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Ο ∆ήµος Αχαρνών µετά τη συνέ-
νωση µε το ∆ήµο Θρακοµακε-
δόνων αποτελείται από δύο 

εδαφικές ενότητας τη ∆ηµοτική Κοινότη-
τα Αχαρνών  και τη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Θρακοµακεδόνων. Με την επιφύλαξη 
ειδικότερων ρυθµίσεων, η προεκλογική 
περίοδος αρχίζει δύο (2) µήνες πριν την 
ηµεροµηνία των εκλογών.

 Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γί-
νει την 1η Σεπτεµβρίου 2019 και η θητεία 
τους λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2023 και 
λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.

Η εκλογή προεδρείου συµβουλίων και 
επιτροπών διενεργείται κατά τους µήνες Σε-
πτέµβριο και Μάρτιο κατ’ ανάλογη εφαρµο-
γή του άρθρου 64 του ν. 3852/2010

Ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών 
συµβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ίσος µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογι-
κής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξη-
σης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). 

Σε αριθµό 45 δηµοτικών συµβούλων οι 
υποψήφιου πρέπει σε κάθε συνδυασµό πρέ-
πει να είναι τουλάχιστον 45 ή το πολύ 59.

Ο αριθµός των υποψηφίων στην εκλο-
γική περιφέρεια Αχαρνών που έχει 70.554 
κατοίκους υπολογίζεται 70.554/1664,2 = 
42,4. λόγω της αύξησης στην εκλογική πε-

ριφέρεια Θρακοµακεδόνων των υπολογι-
ζοµένων υποψηφίων κατά  1, ο αριθµός των 
δηµοτικών συµβούλων στην εκλογική πε-
ριφέρεια Αχαρνών θα είναι 41.

Κατά την ψηφοφορία  και  στο ∆ήµο  
που υπάρχουν δύο εδαφικές περιφέρειες 
(Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων) στα εκλο-
γικά τµήµατα Αχαρνών οι ψηφοφόροι µπο-
ρούν να βάλουν  µέχρι τρεις σταυρούς  και 
ένα στο ψηφοδέλτιο των Θρακοµακεδό-
νων. Αντίθετα οι ψηφοφόροι των Θρακοµα-
κεδόνων µπορούν να βάλουν µέχρι τρεις 
σταυρούς στο ψηφοδέλτιο των Θρακοµα-
κεδόνων και ένα σταυρό στο ψηφοδέλτιο 
των Αχαρνών.  Στις κοινότητες οι σταυροί 
προτίµησης  µπορεί να είναι µέχρι 2.

Περισσότερη ενηµέρωση  στο «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ» https://

eleftherovima.wordpress.com 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

Στόχος µας η δηµιουργία νέων 
αθλητικών εγκαταστάσεων
και η αναβάθµιση
των υπαρχουσών για
τη Νέα Γενιά τους τόπου µας 

Οι πολίτες είναι πλέον ώριµοι και 
αποφασισµένοι  να επιλέξουν µε 
µοναδικό κριτήριο την αξιοπιστία 
και την ικανότητα τον επόµενο
∆ήµαρχο των Αχαρνών
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∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

ΒΑ∆ΙΖΟΝΤΑΣ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ !!!

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

∆ΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  /∆ΗΛΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ο Πρόεδρος του Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α.  κος 
Ευστάθιος Τσελαλίδης , µε αφορ-
µή πρόσφατο δηµοσίευµα της το-
πικής εφηµερίδας «ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ» , 
κρίνει σκόπιµο και αναγκαίο να δι-
ευκρινίσει  και παράλληλα να δια-
ψεύσει, ότι παρέχει στήριξη σε υπο-
ψήφιο ∆ήµαρχο ενόψει των επικεί-
µενων ∆ηµοτικών και Περιφερεια-
κών εκλογών, επειδή παρευρέθηκε 
κατόπιν  πρόσκλησης του σε εκδή-
λωσή του. Ως είθισται ο εκάστοτε 
Πρόεδρος του Σ.Β.Β.Ε.E.Α. έχει την 
θεσµική υποχρέωση να παρευρίσκεται – όταν προσκαλεί-
ται- σε κάθε εκδήλωση όλων ΑΝΑΙΞΕΡΑΙΤΩΣ των υποψηφί-
ων για το αξίωµα του ∆ηµάρχου της πόλης µας. Η παρου-
σία του όµως αυτή δεν σηµαίνει ότι στηρίζει και την υποψη-
φιότητα του έναντι των άλλων υποψηφίων, και ούτε πρέπει- 
από κανέναν- να εκλαµβάνεται ως στήριξη. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α.
ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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Προεκλογικό ζέσταµα στα εγκαίνια του νέου
Λογιστικού Γραφείου του Θεόφιλου Αφουξενίδη

∆έσµευσή µου η ανάδειξη
της ιστορίας και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς
των Αχαρνών

Σπύρος Βρεττός:
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∆ράσεις Παιδείας
για ένα ασφαλές και
δηµιουργικό σχολείο!

«Αχαρνές Ξανά»
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Full επίθεση
της συγκυβέρνησης 
στη µεσαία τάξη!

Πολιτικό  άρθρο  του Κων.  ∆έδε 
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 9ο  

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

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 l Αχαρνές l Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 l ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών

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

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l Τηλ.: 697 2426684

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

Φιλική συμμετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης, Χάρης Δηµούτσος  
Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας  

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου l 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.
Δωρεάν μόνο οι σύντομες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδρομές: 
Ιδιώτες: 30 € l Σύλλογοι: 50 € l Δήμοι: 10 0 €

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

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δηµαρχείο - 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 Ειρήνη, η Ευηµερία, το ευ ζην, όλα εξαρτώνται από την συµπεριφορά 
µας απέναντι στους συνανθρώπους µας. Κανένας µας δεν είναι άγγελος. 

Ας προσπαθήσουµε να είµαστε λιγότερο σιχαµεροί, λιγότερο τιποτένιοι. 
Από τα περήφανα γηρατειά, φτάσαμε στο σκοτώνουν τα άλογα όταν 
γεράσουν. Μας οδήγησαν εδώ οι σοσιαλιστές και άλλοι τυχάρπαστοι 

πολιτικοί μας, με την καταλήστευση του δημόσιου χρήματος και την σπατά-
λη για την δημιουργία κομματικού στρατού. Δυστυχώς τα λάθη δεν μας έγι-
ναν μάθημα και συνεχίζουμε τον ίδιο δρόμο.

Η αγελαία συµπεριφορά των ανθρώπων, το κάνουν όλοι, γιατί να µην το 
κάνω και εγώ. Όλοι γνωρίζουµε ότι το αυθαίρετο είναι παράνοµο, γιατί να 

µην το κάνω κι εγώ αφού όλοι το κάνουν. Όταν όµως 
έλθει η συµφορά και ενίοτε οι θάνατοι, ποιόν να κατη-
γορήσεις. Όµως και η διαφορά αντίληψης µεταξύ των 
ανθρώπων είναι και αυτό ανθρώπινη ιδιότητα. Κάλιο το 
προλαµβάνειν από το θεραπεύειν.

Στην πράξη, όλοι μας πρέπει να εργαζόμαστε 
για να παράγουμε αρκετά χρήματα να ζήσου-

με τον εαυτό μας και την οικογένεια μας. Τα επί πλέ-
ον είναι πλεονεξία, επίδειξη και ματαιοδοξία. Ποιος 
όμως ποτέ μπόρεσε ανά τους αιώνες να αλλάξει την 
ανθρώπινη φύση. Παν μέτρον άριστον, γιατί δεν γί-
νεται αλλιώς. Αυτό το γνωρίζουμε από τους παπ-
πούδες μας.

Το να είσαι σε θέση να µπορείς να δίνεις δωρεά στον συνάνθρωπό σου 
χρήµατα ή άλλη υπηρεσία, χωρίς αντίκρισµα, δηλαδή «κάνε το καλό και 

ρίχτω στο γιαλό», είναι µια ψυχική ικανότητα µυστήρια. Λίγοι άνθρωποι αισθά-
νονται αυτήν την ικανοποίηση. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Πρέπει να την 
ψάχνουµε όσο ζούµε. Το τεστ ΠΑΠ δεν γεννήθηκε για χρήµατα, αλλά από δια-
καή πόθο του Έλληνα γιατρού, να ευεργετήσει όλον τον γυναικείο πληθυσµό 
του πλανήτη µας.

Οι αριστερίζοντες και οι κομουνιστές έχουν καταργήσει κάθε ανθρώ-
πινη ηθική αξία ως άχρηστη. Ο γιός του προέδρου της Βουλής φιλά 

τον αρχιδολοφόνο της 17ης Νοέμβρη σαν ίνδαλμα του. Ο γιός του βουλευ-
τή του ΠΑΣΟΚ πουλάει ναρκωτικά για να σαπίζει η νεολαία μας. Γι’ αυτούς 

τι έγινε. Τίποτε  το μεμπτόν. Όμως οι κανόνες ηθικής, είναι άγραφοι νόμοι, 
που από την εμπειρία των λαών, συντηρούν χρόνια. Πόσο κούφιοι, πόσο 
περιττώματα είναι άνθρωποι αυτοί. Ο λαός μας χρειάζεται Ελληνική κλασι-
κή εκπαίδευση την οποία η παρούσα αριστερίζουσα κυβέρνηση σκόπιμα 
μας την στερεί. Πρόοδος δεν είναι η κατάργηση των ηθικών κανόνων.

Η ισχύς, η δύναµη είναι  κυριαρχία. Αυτή όµως δεν είναι αέναη δηλαδή 
παντοτινή. Είναι νόµος της φύσης η ακµή και η παρακµή. Αυτοκρατορίες 

Μακεδόνων, Ρωµαίων, Οθωµανών, Άγγλων, Ρώσων, Η.Π.Α. Χρειάζεται βιολο-
γική εξυπνάδα να βρει κάποιος το κατάλληλο χρόνο για να κοντράρει την δύνα-
µη την κυριαρχία. Αλλιώς ή αυτή θα σε τελειώσει, ή θα το παίξεις αφελής για να 

επιβιώσεις. Έτσι γίνεται στην ζωή µας εδώ και χιλιάδες 
χρόνια. Το χρήµα κανείς µας δεν το αρνήθηκε. Το πρό-
βληµα είναι πως παράγεται για να γίνει ισχύς δύναµη 
κυριαρχίας.

Οι ανατολίτες  λαοί, θεωρούν την δολιότητα 
την απάτη, σαν εξυπνάδα. Όχι πως οι Δυτικοί 

λαοί είναι καλύτεροι. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
αγνοούν την λαϊκή παροιμία: «Ο ψεύτης και ο κλέ-
φτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται». Κανείς δεν ξεχνά 
τον απατεώνα, όσο ζει. Ας το έχουν κατά νου αυτό, 
οι νέοι και οι βιαστικοί, που από το μηδέν θέλουν να 
γίνουν γρήγορα ένα.

Η λογική είναι µια δυσδιάκριτη έννοια . Είναι σαν µια ζυγαριά που στα ένα 
τάσι είναι το εµπόρευµα και στο άλλο τα µεταλλικά σταθµά. Δηλαδή είναι 

παράλογο να πολεµήσεις έναν πάνοπλο και πανίσχυρο αντίπαλο, αλλά εάν δεν 
αγωνιστείς, δεν αντισταθείς, τότε σίγουρα θα αφανιστείς µε όλες τις αξίες που πι-
στεύεις και έχεις δηµιουργήσει. Νοµίζω αυτό είναι το νόηµα της 28ης Οκτωβρίου.

Τα χρήματα του φιλάνθρωπου – ΣΟΡΟΣ - είναι χρήματα από τα μυστι-
κά κονδύλια του ΥΠΕΞ των Η.Π.Α.  οι αμερικανοί μετά τις αποτυχίες 

σε Βιετρνάμ- Αφγανιστάν- Ιράκ – Συρία, κατάλαβαν ότι περισσότερα κερδί-
ζουν εξαγοράζοντας κυβερνήσεις από το να σκοτώνονται τα νεαρά παιδιά 
τους σε πολέμους. Και βέβαια πιο συγκινητικό είναι να φαίνεται η εξαγορά 
σαν φιλανθρωπία. Ο κύριος Σόρος δέχθηκε τον ρόλο αυτόν και περνάει μια 
χαρά. Γιατί όχι άλλωστε. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

Το 1821 πολέμησαν για την 
ελευθερία της πατρίδας, οι αρ-

ματολοί και οι κλέφτες. Με τα χρόνια 
οι αρματολοί έγιναν στρατιωτικοί. 
Εμείς παραμείναμε κλέφτες. Το κακό 
είναι ότι ένας κλέβει τον άλλο και οι 
αιρετοί πολιτικοί μα ς, το δημόσιο 
χρήμα. Εθνικό σπόρ.!!!

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Είναι  γεγονός ότι βρισκόµαστε σε προεκλογική περίοδο 
ενόψει  των επικείµενων Δηµοτικών εκλογών . Ο  
Σ.Β.Β.Ε.Ε.ΑΧΑΡΝΩΝ, ως το πλέον ισχυρό  θεσµικό όργα-

νο  της πόλης µας, δέχεται από όλους τους σχηµατισµούς προ-
σκλήσεις για παρουσία  στις εκδηλώσεις των.  Και µόνο για λό-
γους δηµοσίων σχέσεων και ευχών, η παρουσία του Προέδρου 
του Συνδέσµου µας είναι επιβεβληµένη. Σε καµία περίπτωση   δεν  
έχει της έννοια της  αποκλειστικής υποστήριξης. Διευκρινίζουµε 
λοιπόν πως από  λανθασµένη εκτίµηση του συντάκτη  µας, απο-
δόθηκε η παρουσία  του  Προέδρου Στάθη Τσελαλίδη, ως υπο-
στηρικτή, στην εκδήλωση του Θεόφιλου Αφουξενίδη .  Τον ευ-
χαριστούµε για την κατανόηση

Μια σπουδαία ξενάγηση έλαβε χώρα προχθές  στο Τατόι 
!!! Οι εθελοντές της Ι.Λ.Ε.Α. συνόδευσαν εκατοντάδες πε-
ριηγητές και περιπατητές στα πρώην Βασιλικά Κτήματα 

Τατοΐου ανταποκρινόμενοι στην πρόταση του ΣΚΑΙ. Με έναν 
υπέροχο καιρό και μέσα σε πανδαισία φθινοπωρινών χρωμά-
των διαπιστώσαμε για ακόμα μια φορά την επιτακτική ανάγκη 
για άμεση ανάδειξη του χώρου ως επισκέψιμου μνημείου!

4ο Σχολικό Πρωτάθληµα Σκάκι Δήµου Αχαρνών.Σάββατο 
24 Νοεµβρίου 2018 στις 16:30. Χώρος διεξαγωγής αγώνων: 
Δηµαρχείο  Αχαρνών (αίθουσα εκδηλώσεων).  Διοργάνω-

ση: Δήµος Αχαρνών, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών. 
Πληροφορίες: Παντελίδης Ιωάννης: 6947445702, 

Τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν μοναδικές κι-
νηματογραφικές στιγμές, προσφέρει η ΔΗΚΕΑ σε μικρούς 
και μεγάλους, με την καθιέρωση κινηματογραφικών προ-

βολών παιδικών ταινιών-βραβευμένων με Όσκαρ. Κάθε Κυρια-
κή, στις 12 το μεσημέρι, η αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου το 
οποίο στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου της ΔΗΚΕΑ (πλ. Αγ. 
Νικολάου 3) θα μετατρέπεται σε κινηματογραφική αίθουσα, 
όπου οι δημότες των Αχαρνών, χωρίς έξοδα, θα μπορούν να 
ψυχαγωγηθούν και να διασκεδάσουν με  προβολές Παιδικών 
Ταινιών, βραβευμένων με OSCAR.

Από το Δ.Τ. της Ένωσης Γονέων : Την Τρίτη 6/11/2018 πραγ-
µατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 7ου Λυκεί-
ου Αχαρνών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέ-

ων µετά από αίτηµα 30 αντιπροσώπων µε µοναδικό θέµα την δια-

πίστωση της εγκυρότητας / νοµιµότητας ανασύνθεσης Δ.Σ. της 
18/9/2018. Η παρουσία των εκπροσώπων της Οµοσπονδίας και του 
νοµικού συµβούλου που είχαµε προσκαλέσει προς ορθή ενηµέρω-
ση των αντιπροσώπων µας, κάλυψαν όποια τυχόν ερωτήµατα και 
αµφιβολίες είχαν δηµιουργηθεί στους αντιπροσώπους µας, για την 
νοµιµότητα / εγκυρότητα της ανασύνθεσης του Δ.Σ. 

Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τα-
κτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Ατ-

τικής, μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 
Αττικής και Προέδρου του ΣΟΠΠ, Πέτρου Φιλίππου. Τα θέματα 
που συζητήθηκαν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη αφορού-
σαν στον απολογισμό  της αντιπυρικής περιόδου του 2018, τις 
δράσεις προετοιμασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών από πλημμύρες και χιονοπτώσεις-παγετό κατά 
την τρέχουσα περίοδο, καθώς και τις δράσεις προετοιμασίας για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλω-
ση σεισμού.

Σηµαντική αύξηση εµφάνισε ο ετήσιος πληθωρισµός στην 
Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, όπως προκύπτει 
από τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριµένα, σε ετή-

σιο επίπεδο, ο δείκτης τιµών καταναλωτή αυξήθηκε στο 1,8% ένα-
ντι αύξησης 0,7% τον αντίστοιχο µήνα του 2017.

Πάνω από 350.000 αιτήσεις προς τον ΕΦΚΑ έχουν υπο-
βληθεί έως σήμερα, από συνταξιούχους που διεκδικούν 
την αναδρομική (από τον Ιούλιο του 2015) επιστροφή συ-

ντάξεων και Δώρων που κόπηκαν και στη συνέχεια η περικοπή 
τους κρίθηκε από το ΣτΕ αντισυνταγματική

Οκτώ νοµοσχέδια αναµένεται να προωθήσει το επόµενο δι-
άστηµα το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κίνηση η 
οποία γίνεται σε µια προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει, 

λίγους µήνες πριν από τις επικείµενες εθνικές εκλογές, ότι διαθέτει 
και αναπτυξιακή στρατηγική.

Σχέδιο για περιορισμό των συναλλαγών με μετρητά μετά 
και την άρση των capitalcontrols στις αναλήψεις μετρη-
τών κάνουν στο υπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι να 

αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και να περιοριστούν οι μαύρες 
συναλλαγές στην αγορά. Η πρόταση που εξετάζεται, προβλέπει 

τη μείωση του ορίου χρήσης των μετρητών από τα 500 ευρώ 
ημερησίως ανά συναλλαγή που ανέρχεται σήμερα, στα 300 ευ-
ρώ. Συναλλαγές άνω των 300 ευρώ δεν θα γίνονται με μετρητά 
αλλά μόνο με κάρτα.

Η διεύρυνση της συνεργασίας της Πολιτικής Προστασίας του 
Δήµου Αχαρνών µε την εθελοντική Οµάδα Πολιτικής Προ-
στασίας Ολυµπιακού Χωριού – Αχαρνών αποτέλεσε το θέ-

µα συνάντησης του δηµάρχου Γιάννη Κασσαβού µε µέλη της Οµά-
δας Πολιτικής Προστασίας Ολυµπιακού Χωριού – Αχαρνών . Ειδι-
κότερα, συζητήθηκε η συµµετοχή των µελών της οµάδας σε δρά-
σεις επιµόρφωσης Πολιτικής Προστασίας, η επικαιροποίηση του 
σχεδίου «Ξενοκράτης», η οποία θα περιλαµβάνει το Ολυµπιακό Χω-
ριό, η εκπόνηση ειδικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
σχετικά µε την εγκατάσταση Φυσικού Αερίου στο Ολυµπιακό Χω-
ριό, η ένταξη της Οµάδας Πολιτικής Προστασίας Ολυµπιακού Χω-
ριού – Αχαρνών σε Προγράµµατα Τοπικής και Εθνικής Εµβέλειας σε 
θέµατα πυροπροστασίας, καθώς και η υλοποίηση κοινών δράσεων 
– ασκήσεων της εθελοντικής οµάδας µε την Πολιτική Προστασία του 
Δήµου Αχαρνών.

Στην άμεση πρόσληψη είκοσι ατόμων για την αντιμετώ-
πιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία 
καθαριότητας και ανακύκλωσης προχωρά ο δήμος Αχαρ-

νών, για διάστημα δύο μηνών. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας 
υπόψη την με αριθ. 247/22-10-2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών, θα προβεί στην άμεση πρόσλη-
ψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό  την αντιμετώπιση 
εποχικών-περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία 
καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Από 24 έως 30 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Erasmus+ προ-
γράµµατος  που συµµετέχει το 1ο Γυµνάσιο Αχαρνών µε θέ-
µα «A nod to our heritage» πραγµατοποιήθηκε η πρώτη κι-

νητικότητα των εταίρων καθηγητών στο Laudio, µια πόλη της χώ-
ρας των Βάσκων στην Ισπανία. Στη διεθνική συνάντηση έλαβαν µέ-
ρος οι Βάσκοι, οι Έλληνες, οι Πολωνοί και οι Πορτογάλοι.

Aναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ. Αχαρνών . Στο πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την αναβάθμιση και τον 
εξοπλισμό παιδικών χαρών, συνολικού προϋπολογι-

σμού 276.000,00 €, εντάχθηκε ο δήμος Αχαρνών. Τις επόμενες 
ημέρες ο Δήμος Αχαρνών αναμένει την έγκριση και για τις υπό-
λοιπες δυο προτάσεις χρηματοδότησης (από τις τέσσερις συνο-
λικά προτάσεις χρηματοδότησης που έχει καταθέσει ο Δήμος 
Αχαρνών στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), οι οποίες αφορούν 
έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.152.800 ευρώ 



3Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2018

«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, Δηµοτικός Σύµβουλος ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση 
της Ιδρυτικής Διακήρυξης της 
νέας Δημοτικής Παράταξης 

«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» ο Θεόφιλος 
Αφουξενίδης «χτύπησε» ξανά! 

Αυτή τη φορά µε τα εγκαίνια του νέου του 
Λογιστικού Γραφείου στην οδό Παγκάλου 1 
που τελέστηκαν το απόγευµα της Πέµπτης 8 
Νοεµβρίου, παρουσία πλήθους φίλων που 
κατέκλυσαν το χώρο εντός κι εκτός.

Κι όταν µιλάµε για χώρο, εννοούµε την 
καλαισθησία του ... total white ή επί το ελ-
ληνικότερο του απόλυτα λευκού! 

Ένας πραγµατικά όµορφος- επαγγελµα-

τικός χώρος που αποπνέει ποιότητα και θα 
φιλοξενήσει την πλούσια δράση του νέου 
Γραφείου του Θεόφιλου, που περιλαµβάνει 
την ανάληψη συγκεκριµένων λογιστικών οι-
κονοµοτεχνικών εργασιών

Στο σύντοµο λόγο του, ο υποψήφιος Δή-
µαρχος Αχαρνών Θεόφιλος Αφουξενίδης, 
υπηύθυνε  θερµές ευχαριστίες σε όλους εκεί-
νους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του 
και επεσήµανε  ότι το Γραφείο του θα είναι 
ανοιχτό για όλο τον κόσµο που το έχει ανά-
γκη και αναζητά λύσεις. «Έχουµε µάθει να δί-
νουµε λύσεις για όλα τα επίπεδα προβληµά-
των» είπε µε σαφές  υπονοούµενο για τις 

επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Θε-
όφιλος Αφουξενίδης. Συγκινητική υπήρξε η 
στιγµή που ευχήθηκε τα χρόνια πολλά στην 
εορτάζουσα µητέρα του ενώ ο µικρός γιος 
του έδωσε ρέστα στο µικρόφωνο καθώς αυ-
τό που είχε να πει και τις δύο φορές που το 
βούτηξε ήταν ...τι άλλο; «Αχαρνές Αλλαγή 
Τώρα!»

Στο πλευρό του Θεόφιλου Αφουξενίδη 
βρέθηκαν φυσικά, η σύζυγός του Μαρία Χα-
ριτίδη, οι αγαπηµένοι του συγγενείς, οι για-
γιάδες του ζευγαριού και πολύς κόσµος.

Ανάµεσά τους πρώην Δήµαρχοι, Αντιδή-
µαρχοι, Δηµοτικοί Σύµβουλοι από όλες τις 

παρατάξεις, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, 
επιχειρηµατίες κι επαγγελµατίες της πόλης 
των Αχαρνών, εκπρόσωποι µαζικών, πολιτι-
στικών φορέων του τόπου και δηµοσιογρά-
φοι των τοπικών Μέσων που κάλυψαν το γε-
γονός. 

Ακολούθησε πλούσιο κέρασµα µε τον 
Θεόφιλο να δέχεται εγκάρδιες ευχές, από 
όλο τον κόσµο. 

Ευχή και δική µας, αυτή που Ιερέα που τέ-
λεσε τον Αγιασµό. Του πατέρα Αναστάσιου 
Σαργέντη ο οποίος του ευχήθηκε να έχει κα-
λές δουλειές µε όσο το δυνατόν λιγότερη 
φορολογική επιβάρυνση για τον κόσµο... 

Προεκλογικό ζέσταμα στα εγκαίνια του νέου  
Λογιστικού Γραφείου του Θεόφιλου Αφουξενίδη 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Ευρωπαϊκή Ένωση  κατά  Ορµπάν
Είναι  πράγµατι φαιδρό να βάζεις ένα Ευρωβου-
λευτή των Πράσινων, οι οποίοι, ως   είναι γνω-
στόν,  ανήκουν στο χώρο της Αριστεράς να συ-
ντάσσει έκθεση για µια  δεξιά κυβέρνηση. Είναι 
ακόµη πιο φαιδρό να χρησιµοποιείς  αυτή την 
έκθεση, για  να επιβάλλεις κυρώσεις σε µια χώ-
ρα, προφασιζόµενος αυτά τα  ΝΕΦΕΛΩ∆Η ΠΕΡΙ 
«ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ».

Αυτό έκανε η παντελώς παράλογη πλέον Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, η οποία τα έβαλε µε την πολιτική 
του Ορµπάν (πρωθυπουργό της Ουγγαρίας), στο 
µεταναστευτικό και θεώρησε πως,  ένας ευρωβου-
λευτής των ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕ-
ΩΝ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ∆ΕΞΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Αυτό το µόρφωµα που ονοµάζεται Ευρωπαϊ-
κή Ένωση έχει χάσει κάθε επαφή µε την πραγµατι-
κότητα, µε την λογική, µε τους λαούς, µε ότι ήταν, 
είναι και ελπίζουµε ότι θα συνεχίσει να είναι στην 
Ευρώπη.

Σε µια εποχή που η Ευρώπη ισλαµοποιείται, 
που ολόκληρες περιοχές σε οργανωµένα κράτη 
δεν ελέγχονται, που πιστοί συγκεκριµένης θρησκεί-
ας επιτίθενται µε χατζάρες κατά Ευρωπαίων καθη-
µερινά µέσα στις πόλεις, κάποιοι εξακολουθούν να 
µασούν τα παραµύθια περί ανθρωπίνων δικαιωµά-
των και κράτους δικαίου. Και µάλιστα να κουνάνε 
το δάκτυλο στον Ορµπάν, επειδή στην Ουγγαρία 
δεν φοβάσαι µη βρεθείς µαχαιρωµένος – η , ούτε 
βιασµένος-η, ούτε να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις 
µέρα – νύχτα, µήπως και είσαι το θύµα κάποιας τρο-
µοκρατικής επίθεσης µε θρησκευτικά κίνητρα. 

Σε αυτό το ΚΡΑΤΟΣ ΛΟΙΠΟΝ, ΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣ, ΓΙΑΤΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ 
(ΟΡΜΠΑΝ)  έχει φροντίσει  για τους ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ,  
σύµφωνα  µε την Ευρωπαϊκή Ένωση καταπατού-
νται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και δεν σέβονται το 
κράτος δικαίου. 

Αντιθέτως, στις χώρες µε πολιτικούς – ανδρεί-
κελα,  όπου οι πολίτες δεν ξέρουν τι τους ξηµερώ-
νει, δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν σπίτι τους σώοι κα 
αβλαβείς ή θα τους σφάξει κανένας στον δρόµο ή 
θα τους βιάσει,  στις χώρες όπου ο κόσµος έχει ξε-
χάσει πως είναι να ζεις κανονικά, κοινώς  σε χώρες 
όπου οι πολίτες στερούνται πολύ βασικά τους δι-
καιώµατα.  Σε αυτές τις χώρες για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση υπάρχει σεβασµός στο κράτους δικαίου.

Το κράτος δικαίου, λοιπόν, σύµφωνα µε 
όλους αυτούς τους ισλαµολάγνους, είναι µια κα-
τάσταση ζούγκλας, όπου η ανθρώπινη ζωή έχει 
πολύ µικρή αξία. Σύµφωνα µε τις «σπουδαίες» θε-
ωρίες τους, και πρέπει να το σεβόµαστε, να σεβό-
µαστε δηλαδή την ΖΟΥΓΚΛΑ. Σύµφωνα µε αυ-
τούς τους φαιδρούς  και επικίνδυνους τύπους, 
όποιος δεν θέλει το κράτος του να είναι ζούγκλα 
πρέπει να τιµωρείται. Και µάλιστα βάσει των «αντι-
κειµενικών» εκθέσεων που συντάσσουν πολιτικοί 
του αντίπαλοι.

Με αυτές τις θέσεις, που παραβιάζουν κάθε λο-
γική και αποτελούν την ταφόπλακα της Ευρώπης, 
έσπευσε να ταυτιστεί και ο δικός µας κ. Μητσοτά-
κης και µάλιστα δυστυχώς βρίσκεται και στον ίδιο 
πολιτικό συνασπισµό µε τον ΟΡΜΠΑΝ. Τώρα εσύ 
αναγνώστα µου βρες το λάθος…  

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...

Χρειάζεται, πλέον, µια 
νέα κουλτούρα στην πο-
λιτική ζωή του τόπου η 
οποία θα προϋποθέτει 
ένα ανθρώπινο πρόσω-
πο, αµεσότητα και µια 
σχέση ειλικρίνειας µε 
τους πολίτες. Πρέπει να 
«υπογράψουµε» ένα νέο 
κοινωνικό συµβόλαιο µε 
την κοινωνία, µε σκοπό 
έναν ισχυρό κοινωνικό 
ιστό. Η Ένωση Κεντρώων 
λέει την αλήθεια. Ενδιαφέ-
ρεται για τα µεσαία και λα-
ϊκά στρώµατα απ’ όπου 
προέρχονται οι υποψήφιοί της, που θα διεκδι-
κήσουν τη ψήφο των πολιτών. Αρνείται την 
εµπλοκή σε µια λογική τεχνασµάτων, υπεκφυ-
γών και «αλλήθωρων» αληθειών.

Προτεραιότητά µας είναι η άµεση οικονοµική 
ανάταση των µεσαίων και λαϊκών στρωµάτων 
ώστε να προχωρήσουµε στην επανεκκίνηση της 
οικονοµίας την επόµενη µέρα, µε βασικό πυλώνα 
τη ∆ηµοκρατία και τους θεσµούς, για την πατρίδα 
και τους πολίτες της.

*Ο Αλέξανδρος Ανδριώτης κατέρχεται στις 
Εθνικές Εκλογές, στην Ανατολική Αττική, µε την 
Ένωση Κεντρώων.

 Η  Γνώµη µας ... 

Ἐπενδύσεις καί ἀνάπτυξη

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.

Ἡ τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, μία ἀπό τίς ἐλάχιστες μεγάλες ἐπιχει-
ρήσεις τῆς χώρας, ἡ ἑταιρεία πού ἀποτελεῖ πυλῶνα τοῦ ΣΕΒ, ἀνα-
κοίνωσε ὅτι μεταφέρει τήν ἕδρα της στό ἐξωτερικό. Τώρα πού ἡ οἰκο-
νομία μπαίνει σέ τροχιά ἀνάπτυξης, τώρα πού οἱ ξένοι ἐπενδυτές κά-
νουν οὐρά γιά νά ἐπενδύσουν ἐδῶ, τώρα πού ἡ κυβέρνηση ἔχει δι-
ασφαλίσει τήν ἐξυγίανση τῆς οἰκονομίας, τώρα βρῆκε τήν ὥρα νά 
φύγει ὁ Τιτάν; Μήπως παρασύρθηκε ἀπό ἄλλες κολοσσιαῖες ἑλλη-
νικές ἑταιρεῖες ποῦ ἔφυγαν, ὅπως ἡ Coca-Cola 3E, ἡ Βιοχάλκο, ἡ ΦΑ-
ΓΕ; Μήπως ἐπηρεάστηκε ἐπειδή ἔχει μπλοκάρει ἡ ἐπένδυση στό 
Ἑλληνικό; Μήπως φοβήθηκε ἐπειδή ἔφυγε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἡ 
BlackRock ἀπό τόν Κηφισό;

Μά εἶναι δυνατόν; Μετά ἀπό 116 χρόνια λειτουργίας ἐδῶ, φεύγεις ἀπό 
τή χώρα; Τί τοῦ ἔφταιξε τοῦ Τιτᾶνα; Ἡ ὕφεση; Οἱ φόροι; Οἱ ἀσφαλιστικές εἰ-
σφορές; Τό κόστος τῆς ἐνέργειας; Οἱ διώξεις ἐπιχειρηματιῶν καί τραπεζικῶν; 
Ἡ ἔλλειψη ἀξιόλογου ἐργατικοῦ δυναμικοῦ ἐπειδή οἱ μορφωμένοι καί οἱ δυ-
ναμικότεροι νέοι μετανάστευσαν; Οἱ ξαφνικές ἀλλαγές στούς νόμους; Ἡ ἀδυ-
ναμία τῶν δικαστηρίων νά ἐκδώσουν μία ἀπόφαση προτοῦ παρέλθει τουλά-
χιστον ὀκταετία; Ἡ διαφθορά τῶν πολιτικῶν καί τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων; 
Ἡ ὑπερβολική γραφειοκρατία; Ἡ ἔλλειψη κεφαλαίων στήν ἐγχώρια χρηματι-
στηριακή ἀγορά; Ἡ ἀναρχία καί ἡ ἀνομία; Ἡ καταδίκη τῆς ἀριστείας; Ὁ ἀλλο-
πρόσαλλος τρόπος μέ τόν ὁποῖο πολιτεύεται ἡ κυβέρνηση;

Ἄν εἶναι δυνατόν! Ἀπόφαση βιαστική καί θά λειτουργήσει εἰς βάρος 
τοῦ Τιτᾶνα. Διότι τώρα θά πλακώσουν οἱ ξένοι ἐπενδυτές καί θά τοῦ φά-
νε τή δουλειά.

Καί γιά νά σοβαρευτοῦμε, ὅποιος μπορεῖ, φεύγει. Εἴτε εἶναι νέος πού ἀνα-
ζητεῖ μία καλλίτερη δουλειά καί μία καλλίτερη ζωή στό ἐξωτερικό, εἴτε εἶναι ἐπι-
χείρηση. Οἱ μικροί καί οἱ βιοτέχνες πᾶνε στή Βουλγαρία, στή Ρουμανία καί 
τήν Ἀλβανία. Οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις πάνε στήν Ἀμερική, στήν Ἀγγλία καί 
στήν Ἐλβετία. Ὅποιος μπορεῖ, τήν κοπανάει γιά νά διασωθεῖ. Καί θά φύγουν 
καί ἄλλοι, μικρότεροι. Ὅπως οἱ ἑταιρεῖες πού νοικιάζουν ἰστιοπλοϊκά. Σηκώ-
νουν ἤδη πανιά. Τούς ἀλλάξατε τό φορολογικό καθεστώς μέ καταργημένο τό 
καμποτάζ. Τά ἴδια σκάφη ταξιδεύουν μέχρι τή Μάλτα, παίρνουν καί μία ὡραῖα 
κόκκινη σημαιοῦλα μέ ἄσπρο σταυρό καί ξανάρχονται νά κάνουν τήν ἴδια 

δουλειά πού ἔκαναν χωρίς νά πληρώνουν φόρους. 
Κάποιοι ἄλλοι ἀπό αὐτούς θά βάλουν τίς ριγέ ὀλλαν-
δικές καί κάποιοι τίς ἀγγλικές. Θά πλημμυρίσει τό Αἰ-
γαῖο καί τό Ἰόνιο ἀπό ξένες σημαῖες. Φυσικά ἐμεῖς ὅλους αὐτούς μποροῦμε 
νά τούς θεωροῦμε ξένους ἐπενδυτές καί νά χαχανίζουμε εὐχαριστημένοι. 
Ὅμως ἄλλοι ξένοι δέν θά ἔλθουν. Διότι, ἐκτός τῶν ἄλλων, ὅταν βλέπουν ὅτι 
ἐμεῖς φεύγουμε καί δέν βάζουμε φράγκο γιά ἐπένδυση στήν Ἑλλάδα, τρελοί 
εἶναι νά ἔλθουν αὐτοί; Κάτι ξέρουν οἱ ντόπιοι, λένε...

Τό ἀστεῖο εἶναι ὅτι νομίζουν πώς φύγαμε ἀπό τά μνημόνια, ἐπειδή οἱ 
Εὐρωπαῖοι μᾶς ἐπαινοῦν λέγοντας ὅτι εἶστε στόν σωστό δρόμο. Δέν φύγα-
με, κύριοι, ἀπό τά μνημόνια. Μᾶς ἔστειλαν στίς ἀγορές γιά νά σταματήσουν 
νά μᾶς δανείζουν οἱ ἴδιοι, ἐπειδή εἶναι προεκλογική χρονιά καί φοβοῦνται πώς 
οἱ ψηφοφόροι τους θά τούς μαυρίσουν ἐπειδή χρηματοδοτοῦν τούς Ἕλλη-
νες. Καί τά καλά λόγια τά λένε, πρώτον, γιά νά μᾶς καθησυχάσουν, καί δεύ-
τερον, μήπως καί τσιμπήσει κανένας ξένος ἐπενδυτής καί πάρει κανένα ὁμό-
λογο γιά νά ξεπληρώσουμε λίγο χρέος.

Ἡ κυβέρνηση παρακαλάει νά ἔλθουν ξένοι ἐπενδυτές, ἀλλά στήν πραγ-
ματικότητα δέν θέλει ἐπενδύσεις. Ἄν ἤθελε, θά ὁλοκλήρωνε τουλάχιστον τό 
πρόγραμμα δημοσίων ἐπενδύσεων τοῦ Προϋπολογισμοῦ. Δέν ἐπένδυσε 
οὔτε τά κρατικά λεφτά πού εἶχε προϋπολογίσει καί μποροῦσε νά τά ἐπενδύ-
σει. Κράτησε τά λεφτά καί τά ἔδωσε σέ προσλήψεις συμβασιούχων καί σέ 
ἐπιδόματα γιά νά ἀγοράσει ψήφους. Τό ἴδιο ἔκανε καί μέ τά λεφτά πού χρώ-
σταγε στούς ἰδιῶτες ἀπό ἐπιστροφές φόρων, ἀπό συντάξεις, ἀπό ἀγορές 
προμηθειῶν καί ὑπηρεσιῶν. 

Χρωστάει 3,5 δισ. στούς ἰδιῶτες. Ὁ Τσακαλῶτος διέθεσε στίς ὑπηρεσί-
ες 900 ἑκατ. εὐρώ γιά νά τά δώσουν. Οἱ ὑπηρεσίες ἔδωσαν μόνο 220 ἑκατ. 
Τά ὑπόλοιπα; Ποιός ξέρει;

Ὅταν ὅμως ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση δέν ἐπενδύει, θά ἐπενδύσει ὁ ξένος; 
Ὅταν οἱ Ἕλληνες δέν ἐπενδύουν, θά ἐπενδύσει ὁ ξένος; Ὅταν φεύγει ὁ Τι-
τάνας καί ὅποιος ἄλλος, θά ἐπενδύσει ὁ ξένος;

Ξέρουμε ὅτι κοροϊδεύουν τόν κόσμο, ἀλλά κοροϊδεύουν καί τόν ἑαυτό 
τους; Αὐτό εἶναι καινούργιο!  

Στοιχεῖα ἀπό τόν Γρηγόρη Νικολόπουλο καί τό reporter.gr

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

Χρειάζεται µια νέα κουλτούρα
στην πολιτική ζωή 

∆ηµοσιεύθηκε από το υπουργείο Οι-
κονοµίας ολόκληρος ο σχεδιασµός 
για τη νέα ευνοϊκή επιδότηση σε δα-
νειολήπτες που αδυνατούν ή δυσκο-
λεύονται να πληρώσουν το δάνειό 
τους.

Σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ράσης, τα επό-
µενα βήµατα για την υποστήριξη δανειολη-
πτών είναι τα εξής:

∆ιαµορφώνεται σχέδιο για την αποσυµ-
φόρηση µέχρι το 2021 των Ειρηνοδικείων 
από τις χρονίζουσες υποθέσεις στο πλαίσιο 
του «Νόµου Κατσέλη/Σταθάκη» 

Σχεδιάζεται η σύσταση νέας Αρχής για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
ιδιωτών ή και επιχειρήσεων για την αποκα-
τάσταση της ασύµµετρης πληροφόρησης και 
τον εντοπισµό των στρατηγικών κακοπλη-
ρωτών

Ενισχύεται η οικονοµική υποστήριξη 
αδύναµων οικονοµικά πολιτών µε επιδότη-
ση στεγαστικών δανείων και κάλυψη δαπα-
νών σε δικηγόρους, λογιστές κλπ

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, 

εξήγγειλε ότι από 1/1/2019 αρχίζει η εφαρ-
µογή του µέτρου για την επιδότηση των στε-
γαστικών δανείων η οποία θα φθάνει ακόµα 
και στο 95% για οικογένειες µε ετήσιο εισό-
δηµα µέχρι 8.500 ευρώ.

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, είναι 
ένα από µία σειρά βελτιωτικών µέτρων που 
περιλαµβάνονται στο πολυνοµοσχέδιο που 
ψήφισε η κυβέρνηση τον περασµένο Ιούνιο 
για την προστασία των δανειοληπτών µε 
«κόκκινα» δάνεια.

Όπως σηµείωσε, «µε την κατάθεση της 
αίτησής τους (εγγυητές) στον εξωδικαστικό 
µηχανισµό παύει εναντίον τους κάθε διαδι-
κασία πλειστηριασµού».

Τι και πώς ρυθµίζεται:
Η επιδότηση του στεγαστικού δανείου θα 

καλύπτει το 50% των στεγαστικών δανείων 
Θα µπορεί να φθάσει ακόµα και στο 95% για 
οικογένειες µε ετήσιο εισόδηµα µέχρι 8.500 
ευρώ. Τα δάνεια θα εξυπηρετούνται και δεν 
θα έχει ανάγκη να πληρώσει ο εγγυητής

Υλοποιείται η απόφαση για επέκταση της 
προστασίας και για τα επιχειρηµατικά δάνεια.

Σε 3 άξονες η ρύθµιση «κόκκινων»
δανείων -«κούρεµα» έως 95% 
- ποια νοικοκυριά ενισχύονται - οι δικαιούχοι επιδότησης

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Full επίθεση της συγκυβέρνησης  στη µεσαία τάξη!
Θ α έπρεπε να είχαν µάθει, αλλά είναι φανερό 

πως δεν θέλουν. Επιβεβαιώνεται, δε, για άλλη 
µια φορά, πως η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – 

ΑΝΕΛ δεν λειτουργεί µε ορθολογιστικά κριτήρια, αλ-
λά µε ιδεοληπτικά.

Πέρασαν λοιπόν πάνω τριάµισι χρόνια από τότε 
που ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σύµµαχοί του των ΑΝΕΛ ανέλα-
βαν τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας. Κι όµως, 
η επίθεση στη µεσαία τάξη αντί να κοπάζει κλιµακώ-
νεται, στο πλαίσιο της ταξικής πολιτικής που ακολου-
θεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα 
στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, τα οποία 
έχουν δοθεί στη δηµοσιότητα και αφορούν στα µέ-
τρα για το 2019. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι συνεχίζε-
ται η – µε ταχείς ρυθµούς – φτωχοποίηση της πλειο-
ψηφίας του πληθυσµού, κάτι που αποτυπώνεται στην 
απασχόληση: σχεδόν 60% των νέων θέσεων εργα-
σίας αφορούν προσλήψεις µε «ευέλικτες» µορφές 
εργασίας, οι οποίες αγγίζουν ήδη άνω του 30% των 
εργαζοµένων.

Η πλήρης απασχόληση, δείχνει να αποτελεί δυ-
στυχώς στη διάρκεια των ηµερών της συγκυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και µε ευθύνη της, άπιαστο όνει-
ρο για τους περισσότερους νέους. Φανταστείτε τις συ-
νέπειες σε όλα τα επίπεδα. Νεαροί συµπολίτες µας, 
πολλές φορές πτυχιούχοι, εξαναγκάζονται να εργα-

στούν για ψίχουλα, ηµιαπασχολούµενοι. Και ενώ στο 
παρελθόν µιλούσαµε για «την γενιά των 700 ευρώ», 
πλέον µιλάµε για «την γενιά των 350 ευρώ». Αλή-
θεια, έχουν αναρωτηθεί οι άνθρωποι της συγκυβέρ-
νησης, πόσα όνειρά του µπορεί να υλοποιήσει ένας 
νέος άνθρωπος µε 350 ευρώ το µήνα; Έχουν σκεφτεί 
οι άνθρωποι της συγκυβέρνησης πόσο πλήττεται η 
κοινωνία µας από την γενικευµένη απογοήτευση;

Είναι προφανές ότι η συγκυβέρνηση, η οποία ανα-
κυκλώνει τη φτώχεια, αλλά και την απόγνωση πάνω 
στην οποία βασίστηκε άλλωστε διαχρονικά για να 
ανέλθει στην εξουσία, έχει άλλα κατά νου. Και το 
αντιλαµβανόµαστε εύκολα καθώς βλέπουµε παρεµ-
βάσεις στα σχολικά εγχειρίδια για την «ιδεολογικο-
ποίηση» της ιστορίας (όπως καταγγέλλουν οι φιλό-
λογοι)µε στόχο την αποκοπή από τις ρίζες, συστηµα-
τική προσπάθεια να προστατευθούν παρακρατικές 
συµµορίες που σπέρνουν τον τρόµο και απόπειρα 
άλωσης του κράτους και µε καταστρατήγηση κάθε 
έννοιας νοµιµότητας στις προσλήψεις. Ναι, ο κατάλο-
γος των ανοµιών και των αστοχιών αυτής της συγκυ-
βέρνησης είναι µακρύς. Για την ακρίβεια, πολύ µα-
κρύς. Και η πατρίδα µας, κάθε µέρα που περνά µε την 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην εξουσία, ζηµιώ-
νεται και γυρίζει πίσω.

Στο Μέγαρο Μαξίµου προσπαθούν, σπαρασσό-
µενοι, να διαχειριστούν την επερχόµενη ήττα τους. 
Όµως, ακόµα και τώρα, σε ένα ρεσιτάλ επίδειξης ιδε-
οληψίας και ολοκληρωτικής αντίληψης, συνεχίζουν 
να επιτίθενται δια της υπερφορολόγησης στην µεσαία 
τάξη, που αποτελεί τον πυλώνα της ελληνικής κοι-
νωνίας και στην οποία στηρίχθηκε η µεταπολεµική 
οικονοµική ανάπτυξη. Θέλουν να γονατίσουν αυτούς 
που βλέπουν διαχρονικά ως εχθρούς, αυτούς που εί-
ναι παραδοσιακά φορείς πατριωτικών και φιλελεύ-
θερων ιδεών: τους αστούς και τους αγρότες, την συ-
ντριπτική πλειοψηφία δηλαδή του πληθυσµού.

Όχι, την συγκυβέρνηση είναι προφανές πως δεν 
την ενδιαφέρει να δηµιουργήσει πλούτο και θέσεις 
εργασίας, αλλά αντίθετα, να αναδιανείµει τη µιζέρια. 
Και έτσι, αντί να ενθαρρύνει τις επενδύσεις για να δη-
µιουργήσει πλούτο και θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης, προσφέρει στους νέους υπο – αµειβό-
µενη εργασία και προσπαθεί να τους «εθίσει» σε µια 
ζωή χωρίς αξίες, χωρίς όνειρα και χωρίς προσδοκίες. 
Και όπως οι ίδιοι οι κυβερνώντες οµολογούν κυνικά, 
πειραµατίζονται εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. 
Ό,τι δεν θέλουν να µάθουν οι κυβερνώντες, θα τους 
το πουν δια της κάλπης οι ψηφοφόροι και δη σύντο-
µα, όπως όλα δείχνουν.



Στο επίκεντρο κάθε πολιτικού σχεδιασμού πρέπει να βρί-
σκεται και το θέμα της εκπαίδευσης στις Αχαρνές. Απαραί-
τητη προϋπόθεση για την πρόοδο των μαθητών δεν απο-

τελεί μόνο η παροχή γνώσεων, αλλά και η δημιουργία κατάλ-
ληλων συνθηκών για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδι-
κασία μάθησης. Η ασφάλεια των μαθητών και η διασφάλιση της 
υγείας και της διαβίωσής τους μέσα στους σχολικούς χώρους 
θεωρείται πλέον επιτακτική ανάγκη, κάτι που μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τους αρμόδι-
ους φορείς του Δήμου  μας. Γι’ αυτό, προτείνουμε λύσεις απλές 
και εφικτές, όπως:
1. Έλεγχος της καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων και των αι-
θουσών από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και αξιοποίηση όλων 
των χώρων των σχολικών μονάδων προς όφελος των μαθητών.
2. Απομάκρυνση των προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκα-
λίας από όλα τα σχολεία των Αχαρνών και αντικατάστασή τους με 
σύγχρονες αίθουσες βαριάς κατασκευής.
3. Σωστή συντήρηση της περίφραξης των προαύλιων χώρων και 
τεχνικά έργα για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού των εξω-
τερικών χώρων των σχολικών κτιρίων, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές 
ώρες.
4. Δημιουργία χώρων στάθμευσης γονέων, κηδεμόνων και καθη-
γητών καθώς και πεζοδρομίων, με στόχο την καλύτερη και ασφα-
λέστερη μετακίνηση των μαθητών.
5. Περιπολίες από την Αστυνομία κατά τις ώρες έναρξης και λήξης 
των μαθημάτων στα σχολεία εκείνα που βρίσκονται σε περιοχές με 
αυξημένη παραβατικότητα και εγκληματικότητα.
6. Συνεχής παρουσία της  δημοτικής Αστυνομίας σε όσο το δυνα-
τόν περισσότερα σχολεία των Αχαρνών καθώς και σε δρόμους ή 
κόμβους που αποτελούν κύριες διαδρομές των μαθητών.
7. Τοποθέτηση σχολικών τροχονόμων σε όλα τα σχολεία, με προ-
τεραιότητα στα δημοτικά, αλλά και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

8. Τοποθέτηση φυλάκων-επιστατών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις ώρες λειτουργίας 
τους.
9. Τοποθέτηση καθαριστριών σε όλες τις σχολικές μονάδες καθ’ 
όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Εφόσον εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των παιδιών μας σε ένα 
καθαρό κι ευχάριστο περιβάλλον, τότε μπορούμε να καλλιεργή-
σουμε και τη δημιουργικότητα στα σχολεία, όχι μόνο ασκώντας πι-
έσεις για την έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε όλες τις σχολι-
κές μονάδες, αλλά και προωθώντας:
1. Τη δημιουργία χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας εντός ή/και 
πλησίον των σχολικών προαυλίων.
2. Τις δράσεις πολιτισμού και δια βίου μάθησης σε συνεργασία με 
κάθε εκπαιδευτικό φορέα (π.χ. δημοτική βιβλιοθήκη, μουσείο, πι-
νακοθήκη).
3. Την οργάνωση της λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών, τον 
εμπλουτισμό τους με συγγραφικό υλικό, καθώς και τον εξοπλισμό 
τους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
4. Την ετήσια διοργάνωση αθλητικών δρώμενων και πρωταθλη-

μάτων, καλλιτεχνικών εκθέσεων, λογοτεχνικών διαγωνισμών και 
θεατρικών παραστάσεων για όλους τους μαθητές του Δήμου μας.
5. Τη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας σε συνεργα-
σία με τον ΟΑΕΔ.
6. Την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, με τη διεκδίκηση θέσε-
ων στους παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά αλλά και με την 
ένταξη στην εκπαίδευση όλων των μειονοτικών ομάδων. 

Διεκδικούμε ένα ασφαλές σχολείο, ανοιχτό στην κοινωνία και 
μπορούμε να το πετύχουμε!!! 
Εισηγητές:
Γκίκα Τζένη, εκπαιδευτικός
Διγενής Χρήστος, εκπαιδευτικός
Μπεκιάρη Νικολέττα, εκπαιδευτικός
Πουλόπουλος Κώστας, εκπαιδευτικός
Σαμαρίδη Νικολέττα, εκπαιδευτικός
Σιχίδη Ελένη, εκπαιδευτικός
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Δράσεις Παιδείας για ένα ασφαλές και δημιουργικό σχολείο!
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Άψογη  περιποίηση 
Χαρούµενο περιβάλλον

∆εχόµαστε όλες τις 
κοινωνικές εκδηλώσεις

Κάθε Σάββατο βράδυ Ζωντανή λαϊκή 
µουσική από την ορχήστρα µας 

✓

Προσφερόµενα  είδη : 

Καφέδες - Αναψυκτικά - ποτά 
Κρασί - Μπύρες 

Τσίπουρα - Ρακές - Ούζα
Ορεκτικά  - Σαλάτες 

Μεζέδες και Μαγειρευτά 
Κρεατικά και Θαλασσινά 

Υπεύθυνος: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ, ∆ΗΜΠΕΤΡΟΥ ΤΖΟΒΑΝΝΑ
ΠΛ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  2  -ΑΧΑΡΝΕΣ • ΤΗΛ: 2111 119079 • KIN: 6949 245827-830

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Συµµετοχή της   Ένωσης Ηπειρωτών
Αχαρνών στο Ηρώδειο 

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών 
συµµετείχε µε το χορευτικό της 
τµήµα στην µουσικοθεατροχορευ-
τική παράσταση που διοργάνωσε 
η Πανηπειρωτική
Συνοµοσπονδία Ελλάδος στο 
Ηρώδειο θέατρο την Τετάρτη 3 
Οκτωβρίου. 

Τη θεατρική παράσταση «Η Ήπει-
ρος ταξιδεύει»  πλαισίωσαν τα χο-
ρευτικά τµήµατα των συλλόγων 
παρουσιάζοντας χορούς απο τις 
περιοχές του Πωγωνίου, του Σου-
λίου, των Ιωαννίνων,  του Μετσό-
βου και της Κόνιτσας. 

Θέλουµε να συγχαρούµε όλους 
τους συντελεστές που συνέβαλαν 
στην επιτυχία της παράστασης και 
συγκεκριµένα τους χορευτές της 
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών που 
για µία ακόµη φορά ανέδειξαν την 
παράδοση του τόπου και µας έκα-
ναν περήφανους.
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 ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Η κρισιμότητα του χρόνου που έχει 
απομείνει μέχρι τις δημοτικές εκλογές 
δεν θα πρέπει να αφήνει περιθώρια 

εφησυχασμού σε κανέναν πολίτη των 
Αχαρνών, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να τον 
αφυπνίσει για να αξιολογήσει με πολύ 
αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια ώστε να 
εκλέξει εκείνη τη δημοτική αρχή που θα 
υπηρετήσει πιστά από την πρώτη μέρα 
εκλογής της,  τις αξίες και  το όραμα της και 
θα καταστήσει την πόλη ισάξια της ιστορικής 
της ταυτότητας. 

Το φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και δύο 
δεκαετίες στο δήμο  Αχαρνών, που το αποτέλεσμα 
των δημοτικών εκλογών κρίνεται από ομάδες υποψήφιων δημοτικών 
συμβούλων, οι οποίες λειτουργούν πάντα με γνώμονα το προσωπικό 
τους συμφέρον, δεσμεύοντας τον επικεφαλής απέναντι στα προσωπικά 
τους αιτήματα  και όταν εκλεγούν κατά κανόνα ο εκλεγμένος δήμαρχος 
δεν ικανοποιεί  τις δεσμεύσεις του στις  «ομάδες» τότε αρχίζει και η 
αντίστροφη μέτρηση μέχρι να έρθουν οι επόμενες εκλογές και να 
επαναληφθεί το ίδιο σενάριο με άλλο υποψήφιο δήμαρχο. 

Οι πολίτες όμως θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να γνωρίζουν 
ότι η δύναμη της ψήφου που προσφέρουν στον εκάστοτε υποψήφιο 
δημοτικό σύμβουλο, στην πραγματικότητα είναι ξεκάθαρα όλη η 
δύναμη που εξασφαλίζεται στο πρόσωπο του εκλεγμένου δημάρχου, ο 
οποίος είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και στα χέρια του πλέον 
βρίσκεται η τύχη της πόλης… 

Μεγάλη απόδειξη όσων προαναφέρονται  είναι ότι ο νυν 
δήμαρχος κατάφερε να συσπειρώσει γύρω του υποψήφιους από τρεις 
διαφορετικούς παραταξιακούς χώρους του ποντιακού στοιχείου και 
έπεισε τους πολίτες μέσω των υποψήφιων συμβούλων του, σε 
συγκεκριμένες ποντιακές συνοικίες που στερούνται υποδομών(παιδικές 
χαρές, δρόμους, πλατείες)  ότι θα δημιουργηθούν άμεσα οι 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση έργων αλλά και για την τακτοποίηση 
των αυθαίρετων κτισμάτων, με τη δέσμευση του ίδιου του δημάρχου 

ότι οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι θα έχουν τον 
πρώτο λόγο για όλα τα παραπάνω. 

Όταν όμως εκλέχθηκε δήμαρχος, όχι μόνο 
δεν είχαν λόγο οι εκλεγμένοι πλέον δημοτικοί 
σύμβουλοι που αποτελούσαν την πλειοψηφία της 
παράταξης αλλά ακόμα περισσότερο σε όποιο 
τομέα και αν τοποθετήθηκαν δεν είχαν καμία 
αρμοδιότητα για να κάνουν πράξη το όσα 
προεκλογικά είχαν υποσχεθεί.  

Μάλιστα όπως αποδείχτηκε στην πορεία 
κατάφερε να τους απομονώσει και εν τέλει να τους 
κάνει πολέμιούς του, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις , 
με θύμα τον πολίτη και την πόλη των Αχαρνών. 

Μία άλλη απόδειξη αποτελεί και ο δήμαρχος 
Μαραθώνα, ο οποίος μετά και την φονική πυρκαγιά που στέρησε τη 
ζωή σε πάνω από εκατό ανθρώπους, εμφανίστηκε προκλητικά 
ανήξερος χωρίς ίχνος συναίσθησης της τεράστιας καταστροφής και της 
απώλειας εκατοντάδων ανθρώπων δημιουργώντας αποτροπιασμό 
στην κοινή γνώμη για την πρωτοφανή ανευθυνότητα η οποία 
προκάλεσε κύματα οργής στο πρόσωπό του. 

Το αποτέλεσμα ήταν η σύγκλιση Έκτακτου Δημοτικού 
Συμβουλίου στο οποίο συνετάχθη ομόφωνο ψήφισμα τόσο από την 
πλευρά της αντιπολίτευσης όσο και της συμπολίτευσης,  το οποίο 
ζητούσε την αποπομπή του από τη θέση του δημάρχου. Παρόλα αυτά, 
δεν κατέστη δυνατή η αποπομπή του γιατί όπως προαναφέρθηκε ο 
δήμαρχος είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.  

Στις δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν, οι πολίτες πιστεύουμε ότι 
είναι πλέον ώριμοι και αποφασισμένοι να επιλέξουν  με μοναδικό 
κριτήριο την αξιοπιστία, την θέληση και την ικανότητα του εκάστοτε 
υποψήφιου δημάρχου αλλά και του έργου που έχει καταθέσει μέχρι 
σήμερα σε ότι αφορά τα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη 
μας και χρήζουν άμεσης λύσης. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

«Νέα Δύναμη» Αχαρνών

Η αναγκαιότητα 
ύπαρξης αθλητικών 
εγκαταστάσεων είναι 

ισάξια με αυτή της ύπαρξης 
κατάλληλων σχολικών 
μονάδων και αυτό γιατί ο 
αθλητισμός είναι κομμάτι 
της παιδείας από 
αρχαιοτάτων χρόνων, 
αλληλένδετο με τη σωστή 
διαπαιδαγώγηση και την 
διασφάλιση της ψυχικής 
υγείας των παιδιών. 

Όντας χρόνια αθλητής σε αξιόλογες 
ποδοσφαιρικές ομάδες της Γερμανίας, έχοντας 
ζήσει από κοντά τον τρόπο οργάνωσης αλλά και 
τις αθλητικές υποδομές  του εξωτερικού, είμαι σε 
θέση να γνωρίζω πολύ καλά την μεγάλη 
σημασία και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην 
σταδιοδρομία ενός αθλητή. 

Οι Αχαρνές διαχρονικά έχουν αναδείξει 
Ολυμπιονίκες αλλά και άλλους σπουδαίους 
αθλητές  με σημαντικές διακρίσεις τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ η Νέα Γενιά, 
στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να 
επενδύσουμε,  πληρεί όλα τα εχέγγυα για νέες 
διακρίσεις αρκεί να τις παρέχουμε τις κατάλληλες 
υποδομές μέσα στις οποίες θα καλλιεργήσει το 
αθλητικό πνεύμα και κατ’ επέκταση θα της 
δοθούν κίνητρα να ακολουθήσει μία σωστή 
πορεία μέσα στην κοινωνία.  

Το κίνητρό μου για να ασχοληθώ με τα 
κοινά του τόπου μου και ιδιαίτερα με την 
δημοτική παράταξη «Νέα Δύναμη» είναι η 
μεγάλη έμφαση που δίνεται από όλους τους 

υποψήφιους στη Νέα Γενιά. 
Εδώ και δύο χρόνια, μέσα 

από μία άψογη συνεργασία τόσο 
με τον επικεφαλής της 
παράταξης κ. Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη, όσο και με τον 
Τομεάρχη Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, κ. 
Νίκο Ανδρονικίδη, έχουμε ήδη 
εξετάσει και σχεδιάσει τους 
τρόπους με τους οποίους θα 
καταφέρουμε να αποσπάσουμε 

έγκαιρη χρηματοδότηση τόσο  από 
Ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και από την 
κεντρική εξουσία προκειμένου όχι μόνο να 
συντηρήσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
που ήδη έχουμε αλλά και να κατασκευάσουμε 
νέες που θα καλύπτουν όλο το εύρος της 
πόλης μας. 

Προσωπικά ως Τομεάρχης Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων, έχοντας από τώρα θέσει 
υψηλούς στόχους για την δημιουργία νέων  
ποιοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και 
αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, 
οραματίζομαι μία πόλη που θα δίνει την 
ευκαιρία σε κάθε αθλητή και ταυτόχρονα θα 
φέρει κοντά στον αθλητισμό κι άλλους νέους 
ανθρώπους, αποδεικνύοντας ότι οι Αχαρνές 
έχουν και  μπορούν να προβάλουν την αξία 
των ανθρώπων που ζουν στην πόλη και 
ονειρεύονται ένας υγιές και επιτυχημένο 
μέλλον για τα παιδιά τους. 

Γιάννης Σαββίδης
Τομεάρχης Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

Δημοτικής Παράταξης «Νέα Δύναμη» Αχαρνών

Στόχος μας η δημιουργία νέων αθλητικών
εγκαταστάσεων και η αναβάθμιση των υπαρχουσών

για τη Nέα Γενιά τους τόπου μας 

• 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.

Οι πολίτες είναι πλέον ώριμοι και αποφασισμένοι 
να επιλέξουν με μοναδικό κριτήριο την αξιοπιστία και 

την ικανότητα τον επόμενο Δήμαρχο των Αχαρνών



Οι μαθητές και οι μαθήτριες, καθώς και οι νέοι και 
οι νέες, μέλη αθλητικών και πολιτιστικών συλλό-
γων και φορέων του Δήμου Αχαρνών πρωταγω-
νίστησαν στην Παρέλαση για τον Εορτασμό της 
28ης Οκτωβρίου του 1940 σε Αχαρνές και Θρα-
κομακεδόνες. 

Οι εκδηλώσεις τιμής για την επέτειο του 
«ΌΧΙ» των Ελλήνων, ξεκίνησαν με την επίσημη 
Δοξολογία σε Αχαρνές και Θρακομακεδόνες, 
στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου και τον 
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας αντίστοιχα. 

Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια 
στις Εθνικές Εορτές στον Δήμο Αχαρνών, ο Πα-
νηγυρικός λόγος της Ημέρας εκφωνείται από 
αριστεύσαντες μαθητές του Δήμου Αχαρνών, 
που πλέον φοιτούν σε Πανεπιστήμια της χώρας 
μας. 

Στον φετινό Εορτασμό της Εθνικής Επετείου 
της 28ης Οκτωβρίου 1940 τον Πανηγυρικό λό-
γο της Ημέρας εκφώνησαν: στις Αχαρνές η Αικα-
τερίνη – Κωνσταντίνα Δαμιανού του Ιωάννη, 
Φοιτήτρια Ιατρικής και στους Θρακομακεδόνες ο 

Δευκαλίων Μπέλλα του Μιχαήλ Φοιτητής της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολο-
γιστών του ΕΜΠ. 

Πριν από την Παρέλαση στις Αχαρνές οι δύο 
αριστεύσαντες μαθητές που εκφώνησαν τον  Πα-
νηγυρικό λόγο της Ημέρας, βραβεύτηκαν από 
τον  Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό ως 
ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης των προ-
σπαθειών και των επιδόσεων τους. 

Μετά το πέρας της Επίσημης Δοξολογίας στις 
Αχαρνές, τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο 

Μνημείο Ηρώων και στη συνέχεια ακολούθησε 
η κατάθεση στεφάνων.  Η Παρέλαση Σχολείων, 
Αθλητικών Σωματείων, Πολιτιστικών Συλλόγων 
και Φορέων, σε Αχαρνές και Θρακομακεδόνες 
αποτέλεσε την κορύφωση των εκδηλώσεων για 
τον Εορτασμό 28ης Οκτωβρίου του 1940.
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1o Φεστιβάλ νεανικών συγκροτημάτων από τη ΔΗΚΕΑ
Με απόλυτη επιτυχία στέφτηκε το 1ο Νεα-
νικό Μουσικό Φεστιβάλ, το οποίο διοργα-
νώθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (ΔΗ-
ΚΕΑ), στην κεντρική πλατεία Αχαρνών. 
Μια, ακόμη, νέα πρωτοβουλία της ΔΗΚΕΑ 
που είχε ως στόχο την επαφή και τη γνωρι-
μία του κόσμου με τα νεανικά συγκροτήμα-
τα της περιοχής.

Αφιερωμένο εξαιρετικά στους νέους και τις 
νέες του Δήμου, το διήμερο φεστιβάλ έδωσε 
τη δυνατότητα προβολής και έκφρασης σε νε-
ανικά μουσικά σχήματα τα οποία κατάφεραν 
να μεταφέρουν το νεανικό παλμό τους στον 
κόσμο που τα χειροκρότησε θερμά την παρου-
σία τους.  Παράλληλα, το νεανικό φεστιβάλ δι-
έθετε και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, με δρά-
σεις δημιουργικής απασχόλησης και παιχνίδια 
που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ευαι-
σθητοποίηση και την ανακύκλωση από τη Δι-
εύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 
Δήμου Αχαρνών. Πρωταγωνιστικό ρόλο, στο 1ο Νεανικό Μουσι-
κό Φεστιβάλ έπαιξαν αποκλειστικά τα νεανικά μουσικά σχήματα 
παρουσιάζοντας δημοφιλή κομμάτια και τραγούδια από τον χώ-
ρο της pop μουσικής που απευθύνονται κυρίως στις νεότερες ηλι-
κίες και συνάδουν με την νεανική  ανάγκη για δημιουργικότητα και 
ψυχαγωγία.

Η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μαρία Ναυροζίδου χαιρέτισε με εν-
θουσιασμό την προσπάθεια όλων των μουσικών συγκροτημάτων 
κατά την έναρξη των 2ήμερων εκδηλώσεων. στις 19 και 20 Οκτω-
βρίου τις οποίες απόλαυσε και χειροκρότησε αρκετός κόσμος. 

Αξιοσημείωτες οι συμμετοχές των: 
• Ciggy Kiss, Hiden Sick, Homo Erectus, Funk me up, Γυμνά 

Καλώδια, Highlights the band, Kin Kon, Locostick, Break Dance show με τους bboy, MUFFIN και 
τους bboy RED ZORO, Magic Spark - DJ Vencio

Τέλος, την επιμέλεια και το συντονισμό της διοργάνωσης είχε ο Υπεύθυνος Πολιτισμού  Κώ-
στας Αμπαρτζάκης, τον οποίο η Πρόεδρος Μαρία Ναυροζίδου συνεχάρη, καθώς και  όλους όσοι 
συμμετείχαν, χαρίζοντας όμορφες στιγμές, γεμάτες νιάτα και μελωδίες.

Πρωταγωνιστές οι νέοι στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Αχαρνών Τα  «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟ-
ΛΕΙΑ»  εντυπωσίασαν  με την 
παρουσία  του Δημοτικού και 

του Γυμνασίου, θαυμάστηκαν και χει-
ροκροτήθηκαν. Τα θερμά χειροκροτή-
ματα  στα παιδιά  είχαν αποδέκτη  τον  
Διευθυντή   κ. Θανάση Ζαχόπουλο  
για  την πολύχρονη ευδόκιμη παρου-
σία του, στο χώρο της εκπαίδευσης. 
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Ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες το έργο 
αποχέτευσης  στον Κόκκινο Μύλο
Σύµφωνα µε τις αναφορές των υπευ-
θύνων της εργολήπτριας εταιρείας, το 
έργο «Κατασκευή αγωγών αποχέτευ-
σης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκό-
τρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφεί-
ας µέχρι ρέµατος Αχαρνών» προϋπο-
λογισµού 1.825.000 ευρώ, θα ολο-
κληρωθεί σε λίγους µήνες. 

Τα σηµεία όπου γίνονται εργασίες 
στη συµβολή των οδών, Φιλαδελφεί-
ας µε την οδό Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ και Φιλαδελφείας µε την οδό Κεφαλληνίας,  
επισκέφθηκε ο Δήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόµενος από τον 
Γενικό Γραµµατέα του Δήµου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη. 

Το έργο αποχέτευσης στον Κόκκινο Μύλο, το οποίο ήταν σε αδράνεια εδώ και 
περίπου 40 χρόνια, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018 και αναµένεται να ολοκληρω-
θεί σε λίγους µήνες, δίνοντας οριστική λύση στο χρόνιο πρόβληµα αποχέτευσης 
ακαθάρτων των κατοικιών της περιοχής. 

Όπως ανέφερε ο Δήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός το έργο “Κατασκευή 
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φι-
λαδελφείας µέχρι ρέµατος Αχαρνών” προϋπολογισµού 1.825.000 ευρώ πρόκει-
ται να ολοκληρωθεί σε λίγο καιρό, βάσει των όρων και του χρονοδιαγράµµατος 
της Προγραµµατικής Σύµβασης που έχει υπογράψει ο Δήµος Αχαρνών µε την Πε-
ριφέρεια Αττικής, η οποία χρηµατοδοτεί το έργο.  

Στις εργασίες αποκατάστασης πρανών και αντιστήριξης
στο ρέμα Εσχατιάς ο Δήμαρχος Αχαρνών
Στο σημείο όπου εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης 
πρανών και αντιστήριξης στο ρέμα Εσχατιάς, βρέθηκε 
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Γενι-
κός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάσης Κα-
τσιγιάννης, προκειμένου να ενημερωθούν για την πο-
ρεία των εργασιών από τους υπευθύνους της εργολή-
πτριας εταιρείας. 

Το έργο «Ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης πρα-
νών στην οδό Ιλισού Δήμου Αχαρνών» προϋπολογι-
σμού  550.000 ευρώ αφορά αναγκαία έργα για την απο-
κατάσταση των τοίχων αντιστήριξης, που βρίσκονται 
στα πρανή του ρέματος Εσχατιάς του Δήμου Αχαρνών 
στο τμήμα του που εφάπτεται με την οδό Ιλισού και ει-
δικότερα από την οδό Ανεξαρτησίας και μέχρι την οδό 
Χαβρίου (από το Ο.Τ. 135 μέχρι το Ο.Τ. 92 και απένα-
ντι), με στόχο την αποτροπή του φαινομένου της διά-
βρωσης, των καταπτώσεων των πρανών και την απο-
κατάσταση της οδού Ιλισού.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι, η θεμε-
λίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, η τοποθέτηση συρ-

ματοκιβωτίων, στρώμνες, η ενίσχυση της κοίτης, οι επι-
χώσεις και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα και στηθαίου προστασίας. 

Το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε και χρημα-
τοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, ύστερα από 
ενημέρωση και αίτημα του Δήμου Αχαρνών με το υπ’ 
αριθμ. πρωτοκόλλου 25153/26-4-17 προς την Περιφέ-
ρεια Αττικής.

Συνεχίζεται ο 2ος κύκλος των Σεμιναριακών Προγραμμάτων
Συνεχίζεται σταθερά, για δεύτερη χρονιά, από 
τη ΔΗ.ΚΕ.Α η ενημέρωση των δημοτών πάνω 
σε κοινωνικά φαινόμενα και ζητήματα που 
απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, με σκο-
πό την αναγνώριση και την αντιμετώπισή 
τους.

Ο δεύτερος κύκλος των Σεµιναριακών Προ-
γραµµάτων, που πραγµατοποιούνται, στην αί-
θουσα του Ωδείου Αχαρνών, περιλαµβάνει τέσ-
σερις (4) θεµατικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσµα ζητηµάτων,  ενώ παράλληλα οι 
συµµετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αλληλοε-
πιδρούν γνώσεις, εµπειρίες και συναισθήµατα 
µέσα από µια Βιωµατική Εµπειρική Οµάδα Αυτο-
γνωσίας.

Στόχος των Σεµιναριακών Προγραµµάτων εί-
ναι η κατανόηση των δύσκολων κοινωνικών 
συνθηκών που συντελούν στην ανάπτυξη δια-
φόρων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων και οι 
τρόποι αντιµετώπισης των διαταραχών στην κα-
τεύθυνση της προαγωγής της Ψυχικής Υγείας.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι τρείς πρώτες ενό-
τητες που αφορούσαν:
1η ενότητα:  «Άγχος-Στρες: Τι είναι; Οµοιότητες 
και Διαφορές – Συµπτώµατα και Τρόποι Αντιµε-
τώπισης». 2η ενότητα: «Εθισµός: Τσιγάρο, Ναρ-
κωτικά, Αλκοόλ, Τζόγος & Διαδίκτυο. Υπάρχει 

λύση ή Καταδίκη Ζωής». 3η ενότητα: «Βιασµός 
– Κακοποίηση – Ενδοοικογενειακή Βία. Σωµατι-
κή, Ψυχική και Πνευµατική Κατάσταση». Η 4η 
ενότητα «Η Δύναµη της Συγνώµης. Η Δύναµη 
της Αγάπης» θα πραγµατοποιηθεί στις 18 Νοεµ-
βρίου 2018, στις 17.30 

Επιστηµονικός υπεύθυνος των προγραµµά-
των είναι ο Δηµήτρης Γιακουµάκης, Κλινικός – 
Πολιτικός Ψυχολόγος, Γνωστικός Επιστήµων και 
Οµαδικός Αναλυτής – Ψυχοθεραπευτής.

Σηµειώνεται, ότι τα σεµινάρια είναι δωρεάν 
και οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν Βεβαίωση 
Παρακολούθησης. Την ικανοποίησή της για τη 
συµµετοχή και το ενδιαφέρον των πολιτών, εκ-
φράζει η πρόεδρος της ΔΗ.ΚΕ.Α Μαρία Ναυρο-
ζίδου.

Συνεχίζεται η ενημέρωση επιχειρήσεων για την 
Ανακύκλωση Γυαλιού
Οι ενημερώσεις και ο διαμοιρασμός 
έντυπου πληροφοριακού υλικού σε κα-
ταστηματάρχες και εργαζόμενους (κυρί-
ως καταστημάτων μαζικής εστίασης) σχε-
τικά με τα οφέλη της Ανακύκλωσης γυα-
λιού, καθώς και για τα σημεία των κά-
δων ανακύκλωσης γυαλιού (κώδωνες 
γυαλιού), συνεχίζεται με αμείωτους ρυθ-
μούς  στον Δήμο Αχαρνών. 

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και της Διεύ-
θυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
του Δήµου Αχαρνών,  βρέθηκαν και πάλι σε καταστήµατα του Δήµου Αχαρνών, προ-
κειµένου να ευαισθητοποιήσουν καταστηµατάρχες και εργαζόµενους να απορρί-
πτουν τις γυάλινες συσκευασίες στους ειδικούς κάδους, που βρίσκονται τοποθετη-
µένοι σε διάφορα σηµεία του Δήµου Αχαρνών. 

Όπως ανέφερε ο Αντιδήµαρχος τόνισε ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης του Δήµου Αχαρνών κ. Θοδωρής Συρινίδης, η προσπάθεια που έχει σαν 
σκοπό τη την ενηµέρωση των πολιτών και επαγγελµατιών για τα οφέλη της  διαλο-
γής των απορριµµάτων στην “πηγή” είναι συνεχής και πέρα από περιβαλλοντικά 
οφέλη, έχει και οικονοµικά οφέλη για τον Δήµο Αχαρνών, καθώς µειώνεται το κό-
στος µεταφοράς και απόθεσης αστικών απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής, ο οποίος 
παρουσιάζει, εδώ και χρόνια, σηµάδια κορεσµού. 
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  Κυριακή   25  Νοεµβρίου 2018  και ώρα  9:30 π.µ. ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου  Βλασίου στις Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΥΤΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:  Ιωάννης  και    Ιωάννα Νίκα, Δηµήτριος  και  Αικατερίνη Μπινιάρη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Μαριάνθη, Γεωργία, Ισιδώρα, Έλενα, Παυλίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Χρήστος Φυτάς, Δηµήτριος  και  Αγαθή Φυτά,  

Σταµατίνα  και  Αναστάσιος Λέκκας, Παναγιώτα χήρα Νικολάου Φυτά, 
Καλλιόπη χήρα Αντωνίου Παγώνα

- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα εκδηλώσεων

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΣ ΜΑΡΙΩΣ»,  Παπαδηµητρίου 8 – Αχαρνές 

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το   ΣΑΒΒΑΤΟ   01 Δεκεµβρίου  2018 και ώρα 9.00 π.µ. 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στις Αχαρ-
νές,  υπέρ αναπαύσεως  της  ψυχής  του λατρευτού µας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ελένη (Το  γένος Νίκα – Κουταλιανού) 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :  Χρήστος  και  Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, 

Μαρία Βαρελά 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ   ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα
«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΣ ΜΑΡΙΩΣ», Παπαδηµητρίου 8 - Αχαρνές

Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  17  Νοεµβρίου  2018  και  ώρα   9:00  π.µ., 
40ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό   Ναό  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  

ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ, «Παναγίτσα», στις  Αχαρνές, για  την  Ανάπαυση  Της  
Ψυχής, Της   Πολυαγαπηµένης µας  Μητέρας,  Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

  ΔΗΜΗΤΡΑ  Χήρα  ΔΗΜ.  ΦΥΤΑ  
(Ταχυδρομικού)

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:  Κλειώ  Χήρα  Σπ. Κουµπούρη  Μαρία 
και Γιάννης  Κατράνης

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Μαρία και Ευθύµιος Κωνσταντός, 
Κοσµάς και Σωτηρία Κουµπούρη, Αθανάσιος  Κατράνης 

 Η  ΑΔΕΛΦΗ : Αικατερίνη Παρασχάκη
ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα  δεχτεί  συλλυπητήρια  στο   Καφενείο  του ΛΟΥΤΣΗ

Τελούµε  την  Κυριακή  18  Νοεµβρίου  2018  
και  ώρα   9:30  π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 

στον   Ιερό   Ναό  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  
ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ, «Παναγίτσα», στις  

Αχαρνές, για  την  Ανάπαυση  Της  Ψυχής, 
Του  Πολυαγαπηµένου  µας  Συζύγου, 

Πατέρα,  Αδελφού,  Παππού  και  Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ   ΡΩΜΕΣΗ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ:  Ελένη  
ΤΑ  ΤΕΚΝΑ: Παρασκευή  και  Δηµήτριος

Ευδοκία  και  Κωνσταντίνος
ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ: Απόστολος  Ρωµέσης,  

Σοφία  Βρεττού
Η  ΕΓΓΟΝΗ : Ελεάννα

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα  δεχτεί
συλλυπητήρια  στην  αίθουσα  του  ΝΑΟΥ

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

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

«Κηδείες, Επαναπατρισμούς,
Μνημόσυνα, Ανθοστολισμούς, 

Στεφάνια»

Λεωφ. Δημοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032
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Α) ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ (3ο) ΟΡΟ-
ΦΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι. ΘΗ-
ΒΑΙΟΥ 20 & Δ. ΠΟΥΡΑΙΜΗ 18, ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟ ΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ): ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΔΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΝΑ (1) ΧΩΛ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΔΙΘΑΛΑΜΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ, ΕΚΑΣ-
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 58 ΚΑΙ 68 
τ.µ., ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

Β) ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ (2ο) ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ: ΕΝΑ (1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 
ΕΝΑ (1) ΧΩΛ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΔΙ-
ΘΑΛΑΜΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑ-
ΝΕΙΑΣ 100 τ.µ. ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΚΑΙ ΔΙΚΟ 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 ΙΔΙΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ. ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΜΕ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΑΚΗΣ, ΤΗΛ. 6934252122 & ΕΜΑΙL: 

ipapadimitrakis@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8072584 - 6944384094
Τιμές πολύ προσιτές

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
του   ΑΝΤΩΝΙΟΥ  και της  ΜΑΡΙΑΣ  το γένος  
ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ, που γεννήθηκε  στην ΚΑ-
ΛΑΜΑΤΑ   και  κατοικεί στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  και  
η   ΠΑΥΛΙΔΟΥ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  του  ΣΩ-
ΚΡΑΤΗ   και  της  ΑΝΝΑΣ    το γένος  ΣΑΒΒΙ-
ΔΗ   που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και κα-
τοικεί στα    ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  θα 
έλθουν σε γάµο  που θα γίνει  στα   ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ  το γένος 
ΤΕΡΖΑΝΙΔΗ, γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΤΤΙΚΗΣ, και 
η   ΗΛΙΑΔΟΥ  ΞΕΝΙΑ  του  ΙΩΑΝΝΗ και 
της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ  το γένος ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ, 
θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ  και της ΜΑΡΙΑΣ   το γένος ΓΟΥΡΙ-
ΩΤΗ, γεννήθηκε στην  ΚΑΡΥΣΤΟ – ΕΥ-
ΒΟΙΑΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, και η   ΡΟΥΣΤΑΝΗ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ   του  
ΙΩΑΝΝΗ και της ΣΤΕΡΙΟΥΛΑΣ   το γένος 
ΘΩΜΑΚΗ, που γεννήθηκε σο   ΜΑΡΟΥ-
ΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– 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 Δεκαπενθήµερη 
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.



14 Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΡΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

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

l 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 l Τηλ: 6981 068 099 l 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 λει-
τουργία. Τιµή λογική. Τηλ. 6970 505149. 4Δ205.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στον 2ο όροφο 40 τ.µ. σε κεντρι-
κό σηµείο. Τιµή λογική. Τηλ. 6970 505149. 4Δ205.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λατζιέρα και Σερβιτόρος για Ταβέρνα στο 
Μενίδι. Τηλ.: 6947 257551. 4Δ204
ΖΗΤΕΙΤΑΙ   Γυναίκα  για  την κουζίνα σε Ταβέρνα της 
Λεωφ. Πάρνηθος .   Τηλ. 210 2469525. 5Δ207.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Βρεφονηπιοκόµος  για  τετράωρη φύλα-
ξη 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, παραδί-
δει μαθήματα για όλα τα επίπεδα  (PROFICIENCY, 
LOWER, ETC.)  - μαθητές,  υποψηφίους Πανε/μιων, 
Ακαδημιών Εμπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας,  Ξενα-
γών, εργαζομένους,  επαγγελματίες, εμπορική αλλη-
λογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία.  
Τηλ. 6907653300
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, 
σε μαθητές γυμνασίου. Τηλ. 6970 276090. 5Δ206.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα Α.Ο.Θ. σε μα-
θητές για προετοιμασία Τρίτη Λυκείου. Τηλ. 6973 
653326. 5Δ206.
ΑΡΧΑΙΑ, ΕΚΘΕΣΗ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ 
παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από φοιτήτρια 

κλασικής φιλολογίας. Τιμές προσιτές. Τηλ. 
6907766637. 5Δ206.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου 
παραδίδονται μαθήματα κατ’ οίκον από έμπειρο στα 
ιδιαίτερα. Τιμές προσιτές. Τηλ.6982970573. 5Δ206.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Καθηγήτρια Αγγλικών για απογευματινές 
ώρες   σε  Κέντρο Ξένων Γλωσσών .   Τηλ. 6972 
635189. 5Δ206.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από κάτοχο 
tkt teaching knowledge τεst (πτυχίο διδασκαλίας) 
και proficiency  σε προσιτές τιµές. Τηλ.: 6974 962940. 
6Δ205   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  παραδίδονται από 
έµπειρη καθηγήτρια 30ετους πείρας. 8 ευρώ την ώρα. 
Τηλ : 6988 935604  - 210 2319153 . 6Δ205
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα σε 

µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 
864789. 10Δ214
ΓΑΛΛΙΚΩΝ µαθήµατα παραδίδονται από κάτοχο πτυχί-
ου διδασκαλίας ΤΚΤ και sorbonne c2 Αχανές. Τηλ 
6974962940. 4Δ208 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτη πανεπιστηµίου Αθηνών µε 
πολυετή εµπειρία και γνώσεις ψυχολογίας, παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Δηµοτικού (όλα τα µα-
θήµατα), Γυµνασίου και Λυκείου µε εγγυηµένη επιτυχία. 
Τηλ. :  6975828805 4Δ208
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ µαθήµατα Αγγλικών  καθώς και µελέ-
τη σχολικών  µαθηµάτων σε παιδιά δηµοτικού.  Τιµή 10 
ευρώ. Τηλ. 6976 433192. 4Δ208
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα 
σε µαθητές γυµνασίου – λυκείου . 20/ετής εµπειρία, µε-
ταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 4Δ208

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.

11/11/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣ-
ΛΑΝ   Αγίου Διονυσίου 82. ΤΗΛ. 210/2444771

12/11/2018   ΔΕΥΤΕΡΑ l ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟ-
ΔΟΣΗΣ  Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 
210/2477711

13/11/2018  ΤΡΙΤΗ l ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ  Λ.Θρακ/δόνων 117. ΤΗΛ.210/2430204

14/11/2018   ΤΕΤΑΡΤΗ l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792

15/11/2018   ΠΕΜΠΤΗ l ΡΟΥΜΠΕΤΙΤ-
ΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 200-202.  

ΤΗΛ. 210/2477292

16/11/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-
ΖΙΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 
210/2404494

17/11/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ Λ. Θρακομακεδόνων 22. ΤΗΛ. 
210/2466608

18/11/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ  Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210/2444418

19/11/2018  ΔΕΥΤΕΡΑ l ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
Δεκελείας 90 . ΤΗΛ. 210/2477724

20/11/2018  ΤΡΙΤΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ  

Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 210/2448787

21/11/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

22/11/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ  Δεκελείας 10. ΤΗΛ. 210/2460652

23/11/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  Κ. Κορδελιού & Βαρελά. 
ΤΗΛ.210/2476847

24/11/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ Σαλαμίνος 36. ΤΗΛ. 210/2463245

25/11/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 210/2442311

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 11/11/2018 ΕΩΣ 25/11/2018
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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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