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Σαφέστατη και ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο ∆ήµος 
Αχαρνών επί δηµαρχίας Γιάννη Κασσαβού έχει 
επιτύχει ένα θαύµα στα οικονοµικά του ∆ήµου 

Αχαρνών, αποτελεί η πρόταση του ∆ηµάρχου και η ψή-
φισή της από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για τη µείωση 
των ∆ηµοτικών τελών 10% στις κατοικίες όλων των δη-
µοτών του ∆ήµου Αχαρνών. 

Όλοι γνωρίζουµε ότι στην αρχή της περιόδου που ανέ-
λαβε ο Γιάννης Κασσαβός, τα οικονοµικά του δήµου 
έµοιαζαν µε… βαρέλι χωρίς πάτο. 

Πιο συγκεκριµένα, ο δανεισµός και οι επιµηκύνσεις δα-
νείων προηγούµενων διοικήσεων, άγγιζαν τα 100.000.000 
ευρώ ενώ το όλο εγχείρηµα για να ορθοποδήσει ο ∆ήµος 
Αχαρνών οικονοµικά, υπονοµεύεται και από το "αγκάθι" 
του ταµειακού ελλείµατος των 10.270.905,31 ευρώ που 
παρέλαβε η διοίκηση Κασσαβού. 

Ο Κασσαβός, στα 4 χρόνια διοίκησης του ∆ήµου Αχαρ-
νών, µείωσε δραστικά τις δαπάνες του ∆ήµου και κατάφε-
ρε, να αποπληρώσει δάνεια και τόκους προηγούµενων 
ετών ύψους 14.007.510,59 ευρώ (µέχρι σήµερα), να 
αντιµετωπίσει  κατασχέσεις από οφειλές προηγούµενων 
ετών ποσού που ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, αλλά και να 
καλύψει ληξιπρόθεσµες οφειλές προηγούµενων ετών 
ύψους 19.848.744,65 ευρώ. 

Και όλα αυτά χωρίς να επιβαρυνθούν οι δηµότες 
του ∆ήµου Αχαρνών ούτε 1 ευρώ. 

Αντιθέτως εδώ και 3 χρόνια η διοίκηση Κασσαβού 

µε κοινωνική ευαισθησία, έχει προχωρήσει σε απαλ-
λαγές από δηµοτικά τέλη για ευπαθείς οµάδες πλη-
θυσµού: ● Άποροι, ● Άνεργοι, ● ΑµΕΑ, ● Τρίτεκνοι 
● πολύτεκνοι, ενώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 30η 
Νοεµβρίου 2018 η διοίκηση Κασσαβού "προχωρά" 
ένα βήµα παραπάνω και µείωσε 10% τα δηµοτικά 
τέλη για όλες τις οικίες µικρών και µικροµεσαίων 
δηµοτών. 

Σηµειώνεται ότι από την 
ανταπόδοση των δηµοτι-
κών τελών ο ∆ήµος Αχαρ-
νών έχει παραγγείλει και 
παραλαµβάνει τις επόµενες 
ηµέρες 3 καινούρια απορ-
ριµµατοφόρα, ενισχύοντας 
έτσι σηµαντικά τον "γερασµέ-
νο" και φθαρµένο στόλο 
απορριµµατοφόρων.

Οι εποχές που ο δανει-
σµός του ∆ήµου Αχαρ-
νών έπιανε κόκκινο, 
οι εποχές που ο ∆ή-
µος Αχαρνών δεν 
πλήρωνε τις υπο-
χ ρ ε ώ σ ε ι ς  τ ο υ , 
έχουν περάσει 
ανεπιστρεπτί. 

ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ Α∆ΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΥ

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

Μείωσε τα δηµοτικά
τέλη ο Κασσαβός

στις κατοικίες σε Αχαρνές και Θρακοµακεδόνες

Με µεγάλη επιτυχία πραγ-
µατοποιήθηκε στην αίθου-
σα  στο «Ραντεβού της Μα-
ριώς», Τετάρτη 27 Νοεµ-
βρίου 2018,  η συνάντηση 
της διευρυµένης ∆ηµοτι-
κής Παράταξης «Αχαρ-
νείς», µε κεντρικό οµιλητή 
τον υποψήφιο ∆ήµαρχο 
Οδυσσέα Καµπόλη.                               

ΣΕΛ. 9

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Μόνο ένας ικανός ηγέτης 
µπορεί να βάλει «φρένο» 
στη χαοτική και καταστρεπτική
τροχιά που βρίσκεται
ο ∆ήµος Αχαρνών

Οδυσσέας  Καµπόλης  - Επικεφαλής  
∆ηµοτικής Παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Αφετηρία νίκης για την παράταξη 
«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» 
του  Θεόφιλου Αφουξενίδη η µεγάλη µουσική  
βραδιάστο ANAIS CLUB, στη Βαρυµπόµπη

∆υναµικά και µε ενότητα η παράταξη Γιάννη Κασσαβού
ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 3

Έξοδος στις αγορές, όπως 
λέµε  «ελεύθερος µε 
περιοριστικά µέτρα»

Πολιτικό άρθρο του Κων. ∆έδε:

ΣΕΛ.11
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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

 Αλίµονο στους νέους που δεν επαναστατούν, έλεγε ένας παλιός µεγάλος 
πολιτικός. Σήµερα είναι ανάγκη να ενώσουµε τους νέους σε κοινά και υγιή 

ιδανικά. Το να αγωνίζεσαι για να φέρεις την αναρχία, την ανασφάλεια, τον ολο-
κληρωτισµό, δεν είναι αγώνας, αλλά πλύση εγκεφάλου, που δεν καθαρίζει µε 
σαπούνι, αλλά µε οδυνηρές εµπειρίες.

Η σύγκρουση της εκτελεστικής εξουσίας, των κυβερνήσεων, µε την 
εκκλησία, στην ουσία είναι µια πάλη, να αποδυναµωθεί η εξουσία που 

ασκεί ο κλήρος επάνω στο λαό µας και παράλληλα τα λαµόγια της πολιτικής 
εξουσίας, υπουργοί και βουλευτές να ιδιοποιηθούν την περιουσία της εκκλη-
σίας που είναι το φιλέτο του ψαχνού. 

Το να αγωνίζονται κάποιοι να αποδεχτούν ότι η 
κοµµουνιστική ιδεολογία δεν απέτυχε είτε σαν 

πολιτικό είτε σαν οικονοµικό σύστηµα, αυτό λέγεται Σα-
δοµαζοχισµός. ∆ηλαδή και πονάω και µ’ αρέσει. ∆εν εί-
µαστε όµως όλοι οι άνθρωποι έτσι. Η δηµοκρατία είναι 
βέβαια σύγκρουση συµφερόντων, δεν είναι όµως ολο-
κληρωτισµός.

Σε κάθε σκάνδαλο εκατοµµυρίων ευρώ, 
εµπλέκεται η εξουσία. Πολιτικοί, στρατιωτικοί, 

αστυνοµία,, δικαστικοί, κόµµατα και παρατρεχάµε-
νοι. Όταν σκάση η φούσκα, τότε ο κάθε ένας µε ότι 
µέσο διαθέτει, τρέχει να κουκουλώσει το σκάνδαλο. 
Βρίσκουν ένα εξιλαστήριο θύµα και του φορτώνουν 
τις αµαρτίες. Έτσι πάντα γίνεται. Έτσι είναι η φύση των 
ανθρώπων. Εξουσία, πλουτισµός, µαταιοδοξία. Μερικά πράγµατα δεν µπο-
ρεί να τα λύσει ούτε ο θεός. Παράδειγµα, οι  παπάδες που ευλογούν τους 
πυραύλους.

Οι  απλοί κληρικοί θα χάσουν τον σίγουρο µισθό τους, τον βασικό πόρο 
της ζωής τους, οι Μητροπολίτες θα χάσουν τα προνόµια του δηµοσίου που 

τρέφουν την µαταιοδοξία τους. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν του 
αυτά τα δύο ογκώδη προβλήµατα. Η σύγκρουση θα δηµιουργήσει χρόνια προ-
βλήµατα.

Οι πολιτικοί µας ακολουθούν την παροιµία. Άρπαξε να φας και κλέψε 
να έχεις. Και να τους κόψεις  το κεφάλι να το πουλήσεις, πόσα θα πά-

ρεις πίσω. Τρίχες. Κάποια προβλήµατα είναι άλυτα. Λωποδηταραίοι που έλε-
γε ο συγχωρεµένος Ηλιόπουλος.

Όποιος είναι κοµουνιστής είναι διεθνιστής, οπότε παύει να είναι Ελληνι-
στής. Αυτή είναι η ελαφριά εκδοχή. Η βάρβαρη εκδοχή είναι:  Όποιος δεν 

είναι µε εµάς, είναι  εχθρός του λαού. Έτσι έλεγε ο Στάλιν, ο Χίτλερ, ο Μάο, ο Κά-
στρο, ο Φράγκο και οι λοιποί.  ∆ηλαδή όποιος διαφωνεί µε τις µεθόδους µας πρέ-
πει να εξαφανιστεί. Όπως κάνουν οι Μουσουλµάνοι Τσιχανιστές, Ταλιµπάν κλπ.

«Εάν µ’ αγαπάς και είναι όνειρο, ποτέ να µην ξυπνήσω, γιατί µε την 
αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω». Τι νόηµα έχει η ζωή µας  χωρίς πό-

θο, αγάπη, αλληλοεκτίµηση, οικογένεια, παιδιά, εγγόνια, συνέχεια. Είναι µια 
τυχαία ύπαρξη, χωρίς κανένα σκοπό. Συµβαίνει όµως 
και έτσι σαν προσωπική επιλογή, συχνό φαινόµενο 
της ζωής µας.( µεταξύ µας τέτοια λέω στην γυναίκα 
µου και µαγεύεται).

Η γυναίκα από την φύση της αρέσκεται στις γλύ-
κες. Γλυκά είναι και τα λόγια της αγάπης. Όµως 

αυτά δεν γεµίζουν το στοµάχι. Εάν θυµηθείτε να τις φέ-
ρετε στο σπίτι λίγο παγωτό, ένα κουτί πάστες, ένα ταψά-
κι µπακλαβά, γλυτώνετε από την προσχεδιασµένη γκρί-
νια της. Και έχετε την ησυχία σας, γιατί θεωρεί ότι µόνο 
εκείνη σκέφτεται. Απλά και πρακτικά πράγµατα.

Πιστεύω ότι τα θεατρικά έργα είναι µια διαρκής 
προσπάθεια για την γνώση της βιολογικής κα-

τασκευής µας, για την συµπεριφορά µας απέναντι 
στους συνανθρώπους µας, για το πόσο επηρεάζεται αυτή από τον ψυχικό µας 
κόσµο, δηλαδή από το συναίσθηµα. ∆εν θα σταµατήσει αυτή η προσπάθεια, 
γιατί άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.

Η ζωή όλων µας, είναι ένας κύκλος 360 µοιρών. Όλοι µας στοχεύουµε 
στο κέντρο για την επιβίωση. Εγώ βλέπω το κέντρο από τις 15 µοίρες. Ο 

διπλανός µου από τις 25 µοίρες. Ο παραδιπλανός µου από τις 35. Ο αντίπαλος 
µου από τις 180 µοίρες. Ο σκοπός όλων µας είναι το κέντρο του κύκλου που εί-
ναι δύσκολο να το πετύχουµε, γιατί  όλο µετακινείται. Αλλιώς το στοχεύουµε 
και αλλού βρίσκεται. Όλοι µας έχουµε αυτό το πρόβληµα. Το κέντρο είναι, η 
ισχύς,  το χρήµα, η εξουσία.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Για όλα τα προβλήµατα 
υπάρχει λύση, άλλη οδυνη-

ρή, άλλη λιγότερο, άλλη ευχάρι-
στη. Αρκεί η πρόθεση σου να είναι 
έντιµη. Εάν η λύση που προτείνεις 
είναι για ίδιο ώφελος, τότε χειρο-
τερεύεις το πρόβληµα το οποίο θα 
σου γίνει µπούµερανγκ, θα το 
βρεις µπροστά σου. Η ατιµία δεν 
επιβραβεύεται από κανένας µας.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Μέσα σε µια λαµπερή εορταστική ατµόσφαιρα, ο δήµος Αχαρ-
νών και η ∆ΗΚΕΑ, άναψαν  την Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου στις 
19:45 το βράδυ, το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, στην 

κεντρική πλατεία Αχαρνών. Το µεγάλο φυσικό έλατο, θα δεσπόζει 
στην πλατεία της πόλης , µέχρι το τέλος των γιορτών, πλαισιωµένο 
από τα σπιτάκια του Αϊ Βασίλη, τον σταθµό των παιχνιδιών, τον χιο-
νάνθρωπο, το εργαστήρι κατασκευών και τα φουσκωτά. Κάτω από 
το φωτεινό δέντρο της πλατείας,εκείνη τη βραδιά οι µουσικές εκδη-
λώσεις που θα αρχίσουν αµέσως µετά τη φωταγώγηση, µε τη ∆ηµο-
τική Ορχήστρα Αχαρνών και τους Θανάση Κοµνηνό, Μαρία Μανω-
λάκου,Νίκο Μπουρνέλη και Κατερίνα Σκρέκη θα δώσουν από την 
κεντρική σκηνή, τον παλµό και τον τόνο των γεµάτων ζωντάνια Χρι-
στουγέννων .

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το µεσηµέρι της Κυριακής 
2 ∆εκεµβρίου 2018 η εθελοντική αιµοδοσία του Παραρτήµατος 
Αχαρνών και Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Εί-

µαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τη µεγάλη συµµετοχή των συµπολι-
τών µας που µε ευαισθησία αγκάλιασαν αυτή δράση προσφοράς και αγά-
πης προς το συνάνθρωπο. Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσµα και συµµετείχαν στην αιµοδοσία καθώς και το ∆.Σ. 
του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών για την παραχώρηση του χώρου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, για δεύτερη χρονιά, από τη ∆Η.ΚΕ.Α η 
ενηµέρωση των δηµοτών πάνω σε κοινωνικά φαινόµενα 
και ζητήµατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, µε 

σκοπό την αναγνώριση και την αντιµετώπισή τους. Στόχος των Σε-
µιναριακών Προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται µε πρωτο-
βουλία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών είναι 
η κατανόηση των δύσκολων κοινωνικών συνθηκών που συντε-
λούν στην ανάπτυξη διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων 
και οι τρόποι αντιµετώπισης των διαταραχών στην κατεύθυνση της 
προαγωγής της Ψυχικής Υγείας.

Στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεµόνων του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών και των µι-
κρών µαθητών, βρέθηκε το πρωϊ της Κυριακής 2 ∆εκεµβρίου 

2018, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός. Σε δηλώσεις του ο κ. Βρεττός, τόνισε : «από την πρώτη στιγ-
µή σταθήκαµε δίπλα στον αγώνα γονιών και µαθητών του 10ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου. Η συγκεκριµένη κεραία βρίσκεται σε απόσταση µόλις 

40 µέτρων από το σχολείο και όπως αντιλαµβανόµαστε υπάρχει έντονη 
ανησυχία για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία των µικρών µαθητών. Είναι 
υποχρέωση και καθήκον όλων µας να ενώσουµε τη φωνή µας µε τη δι-
κή τους και να απαιτήσουµε εδώ και τώρα αποξήλωση της κεραίας. Το 
οφείλουµε πρώτα και πάνω απ΄όλα στα παιδιά µας». 

Κατ’ επανάληψη ο Σύλλογος Οικισµού Ξενοδοχουπαλλη-
λων Αχαρνών ζητούσε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ή-
µου Αχαρνών σε ότι αφορά την συντήρηση και την καθαριό-

τητα της Λ. Κύµης και του παράδροµου της. Παρότι από το 2017 η Πε-
ριφέρεια Αττικής έχει κάνει σαφές µε έγγραφο τής την ευθύνη του 
∆ήµου για τις συγκεκριµένες ενέργειες η δηµοτική Αρχή συνεχίζει 
να θεωρεί ότι είναι αν αρµόδια. Στον κυκεωνα της ανευθυνότητα των 
φορέων απαντάει µε αυστηρό έγγραφό της η Αποκεντρωµενη ∆ιοί-
κηση Αττικής (βλέπε συνηµµένο). Εκτός της αµέσης απάντησης από 
τον ∆ήµο Αχαρνών για τις ενέργειες που όφειλε να είχε πράξει, κά-
νει σαφές ότι η ευθύνη καθαρισµού της Λ. Κύµης ανήκει στο ∆ήµο. 
Προσθέτει επίσης την ευθύνη του ∆ήµου βάσει της κείµενης νοµο-
θεσίας για αποψίλωσης και αποκοµιδή προϊόντων κοπής. 
 Κάτοικος της Βαρυµπόπης µας έστειλε το εξής : «Ένα µήνα πριν 

σας έστειλα µία επιστολή περιγράφοντας την απαράδεκτη κα-
τάσταση στον οικισµό. Σήµερα τέλη του Νοέµβρη η κατάσταση 

άλλαξε !!!!! Ναι έγινε πολύ χειρότερη αφού κάθε µέρα που περνά όλο 
και περισσότερα σκουπίδια ,κλαδιά και βρωµιά µαζεύονται στους δρό-
µους και µε τις πρώτες βροχές άρχισαν να σκορπίζουν παντού στον οι-
κισµό. Ήθελα να γνωρίζω αν κάποιος-οι από το ∆ήµο µένουν ή περνά-
νε από τον οικισµό.».

Εγκρίθηκε µε Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη η ανάθεση εκπόνησης µελε-
τών για την κατασκευή πέντε αντιπληµµυρικών έργων 

στην Αττική . Μεταξύ των και µια που αφορά τον ∆ήµο Αχαρνών. 
Της αίτησης της ∆ιεύθυνσης Μελετών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.,  για την 
έγκριση εκπόνησης των υδραυλικών µελετών στο πλαίσιο της 
συνολικής µελέτης µε τίτλο «Μελέτες για την Ανακαίνιση και Ανα-
βάθµιση της υφιστάµενης ∆ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής µετα-
ξύ εξόδου Σ.Κ.Α. και εξόδου Σ.Σ Οινόης, Ανακατασκευή Σήραγ-
γας στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής και κατασκευή Κ.∆. 
στον υφιστάµενο Σ.Σ Αλιάρτου», από την ίδια την ∆ιεύθυνση Με-
λετών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Αθώος µε οµόφωνη απόφαση του Πενταµελούς Εφετείου κρίθη-
κε ο πρώην δήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Στριφτός για το σύνολο 
των αδικηµάτων που τον βάραιναν, ενώ ψηφίστηκε η άρση της 

δέσµευσης της περιουσίας του ίδιου και της οικογενείας του. Η πολυετής 
διαδικασία είχε φτάσει στο Εφετείο όπου, σήµερα, το πρωί κατόπιν σχετι-
κής εισήγησης του εισαγγελέα κρίθηκε η αθωότητα του κ.Στριφτού για τα 
αδικήµατα της παράβασης καθήκοντος κλπ για τα οποία καηγορούταν !

Ένα ακόµη βήµα για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάστα-
ση και ανάδειξη διαδροµής προς λίµνη Κιθάρα στο κτήµα Τα-
τοΐου» για λογαριασµό του φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυ-

µού Πάρνηθας, από την Περιφέρεια Αττικής, µε χρηµατοδότηση της 
Περιφέρειας. Σκοπός του έργου είναι αφενός η ασφάλεια των περι-
πατητών της διαδροµής και αφετέρου η ανάδειξη και η τουριστική 
ανάπτυξη του πρώην βασιλικού κτήµατος στο Τατόι, µε σεβασµό στην 
περιβαλλοντική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Σύµφωνα 
µε την Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής , του Υπουργείο Πο-
λιτισµού & Αθλητισµού και του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού 
Πάρνηθας. Υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου, απόφαση για 
Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και ορίστηκα ως 
πρόεδρος.

Στις 7 ∆εκεµβρίου άνοιξε  τις πύλες του το µοναδικό Βιωµατικό 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στο Paradise Park, µε µια φαντασµαγο-
ρική εκδήλωση-πρεµιέρα.  Αυτή η πολύ ιδιαίτερη βραδιά (ώρα 

έναρξης 18:00) θα περιλαµβάνει:  ∆ύο φανταστικά χριστουγεννιάτικα ερ-
γαστήρια,  ∆ύο πολύ ξεχωριστές εµπειρίες στη φάρµα µας, Ένα µοναδι-
κό σόου από τον µάγο Σανκάρα, Πολλές εκπλήξεις, Το άναµµα του πα-
νύψηλου, φυσικού χριστουγεννιάτικου δέντρου που σηµατοδοτεί το ξε-
κίνηµα ενός µαγικού χριστουγεννιάτικου ταξιδιού. Πρόκειται για µια βρα-
διά που θα µείνει αξέχαστη σε µικρούς αλλά και µεγάλους, µια βραδιά 
που αξίζει να την παρακολουθήσετε µε το παιδί σας, στο αγαπηµένο σας 
Paradise Park! Κάντε την απαραίτητη κράτησή σας για αυτή την πολύ ξε-
χωριστή βραδιά στο 210 2466466.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ενιαίο Παράρτηµα Αχαρ-
νών και Φυλής) διοργανώνει ενηµερωτική ηµερίδα, ελεύθε-
ρη για το κοινό, µε τίτλο «Σοβαρή Παχυσαρκία: Η επιδηµία 

που πρέπει να σταµατήσουµε». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την 
Κυριακή, 9 ∆εκεµβρίου στις 6.30 µ.µ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
∆ήµου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, Αχαρνές. Στο πλαί-
σιο της εκδήλωσης, θα µιλήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουρ-
γικής Εταιρείας Παχυσαρκίας Χαρίλαος Παππής.Σκοπός είναι να ενη-
µερωθεί επαρκώς το κοινό σχετικά µε µια νόσο, η οποία αποτελεί τη 
µεγαλύτερη απειλή του 21ου αιώνα. Οµάδα έµπειρων ειδικών θα βρί-
σκεται εκεί, λύνοντας κάθε απορία, µέσα από επεξηγηµατικές εισηγή-
σεις, αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις που θα θέσει το κοινό.
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Αφετηρία  νίκης   για την παράταξη «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» του  Θεόφιλου Αφουξενίδη 
η  µεγάλη µουσική  βραδιά  στο ANAIS CLUB,  στη Βαρυµπόµπη

Ε κατοντάδες µέλη και φίλοι της  Παράταξης 
«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» γέµισαν  ασφυκτι-
κά το χώρο του club Anais στη Βαρυµπόµπη 

το  βράδυ της Παρασκευής 30 Νοεµβρίου 2018, 
σε µια σπουδαία µουσική βραδιά, µε καλεσµέ-
νους τους Κων/νο και Ματθαίο Τσαχουρίδη, τον 
Κωστα  Σταυρουλιδάκη και το Νίκο Μπουρνέλη.   

Στο χαιρετισµό του, ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Θεό-
φιλος Αφουξενίδης, εξέφρασε ευχαριστίες για την 
ανταπόκριση του κόσµου και ανέπτυξε το όραµά του 
για την πόλη,  µε  απλές  και σταράτες  κουβέντες  όπως 
: «Με θυµώνει η εικόνα της πόλης. Ζούµε στην πιο 
όµορφη και ιστορική περιοχή της Αττικής που όµως 
στερείται τα στοιχειώδη. Στην πόλη µας το αυτονόητο, 
δηλαδή η ανάπτυξη, θεωρείται αδιανόητο». 

Κάλεσε  επίσης  όλους τους δηµότες που θέλουν 
µια πόλη ανθρώπινη, γεµάτη φως κι ασφάλεια, να συ-
στρατευτούν µαζί του.

Στη συνέχεια, η εκδήλωση   εξελίχθηκε σε ένα γνή-
σιο λαϊκό γλέντι, καθώς οι καλλιτέχνες θεώρησαν ως 
τον πρώτιστο στόχο της βραδιάς την ψυχαγωγία του 
κόσµου. Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, που 
συνδέεται µε πνευµατικούς δεσµούς µε το Θεόφιλο, 

αφού έχει βαφτίσει το γιο του Γεώργιο  - Σουµέλιο, 
ήταν εκείνος που έδωσε το σύνθηµα για την κλιµάκω-
ση του γλεντιού, καλώντας τον κόσµο στην πίστα.  

Ανάµεσα στους καλεσµένους της βραδιάς διακρί-
ναµε τον πρώην ∆ήµαρχο Παναγιώτη Φωτιάδη, τον 
πρώην Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γιάννη 
Γρηγοριάδη, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο Παναγιώτη Γρη-
γοριάδη, τον πρώην πρύτανη του Πανεπιστηµίου ∆υ-
τικής Αττικής Λάζαρο Βρυζίδη, τον Περιφερειακό Σύµ-
βουλο Γιάννη Σµέρο, πρώην ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
και εκπροσώπους κοινωνικών και πολιτιστικών φορέ-
ων του ∆ήµου Αχαρνών.

Με ικανοποίηση  την επόµενη µέρα ο επικεφαλής 
της παράταξης Θεόφιλος Αφουξενίδης, αναφερόµε-
νος στην ανεπανάληπτη επιτυχία  της εκδήλωσης  δι-
ατύπωσε την ακόλουθη ευχαριστήρια δήλωση: 

«Ήταν µια αξέχαστη βραδιά στην οποία απολαύσα-
µε καλλιτέχνες διαµάντια που µας ταξίδεψαν µε τους 
ήχους τους απ άκρη σ’  άκρη σε όλη την Ελλάδα, αλ-
λά κι ολόκληρο τον κόσµο. Γιατί η µουσική ενώνει, 
γιατί ο πολιτισµός ενώνει. Ξεκινάµε µε πολιτισµό που  
είναι το απαραίτητο συστατικό κάθε ποιοτικής δηµι-
ουργίας. 

Ευχαριστώ θερµά τους φίλους και τα µέλη της Πα-
ράταξης για την παρουσία τους καθώς και τους βασι-
κούς συντελεστές της µουσικής βραδιάς αδελφούς 
Κωνσταντίνο  και  Ματθαίο Τσαχουρίδη µαζί µε τον 
Κώστα Σταυρουλιδακη και Νίκο Μπουρνέλη». 

Τέλος ένα µεγάλο ευχαριστώ στην Επιτροπή Οργά-
νωσης της Παράταξης «Αχαρνές_Αλλαγή_Τώρα»  για 
την άρτια και ολοκληρωµένη διοργάνωση της εκδή-
λωσης».
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Σ ε συνάντηση των στελεχών της δηµοτικής παράταξης 
«ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες» οι  Αντιδήµαρχοι και Πρό-
εδροι των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Αχαρνών, 

µετέφεραν το µήνυµα ενότητας και δυναµικής παρουσίας στις 
δηµοτικές εκλογές  του Μαΐου του 2019 µε την  παράταξη  
«ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες» και παράλληλα προχώρησαν σε 
συνοπτικό απολογισµό έργων και δράσεων της δηµοτικής αρ-
χής σε θέµατα όπως:
- τα µικρά και µεγάλα έργα υποδοµών που υλοποιούνται
- τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής µέριµνας
- την οικονοµική εξυγίανση του ∆ήµου Αχαρνών
- την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των σχολείων 
- τις εκτεταµένες επισκευές και συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια
- τις δράσεις και τα προγράµµατα για την καθαριότητα και την ανα-
κύκλωση
- τις ενέργειες για την προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος
- την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωµένους
- τη λειτουργία προγραµµάτων µαζικού  αθλητισµού
- τη βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών που παρέχονται στους 
δηµότες
- την υλοποίηση δράσεων για την προστασία των αδέσποτων ζώ-
ων αλλά και
- τις αµέτρητες δράσεις και εκδηλώσεις για την πολιτιστική ανάδει-
ξη του Ιστορικού ∆ήµου Αχαρνών 

Οι Αντιδήµαρχοι και Πρόεδροι των Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου Αχαρνών,  Ζητούνης Ηλίας Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Πο-
λυµενέας Παναγιώτης Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Συρινί-
δης Θεόδωρος Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
Σταύρου Γιώργος Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Τοπαλίδης 
Ευστάθιος Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Γιαν-
νακόπουλος ∆ηµήτριος Αντιδήµαρχος Τοπικής  Ανάπτυξης και Εξυ-
πηρέτησης του Πολίτη, Κοσµίδου Λουΐζα Αντιδήµαρχος ∆ιοικητι-
κών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού, ∆ασκαλάκης Γιώρ-
γος Πρόεδρος ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών (∆Η.Φ.Α), Καρυδά-
κης Κώστας Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, Ευθυµιάδου Γεωργία Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Γκασούκας Νίκος Πρόεδρος Κέ-
ντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες “ΑΡΩΓΗ” και ο Γενικός Γραµµα-
τέας του ∆ήµου Αχαρνών Κατσιγιάννης Θανάσης αναφέρθηκαν στη 
σηµαντική και ουσιαστική προσπάθεια της δηµοτικής αρχής µε τα 
χαρακτηριστικά, της   προσήλωσης και της εργατικότητας και απο-

κλειστικό στόχο την επίλυση χρόνιων προβληµάτων της πόλης και 
των δηµοτών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών και επικεφαλής της παράταξης «Αχαρ-
ΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες» Γιάννης Κασσαβός στη συγκεκριµένη συ-
γκέντρωση στελεχών και µελών της παράταξης αναφέρθηκε στην 
αναστροφή της δεινής οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου Αχαρ-
νών και στα µεγάλα έργα υποδοµών. 

Στην οµιλία του, ο Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στο Ταµεια-
κό έλλειµµα των 10.270.905,31 ευρώ αλλά και στις υποχρεώσεις 
δανείων και τόκων προηγούµενων ετών που αγγίζουν τα 
100.000.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε η παρούσα δηµοτική αρχή 
τον Σεπτέµβριο του 2014, αλλά και στο γεγονός ότι ο ∆ήµος Αχαρ-
νών εµφανιζόταν ουραγός στα έργα υποδοµών που χρηµατοδοτεί 
η Περιφέρεια Αττικής.

Όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών και επικεφαλής της πα-
ράταξης «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες» εξαίροντας το έργο των στε-
λεχών της δηµοτικής αρχής: «Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου 
αποτελούσε τροχοπέδη για οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η Οικονοµική Εξυγί-
ανση του ∆ήµου Αχαρνών επήλθε µέσα από το ουσιαστικό νοικο-
κύρεµα και χωρίς οι δηµότες να «πληρώσουν το µάρµαρο» µέσα 
από την αύξηση των δηµοτικών τελών. Αντιθέτως ο εξορθολογι-
σµός των οικονοµικών του ∆ήµου Αχαρνών επέτρεψε όχι µόνο να 
µην αυξηθούν τα δηµοτικά τέλη, αλλά και να υπάρχουν σηµαντι-
κές µειώσεις ή απαλλαγές δηµοτικών τελών σε ευπαθείς οµάδες 
πληθυσµού». 

Η δηµοτική αρχή στα 4 χρόνια διοίκησης του ∆ήµου Αχαρνών, 
µείωσε δραστικά τις δαπάνες του ∆ήµου και κατάφερε να αποπλη-
ρώσει δάνεια και τόκους προηγούµενων ετών ύψους 14.007.510,59 
ευρώ. 

Παράλληλα, αντιµετώπισε και κάλυψε κατασχέσεις από οφει-
λές προηγούµενων ετών ποσού πάνω από 2.500.000,00 ευρώ και 
εξόφλησε ληξιπρόθεσµες οφειλές ύψους 19.848.744,65 ευρώ από 
χρηµατοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Όσων αφορά στα έργα υποδοµών ο ∆ήµος Αχαρνών ανέφερε 
ότι την τρέχουσα δηµοτική περίοδο (Σεπτέµβριος 2014 έως Οκτώ-
βριος 2018), έγινε ένταξη στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων έργων της 
Περιφέρειας  Αττικής (χρηµατοδότηση από ιδίους πόρους της Περι-
φέρειας) έργα συνολικού προϋπολογισµού 16.360.504,52 ευρώ. 

Τη στιγµή που το αντίστοιχο ποσό, για την δηµοτική περίοδο 
2003 -2010 ήταν 2.067.612,00 ευρώ, ενώ για τη δηµοτική περίοδο 
2010 -2014 ήταν µόλις 500.000,00 ευρώ. 

∆υναµικά και µε ενότητα 
η παράταξη Γιάννη Κασσαβού

Τάκης Βρεττός, ∆ηµήτρης Βρεττός, Γιώργος ∆ασκαλάκης, 
Γιώργος Καφύρας , Τάκης Παπαχρήστου και Σταµάτης 
Βρεττός  στη συνάντηση της παράταξης Κασσαβού.

Χρήστος Γκίκας και Γιώργος Καφύρας µε τον ∆ήµαρχο 
Γιάννη Κασσαβό, µετά τη συνάντηση των στελεχών της 
παράταξης “ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες” 

Συζήτηση στελεχών της παράταξης µετά το πέρας της 
συνάντησης

O Πασχάλης Βραµπάκης µε τον Πρόεδρο του Αχαρναϊ-
κού Μιχάλη Τσορπατσίδη και τον Αντιδήµαρχο Τάκη 
Πολυµενέα τα… λένε µε τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών µε τον Σταµάτη Βρεττό και τον 
∆ηµήτρη Βρεττό

Ο Γιώργος Κουλόγιαννης στην συνάντηση της  παράτα-
ξης Κασσαβού, µε δυναµική και διεκδικητική παρέµβαση, 
όπως άλλωστε συνηθίζει. 
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Η διοίκηση Κασσα-
βού παρουσίασε 
συγκεκριµένο και 
ολοκληρωµένο 
σχέδιο για την Αντι-
πληµµυρική θω-
ράκιση των Αχαρ-
νών, το οποίο ανα-
φέρει ότι:  

Από τι στιγµή που 
ο ∆ήµος Αχαρνών 
δεν διαθέτει αντιπληµµυρικούς αποδέκτες απορ-
ροής, δηλαδή διευθετηµένα ρέµατα που να µπο-
ρούν να δεχτούν όµβρια ύδατα, η ιδανικότερη λύ-
ση για την αντιπληµµυρική θωράκιση των Αχαρ-
νών είναι οι ανασχέσεις υδάτων µέσω δεξαµενών 
ανάσχεσης, ενώ στον αντιπληµµυρικό σχεδιασµό 
- η διοίκηση Κασσαβού -  εισήγαγε για πρώτη φο-
ρά τα έργα ορεινής υδρονοµίας στην Πάρνηθα, 
δηλαδή φράγµατα ανάσχεσης υδάτων. 

Η διοίκηση Κασσαβού κατάφερε ώστε η Αντι-
πληµµυρική Μελέτη µε τίτλο «Οριστική Μελέτη 
Συλλεκτήρα Σ2 και ∆εξαµενής Ανάσχεσης ∆2 
στον παλαιό  οικισµό του ∆ήµου Αχαρνών» συ-
νολικού όγκου ανάσχεσης 14.000 m³ και προϋ-
πολογισµού του έργου 7.504.000 ευρώ, που κα-
τέθεσε ο ∆ήµος Αχαρνών στην Περιφέρεια Αττι-
κής εντάχθηκε  στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έρ-
γων της Περιφέρειας Αττικής 2018.

Η διοίκηση Κασσαβού αποδεικνύει ότι έχει 
την πολιτική βούληση, αλλά και τη δυνατότητα να 
λύσει χρονίζοντα προβλήµατα στον ∆ήµο Αχαρ-
νών. 

Το έχει αποδείξει άλλωστε και στην πράξη, µε 
την Αποχέτευση ακαθάρτων στον Κόκκινο Μύλο, 
έργο το οποίο Μελετήθηκε, δηµοπρατήθηκε και 
ολοκληρώνεται επί διοίκησης Κασσαβού. 

Σε ανθρώπους, των ενεργειών, των δράσεων 
και των πράξεων, όπως είναι ο ∆ήµαρχος Γιάννης 
Κασσαβός και η δηµοτική του οµάδα, είναι ξεκά-
θαρη η αµέριστη και η δυναµική στήριξή µου. 

Σηµ. : Ο Τάκης Παπαχρήστου δραστηριοποιείται 
επιχειρηµατικά στον χώρο τω Κατασκευών Κτιρίων 
και έχει διατελέσει ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών

Η πόλη που γεννήθη-
κα και µεγάλωσα έχει 
πάρει εδώ και χρόνια 
διαστάσεις µεγαλού-
πολης, αλλά δυστυ-
χώς οι υποδοµές της 
δεν ακολούθησαν τη 
ραγδαία αύξηση των 
οικιών και του πλη-
θυσµού. 

Τα οικονοµικά 
του ∆ήµου, είχαν επιβαρυνθεί διαχρονικά µε 
∆άνεια και  Οφειλές τα οποία δυστυχώς δεν είδα-
µε ποτέ να επενδύονται στην καθηµερινότητα µας 
µέσα από έργα πνοής για τον τόπο µας. 

Κι όµως τα τελευταία τέσσερα χρόνια αυτή η 
κατάσταση αλλάζει, µέσα από τη σκληρή δουλειά 
και την άοκνη προσπάθεια του ∆ηµάρχου Γιάννη 
Κασσαβού και της δηµοτικής του οµάδας. 

∆εν είναι µόνο το νοικοκύρεµα στα οικονοµι-
κά του δήµου, η ανελλιπής καταβολή των δανει-
ακών υποχρεώσεων (τόκων και τοκοχρεολυσί-
ων) αλλά και η αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων 
οφειλών προηγούµενων ετών. 

Σηµειώθηκε επίσης ασύλληπτα µεγάλη αύ-
ξηση έργων υποδοµών τα οποία υλοποιούνται 
σε συνεργασία του ∆ήµου Αχαρνών µε την Περι-
φέρεια Αττικής (µιλάµε για αύξηση συνολικού 
προϋπολογισµού έργων της τάξης του… 
+3.200,00%). 

Είναι όµως και οι µικρές και µεγάλες παρεµβά-
σεις στην καθηµερινότητά µας, όπως η ανάπλαση 
της οδού Παγκάλου και της οδού Λιοσίων, η 
ανάπλαση της πλατείας Καράβου αλλά και η ανά-
πλαση της Κεντρικής Πλατείας Αχαρνών. 

Ειδικότερα η Κεντρική πλατεία, µε πολύ χαµη-
λό κόστος, από µια αποπνικτική και µάλλον αδιά-
φορη πλατεία, έγινε µια πλατεία αφορµή για µια 
ευχάριστη βόλτα και για συναντήσεις µε φίλους. 

Η αποτελεσµατικότητα και ο χαρακτήρας του 
∆ηµάρχου Γιάννη Κασσαβού και της δηµοτικής 
του οµάδας, µε παροτρύνουν και µε εµπνέουν να 
συµµετάσχω και εγώ ενεργά σε αυτή την προσπά-
θεια και να µοιραστώ την αγωνία τους για το αύριο 
της πόλης µας. 

Σηµ.: Ο Σταµάτης Βρεττός είναι γέννηµα θρέµµα 
Μενιδιάτης, είναι παντρεµένος µε την Γιούλα 

∆αµάσκου και έχει δυο παιδιά. Εργάζεται 
στην εταιρεία Οργάνωσης Εκθέσεων ROTA ΑΕ

Την προηγούµενη δη-
µοτική περίοδο 2010 – 
2014, τα έργα υποδο-
µών που εντάχθηκαν 
στο Πρόγραµµα Εκτελε-
στέων έργων της Περι-
φέρειας Αττικής ήταν 
συνολικού Προϋπολο-
γισµού µόλις 500.000 
ευρώ, κατατάσσοντας 
τον ∆ήµο Αχαρνών σε 
«φτωχό συγγενή» και «ουραγό» στις χρηµατοδοτήσεις 
της Περιφέρειας Αττικής. 

Είναι η εποχή που όταν συζητούσες µε κάποιον άν-
θρωπο της Περιφέρειας Αττικής  για ποιο λόγο ο ∆ήµος 
Αχαρνών δεν λάµβανε χρηµατοδοτήσεις η απάντηση 
ήταν µια: «µα τι να χρηµατοδοτήσουµε, αφού δεν έχουν 
κατατεθεί Μελέτες». 

Κι όµως, η ευχάριστη έκπληξη από τη ∆ιοίκηση Κασ-
σαβού ήρθε και αυτή η κατάσταση άλλαξε άρδην. 

Επί δηµαρχίας Κασσαβού και για την περίοδο 2014 
έως το 2018 ο συνολικός Προϋπολογισµός των έργων 
για τον ∆ήµο Αχαρνών που εντάχθηκαν στο Πρόγραµ-
µα Εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής αγγίζει 
τα 16.361.000 ευρώ και αφορά έργα ουσίας, όπως: επι-
σκευές στα σχολεία, δίκτυα αποχέτευσης, ασφαλτοστρώ-
σεις, παιδικές χαρές και αντιπληµµυρικά έργα. 

Το απλό αλλά ανέφικτο,  το αυτονόητο αλλά τόσο 
δύσκολο, για τους προηγούµενους, έγινε πράξη από τη 
διοίκηση Κασσαβού µέσα από συγκροτηµένη και οργα-
νωµένη δουλειά.  Για όσους γνωρίζουν τι σηµαίνει «δη-
µοπράτηση δηµόσιου έργου» η επίδοση της διοίκησης 
Κασσαβού ισοδυναµεί µε έναν πραγµατικό άθλο, παρ’  
όλο που το 2016 είχαµε και ριζική αλλαγή στο νοµοθε-
τικό πλαίσιο για τα δηµόσια έργα µε την εφαρµογή του 
Νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προ-
µηθειών και Υπηρεσιών». 

Σε αυτή την προσπάθεια και έχοντας ως µόνο στόχο, 
ο Αχαρναϊκός λαός να αποκτήσει όσα δικαιούται και όσα 
στερήθηκε στο παρελθόν, θα είµαι δίπλα στον ∆ήµαρχο 
και τη δηµοτική του οµάδα, συµπαραστάτης και συνο-
δοιπόρος µε όσους έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλί-
σουν το µέλλον και την προοπτική αυτού του τόπου.

Σηµ. : Ο Γιώργος Καφύρας ζει και εργάζεται στις 
Αχαρνές, είναι έµπειρος και µάχιµος ∆ικηγόρος Παρ’ 
Αρείω Πάγω και έχει διατελέσει Νοµικός Σύµβουλος 
του Υπουργείου Παιδείας. Είναι παντρεµένος µε την 

Ευαγγελία Στάµου το γένος Βασιλείου Στάµου-Γκί-
κα, ασφαλιστική σύµβουλο και έχουν τρία παιδιά.

Γιάννα Πετροπούλου: 
Μαζί µε αυτούς που επιτέλους 
έβαλαν τάξη στο Οικονοµικό 
χάος του ∆ήµου Αχαρνών

ΑΧΑΡΝΑΙ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ:  ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τάκης Παπαχρήστου: 
Σε τελικό στάδιο τα 
Αντιπληµµυρικά Έργα 
στον ∆ήµο Αχαρνών 

Σταµάτης Βρεττός: 
Σηµαντικά έργα, αλλά 
και πολλές µικρές 
παρεµβάσεις στην πόλη µας.

Γιώργος Καφύρας: 
Η αρχή έγινε, στο χέρι µας είναι 
να εξασφαλίσουµε τη συνέχεια 
και την προοπτική για τις Αχαρνές

Τον Σεπτέµβριο του 
2014 που ανέλαβε η 
παρούσα δηµοτική 
αρχή µε ∆ήµαρχο τον 
Γιάννη Κασσαβό πα-
ρέλαβε έναν δήµο µε 
ταµειακό έλλειµµα 
που ξεπερνούσε τα 
10,27 εκατοµµύρια 
ευρώ. 

Έναν ∆ήµο που 
από το 2003 έως το 2010 είχε δανειστεί πάνω από 
75 εκατοµµύρια ευρώ και που δεν ήταν συνεπής 
στην εξόφληση των δανειακών του υποχρεώσεων. 
Από την πρώτη µέρα της θητείας της, η ∆ιοίκηση 
Κασσαβού καταβάλλει συστηµατικές προσπάθειες 
µε σκοπό την Οικονοµική Εξυγίανση του ∆ήµου 
Αχαρνών.

Από τον Σεπτέµβριο του 2014 µέχρι τον ∆ε-
κέµβριο του 2018, ο ∆ήµος Αχαρνών έχει απο-
πληρώσει 14.007.510,59 ευρώ για δόσεις και τό-
κους δανείων προηγούµενων ετών. Ενώ παράλ-
ληλα έχει αντιµετωπίσει κατασχέσεις από ληξιπρό-
θεσµες οφειλές, οι οποίες ξεπερνούν τα 2,5 
εκατοµµύρια ευρώ.

Αντίστοιχη προσπάθεια έχει γίνει και στον περι-
ορισµό των δαπανών αφού ο Προϋπολογισµός 
∆απανών του ∆ήµου Αχαρνών το 2016 είναι µειω-
µένος κατά 39,50% σε σχέση µε αυτόν του 2013 
(-61,4 εκ. €) και µειωµένος κατά 20,45% (-24,16 εκ. 
€) σε σχέση µε τον προϋπολογισµό δαπανών του 
2014. 

Το σηµαντικό επίτευγµα της ∆ιοίκηση Κασσα-
βού στα οικονοµικά του ∆ήµου, είναι ότι  κατάφε-
ρε  να καθιερώσει τα χαρακτηριστικά της συνέπει-
ας, της αξιοπιστίας, της φερεγγυότητας και κυρί-
ως της εµπιστοσύνης. 

Σε αυτή την προσπάθεια αισθάνοµαι την ανά-
γκη να συµµετέχω, να γίνω κοινωνός της και να 
µου δοθεί η ευκαιρία να προσφέρω και εγώ στους 
συµπολίτες µου, όλα όσα στερούνται εδώ και πολ-
λά χρόνια. 

Σηµ. : Η Γιάννα Πετροπούλου είναι φορο-
τεχνικός και διατηρεί επί σειρά ετών Λογιστι-
κό – Φοροτεχνικό Γραφείο στον ∆ήµο Αχαρ-
νών µαζί µε τον Οικονοµολόγο γιο της Ξενο-

φώντα Πετρόπουλο. Είναι παντρεµένη µε τον 
Κώστα Βαµβακίδη ιδιοκτήτη του γυµναστηρί-

ου Sports Center και µητέρα δύο παιδιών.  

Κατσιγιάννης: Συµπόρευση µε Κασσαβό 
Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, µε δηκτικό και κατηγορηµατικό ύφος 
και απαντώντας εµµέσως πλην σαφώς σε κουτσοµπολιά και κουβέντες 
καφενείου, που διαδίδονται από αντιπολιτευτικούς κύκλους, δήλωσε 
σε συνάντηση των στελεχών της παράταξης «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολί-
τες» ότι: τόσο ο ίδιος, όσο και τα στελέχη και µέλη της δηµοτικής του 
παράταξης, θα είναι ενεργοί υποστηρικτές της προσπάθειας για να 
αλλάξει πρόσωπο ο ∆ήµος Αχαρνών.

Ενώ κατάστησε τον εαυτό του ακλόνητο και αφοσιωµένο συνο-
δοιπόρο στη µεγάλη προσπάθεια που κάνει ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
και τα στελέχη της δηµοτικής αρχής, να µπουν στο περιθώριο, οι 
πολιτικές των δανεισµών, οι πολιτικές του “δεν πληρώνω” και οι πο-
λιτικές της αδράνειας και της απραξίας σε έργα υποδοµών στον ∆ήµο 
Αχαρνών.  

Ο Πολιτικός Μηχανικός µε σπουδές στο Ανόβερο, δυο φορές Βου-
λευτής Αττική και  υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών στις προηγούµενες 

δηµοτικές εκλογές, ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών και επικεφα-
λής της παράταξης «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες» Γιάννη Κασσαβό, για 
την εµπιστοσύνη που επέδειξε στον πρόσωπο του, ορίζοντας τον 
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Αχαρνών και κυρίως γιατί, τέσσερα 
χρόνια πριν την εφαρµογή της απλής αναλογικής στις ∆ηµοτικές Εκλο-
γές που “εδραιώνει” θεσµικά τη συνεργασία δηµοτικών παρατάξεων,  
ανάλαβε πρωτοβουλίες και εφάρµοσε στην πράξη πολιτικές σύν-
θεσης απόψεων µε πολιτικές δυνάµεις του ∆ήµου Αχαρνών. 

Στη συνάντηση των στελεχών της παράταξης «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί 
Πολίτες» ο κ. Κατσιγιάννης, ενηµέρωσε τα στελέχη της παράταξης σχε-
τικά µε τις εξελίξεις για τα Αντιπληµµυρικά έργα στον ∆ήµο Αχαρ-
νών, µε αφορµή την ένταξη στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής του Αντιπληµµυρικού έργου «Συλλεκτήρας Σ2 
και ∆εξαµενή Ανάσχεσης ∆2 στον παλαιό οικισµό του ∆ήµου Αχαρ-
νών» προϋπολογισµού 7.504.000 €, αλλά και τη δηµοπράτηση της 

«Μελέτης Αντιπληµµυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής πα-
λαιού οικισµού Αχαρνών και κατασκευή δεξαµενών ανάσχεσης» 
προϋπολογισµού 619.504,52 €, η οποία αφορά αντιπληµµυρικό έρ-
γο στον ∆ήµο Αχαρνών άνω των 12 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Αναφέρθηκε επίσης στα τα έργα ορεινής υδρονοµίας στον ορεινό 
όγκο της Πάρνηθας (ανάσχεση οµβρίων υδάτων πριν την είσοδο τους 
στον αστικό ιστό), στις παρεµβάσεις ενίσχυσης πρανών που υλοποιού-
νται στο ρέµα Εσχατιάς, αλλά στην εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεων από 
ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Εθνικούς πόρους, για τη 
διευθέτηση των ρεµάτων Καναπίτσας (Αχαρνών) και Εσχατιάς που υλο-
ποιεί το Υπουργείο Υποδοµών. 
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Προσφορά: Για τους χορούς σας 16 ευρώ το άτοµο, πλήρες µενού και αναψυκτικά

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Η  Kolotouba  Τσίπρα λόγω πιθανής 
αυτοδυναµίας Μητσοτάκη
«Αυτοδύναµος ΣΥΡΙΖΑ σηµαίνει ισχυρή Ελλάδα.  Ισχυ-
ρός ΣΥΡΙΖΑ σηµαίνει αυτοδύναµη Ελλάδα.  Σηµαίνει τέ-
λος στην εθνική ταπείνωση. Σηµαίνει  τέλος στα µνηµό-
νια της καταστροφής», έλεγε ο Αλέξης  Τσίπρας στην 
προεκλογική του οµιλία στην πάτρα στις 21 Ιανουαρί-
ου 2015. 

Ήταν µόλις λίγες µέρες πριν από τις εκλογές που τον 
έφεραν στην εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ µπροστά στα 
Γκάλοπ (τα ίδια  Γκάλοπ που τώρα ο Αλέξης Τσίπρας  δεν 
θεωρεί αξιόπιστα0 και βέβαια διεκδικούσε την αυτοδυνα-
µία µε ένα νόµο που έδινε 50 έδρες στο πρώτο κόµµα. ∆εν 
την πήρε  και βρήκε αποκούµπι στον Πάνο καµένο, θεω-
ρώντας όµως,  προφανώς χρήσιµο τον εκλογικό νόµο µε 
το µπόνους των 50 εδρών, δεν φρόντισε να τον αλλάξει 
όταν έδινε την µεγάλη µάχη για την ισχυρή και αυτοδύνα-
µη Ελλάδα, το πρώτο εξάµηνο του 2015. 

Ξαναπήγε σε εκλογές µετά το δηµοψήφισµα και την 
µνηµονιακή του κυβέρνηση και τις ξανακέρδισε πάλι µε 
το ίδιο εκλογικό νόµο και το µπόνους βέβαια των 50 
εδρών. Η άποψη του περί αυτοδυναµίας παρέµεινε και τό-
τε η ίδια: «Η πλειοψηφία του λαού θα µας δώσει την ευ-
καιρία να κυβερνήσουµε σε βάθος τετραετίας δίνοντας κα-
θαρή εντολή αυτοδυναµίας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» δή-
λωνε στις 30 Αυγούστου 2015, έχοντας προκηρύξει τις 
πρόωρες εκλογές µετά την φιλοµνηµονιακή  στροφή και 
πάλι δεν τα κατάφερε να  είναι αυτοδύναµος, αλλά είχε 
πάλι σίγουρο τον σύµµαχό του φίλο Πάνο Καµµένο. Χά-
ρη σε αυτόν και χάρη στο εκλογικό σύστηµα  παραµένει 
µέχρι σήµερα στην εξουσία και σκοπεύει, όπως είπε στην 
συνέντευξη του στον Αντώνη Σρόιτερ, να εξαντλήσει µέ-
χρι την τελευταία µέρα, κάνοντας και την παράσταση που 
του δίνει το Σύνταγµα.

Ο ίδιος άνθρωπος που τον Ιανουάριο του 2015 και τον 
Αύγουστο της ίδιας χρονιάς ήταν υπέρµαχος της αυτοδυ-
ναµίας, ΤΩΡΑ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΚ-
ΦΡΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΘΕΩΡΩ-

ΝΤΑΣ  ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΤΟ∆Υ-
ΝΑΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ.

Όπως δήλωσε στην συνέντευξη του, προσανατολίζε-
ται σε ένα εκλογικό σύστηµα που θα απαιτεί πάνω από 
44% των ψήφων για να είναι ένα κόµµα αυτοδύναµο. Για-
τί άλλαξε θέση ο Αλέξης Τσίπρας;  Είναι η πρώτη φορά; 
Μήπως θα είναι και η τελευταία;  ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΦΑ-
ΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Η επιλογή Τσίπρα «να τελειώνουµε µε τις αυτοδύνα-
µες κυβερνήσεις» είναι  άλλο ένα σύµπτωµα της ηττοπά-
θειας που έχει καταλάβει το Μέγαρο Μαξίµου. Ξέρουν ότι 
θα χάσουν, έχουν συµβιβαστεί µε την ιδέα ότι θα κερδίσει 
ο Μητσοτάκης και ο µόνος στόχος που τους απασχολεί εί-
ναι να µην είναι αυτοδύναµη η Ν.∆.  Μάλιστα όσο υψηλό-
τερο είναι το ποσοστό που διαφαίνεται ότι µπορεί να πά-
ρει η Ν.∆. στις επόµενες εκλογές, τόσο ανεβάζει και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ το ποσοστό  που θεωρεί ως βάση για να κριθεί η αυ-
τοδυναµία.  Τώρα µιλούν για 44%, αύριο µπορεί να 
µιλήσουν για 46% ή και για τώρα 48%.

Ίσως σκεφθεί κανείς ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάγια θέ-
ση η καθιέρωση της απλής αναλογικής, άρα  και η λογική 
των κυβερνήσεων συνεργασίας. Ναι είναι αλήθεια όµως 
ο Αλέξης Τσίπρας πολύ συνειδητά δεν άλλαξε τον εκλο-
γικό νόµο όταν ήρθε στην εξουσία. Επεχείρησε την αλλα-
γή του – και την πέτυχε για τις µεθεπόµενες εκλογές – όταν 
διαπίστωσε ότι δεν πρόκειται να είναι ξανά πρώτο κόµµα.

Τι προσπαθεί να κάνει τώρα επαναφέροντας το θέµα, 
ενώ ξέρει ότι δεν πρόκειται να βρει αυξηµένη πλειοψηφία 
2/3 για να αλλάξει τον εκλογικό νόµο για τις προσεχείς 
εκλογές; 

Στέλνει απλά ένα µήνυµα συσπείρωσης σε όλους όσοι 
είναι πρόθυµοι να αντισταθούν στην επικείµενη επιστρο-
φή της Ν.∆. στην εξουσία. Ένα µήνυµα  που  θα επικαιρο-
ποιήσει µε κάθε δυνατό τρόπο µετά την εκλογική του ήτ-
τα,  για να κάνει µετωπική αντιπολίτευση. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...

Ο ανώτατος Καταστατικός Χάρτης, το 
Σύνταγµα, προφανώς δεν µπορεί από 
µόνος του να επιλύσει παθογένειες της 
πολιτειακής, οικονοµικής και κοινωνι-
κής πραγµατικότητας. Τούτο δεν ση-
µαίνει ότι κάποιες από τις συνταγµατι-
κές ρυθµίσεις δεν χρειάζεται να αναθε-
ωρηθούν. Ακόµη και σε συµβολικό 
επίπεδο, η συνταγµατική αναθεώρηση 
µπορεί να σηµατοδοτήσει τη σταδιακή 
έξοδο από την εποχή της κρίσης.
Ωστόσο, το καθυστερηµένο άνοιγµα της 
συζήτησης για την αναθεώρηση στην τε-
λευταία σύνοδο της παρούσας Βουλής, 
δεν αφήνει χρονικά περιθώρια για ουσια-
στικές συγκλίσεις. Όπως εξέφρασε πρό-
σφατα η Ένωση Κεντρώων.  Συνεπώς «∆εν πρόκειται να υπάρξει ανα-
θεώρηση στο Σύνταγµα και όλες οι συζητήσεις και οι εργασίες της επι-
τροπής θα πέσουν στο κενό. Από την σηµερινή Βουλή λείπει τελείως 
η συναίνεση, λείπει η συνεννόηση και για θέµατα οικονοµίας και για 
θέµατα οργάνωσης του κράτους, απουσιάζει εντελώς το πνεύµα συ-
ναίνεσης των πολιτικών δυνάµεων».

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

Αλέξανδρος  
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης 
Κεντρώων 

στην Περιφέρεια Αττικής.

∆ύσκολη η Συνταγµατική Αναθεώρηση. 
Λείπει τελείως η συναίνεση 
και η συνεννόηση στη Βουλή

∆ΡΑΣΗ «ΑΧΑΡΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ»:  
Ερχόµαστε να σας ακούσουµε, 
όχι να µας ακούσετε!
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ της συνάντηση µε πολίτες 
των Αχαρνών, πραγµατοποίησε η ∆ρά-
ση «Αχαρναί Πράσινη Πόλη», µε επικε-
φαλής τον Πέτρο Λ.Γ. Κανελλόπουλο, 
στο πλαίσιο του υγιούς διαλόγου µε τους 
πολίτες, ώστε να  καταγραφούν τα προ-
βλήµατα, οι ελλείψεις και το όραµά τους 
για έναν καλύτερο ∆ήµο Αχαρνών.  Η 
συνάντηση, αποτελεί µέρος µιας συνολι-
κής προσπάθειας ανταλλαγής απόψεων 
ώστε να εισακουστούν οι πολίτες και να 
αναδειχθούν τα  θέµατα της γειτονιάς 
τους «µέσα από τα µάτια τους».

Η θεµατολογία αφορούσε τρέχο-
ντα προβλήµατα πολιτών όπως η απο-
κοµιδή απορριµµάτων, ο φωτισµός 
δρόµων κ.ά. αλλά και το όραµα των 
πολιτών πως θα είναι η γειτονιά τους 
σε δέκα χρόνια από τώρα. 

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Κί-
νησης «Αχαρναί – Πράσινη Πόλη» Πέ-
τρος Λ.Γ. Κανελλόπουλος:  «Σκοπός µας είναι να προσφέρουµε τη δυ-
νατότητα σε ενεργούς πολίτες, µέσα από τις πρωτοβουλίες µας, να φέρ-
νουν και να θέτουν θέµατα που αφορούν συγκεκριµένα στην περιοχή 
και γειτονιά τους, στον ∆ήµο Αχαρνών. Η πρώτη συνάντηση ήταν ιδι-
αίτερα εποικοδοµητική και θα θέλαµε να ευχαριστούµε τους συµµετέ-
χοντες, καθώς έφεραν στην επικοινωνία µας σηµαντικές προτάσεις και 
οπτικές γωνίες σε θέµατα που χρονίζουν στον ∆ήµο µας. Συνεχίζουµε 
την προσπάθεια οργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων και  καλούµε ιδι-
ώτες, οµάδες πολιτών  και Συλλόγους, να συζητήσουµε µαζί τους. 
Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι να συµβάλλετε ή να συµµετέχετε στην επι-
κοινωνία, µε  τις δικές σας προτάσεις ή επισηµάνσεις. Παρακαλώ επι-
κοινωνήστε στο praki.kanellopoulos@gmail.com». Ερχόµαστε να 
σας ακούσουµε  κι όχι να µας ακούσετε!».
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Αισιοδοξία   στο   προεκλογικό ξεκίνηµα  του 
Οδυσσέα  Καµπόλη  για τις εκλογές στο ∆ήµο Αχαρνών

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποι-
ήθηκε στην αίθουσα  στο «Ρα-
ντεβού της Μαριώς», Τετάρτη 27 

Νοεµβρίου 2018,  η συνάντηση της διευ-
ρυµένης ∆ηµοτικής Παράταξης «Αχαρ-
νείς», µε κεντρικό οµιλητή τον υποψήφιο 
∆ήµαρχο  Οδυσσέα Καµπόλη.

 Ξεκίνησε την οµιλία του µε ευχαριστίες 
σε όλους τους παρευρισκοµένους για την 
στήριξη των, επισηµαίνοντας µεταξύ άλλων 
τα εξής :

«Οι ουσιαστικές, αξιόπιστες και ρεαλι-
στικές προτάσεις  για µείζονα ζητήµατα του 
δήµου µας και για άλυτα, πάγια αιτήµατα 
των δηµοτών του ∆ήµου Αχαρνών.!(1.
Εγκληµατικότητα 2.Οικονοµική δυσπραγία- 
Παρατηρητήριο 3.Ανάπτυξη της πόλης µας 
και αξιοποίηση ΕΣΠΑ 4. Νέο πρόγραµµα για 
την ύδρευση 5. ∆ιαχείριση απορριµµάτων. 
6.Παιδικές χαρές για ποιότητα 7.Επενδυτική 
και η ορθή επίλυση των οικονοµικών θεµά-
των της)».

Αναφέρθηκε επίσης και  στις  παρεµβά-
σεις  στην  τωρινή παρουσία  της  παράταξης 
στο  δηµοτικό συµβούλιο, αλλά και στην 
κεντρική εξουσία µε επιτυχία. Συγκεκριµένα  
µε  παρουσίες και έγγραφα στα Υπουργεία 
, σχετικά µε την παραµονή σε λειτουργία  
του Αστυνοµικού Τµήµατος  στους Θρακο-
µακεδόνες,  την συνέχιση της λειτουργίας 
της ∆ΥΟ Αχαρνών, µε τις υπάρχουσες σή-
µερα αρµοδιότητες,  µετά από επαφές στην 
∆ΕΗ- Α∆ΜΗΕ, ανακοίνωσε πως σύντοµα θα 

επαναλειτουργήσει υπηρεσία της ∆ΕΗ στις 
Αχαρνές. Άλλες παρεµβάσεις σε  ΓΑ∆Α, 
Υπουργείο δηµόσιας τάξης, υπουργείο 
εσωτερικών, µε επίλυση προβληµάτων που 
προέκυψαν , µε την υπαγωγή του ∆ήµου 
στο Παρατηρητήρια.

Κλείνοντας κάλεσε  όλους  σε ένα αγώ-
να ζωής και επιβίωσης  για ένα νικηφόρο 
αποτέλεσµα στις επόµενες δηµοτικές εκλο-
γές.

Για ∆ικαιοσύνη, Ασφάλεια, Προοπτική 
προχωράµε ενωµένοι για το µέλλον της πό-
λης µας! Για να αλλάξουµε µαζί τις Αχαρνές!

Μετά το τέλος της οµιλίας του κ. Καµπό-
λη, έγινε και η ανακοίνωση των µελών της 
γραµµατείας της παράταξης «Αχαρνείς», για 
τον δήµο Αχαρνών.
(αλφαβητικά)
Αποστολόπουλος Γιάννης
Γκιολή Βούλα
Ζερτίδης Παναγιώτης
Κατοπώδης Τάσος
Κούτελας Θανάσης
Μακρυκώστα Στέλλα
Πανταζής Κώστας
Παπακώτσης Κώστας
Ροδάκης Γιώργος
Ρωµέση Βούλα
Σιδηρόπουλος Γιάννης
Σκρέκης Νίκος
Στάµος Φρέντυ
Τσιακµάκης Γιάννης
Χριστοπούλου Σοφία
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• 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.
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Μόνο ένας ικανός ηγέτης µπορεί να βάλει «φρένο» στη χαοτική 
και καταστρεπτική τροχιά που βρίσκεται ο ∆ήµος Αχαρνών
Ο  υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο  

Σαλβίνι  αποτελεί µεγάλη απόδειξη ότι ένας 
ηγέτης µπορεί να αλλάξει την τύχη 60 και 

πλέον εκ. ανθρώπων,  όταν όντας  πολύ µικρό 
χρονικό διάστηµα στην εξουσία, έβαλε «φρένο» στις 
αρρωστηµένες και καταστρεπτικές ορέξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχουν να γκρεµίσουν 
τον κοινωνικό  και επιχειρηµατικό ιστό των 
στοχοποιηµένων κρατών- µελών, και να τα 
«υποδουλώσουν» βυθίζοντάς τα σε ένα πλήρως 
εξαρτηµένο καθεστώς, όπως ακριβώς συνέβη στην 
περίπτωση της χώρας µας, κατακερµατίζοντας την 
κοινωνική συνοχή και την επιχειρηµατικότητα της,  
στερώντας κάθε ελπίδα βιωσιµότητας. 

Στο παράδειγµα της  Ιταλίας, βρίσκει απόκριση και η 
γνωστή ρήση του Σωκράτη πως όταν η κοινωνία δεν 
αναγνωρίζει τους ηγέτες και δεν τιµά τους ήρωες τείνει να 
διοικείται κατά κανόνα από ανίκανους, ανέντιµους και 
καταστρεπτικούς,  που γεννούν  το χάος και θερίζουν την 
καταστροφή.

Στην δική µας περίπτωση, στην πόλη των Αχαρνών, είναι 
επιτακτική ανάγκη, να βρεθεί ο κατάλληλος ηγέτης που  θα 
βάλει «φρένο» στην χαοτική και καταστρεπτική τροχιά στην 
οποία έχει µπει ο δήµος, θα ενθαρρύνει τους πολίτες µε τις 
πράξεις και τα έργα του, την συνέπεια και την εντιµότητά του, 
θα θέσει τις κατάλληλες βάσεις για την αξιοποίηση των 
πλεονεκτηµάτων του τόπου µας και θα εξασφαλίσει για τους 
πολίτες ποιότητα ζωής και ασφάλεια. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχιστεί η χαοτική πορεία 
στην οποία εδώ και δεκαετίες βρίσκεται ο δήµος µας, µε την 
διεκδίκηση της εξουσίας που καθορίζει την τύχη της πόλης να 
επαναλαµβάνεται µε τους ίδιους πρωταγωνιστές, που 
εκλέγουν αποτυχηµένες δηµοτικές αρχές, παρασύροντας 

τους πολίτες σε λάθος επιλογές. 
Περίτρανη απόδειξη όλων των παραπάνω, αποτελεί και το 

ότι η σηµερινή δηµοτική αρχή εκλέχθηκε από υποψήφιους 
δηµοτικούς συµβούλους που πολέµησαν δυναµικά την 
προηγούµενη δηµοτική αρχή,  πείθοντας τους πολίτες των 
Αχαρνών ότι ήταν µία αποτυχηµένη και διαπλεκόµενη αρχή 
και ότι ο υποψήφιος τότε δήµαρχος, Γιάννης Κασσαβός ήταν ο 
πλέον κατάλληλος  και αξιόπιστος  για να φέρει την ανάπτυξη 
και την ασφάλεια στον δήµο µας. 

Αυτοί οι ίδιοι όµως,  που τότε ισχυρίζονταν όλα αυτά, 
σήµερα είναι οι πιο ισχυροί πολέµιοι της δηµοτικής αρχής και 
προσπαθούν µε νύχια και µε δόντια να πείσουν τους πολίτες 
των Αχαρνών ότι είναι εν τέλει η χειρότερη δηµοτική αρχή 
που πέρασε από τον τόπο και χωρίς ίχνος συνείδησης, όντας 
ηθικοί αυτουργοί στο έγκληµα που συντελέστηκε στην πόλη 
και στην εκλογή της συγκεκριµένης δηµοτικής αρχής, όχι 
µόνο δεν βρήκαν το θάρρος να ζητήσουν συγγνώµη από τους 
πολίτες των Αχαρνών που τους παρέσυραν στην εκλογή µίας 
αναξιόπιστης και ανίκανης δηµοτικής αρχής αλλά πολύ 
παραπάνω επιδιώκουν να παίζουν το ίδιο παιχνίδι 
αδιαφορώντας για την τύχη της πόλης. 

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι αυτούς που είχαν πολέµιους 
την περασµένη τετραετία και αντάλλαζαν µεταξύ τους βαριές 
κατηγορίες, σήµερα συµπορεύονται στο πλευρό τους, 
υποτιµώντας τη νοηµοσύνη και τη µνήµη των πολιτών. 

Ο χρόνος που αποµένει µέχρι τις εκλογές είναι πολύτιµος 
για κάθε πολίτη, ο οποίος καλείται να τον αξιοποιήσει 
επιλέγοντας τον πλέον αξιόπιστο, ικανό και έντιµο που µε 
αποφασιστικότητα και θέληση θα αλλάξει το µέλλον της 
πόλης  µας. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών



10 Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2018

Τ η ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2018 ο ∆ήµος 
Αχαρνών βράβευσε και τίµησε τους 
Αθλητικούς Συλλόγους, τους Αθλητές 

και τις Αθλήτριες, για τις επιτυχίες και διακρίσεις 
τους κατά την αγωνιστική περίοδο 2017 - 2018 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε µια εξαίρετη 
και εορταστική εκδήλωση στην αίθουσα εκδη-
λώσεων στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. 

Τα Αθλητικά Αριστεία ∆ήµου Αχαρνών είναι 
ένας Αθλητικός και Πολιτιστικός θεσµός του ∆ή-
µου Αχαρνών που πρωτοξεκίνησε πριν από τρία 
χρόνια µε πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Αχαρ-
νών, µε στόχο την αναγνώριση των προσπαθει-
ών και την ανάδειξη, των Αθλητών  και των Αθλη-
τικών Σωµατείων του ∆ήµου Αχαρνών. 

Τιµώµενο πρόσωπο στην εκδήλωση Αθλητι-
κά Αριστεία ∆ήµου Αχαρνών ήταν και φέτος η 
Ολυµπιονίκης Βούλα Παπαχρήστου για το Χρυ-
σό Μετάλλιο στο Άλµα εις Τριπλούν στο Ευρω-

παϊκό Πρωτάθληµα στο Βερολίνο µε επίδοση 
14,60 µέτρα, αλλά και ο Αθλητής  Αριστοτέλης 
Μακρής του Αθλητικού Σωµατείου ΑµΕΑ «Τυρ-
ταίος»για την 1η θέση Στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θληµα Κολύµβησης ΑµΕΑ στο Ύπτιο και για την 
3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κολύµ-
βησης ΑµΕΑ στο Ελεύθερο και το Πρόσθιο. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
προλογίζοντας την εκδήλωση Αθλητικά Αριστεία 
∆ήµου Αχαρνών 2018 στάθηκε στις καθηµερινές 
προσπάθειες, αθλητών, συλλόγων και γονιών 
ώστε τα παιδιά να επιτύχουν προσωπικούς και 
συλλογικούς στόχους αναφέροντας ότι: 

“Είναι δεδοµένο ότι τα τιµώµενα πρόσωπα της 
σηµερινής εκδήλωσης: οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι 
αθλήτριες και οι αθλητές, γνωρίζουν καλύτερα 
από όλους µας για τα αθλητικά ιδεώδη και ιδανι-
κά.  Είναι µια  «ατάκτησή» που την έχουν επιτύχει 
µε την καθηµερινή προπόνηση στους χώρους 

άθλησης. Με την καθοδήγηση των προπονητρι-
ών και προπονητών που εκτός από τεχνική, διδά-
σκουν και ήθος.  Με την υποστήριξη των γονιών 
τους. Οι αθλήτριες και οι αθλητές που ιδρώνουν 
και κοπιάζουν είναι για όλους εµάς φωτεινά πρό-
τυπα. 

Είναι υποχρέωση µας, αλλά κυρίως είναι τιµή 
µας, να επιβραβεύουµε αθλήτριες και αθλητές 
που έχουν διακριθεί στο άθληµα τους και Συλλό-
γους που µέσα από συστηµατική δουλειά έχουν 
επιτυχίες.  Η κοινωνία µας – ειδικά σε αυτές τις δύ-
σκολες περιόδους – έχει ανάγκη από τα υγιή πρό-
τυπα των αθλητών».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Αντιδήµαρ-
χοι, Πρόεδροι Νοµικών Προσώπων και ∆ηµοτι-
κοί Σύµβουλοι του ∆ήµου Αχαρνών, οι οποίοι εί-
χαν την ευκαιρία να βραβεύσουν και να συγχα-
ρούν τους Αθλητές και τις Αθλήτριες του ∆ήµου 
Αχαρνών. 

Τίµησε Αθλητές, Αθλήτριες και Αθλητικούς Συλλόγους  ο ∆ήµος Αχαρνών
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Έξοδος στις αγορές, όπως λέµε «ελεύθερος µε περιοριστικά µέτρα»
Η ανάγκη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να δηµιουργήσει ένα 

αφήγηµα εικονικής πραγµατικότητας, εξυπηρετείται από το 
κακόγουστο αστείο της «καθαρής» εξόδου στις αγορές. Μέ-

σω αυτού επιχειρούν αφενός να αλλάξουν την ατζέντα (βλέπε νέα 
µέτρα λιτότητας, διαχείριση Σκοπιανού, τουρκική προκλητικότητα, 
εκπαιδευτικά ζητήµατα,…) αφετέρου να εξαπατήσουν για ακόµη µία 
φορά µέρος του ελληνικού λαού -γιατί ούτε οι αγορές ούτε οι ευρω-
παίοι ούτε η πλειοψηφία των Ελλήνων που βιώνουν τις συνέπειες 
των έργων τους δεν µπορούν να αγνοήσουν την σκληρή πραγµατι-
κότητα- ενόψει εκλογικών εξελίξεων.

Η έξοδος στις αγορές σηµαίνει την έξοδο από το µηχανισµό 
προστασίας των εταίρων που µας δανείζουν µε επιτόκια της τά-
ξης του 1,5% και την προσπάθεια άντλησης χρηµάτων από τις 
αγορές µε προφανώς υψηλότερο κόστος δανεισµού. Μια τέτοια 
εξέλιξη προφανώς έχει επικοινωνιακά και ψυχολογικά οφέλη 
για την χώρα, ωστόσο η επιτυχής υλοποίησή της είναι σε πλή-
ρη εξάρτηση από δύο βασικούς παράγοντες.

Πρώτος είναι η διαχείριση της Κυβέρνησης και τα οικονοµι-
κά αποτελέσµατα αυτής τόσο σε µακροικονοµικό όσο και σε µι-
κροοικονοµικό επίπεδο. Εν µέσω της οικονοµικής κρίσης και 
ενώ η χώρα είχε ήδη διανύσει µεγάλη και ιδιαίτερα επίπονη πο-
ρεία µε πολλές θυσίες, η  παρούσα Κυβέρνηση έκανε µία συνει-
δητή επιλογή. Να µην κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσµατα των 
προκατόχων της ούτε να πορευθεί µε άξονα τις αναγκαίες αλλα-
γές και µεταρρυθµίσεις. Αντιθέτως µε άκρως επικίνδυνες ακρο-
βασίες και µε την κατοχυρωµένη πατέντα της «δηµιουργικής 
ασάφειας» και της «σκληρής διαπραγµάτευσης» για να επιτύχει  
χειρότερα αποτελέσµατα. Εν συντοµία τα απτά αποτελέσµατα 
της σηµερινής διακυβέρνησης αγγίζουν τα 120 δις ευρώ και 
αφορούν:

● Τις αυξηµένες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ελληνικού 
∆ηµοσίου προς ιδιώτες καθώς και τις  επιστροφές φόρου που 
εκκρεµούν.
● Την εκροή καταθέσεων (40 δισ. τον Ιούνιο 2015), ως αποτέ-
λεσµα της κρίσης εµπιστοσύνης, και το κλείσιµο των τραπεζών 
µε παράλληλη επιβολή capital controls που οδήγησαν σε νέα 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
● Τον εκµηδενισµό της αξίας των µετοχών των τεσσάρων συ-
στηµικών τραπεζών που είχε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Στα-
θερότητας (ΤΧΣ).
● Την χρήση των αποθεµατικών και διαθεσίµων των φορέων, 
µέσω µάλιστα ΠΝΠ.
● Την επιστροφή στην ύφεση µε µεγάλες απώλειες τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά.
● Την απώλεια των οµολόγων του EFSF/ESM ύψους 10,9 δισ. 
Ευρώ, που κατείχε έως τις αρχές του 2015 το ΤΧΣ.
● Την απώλεια 10 δισ. Ευρώ από τα κέρδη των κεντρικών τρα-
πεζών του Ευρωσυστήµατος από τη διακράτηση Ελληνικών 
κρατικών οµολόγων, εξαιτίας της ανεπιτυχούς λήξης του 2ου 
µνηµονίου από την Κυβέρνηση Τσίπρα.
● Τέλος, τα περίπου 15 δις νέα µέτρα που επέφερε η πολιτι-
κή ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και επιβλήθηκαν µε τα νέα αχρείαστα 
Μνηµόνια.

Σε αυτές τις συνέπειες, προστίθενται συνεχώς νέες επιβαρύν-
σεις και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε µία υφεσιακή δίνη. 
Ενδεικτικά οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των πολιτών προς τις εφο-
ρίες διογκώνονται, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 100 δις ευ-
ρώ, οι κατασχέσεις περιουσιών έχουν πολλαπλασιαστεί και φτά-
νουν τις 1000 την ηµέρα, έχουν δροµολογηθεί µαζικοί πλειστη-

ριασµοί ενώ τα µέτρα αναγκαστικής είσπραξης από την Εφορία 
αφορούν σε πάνω από 1 εκατοµµύριο οφειλέτες της. 

Ο κ. Τσίπρας έχει ψηφίσει, για το 2019 και το 2020, µέτρα 
ύψους 5,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το πλαίσιο έχει ήδη ψηφι-
στεί, η επιτήρηση είναι αυστηρή και συµφωνηµένη όπως και τα 
µέτρα. ∆υστυχώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λέει για ακόµη µία 
φορά ψέµατα. Έχει ουσιαστικά ήδη υπογράψει και τέταρτο µνη-
µόνιο το οποίο θα εφαρµοστεί µετά τον Αύγουστο και µάλιστα 
για πρώτη φορά χωρίς να έχει εξασφαλίσει χρηµατοδότηση για 
τα νέα µέτρα που έρχονται.

Είναι ανάγκη οι αγορές να εµπιστευτούν και πάλι την Ελ-
λάδα. Είναι ανάγκη οι θυσίες του ελληνικού λαού να µην πά-
νε χαµένες και η Πατρίδα µας να µπει σε ένα νέο κύκλο. Και 
αυτό θα επιτευχθεί µόνο µε ένα τολµηρό σχέδιο αλλαγών 
και µεταρρυθµίσεων. Η σηµερινή κυβέρνηση δεν µπορεί να 
υπηρετήσει µια τέτοια πολιτική γιατί ούτε ξέρει το πώς ούτε 
το θέλει ούτε το µπορεί.

Απαιτείται ένα πρόγραµµα που βασίζεται σε µία διαφορετι-
κή προσέγγιση, που θέτει στο επίκεντρο τις επενδύσεις και τις ιδι-
ωτικοποιήσεις, που προάγει τιςµεταρρυθµίσεις γιατί τις πιστεύ-
ουµε εµείς οι ίδιοι και όχι γιατί µας επιβάλλονται από κάποιους 
στο εξωτερικό, που εφαρµόζει ένα απλούστερο και σταθερό φο-
ρολογικό σύστηµα µε µειωµένους φορολογικούς συντελεστές,

Η χώρα θα ξανά γίνει κανονική όταν αποκτήσει µια κανο-
νική και φερέγγυα Κυβέρνηση. Μια Κυβέρνηση, µε άλλα λό-
για, η οποία θα έχει σχέδιο, θα έχει πρόγραµµα, θα έχει νω-
πή λαϊκή εντολή από τον ελληνικό λαό να εφαρµόσει αυτό 
το πρόγραµµα.

∆ηµοσιεύτηκε στo www.reporter.gr

Προσφορά: Για τους χορούς σας 16 ευρώ το άτοµο, πλήρες µενού και αναψυκτικά
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ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΝΕΟ  ΕΤΟΣ 

«Η «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» και τα µέλη της Τοπικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
σας εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»

Τσάτσης  Νικόλαος 
Νευροχειρουργός  
– Νευροεπιστήµων

Ψυχάρης  Σαράντος 
Καθηγητης ΑΣΠΑΙΤΕ

Μπράχου  Αναστασία  
Παιδίατρος 

Πολιτιδης  Γεώργιος  
Οικονοµολόγος 
Λογιστής

Στεριόπουλος Κώστας  
ΜΒΑ
Επιχειρ. ∆ιευθυντής 
Mediterraneo Hospital

Βλάχος  Βασίλης  
Έµπορος  
ηλεκτρονικών ειδών

Θεοδωρόπουλος   
Σωτήρης  
Καθηγητής οικονοµικών 
Παν. Πειραιά.

Σαββίδης  Βασίλης 
∆ιεθνολόγος

Καραµπογιάς 
Αναστάσης 
∆ικηγόρος

Γεροντίδου 
– Σαββίδου Σοφία
Στέλεχος αλυσίδας 
λιανικής 

Γκιόκας ∆ηµήτρης 
Οικονοµολόγος

Νικολέρης  Χάρης 
∆ικηγόρος

Γραφεία Αθήνας:  Λεωφ. Αλεξάνδρας  7 - Πεδίον Άρεως
Τηλέφωνο: 210 6439519
www.dimokratikiefthini.gr  

ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΕΣ ευχές για µία νέα χρο-
νιά, κατά την οποία θα θεωρείται ξανά 
αυτονόητο το δικαίωµα της ύπαρξης και 
της αξιοπρέπειας όλων των Ελλήνων. 

Για µία χρονιά, κατά την οποία θα 
βρεθούµε πιο κοντά στην αυτοσυνειδη-
σία και θα εξορκίσουµε τα φαντάσµατα 
και τους δαίµονες που µας κατατρέχουν.

Μία χρονιά κατά την οποία η «∆Η-
ΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» θα παλέψει µε 
το προχωρηµένο εκείνο κοµµάτι της 
κοινωνίας, για να κατακτήσουµε επιτέ-
λους τον ορθό λόγο και την ποιότητα 

της δηµόσιας ζωής µέσα από καινούρ-
γιους ανθρώπους, από ανθρώπους της 
εποχής, οι οποίοι µπορούν να συλλά-
βουν τους ανέµους των µεγάλων αλλα-
γών που περνούν πάνω από την Ελλά-
δα, κάτι που δεν µπορεί να υποσχεθούν 
οι παλιές αντιλήψεις που ακόµη την κα-
ταδυναστεύουν, προσπαθώντας να δι-
αιωνίσουν την ανώφελη πλέον παρου-
σία τους. 

Το 2019 µπορεί να είναι πραγµατικά 
µία καλή χρονιά και µία µεγάλη ευκαι-
ρία για τον τόπο µας.   
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Σειρά ανακοινώσεων - ερωτήσεων µε επίκεντρο, 
κατά κύριο λόγο, την ασφάλεια των µικρών µαθη-
τών στην πόλη µας, απηύθυνε προς τη ∆ηµοτική 
Αρχή, στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου, την Παρασκευή 30 Νοεµβρί-
ου 2018, ο ∆ηµοτικός Σύµβου-
λος και υποψήφιος ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός : 
●  1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών. Πρόβλη-
µα  έχει προκύψει µε τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις στις οποίες στεγά-
ζεται. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 
τις καταγγελίες των γονιών, τις 
οποίες διαπίστωσε και ο κ. Βρετ-
τός µετά την επίσκεψή του στο 
σχολικό συγκρότηµα, τα εξωτερι-
κά επιχρίσµατα έχουν καταστρα-
φεί. Γεγονός που εγκυµονεί κιν-
δύνους για την ασφάλεια των µα-
θητών.

Ο κ. Βρεττός υπενθύµισε στο 
σώµα του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου ότι, το ίδιο θέµα είχε συζητη-
θεί και πέρυσι. Τότε ο κ. Κατσι-
γιάννης, Γενικός Γραµµατέας του 
∆ήµου, είχε δεσµευθεί ότι θα επισκεφθεί άµεσα το 
σχολείο οµάδα Μηχανικών για να ξεκινήσουν οι επι-
σκευές. «∆υστυχώς από τότε έως σήµερα, δεν έγινε 
τίποτε. Η δέσµευση δεν τηρήθηκε. Οι γονείς αγωνιούν 
για την ασφάλεια των παιδιών τους και οι µαθητές 
αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε κατάληψη. Ενώ-
νουµε την αγωνία µας µε τη δική τους  και ζητάµε άµε-
σα να δοθεί η λύση», τόνισε ο κ. Βρεττός.

●  1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής, επί των 
οδών Παναγίας Μυροβλίτισσας  και Μάρκου Αυγέ-
ρη. Σε απαράδεκτη κατάσταση βρίσκεται 10 χρόνια 
τώρα, ο δρόµος που περνά απ’ έξω. Είναι χωµατόδρο-

µος και το χειµώνα µε τις βροχές 
µετατρέπεται σε λίµνη. «Αναφε-
ρόµαστε σε παιδιά µε ειδικές ανά-
γκες. Αυτή η κατάσταση δυσκο-
λεύει ακόµη περισσότερο τις µε-
τακινήσεις τους και θέτει σε κίνδυ-
νο τη ζωή τους. Επιτέλους οι 
καταγγελίες των γονιών ας βρουν 
ανταπόκριση από τη ∆ηµοτική 
Αρχή», επεσήµανε ο κ. Βρεττός.
● Μη υλοποίηση έως σήµερα 
από τη ∆ηµοτική Αρχή της από-
φασης για ανάληψη πρωτοβουλι-
ών στη µνήµη του αδικοχαµένου 
µικρού µαθητή Μάριου – ∆ηµή-
τριου Σουλούκου. 

Συγκεκριµένα, η απόφαση 
αφορούσε στην ονοµατοθεσία 
(Μάριος-∆ηµήτριος) σε δρόµο της 
πόλης, κοντά στο σχολείο που 
φοιτούσε. Καθώς και στη µη 

απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 151 προκειµένου να γίνει 
πράσινο, να τοποθετηθεί η προτοµή του Μάριου και 
να δοθεί το όνοµά του. Ο κ. Βρεττός ζήτησε από τον 
ίδιο το ∆ήµαρχο να ενηµερώσει το σώµα για τις ενέρ-
γειές του.
● Κεραία κινητής τηλεφωνίας κοντά στο 10ο ∆ηµοτι-
κό Σχολείο.
Η ∆ηµοτική Αρχή δεν έχει προβεί σε καµία ενέργεια 

έως σήµερα, αφήνοντας εκτεθειµένους τους µικρούς 
µαθητές στον κίνδυνο της ακτινοβολίας.
● ∆ίκτυο ύδρευσης Βαρυµπόµπης

Με απόφαση του ∆.Σ. στις 22 Οκτωβρίου 2018, 
εξουσιοδοτήθηκε από το σώµα ∆ικηγόρος προκει-
µένου να επιδώσει στους ιδιοκτήτες ακινήτων στη 
Βαρυµπόµπη, εξώδικα που αφορούσαν σε πληρω-
µές λογαριασµών ύδρευσης. Στην απόφαση, όπως 
εξήγησε ο κ. Βρεττός, δεν είχε συµπεριληφθεί, η έκ-
πτωση στην αµοιβή του ∆ικηγόρου, η οποία είναι 
δυσανάλογα µεγάλη σε σχέση µε τις υπηρεσίες που 
θα παρέχει. Για το λόγο αυτό ο κ. Βρεττός ζήτησε να 
εκδοθεί νέα απόφαση, µέσα στην οποία θα συµπε-
ριλαµβάνεται και η έκπτωση της αµοιβής, προς όφε-
λος του ∆ήµου.
● Παρουσίαση του βιβλίου «Αχαρναί- Όψεις της ιστο-
ρίας του ∆ήµου και της πόλης».

Ο κ. Βρεττός κατήγγειλε την αναφορά στις δράσεις 
της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής, µέσα σε ένα βιβλίο 
που µιλά για την ιστορία των Αχαρνών. «∆εν παρα-
βρέθηκα συνειδητά στην παρουσίαση αυτού του βι-
βλίου. 

Αναρωτιέµαι πραγµατικά, πως είναι δυνατόν να 
καταγράφεις την ιστορία ενός αρχαίου ∆ήµου, να 
αναφέρεσαι στο Τάφο του Σοφοκλή, στο Θολωτό Τά-
φο, στο Αρχαίο Θέατρο και να καταλήγεις σε δράσεις 
της δικής σου σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής, (προσθέ-
τοντας µάλιστα και προσωπικές φωτογραφίες), που 
αφορούν την καθηµερινότητα των δηµοτών. 

Θεωρώ άκαιρη αυτή την ενέργεια. Μια ενέργεια 
που δεν ταιριάζει, ούτε µε την διαδροµή αυτής της 
ιστορικής πόλης, ούτε µε τη διαδροµή αυτού του πο-
λύπαθου ∆ήµου», επεσήµανε ο κ. Βρεττός. 

Η έλλειψη ευαισθησίας της ∆ηµοτικής Αρχής απέναντι στα παιδιά 
στο επίκεντρο των ανακοινώσεων του Σπύρου Βρεττού στο ∆ηµ. Συµβούλιο
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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

∆ιανοµή
κατ οίκον
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Θερµές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το Νέο έτος 2019



ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Πρόσκληση  για συµµέτοχη  στη  Θεατρική παράσταση  «Η Νεράιδα και το παλικάρι»
Ο Πολιτισµικός Σύλλογος  «Αχαρνείς», θα πραγ-
µατοποιήσει  στις  19  Ιανουαρίου  2019, ηµέρα  
Σάββατο,  επίσκεψη,  για την Θεατρική Παράσταση  
«Η Νεράιδα και το παλικάρι»   που αρχίζει  ώρα  
6.00 µ.µ. έως  8.30 µ.µ., σε συνεργασία µε το Γρα-
φείο  Ταξιδίων «PERRAKIS TOYRS».

50 χρόνια µετά, η αισθηµατική κωµωδία της FINOS 
FILMS,  ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο σε δι-
ασκευή –σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους   η Μαρία Κοριν-
θίου, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Χρυσούλα ∆ιαβάτη 
στο ρόλο της µητέρας Φουρτουνάκη και  ο Γιώργος 
Κωνσταντίνου στο ρόλο του πατέρα Φουρτουνάκη, 
σε µια υπερπαραγωγή µε 30µελή θίασο, τον Κρητικό 
χορευτικό σύλλογο του Αντώνη Βασσάλου και τον 
δηµοφιλή Κρητικό λυράρη, Νίκο Ζωιδάκη µε την ορ-
χήστρα του να ερµηνεύει µαντινάδες και την παραδο-
σιακή Κρητική µουσική της παράστασης.
Για  δηλώσεις συµµετοχής στην  Γεν. Γραµµατέα  
του Συλλόγου Αλίκη Λεφάκη στο τηλέφωνο  
6977197710.
Υ.Γ. Προσεχώς, θα υπάρξει ανακοίνωση για µουσική 
βραδιά  στο «Φωταέριο» µε Πλούταχου  και Ασλανί-
δου»

Εκ  του ∆.Σ.
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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 
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Τ ην Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο 
∆ηµαρχείο Αχαρνών, παρουσιάστηκε στους δηµότες και κατοί-
κους του ∆ήµου Αχαρνών, η ιστορική έκδοση «Αχαρναί - Όψεις 

της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης». 
Ο ∆ήµος Αχαρνών, έχοντας συναίσθηση του χρέους του απέναντι στη 

µακρόχρονη κληρονοµιά του τόπου, προσέφερε στους δηµότες και κατοί-
κους των Αχαρνών µια ιστορική έκδοση, η οποία πέρα από µια ελάχιστη 
συµβολή στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή του δήµου, φιλοδοξεί να είναι µια 
κιβωτός αυτογνωσίας.

Στον χαιρετισµό του στην εκδήλωση της παρουσίασης της ιστορικής 
έκδοσης «Αχαρναί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης» ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχαρίστησε, τους Φορείς, τους 
Συλλόγους και τους απλούς πολίτες του ∆ήµου Αχαρνών, που συνεργά-
στηκαν  µε την επιστηµονική οµάδα που είχε αναλάβει την συγγραφή και 
επιµέλεια της έκδοσης, καθώς και τον κ. Θανάση Μαρτίνο που ανέλαβε 
τη χορηγία της. 

Στη οµιλία – πρόλογο της παρουσίασης της ιστορικής έκδοσης «Αχαρ-
ναί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης» ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός ανέφερε: «Για όλους εµάς τους πολίτες των Αχαρ-
νών, ο τόπος µας, που τον ζούµε και τον αγαπάµε, είναι άρρηκτα συνδεδε-
µένος µε την οικογένειά µας, τους φίλους µας, την εργασία µας, την ίδια την 
ταυτότητά µας. Η Αχαρναϊκή γη, πάνω στην οποία περπατάµε, είναι ποτι-
σµένη µε τις µνήµες, τις πράξεις, τις στιγµές δόξας και µόχθου όσων περ-
πάτησαν στην ίδια γη πριν από εµάς.

Λίγα τοπωνύµια έχουν τόσο µακραίωνη ιστορία πίσω τους όσο οι 
Αχαρνές. Λίγοι πολίτες στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα 
έχουν το προνόµιο να έχουν γράψει για τους συµπολίτες τους, που έζησαν 
στην ίδια γη χιλιάδες χρόνια πριν, οι µεγαλύτεροι συγγραφείς της αρχαιό-
τητας: ο Θουκυδίδης, ο Παυσανίας και ο Αριστοφάνης. Λίγοι τόποι σε 
ολόκληρη την Ελλάδα µπορούν να υπερηφανευτούν ότι όχι µόνο δεν έπα-
ψαν ποτέ να κατοικούνται, αλλά έσφυζαν από ζωή ακόµα και όταν, στα γυ-
ρίσµατα του χρόνου, άλλα µέρη της Αττικής τα ερήµωναν οι πόλεµοι και 
οι επιδηµίες. 

Λίγες πόλεις είχαν την τύχη να εκτείνονται στη σκιά της Πάρνηθας, η 
οποία µε το Οι Αχαρνές είναι κάτι πολύ περισσότερο από τόπος: Είναι ένα 
πανόραµα αιώνων. Μαθαίνοντας την ιστορία του τόπου µας εµείς, οι σύγ-
χρονοι Αχαρνείς, µαθαίνουµε ποιοι είµαστε και πώς µπορούµε να συνεχί-
σουµε να γράφουµε ιστορία.»

Η παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης «Αχαρναί - Όψεις της Ιστορίας 
του ∆ήµου και της πόλης» έγινε από την ∆ρ Ιστορίας της Τεχνολογίας και 
∆ιδάσκουσας στο ΕΜΠ κας Σοφίας – Αλεξίας Παπαζαφειροπούλου, η 
οποία είχε την επιστηµονική επιµέλεια της έκδοσης, ενώ σύντοµο χαιρετι-
σµό απεύθυνε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο χορηγός της έκδοσης κ. Αθανάσιος 
Μαρτίνος και ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχος Αµαρουσίου κ. Γιώρ-
γος Πατούλης.  

Την εκδήλωση της παρουσίασης της ιστορικής έκδοσης «Αχαρναί - 
Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης» τίµησαν µε την παρουσία 
τους: οι βουλευτές Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Μάκης Βορίδης και Γεώργι-
ος Βλάχος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρος Φιλίπ-
που, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Χάρης ∆αµά-
σκος, του ο πρώην Υπουργός, Βουλευτής και επί 12 έτη ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Ντίνος Βρεττός, ο πρώην Υπουργός κ. Στάθης Γιώτας συνοδευό-
µενος από τη σύζυγο του Αρχαιολόγο και Συγγραφέα κ. Μαρία Πλάτωνος 

Γιώτα, η οποία, είτε µέσω των επιστηµονικών εκδόσεων και δηµοσιεύσε-
ων της, είτε µέσω του υλικού που παραχώρησε στην επιστηµονική οµάδα 
της έκδοσης, συνέβαλε τα µέγιστα στην υλοποίηση της ιστορικής έκδοσης 
«Αχαρναί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης». 

Παραβρέθηκαν επίσης: ο πρώην ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Παναγιώτης 
Φωτιάδης, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αχαρνών κ. 
Κωνσταντίνος Ρούσσας, η Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης κα Λουΐζα Κοσµίδου, 
ο Αντιδήµαρχος  Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου, ο Αντιδήµαρ-
χος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θεόδωρος Συρινίδης, ο Αντιδή-
µαρχος  Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. ∆ηµήτριος 
Γιαννακόπουλος, ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Πο-
λύκαρπος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης κ. Κωνσταντίνος Καρυδάκης, η Πρόεδρος Σχολικής 
Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κα Γεωργία Ευθυµιάδου Του-
µανίδη, ο Αντιπρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ κ. Γιάννης Λαγκώνης, καθώς και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας που ανάλαβε την έκδοση κ. Νίκος 
Καραµανλής, και η εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου Αθηναίων κα Βάλια Αρ-
γυρίου.

Εκ µέρους των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας 
παραβρέθηκαν: ο ∆ιοικητής ∆ΑΕ Υποπτέραρχος (Ι) κ. Λαµπράκης ∆ηµη-
τρίου, ο Υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ κ. Κορδολαίµης Παναγιώτης, ο Ταξί-
αρχος της ΕΛ.ΑΣ κ. ∆ασκαλάκης Μανόλης, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής κ. 
Καλόγηρος Χαράλαµπος και ο ∆ιοικητής του 6ου Πυροσβεστικού Σταθ-
µού Αθηνών, Πύραρχος κ. Χρήστος Σπαθούλας. 

Στην παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης «Αχαρναί - Όψεις της Ιστορί-

ας του ∆ήµου και της πόλης» παραβρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος κα Ρένα 
Λιόση και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ιστορικής & Λαογρα-
φικής Εταιρείας των Αχαρνών (ΙΛΕΑ). Η Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία 
των Αχαρνών, είτε µέσω της συνεργασίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εί-
τε µέσω των µελών της, όπως ο Ιστορικός κ. ∆ηµήτρης Γιώτας, προσέφε-
ραν πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό για την υλοποί-
ηση της έκδοσης. 

Εκπροσωπώντας συλλόγους και φορείς του ∆ήµου Αχαρνών, παρα-
βρέθηκαν επίσης: η Πρόεδρος του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ κα Μαρία Μίχα, ο Πρόε-
δρος του Παραρτήµατος Αχαρνών και Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας κ. Καζανάς Βασίλης, η Πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών 
Αχαρνών κα Καράλη Μελποµένη, η Γραµµατέας της Λαογραφικής Εται-
ρείας Θρακοµακεδόνων κα Ζησίµου Αργυρώ, η Πρόεδρος Ε.Ο.Σ Αχαρ-
νών κα Μπάλλιου Εύα, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κατά της Εγκλη-
µατικότητάς κ. Κουλόγιαννης Γιώργος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Θεσ-
σαλών Αχαρνών κ. Κοσσιωρής Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος του Αχαρνα-
ϊκού κ. Μιχάλης Τσορπατσίδης, ο Πρόεδρος του Αθλητικού συλλόγου 
Αχαρνής κ. Κλήµης Κολιός, ο Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ανθοκοµικών 
Συνεταιρισµών Ελλάδος (ΚΑΣΕ) κ. ∆ηµήτρης Καλογράνης, και ο Αιδεσι-
µότατος Πρεσβύτερος του Ιερού Ναού Αγ. Κων/νου και Ελένης Κάτω Αχαρ-
νών κ. Μιχαήλ Τσιρώνης.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης όλοι οι παρευρισκόµενοι παράλαβαν 
από ένα αντίγραφο της  ιστορικής έκδοσης «Αχαρναί - Όψεις της Ιστορίας 
του ∆ήµου και της πόλης», πολλοί εκ των οποίων ζήτησαν ιδιόχειρη αφι-
έρωση της έκδοσης από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών.  

Αναδροµή µε στόχο την αυτογνωσία η ιστορική έκδοση 
«Αχαρναί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης»
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Παντρεύτηκε ο Πέτρος Βαρελάς 
Το 2018 φαίνεται ότι 
ήταν έτος σηµαντικών 
αποφάσεων για τον Πέ-
τρο Βαρελά. Η πρώτη 
µεγάλη απόφαση που 
πήρε ήταν να διεκδική-
σει το αξίωµα του ∆η-
µάρχου Αχαρνών, το 
οποίο είχε τιµήσει και ο 
αείµνηστος πατέρας του 
Μιχάλης. Η δεύτερη ήταν να παντρευτεί, πριν λίγες µέρες, 
την εκλεκτή της καρδιάς του Νάντια Πατέρα, στο ∆ηµαρ-
χείο Αχαρνών. Του ευχόµαστε καλή επιτυχία στην αυτοδι-
οίκηση και βίον ανθόσπαρτον στο γάµο του. Αναδηµοσί-
ευση από https://menidiatis.blogspot.com

Ολοκληρώθηκε η ενηµερωτική Εκδήλωση µε θέµα: 
«Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης», 
που πραγµατοποιήθηκε σήµερα στην Αίθουσα Εκδη-

λώσεων του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. Την οργάνω-
ση της Εκδήλωσης επιµελήθηκαν ο Σύλλογος Γονέων & Κη-
δεµόνων του Σχολείου & η ∆ιεύθυνση της Σχολικής µονάδας. 
Οµιλήτρια της Εκδήλωσης ήταν η κυρία Έλενα Ράπτη, βουλευ-
τής Ά Θεσσαλονίκης, συντονίστρια της εκστρατείας «Ένα στα 
Πέντε» για τον τερµατισµό της παιδικής σεξουαλικής κακοποί-
ησης του Συµβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα.

Παιδικοί Σταθµοί Αχαρνών : Τα παιδιά στόλισαν 
και άναψαν το Χριστουγεννιάτικο ∆ένδρο.
Ευχές για τις  γιορτές  Χρι-
στουγέννων  µέσα από την 
αισιόδοξη και χαρούµενη 
µατιά των παιδιών από τους 
∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθ-
µούς.  

Σε κάθε  Παιδικό Σταθµό  
στολίστηκε το δέντρο των ευ-
χών που  συγκεντρώνει πάνω 
του όλες τις ευχές που έχει 
ανάγκη η ανθρωπότητα σήµε-
ρα,  ελπίδα, αισιοδοξία, αγά-
πη, ευτυχία κ.α. πλαισιώνεται 
όµορφα, από  κολλάζ χρι-
στουγεννιάτικα, κάρτες και 
στολίδια κάθε είδους. 

Οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί µέσα από τις χριστου-
γεννιάτικες γιορτές και τα 
όµορφα στολίδια τους µετέ-
δωσαν το αληθινό µήνυµα 
των Χριστουγέννων, αυτό της 
αγάπης, της αλληλεγγύης, της 
ανθρωπιάς και της φιλίας. 

Ο  Πρόεδρος της ∆ηµοτι-
κής Φροντίδας Αχαρνών, 
Γιώργος ∆ασκαλάκης  έδωσε 
το παρόν σε  αρκετούς  Σταθ-
µούς  και ευχήθηκε υγεία, ευ-
τυχία και αγάπη στα παιδιά, 
στις παιδαγωγούς, στους γο-
νείς και σε όλους τους εργαζό-
µενους.

Παντρεύτηκαν και βάφτισαν τα παιδιά τους οι Μιχάλης Βρεττός - Μαρία Κατσιγιάννη

Με επισηµότητα τελέστηκε, ο θρησκευτικός γάµος 
του ∆ηµοτικού Συµβούλου Αχαρνών Μιχάλη Βρετ-
τού µε την εκλεκτή της καρδιάς του  Μαρία Κατσιγιάν-
νη,  το βράδυ του Σαββάτου 1ης ∆εκεµβρίου 2018, 
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Θρακοµακεδόνων. 

Χαµογελαστό και κοµψότατο το ζευγάρι δέχθηκε, 
ανήµερα των γενεθλίων του γιου τους, τις ευλογίες 
του Μητροπολίτη Αθηναγόρα και του εφηµέριου του 
Ιερού Ναού πατρός Λάµπρου. Πανευτυχείς στο πλευ-
ρό τους οι γονείς τους Παναγιώτης και Μαρία Βρετ-
τού και Γεώργιος και Παναγιώτα Κατσιγιάννη, αλλά 
και οι κουµπάροι τους Αλέξανδρος Τράπαλης και ∆α-
νάη Παπαγεωργίου. 

Γύρω τους, δεκάδες συγγενών και φίλων που βρέ-
θηκαν στον Ιερό Ναό για να χαρούν µαζί τους και να 
εκφράσουν τις θερµότερες ευχές τους. Ανάµεσά τους 
και πολλοί διακεκριµένοι συµπολίτες µας, όπως οι 
βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής Μάκης Βορίδης, 
Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος και Εύη Χριστο-
φιλοπούλου, ο πρώην Υπουργός Ανδρέας Λυκουρέ-
τζος, οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι Αχαρνών Χάρης ∆αµά-
σκος και Θεόφιλος Αφουξενίδης, ο πρώην ∆ήµαρχος 
Θρακοµακεδόνων Θέµης Οικονόµου,

Το ζευγάρι παντρεύτηκε για «δεύτερη φορά», µε-
τά τον πολιτικό γάµο που είχε τελέσει πριν λίγα χρό-
νια, κάνοντας τη δεύτερη στιγµή αξέχαστη και πιο ευ-
τυχισµένη καθώς τη συνδύασαν µε τη βάφτιση των 
δυο παιδιών τους.

Η  δεύτερη πράξη της ευτυχίας του  Μιχάλη  και 
της γυναίκας του Μαρίας  ήταν η βάπτιση των δύο  
παιδιών τους.

Τα µυστήρια τελέστηκαν µε τις ευλογίες του Μη-
τροπολίτη Αθηναγόρα και του εφηµέριου του Ιερού 
Ναού πατρός Λάµπρου

Ο γιος τους πήρε, από τους νονούς του Θεόδωρο 
Τράπαλη και ∆ανάη Παπαγεωργίου, το όνοµα του 
παππού του Παναγιώτη Βρεττού, στον οποίο έχει ιδι-
αίτερη αδυναµία. 

Ενώ  η αδελφή του πήρε από τη νονά της Ιουλία 
Μπασκόζου, δύο ονόµατα κι έτσι από το Σαββάτο θα 
τη φωνάζουµε Μαρία-Χαρίκλεια.

Ήταν µια µέρα απόλυτης χαράς και ευτυχίας, την 
οποία γιόρτασαν µε ένα τρόπο ανοιχτό και απλόχε-
ρο.

Ευχόµαστε αυτή η θετική αύρα να συνοδεύει αυ-
τούς και τα παιδιά τους στην υπόλοιπη ζωή τους.

Πάνω από γιατρός, ΑΝΘΡΩΠΟΣ! 
η Αναστασία Μπράχου.
... Βρέθηκε ξανά κο-
ντά στους µικρούς 
µαθητές του 28ου 
∆ηµοτικού Σχολεί-
ου Αχαρνών (του 
καταυλισµού Καπο-
τά) για τον πολύτιµο 
εµβολιασµό τους. 
Την Τρίτη 27-11-
2018 ολοκληρώθη-
κε επιτυχώς η πρώτη 
φάση του εµβολια-
σµού των µαθητών 
µας χάρη στη συν-
δροµή της ΑΙΓΕΑΣ 
ΑΜΚΕ. Πιο συγκε-
κριµένα ο κ. Αθανά-
σιος Μαρτίνος µε ιδι-
αίτερη ευαισθησία 
αποδέχτηκε το αίτη-
µα της ∆/ντριας του Σχολείου κ. Ελένης Καµπόλη να χορηγή-
σει τα εµβόλια που είχαν καταγραφεί ότι απαιτούνταν για την 
ολοκλήρωση του εµβολιασµού των µαθητών του Σχολείου. 
Στην υλοποίηση της προσπάθειας , έδωσε για µια ακόµη φο-
ρά το παρόν η παιδίατρος κ. Αναστασία Μπράχου η οποία 
πρόθυµα στάθηκε αρωγός στη δράση αυτή και ανέλαβε τον 
εµβολιασµό των µαθητών.  Ένα µεγάλο ευχαριστώ από τα µέ-
λη της σχολικής κοινότητας σε όλους όσους υποστηρίζουν το 
έργο µας και συµπαραστέκονται στην προσπάθεια διαφύλα-
ξης και προαγωγής της υγείας των µαθητών µας. 

Η  δ/ντρια του Σχολείου 
Ελένη   ΚαµπΌλη
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   23 ∆εκεµβρίου  2018 και ώρα  09.30 µ.µ.,  
ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, 

Πατέρα, Υιού, Αδελφού, Θείου και Ανηψιού

ΙΩΑΝΝΗ   ΠΑΝ. ΣΤΡΙΦΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ∆ήµητρα 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Τόνια  και  Γιώργος, Παναγιώτης Στριφτός
Η ΜΗΤΕΡΑ : ∆έσποινα Βατίστα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:  Σπύρος   και  Ρένια Στριφτού, Μαίρη Στριφτού
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : Φάνη, Παναγιώτης  και  Χρύσα, Βιολέτα  και  Θεόδωρος

ΟΙ ΘΕΙΟΙ   -  ΟΙ ΘΕΙΕΣ -  ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ»

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   16   ∆εκεµβρίου   2018  και ώρα  9.30 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην Ιερό Ναό Αγίου Βλα-
σίου – 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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.µ., 

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

Συζύγου,  Αδελφού,  Θείου  και  Φίλου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   ΠΑΝ. ΠΑΓΩΝΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Άννα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:  Χρήστος  και  Μαρία Παγώνα,
Ευάγγελος  και  Γιούλα Παγώνα,

Γεώργιος  και  Ελένη Τσαρµποπούλου, Μαρία  Ισιδ.  Παγώνα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν. 
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ    16  ∆εκεµβρίου  2018 και ώρα  09.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ  

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ    ∆ΙΑΜΑΝΤΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Μιχάλης  και  Νίκη,  Χριστόφορος  και  Αντιγόνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Ελένη, Αλέξανδρος, Αθηνά
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεωργία χήρα ∆ηµ. Χριστακόπουλου

Ουρανία χήρα Βασ. Τούση,   Βασίλειος  και  Γεωργία ∆ιαµάντη
Ελευθερία χήρα Κων. ∆ιαµάντη,  Ερµιόνη χήρα ∆ηµ. Κατάρα

Λαµπρινή χήρα Ευαγ. Καίσαρη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ  15/12/2018 και ώρα 8.30 π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 

στον ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυσίου – Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΣΩΤΗΡΑΣ  χήρας  NIK.  ΣΤΙΒΑΚΤΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αγγελική  και  Σπύρος Μακρής,

Κωνσταντίνα  και  Γεώργιος Πανάγου, Ηλίας  και  Βασιλική Στιβακτά
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ελένη, Θεοδόσης, Ελένη, Σωτηρία Νικόλαος Θεοδώρα

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - Η Α∆ΕΛΦΗ 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο πλησίον του  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος για την  

απώλεια της  πολυαγαπηµένης   µας Μητέρας και Γιαγιάς

ΓΕΩΡΓΙΑΣ   ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
Ιδιαίτερα  ευχαριστούµε θερµά  τους παρακάτω οι οποίοι κατέθεσαν  

αντί στεφάνου,  χρήµατα στο Φιλόπτωχο Ταµείο του Ι. Ν. Αγίου Βλασίου.
1. Κλειώ Ράπτη, 2. Μαρίκα  Ράπτη, 3. Έφη  Ράπτη, 

4. Ματίνα Λιόση - Ράπτη, 5. Μαραγιάννη ∆ηµήτριο, 6. ∆ηµόπουλο  Φίλιππο

Η  οικογένεια της  
Χατζησπύρου  Καλιντζά, κόρη
Χατζησπύρου Νικόλαος , Υιός

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  30   ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ. ΕΤΗΣΙΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙ-
ΚΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον   Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  χήρας  ΑΝΑΣΤ.  ΚΑΤΣΑΝΑΡΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ιωάννης  και  Μαρία  Κατσανδρή, 

Αικατερίνη  και  Πολύδωρος Θεοφιλής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Χριστίνα  και  Σπυρίδων Βέλλας,   
Αικατερίνη Κατσανδρή, Αλεξάνδρα Θεοφιλή
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ:  Πέτρος, Ιωάννης, Γεώργιος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια  στο  «Ραντεβού στης Μαριώς», 

Παπαδηµητρίου 8 – Αχαρνές

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ   16   ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 9.30 
π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό  Ναό Κοιµήσεως 
Θεοτόκου – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της  πολυ-

αγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς  

ΦΑΝΗΣ     ΡΑΠΤΗ 
(Το  Γένος  ΛΑΣΚΟΥ)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  : Φωτεινή χήρα Ιωάν.  Χρηστάκη,  Κων/νος  Ράπτης 
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:  Μαρία, Χριστίνα, Σπύρος

ΤΟ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟ:  Αικατερίνη
ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια  στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

…………………………………………………….

Μέγεθος ένα  όγδοο  χωρίς  φωτό 

………………………………………………………………



21Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2018

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 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΓΑΜΟΣ
Ο ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
και της ∆Ε∆ΠΟΙΝΑΣ  το 
γένος  ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ 
γεννηµένος στην  ΑΤΤΙ-
ΚΗ,  κάτοικος Αχαρνών 
και η  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και 
της  ΑΣΠΑΣΙΑΣ  το γένος  
ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ   γεννηµέ-
νη στην  ΑΤΤΙΚΗ., κάτοι-
κος  Αχαρνών   θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γί-
νει στον Ι.Ν.  ΑΓΙΟΙ ΤΑ-
ΞΙΑΡΧΕΣ στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ

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
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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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο καταστήµατα 25 τ.µ. και 
33 τ.µ. στην κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου 22 
. Τιµή λογική . Τηλ. 210 2469087 και 6937 
108661.  4∆210
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε µεγάλη εµπειρία αναλαµβάνει ρα-
ψίµατα από την Αρχή και και επιδιορθώσεις. Τηλ. 
210 2461482. 6∆212
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος για την ταβέρνα  ΕΛΑΤΟΣ 
Λεωφ. Καραµανλή 5 – Πάρνηθα.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επισκέπτρια καταστηµάτων  γυναικεί-
ων ειδών. Τηλ. 210 2468251. 4∆210
ΖΗΤΕΙΤΑΙ   Γυναίκα  για  την κουζίνα σε Ταβέρ-
να της Λεωφ. Πάρνηθος. Τηλ. 210 2469525. 
5∆207.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Βρεφονηπιοκόµος  για  τετράωρη φύ-
λαξη µικρού παιδιού 2 ετών,  από ώρα 7.00 π.µ. 
έως 12.00 π.µ. στο Κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 210 
2444539.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλι-
κού Πανε/µίου, µε master και πολύ µεγάλη 
εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα για όλα τα επί-
πεδα  (PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - µαθη-
τές,  υποψηφίους Πανε/µιων, Ακαδηµιών 
Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας,  Ξεναγών, 
εργαζοµένους,  επαγγελµατίες, εµπορική αλ-
ληλογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδι-
κή εργασία.  Τηλ. 6907653300
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα Μαθη-
µατικών, σε µαθητές γυµνασίου. Τηλ. 6970 
276090. 5∆206.

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα Α.Ο.Θ. σε 
µαθητές για προετοιµασία Τρίτη Λυκείου. Τηλ. 
6973 653326. 5∆206.
ΑΡΧΑΙΑ, ΕΚΘΕΣΗ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ-
ΣΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ παραδίδονται ιδιαίτερα µαθή-
µατα από φοιτήτρια κλασικής φιλολογίας. 
Τιµές προσιτές. Τηλ. 6907766637. 5∆206.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού - 
Γυµνασίου παραδίδονται µαθήµατα κατ’ 
οίκον από έµπειρο στα ιδιαίτερα. Τιµές 
προσιτές. Τηλ.6982970573. 5∆206.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, παρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυ-
κείου. 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 µαθήµατα 
σε µαθητές ∆ηµοτικού (όλα τα µαθήµατα), 
Γυµνασίου και Λυκείου µε εγγυηµένη επιτυ-
χία. Τηλ. :  6975828805 4∆208
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ µαθήµατα Αγγλικών  κα-
θώς και µελέτη σχολικών  µαθηµάτων σε 
παιδιά δηµοτικού.  Τιµή 10 ευρώ. Τηλ. 6976 
433192. 4∆208
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτε-
ρα µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου – λυ-
κείου . 20/ετής εµπειρία, µεταδοτικότητα. 
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
115.000 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες  
στο  Τηλ. 6976 836287.

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

10/12/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210/2465432

11/12/2018 ΤΡΙΤΗ ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ Λεωφ.∆ηµοκρατίας 222.  ΤΗΛ. 
210/2312615

12/12/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ Λαθέας 56.  . ΤΗΛ. 210/2477556

13/12/2018 ΠΕΜΠΤΗ ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ  Κιουρκατιώτη 25.  ΤΗΛ. 210/2462194

14/12/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 

ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Αγ. Τριάδος 35.  ΤΗΛ. 
210/2464226

15/12/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ  Πάρνηθος 41.   ΤΗΛ. 210/8087990

16/12/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκελείας 41.  ΤΗΛ. 210/2466690

17/12/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ  Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 
210/2468746

18/12/2018 ΤΡΙΤΗ ● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170.  ΤΗΛ. 210/2406400

19/12/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗ Λεωφ. Αθηνών 40.  ΤΗΛ. 
210/2461015

20/12/2018 ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23.  ΤΗΛ. 210/2464914

21/12/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑ-
ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λεωφ. Αθηνών 23.  ΤΗΛ. 
210/2465432

22/12/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ   
Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 10.   ΤΗΛ. 
210/2443437

23/12/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  
Πάρνηθος 121.  ΤΗΛ. 210/2465660

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 9/12/2018 ΕΩΣ 23/12/2018
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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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