προβλήµατα του πολίτη δεν βρίσκονται, εδώ και καιρό, στο επί-
κεντρο της δηµοτικής πολιτικής και αυτό αποτελεί κοινή διαπίστωση.

Η λειτουργική κατάρρευση του δήµου, τόσο από άποψη παραγόµενου έργου, όσο και διαχείρι-
σης της καθηµερινότητας, δηµιουργεί ανησυχία και δυσαρέσκεια στον καθένα από εµάς. Έχει γίνει 
πλέον ολοφάνερο, ότι ο δήµος µας βρίσκεται σε περίοδο ακυβερνησίας.

Είναι κρίσιµο να συνειδητοποιήσουµε ότι τα χαρακτηριστικά της περιοχής που ζούµε είναι αυτά που 
συνθέτουν τον καµβά πάνω στον οποίο διαµορφώνεται η καθηµερινότητα του καθενός µας.

Είναι κρίσιµο να συνειδητοποιήσουµε τις ευθύνες, αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες  που έχει η 
σωστή  λειτουργία του δήµου στη ζωή των πολιτών.

Είναι κρίσιµο, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουµε, πως έχει έλθει πια η ώρα για σηµαντικές αλλαγές  
στον τρόπο που διοικείται ο τόπος που ζούµε, η πόλη µας. 

Ήρθε η ώρα για αλλαγή τώρα. 
Για να δηµιουργήσουµε µια παράταξη µε αρχές τη διαφάνεια και το σεβασµό στις δηµοκρατικές 

διαδικασίες. Μια παράταξη νίκης που θα κερδίσει την εµπιστοσύνη, την κοινωνική αποδοχή, την 
καταξίωση και τον σεβασµό του απλού πολίτη. 

 
Μια παράταξη µε επιδίωξη την ανανέωση του ενεργού πολιτικού δυναµικού για να δηµιουρ-
γηθεί προοπτική στο δήµο. Είναι επιτακτική ανάγκη το δηµοτικό συµβούλιο να ανανεωθεί µε 

άφθαρτα και ικανά στελέχη, που θα δώσουν πνοή και ελπίδα στον τόπο µας· µε δραστήρια πρόσω-
πα της τοπικής καθηµερινότητας, όλων των ηλικιών που θα σηµατοδοτήσουν τη νέα κατεύθυνση 
αρχών και επιλογών. Οι νεότεροι θα συµβάλλουν µε τις ιδέες και το δυναµισµό τους και οι µεγαλύ-
τεροι µε τη σοφία και την εµπειρία τους. 

  
Μια παράταξη αντιπροσωπευτική µικρογραφία της τοπικής κοινωνίας. ∆εν υπάρχουν ούτε 
πάνσοφοι ούτε µάγοι στις σύγχρονες σύνθετες και πολύπλοκες κοινωνίες. Κανείς δεν γνωρίζει 

καλύτερα τα προβλήµατα: 
Των γονιών από τους ίδιους τους γονείς,        
Της τοπικής Οικονοµικής δραστηριότητας από τους ίδιους τους τοπικούς επαγγελµατίες,
Τα ‘θέλω’ και τα όνειρα των νέων από τους ίδιους τους νέους.

  
Μια παράταξη που θα συντάξει ένα προεκλογικό πρόγραµµα ως αποτέλεσµα µιας ευρείας συµ-
µετοχικής διαδικασίας. Ένα πρόγραµµα τολµηρό, αλλά ταυτοχρόνως και ρεαλιστικό που θα 

εκκινήσει το δήµο µας και θα πραγµατοποιήσει το όραµα για ένα καλύτερο αύριο.

   Μια παράταξη διεκδικητικά παρούσα στα κέντρα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κα-
θώς είναι κοινός τόπος, ότι στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούµε τίποτα δεν χαρί-

ζεται. Η δηµοτική αρχή οφείλει να είναι µονίµως ενηµερωµένη και να διεκδικεί σθεναρά, µε ώριµες 
προτάσεις, πόρους και συµµετοχή σε έργα ανάπτυξης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσµούς.

Με βάση αυτές τις αρχές, δηµιουργούµε την ανεξάρτητη δηµοτική παράταξη «Αχαρνές Αλλα-
γή Τώρα» και καλούµε κάθε συµπολίτη από όλες τις γειτονιές της πόλης µας, να συµµετάσχει ενερ-
γά σε αυτήν την ανεξάρτητη κίνηση πολιτών. Μακριά από κοµµατοκρατία, οικογενειοκρατία, “µε-
γάλα” ονόµατα και τοπικά τζάκια. Αδέσµευτα από ιδιοτέλεια, οικονοµικά συµφέροντα, και πελατει-
ακές σχέσεις.

Η «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» δηµιουργείται για να εκφράσει τον καθένα από εµάς που βρίσκε-
ται στο περιθώριο των δηµοτικών πολιτικών εξελίξεων και εν τέλει στο περιθώριο µιας κοινωνίας 
που εξελίσσεται χωρίς αυτόν. 

Για να γίνει ο καθένας από εµάς συνδηµιουργός µιας νέας σύγχρονης πόλης µε αδιάρρηκτη κοι-
νωνική συνοχή που θα απαντά µε ειλικρίνεια και αµεσότητα στα µείζονα προβλήµατα της καθηµε-
ρινότητάς µας. 

ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ Ι. ΧΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΚΛΕΙΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΤΖΑΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΣΕΜΗ ΣΟΦΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΙΕΥΘ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ/Msc ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ
ΓΚΙΚΑ Γ. ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜ ΥΠΑΛΛ
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ι∆ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΚΑΡΙ∆Η ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/MBA
ΓΚΙΚΑ Π. ΜΑΡΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΙΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΜΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ
ΓΚΡΙΝΚΟ ΝΑΤΑΛΙΑ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
∆ΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
∆ΑΜΙΑΝΙ∆Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛ.
∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΧ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞ/ΚΟΣ ΕΛΑΣ
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜ. ΥΠΑΛΛ.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΣΕ
ΗΛΙΑ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΑΣΟΕΕ
ΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΘ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΑΛΙΦΑΤΙ∆ΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ ∆ΗΜ. ΥΠΑΛΛ.
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΙΦΑΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞ. ΟΣΥ

ΚΟΛΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ
ΚΟΠΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞ. ΟΣΥ
∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΗΜ. ΥΠΑΛΛ.
ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΕΛΠΙ∆Α ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙ∆Η ΑΝΝΑ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΡ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΛΕΝΤΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
ΛΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΑΝΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ Χ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΞ/ΚΟΣ Π.Α.
ΜΙΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΝΤΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΤΕΜΑ ΙΟΥΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛΛ. ΟΑΕΕ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/MBA
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΞ/ΚΟΣ Π.Α.
ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΞ/ΚΟΣ Π.Ν.
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΝΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΞ/ΚΟΣ Π.Α.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛ. ΕΛΤΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛ. ΕΥ∆ΑΠ
ΧΑΡΙΤΙ∆Η ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΠΕΡΠΙΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΟΘΗΤΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΙΑ
ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΤΕΟ
ΣΑΧΣΑΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΥΡΑΝΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛ.
ΣΙΡΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΝΤΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΑΠΑΞΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜ. ΥΠΑΛΛ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓ/ΒΟΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΤΖΑΦΕΡΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜ.ΣΥΝΤΑΞ/ΧΩΝ ΟΑΣΑ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜ. ΥΠΑΛΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΟΥ ΗΣΑΪΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΑΝΤΕΚΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Ο∆ΗΓΟΣ ΟΣΥ
ΧΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΑΠΑΞΙ∆Η ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑ
ΥΦΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ.
ΧΙΟΝΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΧΑΡΙΤΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΧΟΥΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΤΗΣ-MCSA

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ανακοίνωση και Πολιτική ∆ιακήρυξη του Υποψήφιου 
∆ηµάρχου Αχαρνών Θεόφιλου Αφουξενίδη
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Μεγαλοπρεπείς  ο  εσπερινός του  Αγίου ∆ηµητρίου 
στις Αχαρνές και  µε πολλές εκλεκτές παρουσίες  
Την  τιµητική του είχε απόψε,  ο  Γραφικός και Ιστορικός  Ιερός 
Ναός  Αγίου ∆ηµητρίου, επί της Λεωφ. ∆ηµοκρατίας, πλησίον 
της Αττικής οδού,   παραµονή της Εορτής του πολιούχου της  
οµώνυµης περιοχής.

Πρώτον γιατί τελέστηκε µέγας Αρχιερατικός  χοροστατούντος  
του Σεβασµιότατου µητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως κ.κ. Αθηναγόρου, µε συµµετοχή  αρκετών  ιερέων από ενορίες 
του ∆ήµου Αχαρνών. Κορυφώθηκε µε την επιβλητική λιτάνευση 
της ιεράς εικόνας , µε µπροστάρη την Φιλαρµονική  του ∆ΗΚΕΑ και 
µαέστρο τον Κώστα Αµπαρτζάκη.

∆εύτερον  για την πολυπρόσωπη  παρουσία  της ∆ηµοτικής  Αρ-
χής, µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο  Γιάννη  Κασσαβό, τους αντιδη-
µάρχους  Λουίζα Κοσµίδη, Θεόδωρο Συρινίδη και Πολύκαρπο Πα-
παδόπουλο. Την πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου και  τον 
πρόεδρο της ∆ΗΦΑ  Γιώργο  ∆ασκαλάκη. 

Τρίτον την παρουσία συγκροτηµένων  ∆ηµοτικών παρατάξεων, 
που θα λάβουν  µέρος  στις επερχόµενες  δηµοτικές  εκλογές τον 
Μάιο του 2019.  Την «ΑχαρΝέων Ελπίδα», µε τον επικεφαλής Σπύ-
ρο Βρεττό, µε στελέχη του. Την «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» µε τον επικεφα-
λής τον Παν. Γρηγοριάδη, µε στελέχη του. Την  «Αχαρνές Ξανά», µε 

τον επικεφαλής  Πέτρο Βαρελά µε στελέχη του. Την «Αχαρνές, Αλ-
λαγή τώρα», µε τον επικεφαλής  Θεόφιλο Αφουξενίδη µε στελέχη 
του. Την υπό σύσταση Παράταξη, µε επικεφαλής τον δηµοτικό σύµ-
βουλο  Τάσο Χίο µε στελέχη του. 

Τέταρτον την παρουσία κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, των 
Βασίλη Οικονόµου και Γιώργου Βλάχου από την Ν∆ και του Σπύ-
ρου Βρεττού από το ΚΙΝΑΛ.

Πέµπτον  την παρουσία εκατοντάδων πιστών που έδωσαν το πα-
ρόν,  τιµώντας την εορτή και ζητώντας την χάρη του  µαγαλοµάρτυ-
ρος Αγίου ∆ηµητρίου.

Έκτον επί ποδός και το ∆.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου της πε-
ριοχής µε επικεφαλής τον πρόεδρο Βασίλη Πετρόπουλο.

Με την  ολοκλήρωση  της λιτάνευσης,  και την ευλογία των αρ-
τοκλασιών, ο τακτικός  εφηµέριος  του ιερού  ναού,  ο πατήρ Κων/
νος Πρίµπας  ευχαρίστησε  όλους  που συµµετείχαν, ιδιαιτέρως δε 
τον ∆ήµαρχο, την φιλαρµονική και  τους αστυνοµικούς   για  την  πε-
ριφρούρηση του χώρου.

Ανήµερα της  εορτής, σήµερα  Παρασκευή  26 Οκτωβρίου,  θα   
τελεστεί   Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία λειτουργία, ενώ το από-
γευµα   θα τελεστεί  η παράκληση του Αγίου.                                                                                                              

Με µεγάλη επιτυχία και σύµµαχο έναν 
υπέροχο φθινοπωρινό καιρό πραγµατο-
ποιήθηκε στην Πάρνηθα, στις 7/10/2018, 

από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών, 
ο «35ος ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ», ο λαϊκός αγώνας 
δρόµου, που ο παραπάνω Σύλλογος διοργανώνει 
εδώ και 35 χρόνια, µε ελεύθερη συµµετοχή, στον 
περιφερειακό δρόµο του πυρήνα του Εθνικού 
∆ρυµού Πάρνηθας. Ο Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, διοργανω-
τής του αγώνα, ευχαριστεί θερµά όλους τους δρο-
µείς, που µε την συµµετοχή τους επιβραβεύουν τον 
Σύλλογο, που από την ιδρυσή του, το 1976, µονα-
δικό στόχο έχει τη διάδοση και εµπέδωση της αγά-
πης του κόσµου για την ορεινή φύση.

Ευχαριστεί, οµοίως θερµά, τον ∆ήµο Αχαρ-
νών, που κάθε χρόνο χορηγεί τα αναµνηστικά µε-
τάλλια που δίνονται σε όλους τους δροµείς, το 
∆ασαρχείο Πάρνηθας που χορηγεί την άδεια 
πραγµατοποίησης του αγώνα µέσα στον Εθνικό 
∆ρυµό Πάρνηθας, τον Βουλευτή κύριο Ιωάννη 
∆έδε, θερµό φίλο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και τον κύ-
ριο Οδυσσέα Καµπόλη ∆ηµοτικό Σύµβουλο του 
∆ήµου Αχαρνών για την παρουσία τους και την 
επίδοση των αναµνηστικών στους διακριθέντες 
δροµείς, τους εθελοντές Σαµαρείτες του κλιµακί-
ου Νέας Σµύρνης, που µε την παρουσία τους εξα-
σφαλίζουν το αίσθηµα ασφαλείας των συµµετε-
χόντων, την πρόεδρο κυρία Μαρία Μίχα και τους 
εκπροσώπους του «Επισκήνιου», που κάθε χρό-
νο γλυκαίνουν τους δροµείς µε κάποιο γλυκό και 
τέλος τους εθελοντές του Συλλόγου, που χωρίς 
αυτούς θα ήταν αδύνατη η συνέχιση αυτού του 
υπέροχου θεσµού, του «ΓΥΡΟΥ της ΠΑΡΝΗΘΑΣ».

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες επισκευών και 
συντηρήσεων στα σχολικά κτίρια του ∆ή-

µου Αχαρνών που περιλαµβάνονται στο έργο “Επι-
σκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρί-
ων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών” προ-
ϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ και αφορούν 48 σχο-
λικές µονάδες του ∆ήµου Αχαρνών.  Σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα που είχε οριστεί από τον ∆ήµο 
Αχαρνών, τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε την 
εργολήπτρια εταιρεία, οι “βαριές” και υψηλής όχλη-
σης εργασίες που αφορούν το συγκεκριµένο έργο 
έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του Καλοκαι-
ριού, όσο τα σχολεία ήταν κλειστά. 

Ωστόσο οι εργασίες επισκευών και συντηρήσεων 
συνεχίζονται και µε µετά την έναρξη τη σχολικής χρο-
νιάς, µε ήπιες παρεµβάσεις, χαµηλής όχλησης, οι οποί-
ες πραγµατοποιούνται σε ώρες και ηµέρες που δεν λει-
τουργούν τα σχολεία.  Το έργο “Επισκευή και Ενεργει-
ακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων 
Χώρων ∆ήµου Αχαρνών” προϋπολογισµού 1.300.000 
ευρώ, αποτελεί την µόνη ολοκληρωµένη παρέµβαση 
στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου εδώ και πολλά χρόνια. 

Από την Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2018 το 24ο Νηπιαγωγείο του ∆ήµου Αχαρνών, που στεγαζόταν στο κτίριο του 21ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Αχαρνών, λειτουργεί σε νέο κτίριο µε αίθουσες βαριάς προκατασκευής, οι οποίες πληρούν όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές.  Σύµφωνα µε την απόφαση 799/5-10-2018 (Α∆Α: 6ΠΡ4ΩΨ8-0ΥΓ), του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσα-

βού, ορίστηκε η διακοπή των µαθηµάτων του 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών από τη ∆ευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018 έως την Τετάρτη 10 
Οκτωβρίου 2018, λόγω της µετακίνησης του Νηπιαγωγείου στο νέο κτίριο και από την Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2018 το 24ο Νηπιαγωγείο 
του ∆ήµου Αχαρνών λειτουργεί κανονικά στο νέο κτίριο.  Η ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης του 24ου Νηπιαγωγείου ∆ήµου Αχαρ-
νών, αποτελεί την πρώτη φάση µετεγκατάστασης των µαθητών που φοιτούν στο κτίριο του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, το οποίο 
στεγάζεται από τον σεισµό του 1999 σε προκάτ αίθουσες.  Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόµενος από τον Πρόε-
δρο της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Κώστα Καρυδάκη,  επισκέφθηκαν τις νέες εγκαταστάσεις του 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρ-
νών, προκειµένου να ενηµερωθούν από τις Νηπιαγωγούς του σχολείου για τη διαδικασία µετεγκατάστασης του 24ου Νηπιαγωγείου, να 
επιβλέψουν τις πρόσθετες εργασίες που γίνονται από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο νέο κτίριο, αλλά και να επι-
βλέψουν τις εργασίες που πραγµατοποιούνται για την µετεγκατάσταση του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. 

Τη ∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 υπογράφτηκε η σύµβαση του έργου “Συντήρηση, ανακατασκευή 
και πιστοποίηση Παιδικών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών” προϋπολογισµού 200.000 ευρώ από τον 
∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας, παρουσία 

του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών κ. Παναγιώτη Πολυµενέα.  Το συγκεκριµένο 
έργο χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Αχαρνών, ενώ οι Μελέτες καθώς και η δηµοπρά-
τηση έχουν υλοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών.  Τις επόµενες ηµέρες, o ∆ήµος Αχαρ-
νών ετοιµάζεται να δηµοπρατήσει εκ νέου το έργο “Έργα αναβάθµισης Παιδικών Χαρών ∆ήµου Αχαρνών” 
προϋπολογισµού 632.000 ευρώ, που αφορά στην κατασκευή σύγχρονων και πιστοποιηµένων Παιδικών 
Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια Αττικής. 
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«Κοιτάζοντας µπροστά, δηµιουργούµε το µέλλον...»

Με µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε 
από το Φροντιστήριο Μπούτσικος 
Κ.-  Νίκα Χ.  «Η Εξέλιξη των Φροντι-
στηρίων», η Ηµερίδα επαγγελµατι-
κού προσανατολισµού «Επιλέγω 
Σπουδές και Επάγγελµα» την Κυρια-
κή 21 Οκτωβρίου  Μαΐου 2018.

Την παρουσίαση ανέλαβε η εξειδι-
κευµένη εταιρεία συµβούλων εκπαί-
δευσης και σταδιοδροµίας, Employ  και 
η ανταπόκριση των µελλοντικών φοιτη-
τών και των γονιών τους ήταν µεγάλη.

Η ∆ιεύθυνση, του Φροντιστηρίου 
ευχαρίστησε γονείς και µαθητές, που 
τους τίµησαν µε την παρουσία τους και 

δήλωσε ότι η ηµερίδα αποτελεί ένα µό-
νο µέρος της συµβουλευτικής σπουδών 
και επαγγέλµατος που παρέχει στους 
µαθητές της. ∆εσµεύτηκε µάλιστα πως, 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα πα-
ραµείνει δίπλα σε κάθε µαθητή, τόσο 
στην επιλογή της οµάδας προσανατολι-
σµού, όσο και στην ατοµική συµπλήρω-
ση του µηχανογραφικού του δελτίου. 

Η στήριξη που παρέχει στους µαθη-
τές από την άριστα καταρτισµένη οµά-
δα καθηγητών που διαθέτει, δε σταµα-
τά µόνο σε θέµατα που αφορούν την 
µαθησιακή διαδικασία, αλλά επεκτεί-
νεται σε θέµατα επιλογής σπουδών 

και επαγγέλµατος.  Όπως δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Μπούτσικος,  «Κοι-
τάζοντας µπροστά, δηµιουργούµε το 
µέλλον.....».

Τιµητικό ∆ίπλωµα, 
ευδόκιµου Υπηρεσίας  
στον Παναγιώτη Βρεττό   
Η απονοµή της ηθικής αµοιβής ή του µεταλ-
λίου σε Αστυνοµικό, µετά από 41 χρόνια 
υπηρεσίας, έχει µεν συµβολικό χαρακτήρα 
µε  ηθική διάσταση αλλά  αποτελεί  και  µια 
µεγάλη  τιµή, για τον τιµηθέντα.

Αυτή την  σηµαντική και ιδιαίτερη στιγµή 
στην υπηρεσιακή του καριέρα, ευτύχησε να 
ζήση ο  γνωστός σε όλους συµπολίτης µας  
αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας κ. Πα-
ναγιώτης Βρεττός.

Ας δούµε πως ο ίδιος περιέγραψε αυτή την 
συγκινητική στιγµή της καριέρας του ως Αστυ-
νοµικός, λίγο πριν την συνταξιοδότηση του. 

«Σήµερα  (10 Οκτωβρίου 2018) προσκλή-
θηκα από τον ∆ιοικητή του Α.Τ. Αχαρνών 
Αστυνόµο Α’ και αγαπητό φίλο Παναγιώτη 
ΣΥΡΜΑΛΗ, παρουσία και των αγαπηµένων 
µου συναδέλφων, προκειµένου µου παραδώ-
σει τιµητικό έπαινο του Αξιότιµου κ. Αρχηγού 
της ΕΛ.ΑΣ. για την πολυετή και ευδόκιµη υπη-
ρεσία µου στο Σώµα αυτής. Θα ήθελα λοιπόν 
µε αφορµή τη βράβευση αυτή, να ευχαριστή-
σω προσωπικά έναν -έναν όλους τους συνα-
δέλφους µου για την άψογη συνεργασία που 
είχαµε τα 41 αυτά συναπτά χρόνια.  Εύχοµαι 
στο ∆ιοικητή του Α.Τ. έναν νέο, µορφωµένο 
και άξιο αξιωµατικό που τοποθετήθηκε προ 
έτους και που έχει προσδώσει µία άλλη θετι-
κή αύρα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα στην 
πολύπαθη περιοχή του Μενιδίου, αλλά και 
στα στελέχη του Τµήµατος να είναι πάντοτε 
υγιείς και να προσθέσουν από το δικό τους µε-
τερίζι ο καθένας ξεχωριστά ένα λιθαράκι για 
την αναβάθµιση επιτέλους αυτής της περιοχής, 
στην οποία γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε, 
που την έχει πράγµατι ανάγκη. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ µέσα από την καρ-
διά µου».

Του ευχόµαστε, να είναι πάντα γερός και 
δυνατός.

Αγιασµοί  στους παιδικούς Σταθµούς Αχαρνών 
Με πολλά χαµόγελα,  ευχές και τις 
ευλογίες  της εκκλησίας, πραγµατο-
ποιήθηκαν   οι Αγιασµοί στους Παι-
δικούς Σταθµούς  του ∆ήµου Αχαρ-
νών,  για µια καλή παιδαγωγική 
σχολική  χρονιά, πραγµατοποιήθη-
καν οι αγιασµοί  την περασµένοι 
εβδοµάδα. 

Υγεία και δύναµη σε γονείς και 
παιδιά ευχήθηκε  ο Πρόεδρος  της  
∆Η.Φ.Α. και των Παιδικών Σταθµών,  
Γιώργος ∆ασκαλάκης, ο οποίος µετα-
φέροντας και τις ευχές του ∆ηµάρχου  
Γιάννη Κασσαβού,  ευχαρίστησε τις 
παιδαγωγούς και τη ∆ιοίκηση του 
∆ήµου για τη στήριξη, καθώς και 
όλους όσοι συντελούν στην προσπά-
θεια για την άψογη λειτουργία των 
Παιδικών Σταθµών, µοιράζοντας και 
δωράκια στους µικρούς µαθητές. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/HMEPO   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαρα-
στάθηκαν στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια του  πολυα-
γαπηµένου µας  Συζύγου, Πατέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΩΝ.   ΛΑΜΠΡΟΥ 
Σ.Σ επίσης ευχαριστούµε όλους όσοι, 

κατέθεσαν στέφανο στη σορό του. 

Η  οικογένεια  του

Τελούµε  την  Κυριακή  04  Νοεµβρίου  2018 και ώρα 09:30 π.µ. στον Ιερό Ναό 
Κοιµήσεως Θεοτόκου - Αχαρναί,  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας  Συζύγου, Πατέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΩΝ.  ΛΑΜΠΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Σοφία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  ΤΟΥ:  Κωνσταντίνος, Τατιάνα, Παναγιώτης.
ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ:  Ευαγγελία  χήρα  Κων. Λάµπρου

Ιωάννης  και  Τατιάνα  Λαυρέντη
Ο ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ ΤΟΥ:  Θεόδωρος Λαυρέντης

ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ» 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 4  Νοεµβρίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ., 

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου 
– Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΣΩΤΗΡΙΟΥ   ΠΑΝ.  ∆ΙΕΛΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : Σταυρούλα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : Κωνσταντίνα  και  Σωτήριος Νίκας
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ :  Στυλιανός, Παναγιώτης
ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο του (ΓΚΙΚΑ)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το ΣΑΒΒΑΤΟ 03 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.µ., 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παλαιο-
ηµερολογιτών - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της πολυα-
γαπηµένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΚΑΝΕΛΛΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΑΠΟΣΤ. ∆ΡΑΒΙΛΛΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Σοφία  και  Παναγιώτης Γκίκας,

Χριστίνα χήρα ∆ηµ. ∆ραβίλλα.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Φανή και  Ηλίας, Κανέλλα
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ : ∆ηµήτρης, Παναγιώτης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ   ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του   «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Οι  οικογένεια του Αείµνηστου  Συζύγου, Πατέρα και Παππού µας, 

σας προσκαλεί την ΚΥΡΙΑΚΗ   04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018   και ώρα  09.30 π.µ. 
στο  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ που θα γίνει  στον Καθεδρικό 
Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνών, για την ανάπαυση 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

ΠΑΝΟΥ Ι.  ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
(Ιατρού ∆ερµατολόγου) 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ : Αναστασία  Βενετσάνου (Σίτσα)
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ : Ιωάννης  Π. Βενετσάνος, 
Μαρία  και  Κωνσταντίνος  Ευαγγελίου, 

 ∆ηµήτρης  και  Βάσια Βενετσάνου
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :  Γιάννης  Ευαγγελίου, 
Πάνος Βενετσάνος, Μάριος Βενετσάνος 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - Η ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα 
«ΤΗΣ ΜΑΡΙΩΣ»,  Παπαδηµητρίου 8 – Αχαρνές .
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ, το  Σάββατο  3  Νοεµβρίου  2018 και ώρα    8.30    
π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό   Ναό  ΑΓΙΟΥ  ΒΛΑ-
ΣΙΟΥ  -  Αχαρνές,  για  την  Ανάπαυση  Της  Ψυχής, Της  Πο-

λυαγαπηµένης  Μας, Μητέρας  και  Γιαγιάς    

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Χήρα   
Σπυρίδων ΚΙΟΥΣΗ

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ : Χριστίνα  Κιούση, 
Γεώργιος  και  Ελένη Φωτεινή  και  
Γεώργιος, ∆ήµητρα  και  Μιχάλης
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Γιώργος,  Σπύρος, 
Αικατερίνη, Αναστασία,  
Ευαγγελία,  Στέλλα,  Μανώλης
ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η  οικογένεια  θα  δεχτεί  
συλλυπητήρια  στο  καφέ  «IN  VIVO»

http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

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

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

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

ipapadimitrakis@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - 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  ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  
του   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και της  ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ  
το γένος  ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννή-
θηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ  και  η   ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ   ΕΛΕ-
ΝΗ     του  ΙΩΑΝΝΗ  και  της  ΟΛΓΑΣ   το 
γένος  ΑΤΜΑΤΖΙ∆Η  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 Με-
νίδι 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. Βλασί-
ου 22. Τιµή  λογική. Τηλ. 210 2469087, 
6937108661. 4∆204. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λατζιέρα και Σερβιτόρος για Τα-
βέρνα 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  τετρά-
ωρη φύλαξη 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 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
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τι-
µές λογικές. Τηλ. 6942 864789. 10∆214
 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισµός  Φροντιστηρίου, Κα-
ρέκλες 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.

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

29/10/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ  Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 272. ΤΗΛ. 
210/2310318

30/10/2018  ΤΡΙΤΗ ● ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  Ελ. 
Βενιζελου 78. ΤΗΛ. 210/2440400-800

31/10/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   
Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210/2448143

1/11/2018 ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  
Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες . ΤΗΛ. 210/2430183

2/11/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆Ο-
ΜΝΙΚΗ  Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 
210/2462255

3/11/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Κ.  (κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 
210/2316673

4/11/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ   Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος.  
Τ.210/2316737

5/11/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥ-
ΣΗΣ  Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210/2477442

6/11/2018 ΤΡΙΤΗ ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Πάρνη-

θος 118.  ΤΗΛ. 210/2403004

7/11/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ∆ΟΚΙΑ 
Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440

8/11/2018 ΠΕΜΠΤΗ ● ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Λε-
ωφ. Καραµανλή 38-40. ΤΗΛ. 210/2446460

9/11/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ  Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210/2440487

10/11/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ   Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

11/11/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ   Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 
210/2444771

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 28/10/2018 ΕΩΣ 11/11/2018



15Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

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




	AXR_2710_016_CMYK

