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Ποτέ δεν έγιναν τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διά-
στηµα. Είναι γεγονός αδιαµφησβήτητο ότι τα έργα που 
πέτυχε ο Γιάννης Κασσαβός είναι πολλαπλάσια από 
προηγούµενες δηµοτικές αρχές. Χαρακτηριστικότερο 
παράδειγµα, όπως ο σχετικός Πίνακας, η ένταξη έργων 
για τον ∆ήµο Αχαρνών στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων 
έργων της Περιφέρειας Αττικής µε χρηµατοδότηση από 
ιδίους πόρους της Περιφέρειας, επί διοίκησης Κασσα-
βού (2014 έως  σήµερα) σηµειώνει αύξηση +791,29 % 
σε σχέση µε την περίοδο 2007-2010 και αύξηση + 
3.272,20% σε σχέση µε την περίοδο 2010-2014 . 

Συνέχεια στη σελίδα 4

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

∆έσµευση Παναγιώτη Γρηγοριαδη για εξάλειψη της εγκληµατικότητας, 
εµπορίου των ναρκωτικών και τοξικοµανών από την Πόλη µας στο 100 %

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  ΜΕ ΤΟ ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ
ΓΙΑ ΕΝΑN ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ  ∆ΗΜΟ

Ηχηρό το µήνυµα της µεγαλειώδους συγκέντρωσηςΈργα υποδοµών στον ∆ήµο 
Αχαρνών: 10ετής αναδροµή
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Επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις για 
σαρωτική νίκη του Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη µετά και από την άκρως 

επιτυχηµένη εκδήλωση που 
πραγµατοποίησε, στην κατάµεστη αίθουσα 
του Varibobi Club,  στο πλαίσιο 
παρουσίασης του προγράµµατος και των 
στελεχών της δηµοτικής παράταξης  
«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών. 

Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, 
παρουσίασε το πρόγραµµα της παράταξής 
του, µε εγκαρδιότητα και ιδιαίτερο πάθος 
αφού πλέον διαθέτει µεγάλη εµπειρία και 
γνώσεις για το σχεδιασµό και την 
υλοποίησή του. Ιδιαίτερα τιµητικό για 
εκείνον είναι ότι κατέθεσε και το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
του προγράµµατος του. 

Αυτό που πρέπει να του  αναγνωρίσουµε, είναι η ευθύτητα, η 
ειλικρίνεια και η αποφασιστικότητά του στο θέµα της εγκληµατικότητας, του 
εµπορίου ναρκωτικών και της αποµάκρυνσης των τοξικοµανών από την 

πόλη µας, θέµατα για τα οποία δεσµεύεται 
ότι θα εξαλείψει στο 100%, και αν δεν 
τα καταφέρει θα παραιτηθεί. Την 
δέσµευση αυτή έδωσε στους υποψήφιους 
δηµοτικούς συµβούλους του και κατ’ 
επέκταση στους πολίτες των Αχαρνών 
που τους ζητάει να τον τιµήσουν µε την 
ψήφο τους. 

Στην εκδήλωση ο κ. Γρηγοριάδης 
παρουσίασε τους τοµεάρχες και τα 
υπόλοιπα στελέχη της παράταξης του, ανά 
τοµέα εργασίας και δραστηριοποίησής 
τους, τα οποία προέρχονται από τις 
γειτονιές του δήµου µας και είναι ιδιαίτερα 
αγαπητά στην κοινωνία των Αχαρνών. 

Η αθρόα προσέλευση του κόσµου 
σχεδόν από κάθε γειτονιά της πόλης µας,  
δείχνει την µεγάλη απήχηση, 

το ενδιαφέρον αλλά και την ιδιαίτερη αγάπη στο πρόσωπο του Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη και των καταξιωµένων  στελεχών του, που κατέδειξαν ότι µπορεί 
ακόµη και από την πρώτη Κυριακή να είναι η νέα δηµοτική αρχή του τόπου. 

Ξ επέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση του κόσµου στην πρώτη 
προεκλογική συγκέντρωση του Υποψήφιου ∆ηµάρχου Αχαρνών 
Σπύρου Βρεττού, το βράδυ της Κυριακής 16 ∆εκεµβρίου 2018 

στην αίθουσα του Grand Cavallari, στη Λεωφόρο Πάρνηθας. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, την οµιλία του υποψήφιου ∆ηµάρχου πα-

ρακολούθησαν περισσότεροι από 2.500 Αχαρνείς. 

Ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ανοίγοντας την εκδήλωση  
για την γνωστοποίηση  του νέου αυτοδιοικητικού συνδυασµού «Αχαρνές - Υπερήφα-
νος ∆ήµος», στην οµιλία του επικεντρώθηκε στο όραµα : «Να µετατραπούν οι Αχαρ-
νές σε ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΖΕΙΣ!!!! Να γίνει ο ∆ήµος ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ καλών 
ειδήσεων και να κερδίσει και πάλι το σεβασµό που του αξίζει. Για να νοιώσουν ξανά 
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ οι δηµότες. Για να γίνουν οι ΑΧΑΡΝΕΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ. 

Περισσότεροι από 2.500 Αχαρνείς παραβρέθηκαν στην  εκδήλωση ανακοίνωσης του νέου αυτοδιοικητικού συνδυασµού 

Πολυκλινική και 
οικογενειακός γιατρός
Για να εφαρµοστεί το 
µέτρο του οικογενεια-
κού γιατρού, έχουν 
δηλώσει πανελληνίως 
λιγότερο από το 10%, 
από αυτούς που χρει-
άζονται. 

Οι Αχαρνές έχουν 
ανάγκη από σαράντα 
οικογενειακούς ια-
τρούς και υπάρχουν 
µόνον δύο. Με αυτούς τους όρους που έχουν θέσει είναι αδύνα-
τον να βρεθούν τα στελέχη και να λειτουργήσει ο θεσµός.

Το (υποτιθέµενο) Κέντρο Υγείας, µεταφέρθηκε στο κτίριο της 
Πολυκλινικής και προγραµµατίζεται να συνδεθεί µε το νοσοκο-
µείο των Αγίων Αναργύρων, να εφηµερεύει και να λειτουργεί επί 
24ώρου βάσεως. Πολύ φοβόµαστε, ό,τι θα έχει την τύχη του θε-
σµού του οικογενειακού γιατρού.

Προς το παρόν η Πολυκλινική έχει υποβαθµιστεί. Τα επείγο-
ντα περιστατικά δεν λειτουργούν, παρά µόνον ως πρώτες βοή-
θειες και το µέλλον της είναι άγνωστο. Μήπως τελικά επιδιώκουν 
να την κλείσουν; Κρίµα γιατί είχαµε µία επιτυχηµένη δοµή και 
προκειµένου, λόγω λαϊκισµού, να καταργήσουν το εισιτήριο των 
10 €, την απαξιώνουν. Το σωστότερο θα είναι να εκµεταλλευ-
τούν τις µεγάλες της δυνατότητες προς όφελος του κόσµου.

Χάρης   ∆ηµούτσος

Αναλυτικό φωτορεπορτάζ  στις σελ  12 - 13



2 Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου 2018

∆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

Το µόνο που θα θυµόµαστε από την κυβέρνηση Τσίπρα, είναι ότι αποκά-
λυψε τους πραγµατικούς σκοπούς της αριστεράς και διέλυσε το όνειρο των 

ευκολόπιστων συµπολιτών µας. Ουδέν κακό αµιγές καλού. ∆ιαβολικό όπως θα 
έλεγε ο Αλέξης. 

Η αναρχία, η ασυδοσία, η ατιµωρησία, φουντώνουν την παραβατη-
κότητα  και το έγκληµα. Οι πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς και απρο-

στάτευτοι. Ότι χειρότερο για µια κυβέρνηση.
Η βιολογική ευφυΐα, δεν είναι ίδια και όµοια για όλους τους ανθρώπους. 
Αυτό είναι γνωστό. Το ζητούµενο είναι, εάν αυτός ο άνθρωπος χρησιµο-

ποιεί αυτήν την ιδιότητα του, για ευεργεσία ή λαµογιά. Άλλωστε η παροιµία λέει: 
«Το έξυπνο πουλί από την µύτη πιάνεται».

Φτωχός  γίνεται ο τεµπέλης και ο ακαµάτης. 
Εάν δεν είσαι τίποτα από αυτά τα δύο και είσαι, 

εργατικός και αγαπάς την πρόοδο, τότε έρχεται άλλος 
παράγων, η Εξουσία, που µε νόµους σου κλέβει τον 
κόπο σου δηλαδή τα χρήµατα σου. Τότε η κατάστα-
ση γίνεται εκρηκτική και ανεξέλεγκτη. 

Με επιδόµατα στους οικονοµικά ασθενέστερους, 
δεν παίρνει µπρος η οικονοµία. Ποιο έξυπνο είναι 

η σταδιακή µείωση της φορολογίας για όλους, παρά ο 
δανεισµός για κλείσιµο των µαύρων τρυπών, των ελ-
λειµµάτων του προϋπολογισµού, εκτός εάν θέλεις να 
µαζέψεις κοµµατόσκυλα. 

Όλοι οι άνθρωποι επάνω στον πλανήτη είναι 
ίδιοι.  Αγαπούν και µισούν.  Αδικούν και αδικούνται. Ληστεύουν και 

ληστεύονται. Σκοτώνουν και σκοτώνονται. Παρανοµούν όταν µπορούν. Χαί-
ρονται και λυπούνται. Συµπονούν και ευεργετούν και τόσα άλλα. Εάν κά-
ποιοι ξεχωρίζουν, διακρίνονται, είναι γιατί λόγω παιδείας. µαθαίνουν να ηµε-
ρεύουν τα αρχέγονα ένστικτά µας. 

Εφόσον η πατρίδα µας δεν είναι σε θέση να δώσει εργασία στους νέ-
ους µας, στα παιδιά µας, αντί να ξενιτεύονται σαν ανειδίκευτοι εργά-

τες στην Γερµανία, Βέλγιο, Ολλανδία,, κάνοντας τις βρώµικες και βαριές ερ-
γασίες, προτιµότερο είναι να πηγαίνουν µε πτυχία από τα Πανεπιστήµια 
µας, για µια αξιοπρεπή ζωή. Μας υποδουλώνουν µε το χρήµα, ενώ εµείς 

µπορούµε να τους ποδηγετήσουµε µε το εξαιρετικό Ελληνικό πνεύµα.
Πρώτα πρέπει να θεραπεύσουµε την δική µας βλακεία και µετά να 
την µεταθέσουµε στον συµπολίτη µας. Γιατί κι αυτός το ίδιο κάνει. Ο 

µεγάλος Πέρσης Βασιλιάς ο Ξέρξης, έδωσε εντολή να µαστιγώσουν την 
θάλασσα, γιατί του έπνιξαν τους στρατιώτες του. Ποιος είναι ο βλάξ, η θά-
λασσα ή ο Βασιλιάς.
 Εάν εµείς σαν γονείς κάναµε τα δικά µας λάθη, σωστό είναι να διδάσκουµε 

στα παιδιά µας να µην τα επαναλάβουν. Έγκληµα είναι να φορτώνουµε στα 
παιδιά και στα εγγόνια µας να ξεχρεώσουν τα δικά µας λάθη. Στο τι έφταιξαν!!! 

Ο σκληρός καπιταλισµός, φυσιολογικά εγείρει αντίδραση, δηλαδή 
τον ναζισµό και τον φασισµό. Είναι λάθος, ο µόνος σκοπός της ζω-

ής µας, να είναι ο πλουτισµός. Υπάρχουν και άλλες 
δραστηριότητες, που µας ικανοποιούν και µας δι-
καιώνουν.

Όταν από ακροαριστερός, γίνεσαι ακροδεξιός, 
σηµαίνει ότι κάτι ουσιαστικό άλλαξε µέσα σου. 

Κάτι έχει καταλάβει. Η φανατίλα είναι αρρώστια και 
εξάρτηση. Βρέθηκες συνειδητά στο άλλο άκρο. Τα άκρα 
από µόνα τους είναι αλόγιστα και επικίνδυνα. Μπρος 
γκρεµός και πίσω ρέµα. 

Το οποιοδήποτε µονοκοµµατικό κράτος, είναι 
απλά δικτατορία. ∆εν την θέλει ο λαός. Η δη-

µοκρατία δεν είναι τέλειο πολίτευµα, αλλά είναι το λι-
γότερο οδυνηρό. Όταν οι κυβερνήτες µας  είναι διε-

φθαρµένοι, τότε και το κράτος είναι διεφθαρµένο και οι πολίτες υποφέρουν.
Συνηθίζουµε να λέµε. Μεταξύ κατεργαραίων υπάρχει κατανόηση. Το ίδιο 
συµβαίνει µεταξύ των βουλευτών και των κοµµάτων. Γι’ αυτό σκεπάζονται 

οι λοβιτούρες και οι λαµογιές. Το πρόβληµα είναι ότι τον µουντζούρη, τον τρώ-
µε εµείς οι απλοί πολίτες στην µάπα. Έτσι είναι η ζωή, και κανείς δεν µπόρεσε να 
την αλλάξει.

Για να κερδίσεις δηµοκρατικά την εξουσία, χρειάζονται τεράστια ποσά χρη-
µάτων και πολύ απάτη. Όταν την κερδίσεις θα πρέπει να συντηρείς τους 

χρηµατοδότες σου και να δηµιουργείς καινούργιους µε το δηµόσιο χρήµα. Αυτό 
στις δηµοκρατίες µας έγινε νοµοτέλεια και δεν µπορούµε να το αλλάξουµε.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Ο Έρωτας είναι ένας Βιολογι-
κός πόθος παροδικός που 

καταλαγιάζει µε τα χρόνια. Αγάπη εί-
ναι ο αλληλοσεβασµός, η αλληλοε-
κτίµηση που διαρκεί όλη µας την 
ζωή. Αυτό κρατά δεµένη την Ελληνι-
κή οικογένεια. Σωστό είναι να πι-
στεύουµε αυτή την θεµελιώδη Αρ-
χή, όπως την πιστεύω και εγώ.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Τώρα µπορούµε να πούµε  πως µπήκαµε για τα καλά στον  
προεκλογικό αγώνα για τις Αυτοδιοικητικές ∆ηµοτικές  και Πε-
ριφερειακές εκλογές . Ήδη στο ∆ήµο Αχαρνών  µπήκαν δυ-

νατά  στην εκλογική µάχη  οι ∆ηµοτικές Παρατάξεις 1. «Αχαρνές Ενερ-
γοί Πολίτες» Υποψ. ∆ήµαρχος , ο νυν  Γιάννης Κασσαβός.. 2. Αχαρ-
νές – Υπερήφανος ∆ήµος», Υποψ. ∆ήµαρχος ο ∆ηµ. σύµβουλος  Σπύ-
ρος Βρεττός. 3. Αχαρνές – Αλλαγή τώρα», Υποψ. ∆ήµαρχος ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Θεόφιλος Αφουξενίδης. 4. «Νέα ∆ύναµη», 
Υποψ. ∆ήµαρχος ο  ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παναγιώτης  Γρηγοριά-
δης. 5. «Αχαρνές Ξανά», Υποψ. ∆ήµαρχος ο Οικονοµολόγος Πέτρος 
Βαρελάς.  6. «Αχαρνείς» ,  Υποψ. ∆ήµαρχος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος  
Οδυσσέας Καµπόλης. 7. «∆.Ε.Κ.Α.» (   ), Υποψ. ∆ήµαρχος ο Περιφε-
ρειακός Σύµβουλος Χάρης ∆αµάσκος. Και Φυσικά πανέτοιµη είναι η 
«Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών»,. Υποψ. ∆ήµαρχος ο ∆ηµοτικός σύµ-
βουλος Βασίλης Τοπαλιανίδης.  Ωστόσο υπάρχουν ψίθυροι για  δύο 
ή τρεις ακόµα νέες  ∆ηµοτικές  Παρατάξεις που θα ανακοινωθούν έως 
τέλους  Ιανουαρίου 2019.

Στο  προεκλογικό  αυτό κλίµα να προσθέσουµε και  τις διεργασί-
ες  που γίνονται σε επίπεδο τόσο εκλεγµένων  όσο και υποψηφί-
ων δηµοτικών συµβούλων. Οι επίσηµες ανακοινώσεις   θα γίνουν 

προσεχώς, αλλά  κυκλοφορούν ευρέως. Όπως π.χ. η προσχώρηση του 
ανεξάρτητου  δηµοτικού συµβούλου Γιώργου Σιδηρόπουλου στην ∆η-
µοτική παράταξη «Αχαρνές – Υπερήφανος ∆ήµος» του Σπύρου Βρεττού. 
Του ∆ηµοτικού Συµβούλου Αναστάσιου Χίου, µε ενσωµάτωση στην ∆η-
µοτική παράταξη «Αχαρνές Ξανά» του Πέτρου Βαρελά. Εν τω µεταξύ στο 
διάστηµα αυτό είχαµε την παραίτηση  του Αντιδηµάρχου Παιδείας Στάθη 
Τοπαλίδη  και την υποχρέωση σε παραίτηση του µέχρι σήµερα Προέ-
δρου της ∆.Η.Φ.Α.  Γιώργου ∆ασκαλάκη από τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασ-
σαβό, λόγω επικείµενης µετακίνησης του σε νεοσυσταθείσα ∆ηµοτική 
παράταξη. 

Τέτοιου είδους διεργασίες σίγουρα θα υπάρξουν κι άλλες εί-
τε εκλεγµένων, είτε  εκκολαπτόµενων  υποψηφίων δηµοτι-
κών συµβούλων. Ας µην ξεχνάµε  πως οι τρέχουσες αυτοδι-

οικητικές  εκλογές θα διεξαχθούν µε το σύστηµα της απλής αναλογι-
κής, που πέραν τις ορατές αλλαγές κρύβει και πολλά άλλα τερτίπια 

και πολιτικές τρικλοποδιές, που πιθανόν να δικαιολογούνται όλες αυ-
τές  οι διεργασίες και µετακινήσεις. Το σίγουρο είναι πως για την  εκλο-
γή υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων, σε οποιαδήποτε παράταξη 
θα χρειαστούν πάνω από 500 ψήφοι για την ώρα. Συνεπώς  όλα τα 
απρόοπτα θα επικεντρωθούν στους αναµενόµενους  να λάβουν  
υψηλή σταυροφορία.  Από µας καλή επιτυχία σε όλους.

Μετά από δύο αναβολές,  πραγµατοποιούνται οι τελευταίες συ-
νεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Έτσι βρίσκονται σε εκκρε-
µότητα και ο Προϋπολογισµός και  τα θέµατα των εργαζοµένων.  

Ας ελπίσουµε πως την νέα χρονιά  να  βρεθεί τρόπος ή η λύση ώστε τα 
υπηρεσιακά θέµατα και τα θέµατα που  ταλαιπωρούν τους δηµότες να  
ψηφίζονται στην ώρα τους.

Την εντολή  του κόµµατος  προς τα  µέλη του ∆.Σ.  Τοπικής να 
µην ανακατεύονται µε τις ∆ηµοτικές εκλογές, µετέφερε µέσω 
του FB, η πρόεδρος  της ∆ΗΜΤΟ  Γεωργία Βλάχου.  Με την ευ-

καιρία να της  ευχηθούµε καλή επιτυχία, για την συµµετοχή της στο 
Ψηφοδέλτιο  του Υποψηφίου Περιφερειάρχη   Γιώργου Πατούλη.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών ζήτησε και έκανε αποδεκτή την παραίτηση του 
Πρόεδρου της ∆Η.Φ.Α. Γιώργου ∆ασκαλάκη Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:  «Ο ∆ήµος Αχαρνών τα τελευταία χρόνια 
προχωράει σταθερά βήµατα εµπρός. Σε αυτή την προσπάθεια δεν χω-
ρούν προσωπικές φιλοδοξίες. Θα προστατεύσω το έργο που µε κόπους 
και πολλές προσπάθειες κάνουµε, στηριζόµενος στην εµπιστοσύνη της 
πλειοψηφίας των πολιτών»

Για τις αρµοδιότητες και τις δράσεις της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, 
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς ενηµερώθηκε ο νέ-
ος Αντιδήµαρχος Ηλίας Τσουκαλάς από τον προκάτοχό του 

Στάθη Τοπαλίδη, παρουσία του ∆ηµάρχου. Ο νέος Αντιδήµαρχος 
Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, ορίστηκε από τον 
∆ήµαρχο Αχαρνών, ύστερα από την παραίτηση του κ. Στάθη Τοπαλί-
δη, λόγω αυξηµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων, όπως ανέφε-
ρε αναλυτικά στην επιστολή παραίτηση του

Με 23 υπαλλήλους ενισχύεται άµεσα ο ∆ήµος Αχαρνών. Το 
ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήµε-

ρης προθεσµίας. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8µηνη σύµβα-
ση εργασίας.

Οµόφωνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυξε την Κιβω-
τό και τον πατέρα Αντώνιο µε το βραβείο του καλύτερου ευ-
ρωπαίου πολίτη...εδώ βλέπουµε µια µικρή αντιπροσώπια των 

παιδιών µας απ’ ολα τα παραρτήµατα ανά την Ελλάδα να παραλαµ-
βάνουν το βραβείο δίπλα στον εµπνευστή του έργου πατέρα Αντώ-
νιο και την σύζυγο του πρεσβυτέρα Σταµατία...το βραβείο αυτό δίνει 
ηθική αναγνώριση και κουράγιο για το πολύµορφο και δύσκολο 
αγώνα που κάνουµε στην Κιβωτό του Κόσµου καθηµερινά.

Η  εκδήλωση της ∆ηµοτικής Παράταξης ∆.Ε.Κ.Α.  του Χάρη ∆α-
µάσκου  µε τις  στέφθηκε µε επιτυχία και  ήταν πραγµατικά όµορ-
φη,   µε τα 2000 ευρώ  που µαζεύτηκαν για την Κιβωτό του Κό-

σµου. Ικανοποιηµένος ο κ. ∆αµάσκος  δήλωσε : «Ευχαριστούµε όλους 
όσοι µας βοήθησαν, να εκπληρώσουµε ένα στόχο που µας κάνει ευτυχι-
σµένους και αποδίδει το πραγµατικό νόηµα αυτών των ηµερών! Αγάπη, 
αρωγή στον συνάνθρωπο και προστασία των παιδιών όλου του κόσµου! 
Η ευχαριστήρια επιστολή της Κιβωτού, ανήκει κυρίως στους εκατοντάδες 
των φίλων µας που µας τίµησαν και βοήθησαν στην συγκέντρωση του 
χρηµατικού αυτού ποσού». 

Στο τριήµερο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης 
∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός.  Το Συνέδριο της ΚΕ∆Ε πραγµατοποιή-

θηκε φέτος στην Αθήνα µε βασικά θέµατα: το νοµοσχέδιο Κλεισθέ-
νης Ι, τη Συνταγµατική Αναθεώρηση και την Αποκέντρωση του Κρά-
τους και κεντρικό σύνθηµα «Πάµε την Ελλάδα Ψηλά, µε την Αυτοδι-
οίκηση Μπροστά». 

 

  Χ  εύχεται σε όλους τους αναγν στες αλά Χριστούγεννα και αλή Χρονιά, µε υγεία !

Εύχοµαι   στους Φίλους της ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ
και κατ’ επέκταση της  στήλης µου:
Καλά Χριστούγεννα, µε υγεία,
υποµονή και δηµιουργικότητα.
Η νέα χρονιά ας είναι η αρχή
για µία νέα πορεία της χώρας.

Νίκος  Κακογιάννης 
Αρθρογράφος 
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Ποτέ δεν έγιναν τόσα πολλά σε τόσο λί-
γο χρονικό διάστημα. Είναι γεγονός 
αδιαμφησβήτητο ότι τα έργα που πέ-

τυχε ο Γιάννης Κασσαβός είναι πολλαπλάσια 
από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Χαρα-
κτηριστικότερο παράδειγμα, όπως ο σχετικός 
Πίνακας, η ένταξη έργων για τον Δήμο Αχαρ-
νών στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων της 
Περιφέρειας Αττικής με χρηματοδότηση από 
ιδίους πόρους της Περιφέρειας, επί διοίκησης 
Κασσαβού (2014 έως  σήμερα) σημειώνει 
αύξηση +791,29 % σε σχέση με την περίοδο 
2007-2010 και αύξηση + 3.272,20% σε 
σχέση με την περίοδο 2010-2014

Σε σχετική δήλωση που ζητήσαμε από το 
Δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό μας είπε χαρακτη-
ριστικά “Αυτό που κάναμε ήταν να αφιερω-
θούμε “ψυχή τε σώματι”, ώστε να καταθέτου-
με τεκμηριωμένες προτάσεις και Μελέτες για 
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, 
το ΠΕΠ Αττικής, το Πράσινο Ταμείο, από Ευ-
ρωπαϊκά Προγράμματα και από κάθε διαθέ-
σιμο φορέα χρηματοδότησης. Και πετύχαμε. 
Την περίοδο 2006-2010 ο προϋπολογισμός 
έργων ήταν 2.067.612,00 € και για την περί-
οδο 2010-2014 ο προϋπολογισμός έργων 
ήταν μόλις 500.000,00 €. Από το 2014 έως 
σήμερα σχεδιάσαμε, μελετήσαμε, εντάξαμε, 
δηλαδή υλοποιούμε ή ολοκληρώσαμε έργα 
ύψους 16.361.000,00 €. Επισκευές σε σχο-
λικές μονάδες, συντηρήσεις οδών, κατα-
σκευή και συντήρηση παιδικών χαρών, κατα-
σκευές έργων αποχέτευσης και  αντιπλημμυ-
ρικά έργα.”

Αναδρομή σε βάθος 10ετίας σε έργα υπο-
δομών που, είτε υλοποιούνται ή έχουν ολο-
κληρωθεί,  είτε έχουν δημοπρατηθεί, είτε 
αφορούν έργα για τα οποία έχουν εξασφαλι-
στεί οι χρηματοδοτήσεις και αναμένεται η δη-
μοπράτησή τους:

µοτική περ ο ος: 1  ς σήµερα 
ήµαρχος: Γιάνν ς ασσα ς
υνολικ  Προ πολο ισµ ς ρ ν 

περι ου: 16 61 ,

• Έχουν ολοκληρωθεί ή εκτελούνται τα έργα: 
1  υντήρ σ  ή ανακατασκευή τµ µάτ ν 
κύρι ν ο ικών α ν ν του ήµου χαρ-
νών 
Προϋπολογισμός 400.000 € | Μελέτη: Δή-
μος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Πε-
ριφέρεια Αττικής
(Σημείωση: δεν περιλαμβάνεται στα ενταγμέ-
να έργα, καθώς αφορά προγενέστερη ένταξη 
για την οποία ωστόσο υπήρξε συμπληρωματι-
κή Μελέτη το 2014 και το έργο ολοκληρώθη-
κε το 2016) 

 πισκευή και νερ ειακή να ά µισ  
χολικών τιρ ν και Προαύλι ν ώρ ν 
ήµου χαρνών 

Προϋπολογισμός 1.300.000 € | Μελέτη: Δή-
μος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Πε-
ριφέρεια Αττικής

 υντήρ σ  και κατασκευή ο ών σε ι-
άφορες περιοχ ς του ήµου χαρνών 
Προϋπολογισμός 1.100.000 € | Μελέτη: Δή-
μος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Πε-
ριφέρεια Αττικής

 ατασκευή α ών αποχ τευσ ς ακα-
άρτ ν στ ν περιοχή τ ς υκ τρυπας 

Προϋπολογισμός 1.825.000 € | Μελέτη: Δή-
μος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Πε-
ριφέρεια Αττικής

• Έχουν Δημοπρατηθεί και ξεκινούν άμεσα: 
1  ατασκευή  υντήρ σ  ο ικού ικτύ-
ου ήµου χαρνών 
Προϋπολογισμός  3.000.000 € | Μελέτη: 
Δήμος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: 
Δήμος Αχαρνών

 ρ α ανα ά µισ ς παι ικών χαρών ή-
µου χαρνών 
Προϋπολογισμός 632.000 € | Μελέτη: Δή-
μος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Δή-
μος Αχαρνών

 ελ τ  αντιπλ µµυρικής προστασ ας 
ευρύτερ ς περιοχής παλαιού οικισµού 

χαρνών και κατασκευή ε αµενών ανά-
σχεσ ς 
Προϋπολογισμός 620.000 € | Φορέας Δη-
μοπράτησης: Περιφέρεια Αττικής

• Έχουν ενταχθεί τα έργα και αναμένεται η δη-
μοπράτηση τους 
1  ντιπλ µµυρικ  ρ ο: υλλεκτήρας 

 και ε αµενής νάσχεσ   στον πα-
λαι  οικισµ  του ήµου χαρνών  
Προϋπολογισμός 7.504.000 € | Μελέτη: Δή-
μος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Πε-
ριφέρεια Αττικής

 ελ τ  ολοκλ ρ µ ν ς παρ µ ασ ς 
στο µοτικ  Γυµναστήριο χαρνών
Προϋπολογισμός 260.000 € | Φορέας Δη-
μοπράτησης: Περιφέρεια Αττικής

 ασικο  υλλεκτήρες αποχ τευσ ς οµ-
ρ ν περιοχής ρακοµακε ν ν, 

Προϋπολογισμός 40.000 € 

 ελ τ  ρ ν ανάσχεσ ς στον ορειν  
κο τ ς Πάρν ας ρ α ορεινής υ ρο-

νοµ ας ,
Προϋπολογισμός 80.000 € 

•Έχουν κατατεθεί μελέτες από τον Δήμο 
Αχαρνών και αναμένεται η ένταξη των έργων:
1  υντήρ σ  ο ικού ικτύου ήµου 

χαρνών Προϋπολογισμός 3.000.000 € 
(Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται στα ενταγμέ-
να έργα) 

Πηγή: Περιφέρεια Αττικής 
- Απόφαση 423/2017 Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Αττικής στις 30/11/2017 (ΑΔΑ: 

ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)
µα: κρισ  Προ ράµµατος κτελε-

στ ν ρ ν Περιφ ρειας ττικής οικονο-
µικού τους 1
- Απόφαση 276/2018 στις 11/10/2018 
(ΑΔΑ: 67Τ67Λ7-36Δ)

µα:  ροποπο σ  Προ ράµµατος 
κτελεστ ν ρ ν Περιφ ρειας ττικής, 
ικονοµικού τους 1  κρισ  Προ-

ράµµατος κτελεστ ν ρ ν Περιφ -
ρειας ττικής οικονοµικού τους 1

µοτική περ ο ος: 1   1   ήµαρ-
χος: τήρ ς τούρος

υνολικ  Προ πολο ισµ ς ρ ν περι -
ου:  

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΠΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ) 
ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΫ-
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 250.000 €

Σημείωση: 
Η τότε δημοτική αρχή για την εκτέλεση του έρ-
γου αντί να ακολουθήσει τις διαδικασίες της 
αυτεπιστασίας όπως ορίζει ο νόμος ακολού-
θησε τη “Μικτή Αυτεπιστασία” (ΑΔΑ: ΒΛ93Ω-
Ψ8-Ε28) δηλαδή έσπασε” το έργο σε υπο-έρ-
γα και τα έδωσε με απ’ ευθείας ανάθεση σε 
γνωστούς εργολάβους. 

Τη χρηματοδότηση  του έργου είχε αναλάβει 
η Περιφέρεια Αττικής και για το λόγο αυτό ο 
Δήμος κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα και τιμο-
λόγια, ώστε να γίνει η εκταμίευση των χρημά-
των. 
Η  Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  Α τ τ ι κ ή ς  μ ε  τ ο 
95430/19.05.2015 έγγραφό της επέστρεψε 
τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα της δαπάνης 
στον Δήμο Αχαρνών καθώς δεν μπορούσε να 
πληρώσει δαπάνη με την αιτιολογία ότι ΔΕΝ 
θεωρείται νόμιμη βάσει του 2642/8.5.2015 
εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών και το 2/57379/0026/2014 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου 
Εφαρμογής των Δημοσιονομικών Διατάξεων.
Κατά συνέπεια το συγκεκριμένο έργο δεν 

χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής 
αλλά επιβάρυνε τον Προϋπολογισμό του Δή-
μου Αχαρνών 
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΚΤΩ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΔΙΑ-
ΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗ-
ΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΫ-
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 250.000 € 
Πηγή: Περιφέρεια Αττικής 
Απόφαση 303/2013 Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Αττικής στις 03/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ-
ΛΗ7Λ7-Γ6Θ) 
Θέμα: “Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων 
Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2014”.

µοτική περ ο ος:   1   ήµαρ-
χος: Πανα ιώτ  τιά  

υνολικ  Προ πολο ισµ ς ρ ν περι -
ου: 6 61 ,  

1. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 910.000,00 €

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΡΕ-
ΜΑ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
11.812 €

3. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ “ΚΙ-
ΘΑΡΑ” ΣΤΟ Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪ-
ΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 36.900 €

4. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑ-
ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙ-
ΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 36.900 € 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗ-
ΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
120.000 € 

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΑΓ.
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.000 € 

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙ-
ΣΟ ΠΟΤΑΜΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 66.000 
€ 

8. KATAΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΤΥΜ-
ΒΟ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
41.000 € 

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
1 (ΟΔΟΠΟΙΪΑ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
500.000 € 

10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡ-
ΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΫ-
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 300.000 €

Πηγή: Περιφέρεια Αττικής 
Ανάρτηση έργων που εκτελέστηκαν από το 
2003 έως το 2012 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρεια Ατ-
τικής (https://tinyurl.com/y8sfqkyl), με τα 
έργα που έχουν εκτελεσθεί από τις πρώην 
Νομαρχίες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και 
Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων.

Έργα υποδοµών στον ∆ήµο Αχαρνών: 10ετής αναδροµή
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Το µήνυµα της γέννησης Του Κυρίου
να φέρει αγάπη, υγεία και Ειρήνη. 

Με 2019 ευχές, το νέο έτος να είναι γενναιόδωρο
για όλους τους πολίτες , ιδιαίτερα όµως

για την πόλη των Αχαρνών. 

Εύχοµαι καλές γιορτές, προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία στον κάθε συµπολίτη. 

Ας ελπίσουµε το νέο έτος να χαρίσει στην πόλη µας τη 
δηµοτική αρχή που θα την βγάλει από την απραγία και 
τα αδιέξοδα και θα την βάλει στο δρόµο της ανάπτυξης 

και της προόδου.

Θεόφιλος Αφουξενίδης, 
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών 

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων Haris care στα Βόρεια Προάστια 
είναι µια οικογενειακή επιχείρηση µε σκοπό τη φροντίδα ηλικιωµένων, 

υπό άριστες και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. 
Στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο κτήριο δοµηµένο σύµφωνα µε τις πιο 

σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και άρτια εξοπλισµένο µε όλες τις 
απαραίτητες, για την τρίτη ηλικία, ανέσεις.

Η γενική διεύθυνση της Μονάδας ασκείται από την έµπειρη και 
καταρτισµένη Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπεύτρια Ευγενία Τουρίκη, η οποία 

διαθέτει σπουδές στην Ιατρική σχολή Αθηνών για τη Φροντίδα 
Χρονίων Πασχόντων, µε εξειδίκευση στην Άνοια και τη Νόσο 

Alzheimer, και πολλά χρόνια εµπειρίας στη φροντίδα της τρίτης ηλικίας.
Στόχος της Μονάδας είναι η παροχή  υψηλής ποιότητας Φιλοξενίας και

η εξατοµικευµένη Φροντίδα και παρέµβαση.  

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τατοϊου και Λεβαδείας 5 - Μεταµόρφωση  Τ.Κ.  144 52
Τηλέφωνο:  210 2810020 , Κιν.  6979 082 387 - Email: info@hariscare1.com
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Έχοντας πολυετή εµπειρία ως ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος και παραµένοντας πάντα ένας 
ενεργός πολίτης, που νοιάζεται για το καλό 
και τη πρόοδο του τόπου απ΄ όπου κατάγο-
µαι και διαµένω, έχω τη δυνατότητα και το αι-
σθητήριο να διακρίνω, αυτούς που απλά δι-
ακατέχονται από το σύνδροµο της καρέκλας, 
από αυτούς που, µε συνέπεια, αξιοπιστία και 
ειλικρινή αγάπη για τον τόπο, προσπαθούν 
καθηµερινά να λύσουν τα προβλήµατα της 
πόλης αγωνιώντας για την πρόοδο των πο-
λιτών. 

Η δηµοτική αρχή µε ∆ήµαρχο τον Γιάννη Κασσαβό καταγράφει µια αξιό-
λογη συνέπεια σε όσα έχει υποσχεθεί και σε όσα έχει κάνει, κάνοντας σταθερά 
βήµατα προς τα µπρος και δίνοντας λύσεις σε πολλά προβλήµατα που κληρο-
νόµησε. 

Ο ∆ήµαρχος Γιάννης Κασσαβός και η δηµοτική αρχή προχωρούν στην 
υλοποίηση σηµαντικών έργων υποδοµών, που έχουµε στερηθεί όλα αυτά τα 
χρόνια και αξίζει να αναφέρω ότι αυτή στη στιγµή στον ∆ήµο Αχαρνών: 

• Έχουν ολοκληρωθεί ή εκτελούνται τα έργα: 
1. Συντήρηση ή ανακατασκευή τµηµάτων κύριων οδικών αξόνων του ∆ήµου 
Αχαρνών προϋπολογισµός 400.000 €
2. Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων 
Χώρων ∆ήµου Αχαρνών προϋπολογισµός 1.300.000 €
3. Συντήρηση και κατασκευή οδών σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Αχαρ-
νών προϋπολογισµός 1.100.000 €
4. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Λυκότρυ-
πας προϋπολογισµός 1.825.000 €

• Έχουν ∆ηµοπρατηθεί και ξεκινούν άµεσα: 
1. Κατασκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αχαρνών προϋπολογισµός  
3.000.000 € 
2. Έργα αναβάθµισης παιδικών χαρών ∆ήµου Αχαρνών προϋπολογισµό 
632.000,00€ 
3. Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής παλαιού οικι-
σµού Αχαρνών και κατασκευή δεξαµενών ανάσχεσης προϋπολογισµού 
619.504,52 €

• Έχουν ενταχθεί τα έργα και αναµένεται η δηµοπράτηση τους 
1. Αντιπληµµυρικό έργο: «Συλλεκτήρας Σ2 και ∆εξαµενής Ανάσχεση ∆2 στον 
παλαιό οικισµό του ∆ήµου Αχαρνών» προϋπολογισµός 7.504.000 ευρώ
2. Μελέτη ολοκληρωµένης παρέµβασης στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Αχαρ-
νών, προϋπολογισµός 232.063,52 ευρώ.

• Έχουν κατατεθεί µελέτες και αναµένεται η ένταξη των έργων:
1. Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αχαρνών προϋπολογισµός  3.000.000 €

Παράλληλα η διοίκηση Κασσαβού εξασφάλισε χρηµατοδότηση από το 
Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ ύψους 1.047.800 € για έργα που αφορούν, την το-
ποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών, τη συντήρηση και επισκευή σχολικών 
κτιρίων και την προµήθεια µηχανηµάτων έργου.

Μαζί µε άλλα έργα που δεν αναφέρονται παραπάνω η διοίκηση Κασσα-
βού, είτε έχει ολοκληρώσει, είτε εκτελεί, είτε πρόκειται να εκτελέσει, είτε έχει 
εξασφαλίσει τις αναγκαίες χρηµατοδοτήσεις, για έργα συνολικού προϋπολο-
γισµού που ξεπερνά  τα 20.000.000 €. 

Σε αυτόν τον µεγάλο και ουσιαστικό αγώνα, για τη βελτίωση των υποδο-
µών της πόλη µας, αισθάνοµαι την ανάγκη και την υποχρέωση να συ-στρατευ-
τώ µε τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό. 

Να βοηθήσω, να συµβάλλω και να συνδράµω µε όλες µου τις δυνάµεις 
και µε όση εµπειρία διαθέτω στα κοινά, ώστε αυτός ο αγώνας να συνεχιστεί και 
βάλουµε στο περιθώριο τις πολιτικές της απραξίας και της απάθειας. 

Μαζί µε τον Γιάννη Κασσαβό και τη δηµοτική παράταξη ΑχαρΝΑΙ – Ενερ-
γοί Πολίτες µε κοινό όραµα και στόχο να πάµε µπροστά αυτόν τον τόπο! 

Ο Χρήστος Γκίκας διαθέτει µεγάλη Αυτoδιοικητική εµπειρία ως δηµοτικός 
σύµβουλος του ∆ήµου Αχαρνών. Επαγγελµατικά ασχολείται µε ηλεκτροµη-
χανολογικά έργα, έργα δηµοσίου και βιοµηχανιών εντός και εκτός Ελλάδος. 

Τα τελευταία 4 χρόνια 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Γιάννης Κασσαβός και 
οι συνεργάτες του, 
έθεσαν σε πρώτη προ-
τεραιότητα την Κοινω-
νική Αλληλεγγύη 
στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Σε µια εποχή που 
πολλοί συµπολίτες 
µας στερούνται ακό-
µη και τα βασικά αγαθά, η διοίκηση Κασσαβού ανέ-
λαβε πρωτοβουλίες και ενεργοποίησε µια σειρά από 
δράσεις και παρεµβάσεις, δηµιουργώντας µια κοινω-
νική «οµπρέλα» προστασίας για ευπαθείς οµάδες 
πληθυσµού.

Η ευσυνειδησία, η επιστηµονική κατάρτιση και ο 
επαγγελµατισµός των στελεχών και υπαλλήλων του 
∆ήµου Αχαρνών, µε την υποστήριξη και καθοδήγη-
ση των πολιτικών προϊσταµένων, έχουν καταφέρει να 
κάνουν πράξη την δηµιουργία ενός «ανθρώπινου» 
δήµου και αυτό είναι ένα αδιαµφισβήτητο κεκτηµένο, 
που απορρέει από διαρκή προσπάθεια, η οποία  ανα-
γνωρίζεται από χιλιάδες συµπολίτες µας που βρί-
σκουν αλληλεγγύη και συµπαράσταση καθηµερινά.

Ο ∆ήµος Αχαρνών τα τελευταία χρόνια προσφέ-
ρει υπηρεσίες αλληλεγγύης σε πάνω από 2.800 οικο-
γένειες, που λαµβάνουν έκτακτη ή τακτική βοήθεια, 
ενώ διαπεραιώνει περιπτώσεις άνω των 2.600 ατόµων 
που λαµβάνουν Προνοιακό επίδοµα. Παράλληλα 
υλοποιεί αµέτρητες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης και προστασίας της δηµόσιας υγείας όπως: 
• ∆ιανοµές τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης
• Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πρόγραµµα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συν-
δροµής
• Πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη»
• Εθελοντικές αιµοδοσίες
• Σύσταση εθελοντικών οµάδων
• Ηµερίδες ενηµέρωσης και εξετάσεις προληπτικής ια-
τρικής και οδοντιατρικής 
• Εµβολιασµούς σε ανασφάλιστα παιδιά
• ∆ηµιουργία δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών

Συµπορεύοµαι µε τον Γιάννη Κασσαβό και την δη-
µοτική παράταξη ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες, µε σκο-
πό τη συνέχιση και αλλά και την βελτίωση αυτής της 
γιγαντιαίας κοινωνικής προσπάθειας, στην οποία θε-
ωρώ πως µπορώ να συνεισφέρω, τόσο ως άνθρωπος, 
όσο και ως επιστήµονας. 

Ο Σπύρος Παγώνας είναι Χειρουργός Οδοντία-
τρος. ∆ιατηρεί το προσωπικό του ιατρείο στην οδό ∆ε-
κελείας 33 στις Αχαρνές από το 2004, προσφέροντας 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσµα της γε-
νικής οδοντιατρικής αλλά και της παιδοδοντίας. Είναι 
απόφοιτος του Αµερικανικού Κολλεγίου Αγ. Παρα-
σκευής (Pierce College). Έλαβε το πτυχίο της Οδοντι-
ατρικής από την Οδοντιατρική Σχολή της Νάπολης  
Ιταλίας (FEDERICO II) το 1999. Συνέχισε και ολοκλή-
ρωσε Μεταπτυχιακές σπουδές στο Liverpool 
University στην Παιδοδοντία (MSC of Science in 
Paediatric Dentistry).

Επί δηµαρχί-
ας Κασσαβού 
ο συνολικός 
Προϋπολογι-
σµός των έρ-
γων για τον 
∆ήµο Αχαρ-
ν ώ ν  π ο υ 
εντάχθηκαν 
σ τ ο  Π ρ ό -
γραµµα Εκτε-
λεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής 
αγγίζει τα 16.361.000,00  ευρώ. 

Και µιλάµε για έργα ουσίας, που 
αφορούν, επισκευές στα σχολεία, δί-
κτυα αποχέτευσης, ασφαλτοστρώσεις, 
παιδικές χαρές και αντιπληµµυρικά έρ-
γα. 

Παράλληλα είχαµε και άλλες σηµα-
ντικές παρεµβάσεις, όπως η ενίσχυση 
πρανών στο ρέµα της Εσχατιάς αλλά 
και η κατασκευή κυκλικού κόµβου 
στην Αγίου ∆ιονυσίου που υλοποιεί-
ται τώρα.

Η διοίκηση Κασσαβού δεν έχει «µα-
γικό ραβδί», ούτε ανέλαβε κάποιος τα-
χυδακτυλουργός για να βγάζει «λα-
γούς από το καπέλο», αλλά έκανε ου-
σιαστικό έργο µέσα από συγκροτηµέ-
νη και οργανωµένη δουλειά. Για 
όσους έχουν εµπλακεί στα κοινά και 
για όσους γνωρίζουν το θέµα «δηµό-
σια έργα» αυτό ισοδυναµεί µε πραγ-
µατικό άθλο. 

Ο τιτάνιος αγώνας που έδωσαν και 
δίνουν οι εργαζόµενοι του ∆ήµου 
Αχαρνών, υπό την καθοδήγηση της 
δηµοτικής αρχής δεν χρειάζεται ανά-
δειξη και διαφήµιση, χρειάζεται ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΞΗ. 

Έχοντας σαν µόνο στόχο, ο Αχαρνα-
ϊκός λαός να αποκτήσει όσα δικαιού-
ται θέτω το εαυτό µου δίπλα στον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό να 
αγωνιστούµε από κοινού για την πόλη 
και τους πολίτες. 

Ο Κώστας Σαββίδης είναι πατέρας 4 
παιδιών και παππούς 4 εγγονιών. 
∆ραστηριοποιείται επιχειρηµατικά στις 
Αχαρνές από το 1979, όπου διατηρεί 
επιχείρηση ∆οµικών Υλικών. 

∆ιετέλεσε Νοµαρχιακός Σύµβουλος 
Ανατολικής Αττικής µε ενεργό ρόλο 
στην τοπική κοινωνία. Επίσης, διετέλε-
σε Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης στον ∆ήµο Αχαρνών, 
καθώς επίσης Πρόεδρος των ΚΑΠΗ 
και Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθµιας Σχο-
λικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών.

∆ηµήτρης Βρεττός: Με τον 
∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό 
και µε εφόδια την καινοτοµία 
και τις µεταρρυθµίσεις

ΑΧΑΡΝΑΙ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ:  ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Χρήστος Γκίκας: 
Μαζί µε όσους µπορούν 
να πάνε µπροστά 
αυτόν τον τόπο

Σπ. Παγώνας 
(Χειρ. Οδοντίατρος): 
Μαζί µε Κασσαβό για 
έναν ανθρώπινο δήµο

Κώστας Σαββίδης:
 Για το καλό των πολιτών 
συµπορεύοµαι µε 
τον Γιάννη Κασσαβό 

Η δηµοτική αρχή υπό 
τον ∆ήµαρχο Γιάννη 
Κασσαβό, πέρα από 
την υπεράνθρωπη 
προσπάθεια για να 
µπει τάξη στα Οικο-
νοµικά του ∆ήµου 
και την υλοποίηση 
σηµαντικών έργων 
υποδοµών, έχει ερ-
γαστεί µε συνέπεια 
και αποτελεσµατικότητα και στην εφαρµογή και-
νοτόµων πρακτικών, όπως το Ολοκληρωµένο 
Σχέδιο Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων του ∆ήµου Αχαρνών. 

Πρόκειται για µια εµπεριστατωµένη Μελέτη που: 
- Συµβάλει στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδί-
ου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Αττικής.
- Ενσωµατώνει τις νέες απαιτήσεις και στόχους της Νοµο-
θεσίας µε έµφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησι-
µοποίησης και ανακύκλωσης.
- Αναδεικνύει τα απαιτούµενα τοπικά έργα υποδοµής και 
δράσεις. 

Μάλιστα, ο ∆ήµος Αχαρνών αναµένει σύντοµα την 
έγκριση χρηµατοδότησης της εν λόγω Μελέτης, προϋπο-
λογισµού 2.800.000 €, την οποία έχει υποβάλει στην Ει-
δική Υπηρεσία ∆ιαχείριση Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη, που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
του ∆ήµου Αχαρνών προβλέπει εξοικονόµηση πόρων 
ύψους 1.500.000 € από τον 1ο χρόνο εφαρµογής του, 
ενώ η εξοικονόµηση πόρων φτάνει συνολικά τα 
3.000.000 € τον 4ο χρόνο εφαρµογής του, προκρίνοντας 
δράσεις όπως: 
• τη µείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και 
κατ’ επέκταση του κόστους διαχείρισης για το ∆ήµο
• την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανα-
κύκλωσης προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του 50% 
το 2020
• την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

Στο ίδιο πλαίσιο µπορούν να υλοποιηθούν και ανάλο-
γες προτάσεις εκπόνησης Μελετών και χρηµατοδοτήσε-
ων από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, σε θέµατα όπως, η 
χρήση Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά 
πάρκα και “πράσινες” ταράτσες) και η εξοικονόµηση 
ενέργειας στον ∆ηµοτικό Φωτισµό µε χρήση λαµπτήρων 
LED ή µαγνητικής επαγωγής. Πεδία στα οποία µπορώ να 
εργαστώ και να συνδράµω λόγω της επαγγελµατικής µου 
εµπειρίας. 

Με σκοπό να προσφέρω µε όλες µου τις δυνάµεις 
στην πόλη που µένω και κατάγοµαι, συµπορεύοµαι µε 
τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό και την παράταξη ΑχαρΝΑΙ 
– Ενεργοί Πολίτες στις δηµοτικές εκλογές του 2019. 

Ο ∆ηµήτρης Βρεττός του Σπύρου (Μπούλιος) το γένος 
Νίκα είναι 31 ετών. Είναι παντρεµένος µε την Λουΐζα Πα-
ναγιωτοπούλου το γένος Συρανίδη και έχουν 2 παιδιά. 
Έχει σπουδάσει στον κλάδο των ∆οµικών Έργων και έχει 
εργαστεί ως Εργολάβος Υδραυλικών Εφαρµογών. Σήµε-
ρα εργάζεται στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) ως Υπεύ-
θυνος της Μονάδας Αποθείωσης και έχει εκλεγεί ως Εκ-
πρόσωπος στο Εργατικό Συνδικάτο των ΕΛ.ΠΕ. 



6 Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου 2018

Σέ ἕνα τεραστίας διαστάσεως παγκόσμιο θέμα, παρατηροῦμε ὅ,τι 
στήν Ἑλλάδα οἱ φορεῖς (πολιτικοί, ΜΜΕ, διανοούμενοι, κ.ἄ.), τη-
ροῦν σιγή ἰχθύος. Εἶναι λοιπόν φυσικό νά παίρνουν φωτιά οἱ συ-
νωμοσιολόγοι.

Τό περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ Συμφώνου νομιμοποιεῖ οὐσιαστικά τήν 
κατάργηση τοῦ «παράνομου», γιά κάθε μεταναστευτική κίνηση. Με τήν 
ὑπογραφή της ἡ κάθε χώρα ἀναγνωρίζει τό δικαίωμα τοῦ καθενός, 
στήν ἐλεύθερη μετακίνηση ὁπουδήποτε σέ ἄλλη χώρα, ἀλλά και επι-
βάλλει σέ ὅλες τίς χῶρες τόν σεβασμό δικαιωμάτων τῶν μεταναστῶν 
καί τήν καθιέρωση τῶν ἀπαιτήσεών τους στή φροντίδα, στίς κοινωνι-
κές παροχές, στήν προστασία τους καί βέβαια στήν ἀπόδοση ὑπηκο-
ότητας! Ἐπί πλέον, κάθε ἐπικριτικό σχόλιο γιά τήν μαζική μετανάστευ-
ση θά θεωρεῖται ποινικό ἀδίκημα! Θά ἔχουμε δηλαδή, ἀδιακρίτως μα-
ζικές μετακινήσεις, εἰσβολές καί ἀνεπιθύμητες ἐθνικές διεισδύσεις.

Στήν οὐσία δηλαδή καταργοῦνται τά σύνορα καί ἀκολούθως ἡ ἐθνι-
κή κυριαρχία κάθε χώρας. Ἔτσι πραγματοποιεῖται ἕνα μεγάλο βῆμα 
πρός τήν πλήρη Παγκοσμιοποίηση καί τήν ὑποδούλωση τῶν λαῶν.

Ἐνῷ ξεκίνησαν τήν Συμφωνία 193 κράτη, τελικῶς ὑπέγραψαν μό-
νον 150. Οἱ ΗΠΑ καί 14 χῶρες (Αὐστρία, Αὐστραλία, Βέλγιο, Βουλγα-
ρία, Ἐσθονία, Οὐγγαρία, Ἰταλία, Τσεχία, Δομινικανή Δημοκρατία, Λετο-
νία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία καί Ἐλβετία) ἀνακοίνωσαν πώς ἀπο-
χωροῦν ἀπό τό Σύμφωνο ἤ παγώνουν τήν ἀπόφασή τους γι’ αὐτό, 
ἀφοῦ τό εἶχαν ἐγκρίνει στίς 13 Ἰουλίου στήν Νέα Ὑόρκη. Ἄλλες διαφώ-
νησαν ἐμμέσως, διά τῆς ἀποχής τους. Βεβαίως οἱ ἀφρικανικές καί ἀσι-
ατικές χῶρες, ἔχουν ἴδιον συμφέρον νά τό προωθοῦν, ἀλλά καί πάλι οἱ 
150 εἶναι πολλές, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅ,τι δέχθηκαν μεγάλες πιέσεις 
νά τό δεχθοῦν. Τά ἑλληνικά πολιτικά κόμματα ἐννοεῖται ὅ,τι ὑπάκουσαν 
δουλοπρεπῶς, χωρίς κανέναν ἐξαναγκασμό.

Εἶναι πολύ σημαντική ἡ θέση τοῦ Προέδρου τῆς Αἰγύπτου Ἀμπντέλ 
Φατάχ ἄλ Σίσι. Διαβάστε την καί μήν παρασυρθεῖτε. Δέν εἶναι ὁ Τράμπ 
ἤ ὁ Ὀρμπᾶν, ἀλλά ὁ πιστός Αἰγύπτιος μουσουλμάνος:

Ἡ Μετανάστευση Δέν εἶναι Ἀνθρώπινο Δικαίωμα
Ξεσκίζουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο μέσα στίς χῶρες μας. Ἔχουμε τό θρά-

σος νά ζητᾶμε τά ρέστα ἀπό χῶρες πού πασχίζουν νά προοδεύσουν 
καί προστατεύουν τούς πολίτες τους,  διατηρώντας ἕνα ὑψηλό ἐπίπε-
δο ζωῆς,  γιατί δέν μᾶς ἀφήνουν  νά μεταναστεύσουμε καί νά μοιρα-
στοῦμε τούς καρπούς τῶν κόπων τους, ἁπλῶς ἐπειδή ἐμεῖς δέν μπο-
ροῦμε νά τά βροῦμε μεταξύ μας.

Ὁ πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου, μιλώντας στό Παγκόσμιο Φόρουμ Νε-
ολαίας στό Σάρμ ἔλ Σεΐχ τῆς Αἰγύπτου ἔδωσε μέ σαφήνεια ἕνα μήνυ-
μα σέ ὅλους ἐκείνους πού σχεδιάζουν νά μεταναστεύσουν στήν Εὐρώ-
πη. 

Ὅταν ρωτήθηκε πώς βλέπει τό γεγονός ὅτι «ἀρκετές εὐρωπαϊκές 
χῶρες κλείνουν τά σύνορά τους γιά ὅσους θέλουν νά μεταναστεύσουν 
στήν Εὐρώπη», ἡ ἀπάντησή του ἦταν ἐξαιρετικά ἀπρόσμενη:

 Ἀντί νά ρωτᾶτε γιατί ἡ Εὐρώπη, μᾶς κλείνει τήν πόρτα, πρέπει νά 
ρωτήσετε γιατί οἱ ἄνθρωποι στό Ἀφγανιστᾶν δέν ἐνδιαφέρονται νά κά-
νουν τήν χώρα τους καλλίτερη. Τό ἴδιο ἰσχύει γιά τό Πακιστᾶν, τήν Αἴγυ-
πτο, τήν Συρία, τήν Λιβύη, τό Ἰράκ, τήν Ὑεμένη καί τήν Σομαλία.

Θεωρεῖτε ἄδικο πού ὁ Ὀρμπᾶν καί οἱ ἄλλοι, δέν εἶναι πρόθυμοι νά 
ἀποδεχθοῦν μετανάστες μέ τούς ὅρους σας. Εἶναι γιατί οἱ ξένοι πού 
συχνά θέλουν νά ἔχουν τά προνόμια μιᾶς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας, λαν-
θασμένα πασχίζουν νά διατηρήσουν τούς πολιτισμούς τους, πού εἶναι 
διαφορετικοί ἀπό τόν δυτικό κόσμο.

Ἐπιδιώκετε τή μετανάστευση μαζί καί μέ τούς πολιτισμούς σας,  καί 
διατείνεστε ὅτι αὐτό ἀνήκει στά ἀνθρώπινα δικαιώματα, εἶναι ἕνα Λά-
θος!   

Ὅταν μεταναστεύετε σέ ἕνα ἄλλο κράτος δέν ἐπιδιώκετε νά τό 
ἀλλάξετε,  ἀλλά νά ἀκολουθήσετε πλήρως τούς νόμους, τίς διαδικασί-
ες, τίς παραδόσεις καί τόν πολιτισμό του.

Ἄν δέν εἶστε διατεθειμένοι νά τό πράξετε, δέν πρέπει νά μετανα-
στεύσετε. Νά παραμείνετε στίς χώρες σας  καί νά ἐπιδιώξετε νά φέρε-
τε ἐκεῖ τήν ἀλλαγή γιά τήν βελτίωση τῆς ζωῆς σας», κατέληξε ὁ πρόε-
δρος τῆς Αἰγύπτου.

Σ.Σ. Ἀλλά ἐπειδή τό θέμα εἶναι μεγάλο καί σημαντικό, θά ἐπανέλ-
θουμε. 

Καλά Χριστούγεννα

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

Η  Γνώµη µας... 

Τό Σύμφωνο Μετανάστευσης 
καί ὁ πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου
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ε τις ερµότερες ευχές  για το έτος 
         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ 

5∆εκέµβριος 2018 � ∆ΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr

"Καλά Χριστούγεννα µε υγεία, αγάπη, δηµιουργία
και ποιότητα ζωής! Το Άγιο Φώς των Χριστουγέννων

ας χαρίσει σε όλους χαµόγελα και αισιοδοξία!" 

Χάρης ∆αµάσκος
Επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης ∆.Ε.Κ.Α
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∆εξιώσεις

Κοινωνικές 
Εκδηλώσεις   

Εvents 

Συνέδρια 

Σεµινάρια

*
*
*
*
*

Με τις Θερµότερες ευχές για το νέο έτος 2019
Καλά Χριστούγεννα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ 
20o χιλ. Λ. Πάρνηθος ● Αχαρναί ● Τηλ.: 210-2464010, 
● Fax:210-2447661 ● Κιν.: 6976604070 ● www.parnispalace.gr

Στους πρόποδες της καταπράσινης Πάρνηθας
τον  Parnis Palace  προσφέρεται για τις 

επιχειρηµατικές σας δραστηριότητες συνδυάζοντας 
παράλληλα την άνετη και ευχάριστη διαµονή σας.  

Όλοι οι χώροι έχουν σχεδιαστεί
να προσφέρουν αυτό που εσείς χρειάζεστε…

Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Πρωτοχρονιά.

Εύχοµαι ολόψυχα το Άγιο Φως
των Χριστουγέννων να γεµίσει
χαρά τα σπιτικά σας και
το Νέο Έτος 2019 να είναι
η αφετηρία για την εκπλήρωση
των προσδοκιών σας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆Ε∆ΕΣ 
Πολιτευτής Περιφέρειας  Αττικής 

Συντονιστής Οµάδας Ιδιωτικών Επενδύσεων
Επιχειρηµατικότητας και  Εξωστρέφειας
Τοµέας Οικονοµίας και Ανάπτυξης Ν∆

Με αισιοδοξία, πίστη
και αυτοπεποίθηση
θα σταθούµε όρθιοι
στις δυσκολίες.
Με αλληλεγγύη και αγάπη
θα δηµιουργήσουµε
ένα καλύτερο αύριο που
τόσο ανάγκη έχουµε και
τόσο πολύ αξίζουµε.
Τις θερµότερες ευχές µου
για χαρούµενα Χριστούγεννα
και ευτυχισµένο Νέο Έτος,
γεµάτο υγεία, ειρήνη
και προκοπή για όλους µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ 
Βουλευτής    Αττικής

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
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Η  γέννηση του Θεανθρώπου
να   φέρει στις καρδιές όλων µας, 
Αγάπη, Αλληλεγγύη, Γαλήνη και Ευτυχία! 

Εύχοµαι στην πόλη µας,
η νέα χρονιά, να ανατείλει 
την αλλαγή που όλοι περιµένουµε 
και να είµαστε οι υπερήφανοι
πολίτες ενός ιστορικού ∆ήµου  
που θα είναι πρότυπο στη χώρα!

Χρόνια πολλά,
Καλά Χριστούγεννα,
Καλή χρονιά

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης
«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών
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Προσφορά: Για τους χορούς σας 16 ευρώ το άτοµο, πλήρες µενού και αναψυκτικά

Χρόνια  Πολλά, 
Καλή Χρονιά,
υγεία και ευτυχία για κάθε 
µέρα του χρόνου.
Ας είναι το Ξεκίνηµα της 
Νέας Χρονιάς αφετηρία 
µίας δηµιουργικής 
εποχής. Χρόνια πολλά!

Ηλίας  Χριστοφορίδης 
Υποψ. ∆ηµ. Σύµβουλος 
«ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ -  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-   
ΕΜΠΟΡΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ 
Το  ∆. Σ. του Συνδέσµου 
µας εύχεται  µε Αγάπη 
και  Ελπίδα 
Καλές γιορτές 
και Υγεία σε όλους 
Χρόνια Πολλά  - Καλή 
Χρονιά  
Ο  Πρόεδρος 
ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΗΣ  

Η γέννηση του Χριστού ας γίνει
η αρχή για να υπάρξει η ελπίδα για 
µια καινούργια αρχή στη χώρα µας 
µε Ειρήνη, Ευηµερία και Κοινωνική 

∆ικαιοσύνη. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  
Καλά Χριστούγεννα  -Χαρούµενο , 

Ευτυχισµένο και ∆ηµιουργικό το 2019

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν/Α ΤΟΜΕΑ

Εύχοµαι  Καλά Χριστούγεννα  σε σας 
και τις οικογένειες σας   … µε υγεία.

Ας είναι το ξεκίνηµα της Νέας Χρονιάς,  
αφετηρία µιας δηµιουργικής εποχής. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Νίκος  Τσάτσης 

∆ηµοτικός  Σύµβουλος 
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Άψογη  περιποίηση 
Χαρούµενο περιβάλλον

∆εχόµαστε όλες τις 
κοινωνικές εκδηλώσεις

Σας  περιµένουµε  να κάνουµε µαζί
ΡΕΒΕΓΙΟΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ 24/12 και 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ  31/12 µε ζωντανή µουσική

αλά  Χριστούγεννα, Χαρούµενες ιορτές, 
Δηµιουργικό και Ειρηνικό το 

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

                      49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens e-mail:info@perrakistours.gr 
                       Tel:210-2469576 , 210-2464760,  6977625869 

 
 
 
            

 
➢ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/01/2019    ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ  

“ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ” της             
ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΚΕΡΗ 

Εισιτήριο 15Ε/άτομο (περιλ/ται  μεταφορά).                                                                                                           
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ. Αναχώρηση:14:00μμ. 

 
➢ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/01/2019       ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΕΙ  

          “Η ΝΕΡΑΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙ” ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΛΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡΑΚΗ,  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΑΒΑΤΗ 

 ΓΙΩΡΓΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.  
ΝΙΚΟΣ ΖΩΙΔΑΚΗΣ 

.
        Αναχώρηση 16.45μμ       Εισιτήριο 

20Ε/άτομο(περιλ/ται  μεταφορά).                                                                                                

➢ ΣΑΒΒΑΤΟ 26/01/2019 ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ“ΠΙΤΕΡ ΠΑΝΙΚ ”
           Εισιτήριο 1 Ε/άτομο(εισιτήριο και μεταφορά) Αναχώρηση:16:00 μμ.     με τον  

➢ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/01/19  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ-ΑΡΑΧΩΒΑ  , εισιτηριο 15Ε  

➢ 1-3/02/2019 3ημερη εκδρομη στα Λουτρα Ποζαρ-

Θεσσαλονικη-Ι.ΜονήΘεολόγου (τάφος Παίσιου)εισιτηριο 

120Ε , περιλ/ται μεταφορά διαμονή 2 νύχτες σε ξενοδοχείο , πρωινό , δείπνο 

➢ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/02/2019     ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ 

“   ”  

            Εισιτήριο 20Ε/άτομο (εισιτήριο και μεταφορά) 

Αναχώρηση:16:30 μμ. 

➢ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/02     ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΑΚΗ “ΛΩΞΑΝΔΡΑ” 

Εισιτήριο 22Ε/άτομο(εισιτήριο και μεταφορά) Αναχώρηση:16:20μμ. 

                    PPEERRRRAAKKIISS  TTOOUURRSS 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
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Προσφορά: Για τους χορούς σας 16 ευρώ το άτοµο, πλήρες µενού και αναψυκτικά

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο  Πρόεδρος Νικόλαος  
Λάµπρου και 
τα  µέλη του ∆.Σ.  
Εύχονται  σε όλους, 
Υγεία, Όµορφες  και 
χαρούµενες  Γιορτές,  
Ειρηνικό και 
∆ηµιουργικό
το  νέο έτος 2019

Εκ του ∆.Σ. 

Η Κοιν.Σ. Επ. ΛΥΧΝΟΣ
σας εύχεται καλές γιορτές και 
καλή χρονιά.
Η καινούργια χρονιά
να είναι καλύτερη από
την χρονιά που φεύγει και δώσει 
υγεία χαρά και αγάπη. 

Η πρόεδρος  
Μάγδα  Κανακάρη

Εθνικής Αντιστάσεως 40 Αχαρνές
(Στάση παλαιό κοιµητήριο).

Το 2019 ας αναστήσει το χαµόγελο στα χείλη µας
Ας ζωντανέψει τις παγωµένες καρδιές µας.

Ας µας χαρίζει Υγεία, Ευτυχία και ∆ύναµη για να αντιµετωπίζουµε
τις δυσκολίες που περνάµε και ας µας οπλίσει µε πάθος,

θέληση, ελπίδα και αλληλεγγύη.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Γεώργιος  ∆αµάσκος 
Υποψήφιος  Βουλευτής 

Ένωσης Κεντρώων Ανατ.  Αττικής 
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Με τις Θερµότερες ευχές για το νέο έτος 2019
Καλά Χριστούγεννα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ 

∆ιεύθυνση :  19ο  χιλ. Λεωφ. Πάρνηθος  - Αχαρνές • Τηλ. 210 2465027 -  697 6604070

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Πρόσκληση  για συµµέτοχη  στη  Θεατρική παράσταση  «Η Νεράιδα και το παλικάρι»
Ο Πολιτισµικός Σύλλογος  «Αχαρνείς», θα 
πραγµατοποιήσει  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 Γραφείο  Τα-
ξιδίων «PERRAKIS TOYRS».

50 χρόνια µετά, η αισθηµατική κωµωδία 
της FINOS FILMS,  ανεβαίνει για πρώτη φορά 
στο θέατρο σε διασκευή –σκηνοθεσία Γιώρ-
γου Βάλαρη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους   η Μα-
ρία Κορινθίου, 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 Κρητι-
κό χορευτικό σύλλογο του Αντώνη Βασσά-
λου και τον δηµοφιλή Κρητικό λυράρη, Νί-
κο Ζωιδάκη µε την ορχήστρα του να ερµη-
νεύει µαντινάδες και την παραδοσιακή Κρη-
τική µουσική της παράστασης.
Για  δηλώσεις συµµετοχής στην  Γεν. Γραµ-
µατέα  του Συλλόγου Αλίκη Λεφάκη στο 
τηλέφωνο  6977197710.
Υ.Γ. Προσεχώς, θα υπάρξει ανακοίνωση για 
µουσική βραδιά  στο «Φωταέριο» µε Πλού-
ταχου  και Ασλανίδου»
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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 6430519
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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13674

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ  

Ευχόµαστε  σε όλους, 
∆ηµοτικούς Άρχοντες 

και δηµότες  
Καλές Γιορτές,  

ευτυχισµένο και ειρηνικό  
το νέο έτος 2019.

Ο  Πρόεδρος   
Βασίλης  Πετρόπουλος  

και τα µέλη του ∆.Σ. 
του Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο∆ΟΣ  ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΝΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Άγιος ∆ηµήτριος, ο Πρόεδρος και τα µέλη,  

ευχαριστούν τον  αξιότιµο  κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, για 
την δωρεά 20 δωροεπιταγών αξίας 1000 ευρώ για τις άγιες µέρες των εορτών. 

Ευχόµαστε  σε εσάς και την  οικογένεια σας , υγεία και καλές γιορτές.

Για το ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος 

Βασίλειος  Πατρόπουλος 



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΝΑΣΤ. ΤΣΑΜΗΣ
Ηρώων Πολυτεχνείο 1 και Παύλου  Μελά  - Κεντρική Πλατεία Μενιδίου – Τ.Κ. 13674-  Τηλ. :  210 2446177 – 210 2465141

ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ  59 χρόνια Παράδοσης και Ποιότητας  

Ο  Στράτος , Ο Πάνος, Ο Βασίλης και
η Δήµητρα, υπόσχονται δύο αξέχαστες βραδιές,

µε πολύ τραγούδι και χορό !!!    

Σας  περιµένουµε να περάσουµε παρέα, την παραµονή 
Χριστουγέννων και την αλλαγή του Νέου Έτους, σε ένα ευχάριστο  
και φιλικό περιβάλλον. Πολύ και ποιοτικό φαγητό, κρασί – ποτό.

Υπό την επίβλεψη του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

• Μπουζούκι - Τραγούδι: Στράτος Χατζηφώτης • Κιθάρα - Τραγούδι: Πάνος Παπακωνσταντίνου
• Ακορτεόν - Τραγούδι: Βασίλης Κουξουδάκης • Κρουστά - Τραγούδι: ∆ήµητρα Λαλαδάκη

Ευχόµαστε
Χρόνια Πολλά 

µε  Υγεία 
και  Ευτυχία 
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40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ   30   ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα  12.00 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό  Ναό Αγίου  Παντελεήµονος – Νέο Νεκροραφείο – 

Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της  πολυαγαπηµένης µας 
  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΧΡΗΣΤΟΥ 
(Ετών  80)
ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια  στο Κυλικείο του Νεκροταφείου 

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.  ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ιωάννης  και  Μαρία  Κατσανδρή, Αικατερίνη  και  Πολύδωρος Θεοφίλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Χριστίνα  και  Σπυρίδων Βέλλας, Αικατερίνη Κατσανδρή, 

Αλεξάνδρα Θεοφίλη
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ:  Πέτρος, Ιωάννης, Γεώργιος

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

Παπαδηµητρίου 8 – Αχαρνές

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  12  Ιανουαρίου  2019 και ώρα 09.00 π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυ-

ση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, 
Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ   ΓΕΩΡ.  ΝΤΟΥΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Χριστίνα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γεώργιος  και  Ελένη,  ∆ηµήτρης και  Μήτση
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Χρήστος, Φίλιππος, ∆ανάη, Χριστίνα, Λίνος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ   -   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Ραντεβού της Μαριώς », 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 8  - ΑΧΑΡΝΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 9 π.µ.  40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής του πολυαγαπηµένου µας,  Αδελφού  και  Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΥΡΜΑ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Πέτρος  και  Βασιλική Σύρµα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ∆εκεµβρίου 2018 στις  09.30 π.µ.,  40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυσίου – Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής της πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας, Αδελφής  και  Θείας

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  χήρα  ΙΩΑΝ.  ΦΥΤΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αικατερίνη, Αναστάσιος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια  στο κυλικείου του Ιερού Ναού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, 
µας συµπαραστάθηκαν στο  πένθος µας, για την  απώλεια 

των  πολυαγαπηµένων µας, Συζύγου Πατέρα και Υιού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ

   Η  οικογένεια 

Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  12  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ.,  
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των  πολυαγαπηµένων µας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ  και  ΜΗΤΕΡΑ : Μαρία 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  και  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : Αικατερίνη,  Κώστας  και  Χαρούλα, Αγγελική

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αγαθή, Μαρία - Αναστασία, Μαρία
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ  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 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΓΑΜΟΣ
Ο  ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   και της ΕΙΡΗΝΗΣ  το 
γένος  ΣΟΥΛΑΚΕΛΗ   γεννηµένος στην  
ΑΘΗΝΑ.  κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και η   ΚΟΥΪΜΤΣΙ∆ΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ  
του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και της  ΣΟΦΙΑΣ  
το γένος  ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ   γεννηµέ-
νη στην  ΑΘΗΝΑ, κάτοικος  ΑΧΑΡΝΩΝ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ,   θα έλθουν σε γάµο που θα 
γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΘΩΜΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   του  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της  ΟΥΡΑΝΙ-
ΑΣ  το γένος  ΜΠΕΚΑ  γεννηµένος 
στην  ΑΘΗΝΑ.  κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ΛΕΚΚΑ  ΜΑΡΙΑ    
του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και της  ΕΛΕΝΗΣ  το 
γένος  ΓΚΟΥΜΑ    γεννηµένη στην  
ΑΘΗΝΑ, κάτοικος  ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ,   θα έλθουν σε γάµο που θα 
γίνει 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

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Να  προτιµάτε για δηµοσί-

ευση 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  µονοκατοικία 100 
τ.µ. µε ηλιακό , αυτόνοµη θέρµαν-
ση, επί της Σουλίου 47 και Αγίου 
γεωργίου. Τηλ. 6945 506329. 
4∆211
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε µεγάλη εµπειρία 
αναλαµβάνει ραψίµατα από την αρ-
χή και επιδιορθώσεις. Τηλ. 210 
2461482. 6∆213.
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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος για την ταβέρνα  

ΕΛΑΤΟΣ Λεωφ. Καραµανλή 5 – Πάρνη-
θα.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επισκέπτρια καταστηµάτων  
γυναικείων ειδών. Τηλ. 210 2468251. 
4∆210
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Βρεφονηπιοκόµος  για  τε-
τράωρη φύλαξη µικρού παιδιού 2 
ετών,  από ώρα 7.00 π.µ. έως 12.00 
π.µ. στο Κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 210 
2444539.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος 
Αγγλικού Πανε/µίου, µε master 
και πολύ µεγάλη εµπειρία, παραδί-
δει µαθήµατα για όλα τα επίπεδα  
(PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - µα-

θητές,  υποψηφίους Πανε/µιων, 
Ακαδηµιών Εµπ/κού Ναυ/κού, Αε-
ροπορίας,  Ξεναγών, εργαζοµέ-
νους,  επαγγελµατίες, εµπορική αλ-
ληλογραφία, ορολογία. Υπεύθυ-
νη,  Μεθοδική εργασία.   Τηλ. 
6907653300
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχια-
κό, παραδίδει µαθήµατα σε µαθη-
τές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές 
λογ ικές .  Τηλ.  6942 864789. 
10∆214
ΓΑΛΛΙΚΩΝ µαθήµατα παραδίδο-
νται από κάτοχο πτυχίου διδασκα-
λίας ΤΚΤ και sorbonne c2 Αχανές. 
Τηλ 6974962940. 4∆208 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτη πανεπι-

στηµίου Αθηνών µε πολυετή εµπει-
ρία και γνώσεις ψυχολογίας, παρα-
δίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθη-
τές ∆ηµοτικού (όλα τα µαθήµατα), 
Γυµνασίου και Λυκείου µε εγγυη-
µένη επιτυχία. Τηλ. :  6975828805 
4∆208
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ µαθήµατα Αγγλι-
κών  καθώς και µελέτη σχολικών  
µαθηµάτων σε παιδιά δηµοτικού.  
Τιµή 10 ευρώ. Τηλ. 6976 433192. 
4∆208
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
γυµνασίου – λυκείου . 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.

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

24/12/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ  Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210/2400171

25/12/2018 ΤΡΙΤΗ ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Πλ. Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 210/2467156

26/12/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ  ∆ι-
αγόρα 30 .ΤΗΛ. 210/2448558 , 
6972633576

27/12/2018 ΠΕΜΠΤΗ ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ  Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210/2469800

28/12/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕ-

ΝΗ   ∆εκελείας 70. ΤΗΛ. 210/2445844

29/12/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ  Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 
210/2434055

30/12/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. ΤΗΛ.210/2468376

31/12/2018    ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ  
Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210/2462102

1/1/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ  Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 272. ΤΗΛ. 
210/2310318

2/1/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  

Ελ. Βενιζελου 78. ΤΗΛ. 210/2440400-800

3/1/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   
Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210/2448143

4/1/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙ-
ΝΑ  Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες.  ΤΗΛ. 
210/2430183

5/1/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆Ο-
ΜΝΙΚΗ  Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 
210/2462255

6/1/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Κ.  (κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 
210/2316673

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 23/12/2018 ΕΩΣ 9/1/2019
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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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