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Εγκρίσεις χρηµατοδότησης 
ύψους 1.047.800 ευρώ έλαβε ο 
∆ήµος Αχαρνών στα πλαίσια 

του Προγράµµατος Φιλόδηµος ΙΙ 
του Υπουργείου Εσωτερικών για έρ-
γα που αφορούν, την τοποθέτηση 
εξοπλισµού παιδικών χαρών, τη συ-
ντήρηση και επισκευή σχολικών κτι-
ρίων και την προµήθεια µηχανηµά-
των έργου. 

Πιο συγκεκριµένα ο ∆ήµος Αχαρ-
νών συµµετέχοντας στο πρόγραµµα Φι-
λόδηµος ΙΙ  κατέθεσε και έλαβε τις σχετι-
κές εγκρίσεις για τη χρηµατοδότηση:
1) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ-
∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩ-
ΡΑΣ» προϋπολογισµού 276.000 € στον 
άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

Πολιτιστικές Υποδοµές και ∆ραστηριό-
τητες των δήµων» (έγκριση χρηµατοδό-
τησης Α∆Α: Ψ73∆465ΧΘ7-ΕΜΕ)
2) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» προϋ-
πολογισµού 576.800 € στον άξονα Προ-
τεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστι-
κές Υποδοµές και ∆ραστηριότητες των 
δήµων» (έγκριση χρηµατοδότησης 
Α∆Α: 6ΒΛ5465ΧΘ7-Κ3Γ)
3) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡ-
ΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ’  προϋπολογισµού 195.000 € 
στον άξονα Προτεραιότητας «Τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλο-
ντος» (έγκριση χρηµατοδότησης Α∆Α: 
61Π1465ΧΘ7-ΜΧΞ). 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός εκφράζοντας την ικανοποίη-

ση του για τις εγκρίσεις χρηµατοδότησης 
του δήµου στο Πρόγραµµα Φιλόδηµος 
ΙΙ του  Υπουργείου Εσωτερικών δήλω-
σε: «Η πολιτική βούληση της ∆ηµοτικής 
Αρχής, για τη συµµετοχή του ∆ήµου 
Αχαρνών µε τεκµηριωµένες προτάσεις 
σε κάθε πρόσκληση χρηµατοδότησης 
που ανακοινώσουν φορείς και οργανι-
σµοί της Πολιτείας, υλοποιείται.  Η έγκρι-
ση χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αχαρ-
νών από το Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ 
συνολικού προϋπολογισµού  1.047.800 
ευρώ αποτελεί µια εκ των πολλαπλών 
προσπαθειών του ∆ήµου Αχαρνών να 
συµµετάσχει επιτυχώς σε Προγράµµατα 
Χρηµατοδότησης,  ΕΣΠΑ, ΠΕΠ Αττικής, 
Περιφέρειας Αττικής και Υπουργείων µε 
σκοπό την υλοποίηση σηµαντικών έρ-
γων υποδοµών. 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ,  ΕΣΠΑ, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΡΓΩΝ.

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

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 1.047.800 ΕΥΡΩ  ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝΜε σύνθηµα «Ξεκι-

νάµε από την Κορυ-
φή» και µε το όνοµα 
της νέας Παράταξης 
«∆.Ε.Κ.Α.» δηλαδή 
«∆ηµιουργούµε Ένα 
Καλύτερο Αύριο»,  
το µεσηµέρι της Τε-
τάρτης  21 Νοεµβρί-
ου 2018, στο κατα-
φύγιο Μπάφι στην 
Πάρνηθα, έγινε η 
επίσηµη ανακοίνωση  από τον  επικεφαλής  και υποψήφιο ∆ή-
µαρχο  Χάρη  ∆αµάσκο.
ο Χάρης ∆αµάσκος κατέστησε σαφές ότι η πρώτη προτεραιό-
τητα του είναι, η καταπολέµηση της παραβατικότητας.
Μεταξύ άλλων στην οµιλία προς τους δηµοσιογράφους 
που µεταδόθηκε live, o Χάρης ∆αµάσκος, εκφράζοντας τη 
βεβαιότητα ότι η Παράταξη του θα είναι η νικηφόρος που 
θα αναλάβει τη τύχη και το µέλλον του τόπου από την 1η 
Σεπτέµβρη του 2019.

ΣΕΛ. 9

Μέτρα στήριξης και 
ενίσχυσης  της τοπικής
αγοράς  Και της
επιχειρηµατικότητας

Πολιτικό  άρθρο  του  Σπύρου Βρεττού:

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6

Η εγκληµατικότητα  
και πως
αντιµετωπίζεται...

«Αχαρνές Ξανά»

ΣΕΛ. 7

Τι… (δεν) µάθαµε 
από τον Τσίπρα
στο Παρίσι

Πολιτικό άρθρο του Κων. ∆έδε:

ΣΕΛ.4

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Aκόµα και την ύστατη
στιγµή µπορούµε
να αποτρέψουµε την
αποµάκρυνση του καζίνο
απο την Πόλη µας 

 Η Νέα ∆ηµοτική Παράταξη  
«∆.Ε.Κ.Α.» Με υποψήφιο 
∆ήµαρχο τον Χάρη ∆αµάσκο
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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

 Είναι  χρήσιµο να γνωρίζουµε πως κυλάει η ζωή στον πλανήτη. ∆η-
λαδή τα µέσα και τους µηχανισµούς που χρησιµοποιούν για την επί-

τευξη των σκοπών τους, οι ισχυροί της γης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αποδε-
χόµαστε αυτές τις µεθόδους και υποδουλωνόµαστε. Όλα   τα πράγµατα 
έχουν τα όρια τους. Πάντα πρέπει να διατηρούµε τις αντιστάσεις µας, αρκεί 
αυτές να είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό όµως είναι πολύ δύσκο-
λη υπόθεση µε ρίσκα και δυστυχίες.

Ανατρέψαµε τους βασιλιάδες. Ανατρέψαµε τις δικτατορίες και τα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, κόκκινα ή µαύρα, για να φέρουµε την 

δηµοκρατία. Όµως αυτή πάσχει από την διαφθορά του δηµόσιου χρή-
µατος από τους εκάστοτε κυβερνώντες. Φταίει η 
ατιµωρησία από τον νόµο και ο διορισµός των 
ανώτατων δικαστών από τον κυβερνήτη. Φταίει 
η νοοτροπία µας. Όµως όλα αυτά εκτρέφουν, 
επωάζουν το αυγό  του φιδιού, δηλαδή τον φα-
σισµό. ∆ηµιουργούµε έναν φαύλο κύκλο. Αυτό 
λέγεται ατέλεια, κενό της δηµοκρατίας.

Πόλωση σηµαίνει, δύο ισοδύναµες και αντί-
θετες δυνάµεις σε σύγκρουση. Αυτό σηµαίνει 

διχασµός και µισαλλοδοξία. Θυµηθείτε το µετεµφυ-
λιακό κλίµα και τις διώξεις. Θυµηθείτε τα πράσινα 
και τα γαλάζια καφενεία. Ότι χειρότερο για το έθνος. 
Σήµερα έχουµε την σύγκρουση των θρησκευόµε-
νων και των ουδέτερων που σε λίγο θα κορυφωθεί 
και να ζήσουµε άγριες καταστάσεις. Κι όµως  είναι θέ-
µα εξουσιασµού  και νοµής του λαϊκού πλούτου.

Όταν πέφτουν οι µάσκες και αποκαλύπτο-
νται πρόσωπα µένουµε µετέωροι. Πίσω από το χρήµα κρύβονται 

όλοι οι σωτήρες και οι µακαριότατοι. Σωστά λέει ο λαός µας : «Πρώτα 
βγαίνει η ψυχή και µετά το χούι».

Όταν οι τράπεζες  δεν έχουν καταθέσεις έχουν κεσάτια. Πως όµως να 
έχουν καταθέσεις, όταν οι εφορία αδειάζει τους τραπεζικούς λογαρια-

σµούς των πολιτών και για ελάχιστα χρέη. Όταν οι διευθυντές των τραπε-
ζών έβγαζαν λεφτά µε την σέσουλα, υπερκοστολογώντας τις εµπράγµατες 

εγγυήσεις, υποθήκες, κανένας διοικητής ή εποπτική αρχή, δεν  τους έβαλε 
φρένο, γιατί όλοι γεύονταν το µέλι. Ο δε Σαµαράς µε νόµο τους απήλλαξε 
από την ευθύνη. Πολύ σύντοµα οι υπάλληλοι των τραπεζών που έχουν 
πάρει δάνειο, δεν θα είναι σε θέση να το εξοφλήσουν.

Οι φτωχοποίηση είναι το Βατερλό  των εξουσιών. Εµείς οι Έλλη-
νες για το λόγο αυτόν χάσαµε  την υποµονή µας, τρέχουµε  στις 

ουρές για τα χρέη µας, αγχωνόµαστε, εκνευριζόµαστε, τσακωνόµαστε 
και όταν σχολάµε από την δουλειά σκεφτόµαστε σε  ποιόν χρωστάµε 
αύριο. Σκεφθείτε ότι χρωστάµε πάνω από δις ευρώ στην εφορία, το µι-
σό του ΑΕΠ. Καλύτερα µια µέρα ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια 

κατασχέσεις και φυλακή.
Στη ζωή µας και στην πράξη, αυτός που έχει 
το µαχαίρι κόβει το καρπούζι. Εάν το καρ-

πούζι, µπορούσε να αντισταθεί, θα µιλούσαµε για 
άλλα πράγµατα. ∆εν µπορούν οι διεθνείς συµβά-
σεις να µας προστατεύσουν από µια φονική προ-
σβολή. Είναι απλά αυταπάτες. Το να δικαιωθείς 
πεθαµένος, το δίκαιο σου είναι ανώφελο, είναι 
στην ουσία τίποτε. Όλοι προσπαθούµε να είµαστε 
ζωντανοί από τις διάφορες κακοτοπιές και οι πι-
θανότητες γι’ αυτό είναι περισσότερες εάν είσαι 
κοντά στο µαχαίρι, παρά στο  καρπούζι. Είναι θέ-
µα αντίληψης. 

Φαύλος κύκλος σηµαίνει: Πίνω για να ξε-
χνώ ότι είµαι µπεκρής. Σε αυτόν τον φαύ-

λο κύκλο µπήκαµε το 1982 και είµαστε µέχρι 
σήµερα. Η έξοδος µας εάν ποτέ γίνει, θα είναι 

ανώµαλη, οδυνηρή και η προσγείωση µας βίαιη. Την έχουν πατή-
σει πριν από µας, χώρες της Λατινικής Αµερικής.

Όπως λέει και η Κινέζικη παροιµία, πιο έξυπνο είναι να µάθεις τον 
συνάνθρωπό σου να ψαρεύει, από να του χαρίζεις κάθε µέρα ένα 

ψάρι. Παθαίνει εξάρτηση και δεν θέλει να αλλάξει νοοτροπία. Αυτό πα-
θαίνει και ο κοµµατικός στρατός των πολιτικών µας. Εθνική διαχρονική 
ζηµιά αν όχι κουταµάρα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

∆ιώξαµε τους Βασιλιάδες, 
δεν µας άρεσαν. ∆ιώξαµε την 

δεξιά, δεν µας άρεσε. ∆ιώξαµε την 
Χούντα, την δικτατορία. ∆ιώξαµε 
τους Σοσιαλιστές. Τώρα διώχνουµε 
τους κοµουνιστές. Τελικά βρε παιδιά 
τι µας αρέσει. Μάλλον έχουµε εξάρ-
τηση από τον βούρδουλα, µόνο και 
µόνο για να το παίζουµε αγωνιστές. 
Αλλά αγωνιζόµαστε για να ζούµε 
στην αναρχία και την ανασφάλεια; 
Απαράδεκτο για ένα λαό που έδωσε 
φως στην ανθρωπότητα.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

O Xάρης ∆αµάσκος ξεκίνησε από την κορυφή . . . για την 
κορυφή !  έγραψε το  Focus Admin. « Σε µια λιτή πλην λα-
µπερή εκδήλωση στο καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνηθα, έγι-

νε η επίσηµη ανακοίνωση της νέας παράταξης  «10 – ∆ηµιουργού-
µε  Ένα Καλύτερο Αύριο». Ο επικεφαλής της παράταξης, Χάρης ∆α-
µάσκος και τα στελέχη που την απαρτίζουν, δεσµεύτηκαν στον 
Αχαρναϊκό λαό, ένα καλύτερο αύριο για αυτούς και τα παιδιά τους.

Το ιερό «Σαρανταλείτουργο» τελείται από 15/11 ως τα 
Χριστούγεννα στους κάτωθι Ιερούς Ναούς της Μητρο-
πόλεως. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, ενδεχο-

µένως τελείται και σε άλλους ναούς, οι οποίοι θα προστεθούν 
µόλις έχουµε την αρµόδια ενηµέρωση: Ίλιον : Ευαγγελισµού 
της Θεοτόκου,  Αγίας Βαρβάρας. Αχαρνές : Κοιµήσεως της Θε-
οτόκου, Άγιος ∆ιονύσιος, Άγιος ∆ηµήτριος . Πετρούπολη : 
Αγίου ∆ηµητρίου, Αγίας Τριάδας. Άνω Λιόσια : Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης. Ζεφύρι : Παναγίας Γοργοεπηκόου (Γρη-
γορούσας). Φυλή : Κοιµήσεως της Θεοτόκου

Το ∆.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών & Αττικής “Ο ΚΑ-
ΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ”, σας προσκαλεί στην Ετήσια Χοροε-
σπερίδα που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 08 ∆εκεµ-

βρίου 2018 & ώρα 21:00, στην αίθουσα Grand Cavallari (Λεωφό-
ρος Πάρνηθος 18-20χλµ, Αχαρνές), µε πλούσιο ποντιακό πρό-
γραµµα. Τηλέφωνα Κρατήσεων: 6982105756 - 6951088928

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, τα παιδιά, 
οι γονείς, οι εργαζόµενοι, ο πρόεδρος κ. Νίκος Γκασού-
κας και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου Ατόµων 

µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, από κοινού µε το 
φιλανθρωπικό Σωµατείο «Αρωγή» δια της Προέδρου του κας 
Βίκυς Έλλιοττ, σας προσκαλούν στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
της ΑΡΩΓΗΣ, που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 8 και την 
Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2018, στον χώρο του κέντρου, Μπό-
σκιζας & Πλαταιών 23Α και τις ώρες 10:00 - 19:00.

Συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (21η Τακτική) : Σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προ-
σκαλούµε να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ  (21η)  ∆ηµόσια 

συνεδρίαση του  Σώµατος που θα γίνει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (2ος όροφος ∆ηµαρχιακού Μεγάρου) στις 26/11/2018 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:30 για να πάρουµε αποφάσεις. 

Κατόπιν συνεννόησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Αχαρνών µε τον ΟΑΣΑ ΑΕ και στα πλαίσια της συνεργασί-
ας που έχει αναπτυχθεί µεταξύ των δυο φορέως, µε κοινό 

σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ενηµε-
ρώνουµε τους δηµότες και κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών ότι για 
θέµατα καθυστερήσεων ή αναφορών παραπόνων µπορούν να 
επικοινωνούν:  - είτε απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρµα πα-
ραπόνων του ΟΑΣΑ www.oasa.gr/forms.php?id=fparapona2  - 
είτε µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών µέσω της δια-
δικτυακής πύλης του ∆ήµου Αχαρνών www.acharnes.gr/
applications/submit-90 - είτε στο email anastasia.pavlidou@
acharnes.gr της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Αχαρνών, - είτε µε FAX στο 213 2072 537 (υπόψη  κ. Αναστασίας 
Παυλίδου) και να καταθέτουν το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν, 
γνωρίζοντας τον αριθµό της λεωφορειακής γραµµής και αναφέ-
ροντας ακριβώς την ηµεροµηνία και ώρα των καθυστερήσεων κα-
θώς και την στάση στην οποία παρατηρήθηκε η καθυστέρηση.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ «ENOCULTURE. 
Start of european enology. Prephyloxeric european grapes» 
, στο οποίο συµµετέχει το 1ο γυµνάσιο Αχαρνών, πραγµα-

τοποιήθηκε η πρώτη διεθνική συνάντηση των εταίρων καθηγητών 
στο Burgos της Ισπανίας από 13 έως 17 Νοεµβρίου 2018. Οι συµ-
µετέχοντες εκπροσωπούσαν τα σχολεία: Colegio Aurelio Gomez 
Escolar (Ισπανία), Universidad de Burgos (Ισπανία), IES TEGUISE 
(Ισπανία), 1ο Γυµνάσιο Αχαρνών (Ελλάδα), 5ο Γυµνάσιο Χανίων 
(Ελλάδα) και Περιφερειακό Γυµνάσιο Λιβαδιών  (Κύπρος).  Η συ-
νάντηση των εταίρων διήρκεσε τρεις µέρες. 

Η Λαογραφική Εταιρεία Θρακοµακεδόνων «Αριστοτέ-
λης» διοργανώνει  4ήµερη  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ, και όχι µόνο, 
ΕΚ∆ΡΟΜΗ στην πανέµορφη Μακεδονία.  Με διαµονή 

στη Νάουσα (3 βράδια), όπου θα γνωρίσουµε τα έθιµα του 
12ήµερου των Χριστουγέννων, τις µουσικές και την ιστορία της 
Νάουσας, της Βέροιας, του Μελήκι και θα δοκιµάσουµε κρασί 
στο Βελβεντό της Κοζάνης. 

∆ηµιουργικά σεµινάρια κατασκευής κεριών από την «Πα-
ραδοσιακή Αναβίωση  Αχαρναϊκή   Κληρονοµιά». Η κατα-
σκευή ενός χειροποίητου κεριού είναι µια ενδιαφέρουσα 

& ιδιαίτερα δηµιουργική διαδικασία! Ένας νέος κύκλος σεµιναρί-

ων δηµιουργίας κεριού ξεκινά! Από αυτή την Κυριακή 25/11 και 
για τρία κυριακάτικα πρωινά, σας περιµένουµε να δηµιουργήσου-
µε µαζί µια ζεστή ατµόσφαιρα µε µοναδικές ποικιλίες κεριών, σε 
χρώµατα & σχέδια. Για πληροφορίες και δήλωση συµµετοχής επι-
κοινωνείτε στα τηλέφωνα του συλλόγου.

Από επιτυχία σε επιτυχία πηγαίνει το ανερχόµενο «αστέ-
ρι» του Ελληνικού στίβου και του άλµατος εις µήκος, 
Ιωάννης Βλάχος του ΑΟ ∆ίας Αχαρνών. Ο Έλληνας 

αθλητής κέρδισε την 1η θέση στη διεθνή συνάντηση Ελλάδας 
– Κύπρου Κ18, που πραγµατοποιήθηκε στο Εθνικό Στάδιο Στί-
βου/ΓΣΠ στην  Λευκωσία 24 – 25 Ιουλίου. Ο 17χρονος αθλη-
τής, που αναδείχθηκε 3ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Παί-
δων Κορασίδων, που έγινε στην Κατερίνη στις 23-24 Ιουνίου, 
πέτυχε ατοµικό ρεκόρ, 6,78 στην Κύπρο.

Στα πλαίσια της δράσης του παραρτήµατος ΑΧΑΡΝΩΝ-ΦΥ-
ΛΗΣ του ΕΣΥΝ,που αποσκοπούν στην ενηµέρωση και την 
πρόληψη του κοινωνικού ζητήµατος των Ναρκωτικών, 

απευθυνόµαστε σε γονείς και εκπαιδευτικούς επιδιώκοντας την 
συµβολή σας ώστε οι µαθητές της περιοχής µας να συµµετέχουν 
στην πολιτιστική ερασιτεχνική δηµιουργία που θα περιλαµβάνει: 
Α) Σκίτσο, κοµικς,ταινία µικρού µήκους, διήγηµα, ποιήµα, φωτο-
γραφία µε θέµα: Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥ-
ΓΗ.ΣΚΕΨΟΥ ΟΝΕΙΡΕΨΟΥ ΠΑΛΕΨΕ . ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩ-
ΤΙΚΑ(για µαθητές όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης). Β) Συλ-
λογικές εργασίες µε τη µορφή power point για µαθητές γυµνασί-
ου και λυκείου που θα κινούνται σε τρείς άξονες. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...
Ερωτηθείς σε πρόσφατη συνέντευξή µου σε 
ραδιοφωνικό µέσο σχετικά µε τη διάρκεια της 
θητείας της Βουλής, επισήµανα ότι πάγια θέση 
της Ένωσης Κεντρώων  ήταν, είναι και θα είναι, 
η µείωση της θητείας των βουλευτών όπως και 
η µείωση του αριθµού τους. Αναρωτιέµαι, πως 
ένας λαός που ξερίζωσε τη βασιλεία, δέχτηκε 
στη συνέχεια τη διαιώνιση πολιτικών τζακιών, 
τον δικοµµατισµό καθώς και την εκτροφή στε-
ρεοτύπων , ξένων προς τη δηµοκρατική κουλ-
τούρα. Ένα είναι το βέβαιο. Αν δεν υπάρξει ανα-
νέωση στην πολιτική ζωή του τόπου κι αλλα-
γές στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, τότε 
δύσκολα θα αναστραφεί το κλίµα, ενώ η µιζέ-
ρια και η κατήφεια θα εδραιωθούν-για τα καλά- στο πολιτικό γίγνεσθαι.

Αλέξανδρος  
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της 
Ένωσης Κεντρώων 

στην Περιφέρεια 
Αττικής.
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Τι… (δεν) µάθαµε από τον Τσίπρα στο Παρίσι
Π ριν από λίγες ηµέρες τα φώτα της δηµοσιότητας στράφηκαν 

στο Παρίσι όπου η παγκόσµια κοινότητα γιόρτασε τα 100 
χρόνια από τη λήξη του Α’ Παγκόσµιου Πολέµου. Εκεί βρέ-

θηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος είχε την ευκαιρία, όπως 
και οι υπόλοιποι 86 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, να συµµετά-
σχει στο Φόρουµ των Παρισίων για την Ειρήνη.

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα, τώρα που βγαίνει από την στε-
νωπό των προγραµµάτων, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ  να 
τονώσει τη διεθνή παρουσία της και να στείλει τα απαραίτητα µη-
νύµατα για την πολιτική, οικονοµική κι κοινωνική σταθερότητα 
που επικρατεί στη χώρα µας. Μια σταθερότητα που δεν είναι 
πλέον δεδοµένη σε άλλες περιοχές του πλανήτη και δοκιµάζε-
ται σε χώρες της ευρύτερης περιοχής της Ν/Α Μεσογείου.

Μιλώντας στο Φόρουµ των Παρισίων, ο  Έλληνας πρωθυ-
πουργός ξεκίνησε τις αναφορές του από τον τελευταίο Γαλλο-
γερµανικό πόλεµο µέχρι και τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο προκει-
µένου να υπογραµµίσει ότι οι κοινωνικές ανισότητες ήταν αυτές 
που µας οδήγησαν σε αυτές τις ανθρωπιστικές καταστροφές. 
Μέχρι εδώ σχεδόν καλά…

Αµέσως µετά, ο Έλληνας πρωθυπουργός σε µια ακόµα επί-
δειξη αριστεροφροσύνης έσπευσε να µιλήσει για τις ανισότητες 
µέσα στην Ευρώπη, το πρωτοφανές πρόγραµµα λιτότητας που 
εφάρµοσαν οι δανειστές για την Ελλάδα και το γεγονός ότι η χώ-
ρα µας , έχασε το 1/4 του εθνικού της πλούτου µέσα σε λίγα χρό-

νια, µέσα σε καιρό ειρήνης.
Και τι µάθαµε από τον κ. Τσίπρα; Ότι αυτήν την τεράστια οι-

κονοµική κρίση την προκάλεσε η ανευθυνότητα των πολιτικών 
ηγεσιών και η ασυδοσία των χρηµατοπιστωτικών ελίτ.

∆ύο ηµέρες νωρίτερα, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε οµολογήσει 
από το Βερολίνο ότι όσα έλεγε από το 2010 έως το 2015 για την 
κρίση και τις αγορές ήταν επιπόλαια. Ότι αν εφαρµόζονταν θα 
οδηγούσαν τον τόπο στην απόλυτη καταστροφή. Και ότι όλα 
αυτά τα ανακάλυψε ξαφνικά µετά το δηµοψήφισµα που ο ίδιος 
προκάλεσε…

∆ύο ηµέρες πριν από το Βερολίνο, είχε ποµπωδώς ανακοι-
νώσει ότι απολύονται από το δηµόσιο δέκα χιλιάδες κληρικοί 
(τους οποίους όµως θα συνεχίσει να πληρώνει!) και στη θέση 
τους θα προσληφθούν δέκα χιλιάδες νέοι δηµόσιοι υπάλληλοι.

Ταυτόχρονα στην ίδια συνέντευξη, υποστήριξε ουσιαστικά 
υποστήριξε ότι η εγκληµατικότητα στα Πανεπιστήµια δεν υφί-
σταται και ότι τη συζήτηση αυτή την τροφοδοτούν εκείνοι που 
επιθυµούν τη λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστηµίων!

Όλα τα παραπάνω είναι αδιαµφισβήτητο ότι έχουν µια περί-
οπτη θέση στο κεφάλαιο της… «ανευθυνότητας των πολιτικών 
ηγεσιών» που ο ίδιος ο κ. Τσίπρας άνοιξε.

∆υστυχώς ο κ. Τσίπρας και οι υπουργοί του αρνούνται να 
κατανοήσουν ότι την κρίση δεν την έφεραν τα µνηµόνια. Την 

έφεραν αυτές οι παλαιοκοµµατικές πρακτικές στις οποίες κατα-
φεύγουν για να κρατηθούν στις καρέκλες της εξουσίας.

Την έφεραν οι χιλιάδες προσλήψεις στο δηµόσιο οι οποίες 
συνεχίζονται ακόµα και τώρα. Πάνω από 16.000 έγιναν από την 
αρχή του 2018.

Την έφεραν η αναξιοκρατία και η έλλειψη αξιολόγησης των 
κρατικών λειτουργών. Μόλις πρόσφατα το ΑΣΕΠ κατήγγειλε τις 
φωτογραφικές διατάξεις για την επιλογή των γραµµατέων.

Την έφεραν οι λογικές που δηµιούργησαν ένα διογκωµένο, 
αναποτελεσµατικό και σπάταλο κράτος το οποίο τελικά έπνιξε 
την ιδιωτική παραγωγική οικονοµία.

Την έφερε, το κράτος που ακόµα και σήµερα δεν σέβεται τα 
χρήµατα του Έλληνα φορολογουµένου και βλέπει την ψηφια-
κή εποχή και την τεχνολογική επανάσταση ως ένα τεράστιο κίν-
δυνο για τα… κεκτηµένα συµφέροντα. Ένα κράτος που δηµι-
ούργησε αδίστακτες συντεχνιακές ελίτ που ακόµα και σήµερα 
«λύνουν και δένουν» στις ∆ηµόσιες επιχειρήσεις και όχι µόνο.

Εν κατακλείδι, αν ο κ. Τσίπρας θέλει να παρίσταται στα διε-
θνή φόρουµ, έχει χρέος να στέλνει και τα κατάλληλα µηνύµα-
τα στη διεθνή κοινότητα και τους ξένους επενδυτές. Να τους πεί-
θει ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω τις κακοδαιµονίες του παρελθό-
ντος και όχι ότι επιστρέφει σε αυτές.

∆ηµοσιεύτηκε στο www.reporter.gr
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13674

Κέντρο ∆ιάγνωσης και Θεραπείας Παιδιών – Εφήβων - Ενηλίκων
Μαραγκάκη  Στ.  Μαρίνα

Επιστηµονική Υπεύθυνη
● Λογοπαθολόγος - Λογοθεραπεύτρια ,

● Ειδική Παιδαγωγός,
● Εξειδίκευση στις Μαθησιακές ∆υσκολίες – ∆υσλεξία,

● Ψυχοπαιδαγωγός,
● Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας,

● Οικογενειακή Σύµβουλος,
● Σύµβουλος Μάθησης/Λόγου/Οµιλίας/Φωνής/

● Κατάποσης/Ακοής/Επικοινωνίας,
● Γνώση Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας

● Λογοθεραπεία · Εργοθεραπεία
● ∆υσλεξία - Μαθησιακές δυσκολίες 
    (ελλειµµατική προσοχή - ορθογραφία & αριθµητική)
● Αναπτυξιακές διαταραχές - Ειδική αγωγή
● Οργάνωση   Ικανότητα µελέτης
● Ψυχολογική & Παιδοψυχιατρική υποστήριξη
● Συµβουλευτική γονέων & παιδιών 
    (εφήβου/οικογένειας/ζεύγους)

● Πρώιµη παρέµβαση (πρωινό τµήµα)
● Κοινωνικές υπηρεσίες
● Καθηµερινή µελέτη (∆ηµοτικού - Γυµνασίου)
● Φύλαξη από 18 µηνών
● Ο χώρος διατίθεται για κάθε είδους παιδική εκδήλωση
● Αναλαµβάνω και παράλληλη στήριξη τις πρωινές ώρες
    
Σε παιδιά από 07.00 π.µ. έως 16.00 µ.µ. 

Πρόληψη - Συµβουλευτική
∆ΕΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 

– ∆ωρεάν η 1η  Αξιολόγηση / συµβουλευτική.
– Γίνεται και διάβασµα των µικρών µας φίλων 

– Πακέτο Αποκατάστασης  (προσφορά) 100 ευρώ.

∆ιεύθυνση Κέντρου: Φιλοκτήτου 73 - Ίλιον 
Τηλέφωνα: 210 2633521 και 6972 093335

e-mail: info.iasis@yahoo.gr - www.iasisonlaine.gr 

Τ ην υψηλότερη κορυφή της Πάρνηθας, στις παρυ-
φές της οποίας απλώνεται ο ∆ήµος Αχαρνών επέ-
λεξε, συµβολικά και σηµειολογικά, ο Χάρης ∆α-

µάσκος για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για το 
δηµαρχιακό θώκο και το όνοµα της παράταξής του «∆Ε-
ΚΑ – ∆ηµιουργούµε Ένα Καλύτερο Αύριο». Μέσα στο ζε-
στό χώρο του καταφυγίου Μπάφι και έχοντας δίπλα του 
υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους και συνεργάτες, 
ο περιφερειακός σύµβουλος Αττικής εξέφρασε την πρό-
θεσή του να µετατρέψει το ∆ήµο Αχαρνών, «από παρά-
δειγµα προς αποφυγή σε παράδειγµα προς µίµηση, από 
πόλη γενέτειρα κακών ειδήσεων σε ευρωπαϊκή, σύγχρο-
νη και ασφαλή πόλη» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο κ. ∆αµάσκος τόνισε ότι στόχος δικός του και των συ-
νεργατών του είναι να φτάσει ο ∆ήµος στην κορυφή και να 
σταµατήσουν η αδιαφορία ,η αµέλεια , ο ωχαδερφισµός , η 
ανεντιµότητα και η διαφθορά  στην κοινωνία των Αχαρνών 
και των Θρακοµακεδόνων ενώ χαρακτήρισε την παραβατι-
κότητα ως το νούµερο ένα πρόβληµα της περιοχής, για τον 
οποίο η διοίκησή του θα κηρύξει ανένδοτο πόλεµο. «Την 1η 
Σεπτεµβρίου 2019 που θα αναλάβουµε την διοίκηση του 

∆ήµου, θα κάνουµε αυτό που πρέπει, αυτό που επιβάλλε-
ται. ∆εν θα δώσουµε καµία δικαιολογία στις κρατικές υπη-
ρεσίες να µην κάνουν την δουλειά τους, ούτε ένα άλλοθι. 
Θα µπούµε στις προβληµατικές περιοχές, θα ανοίξουµε δρό-
µους, θα τους φωτίσουµε, θα καθαρίσουµε και θα φτιάξου-
µε όλες εκείνες τις υποδοµές που απαιτούνται έτσι ώστε να 
αλλάξει η κατάσταση και να ανατραπεί η κατάσταση. Πόλη 
µε χαρακώµατα, άβατα και γκέτο, δε θα υπάρξει πια» ανέφε-
ρε.

Παράλληλα, υπογράµµισε ότι θα δώσει ιδιαίτερη έµφα-
ση στο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για τους αδύναµους κα-
θώς και στα έργα υποδοµής που έχει ανάγκη η περιοχή, 
όπως τα αντιπληµµυρικά, η αποχέτευση ακαθάρτων, το 
ασφαλές οδικό δίκτυο και η κατασκευή πάρκου στη Λαθέα.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στο θέµα της µετακίνησης 
του καζίνο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιτρέψει 
να γίνει η Πάρνηθα νεκροταφείο κτηρίων. «Η µεταφορά του 
καζίνο, χωρίς ταυτόχρονη εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης 
όλης της Πάρνηθας, όλων των κτηρίων, του τελεφερίκ, και 
των υποδοµών της δεν θα γίνει αποδεκτή από κανένα πολί-
τη του ∆ήµου και σίγουρα όχι από εµάς. Ο µεγαλύτερος 

πνεύµονας της Αθήνας και σηµείο περιβαλλοντικής αναφο-
ράς για όλο το λεκανοπέδιο απειλείται από οικονοµικά συµ-
φέροντα» σηµείωσε.

Τέλος, ο υποψήφιος δήµαρχος Αχαρνών ανακοίνωσε 
ότι θα έχει ανοιχτό διάλογο µε φορείς, Συλλόγους και πολί-
τες, χαρακτήρισε ως κοµβικής σηµασίας τη συµµετοχή του 
κόσµου, γιατί «αυτή θα καθορίσει όλες τις προεκλογικές και 
µετεκλογικές αποφάσεις µας» και επεσήµανε ότι ο µεγάλος 
στόχος δεν είναι οι υποδοµές αλλά, «η ανάκτηση της αξιο-
πρέπειας και του αυτοσεβασµού ως πολίτες των Αχαρνών. 
Να είναι περήφανοι για τον τόπο µας. Την αγάπη και την εκτί-
µηση του κόσµου στο πρόσωπό µου δεν τη διαπραγµατεύ-
οµαι, δεν τη χαραµίζω, δεν τη διακινδυνεύω».

 Σηµειώνεται, ότι την εκδήλωση προλόγισε η ηθοποιός 
Μαριάννα Τουµασάτου, η οποία είναι και δηµότης της πό-
λης των Αχαρνών. 

Μετά το τέλος της παρουσίασης, ακολούθησε εξαιρετι-
κό παραδοσιακό γεύµα στους εκπροσώπους του Τύπου και 
τους συνεργάτες που είχαν ετοιµάσει οι υπεύθυνοι του κα-
ταφύγιου κατά το οποίο ο Χάρης ∆αµάσκος είχε την ευκαι-
ρία να συνοµιλήσει µε όλους.

Στην κορυφή της Πάρνηθας ανακοίνωσε ο Χάρης ∆αµάσκος την υποψηφιότητά του 
για τη ∆ηµαρχία των Αχαρνών καθώς και  32 υποψηφίους ∆ηµοτικούς  Συµβούλους

Οι 32  από τους υποψηφίους που 
θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο
1. Αναγνωτόπουλος  Παναγιώτης,
2. Βλάχος Χρήστος,
3. Βαλαβάνης Νάσος,
4. Γάκης Απόστολος,
5. Γιαννάκου Γιώρα,
6. ∆αµάσκος ∆ηµήτρης,
7. Γκιζέλης Γρηγόρης,
8. ∆ιαµαντάκος Ευάγγελος,
9. Καδάς  Νίκος,
10. Κατάρας Ευάγγελος,
11. Καραλία Ιωάννα,
12. Καψιόχα Μαρία,
13. Κλειτσιώτου Βούλα, 
14. Κωστοπούλου Ελίνα,
15. Κόνταρης Χρύσανθος,
16. Κωφός  ∆ηµήτρης,
17. Λαζαρίδου Ιλόνα,
18. Μποµπόνη ∆ιονυσία,
19. Λαζάρου Βασίλης,
20. Μπούτσικου Ευφροσύνη,
21. Οικονόµου Θέµης, 
22. Παπά Αλεξάνδρα,
23. Ορφανίδης Χράλαµπος,
24. Πλανουδάκη Σέβη,
25. Πλατυπόδης Λάµπρος,
26. Τουµασάτος Γρηγόρης,
27. Τζίκου Αφροδίτη,
28. Τριανταφυλίδης Κώστας
29. Φυτάς Αθανάσιος,
30. Φωτιάδης Ευάγγελος,
31. Φυτάς Γεώργιος,
32. Χρηστάκος Χρήστος.
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∆υστυχώς - και αυτό είναι διαπίστωση όλων 
µας -  ο δήµο µας βιώνει καθηµερινά τροµε-
ρά προβλήµατα και καταστάσεις µέγιστης 

υποβάθµισης και ταπείνωσης, ορισµένες εκ των 
οποίων έχουν οδηγήσει σε γεγονότα ασύλληπτης 
οδύνης. Πού οφείλονται; Στην αύξηση της εγκλη-
µατικότητας. Η διαπίστωση εύκολη, η λύση δύσκο-
λη, αλλά όχι αδύνατη.        Πραγµατικά, όπως έχει 
παρατηρηθεί παγκοσµίως, σε περιόδους οικονοµι-
κής κρίσης η εγκληµατικότητα αυξάνεται. Μας αρ-
κεί αυτό;  Και βέβαια ΟΧΙ !!!

Ωστόσο, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, 
η παραβατικότητα στο δήµο µας ξεκίνησε πολύ πριν 
την οικονοµική κρίση και συγκεκριµένα τα πρώτα χρό-
νια της δεκαετίας 2000-2010, βρίσκοντας πρόσφορο 
έδαφος στην ήδη προϋπάρχουσα υποβάθµισή του, οι 
ρίζες της οποίας είναι πολύ παλαιότερες. 

Έτσι µέσα στη δεκαετία αυτή είδαµε σιγά σιγά να µε-
τατρέπονται οι δρόµοι, οι πλατείες, τα σχολεία και πολ-
λά άλλα (κεντρικά και µη) σηµεία του δήµου, σε κέ-
ντρα µαζικής πώλησης ναρκωτικών, αλλά και σε κλει-
στές γειτονιές - γκέτο όπου ανθεί η πορνεία, το λαθρε-
µπόριο και τα άνδρα πάσης φύσεως κακοποιών, ενώ 
ταυτόχρονα καθιερώθηκε και επισηµοποιήθηκε «το 
άβατο» γνωστών - «αγνώστων» περιοχών. Αυτή είναι 
η µία όψη του προβλήµατος. Η άλλη όψη είναι οι χρή-
στες κάθε είδους τοξικών ουσιών που διασχίζουν κα-
θηµερινά την πόλη από τη µια της άκρη ως την άλλη 
αναζητώντας τις ουσίες από τις οποίες είναι εξαρτηµέ-
νοι, διαπράττοντας πολλές φορές αξιόποινες πράξεις 
για να τις εξασφαλίσουν. Τέλος όλοι εκείνοι που σχε-
τίζονται µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο µε την εγκλη-
µατικότητα αυτή, βλέποντας ότι δεν αντιµετωπίζεται 
επαρκώς, αποθρασύνονται εκδηλώνοντας παραβατι-
κή συµπεριφορά και σε άλλους τοµείς (κλοπές, ληστεί-
ες, εκφοβισµούς, παράνοµη χρήση όπλων και πολλές 
άλλες βιαιότητες). 

Η τρίτη όµως όψη του προβλήµατος, είµαστε όλοι 
εµείς που πιστεύοντας ότι είµαστε τάχα ανήµποροι να 
αντιδράσουµε, έχουµε φτάσει στο σηµείο να θεωρού-
µε δεδοµένη την κατάσταση αυτή, σχεδόν φυσιολογι-
κή, περιοριζόµενοι στο σχολιασµό της και αρκούµενοι 
στο να λέµε στα παιδιά µας: «Μην περάσετε από εκεί». 
Και δυστυχώς αυτή η τρίτη µορφή του προβλήµατος 
είναι η πιο επικίνδυνη, γιατί µόνο από εκεί, µόνο δη-
λαδή από τους υγιείς, σκεπτόµενους, ενεργούς και 
δραστήριους πολίτες µπορούµε να περιµένουµε λύ-
σεις και αλλαγές και όχι βέβαια από το πρόβληµα δη-
λαδή, τους κακοποιούς ή τα εξαρτηµένα – άρρωστα 
άτοµα που και αυτά µε τη σειρά τους χρειάζονται εξει-
δικευµένη βοήθεια.                

Σε επίπεδο λύσεων θα µπορούσε κανείς να αναφέ-
ρει - προτείνει πολλά όπως, - ξεκινώντας από τα απλά 
-, το γεγονός ότι η πληµµελής συντήρηση του οδοφω-
τισµού ενισχύει ή και προκαλεί την παραβατικότητα 
και ότι το σωστά συντηρηµένο και απολύτως λειτουρ-
γικό δίκτυο φωτισµού συντελεί στην ασφάλεια του δη-
µότη και είναι αυτονόητη υποχρέωση της δηµοτικής 
αρχής. Με απλά λόγια δεν νοείται δρόµος µε καµένη 
λάµπα στο φανοστάτη, δεν νοείται στύλος της ∆ΕΗ 
που να µην λειτουργεί.  

Πηγαίνοντας τώρα στα πιο σύνθετα και κυρίως στο 
ότι κάθε δήµαρχος, µε το επιτελείο του, οφείλει να πιέ-
ζει ώστε η πολιτεία να αντιµετωπίζει επιτυχώς την εγκλη-
µατικότητα. Και η πίεση αυτή πρέπει να είναι προσεκτι-
κά σχεδιασµένη πολυεπίπεδη και κυρίως αποτελεσµα-
τική. Στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης αναγκαίο εί-
ναι να συσταθεί µια οµάδα έµπειρων ατόµων που 
έχοντας βαθιά γνώση του θέµατος θα ασχοληθούν σο-
βαρά µε την εκπόνηση µιας ενδελεχούς µελέτης για την 
εγκληµατικότητα και τους τρόπους αντιµετώπισης της.

Είναι ξεκάθαρο ότι την εγκληµατικότητα την αντι-
µετωπίζει η πολιτεία µε την αστυνοµία και τις κρατικές 
υπηρεσίες. Οποιοσδήποτε άλλος ισχυριστεί ότι µπο-
ρεί να την αντιµετωπίσει µεµονωµένα, πολύ απλά, 
ψεύδεται! 

Από την άλλη είναι επίσης ξεκάθαρο πως ότι και αν 
κάνει η πολιτεία αν οι πολίτες δεν πιστέψουν στον εαυ-
τό τους και στη δύναµη της συλλογικότητας, αν δεν 
αποφασίσουν να εγερθούν ΞΑΝΑ και να συµπράξουν 
κάνοντας οµορφότερη και ασφαλέστερη τη ζωή και το 
δήµο τους, τίποτε δεν θα αλλάξει. Και για να γίνει αυ-
τό πρέπει κάτι να τους εµπνεύσει, πρέπει κάποιος να 
κερδίσει την εµπιστοσύνη τους και να τους πείσει ότι 
µπορούν να το κάνουν, γιατί κακά τα ψέµατα, την αλ-
λαγή στο δήµο µας θα την φέρουµε όλοι εµείς, αφού 
η αιτία βρίσκεται µέσα µας και οι «Αχαρνές ξανά» είναι 
η αφορµή για να την κάνει πράξη.

Μία πόλη µε έντονη κοινωνική συνοχή, µε ενεργο-
ποιηµένους κατοίκους που συµµετέχουν στα δρώµε-
να, µε πληθυσµό που αισθάνεται περήφανος για τον 
τόπο του, είναι τελείως αποτρεπτική για την ανάπτυξη 
της εγκληµατικότητας. 

Είναι χρέος µας να αλλάξουµε το πρόσωπο της πό-
λης διώχνοντας το φόβο, τη µιζέρια και τη µοιρολα-
τρία, αναπτύσσοντας τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, 
την εµπορικότητα, την αλληλεγγύη και τους δεσµούς 

του δηµότη µε τον τόπο. Όλα τα παραπάνω σε συνδυ-
ασµό µε οργανωµένη, στοχευµένη, πραγµατική και 
συνεχή πίεση µε συγκέντρωση στοιχείων, µε πλήθος 
δηµοσιεύσεων, µε αλλεπάλληλες κρούσεις σε κάθε 
εµπλεκόµενο φορέα, θα εξασφαλίσουν την µείωση 
της παραβατικότητας γιατί είναι  κρίµα να ζούµε σε 
έναν τόσο όµορφο και αξιοποιήσιµο τόπο που τόσα 
χρόνια η ατολµία µας από τη µια και η έλλειψη ικανών 
διοικήσεων από την άλλη τον έχει καταστήσει προβλη-
µατικό, υποβαθµισµένο και τόσο µα τόσο ανασφαλή.

Εισηγητές:
Κρεούζης Γιώργος Οικονοµολόγος      
Λέκκας Γιώργος  Μηχανολόγος Μηχανικός  
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών
Μπαλάσκα  Μαριάννα ∆ικηγόρος   
Τσιφτελίδης ∆ηµήτριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η εγκληµατικότητα και πως αντιµετωπίζεται...

Προσφορά: Για τους χορούς σας 16 ευρώ το άτομο, πλήρες μενού και αναψυκτικά
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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

 Η  Γνώµη µας ... 

Ἀπόσπασμα ἀπό τό ἀπόρρητο προσωπικό ἡμερολόγιο 
τοῦ Σοβιετικοῦ ἡγέτη Νικήτα Χρουστσόφ, ὁ ὁποῖος ἐπι-
σκέφθηκε τήν Ἀλβανία στίς 25 Μαΐου τοῦ 1959 καί παρέ-
μεινε ἐκεῖ γιά 12 ἡμέρες.

«…Κατά τήν ἐπίσκεψή μου στήν Ἀλβανία κινήθηκα 
σχεδόν σ’ ὁλόκληρη τήν χώρα καί διαπίστωσα μεγάλες 
διαφορές ἀνάμεσα στίς βόρειες καί τίς νότιες περιοχές 
της.

Στήν νότια Ἀλβανία ἡ πολιτιστική ἀνωτερότητα, ἀλλά 
καί ἡ ἐθνική ἰδιαιτερότητα εἶναι καταφανέστατη, ἀφοῦ ὁ 
πληθυσμός στή συντριπτική του πλειονότητα ἀποτελεῖται 
ἀπό ΕΛΛΗΝΕΣ. 

Σέ ἀντίθεση μέ τή βόρεια Ἀλβανία, οἱ νότιες περιο-
χές, χάρις στό Ἑλληνικό στοιχεῖο, παρουσιάζουν μία πο-
λύ ἀνώτερη πολιτιστική εἰκόνα, κάτι τό ἐντελῶς ξεχωρι-
στό ἀπό τήν ὑπόλοιπο χώρα.

Αὐτήν τήν πολιτιστική ὑπεροχή ὅμως τῶν ΕΛΛΗ-
ΝΩΝ τοῦ νότου, οἱ σύντροφοί μας Ἀλβανοί φαίνεται, ὅ,τι 
ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ, 
ἀλλά, ὅπως κατάλαβα, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟ-
ΠΟ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ.

Ὅταν ἐπισκέφθηκα τούς Ἁγίους Σαράντα, ἕνα πανέ-
μορφο λιμάνι στήν Ἀδριατική, μέ ὑποδέχθηκαν ἐνθουσι-
ώδη Ἑλληνικά πλήθη, πού ζητωκραύγαζαν συνέχεια 
στήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Δημιουργήθηκε μία ἀτμό-
σφαιρα καθαρά ΕΛΛΗΝΙΚΗ καί μόνο οἱ ἄγριες φάτσες 
τῶν Ἀστυνομικῶν καί οἱ μορφές τῶν Ἀλβανῶν ἐπίση-
μων, θύμιζαν τήν Ἀλβανική κρατική παρουσία.

Ἐξέφρασα τήν ἔκπληξη καί τόν θαυμασμό μου στόν 
σύντροφο Ἐνβέρ Χότζα, γιά τήν ἐντυπωσιακή παρουσία 
τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ, ὁ ὁποῖος, φανερά ἐνοχλημένος, προ-
σπάθησε νά μέ πείσει, ὅτι πρόκειται γιά ἐξελληνισμένους 
γλωσσικά Ἀλβανούς…»

Σ.Σ. Ἔτσι ὁ στυγνός δικτάτορας ἔβαλε σέ ἐφαρμογή 
τό σχέδιό του νά σβήσει τίς ἱστορικές μνῆμες, καί νά μει-

ώσει τά πατριωτικά αἰσθήματα 
τοῦ λαοῦ. Ἐπέτρεψε νά ὁμιλεῖται ἡ ἑλληνική γλῶσσα, μό-
νον σέ μέρη ὅπου ὑπερτεροῦσαν Ἕλληνες. Ὅμως 
αὐθαίρετα ὅρισε ὅ,τι στά περισσότερα χωριά ἦταν πλει-
ονότητα οἱ Ἀλβανοί, μολονότι ἦταν ἀκραιφνῶς ἑλληνικά. 
Ἐκεῖ ἀπαγορευόταν μέ μεγάλες ποινές ἡ χρήση ἄλλης 
γλώσσας πλήν τῆς ἀλβανικῆς. Ἀποτέλεσμα ἦταν νά χά-
σουν οἱ Βορειοηπειρώτες τήν ἐπαφή τους μέ τήν ἑλληνι-
κή γλῶσσα. Ἡ Ἀλβανία ὑπῆρξε τό μόνο κράτος τοῦ κό-
σμου, στό ὁποῖο ἀπαγορευόταν κάθε θρησκευτική 
ἔκφανση καί ἐδιώκετο αὐστηρότητα. Στά σχολεῖα ἡ προ-
παγάνδα ἦταν καθολική. 

Οἱ φυλακίσεις, οἱ διώξεις καί οἱ βασανισμοί, γίνονταν 
γιά ψύλλου πήδημα. Τό χειρότερο εἶναι ὅ,τι ἀπέναντι 
στόν ἀπηνῆ διωγμό τῆς μειονότητος, οἱ ἑλληνικές κυβερ-
νήσεις, κώφευαν καί τούς εἶχαν και ἔχουν μέχρι σήμερα 
ἐγκαταλελειμμένους. Κάποιοι ἀκόμα, ἐξυμνοῦσαν τό 
ἐγκληματικό αὐτό καθεστώς, σάν πρότυπο. Ἔχει ἐπικρα-
τήσει πλήρως τίς τελευταῖες δεκαετίες, τό προδοτικό «δέν 
διεκδικοῦμε τίποτα». Ἔτσι παραχωροῦμε τό δικαίωμα νά 
διεκδικοῦν ὅλοι οἱ γείτονές μας, τά πάντα ἀπό ἐμᾶς.

Πάντα ὅμως ὑπήρχαν καί οἱ πατριωτικές φωνές. Ἡ 
ἀείμνηστη Βιργινία Τσουδεροῦ, ὡς ὑφυπουργός Ἐξωτε-
ρικῶν τό 1991, εἶχε δηλώσει ὅ,τι αὐτά τά ὁποῖα διεκδι-
κοῦν οἱ Ἀλβανοί γιά τό Κόσσοβο, πολύ περισσότερο τά 
ἀπαιτοῦμε ἐμεῖς γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο. Στήν συνέχεια, 
ἔξω ἀπό κάθε λογική, τό Κόσσοβο αὐτονομήθηκε, κά-
ποια στιγμή θά ἐνωθεῖ μέ τήν Ἀλβανία, καί ἐμεῖς βρισκό-
μαστε σέ ἀφασία.

Ὁ στόχος μας πρέπει νά εἶναι, νά ἐφαρμοστεῖ τό 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ τῆς ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Αὐτή ἡ διεθνής συνθή-
κη ἡ ὁποῖα δέν ἀναιρέθηκε ποτέ, ἀναγνωρίζει τήν αὐτο-
νομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, μέ μία σειρά δικαιωμάτων 
γιά τόν τοπικό πληθυσμό. Ἀλλά ποιοί ἡγέτες θά ἐφαρμό-
σουν πατριωτική πολιτική;

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

Τί εἶπε ὁ Χρουστσόφ ὅταν εἶδε
τούς Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:
Το ΣτΕ µε την υπ’ αριθµόν 2287/2015 απόφαση του, έκρι-
νε ως αντισυνταγµατικούς τους νόµους 4051/2012 και 
4093/2012, λόγω της πρόχειρης και ανεπαρκούς, αναλο-
γιστικής µελέτης που προηγήθηκε της ψήφισής τους και 
χιλιάδες συνταξιούχοι δικαιώθηκαν στο αίτηµα τους για 
την επαναφορά των συντάξεών τους στα ποσά που ίσχυ-
αν προ του 2012. Από την εφαρµογή τους, επεβλήθησαν 
περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις από το 
2012 και µετά. Οι παραπάνω νόµοι παραβιάζουν τις θεµε-
λιώδεις αρχές των δικαιωµάτων που πηγάζουν τόσο από 
την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 
όσο και από το Ελληνικό Σύνταγµα.

Τα αναδροµικά που µπορούν να διεκδικηθούν δικα-
στικά είναι:
• Η µείωση επικουρικών συντάξεων 10%, 15% και 20% 
για ποσά άνω των 200 ευρώ µε το νόµο 4051
• Η περικοπή κύριων συντάξεων κατά 12% για το ποσό 
που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ το µήνα µε το νόµο 4051
• Η µείωση επί αθροίσµατος συντάξεων (κύριων και 
επικουρικών) άνω των 1.000 ευρώ µε ποσοστά 5% ως 
τα 1.500 ευρώ, 10% από 1.500 έως 2.000 ευρώ, 15% 
από 2.000 έως 3.000 ευρώ και 20% από 3.000 ευρώ 
και πάνω
• Η κατάργηση των ∆ώρων και του επιδόµατος αδείας 
από κύριες συντάξεις που ήταν στα 800 ευρώ ετησίως ή 
στο διπλάσιο της σύνταξης για ποσά κάτω των 800 ευρώ
• Η κατάργηση των ∆ώρων και του επιδόµατος αδείας 
από τις επικουρικές συντάξεις που ήταν δυο επικουρικές 
επιπλέον ετησίως (13η και 14η επικουρική)

Στις 31/12/2018 λήγει η προθεσµία προσφυγής για 
όσους έχουν βγει στη Σύνταξη πριν το 2017, οι οποίοι κιν-
δυνεύουν να χάσουν το δικαίωµα να διεκδικήσουν το σύ-

νολο του ποσού των αναδροµικών τους. Είναι δυνατή η 
διεκδίκηση αναδροµικών για µια πενταετία.

Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ∆ΕΚΟ, ΕΤΑΑ Τρα-
πεζών, πρέπει να υποβάλλουν µέχρι 31/12/2018 την έντυ-
πη αίτηση στον φορέα συνταξιοδότησής τους για διακο-
πή µειώσεων νόµων 4051 και 4093 και επαναφορά των 
∆ώρων στην κύρια σύνταξη όπως προβλέπεται από τις 
αποφάσεις ΣτΕ από 01/97/2015. Αντίστοιχη αίτηση κά-
νουν και στο ΕΤΕΑΕΠ για την επικουρική. 

Η αίτηση από µόνη της αφορά στην υπενθύµιση της 
απαίτησης προς την πολιτεία και δεν παράγει κανένα νο-
µικό αποτέλεσµα. Χωρίς νοµική αγωγή ο ΕΦΚΑ δεν είναι 
υποχρεωµένος να επιστρέψει τα χρήµατα σε αυτούς που 
θα κάνουν αίτηση, αλλά µόνο σε όσους έχουν κινηθεί νο-
µικά και έχουν λάβει απόφαση που αφορά τους ίδιους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ:
Η κατάργηση του 13ου και 14ου µισθού έχει κριθεί αντι-
συνταγµατική!! Η δικαστική διεκδίκηση των µισθολο-
γικών περικοπών λόγω των Μνηµονίων (∆ώρο Χρι-
στουγέννων, ∆ώρο Πάσχα, Επίδοµα Αδείας) και αφορά 
όλους τους δηµοσίου υπαλλήλους, που εργάζονται σε 
δήµους ή οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο δηµο-
σίου δικαίου. Το διεκδικούµενο ποσό, περιλαµβάνο-
ντας, ∆ώρο Χριστουγέννων, ∆ώρο Πάσχα, Επίδοµα 
Άδειας, Ηθική Βλάβη υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ ανά 
υπάλληλο, πλέον τόκων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τη δι-
καστική διεκδίκηση και εν γένει ενηµέρωση για τα δικαι-
ώµατα σας για τις περικοπές των συντάξεων και των απο-
δοχών σας µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το γραφείο µας 
στο τηλ: 211-1821258

Email επικοινωνίας: syllogikesagoges@yahoo.com

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

∆ιανοµή
κατ οίκον
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Η µετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας που παρά τω νόµω και 
παράτυπα δροµολογείται να πραγµατοποιηθεί στο δήµο 
Αµαρουσίου, βαραίνει τις εκάστοτε δηµοτικές αρχές του 

τόπου που εδώ και χρόνια σωπαίνουν υπόπτως αφού οι συµφωνίες 
κάτω από το τραπέζι στο δήµο Αχαρνών «δίνουν και παίρνουν». 

Η τεραστίων διαστάσεων επένδυση που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει 
στο δήµο Αµαρουσίου και οι νέες θέσεις εργασίας οι οποίες ανοίγονται, 
αποτελούν πλήγµα για την τοπική επιχειρηµατικότητα και τα επίπεδα 
ανεργίας στο δήµο µας. 

Επί σειρά ετών και από τη θέση του αντινοµάρχη υποστήριζα ότι ο ∆ήµος 
θα έπρεπε να ενθαρρύνει τις επενδύσεις που από τότε αξίωνε το καζίνο για την 
περιοχή της Πάρνηθας αναφορικά µε την ανακατασκευή του κτιρίου και την 
επέκταση του,  δηµιουργώντας νέους χώρους αναψυχής , σε ένα 
υπερσύγχρονο κτίριο που σήµερα θα αποτελούσε ουσιαστικά το τροχοπέδη 
στη µετακίνησή του από τον τόπο µας. 

Παράλληλα είχα προτείνει να αξιοποιήσουµε και άλλα κτίρια που 
βρίσκονται στην Πάρνηθα, έχοντας προβεί στις απαραίτητες επαφές µε 
µεγάλους οικονοµικούς παράγοντες οι οποίοι µε περαιτέρω επενδύσεις,  θα 
καθιστούσαν την Πάρνηθα πόλο έλξης και θα έδιναν «ανάσα» στην αγορά της 
πόλης µας, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείκνυαν τον εθνικό µας δρυµό σε 
συνδυασµό µε την ιστορική αξία της πόλης µας. 

Η απρόκλητη επίθεση προς το πρόσωπό µου τότε, παραπλανώντας  την 
κοινή γνώµη µε δηλώσεις πως δήθεν υποστήριζα τον τζόγο, παραποιώντας τα 
λεγόµενά µου,  το σκοπό και την αιτία που υποστήριζα την ευκαιρία που 
ζητούσε ουσιαστικά το καζίνο για να παραµείνει στον τόπο µας, ερµηνεύτηκαν 
εσφαλµένα από οµάδες που έχουν διεισδύσει σε τοπικούς φορείς και 
παρατάξεις, που κατά την άποψή µου δεν είναι τίποτα περισσότερο από κοινοί 
ρουφιάνοι της πόλης µας,  που σαν ίαινες  αποδεικνύεται περίτρανα ότι µέχρι 
σήµερα µοναδικός σκοπός τους είναι να καταστρέφουν στο πέρασµά τους 
οτιδήποτε σωστό πάει να γεννηθεί στην πόλη µας. 

∆εν έκαναν όµως το ίδιο µε το ιστορικής αξίας κτίριο του Ξενία στην 
Πάρνηθα, το οποίο λειτούργησε και ως Σανατόριο λόγω του εξαιρετικού 
κλίµατος στην περιοχή, που έχει µετατραπεί σε στέκι τοξικοµανών. 

∆εν έκαναν το ίδιο µε το κτίριο του ξενοδοχείου- εστιατορίου  

«Κυκλάµινο» όπως και µε κανένα άλλο κτίριο στην Πάρνηθα που βρίσκεται στο 
έλεος του θεού και των παραβατικών. 

∆εν έκαναν το ίδιο όταν τα βασιλικά ανάκτορα υφαρπάχθηκαν από το 
δήµο Αχαρνών εν µία νυκτί, στερώντας µας ένα σηµαντικό περιουσιακό 
στοιχείο και κοµµάτι από την ιστορία του τόπου µας. 

∆εν έκαναν το ίδιο µε το Γυµνάσιο στην Αυλίζα,  που παρά το γεγονός ότι 
κόστισε 2 εκ. ευρώ δεν λειτούργησε ποτέ και σήµερα αποτελεί ορµητήριο της 
εγκληµατικότητας που εδράζει στην περιοχή. 

∆εν έκαναν το ίδιο µε τα ολυµπιακά ακίνητα που έπρεπε από την πρώτη 
στιγµή να περιέλθουν στη δικαιοδοσία µας, τα οποία σήµερα λεηλατούνται και 
καταστρέφονται χωρίς κανένα ενδιαφέρον από τους αρµόδιους. 

∆εν έκαναν το ίδιο όταν το εµπόριο των ναρκωτικών,  οι τοξικοµανείς και η 
εγκληµατικότητα  εδραιώθηκαν και άρχισαν σταδιακά να καταστρέφουν την 
ποιότητα ζωής µας, την επιχειρηµατικότητα και να βάζουν σε κίνδυνο 
τις ζωές µας. 

∆εν έκαναν τίποτα για τις φυλακές της Αµυγδαλέζας  που υποβαθµίζουν 
και βάζουν σε κίνδυνο την περιοχή µας και την ασφάλεια των κατοίκων. 

∆εν έκαναν τίποτα όταν αποµακρύνθηκαν από το δήµο οι οικονοµικές 
υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από τις Αχαρνές. 

∆εν έκαναν τίποτα για τα αντιπληµµυρικά έργα που δεν έγιναν ποτέ και 
εξαιτίας τους χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. 

∆εν έκαναν το ίδιο µε τα πέντε νόµιµα καταστήµατα τυχερών παιγνίων, 

αφού κόπτονταν για τον τζόγο, που ανοίχτηκαν στην πόλη των Αχαρνών και 
δεν διαφέρουν σε τίποτα από το καζίνο.

∆εν έκαναν τίποτα για έναν δήµο που θα έπρεπε να έχει πλεονάσµατα και 
αντ’ αυτού είναι υπερχρεωµένος,  µε πάνω από 100 εκ. ευρώ  εξαιτίας αυτών 
που τόσα χρόνια καταληστεύουν τα ταµεία του. 

Για όλα τα παραπάνω, εδώ και πέρα από δύο δεκαετίες έχω προτείνει 
ουσιαστικές λύσεις, µε αποδεικτικά στοιχεία, οι οποίες αν είχαν εισακουστεί η 
πόλη µας θα βρισκόταν ήδη σε τροχιά ανάπτυξης και το καζίνο θα ήταν µία 
δεδοµένη για το δήµο Αχαρνών κερδοφόρα επένδυση,  που µόνο οφέλη θα 
µπορούσε να του προσδώσει και δεν θα συζητούσαµε σήµερα για την 
αποµάκρυνσή του. 

Ακόµα και αυτή την ύστατη στιγµή για την τύχη του καζίνο στην πόλη µας, 
διατηρούµε την ελπίδα να αποτρέψουµε την µετεγκατάσταση του, διότι υπάρχουν 
αρκετά µελανά σηµεία πάνω στα οποία εάν ο δήµος κινηθεί άµεσα µπορεί να 
διακόψει τις διαδικασίες αποφάσεων για την µετεγκατάσταση. Για το λόγο αυτό 
καταθέτουµε σήµερα Τρίτη 13 Νοεµβρίου 2018, αίτηµα για σύγκλιση Έκτακτου 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε µοναδικό θέµα την αποτροπή της µετεγκατάστασης 
του καζίνο της Πάρνηθας εφόσον δεν πληρούνται σηµαντικές προϋποθέσεις για 
την αποµάκρυνσή του από την πόλη µας.

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

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

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

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Αίτηµα  άµεσης  σύγκλησης εκτάκτου  ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Τρίτη, 13 Νοεµβρίου 2018

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Με την παρούσα επιστολή µου, και κατόπιν των τελευταίων εξε-
λίξεων σχετικά µε το καζίνο της Πάρνηθας, παρακαλώ όπως συ-
γκαλέσετε άµεσα Έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε µοναδικό θέ-
µα συζήτησης την αποτροπή της αποµάκρυνσης και µετεγκατά-
στασης του καζίνο της Πάρνηθας.  

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης 

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών
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Μεταξύ φίλων από τις Αχαρνές και τους Θρακοµακεδόνες 
Βουλευτής της Ν∆ Βασίλης Οικονόµου. Μια ακόµη κατα-
πληκτική συνάντηση στελεχών και φίλων που υποστηρί-

ζουν την υποψηφιότητα µου µε την Ν∆ στην Ανατολική Αττική στις 
ερχόµενες βουλευτικές εκλογές. Το Γενικό Επιτελείο για άλλη µια 
φορά τα πήγε θαυµάσια! Μαζί του και οι ∆ήµαρχοι Αχαρνών  Γιάν-
νης Κασσαβός και  Φυλής  Χρήστος Παοππούς...Τους ευχαριστώ 
όλους για την συνεργασία τους. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και 
τις φίλες µου που µε στηρίζουν, δήλωσε ο κ. Οικονόµου.. Η δύνα-
µη µου είναι η αγάπη όλων όσων πιστεύουν στο δίκαιο αγώνα που 
κάνω για µια καλύτερη Ελλάδα. Το ταξίδι συνεχίζεται...

Σπύρος   Βρεττός : «Σήµερα έζησα από κοντά 
δύο αιµοδοσίες, την εθελοντική Αιµοδοσία 
από το Σωµατείο Εθελοντών Αιµοδοτών «∆έ-

ντρο Ζωής» και την Εθελοντική Αιµοδοσία του Συλ-
λόγου Κρητών Αχαρνών που είναι αφιερωµένη στον 
αξέχαστο χοροδιδάσκαλο του συλλόγου, Νίκο Κα-
µπουράκη. Η εθελοντική αιµοδοσία είναι σαφής έν-
δειξη φιλαλληλίας και αλτρουισµού… τα συγχαρη-
τήριά µου σε όσους συνετέλεσαν σε αυτήν την προ-
σπάθεια και είµαι περήφανος που µέλη της παράτα-
ξής µας έδωσαν λίγο αίµα για τον συνάνθρωπό τους»

Αρκετός  ήταν ο κόσµος 
που παραβρέθηκαν το µε-
σηµέρι της  Κυριακής 18 

Νοεµβρίου 2018,  στην εκδήλω-
ση του γυναικείου τµήµατος της 
ΝΟ∆Ε Ν∆ Βόρειας Αττικής, στην 
κοσµική Ταβέρνα «Μπούλιος» 
στις Αχαρνές. 

Η Πρόεδρος της ΝΟ∆Ε Βόρει-
ας Αττικής Φρόσω Σακελλαρίου, 
η οποία και πήρε το λόγο διατρα-
νώνοντας την πρόθεση των πα-

ρευρισκοµένων να δώσουν 
σκληρή µάχη για την ανάδειξη 
στην πρωθυπουργία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, αλλά και η 
υπεύθυνη Γυναικών της οργάνω-
σης, Σεβαστή Παρασκευοπού-
λου, κέρδισαν τα εύσηµα για την 
άρτια οργάνωση της εκδήλωσης. 
Το παρών έδωσαν µεταξύ άλλων 
ο βουλευτής Επικρατείας Βασίλης 
Οικονόµου και οι βουλευτές Ατ-
τικής Γεωργία Μαρτίνου και Γιώρ-

γος Βλάχος, εκπρόσωπος του πο-
λιτευτή Αττικής Κωνσταντίνου 
∆έδε, αυτοδιοικητικοί και κοµµα-
τικά στελέχη, όπως η Πρόεδρος 
της ∆ΗΜΤΟ Μενιδίου Γεωργία 
Βλάχου, ο Μιχάλης Γαλιώτης, o 
Γιώργος Χριστακόπουλος, ο ∆η-
µήτρης Κοζανίτης, η Ελίνα Κω-
στοπούλου και πολλοί άλλοι, 
γνωστοί για τη δράση τους στην 
τοπική κοινωνία και στην ΒΑ Ατ-
τική γενικότερα.

Μια άψογη εκδήλωση για κοινωνικό σκο-
πό, διοργανωµένη από τον, ιερέα της ενορί-
ας  αγίου ∆ιονυσίου, π. Αναστάσιο Σαργέ-

ντη µαζί µε τους αξιέπαινους εθελοντές και βοηθούς 
του, στην  αίθουσα GOLDEN SRAR Λ. Πάρνηθος το 
µεσηµέρι της Κυριακής 11 Νοεµβρίου 2018.  Υπήρ-
χαν τα πάντα. Από φαγητά και ποτά, µέχρι µουσική 
(ζωντανή από διάφορα σχήµατα), χορευτικοί σύλ-
λογοι, λοταρία κ.α.  Όλα εθελοντικά (σερβιτόροι, 
µάγειρες κλπ), καταστηµατάρχες που πρόσφεραν 
τα προϊόντα τους, µουσικοί/τραγουδιστές.  Υπήρξε  
ανταπόκριση  και από  πιστούς και από  επισήµους 
διεκδικητές  των επόµενων δηµοτικών εκλογών.  

Με την Επίσηµη ∆οξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου 
και την κατάθεση στεφάνων στην προτοµή του Μήτρου Λέκκα στην 
Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώ-
σεις για την Ηµέρα των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Εισοδίων της Θε-

οτόκου, την Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018, παρουσία εκπροσώπων, του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών, των Ενόπλων ∆υνά-
µεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και Αγηµάτων από σχολεία και τοπικούς συλλό-
γους του ∆ήµου Αχαρνών, υπό τους ήχους της Φιλαρµονικής Ορχήστρας 
Αχαρνών, ενώ τον Πανηγυρικό λόγο της ηµέρας εκφώνησε ο Σµήναρχος (Ι) Χρήστος Συλαϊδής.  Ο ∆ήµος Αχαρνών, εκφράζει σεβασµό στις Ελ-
ληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις, οι οποίες σύµφωνα µε το Σύνταγµα έχουν ως αποστολή την τήρηση της ασφαλείας και της εδαφικής ακεραιότητας 
της χώρας, της ∆ηµοκρατίας και της Ελευθερίας των Ελλήνων και αποτίει φόρο τιµής στα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων που αγωνίστηκαν 
για την Πατρίδα µας, αλλά και στα στελέχη που σε καιρό Ειρήνης διασφαλίζουν τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα των Ελλήνων.



Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών 
µε τον Υπουργό Εσωτερικών
Ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασ-
σαβός συνα-
ντήθηκε τη 
∆ευτέρα 12 
Νοεµβρίου 
2018, µε τον 
Υ π ο υ ρ γ ό ς 
Εσωτερικών 
κ. Αλέξη Χα-
ρίτση. Αντικεί-
µενο της συ-
ν ά ν τ η σ η ς 
ήταν η συνεργασία του Υπουργείο Εσωτερικών και του ∆ήµου 
Αχαρνών στα πλαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης των δυο 
µερών για τις εγκεκριµένες προτάσεις χρηµατοδότησης του ∆ή-
µου Αχαρνών, από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, που αφορούν την «Προµήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου 
Αχαρνών» συνολικού προϋπολογισµού 276.000,00 ευρώ και 
την «Προµήθεια Μηχανηµάτων Έργου ή/και συνοδευτικού υλι-
κού» προϋπολογισµού  195.000 ευρώ. 

Στη συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών µε τον ∆ήµαρ-
χο Αχαρνών, συζητήθηκαν επίσης θέµατα που αφορούν την Οι-
κονοµική Εξυγίανση του ∆ήµου Αχαρνών και τις προσπάθειες 
που καταβάλλει η δηµοτική αρχή, για την οικονοµική βιωσιµό-
τητα του δήµου, για την κάλυψη ληξιπρόθεσµων οφειλών προ-
ηγουµένων ετών, αλλά και για την κατάρτιση του Προϋπολογι-
σµού Οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
Οικονοµικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, αλλά και τις αλλαγές 
που ισχύουν  από την ψήφιση του Νόµου 4555/2018 - Πρό-
γραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι. 

Συνάντηση του ∆ηµάρχου  µε το νέο ∆.Σ. 
του Συλλόγου Γονέων του 21ου ∆ηµοτικού

Με το νεοεκλεγέν ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 
21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών συναντήθηκε ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, παρουσία του Γενικού Γραµµατέα 
του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη και του Προέδρου της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρ-
νών κ. Κώστα Καρυδάκη. 
Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέµα της επικείµενης µετεγκατάστα-
σης του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών και της προόδου των 
εργασιών του εργολάβου της ΚτΥπ ΑΕ (πρώην ΟΣΚ), στον νέο χώ-
ρο του σχολείου, καθώς και η κάλυψη των λειτουργικών ζητηµά-
των του σχολείου µέχρι την ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης. 
Όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός: «Ο ∆ή-
µος Αχαρνών και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
παρακολουθούν  την πορεία εργασιών του εργολάβου της ΚτΥπ 
ΑΕ για την µετεγκατάσταση του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρ-
νών και είναι διαθέσιµοι για κάθε είδους συνεργασία ή/και βοήθεια, 
προκειµένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα που έχει οριστεί, ώστε 
την περίοδο των Χριστουγέννων να είναι εφικτή η µετεγκατάσταση 
του σχολείου στον νέο χώρο»

Ολοκληρώθηκαν οι Σεµιναριακοί 
Κύκλοι Οµαδικών ∆υναµικών
- Εργαστηρίων της ∆ΗΚΕΑ
Με επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκαν, την Κυρια-
κή 18 Νοεµβρίου, οι  
Σεµιναριακοί Κύκλοι 
Οµαδικών ∆υναµι-
κών -Εργαστηρίων 
της ∆ηµοτικής Κοινω-
φελούς Επιχείρησης 
Αχαρνών, µε τη τέταρ-
τη ενότητα: «Η δύναµη της συγνώµης - η δύναµη της αγάπης».

Το σεµινάριο παρουσίασαν οι εισηγητές/συντονιστές επί της θε-
µατικής ενότητας ∆ηµήτρης Γιακουµάκης,  και Ευφροσύνη Σταβέρη. 
Ο εισηγητής  αναφέρθηκε εκτενώς στη θεραπευτική δύναµη που 
κρύβουν µέσα τους οι δυο αυτές λέξεις, δίνοντας συγκεκριµένα πα-
ραδείγµατα αντίδρασης σε κάθε κατάσταση. Χαρακτήρισε δύσκολο 
αλλά απαραίτητο να αντιµετωπίσει ο καθένας τον πόνο που του προ-
κάλεσαν οι άλλοι, ανατρέποντας µε τη δύναµη της συγνώµης τη λε-
πτή γραµµή που τους χωρίζει και τόνισε ότι η δύναµη της αγάπης εί-
ναι µια από τις µεγαλύτερες δυνάµεις που υπάρχουν και, όταν εκ-
φράζεται µε ανιδιοτελή προσφορά, γίνεται σχεδόν θαυµατουργή.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. Μαρία Ναυροζίδου, 
ευχαρίστησε τους συµµετέχοντες οµιλητές όπως και τον κόσµο που έδω-
σε το «παρών», προκειµένου να ενηµερωθεί για ένα τόσο ιδιαίτερο κι ευ-
αίσθητο θέµα. Παράλληλα, ανανέωσε το ραντεβού για τα επόµενα εργα-
στήρια τα οποία παρέχονται δωρεάν και στοχεύουν στην πρόληψη και την 
αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων που αντιµετωπίζει η σύγχρονη οι-
κογένεια και κοινωνία. Σηµειώνεται, ότι για δεύτερο χρόνο, η ∆ΗΚΕΑ 
παρέχει προγράµµατα κοινωφελών υπηρεσιών και δοµών σε πληθυ-
σµιακές οµάδες µε αναζητήσεις και κοινωνικό προβληµατισµό.
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Προσφορά: Για τους χορούς σας 16 ευρώ το άτομο, πλήρες μενού και αναψυκτικά

Κέντρο  Κοινότητας  ∆ήµου Αχαρνών
Το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτηµα Ροµά του ∆ήµου Αχαρνών εί-
ναι µια νέα διευρυµένη δοµή κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες πλη-
θυσµιακές οµάδες. Αποτελεί το πρώτο σηµείο υποδοχής κι εξυπηρέ-
τησης των πολιτών και το µέσο διασύνδεσής τους µε όλους τους φο-
ρείς, δοµές, υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράµµατα κοινωνικής προ-
στασίας που αναπτύσσονται σε τοπικό, περιφερειακό κι εθνικό επίπεδο. 

Λειτουργεί υποστηρικτικά, επικουρικά και συµπληρωµατικά µε τη 
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών, η οποία και 
το εποπτεύει. Σχεδιάστηκε από το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», είναι ενταγµένο στον Άξο-
να Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπο-
λέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συ-
νοχής» του Ε.Π. «Αττική» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήµατος Ροµά πε-
ριλαµβάνει τρεις κεντρικούς άξονες:
● Υποδοχή, Ενηµέρωση και Υποστήριξη πολιτών
● Συνεργασία µε Υπηρεσίες, Φορείς και ∆οµές παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής προστασίας
● Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτι-
κού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική έντα-
ξη των ωφελουµένων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο είναι εντελώς δωρε-
άν. 

Στόχος είναι η εξατοµικευµένη ολιστική προσέγγιση των κοινωνι-
κών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρ-
νών, για την καταπολέµηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλει-
σµού και κάθε µορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην 
απασχόληση.

Ωφελούµενοι της δοµής είναι πολίτες που κατοικούν στον ∆ήµο 
Αχαρνών και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούµενοι του Προγράµµα-
τος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης», καθώς και άτοµα και οικο-
γένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλει-
σµού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτοµα που βιώνουν καταστάσεις αποκλει-
σµού, µετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, 
ΑµεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτηµα Ροµά του ∆ήµου Αχαρ-
νών συστεγάζονται µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου 
Αχαρνών στο ισόγειο του 1ου κτηρίου επί της οδού Φιλαδελφείας 87 
και Μπόσδα στο ∆ήµο Αχαρνών και λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Πα-
ρασκευή 8.00 έως 16.00.
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ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το   ΣΑΒΒΑΤΟ   01 ∆εκεµβρίου  2018 και ώρα   9.00 π.µ. ΕΤΗΣΙΟ 

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

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ελένη (Το  γένος Νίκα – Κουταλιανού) 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Χρήστος  και  Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, Μαρία Βαρελά 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Σταµάτης και Μαρία, Κώστας και Ελένη, Σπύρος και Ελένη, 

Αχιλλέας και Φανή, Γιώργος και Μαρία.
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ

ΤΑ   ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΣ 

ΜΑΡΙΩΣ», Παπαδηµητρίου 8 - Αχαρνές

 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   02  ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα   09.30 

π.µ., ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπη-

µένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΣΟΦΙΑΣ   ΧΗΡΑΣ  ΠΑΥΛ.  ΒΑΣΙΛΟΒΙΤΣ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ελισάβετ   και  Παναγιώτης Κατσαντώνης, 

                       Απόστολος Βασίλοβιτς, Ελένη Βασίλοβιτς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Βασίλειος  και  ∆ήµητρα, Παύλος, 

                          Σοφία  και  Εµµανουήλ, Μιχαήλ  και  Βάγια
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ : Παναγιούλα, Παναγιώτης, Απόστολος, Θωµάς

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα  «Ραντεβού της Μαριώς»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   2  ∆εκεµβρίου  2018 και ώρα   09.30 

π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου  Βλασίου  – 
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του  πολυαγαπηµένου µας,  

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Προπάππου και Θείου.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΤΣΟΥΡΑΠΑ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ελένη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Κατερίνα και Παναγιώτης Μιχαήλ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Νίκος, Αλεξάνδρα και Λουκάς

ΤΟ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟ : Παναγιώτης 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφέ  «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ».

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.µ.   40ΗΜΕΡΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυσίου, στις Αχαρνές, υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής Της πολυαγαπηµένης µας Συζύγου, Αδελφής και Θείας

ΑΣΗΜΙΝΑ  Ν. ΤΣΑΜΑΛΗ -ΜΠΟΥΡΑΝΑΚΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Νικόλαος Τσαµάλης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : ∆ήµητρα  και Λάζαρος Σιµονιάν, Αντωνία και ∆ηµή-
τριος Πατεράκος, Θεόδωρος Μπουρανάκος, Φώτης και Ματίνα 
Μπουρανάκου, Ιωάννης και Βασιλεία Μπουρανάκου, Ηλίας και 

Θεοδώρα Μπουρανάκου, Γεώργιος και Αναστασία Τσαµάλη, ∆η-
µήτριος  και Αναστασία Τσαµάλη, Αναστασία και Χρήστος Φύτας 

 ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα του Ναού

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ   ΕΤΗΣΙΟ    ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ   08  ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 09.00 µ.µ., 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ   ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Βλασίου – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-

µένου µας, Συζύγου, Εξαδέλφου,  Θείου και Φίλου.

ΙΩΑΝΝΗ   ∆ΗΜ.   ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : Σίτσα   Κατάρα 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ  ΦΙΛΟΙ  ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   2  ∆εκεµβρίου  2018 και ώρα   09.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου  – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής 

της πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  (ΛΙΤΣΑΣ)   ΓΕΩΡ.  ∆ΑΜΑΣΚΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : ∆ήµητρα και Χρήστος Κουντουριώτης, 
Παναγιώτης ∆αµάσκος, Φραντέσκα ∆αµάσκου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Κων/νος και  Όλγα  Κουντουργιώτη, 

Γεώργιος  Κουντουριώτης
ΤΟ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟ  -  ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ , ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν στο  
πένθος µας, για την  απώλεια της πολυαγαπηµένης µας,  Μητέρας, Γιαγιάς, 

Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας.

ΕΛΕΝΗ  ΧΗΡΑ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ∆Ε∆Ε
(Το γένος Γεωργίου Ράπτη)

Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε όσους  κατέθεσαν  στέφανο στη σορό της   καθώς 
και όσους  έδωσαν χρήµατα για το  Φιλόπτωχο του Αγίου Βλασίου.

Η  οικογένεια της
Η  κόρη της

Λίλα  Χήρα Ευαγγέλου Τριβέλλα

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   16   ∆εκεµβρίου   2018  και ώρα  9.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑ-
ΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές , για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπηµένης µας,  Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΝΗ  ΧΗΡΑ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ∆Ε∆Ε
(Το γένος Γεωργίου Ράπτη)

Η  ΚΟΡΗ : Λίλα  χήρα Ευαγγέλου Τριβέλλα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :   Γεώργιος , Ελένη, Φίλιππος

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Μαίρη  Χρήστου Ράπτη, Φανή Χρ. Τριβέλλα, 

Όλγα ∆ηµ. ∆έδε, Θεµιστοκλής Βαρελάς
ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

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

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

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

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

ipapadimitrakis@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - 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

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 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επισκέπτρια καταστηµάτων  γυ-
ναικείων ειδών. Τηλ. 210 2468251. 
4∆210
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 Κεντρι-
κό Μενίδι. Τηλ. 210 2444539.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγ-
γλικού Πανε/µίου, µε master και πολύ 
µεγάλη εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα 

για όλα τα επίπεδα  (PROFICIENCY, 
LOWER, ETC.)  - µαθητές,  υποψηφίους 
Πανε/µιων, Ακαδηµιών Εµπ/κού Ναυ/
κού, Αεροπορίας,  Ξεναγών, εργαζοµέ-
νους,  επαγγελµατίες, εµπορική αλλη-
λογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Με-
θοδική εργασία.  Τηλ. 6907653300
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα 
Μαθηµατικών, σε µαθητές γυµνασίου. 
Τηλ. 6970 276090. 5∆206.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα 
Α.Ο.Θ. σε µαθητές για προετοιµασία 
Τρίτη Λυκείου. Τηλ. 6973 653326. 
5∆206.
ΑΡΧΑΙΑ, ΕΚΘΕΣΗ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ παραδίδονται ιδιαίτε-
ρα µαθήµατα 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 
απογευµατινές ώρες   σε  Κέντρο Ξένων 
Γλωσσών .   Τηλ. 6972 635189. 5∆206.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, πα-
ραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου 
– Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 
864789. 10∆214
ΓΑΛΛΙΚΩΝ µαθήµατα παραδίδονται από 
κάτοχο πτυχίου διδασκαλίας ΤΚΤ και 

sorbonne c2 Αχανές. Τηλ 6974962940. 
4∆208 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτη πανεπιστηµίου 
Αθηνών µε πολυετή εµπειρία και γνώσεις 
ψυχολογίας, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµα-
τα σε µαθητές ∆ηµοτικού (όλα τα µαθήµα-
τα), Γυµνασίου και Λυκείου µε εγγυηµένη 
επιτυχία. Τηλ. :  6975828805 4∆208
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ µαθήµατα Αγγλικών  
καθώς και µελέτη σχολικών  µαθηµάτων 
σε παιδιά δηµοτικού.  Τιµή 10 ευρώ. Τηλ. 
6976 433192. 4∆208
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος παραδίδει ιδι-
αίτερα µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου 
– λυκείου . 20/ετής εµπειρία, µεταδοτικό-
τητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 
4∆208

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.

25/11/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 
210/2442311

26/11/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ  Λιοσίων 66.  ΤΗΛ. 210/2407650

27/11/2018  ΤΡΙΤΗ ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ Πάρ-
νηθος 23.ΤΗΛ. 210/2464914

28/11/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆-
ΝΗ   Πάρνηθος 95.  ΤΗΛ. 2102445975

29/11/2018  ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211/7000902

30/11/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΗΛΙΑΣ  Αγ. ∆ιονυσίου 4. ΤΗΛ. 210/2407559

1/12/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Ολυµπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 
210/2476279

2/12/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΖΕΡ∆ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(κληρ.) Αγίου ∆ιονυσίου 36 .ΤΗΛ. 
210/2441644

3/12/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440

4/12/2018  ΤΡΙΤΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Φιλα-
δελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

5/12/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕ-

ΜΗΣ Πλ. Θρακ/δόνων Εµπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 
210/2432259

6/12/2018 ΠΕΜΠΤΗ ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

7/12/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λεωφ.Θρακοµακεδόνων 242 
.Τ.210/2435820

8/12/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ-
ΡΗΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792

9/12/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗ-
ΝΗ ∆εκελείας 51. ΤΗΛ. 210/2448377

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 25/11/2018 ΕΩΣ 9/12/2018
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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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