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Γιάννης Κασσαβός: Το 2019 είναι
µια χρονιά γεµάτη  ελπίδες που

αγωνίζοµαι για να πραγµατοποιηθούν

ΣΕΛ. 13

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Η Ελπίδα που δίνει η ∆ηµοτική  Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» για
ασφάλεια, ποιότητα ζωής των πολιτών και την άµεση ανάπτυξη 

θα αποτελέσουν κινητήρια δύναµη για  να  αλλάξει η πόλη  µας  Σελίδα

Η αναπτυξιακή σηµασία της 
Τοπικής Αγοράς

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 7

Να καταστήσουµε το
2019 το έτος - ορόσηµο  
για την ανάκαµψη
της πατρίδας µας

Πολιτικό άρθρο του Κων. ∆έδε:

 Άρθρο Θεόφιλου Αφουξενίδη

ΣΕΛ.8

Σπύρος  Βρεττός:
«Η Παιδεία ήταν 
είναι και θα είναι 
για µας πρώτη µας
προτεραιότητα

«Μια υγιής και ενδιαφέρουσα τοπική αγορά  
προσδίδει σε µια πόλη αυτό που λέγεται 
«υπερτοπική φυσιογνωµία». «Η τοπική αγο-
ρά προσδίδει στα τοπικά προϊόντα 

Υποψήφιοι βουλευτές
µε το κόµµα  της 
«∆ηµοκρατικής  Ευθύνης»
Ο  ∆ηµ. Σύµβουλος Νίκος   
Τσάτσης και  η  Παιδίατρος 
Αναστασία Μπράχου

ΣΕΛ.14

■ ∆ήµαρχε το 2019 τι θα φέρει στο ∆ή-
µο Αχαρνών; 

Το 2019 είναι µια χρονιά γεµάτη ελπί-
δες. Ελπίδες για την Ελλάδα που µοιάζει 
να εξέρχεται της κρίσης, ελπίδες για τις 
Αχαρνές που έβαλαν το θεµέλιο λίθο για 
να ανακτήσουν το χαµένο έδαφος, τα χα-
µένα χρόνια.

Στις αρχές του 2019 ολοκληρώνονται 
έργα και παρεµβάσεις που βελτιώνουν 
τη καθηµερινή ζωή των δηµοτών. Κυρί-
ως ολοκληρώνεται η ανατροπή ενός 
καθεστώτος που βρήκαµε το 
2014 και δώσαµε µάχη ζωής 
για να το ανατρέψουµε. Το 
2019 κλείνουµε οριστικά το 
δρόµο στη παλινόρθωση 
της κυριαρχίας των εκπρο-
σώπων της αδιαφορίας 
και της ανικανότητας 
που βύθισαν στη µιζέ-
ρια τις Αχαρνές.  

ΣΕΛ. 4-5
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Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων, 
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∆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, 
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Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου.
Για να γίνεται συνδροµητής, καλέστε στο 697 2426684

Εµάς  τους απλούς πολίτες, ουδόλως µας ενδιαφέρουν οι ίντριγκες 
µεταξύ των κοµµάτων, και οι κοκοροµαχίες της βουλής µε ευφυο-

λογήµατα και βρισιές. Αυτό που ζητάµε από την όποια κυβέρνηση η εξου-
σία είναι, εργασία, ένα µισθό ή αµοιβή για αξιοπρεπή διαβίωση και να µην 
µας κλέβουν τον κόπο της δουλειάς µας µε δυσβάστακτους φόρους και 
λαµογιές του δηµόσιου χρήµατος. Απλά πράγµατα.

Η καλύτερη άµυνα είναι, βλέπε άκου, διάβαζε, µην µιλάς. Όταν 
χρειαστεί να µιλήσει, κανείς δεν θα έχει, µια έντιµη απάντηση. Η 

σιωπή είναι χρυσός έλεγαν οι παππούδες  µας. Τους απεραντολόγους  
τους λέµε  κουδούνια και φελλούς. Είναι αυτοί που προσπαθούν να 
σε πείσουν ότι το µαύρο είναι άσπρο. Και τέτοιοι είναι πάρα πολλοί στο 
κοινοβούλιο µας.

Η πιο άτιµη και απατηλή ανθρώπινη πνευµα-
τική δηµιουργία είναι. Όποιος δεν είναι µε 

µας, είναι εχθρός του λαού. Και ο λαός καπελώνε-
ται. Καταχθόνια σκέψη του κάθε επίδοξου εξουσια-
στή. Εξουσιαστές στη ζωή µας, υπάρχουν και στον 
πολιτικό, τον οικονοµικό και θρησκευτικό τοµέα.

Με το να µην ζητάµε την βοήθεια του για-
τρού µε υποψία την εκµετάλλευση, είναι 

το ίδιο σαν µα λέµε. Φονιάδες των χοντρών, δι-
αιτολόγοι. Μέγα δίληµµα. Είναι θέµα ήθους του 
γιατρού. Απλά ότι είναι νόµιµο, δεν είναι σίγου-
ρα και ηθικό. Εξαρτάται από την πρόθεση του κάθε ανθρώπου.

Να υπενθυµίσουµε σε µερικούς κυβερνητικούς την παροιµία των 
κυνηγών. Σκύλος µε το λουρί δεν κυνηγάει. Ούτε αστυνόµος, ούτε 

δικαστής. Απλά αγοράζεις ζωοτροφή και τον ταΐζεις.
∆εν µπορείς να αλλάζεις τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, λόγω 
του εγωισµού του. Μπορείς όµως να τον προβληµατίσεις ώστε 

µόνος του να αλλάξει την συµπεριφορά του. Αυτό χρειάζεται υποµο-
νή, επιµονή και λέγεται καλοσύνη.

Όταν βρίσκοµαι στα πολύ δύσκολα µου, ποτέ δεν λέω, βοήθα Πα-
ναγιά µου ή βοήθα Άγιε Μήτσο.  Λέγω στον εαυτό µου, τι έκανες βρε 

µάπα; Καλά δεν ήξερες δεν ρώταγες; ∆εν µπορούµε να τα ξέρουµε όλα. 

Όµως από εγωισµό να µην ρωτάµε κάτι που δεν γνωρίζουµε είναι 
καθαρά βλακεία.
Την σύζυγό µου έτυχε να την λένε Μαριάννα. Η εγγονή µου 
όταν πρωτοµίλησε  είπε την γιαγιά της µανάγια. ∆ηλαδή Μά-

να Άγια. Από παιδί και από τρελό µαθαίνεις την αλήθεια. Και όµως 
γίνεται. Η εγγονή µου λατρεύει την γιαγιά της. Βέβαια το αίσθηµα εί-
ναι αµοιβαίο.

Το πρόβληµα που έχω µε την γυναίκα µου σαν ερασιτέχνης γραφιάς 
είναι. Άντρα µου ποτέ να µην γράφεις για µένα. Όµως η γυνή δεν έχει 

πάντα  σκέψη υγιεινή, µας τεντώνει τα νεύρα και γινόµαστε ζηµιάρηδες. 
Άντε τώρα εσύ να της το εξηγήσεις.

Ξέρουµε τι σηµαίνει τα πάχη µου, τα κάλλη 
µου. Ξέρουµε τι σηµαίνει η νευρική ανορε-

ξία. Και τα δύο οδηγούν σε πρόωρο τέλος της ζω-
ής µας. ∆ηλαδή ακολουθούµε τα άκρα. Τι µας 
οδηγεί όµως στα άκρα στα όρια της αντοχής µας; 
Αυτό είναι ένα περίπλοκο σύνδροµο δύσκολο 
να απαντηθεί.

Γυναίκα δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγµα, 
από το να µου ζαλίζεις τον έρωτα. Όχι αυτό, µη 

εκείνο,. Μην κάθεσαι εδώ, αλλά εκεί. Τώρα δεν ξέρω εάν 
είναι ευτύχηµα ή ατυχία, το ότι είµαι πολύ ερωτευµένος 
µαζί σου, αλλά έτσι µου συµβαίνει. ∆είξε κατανόηση.

Ο υπερεθνικισµός οδηγεί σε λάθος πράξεις και αποκοτιές. Η σιω-
πή είναι χρυσός και ο καλύτερος σύµβουλος. Βέβαια µε την προ-

παγάνδα και το ψέµα, πες, πες, κάτι θα µείνει. Όταν την κατάλληλη στιγ-
µή κάποιος πολιτικός πάρει την σωστή απόφαση, τότε αναδεικνύεται 
ηγέτης. Όλοι οι άλλοι µισθωνόµαστε για µπάχαλο και το θεαθήναι.

Θρησκείες που δεν έχουν θεό, όπως ο Βουδισµός και ο Κοµφουκισµός, συµ-
βουλεύουν τους ανθρώπους, για την συµπεριφορά τους, απέναντι στον συ-

νάνθρωπο. Με απλά λόγια, εάν αδικήσεις έναν συνάνθρωπό σου, σωστό είναι να αυ-
τοτιµωρηθείς, για µετάνοια. Πράγµα που στην πράξη είναι ανεφάρµοστο. ∆ηλαδή ανέ-
φικτο. Πάντως είναι πιο λογικό από του να σε κτυπήσει κάποιος στο ένα µάγουλο  και 
εσύ να του γυρίσεις και το άλλο. Καθόλου έξυπνο.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Η εξουσία πάντα βρίσκει µια 
κουρελού για να σκουπίζει 

τα παπούτσια της. Οι κουρελούδες 
χρησιµοποιούν την γλώσσα τους 
για να µιλάνε υπέρ της εξουσίας, 
γιατί όχι όµως και για άλλες δου-
λειές. Τα ζωάκια γλείφουν τις πλη-
γές τους για να θεραπευτούν.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Μια ενδιαφέρουσα πολιτική ανάλυση, ανάρτησε ο συµπο-
λίτης µας Πάνος Ντούλος, σχετικά µε την εφαρµογή του νέ-
ου εκλογικού Νόµου «Κλεισθένη» και την απλή αναλογι-

κή: «Φέτος στις ∆ηµοτικές, λόγω Κλεισθένη, θα έχουµε λογικά πιο 
πολλούς συνδυασµούς. Αυτό θα συµβεί για δύο κύριους λόγους, 
τεχνικής φύσης: α) Απλή Αναλογική. Λόγω της εφαρµογής της 
Απλής Αναλογικής (µέχρι τώρα το καλπονοθευτικό εκλογικό σύ-
στηµα έδινε το 60% των εδρών στον νικητή ανεξαρτήτως ποσο-
στού!!!), οι διαθέσιµες έδρες διπλασιάζονται για όλους τους συν-
δυασµούς πλην νικητή. Πχ αν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε 45 
έδρες, τις 27 τις έπαιρνε ο συνδυασµός του ∆ηµάρχου και τις 18 τις 
έπαιρναν όλοι οι άλλοι. Στον πρώτο γύρο µοιράζονταν οι µισές (οι 
22 έδρες), οπότε το Μέτρο ήταν 100/22= 4,5%. Οι άλλες µισές πή-
γαιναν στον νικητή ∆ήµαρχο στον δεύτερο γύρο.Όµως τώρα, µε 
τον Κλεισθένη θα µοιραστούν ΟΛΕΣ οι έδρες στον πρώτο γύρο, 
δηλ Μέτρο =100/45=2,2%. Πρακτικά, µε τον Κλεισθένη χρειάζεσαι 
πλέον τις µισές ψήφους για να βγάλεις δηµοτικό σύµβουλο. β) Ξε-
χωριστή Κοινοτική Κάλπη. Ο Κλεισθένης καθιερώνει ξεχωριστή 
κάλπη στις Κοινότητες των καλλικρατικών δήµων, δηλ στους πα-
λιούς καποδιστριακούς δήµους. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία στην 
επαρχία όπου είχαµε πολλές συνενώσεις µε Καποδίστρια και Καλ-
λικράτη. Πχ στον καλλικρατικό ∆ήµο Κορινθίων χρειαζόσουν 172 
υποψηφίους (!!!) για να κατεβάσεις πλήρες ψηφοδέλτιο. Τώρα πλέ-
ον χρειάζεσαι µόνο 33, όσους δηλαδή έχει το ∆Σ Κορινθίων ενώ 
στις Κοινότητές του (πχ Σολυγείας, Άσσου-Λεχαίου) θα κατέβουν 
ξεχωριστά ψηφοδέλτια και κάλπη ΜΟΝΟ για κείνη την Κοινότητα. 
Βέβαια, έτσι θα έχουµε πιθανώς λιγότερους υποψήφιους για τις 
Κοινοτικές Κάλπες ενώ τα πράγµατα θα δυσκολέψουν (λιγάκι) κι 
από τη (σωστή) µεταρρύθµιση για το όριο των γυναικών (40% από 
1/3).Συνολικά, όµως, θα έχουµε περισσότερους συνδυασµούς, κα-
θώς είναι ΚΑΙ πιο εύκολο να κατεβάσεις συνδυασµό αλλά ΚΑΙ πιο 
εύκολο να εκλέξεις δηµοτικό σύµβουλο.»..

Μια άλλη ενδιαφέρουσα  άποψη ανάρτησε  και ο Γραµµατέ-
ας  της ∆ΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών Γιώργου Χριστακόπουλου : «Πα-
ρακολουθώντας ένα σεµινάριο για την Τ.Α (τοπική αυτοδιοί-

κηση) έµαθα για τον νέο νόµο του Κλεισθένη που θεσµοθετήθηκε 
από την κυβέρνηση.  Ο Γραµµατέας πλέον διορίζεται από το εθνικό 

µητρώο στελεχών και θα είναι εκτελεστικός πλέον µε ότι συνεπάγεται 
αυτό στην πράξη. Ο ∆ήµαρχος πλέον αν δεν έχει την έγκριση του εκτε-
λεστικού γραµµατέα δεν θα µπορεί να λειτουργήσει σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα του.  Ειδικά όταν θα είναι σε αντίπαλα κοµµατικά στρατό-
πεδα τα αποτελέσµατα θα είναι δυσάρεστα για κάθε πόλη για κάθε 
∆ηµότη. Αν συνυπολογίσουµε και τον εκλογικό νόµο µε την κατανο-
µή των εδρών όπως προβλέπεται αντιλαµβάνεστε ότι αν δεν υπάρξει 
µια κοινή συνισταµένη µεταξύ των υποψηφίων σε ένα πλαίσιο δρά-
σης το οποίο θα αποτελέσει δέσµευση για την όποια µετεκλογική συ-
νεργασία θα χαθεί µια ακόµη τετραετία ψάχνοντας εµείς οι δηµότες τι 
ποιός δεν το έκανε καλά. Πιστεύω ότι όλοι οι συνδυασµοί να καθί-
σουν σε ένα τραπέζι και να συµφωνήσουν για τις ενδεχόµενες συνερ-
γασίες τους στον εύτερο γύρο. Αν δεν εκλέξουµε ∆ήµαρχο από την 
πρώτη Κυριακή τα µετεκλογικά προβλήµατα θα είναι πολλά κ θα στη-
ρίζονται στο ∆ούνε κ Λαβείν».

«Η καλή µέρα, η καλή χρόνια και οι καλές συνεργασίες, 
φαίνονται από το πρωί». Αυτό δήλωσε ο Χάρης ∆αµασκός, 
κατά την επίσκεψη του µε πολύµελη οµάδα της παράταξης 

µας στους εργαζόµενους του δήµου Αχαρνών, συµπληρώνοντας 
ότι «ήρθαµε να ευχηθούµε εδώ πρώτα, στην αυγή του νέου χρό-
νου, στους πιο άµεσους συνεργάτες που θα έχουµε, στην προσπά-
θεια µας να αναστηλώσουµε και να βάλουµε το δήµο Αχαρνών 
στην θέση που αξίζει! Χωρίς τους δηµοτικούς υπαλλήλους, χω-
ρίς τη βοήθεια και την συνεργασία τους δε γίνεται τίποτα! Θα είναι 
από τους πιο σηµαντικούς συνοδοιπόρους µας, στην πραγµατο-
ποίηση του σχεδίου ανασυγκρότησης της πόλης µας!»

Την ανεξαρτητοποίησή της καθώς και την πρόθεσή της να δη-
µιουργήσει δική της παράταξη ανακοίνωσε µε επιστολή της 
προς τον δήµαρχο Γιάννη Κασσαβό, η πρόεδρος της ∆ηµοτι-

κής Ενότητας Θρακοµακεδόνων Χρύσα ∆ουρίδα. Η κα ∆ουρίδα ευ-
χαριστεί για την εµπιστοσύνη, για τη συνεργασία και τη στήριξη µε την 
οποία την περιέβαλε, όλο το διάστηµα, ο δήµαρχος Αχαρνών.

«Οι στάσεις των λεωφορείων µέγα προβλήτα χρόνια τά-
ρα, να είναι όλες φωτισµένες!!! κι ας µην πω για το κάθι-
σµα, υπόστεγο, την αργοπορία κι ότι δεν ενηµερωνόµα-

στε για τα δροµολόγια από την οθόνη που έχουν ορισµένες στά-
σεις αλλά κ που δεν ενηµερώνεται σωστά ούτως η άλλως...!!! 

ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ..
ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ 
ΜΟΛΙΣ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι!! Άνθρωποι ζουν ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΙ και στο Μενιδι..!». Αυτά από ανάρτηση στο FB  της Εύ-
ας Μπαντουράκη.

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση του κόσµου στην 
πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του Υποψήφιου ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού, το βράδυ της Κυριακής 16 ∆ε-

κεµβρίου 2018 . Ο κόσµος από νωρίς είχε κατακλύσει την αίθουσα 
του Grand Cavallari, στη Λεωφόρο Πάρνηθας, µε αποτέλεσµα να γε-
µίσει ασφυκτικά και ο αύλειος χώρος. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι, 
ήταν τόσο µεγάλη η προσέλευση του κόσµου, που δηµιουργήθηκε 
µποτιλιάρισµα στους γύρω δρόµους (Λ.Πάρνηθος και Λ. Καραµαν-
λή), σε µεγάλη ακτίνα.

Μέσα σε µία κατάµεστη αίθουσα του Αρχελάου Θεάτρου 
στους Θρακοµακεδόνες, πραγµατοποιήθηκε η θεατρική 
παράσταση «Ο δικός µας Σκρουτζ», που διοργανώθηκε µε 

πρωτοβουλία της Παράταξης «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος», το 
απόγευµα της Κυριακής 30 ∆εκεµβρίου 2018.  Τα έσοδα  από την 
παράσταση θα διατεθούν για το συσσίτιο απόρων του ∆ήµου µας, 
στην Ιερά Μητρόπολη Αχαρνών, Ιλίου και Πετρουπολέως. Αξίζει 
να κάνουµε ιδιαίτερη µνεία στην ερµηνεία των παιδιών, η οποία  
δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτε εκείνης των επαγγελµατιών ηθοποι-
ών, αλλά και στη διασκευή και τη σκηνοθεσία της Συραϊνα Κού-
τρα  δήλωσε ο Υποψήφιος ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός.

Ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, συνο-
δευόµενος από µέλη της Παράταξης «Αχαρνές Υπερήφα-
νος ∆ήµος», επισκέφθηκε, για δεύτερη φορά, το πρωί της 

Κυριακής 30 ∆εκεµβρίου 2018, τη τοπική αγορά και την κεντρι-
κή πλατεία της πόλης µας. Ο υποψήφιος ∆ήµαρχος περπάτησε 
στους κεντρικού δρόµους των Αχαρνών και αντάλλαξε ευχές µε 
δηµότες καθώς και επιχειρηµατίες και µοίρασε σε όλους το ηµε-
ρολόγιο της νέας χρονιάς. 

Α.Σ. Ιαχή , ∆ώρα  Κονδύλη : Με 6 µετάλλια από τους 10 
αθλητές έκλεισε η φετινή αγωνιστική σεζόν. Ασηµένιο 
Μετάλλιο Βελονακη Κυριακή, Ασηµένιο µετάλλιο Καπε-

λη Μαρία, Ασηµένιο µετάλλιο Ζαµπέλης Ηρακλής , Ασηµένιο 
µετάλλιο Σκαρµουτσου Μαρία Χάλκινο µετάλλιο Κοκολακη Ει-
ρήνη, Χάλκινο µετάλλιο Κοκολακης Άγγελος, Εξαιρετική συµ-
µετοχή Στεκας Νικόλας ∆εσυλλας Παντελής Νιωρα ∆αειρα και 
Τσιογκας Παναγιώτης. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδάκια µου 
για την προσπάθεια που κατεβαλαν. Είµαι πολύ χαρούµενη και 
περήφανη για όλους

  «ΑΧΑ ΝΑ Κ » εύχεται σε όλους τους αναγνώστες Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά, µε υγεία...!
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ΓΙΑ ΕΜΑΣ τους νέους ανθρώπους ο Πολιτισµός 
δεν αποτελεί µια συµπληρωµατική δράση στα 
κοινά της πόλης, αλλά κύριο µέληµα µιας τοπι-
κής κοινωνίας. 

Η ανάδειξη της Πολιτιστικής κληρονοµιάς 
του ∆ήµου Αχαρνών και η αξιοποίηση της σύγ-
χρονης Πολιτιστικής δυναµικής του τόπου, είναι 
δυο ζητήµατα που απαιτούν οργανωµένο σχέ-
διο καθώς και συγκροτηµένες, ολοκληρωµένες 
και στοχευµένες δράσεις. 

Ο Πολιτισµός θα πρέπει να αποτελεί διαχρο-
νικά, αντικείµενο ρεαλιστικού οράµατος από 
όσους καλούνται να λάβουν θέσεις ευθύνης σε 
έναν ∆ήµο. 

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια ο δήµος µας κα-
ταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες για να βγει 
από το οικονοµικό τέλµα που οφείλεται στον 
υψηλό δανεισµό και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές 
προηγούµενων ετών, ωστόσο µε συντονισµένες 
προσπάθειες και οργανωµένο σχέδιο ο δήµαρ-
χος και η δηµοτική αρχή «επενδύουν» στον Πο-
λιτισµό. 

Το φεστιβάλ Πολιτισµού Σοφόκλεια που δι-
οργανώνεται µε µεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο, το 
Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου – µια 
εξαιρετικά σηµαντική δράση που ξεκίνησε 3 
χρόνια πριν και επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο, 
το Παιδικό Φεστιβάλ, η ουσιαστική αναβάθµιση 
του ∆ηµοτικού Ωδείου και των Καλλιτεχνικών 
Τµηµάτων αλλά και η έµπρακτη υποστήριξη των 
Πολιτιστικών φορέων του τόπου, συνθέτουν µια 
προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικότητας αλλά 
και της προοπτικής και των δυνατοτήτων των 
Αχαρνών. 

Πέρα από υποστηρικτής αυτής της προσπά-
θειας, αισθάνοµαι ότι µπορώ να αποτελέσω και 
κοινωνός και ενεργός συµµέτοχος, ως Ενεργός 
Πολίτης στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Αισθάνοµαι ότι, σε αυτή την προσπάθεια του 
∆ηµάρχου Γιάννη Κασσαβού µπορώ να συνει-
σφέρω ώστε, αφενός να συνεχιστεί µε την ίδια 
θέρµη και τον ίδιο ζήλο, αφετέρου να συνδρά-
µω ώστε να εµπλουτιστεί,  µε νέες ιδέες και πρω-
τοβουλίες από νέους ανθρώπους. 

Κώστας Παπαδόπουλος: Θα είµαι υποψήφιος µε τον 
Γιάννη Κασσαβό γιατί πιστεύω σ’ αυτόν και το έργο του! 

ΑΧΑΡΝΑΙ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟ 
Χρήστος Λοιζίδης: Αρωγός στην 
προσπάθεια Κασσαβού για την 
ανάδειξη  της Πολιτιστικής 
κληρονοµίας των Αχαρνών.

ΖΩ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ στις 
Αχαρνές. Αγαπάω αυτό 
τον τόπο και η πρόταση – 
πρόκληση του καλού φί-
λου ∆ηµάρχου Αχαρνών 
Γιάννη Κασσαβού να συ-
στρατευτώ µαζί του στις 
εκλογές του Μαΐου µε βρί-
σκει πιο έτοιµο από ποτέ! 

Θα είµαι υποψήφιος µε 
την Παράταξη Αχαρναί 
Ενεργοί Πολίτες γιατί πι-
στεύω πρώτα απ’ όλα στον 
Γιάννη Κασσαβό και στο 
έργο που µέχρι τώρα έχει 
επιδείξει. Όλοι µαζί µπο-
ρούµε να κάνουµε την πό-
λη µας αυτό που ονειρευ-
όµαστε για τα παιδιά µας, 
µία ασφαλής κοινωνία µε 
ενεργούς πολίτες. 

Ο Κώστας Παπαδόπου-
λος είναι επιχειρηµατίας, ιδιοκτήτης του Ζαχαροπλαστείο Βυζάντιο, ενώ πα-
ράλληλα διδάσκει ως Καθηγητής στο ΙΕΚ Le Monde. Έχει κατά το παρελ-
θόν διακριθεί σε δεκάδες ∆ιεθνείς αλλά και Πανελλαδικούς ∆ιαγωνισµούς 
Ζαχαροπλαστικής. Είναι Ποντιακής καταγωγής, παντρεµένος και πατέρας 
δύο παιδιών, αλλά παρά το φορτωµένο πρόγραµµα του ασχολείται ενερ-
γά µε την πόλη που γεννήθηκε, ζει και εργάζεται. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ και την µαχη-
τικότητα του Γιάννη Κασ-
σαβού δεν µπορεί να την 
ανταγωνιστεί κανείς µέχρι 
σήµερα. Ούτε το 2014 γεν-
νήθηκαν οι πληµµύρες, 
ούτε όµως και η εγκληµα-
τικότητα. Όµως, όλα αυτά 
τιθασεύτηκαν απ’ αυτόν 
τον άνθρωπο όσο κι αν κά-
ποιοι δεν θέλουν να το πι-
στέψουν. 

∆εν ψάχνω για την πό-
λη που θα φέρω το παιδί 
µου «υποψήφιους µά-
γους», αλλά ανθρώπους 
που σχεδιάζουν, προ-
γραµµατίζουν και πραγµα-
τοποιούν αυτά που οι συ-
µπολίτες τους θέλουν. Αυ-
τό είναι για µένα ο Γιάννης 
Κασσαβός και η παράταξη 
Αχαρναί – Ενεργοί Πολίτες γι’ αυτό είµαι υπερήφανη για την πρόσκληση 
του ∆ηµάρχου να συµπορευτώ µαζί τους! 

Η Ελένη Τσακλίδου είναι µία 29χρονη κοπέλα που γεννήθηκε, ζει και 
εργάζεται στις Αχαρνές από Πόντιο πατέρα και Μενιδιάτισσα µητέρα. Είναι 
παντρεµένη και περιµένει το πρώτο της παιδί. Είναι Φυσιοθεραπεύτρια και 
εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος. 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ είναι ένας εξαιρετικά  ευαίσθητος 
κοινωνικός χώρος και η Μόρφωση αποτελεί µέ-
γιστο  κοινωνικό αγαθό.

Από την πρώτη στιγµή που ανάλαβε ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και οι συ-
νεργάτες του, ήταν εξόφθαλµη η αλλαγή πλεύ-
σης στις συντηρήσεις και στη γενικότερη υποστή-
ριξη της λειτουργίας των σχολείων της πόλης 
µας. 

Από το Σεπτέµβριο του 2104 πραγµατοποι-
ούνται ανελλιπώς εργασίες συντήρησης των 
σχολείων. Μεγαλύτερες παρεµβάσεις σε περιό-
δους διακοπών και παρεµβάσεις µικρής κλίµα-
κας όσο τα σχολεία λειτουργούν, µε την υποστή-
ριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αχαρ-
νών. 

Ωστόσο το έργο πνοής για τα σχολεία του 
∆ήµου Αχαρνών δεν είναι άλλο από το έργο 
«Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολι-
κών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου 
Αχαρνών» προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ, 
το οποίο αφορά εκτεταµένες επισκευές και συ-
ντηρήσεις σε 48 σχολικές µονάδες του ∆ήµου 
Αχαρνών (Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και 
Λύκεια) . 

Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, ο 
∆ήµος Αχαρνών υλοποιεί ένα τόσο εκτεταµένο, 
ευρύ και ολοκληρωµένο πρόγραµµα επισκευ-
ών στα σχολεία του ∆ήµου, το οποίο βελτιώνει 
αισθητά τις κτιριακές υποδοµές των σχολικών 
κτιρίων του ∆ήµου Αχαρνών και θα συµβάλλει 
θετικά στη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας για την  πολυπληθή σχολική κοινότητα 
του ∆ήµου Αχαρνών.

Πέρα από υποστηρικτής αυτής της προσπά-
θειας, αισθάνοµαι ότι µπορώ να αποτελέσω και 
κοινωνός και ενεργός συµµέτοχος, ως Ενεργός 
Πολίτης στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Αισθάνοµαι ότι, σε αυτή την προσπάθεια 
του ∆ηµάρχου Γιάννη Κασσαβού µπορώ να συ-
νεισφέρω ώστε, αφενός να συνεχιστεί µε την 
ίδια θέρµη και τον ίδιο ζήλο, αφετέρου να συν-
δράµω ώστε να εµπλουτιστεί,  µε νέες ιδέες και 
πρωτοβουλίες από νέους ανθρώπους.

Νίκος ∆εληκωστίδης: 
Εκτεταµένο πρόγραµµα 
συντηρήσεων στα σχολεία 
από τη ∆ιοίκηση Κασσαβού

Αχαρναϊκή : Όλες τις Κοινωνικές και Πολιτιστικές ∆ράσεις σύντοµα και κατανοητά.

Ελένη Τσακλίδου: ∆εν ψάχνω υποψήφιους µάγους» 
αλλά ανθρώπους που σχεδιάζουν και
πραγµατοποιούν όπως ο Γιάννης Κασσαβός
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■ ∆ήµαρχε το 2019 τι θα φέρει στο ∆ήµο Αχαρνών;
Το 2019 είναι µια χρονιά γεµάτη ελπίδες. Ελπίδες για 

την Ελλάδα που µοιάζει να εξέρχεται της κρίσης, ελπίδες 
για τις Αχαρνές που έβαλαν το θεµέλιο λίθο για να ανα-
κτήσουν το χαµένο έδαφος, τα χαµένα χρόνια.

Στις αρχές του 2019 ολοκληρώνονται έργα και πα-
ρεµβάσεις που βελτιώνουν τη καθηµερινή ζωή των δη-
µοτών. Κυρίως ολοκληρώνεται η ανατροπή ενός καθε-
στώτος που βρήκαµε το 2014 και δώσαµε µάχη ζωής για 
να το ανατρέψουµε. Το 2019 κλείνουµε οριστικά το δρό-
µο στη παλινόρθωση της κυριαρχίας των εκπροσώπων 
της αδιαφορίας και της ανικανότητας που βύθισαν στη 
µιζέρια τις Αχαρνές.  

■ Ποιο ήταν το καθεστώς που ανατρέψατε µε την εκλο-
γή σας; 

Το 2014 παρέλαβα ένα ∆ήµο διχασµέ-
νο, διαλυµένο, πολιτικά, κοινωνικά, 
διοικητικά και οικονοµικά.  Και µια 
κουλτούρα µιζέριας, ηττοπάθειας 
από τους προκατόχους µου, µια 
µηδενιστική λογική. 

Το «παλαιό ∆ήµο Αχαρ-
νών» ένα ∆ήµο της αποµόνω-
σης και της ανυποληψίας στη 
κεντρική διοίκηση βρήκε ο 
Κασσαβός και µαζί του δεκά-
δες αντιξοότητες. Αυτό το 
“παλαιό” µε τη κουλτούρα 
του “δεν βαριέσαι“. Αυτή τη 
κουλτούρα και τα αποτελέ-
σµατά της ανατρέψαµε. 

Το ∆ήµο Αχαρνών 
τον κυβέρνησαν κά-
π ο ι ο ι 

αδιάφοροι, κάποιοι που δεν ήξεραν, αλλά όλοι τον χρέ-
ωσαν εκατοµµύρια. Που δανείστηκαν για απροσδιόρι-
στους λόγους. Που εγκατέλειψαν το ∆ήµο στη τύχη του. 
Που έφεραν την τρόικα, το Παρατηρητήριο του Υπουρ-
γείου. 

Ίσως οι πολίτες δεν το γνωρίζουν αλλά µε τα οικονο-
µικά δεδοµένα των δανείων και των χρεών το Υπουργείο 
Εσωτερικών έθεσε το ∆ήµο το 2015 σε επιτήρηση. 

■ Τι σηµαίνει για το ∆ήµο η επιτήρηση από το Παρατηρη-
τήριο του Υπουργείου; 

Η επιτήρηση του Παρατηρητηρίου εφαρµόζεται από 
το Υπουργείο ως ποινή όταν τα οικονοµικά σου στοι-
χεία έχουν οδηγήσει το ∆ήµο σε πτώχευση και όταν οι 
ισολογισµοί σειράς ετών δεν είναι ακριβής και πλασµα-
τικοί. 

Από την ώρα που µπεις σε επιτήρηση ως ∆ήµος 
σηµαίνει ότι για κάθε ευρώ που δαπανάς ελέγ-

χεσαι διπλά και τριπλά. Και αυτό φυσικά δεν 
είναι κακό. Αλλά το δυσάρεστο που σου 

δένει τα χέρια είναι ότι είσαι υποχρεωµέ-
νος πριν δαπανήσεις για έργα και δρά-
σεις του ∆ήµου να ξοφλάς τα χρέη και 
τα δάνεια. 

Το 2014 έλειπαν από το Ταµείο του 
∆ήµου 10.270.905,31 €. Εάν προσθέ-
σετε τα δάνεια 47.800.000€, της περιό-

δου 2003-2006, τα δάνεια 29.900.000€,  
της περιόδου 2007-2010 και  4.800.000€, 

της περιόδου 2011-2014 για την επιµή-
κυνση τους, φτάνουµε σχεδόν στα 100 εκ 

ευρώ. 
Από το 2014 πληρώσαµε  σε δόσεις δα-

νείων και τοκοχρεολύσια για να µην µας βά-
λουν λουκέτο  14.007.000,00€ σε χρέη 

19.848.744,65€ και άλλα 2.500.000€ για να απο-
φύγουµε κατασχέσεις στην περιουσία του ∆ήµου. 

Αυτό το ∆ήµο παρέλαβα. Και µε την υποχρέω-
ση πριν από κάθε έργο και πρόταση χρηµατοδό-

τησης να νοικοκυρέψω τα οικονοµικά και να εξο-
φλώ τα χρέη. 

■ ∆ηλαδή  παρότι εσείς γνωρίζε-
ται τα αυτοδιοικητικά θέµατα, 
έχετε εµπειρία στην αυτοδιοίκη-
ση,  υπήρξαν ανυπέρβλητα 
προβλήµατα, σας είχαν δέσει 
τα χέρια; 

Ανυπέρβλητα εµπόδια 
δεν υπάρχουν. Απλά χρειά-
ζεται χρόνος για να ξεπερα-
στούν. 

Παρέλαβα έναν ∆ήµο 
που δεν ήξερε να διεκδι-
κεί, να συντάξει µελέτες 
και προτάσεις, να παίρνει 
χρηµατοδοτήσεις. Και 
µια κουλτούρα ηττοπά-
θειας. Και µια κεντρική 
διοίκηση που δεν µας 
υπολόγιζε. Τόσο η κε-
ντρική διοίκηση όσο 
και οι κυβερνώντες 
είχαν µάθει να µην 
µας παίρνουν στα 
σοβαρά. ∆εν µας 
υπολόγιζαν.

Αναλογιστείτε 
ότι οι συνολικές χρη-
µατοδοτήσεις έργων 

την περίοδο 2010-2014 δεν ξεπέρασαν τις 500 χιλ ευ-
ρώ, ενώ από το 2014 έως σήµερα διεκδικήσαµε και πε-
τύχαµε χρηµατοδότηση έργων αξίας περισσότερο από 
16 εκ ευρώ, χωρίς να περιλαµβάνονται τα αντιπληµµυ-
ρικά. 

Αλλά η ανικανότητα ή η αδιαφορία είχε ως αποτέ-
λεσµα και το να µην µας λογαριάζουν. Γι αυτό κάποιοι 
κάποτε µας χρησιµοποίησαν σαν την πίσω αυλή της Ατ-
τικής. Και πέταξαν εδώ κάθε λογής “σκουπίδια” που 
τους βόλευαν. 

Γιατί ελάτε εσείς να µου εξηγήσετε πως είναι δυνα-
τόν όλη η παραβατικότητα και η εγκληµατικότητα να 
έχει συσσωρευτεί στις Αχαρνές. Ας µας εξηγήσουν πως 
είναι δυνατόν στο ∆ήµο που η Ελληνική Αστυνοµία έχει 
τη Σχολή της να µην αισθάνονται οι δηµότες  ασφαλείς.

■ Και πως ανατρέψατε αυτό καθεστώς, όπως το αποκα-
λείτε, τι κάνατε ως ∆ήµαρχος;

Η ανασυγκρότηση του ∆ήµου άρχισε µε την ενερ-
γοποίηση δύο παράλληλων διαδικασιών. Από την 
πρώτη ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων µας αρχίσα-
µε την κατά µέτωπο επίθεση στις εσωτερικές, τις ενδο-
γενείς αιτίες της δυσλειτουργίας, της κρίσης. Οι καλοί 
υπάλληλοι του ∆ήµου εγκλωβισµένοι σε µια κακή δι-
οίκηση ασφυκτιούσαν και υπέφεραν. 

Αλλά από την πρώτη ηµέρα αρχίσαµε και τη δεύτε-
ρη που ήταν να αντιµετωπίσουµε τις εξωτερικές αιτίες, 
την αδιαφορία της κεντρικής διοίκησης για τις Αχαρνές. 
Μια αδιαφορία που οφειλόταν και στην ανικανότητα 
του ∆ήµου να τεκµηριώσουν προτάσεις ώριµες για χρη-
µατοδοτήσεις έργων και παρεµβάσεων.   

Το δικό µας σχέδιο ήταν απλό, συγκεκριµένο, ρεα-
λιστικό, διότι ξεκινάει από µια ρεαλιστική διάγνωση της 
πραγµατικότητας. Κυρίως όµως ήταν ρεαλιστικό γιατί 
ήταν ανατρεπτικό. Μόνος ρεαλισµός η ανατροπή µιας 
νοοτροπίας που ήθελε το ∆ήµο στην ανυποληψία του 
και τους δηµότες ανήµπορους στην µίζερη καθηµερινό-
τητα, 

■ Και τι πετύχατε ∆ήµαρχε στα 4 χρόνια; 
Από το 2014 έως σήµερα υλοποιούµε ή ολοκληρώ-

σαµε έργα ύψους 16.361.000,00€. Την περίοδο 2010 
-2014 ο προϋπολογισµός έργων ήταν µόλις 500.000,00 
€ και την περίοδο 2006-2010  ήταν 2.067.612,00 €.

Όταν σε χρηµατοδοτούν για έργα σηµαίνει πρώτον 
ότι έχεις νοικοκυρέψει τα οικονοµικά σου και δεύτερον 
ότι σε εµπιστεύονται.  Τεκµηριωµένες προτάσεις και Με-
λέτες για χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, 
το ΠΕΠ Αττικής, το Πράσινο Ταµείο, από Ευρωπαϊκά 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γιάννης Κασσαβός: Το 2019 είναι µια χρονιά γεµάτη 
ελπίδες που αγωνίζοµαι για να πραγµατοποιηθούν

«Το 2014 παρέλαβα ένα ∆ήµο 
διχασµένο, διαλυµένο, 
πολιτικά, κοινωνικά, διοικητικά 
και οικονοµικά.  Και µια 
κουλτούρα µιζέριας, 
ηττοπάθειας από τους 
προκατόχους µου, µια 
µηδενιστική λογική.»

«Ανυπέρβλητα εµπόδια δεν 
υπάρχουν. Απλά χρειάζεται 
χρόνος για να ξεπεραστούν.»

–

–



Προγράµµατα και από κάθε διαθέσιµο φορέα χρηµατο-
δότησης. 

Γι’ αυτό λέω και ξαναλέω ότι ξεκινήσαµε υπό το µη-
δέν και είµαστε στο 6 µε άριστα το δέκα. Αλλά τώρα περ-
πατάµε στο ίσιωµα και όχι στην ανηφόρα. Επισκευές σε 
σχολικές µονάδες, συντηρήσεις οδών, κατασκευή και 
συντήρηση παιδικών χαρών, κατασκευές έργων αποχέ-
τευσης και διευθέτησης οµβρίων είναι µερικές από τις πα-
ρεµβάσεις µας. 

Αλλά και 1.424.120 € για Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Κοινωνικό Φαρµακείο και σχεδόν 2.000.000 € για επι-
σκευή σχολείων και παιδικών χαρών. Και µια και λέµε 
Επίσης τα αντιπληµµυρικά έργα και η οριστική ένταξη και 
έναρξη κατασκευής τους των ρεµάτων Καναπίτσα και 
Εσχατέα συνολικού προϋπολογισµού που ξεπερνά τα 
100 εκ. Ευρώ.

■ Παρ’ όλα αυτά δέχεστε σκληρή κριτική από τους αντι-
πάλους σας ότι το έργο της θητείας σας είναι «µικρό»;  

Εντάξει κατανοώ την αγωνία των υποψηφίων καθώς 
και το γεγονός ότι έχουν φιλοδοξίες. Παρ’ όλα αυτά 
πρέπει όµως ότι λένε να το τεκµηριώνουν και φυσικά 
να τηρούν τους κανόνες τις ευπρέπειας και της ευγένει-
ας. Αυτό το ήθος και το ύφος να είστε σίγουροι ότι θα 
το διαφυλάξω. 

Όµως µια που το έφερε η κουβέντα ας µας πουν ση-

µερινοί µου αντίπαλοι που διετέλεσαν σε ∆ήµο & Νο-
µαρχία σε θέσεις ευθύνης τι έκαναν για να µην κινδυνεύ-
ουν οι περιουσίες και ζωές των πολιτών στο Μενίδι όλα 
αυτά τα χρόνια. Γιατί όλοι γνωριζόµαστε και όλοι έχου-
µε πεπραγµένα, εµείς και οι συνεργάτες µας.

■ Και οι στόχοι σας για τη νέα τετραετία, ποιοί είναι επι-
γραµµατικά; 

∆ουλεύουµε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που µπο-
ρεί και πρέπει να έχουν οι Αχαρνές στη Βόρειο Αττική ιδι-
αίτερα στους τοµείς του πολιτισµού, της οικονοµίας και 
του περιβάλλοντος. Η τοπική ανάπτυξη µε τη βιοµηχα-
νία και τη βιοτεχνία που θα δώσουν δουλειές είναι πρω-
ταρχικό µας µέληµα. Η ποιότητα ζωής, η καθηµερινότη-
τα του δηµότη. ∆ρόµοι, καθαριότητα, πεζοδρόµια, χώ-
ροι πρασίνου είναι θέµατα προτεραιότητας.

Το σηµαντικό είναι ότι τώρα µπορούµε να βάλουµε 
υψηλούς στόχους και να τους πετύχουµε. Γιατί τώρα 
έχουµε δώσει δείγµατα γραφής ότι µπορούµε να έχου-
µε διαφάνεια στα οικονοµικά µας, να ξοφλάµε τα δανει-
κά και τα χρέη και άρα να µας χρηµατοδοτούν προτάσεις 
και να διαθέσουµε πόρους για την ανάπτυξη και την υπο-
στήριξη των αδυνάµων. 

Γιατί τώρα µας εµπιστεύονται, µας υπολογίζουν. Εί-
µαστε ένας ∆ήµος που έχει και το φυσικό πλούτο, και την 
έκταση, και το πληθυσµό και τις δυνατότητες να πάρει 

αυτά που του ανήκουν, που δικαιούται. Τώρα τρέχουµε 
και γι’ αυτό εάν δεν ανακοπεί η πορεία θα προλάβουµε.

■ Μπορεί κ. ∆ήµαρχε να ανακοπεί αυτή η πορεία του ∆ή-
µου όπως την περιγράφεται; 

Αυτό ακριβώς είναι το δίληµµα των εκλογών του 
Μαίου. Εάν θα επιτρέψουµε να ανακοπεί αυτή η πο-
ρεία. Εάν θα διαψευστούν οι ελπίδες µας ότι τώρα που 
µάθαµε να περηφανευόµαστε για τις Αχαρνές, να διεκ-
δικούµε και να πετυχαίνουµε, µπορούµε να φτιάξου-
µε µια καλύτερη γειτονιά, έναν καλύτερο ∆ήµο αντά-
ξιο των προσδοκιών µας. 

Σήµερα ορισµένοι θέλουν να κινηθούµε µε ταχύτη-
τα προς τα πίσω. Την ώρα που για πρώτη φορά ο ∆ή-
µος κάνει, έστω και δειλά, βήµατα προς τα εµπρός. 
Όσοι έχασαν τον ύπνο τους µε τον Κασσαβό, όσοι δεν 
βρήκαν χώρο για τα συµφέροντά τους συντάσσονται 
µε τις δυνάµεις του χθες που αµύνονται.

Εµφανίζονται «νέοι»  δηµοτικοί συνδυασµοί και 
υποψήφιοι ∆ήµαρχοι µε υποβολείς τους χθεσινούς 
υπεύθυνους. Αλλά και υποψήφιοι που όταν µπορού-
σαν αδιαφόρησαν, για να µην ενοχλήσουν κατεστηµέ-
να συµφέροντα. 

Αυτό το χτες, της παρακµής και της µιζέριας δίνει τον 
υπέρ πάντων αγώνα για να επαναφορά. Γιατί ξέρει ότι 
στις εκλογές του Μαίου είναι η οριστική µάχη. Ξέρουν 
ότι είναι η τελευταία ευκαιρία τους να επανέλθουν. 
Γνωρίζουν ότι εάν χάσουν θα χάσουν για πάντα, θα 
έχουµε γλιτώσει από αυτούς και τη νοοτροπία τους 

■ Εσείς ελπίζετε ότι θα κερδίσετε και πάλι το ∆ήµο; 
Η ελπίδα είναι να µην επιστρέψουµε στο χτες. Να γυρί-
σουµε σελίδα οριστικά, να πάµε µπροστά. Εµείς τραβή-
ξαµε µια γραµµή και είπαµε έως εδώ και µη παρέκει.  
Εγώ έκανα ότι θα έπραττε κάθε πολίτης αυτού του τό-
που που θα του δινόταν η ευκαιρία να αλλάξει το τόπο 
του. 

Γιατί είµαι ένας από τους πολλούς. Βιοπαλαιστής της 
από τις γειτονιές του ∆ήµου που εδώ µένω εδώ µεγά-
λωσα την οικογένειά µου και αντιµετωπίζω τα ίδια προ-
βλήµατα µε τους υπόλοιπους συνδηµότες. Και ο δρό-
µος από το δικό µου σπίτι έχει λακούβες. Κατανοώ λοι-
πόν και τις ανάγκες και τη δύσκολη καθηµερινότητα 
στις Αχαρνές. Γι αυτό έδωσα και δίνω τη µάχη. 

Το θέµα είναι οι πολίτες να φυλάξουν την ελπίδα 
και να την πραγµατοποιήσουν.   Το 2014 βρήκα µόνο 
απειλές που αντιµετωπίσαµε και φτιάξαµε ευκαιρίες 
που αξιοποιήσαµε. Τώρα οι ευκαιρίες θα περισσεύουν 
και πρέπει να τις αξιοποιήσουµε.

Εµείς θα τις αξιοποιήσουµε µε βεβαιότητα και επω-
φελώς για τους πολλούς, για όλους, για τους αδύνα-
µους. Καλή χρονιά λοιπόν µε τα µάτια ανοικτά για να 
συνεχίσουµε να βλέπουµε µε ελπίδα την επόµενη µέ-
ρα στο ∆ήµο Αχαρνών. 
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«Εµφανίζονται “νέοι”  
δηµοτικοί συνδυασµοί και 
υποψήφιοι ∆ήµαρχοι µε 
υποβολείς τους χθεσινούς 
υπεύθυνους. Αλλά και 
υποψήφιοι που όταν 
µπορούσαν αδιαφόρησαν, για 
να µην ενοχλήσουν 
κατεστηµένα συµφέροντα.»

«Αυτό ακριβώς είναι το 
δίληµµα των εκλογών του 
Μαΐου. Εάν θα επιτρέψουµε να 
ανακοπεί αυτή η πορεία.»

–

–
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Ο  Πρωθυπουργός και η Μακεδονία
Ο κ. Τσίπρας µπορεί να είναι ο χειρότερος  πρωθυ-
πουργός της µνηµονιακής περιόδου, αλλά δεν είναι 
πολύ διαφορετικός από τους άλλους, ειδικά όσον 
αφορά τις βασικές επιλογές που υπηρετεί. Μπορεί 
να είπε πολύ περισσότερα ψέµατα απ’ ότι άλλοι µα-
ζί, µπορεί να έδωσε τις πιο βαρύγδουπες υποσχέσεις 
και µπορεί το Μνηµόνιο που εφαρµόζει να είναι το 
πιο καταστροφικό απ’ όλα όµως στην ιστορία της Ελ-
λάδος θα µείνει ως πρωθυπουργός που παρέδωσε 
την Μακεδονία.
Η Μακεδονία µας θα ακολουθεί τον κ. Τσίπρα για πά-
ρα πολλά χρόνια ακόµα. Θα είναι η συµφωνία παρά-
δοσης  των Πρεσπών, κάτι που θα τον διαφοροποιεί 
από όλους τους προηγούµενους µε ένα πολύ ξεκάθα-
ρο τρόπο. Οι εβδοµάδες που πέρασαν και όσα ελέχθη-
σαν στα Σκόπια δεν είναι παρά µια πρόγευση όσων 
πρόκειται να επακολουθήσουν. Τα  αποτελέσµατα της 
συµφωνίας θα έχουν διάρκεια και  κάθε φορά που θα 
βιώνουµε τις συνέπειες τους, ο κ. Τσίπρας και η συµφω-
νία του θα είναι στο επίκεντρο. 
Το όφελος του κ. Τσίπρα ήταν ένα πρόσκαιρο πήρε από 
την κα Μέρκελ την µη περικοπή των συντάξεων.  Θυ-
σίασε δηλαδή στην   Μέρκελ την Μακεδονία. Αυτό που 
θα καταλάβει αργότερα   ο κ. Τσίπρας είναι το όποιο 
όφελος  ήταν πολύ µικρό σε σχέση µε το κόστος διάρ-

κειας που αναλαµβάνει.
Μέχρι τώρα ο κ. Τσίπρας  φαινόταν να ήταν ιδιαίτερα  
προσεκτικός  σε ότι είχε 
να κάνει µε την πολιτική καριέρα του. Η Συµφωνία των 
Πρεσπών είναι η πρώτη µεγάλη κίνηση που ξεφεύγει 
από αυτό το πλαίσιο. Οι κυρίως ωφεληµένοι είναι οι 
κοµµατικοί του που θα έχουν επί πλέον µήνες στην 
εξουσία και την ευκαιρία να ζήσουν από τον φορολο-
γούµενο λαό µε αµοιβές που δεν έχουν ξαναδεί στη 
ζωή τους. Ο κ. Τσίπρας όµως δεν θα είχε χάσει τίποτα, 
αν είχε κάνει εκλογές το φθινόπωρο. Όσο περνάει ο και-
ρός τα πράγµατα, απλά χειροτερεύουν , άλλοτε  µε πιο 
γρήγορους και άλλοτε µε αργούς ρυθµούς. Τα πολιτι-
κά ρίσκα αυξάνονται, καθώς επίσης και γενική απέχθεια 
προς αυτούς.
Η πολιτική στάση προς τον  κ. Τσίπρα  όσων συµφω-
νούν µε αυτόν στο Σκοπιανό δεν αλλάζει. Επίσης για 
όλους αυτούς το συγκεκριµένο θέµα δεν είναι κάτι που 
θα καθορίσει πως ψηφίζουν. Για όσους όµως είναι αντί-
θετοι στη συµφωνία µε τα Σκόπια, το ζήτηµα αυτό κα-
θορίζει την πολιτική στάση τους και τις επιλογές τους. 
Τους οποίους ο αριθµός που είναι πολλαπλάσιος των 
υποστηρικτών της συµφωνίας  και τα επόµενα χρόνια  
θα ζουν τις συνέπειες µιας συµφωνίας  που συνεχώς θα 
επιβεβαιώνει όλες  τις ενστάσεις που αρχικά είχαν. 

 Η  Γνώµη µας ... 

Ὅπως ἀναφέραμε στό προηγούμενο φύλλο τῆς 
«Ἀχαρναϊκῆς», πολλοί ἡγέτες ὑπέγραψαν στό Μαρα-
κές, τό περίφημο «Σύμφωνο Μετανάστευσης». 
Ἐννοεῖται ὅ,τι ὑπάκουσε καί ὁ κ. Τσίπρας, ἐνῷ δέν δι-
αφωνεῖ καί ὁ κ. Μητσοτάκης. Διαβάστε τό κείμενο με-
ταφρασμένο:

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΜΑΣ

(Αὐτό τό Παγκόσμιο Σύμφωνο ἐκφράζει τή συλ-
λογική μας δέσμευση γιά τήν βελτίωση τῆς συνεργα-
σίας γιά τήν διεθνῆ μετανάστευση. Ἡ μετανάστευση 
εἶναι μέρος τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας σέ ὅλη τήν 
ἱστορία καί ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἀποτελεῖ πηγή εὐημε-
ρίας, καινοτομίας καί βιώσιμης ἀνάπτυξης στόν πα-
γκοσμιοποιημένο κόσμο μας καί ὅτι αὐτές οἱ θετικές 
συνέπειες μποροῦν νά βελτιστοποιηθοῦν βελτιώνο-
ντας τήν κυβερνητική διαχείριση τῆς μετανάστευσης).

Δηλαδή οἱ «πολιτισμένοι Εὐρωπαῖοι» ἐξωλό-
θρευσαν 50 ἑκατομμύρια Ἰνδιάνους (κατά ἄλλους 
100), γιά τήν «εὐημερία» τους. Τό ἴδιο καί μέ τούς 
Ἀβοριγίνες τῆς Αὐστραλίας. Θά ἐνδιέφερε πολύ τούς 
Σαουδάραβες μιά «καινοτομική» μετανάστευση 
μελῶν τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στό Ριάντ. Ἡ πραγμα-
τικότητα εἶναι, ὅ,τι οἱ φανατικοί μουσουλμάνοι συνε-
χίζουν νά σκορποῦν τόν θάνατο, στίς χῶρες πού τούς 
ἔδωσαν φιλοξενία, στέγη καί τροφή.

Ἡ μετανάστευση θά ἦταν θετική μέ τίς ἑξῆς προ-
ϋποθέσεις:

1. Νά γίνεται σέ μικρή κλίμακα. Οἱ μετανάστες, 
ἀνά πενταετία, νά μήν ξεπερνοῦν τό 1% τοῦ τοπικοῦ 
πληθυσμοῦ, ἔτσι ὥστε τό ποσοστό τῶν μεταναστῶν 
νά μήν ἀπειλεῖ τήν κοινωνική συνοχή καί τή πολιτι-
σμική φυσιογνωμία τοῦ πληθυσμοῦ τῶν φιλοξενού-
ντων. Ἀλλιῶς πρόκειται γιά εἰσβολή.

2. Οἱ χῶρες φιλοξενίας νά βρίσκονται σέ φάση 
ἔντονης οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης ὥστε νά ἀπορροφή-
σουν τό νέο ἐργατικό δυναμικό. Ἀλλιῶς ἐπιτείνονται 
τά κοινωνικά προβλήματα καί αὐξάνονται ἡ ἀνεργία 
καί ἡ ἐγκληματικότητα.

3. Οἱ μετανάστες νά εἶναι πολιτισμικά συμβατοί 
καί νά θέλουν νά ἀφομοιωθοῦν ἀπό τή χώρα φιλοξε-
νίας - καί σέ δυό τό πολύ γενιές νά ἀποτελοῦν ὀργα-
νικό τμῆμα της. Ἀλλιῶς δημιουργοῦμε γκέτο, κράτη ἐν 
κράτεσιν καί ἑστίες συνεχοῦς ἔντασης καί ἀνομίας.

4. Οἱ μετανάστες νά μήν ἔχουν δικαίωμα, τουλά-
χιστον γιά τά πρῶτα 5 ἔτη φιλοξενίας, στό πόρους 

τῶν προνοιακῶν δομῶν τῶν 
χωρῶν φιλοξενίας, γιά τούς 
ὁποίους δέν ἔχουν πληρώσει δεκάρα τσακιστή. 
Ἀλλιῶς δημιουργοῦμε στρατιές ἐπήλυδων προσοδο-
θηρῶν καί ὁδηγοῦμε τό κοινωνικό κράτος τό ὁποῖο 
σχεδιάστηκε γιά νά ἔχει συγκεκριμένες ἀντοχές, σέ 
πλήρη κατάρρευση.

5. Οἱ μετανάστες νά εἶναι ὑγιεῖς, ψυχικά καί σω-
ματικά, στοιχεῖα πού θά διαπιστώνονται ἀπό για-
τρούς τῆς χώρας εἰσόδου. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ἡ 
εἴσοδος νά ἀπαγορεύεται. Κι ἐπειδή πρέπει ἐπιτέ-
λους νά μιλήσουμε ἔξω ἀπό τά δόντια: ἡ συνεχής, ἐπί 
σειρά γενεῶν, ἐνδογαμία ἡ ὁποία εἶναι ἐκτεταμένη 
στούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς (τό 70% τῶν 
ζευγαριῶν στό Πακιστᾶν εἶναι πρῶτα ξαδέλφια) ἔχει 
ὁδηγήσει σέ γονιδιακό ἐκφυλισμό τῶν ἀπογόνων, 
ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μέ τή δυναστεία τῶν Ἀψβούρ-
γων τῆς Ἱσπανίας.

Ὅπως μποροῦν νά σᾶς διαβεβαιώσουν ὅσοι 
ἔχουν δουλέψει σέ ὑπηρεσίες ὑποδοχῆς, μεγάλο πο-
σοστό μουσουλμάνων μεταναστῶν εἶναι δειγματολό-
γιο ἀσθενειῶν, σωματικῶν καί ψυχικῶν, πού ἐπιβα-
ρύνουν τά συστήματα ὑγείας τῶν εὐρωπαϊκῶν 
χωρῶν καί προσφέρουν ἄφθονο «ὑλικό» ψυχικά δι-
αταραγμένων γιά τίς ἑπόμενες ἐπιθέσεις αὐτοκτονί-
ας.

ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ:
6. Οἱ πολῖτες τῶν χωρῶν φιλοξενίας ΝΑ ΘΕ-

ΛΟΥΝ τήν ἔλευση μεταναστῶν. Εἶναι κάτι γιά τό 
ὁποῖο κανένας δέν μιλάει, κανένα ἔγγραφο δέν τό 
ἀναφέρει, κανένας ΟΗΕ δέν νοιάζεται, κανένας ἡγέ-
της δέν θεωρεῖ ὅτι πρέπει νά τό προασπίσει. Ὅμως, 
ἡ χώρα μου εἶναι τό εὐρύτερο σπίτι μου. Στό σπίτι 
μου ΕΓΩ θά ἀποφασίσω ἄν θά δεχθῶ φιλοξενούμε-
νους (μέ τήν προοπτική μάλιστα νά γίνουν συγκάτοι-
κοι!) πόσους καί τί εἴδους. Ἄν γιά ὁποιονδήποτε λό-
γο οἱ ντόπιοι ἀντιδροῦν, κανένας δέν ἔχει δικαίωμα 
νά τούς ἐπιβάλει νά ἀποδεχθοῦν κάτι πού δέν θέ-
λουν. Τό νά ὑποχρεώνεις τούς γηγενεῖς πληθυσμούς, 
νά δέχονται ἀδιαμαρτύρητα τήν ἐξαγωγή ἀδιεξόδων 
καί φανατισμοῦ τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου (διότι αὐτός 
μεταναστεύει σήμερα), εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΦΑΣΙΣ-
ΜΟΣ. Καί εἶναι ἕνα διαρκές ἔγκλημα. Ρωτῆστε τίς μα-
νοῦλες καί τά παιδιά τῶν πρό μηνός θυμάτων στό 
Στρασβοῦργο.

αλή ρ νιά

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

ρ π έ ει  με ανά ε
νάν ια   μ ων

ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΑΡΘΡΟ  

Ένας νέος χρόνος, ιδιαίτερα σηµαντικός για τη χώρα 
µας, ξεκίνησε πριν λίγες ηµέρες. Ένας χρόνος που θα 
σηµατοδοτήσει εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό. Οι εθνικές εκλογές που θα διεξαχθούν 
είτε τον Μάϊο είτε τον Σεπτέµβριο (άγνωσται αι βουλαί 
του πρωθυπουργού), θα δώσουν βήµα στον λαό για 
να εκλέξει τους εκπροσώπους του στο ελληνικό κοινο-
βούλιο. Μια επιλογή που οφείλουµε, όλοι ανεξαιρέ-
τως, µικροί και µεγάλοι να την κάνουµε µε περίσσεια 
σκέψη, µε σοφία και αναλογιζόµενοι την πατρίδα, τις 
αρχές και τις αξίες αυτού του τόπου. Η Ένωση Κεντρώ-
ων είναι το κόµµα που εκφράζει τα θέλω του λαού, τις 
σκέψεις και τις αξίες του. Είναι το κόµµα που διατήρησε 
σταθερή στάση όλα αυτά τα χρόνια. Το κόµµα που 
προσπάθησαν να του στερήσουν την κοινοβουλευτι-
κή έκφραση κι αυτό συνέχισε να την εκφράζει, αντι-

κρούοντας µε σθένος 
κάθε προσπάθεια διά-
σπασης.

Στις εθνικές εκλο-
γές του 2019, η Ένωση 
Κεντρώων θα βρεθεί 
πάλι στα έδρανα της 
Βουλής, δυναµωµένη, 
µε συνοχή και µε συνέ-
πεια στις θέσεις της. ∆ι-
ότι η Ελληνική Βουλή 
έχει ανάγκη δηµοκρα-
τικές φωνές όπως, αυτή, της Ένωσης Κεντρώων.

*Ο Αλέξανδρος Ανδριώτης κατέρχεται 
στις Εθνικές Εκλογές, στην Ανατολική 

Αττική, µε την Ένωση Κεντρώων.

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

Η Ένωση Κεντρώων είναι το κόµµα 
που εκφράζει τα θέλω του λαού.
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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

«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αποτελεί πλέον παράδοση, κατά τη 
γιορτινή περίοδο των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς, οι πόλεις 

να φοράνε τα καλά τους. Στολίδια και εορτα-
στικός φωτισµός στους πιο πολυσύχναστους 
δρόµους δηµιουργούν µια ευχάριστη και χα-
λαρή ατµόσφαιρα, ενώ για τα παιδιά, το όλο 
σκηνικό του στολισµού των πόλεων παραπέ-
µπει σε ατµόσφαιρα παραµυθιού. 

Σε όλες τις πόλεις που  υποδέχονται µε εορ-
ταστική διάθεση Χριστούγεννα  και Πρωτοχρο-
νιά, τα σηµεία µε ιδιαίτερη ζωντάνια είναι εκείνα 
στα οποία είναι ιδιαίτερα εµφανής η παρουσία 
και λειτουργία της τοπικής αγοράς. Αυτή η εικό-
να της έντονης κοινωνικής παρουσίας και δρα-
στηριότητας στην τοπική αγορά µιας πόλης απο-
τελεί έκφραση και µέτρο της ζωντάνιας και της 
δυναµικής της τοπικής κοινωνίας.

Με αφορµή αυτή την ιδιαίτερα αισθητή λει-
τουργία της τοπικής αγοράς κατά την εορταστι-
κή περίοδο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ, συ-
νοδευόµενος από µέλη της παράταξης «Αχαρ-
νές Αλλαγή Τώρα» πολλά καταστήµατα της πό-
λης µας και να συζητήσω µε τους επιχειρηµατίες 
και το προσωπικό των καταστηµάτων και των 
Γραφείων στην πόλη µας. Σκοπός αυτών των 
επισκέψεων ήταν να ενηµερώσουµε και να ενη-
µερωθούµε. 

Κατά τις συζητήσεις είχαµε την ευκαιρία να 
εκθέσουµε στους ιδιοκτήτες των τοπικών κατα-
στηµάτων τις βασικές θέσεις της παράταξής µας 
για την σηµασία της λειτουργίας της τοπικής οι-
κονοµίας σε µια σύγχρονη πόλη. Σε γενικές 
γραµµές, οι θέσεις µας µπορεί να κωδικοποιη-
θούν στους εξής βασικούς άξονες:

1ον: Οι τοπικές επιχειρήσεις αποτελούν τον 
σηµαντικότερο παράγοντα θέσεων εργασίας σε 
µια περιοχή. Με δεδοµένη την τεράστια σηµα-
σία που έχει για όλους τους ενήλικες, αλλά κυ-
ρίως για τους νέους, ο τοµέας της απασχόλησης, 
αυτό από µόνο του αρκεί για να είναι υποχρεω-
µένοι όλοι οι δήµοι να συνεργάζονται στενά και 
να στηρίζουν τις τοπικές οικονοµικές µονάδες.  

2ον: Τα τοπικά καταστήµατα και Γραφεία εί-
ναι από τους σηµαντικούς συντελεστές που κα-
θορίζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών 
σε καθηµερνό επίπεδο: από το φούρνο και το 
ψιλικατζίδικο µέχρι το Καφέ, και από το κατάστη-
µα ρούχων  και αθλητικών ειδών, µέχρι το συ-
νεργείο αυτοκινήτων και το φαρµακείο. 

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το θέµα της εξυ-
πηρέτησης των καθηµερινών καταναλωτικών 
αναγκών έχει δύο συγκεκριµένες διαστάσεις ιδι-
αίτερης σηµασίας για το πολίτη: Το να πρέπει να 
πας σε άλλο δήµο για να βρεις ένα καλό και φτη-
νό κατάστηµα φωτιστικών ή ένα καλό διαγνω-
στικό κέντρο έχει άµεση σχέση τόσο µε την ποι-
ότητα ζωής, όσο και µε το κόστος διαβίωσης. Και 

οι δύο αυτές παράµετροι είναι καθοριστικοί πα-
ράγοντες της ελκυστικότητας µιας περιοχής. Με 
τη σειρά του, το επίπεδο ελκυστικότητας της πε-
ριοχής είναι συντελεστής βιώσιµης ανάπτυξης 
καθώς επηρεάζει την προσέλκυση νέων επιχει-
ρήσεων, που θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας. 
Αυτή η διαδικασία προστιθεµένης αξίας, όπου 
ένα καλό σε µια περιοχή, προσελκύει και άλλο 

καλό, είναι γνωστή 
στη σύγχρονη θεω-
ρία της αστικής ανά-
πτυξης ως «αυτοσυντηρούµενη βελτίωση» 
(positive cascade effect) και αποτελεί το στόχο 
όλων των πόλεων που διοικούνται µε σύγχρο-
νες µεθόδους αναπτυξιακού σχεδιασµού. 

3ον: Τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά της τοπικής οικονοµίας είναι ένας από τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους ζω-
ής σε µια πόλη. Αυτό, φυσικά, έχει προφανείς 
επιπτώσεις στην καθηµερινότητα του πολίτη και 
συνεπώς, εµπίπτει και αυτό στους παράγοντες 
που προσδιορίζουν την συνολική ελκυστικότη-
τα µιας περιοχής. Συνεπώς, ισχύουν και εδώ τα 
όσα αναφέραµε για το φαινόµενο της «αυτοτρο-
φοδοτούµενης βελτίωσης»!

4ον: Η τοπική αγορά προσδίδει στα τοπικά 
προϊόντα το συγκριτικό πλεονέκτηµα του µηδε-
νικού κόστους. Ενώ δηλαδή ένα προϊόν που πα-
ράγεται στην Κρήτη ή στην Ηλεία έχει ένα σηµα-
ντικό κόστος για να µεταφερθεί στις Αχαρνές, το 
αντίστοιχο προϊόν που παράγεται στις Αχαρνές 
δεν έχει µεταφορικό κόστος- και άρα έχει ένα ση-
µαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα µειωµένου κό-
στους. 

5ον. Μια υγιής και ενδιαφέρουσα τοπική 
αγορά προσδίδει σε µια πόλη αυτό που λέγεται 
«υπερτοπική φυσιογνωµία». Η υπερτοπικότητα 
είναι ο κράχτης για την προσέλκυση επενδυτών 
και καταναλωτών από άλλες περιοχές και δίνει 
σε µια περιοχή ένα τεράστια αναπτυξιακό όπλο. 
Με την αναπτυξιακή, αλλά και την πολιτική, ση-
µασία της υπερτοπικότητας, θα ασχοληθούµε 
ιδιαιτέρως σε άλλο άρθρο.  

Η αναφορά αυτών των πέντε αξόνων δείχνει 
ανάγλυφα την τεράστια αναπτυξιακή σηµασία 
που έχουν τα χαρακτηριστικά της τοπικής οικο-
νοµίας στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της πε-
ριοχής και την ανάγκη που υπάρχει να στηρίζει, 
συστηµατικά και οργανωµένα, ένας δήµος τις το-
πικές οικονοµικές µονάδες. Η στήριξη αυτή πρέ-
πει να µην έχει τα ατυχή χαρακτηριστικά της ελε-
ηµοσύνης, αλλά της συνειδητής αναπτυξιακής 
επιλογής.

Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης,
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών

Επικεφαλής Παράταξης
«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα»

Η αναπτυξιακή σηµασία της Τοπικής Αγοράς

Από την επίσκεψη του Θεόφιλου Αφουξενίδη µε µέλη της παράταξης του στην Αγορά των 
Αχαρνών. Άννα Χαλαµπάκη, Σόνια Τριανταφυλλίδου, ∆ανίηλ Καλιφατίδης, Προκόπης Γκίκας, 
Βασίλης Χουτέας, Θεόφιλος Αφουξενίδης και Ντίνος Βρεττός

Απ την Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη του Θεόφιλου Αφουξενιδη µε µέλη της παράταξης του στην 
αγορά του Αγ. ∆ιονυσίου. Εδώ στα Αρτοποιεία ∆ιακάκη µε τον ιδιοκτήτη Γιάννη ∆ιακάκη. 
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Να καταστήσουµε το 2019 το έτος – ορόσηµο για την ανάκαµψη της πατρίδας µας
Η Ελλάδα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, τέσσερα χρόνια 

µετά την ανάληψη της εξουσίας από τους λαϊκιστές, δεν είναι 
η Ελλάδα που οραµατιζόµαστε. ∆εν είναι η Ελλάδα της ελευ-

θερίας, η Ελλάδα της µεταρρύθµισης και της ανάπτυξης, η Ελλάδα 
που αντί να διώχνει τα παιδιά της τα φέρνει πίσω. Είναι πλέον παρα-
πάνω από φανερό, πως οι λαϊκιστές διαχρονικά επενδύουν στην 
φτωχοποίηση, στη µιζέρια, στην εξάρτηση από ένα κράτος και µια 
γραφειοκρατία που αρέσκονται να θέτουν υπό οµηρία τους Έλληνες 
πολίτες και να τους «χρυσώνουν» το χάπι µε επιδόµατα. Αυτό θέλου-
µε; Ή µήπως θέλουµε την ανάπτυξη, που θα ανοίξει θέσεις εργασίας 
και θα δηµιουργήσει πλούτο για όλους;

Στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ακούν για ανάπτυξη 
και παθαίνουν «αλλεργία». Και αυτό θα ήταν δικό τους πρό-
βληµα, αν δεν προσπαθούσαν – όπως δυστυχώς κάνουν – να 
µας επιβάλλουν την παρωχηµένη λογική τους, η οποία ξεπή-
δησε µέσα από το µπαούλο του ολοκληρωτισµού, λειτουργεί 
ως τροχοπέδη στην οµαλή πορεία της χώρας και επιτίθεται µε 
σφοδρότητα στις ελευθερίες µας και στις εθνικές, θρησκευτι-
κές και κοινωνικές µας αξίες. Πρώτη φορά πραγµατικά ο Ελλη-
νισµός δέχεται τέτοιου µεγέθους επίθεση από αυτούς στους 
οποίους εµπιστεύθηκε τις τύχες του! Και αυτό η ιστορία θα το 
καταγράψει.

Όταν αλλάζει ο χρόνος, είναι λογικό να µπαίνουµε στη δια-
δικασία της ανασκόπησης. Κοιτάζουµε πίσω µας, εξετάζουµε τι 
συνέβη στη διάρκεια του απερχόµενου έτους και σκεπτόµαστε 

πως θα διορθώσουµε τα κακώς κείµενα και τα λάθη, πως θα 
βελτιώσουµε τη ζωή µας το νέο έτος. Τα τελευταία χρόνια και 
παρά την συνεχιζόµενη – και ας µην κρυβόµαστε – τεράστια πρό-
κληση της κρίσης, δεν είδαµε βελτιώσεις. Αντίθετα, τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια, βιώνουµε τη συνεχή επιδείνωση της ζωής µας, 
σε όλα τα επίπεδα. Φτώχεια, εγκληµατικότητα και ανασφάλεια, 
έξοδο των νέων µας στο εξωτερικό και κοινωνική απόγνωση.

Πολύ λίγοι φαντάζονταν την Πρωτοχρονιά του 2015 πως θα 
επιβάλλονταν οι έλεγχοι κεφαλαίων, που θα στραγγάλιζαν το 
επιχειρείν και την οικονοµία γενικότερα. Λίγοι φαντάζονταν τις 
ουρές µπροστά στα ΑΤΜ, το τυχοδιωκτικό δηµοψήφισµα και 
τον διχασµό που αυτό επέφερε. Λίγοι φαντάζονταν ότι οι κυβερ-
νώντες, προκειµένου να κερδίσουν χρόνο στην εξουσία, θα 
έµπαιναν στη λογική του ξεπουλήµατος, των εθνικών µας συµ-
φερόντων. Λίγοι φαντάζονταν ότι οι σηµερινοί ένοικοι του Με-
γάρου Μαξίµου θα στρέφονταν ανοικτά εναντίον των Ελλήνων 
πολιτών. Λίγοι φαντάζονταν την φορολογική «ληστρική» επι-
δροµή που σήµερα όλοι βιώνουµε. Κάποιοι όµως είχαν προει-
δοποιήσει δηµόσια, έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ατύχηµα που 
δεν πρέπει να συµβεί. Και η ζηµιά, ελέω των αποτελεσµάτων 
των εκλογικών αναµετρήσεων του 2015, έγινε…

Η κανονικότητα πρέπει να επιστρέψει στη ζωή µας. Με όποιο 
τρόπο διαθέτουµε, οφείλουµε να αγωνιστούµε για τον συγκε-
κριµένο στόχο. ∆εν µπορούµε να επιτρέψουµε την επικράτηση 

του ασύµµετρου και του εξωφρενικού, δεν µπορούµε να επι-
τρέψουµε την επικράτηση του τρόµου, δεν µπορούµε να επιτρέ-
ψουµε την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής µέσα από πολιτικές 
που στόχο τους έχουν να µας καταστήσουν αµέτοχους στο πο-
λιτικό γίγνεσθαι. ∆ιότι, αυτός είναι ο στόχος των κυβερνώντων: 
να τροµοκρατηθούµε, να αποσυρθούµε και να ιδιωτεύσουµε. 
Φυσικά, δεν πρέπει να τους κάνουµε την χάρη. Και το αστικό κοι-
νοβουλευτικό µας σύστηµα, δεν πρέπει να µετατραπεί σε λαο-
κρατικό – ολοκληρωτικό. Οφείλουµε να προστατεύσουµε την 
∆ηµοκρατία µας.

Το 2019 είναι έτος εκλογικό. Θα αποφασίσουµε για το ποιοι 
θα µας κυβερνήσουν στο επόµενο διάστηµα, για το ποιους θα 
στείλουµε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το ποιοι θα διοική-
σουν τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας µας. 
Έχουµε λοιπόν τη δυνατότητα, συντρίβοντας την συγκυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην κάλπη, να συνεισφέρουµε όλοι στην 
αλλαγή ρότας. ∆ιότι, είναι πλέον σαφές τοις πάσι, ότι δεν µπο-
ρούµε να συνεχίσουµε έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να ανασκουµπω-
θεί µε µια αυτοδύναµη κυβέρνηση της Ν∆ µε πρωθυπουργό τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, να ελπίσει ξανά, να φέρει πίσω τους νέους 
της που αναγκάστηκαν να φύγουν. Και όλοι µαζί να αγωνιστού-
µε για µια καλύτερη Ελλάδα, καθιστώντας το 2019 το έτος – ορό-
σηµο για την ανάκαµψη της πατρίδας µας.

∆ηµοσιεύτηκε στο www.attikinews.gr

Η  πρώτη σελίδα της ιστορίας του εστιατορίου 
Λεωνίδας  γράφηκε από τον εµπνευστή
του Λεωνίδα ∆ιονυσώτη το 1928, µε
την δηµιουργία ενός µικρού ζυθεστιατορίου.  

Σήµερα, συνεχίζουµε µε την ίδια αφοσίωση,
κρατώντας αναλλοίωτη την παλιά αίγλη του. 

Αναστάσιος και Πέτρος Καβαλλάρης 
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 Από το δηµόσιο και ιδιωτικές εταιρείες , 
όπως :  Αστυνοµική Ακαδηµία Αµυγδαλέ-

ζας , Αττική Οδός , ΟΣΕ , Στρατόπεδα , ∆Ε∆∆ΗΕ, 
Ε∆Α Αττικής (δίκτυο φυσικού αερίου). Οικονο-
µική αποζηµίωση, 2. Παραχωρήσεις κοινοχρή-
στων χώρων, 3. ∆ροµολόγηση έργων .

 Από τον ΟΣΕ την υπογειοποίηση της σιδη-
ροδροµικής γραµµής από την οδό Αριστο-

τέλους έως τον σταθµό Αχαρναί στον ΣΚΑ µή-
κους 1800 µ.µ.

 Από την Αττική Οδό ανταποδοτικά οικονο-
µικά οφέλη. Ο δήµος Ηρακλείου Αττικής το 

Οκτώβριο 2017 είναι ο πρώτος δηµος που διεκ-
δίκησε και πέτυχε ανταποδοτικά οικονοµικά 
οφέλη από την Αττική Οδό , ύψους 2 εκατοµµύ-
ρια ευρώ , ως πρώτη δόση από το σύνολο των 
χρηµάτων που διεκδικεί ο δήµος.

 ∆ιεκδικούµε το στρατόπεδο Παπαστάθη 
στην οδό Φιλαδέλφειας από το Ταµείο 

Εθνικής Άµυνας, επιφάνειας 100 στρεµµάτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 84 του νόµου 3883/2010. 

 Από την ∆Ε∆∆ΗΕ διεκδικούµε την υπογει-
οποίηση του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρι-

κής ενεργείας ∆Ε∆∆ΗΕ στο κέντρο των Αχαρ-
νών.( Κατάργηση στύλων ∆ΕΗ).

 Πλήρη εφαρµογή του µνηµονίου που έχει 
υπογράψει η απερχόµενη δηµοτική αρχή 

µε το υπουργείο προστασίας του πολίτη και την 
Ελληνική Αστυνοµία

 ∆εν  αντιγράφουµε  πρακτικές, υιοθετούµε 
λύσεις !!!

Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουµε
ως ∆ήµος όσα µας χρωστάνε
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Επιλέξιµος στο WiFi4EU ο ∆ήµος Αχαρνών για παροχή 
δωρεάν πρόσβασης πολιτών στο Internet µέσω Wi-Fi
Ανακοινώθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
οι πρώτοι 2.800 ευρω-
παϊκοί δήµοι µεταξύ 
των οποίων και 131 Ελ-
ληνικοί που θα λάβουν 
χρηµατοδότηση για την 
εγκατάσταση Wi-Fi σε 
δηµόσιους χώρους.  Ο 
∆ήµος Αχαρνών ανταπο-
κρίθηκε στη σχετική πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρότα-
ση που κατέθεσε, εντάχθηκε στους πρώτους 131 δήµους της Ελλάδας 
για την υλοποίηση του έργου. 

Το έργο WiFi4EU απευθύνεται στους πολίτες και στους επισκέπτες 
πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα µπορούν να έχουν δω-
ρεάν ασύρµατη διαδικτυακή πρόσβαση (Wi-Fi) σε δηµόσιους χώρους, 
όπως πάρκα, πλατείες, δηµόσια κτίρια, βιβλιοθήκες και κέντρα υγείας. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός χαιρετίζοντας την από-
φαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη του ∆ήµου Αχαρνών στο 
Πρόγραµµα WiFi4EU εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίηση του για 
την αποτελεσµατικότητα των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών, κατα-
θέτοντας και τεκµηριώνοντας τον σχετικό φάκελο ένταξης του ∆ήµου 
Αχαρνών στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, µε το οποίο εξα-
σφαλίζεται η δωρεάν ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο των κατοί-
κων και επισκεπτών του ∆ήµου Αχαρνών µέσω Wi-Fi σε δηµόσιους 
χώρους.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή αλληλεγγύης για παιδιά 
ευάλωτων οµάδων πληθυσµού στον ∆ήµο Αχαρνών
Ο ∆ήµος Αχαρνών διοργάνωσε 
µια λαµπερή γιορτή για τα παιδιά 
ευάλωτων οµάδων πληθυσµού 
την Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου 2018 το 
απόγευµα, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρ-
νών. 

Η γιορτή ξεκίνησε µε Κάλαντα 
και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
από τις χορωδίες του 4ου και 8ου 
Γυµνασίου Αχαρνών και συνεχί-
στηκε µε παράσταση Καραγκιόζη 
και διαδραστικό παιχνίδι µε τις φι-
γούρες και τις φωνές των πρωτα-
γωνιστών του Καραγκιόζη. 

Μετά το πέρας της παράστα-
σης τα παιδιά έλαβαν Χριστου-
γεννιάτικα δώρα και ακολούθησε 
κέρασµα µε γλυκά, χυµούς και 
αναψυκτικά. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Εφηµέριος του Ιερού Ναού 
Αγίου Βλασίου Αρχιµανδρίτης κ. Τίτος Χρήστου. 

Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο Αντιδήµαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου, ευχήθηκε Υγεία και Κα-
λή Πρόοδο στα παιδιά, αναφέρθηκε στην ευσυνειδησία και 
την υπέρβαση της επαγγελµατικής υποχρέωσης των Προ-

ϊσταµένων και Υπαλλήλων της ∆ι-
εύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, 
που εργάστηκαν µε προθυµία και 
ζήλο για τη διοργάνωση της εκδή-
λωσης, ενώ κλείνοντας αναφέρ-
θηκε στον θεµέλιο λίθο της κοι-
νωνίας µας, την οικογένεια και τον 
καθοριστικό ρόλο της, στην  ανα-
τροφή και διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη τους 
Προϊσταµένους και τους υπαλλή-
λους της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής γιατί και φέτος υπερέ-
βαλαν εαυτόν για να προσφέ-
ρουν στιγµές χαράς και ξεγνοια-
σιάς σε παιδιά ευάλωτων οµάδων 
πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών 
αναφέροντας ότι: «Το χαµόγελο 

των παιδιών τη στιγµή που παίρνουν τα δώρα τους ή τη 
στιγµή που  διασκεδάζουν είναι η δύναµη, η πηγή αισιοδο-
ξίας και αυτό που µας κάνει να αισθανόµαστε ότι πρέπει να 
το παλέψουµε, για να πάει καλύτερα ο δήµος και η χώρα 
µας, γιατί αυτό αξίζουν τα παιδιά µας». Ενώ έκλεισε τον χαι-
ρετισµό του στην εκδήλωση απευθύνοντας 
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Μια  αληθινά «ζεστή» Χριστουγεννιάτικη  Γιορτή  απήλαυσαν 
οι µαθητές και οι γονείς του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου  Αχαρνών 
Σε ένα κατεξοχήν εορταστικό, µα πάνω απ’ όλα αι-
σιόδοξο και χαρούµενο κλίµα, πραγµατοποιήθη-
κε το Σάββατο 22 ∆εκεµβρίου 2018, η Χριστουγεν-
νιάτικη Γιορτή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµό-
νων του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών.

Στο φιλόξενο χώρο του Πνευµατικού Κέντρου 
Θρακοµακεδόνων, παιδιά, γονείς, δάσκαλοι και εκλε-
κτοί καλεσµένοι απόλαυσαν τη χορωδία της Β’ ∆ηµο-
τικού, µαγεύτηκαν µε “τα µαγικά του µάγου”, κέρδι-
σαν πολλά δώρα, διασκέδασαν και αντάλλαξαν ευ-
χές για τις όµορφες ηµέρες που έρχονται.

Τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, στην οποία είχαν 
προσκληθεί πολιτικοί παράγοντες από όλους τους 
χώρους, η ∆ηµοτική Αρχή και υποψήφιοι ∆ήµαρχοι 
Αχαρνών, τίµησαν µε την παρουσία τους, ανταποκρι-
νόµενοι άµεσα στο κάλεσµα του ∆.Σ. και τους ευχα-
ριστούµε θερµά για αυτό:

Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Χρή-
στος Σπίρτζης, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από το ∆ι-
ευθύνοντα Σύµβουλο της ΚτΥπ Α.Ε., κ. Ιωάννη Χα-
ρωνίτη. Ο κ. Χαρωνίτης απηύθυνε χαιρετισµό εκ µέ-
ρους του Υπουργού και ενηµέρωσε τους παρευρι-
σκόµενους γονείς για τις αισιόδοξες εξελίξεις που 
αφορούν το ζήτηµα της µετεγκατάστασης του σχολεί-
ου, ενώ επιπλέον επανέλαβε τη δέσµευση του για 
άµεση δηµοπράτηση του έργου ανέγερσης κτιριακής 
δοµής που θα στεγάσει το σχολείο και θα επιλύσει 

οριστικά το χρόνιο πρόβληµα των µαθητών του 21ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. 

 Ο Αντιπρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Άδω-
νις Γεωργιάδης και ο πρώην Υπουργός και  Κοινοβου-
λευτικός Εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατικής Συµπαρά-
ταξης, Ανδρέας Λοβέρδος.

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι, οι κ. Α. Γεωργιάδης και 
Α. Λοβέρδος, δηλώνουν πάντοτε έµπρακτα το παρόν 
τους και τη συµπαράστασή τους σε όλα τα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 
Σχολείου µας,  αρωγοί και συµπαραστάτες στις εύλο-
γες ανησυχίες µας για την καθηµερινότητα που βιώ-
νουν τα παιδιά µας στη σχολική τους κοινότητα..

Ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας και υποψή-
φιος Βουλευτής στο Υπόλοιπο Αττικής, Βασίλης Οι-

κονόµου.   Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης ∆ηµοτικής 
Παράταξης «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» και υποψήφι-
ος ∆ήµαρχος Αχαρνών, Θεόφιλος Αφουξενίδης.

Επίσης ευχαριστούµε για την παρουσία τους: Τον 
∆ιευθυντή του Σχολείου µας κ. Μιχάλη Βάσσο και 
τους δασκάλους µας, επισηµαίνοντας για άλλη µια 
φορά την άριστη συνεργασία µας και την προσφορά 
τους στα παιδιά µας, υπερβάλλοντας εαυτόν κάτω 
από πραγµατικά αντίξοες συνθήκες. Την Πρόεδρο και 
τη Γεν. Γραµµατέα της Ένωσης Γονέων ∆ήµου Αχαρ-
νών, κ. Ελένη Μότσια και Κυριακή Ασλανίδη και Την 
Πρόεδρο του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδό-
νων, κα Χρύσα ∆ουρίδα που µας φιλοξένησε και µας 
έδωσε τη δυνατότητα να κάνουµε τη γιορτή των παι-
διών µας σε έναν πραγµατικά υπέροχο χώρο.

 Κλείνοντας ευχαριστούµε από καρδιάς όλους 
τους αγαπητούς γονείς που παρευρέθηκαν στην εκ-
δήλωση, όλους τους αγαπητούς γονείς που µας βο-
ήθησαν µε την προσφορά τους και τη θετική τους 
ενέργεια και µας δίνουν τη δύναµη να συνεχίσου-
µε όλοι µαζί, σαν παρέα, την προσπάθεια για το κα-
λό των παιδιών µας. Ευχόµαστε σύντοµα να λυ-
θούν οριστικά τα µεγάλα προβλήµατα και να προ-
σπαθούµε εφεξής µόνον για πράγµατα που θα 
«οµορφαίνουν» και θα «καλλωπίζουν» τη σχολι-
κή ζωή των παιδιών µας!

Το ∆.Σ. του Συλλόγου
Γονέων & Κηδεµόνων  του 21ου ∆ηµοτικού

Σχολείου Αχαρνών
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Κάθε Πρωτοχρονιά  αναγεννά την αισιοδοξία και την ελπίδα και γίνεται αφορµή
να επαναπροσδιορίσουµε  τους στόχους µας, ατοµικούς και συλλογικούς.  

Ως  δηµότες του Δήµου Αχαρνών  θεωρούµε πως αξίζουµε ένα καλύτερο αύριο
και ότι  το 2019 µπορεί να γίνει η αφετηρία για να αλλάξει όψη  η πόλη µας. 

Να γυρίσουµε σελίδα για να µπει ο Δήµος µας σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα
να µπορούν οι δηµότες µας να  νιώθουν ασφαλείς  και να µην αισθάνονται

ανυπεράσπιστοι απέναντι σε κάθε είδους παραβατικότητα.  
Όλα αυτά πιστεύω βαθιά ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε ενωµένοι και

µε πίστη στις δυνατότητές µας για να γίνει η πόλη µας όπως τη θέλουµε κι όπως µας αξίζει.
Το 2019 ας ενωθούµε όλοι µαζί, σε µια κοινή προσπάθεια να δηµιουργήσουµε

ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Δήµο, να εξασφαλίσουµε  ένα καλύτερο αύριο.
Εύχοµαι µέσα από την καρδιά µου να είστε όλοι καλά µε τις οικογένειές σας και

το Νέο Έτος  να φέρει  περισσότερες  ευτυχισµένες στιγµές σε όλους!

«Χρόνια Πολλά και Καλή χρονιά»
Βασίλειος  Λαζάρου

 ∆ηµοτικός  Σύµβουλος Αχαρνών,
Υποψήφιος  της ∆ηµοτικής Παράταξης

«∆.Ε.Κ.Α.», του Χάρη ∆αµάσκου
 

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων
Πάνω από 50 χρόνια µαζί σας...

Αναζητήστε τα προϊόντα µας, σε όλη την Ελλάδα µε το σήµα γνησιότητας
Εργοστάσιο/Showroom: Σούδας 11 - Αχαρνές - Τ.Κ. 13679

Τηλ.: 210 2465043, 210 2468004, Φαξ.: 210 2460579
E-mail: info@tzikas.com.gr, www.tzikas.com.gr
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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.

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

Συνδηµότισσες και συνδηµότες,

Η πόλη που µας µεγάλωσε και µας ανέθρεψε, 
η πόλη µε τις τόσες οµορφιές και την µεγάλη 
ιστορική αξία, που από τους κόλπους της 

πήραµε αρχές και διδαχτήκαµε την σηµασία της 
γειτονιάς, που ακόµα και σήµερα συνοδεύει τις 
παιδικές µας αναµνήσεις, απέναντι σε αυτό τον 
τόπο, είµαστε περισσότερο υποχρεωµένοι εµείς 
που είµαστε γέννηµα θρέµµα Μενιδιάτες να 
µπούµε µπροστά, να παλέψουµε και να 
παραδώσουµε στους αυριανούς πολίτες, τα παιδιά 
µας, την πόλη που τους αξίζει.

Η ελπίδα που δίνει η ∆ηµοτική  Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» 
µε το όραµα όλων µας να είναι κοινό, δηλαδή µια πόλη 
σηµείο αναφοράς για την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής 
των πολιτών, και την ανάπτυξη που θα αποτελέσουν 
κινητήρια δύναµη για να αλλάξει η πόλη σελίδα, 
είναι για εµάς η εγγύηση για την επιτυχία.

Για αυτή την κοµβική και ταυτόχρονα ιστορική στιγµή 
για την τύχη της πόλης µας, εµείς ως παράταξη 
εργαζόµαστε σκληρά εδώ και τέσσερα χρόνια έχοντας 
βάλει ήδη τις βάσεις σε κάθε τοµέα και αυστηρά 
πειθαρχηµένοι απέναντι στο αίτηµα των πολιτών των 
Αχαρνών, χωρίς καµία περίοδο χάριτος θα τηρήσουµε 
στο ακέραιο το πρόγραµµα µας.

Το µεγάλο επίτευγµα για το οποίο όλοι µας είµαστε 
υπερήφανοι στην παράταξη , είναι η ενότητα και η 
συσπείρωση που κατορθώσαµε να έχουµε ανεξαρτήτως 
καταγωγής, λειτουργώντας πρώτα από όλα σαν 
οικογένεια και παίζοντας όλοι πρωταγωνιστικό ρόλο για 
την δηµιουργία του προς υλοποίηση προγράµµατος µας.

Ακόµα πιο υπερήφανοι όµως, αισθανόµαστε για τον 
επικεφαλής της παράταξης µας, Παναγιώτη Γρηγοριάδη, ο 
οποίος έχει δεσµευτεί και προσωπικά τόσο απέναντι σε 
εµάς τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους όσο και 
απέναντι στους πολίτες των Αχαρνών ότι θα µπει µπροστά 
και µε οποιοδήποτε κόστος θα δώσει τέλος στην 
εγκληµατικότητα, το εµπόριο ναρκωτικών και θα 
αποµακρύνει τους τοξικοµανείς από την πόλη µας.

Στις επερχόµενες ∆ηµοτικές Εκλογές, έχοντας ως 
Παράταξη καταθέσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εδώ 

και ένα χρόνο, ζητάµε να µας εµπιστευτείτε την ψήφο σας 
και να δώσετε µία ουσιαστική ευκαιρία στην πόλη µας να 
αλλάξει «πρόσωπο» και σελίδα!

Σωτήρης Αλεπούς- Συντονιστής
και Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

∆ηµήτρης Νίκας- Τοµεάρχης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Παναγιώτης Σιδέρης-Τοµεάρχης Τύπου, ∆ηµ. Σχέσεων
και Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Η Ελπίδα που δίνει η ∆ηµοτική  Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» για ασφάλεια, ποιότητα ζωής των πολιτών 
και την άµεση ανάπτυξη θα αποτελέσουν κινητήρια δύναµη για να  αλλάξει η πόλη  µας  Σελίδα
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                      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 

 

Δεν ξέρω αν πρέπει να κλαίμε ή να γελάμε
Υψηλή φορολογία. Κατάσχεση τραπεζικών 

λογαριασµών. 
Αναγκαστική κατάσχεση για ληξιπρόθεσµες 

οφειλές του ∆ηµοσίου. 
Αύξηση ΕΦΚΑ για καθαρά κέρδη άνω των 

10.000 ευρώ (πληρώνουν τα ίδια µε τον ΟΑΕΕ). 
∆ιατήρηση ΦΠΑ στα επισιτιστικά στο 24%. 
Φορολόγηση επιδοτήσεων αγροτών. 
Βαµβάκι προϊόν πολυτελείας ΦΠΑ 24%. 
Αύξηση εισοδήµατος ενοικίων (άνω των 

12.000 ευρώ συντελεστής φορολόγησης 
35%). 

Φορολόγηση εισοδηµάτων airbnb ( φορο-
λογούνται ως εισόδηµα απο ενοίκια άνω των 
12.000 ευρώ µε 35% συν/στη φορολόγησης). 

∆ιατήρηση ωροµισθίου 3,92 ευρώ για κά-
τω των 25 µικτά και 4,32 για άνω των 25 ετών. 
∆ιατήρηση Εθνικής Γενικής Συλλογικής σύµβα-
σης εργασίας. 

∆ιατήρηση υψηλών εργοδοτικών εισφο-
ρών. 

Τέλος επιτηδεύµατος. Εισφορά αλληλεγγύ-
ης. ΕΝΦΙΑ. 

Προκαταβολή φόρου 100%.  
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί. 

Κάθε µέρα η Ελληνική αστυνοµία δίνει µά-
χη µε την ανεξέλεγκτη εγκληµατικότητα σε όλη 
την χώρα έχοντας σαν πολιτικού προϊσταµέ-
νους µια κυβέρνηση που εγκλωβισµένη στις 
ιδεοληψίες της, της έχει δεµένα τα χέρια και δεν 
την αφήνει να κάνει στην δουλειά της προς 
όφελος του αισθήµατος ασφάλειας των πολι-
τών και της κοινωνίας.

Ευχόµαστε ταχεία ανάρρωση στον αστυνο-
µικό και λέµε πρός κάθε κατεύθυνση πως στη-
ρίζουµε τα σώµατα ασφαλείας.

Υ.Γ. Ο Γεώργιος  ∆αµάσκος κατέρχεται 
στις Εθνικές Εκλογές, 

στην Ανατολική Αττική, µε 
την Ένωση Κεντρώων.

Πολιτικό Άρθρο του  Γιώργου ∆αµάσκου  

Πολιτευτή της Ένωσης Κεντρώων 

Ανακοίνωση υποψηφίων της ∆ηµοκρατικής Ευθύνης :

«Η εποχή µας αποζητά αλλαγές 
σε πρόσωπα, ιδέες, στόχους και οράµατα»

Την  ∆ευτέρα 17 ∆εκεµβρίου  2018 , 
στις 19:00, στο ξενοδοχείο «Wyndham 
hotel» - Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 
Πλατεία Καραϊσκάκη, Μετρό Σταθµός 
Μεταξουργείο

Το υπάρχον πολιτικό προσωπικό 
της χώρας δε µπορεί, κάτω από τις ση-
µερινές περιστάσεις, να ανταποκριθεί 
πλέον εξ αντικειµένου και η δράση του 
εξαντλείται µόνο στην πολιτική του 
αναπαραγωγή.

Η ∆ηµοκρατική Ευθύνη προέρ-
χεται από τον «πραγµατικό κόσµο», 
από όλο το φάσµα της κοινωνίας 
µας.  Από  αποκλειστικά καινού-
ριους ανθρώπους σε ένα συνδυα-
σµό νέων και εµπείρων, που έχουν 
εργασία, έχουν άλλη αντίληψη για την πορεία της χώρας, και ισχυρές ιδέες που θέλουν 
να τις µοιραστούν µε το Λαό µας και µαζί να τις κάνουν συναίσθηµα και µετά πεποίθηση 
για την πρόοδο του τόπου µας.

Που πιστεύουν ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο εξουσίας αλλά πεδίο ευθύνης.
Ότι ο πολιτικός αγώνας πρέπει να γίνεται µέσα στο καθεστώς αλλά όχι για το καθεστώς.
Που πιστεύουν ότι ο Λαός µας πρέπει να αναζητήσει άλλη πολιτική ποιότητα στο δηµόσιο 

βίο προκειµένου η χώρα να αποκτήσει µια νέα ζωτικότητα.
Αυτοί οι άνθρωποι συναντήθηκαν στη ∆ηµοκρατική Ευθύνη και τώρα προχωρούν θέτο-

ντας υποψηφιότητα για τις Εθνικές εκλογές και για την Ευρωβουλή.

Υποψήφιοι  Βουλευτές , οι συµπολίτες µας:  
Ο  Νικόλαος Τσάτσης  στην ∆υτική Αττική  και 
 η  Αναστασία Μπράχου, στην Ανατολική Αττική   
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Προσφορά: Για τους χορούς σας 16 ευρώ το άτομο, πλήρες μενού και αναψυκτικά

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

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ – 
ΤΚ 136 74 - ΤΗΛ./FAX. 210 2463256
Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, 
µε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας την εκδήλω-
ση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας των κυνηγών, την Τετάρτη  9 Ιανουα-
ρίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εντευκτηρίου των γραφείων του συλλό-

γου, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαµίνος) 31 Αχαρνές.
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                   ΜΑΡΙΑΝΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Η  Πρόεδρος  και το ∆.Σ.  του Λυκείου Ελληνίδων  «Παράρτη-
µα Αχαρνών», σας προσκαλούν την  Κυριακή   13  Ιανουαρίου 
2019  και ώρα 18.00 στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
που θα  πραγµατοποιηθεί  στην αίθουσα εκδηλώσεων  του  

∆ήµου Αχαρνών επί της Λεωφόρου Φιλαδέλφειας 87, για το 
καλωσόρισµα της Νέας Χρονιάς µε τη συµµετοχή των τµηµά-

των της χορωδίας του Λυκείου.
Την εκδήλωση θα εµπλουτίσει µε την ανάγνωση του διηγήµα-
τος του Έλληνα Ζωγράφου- Λογοτέχνη, Φώτη Κόντογλου «Το 
Βλογηµένο Μαντρί», η φιλόλογος και µέλος του Λυκείου των 

Ελληνίδων Παράρτηµα Αχαρνών, κα. Μαρία Παπαδάκη.

Για  το ∆. Σ.
Η Πρόεδρος                     Η  Γεν. Γραµµατέας 

Νίτσα Βαρελά                 Ελένη Φυτά -  Μουστακάτου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Το ∆. Σ του συλλόγου σας προσκαλεί στη κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης Πίτας το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, στο κο-

σµικό κέντρο «ΛΑΜΨΗ», 16ο  χλµ Λεωφ. Παρνηθος.
Μετά την κοπή της πίτας θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί 

χοροί από τα χορευτικά του συλλόγου µας.
Στη συνέχεια θα γλεντήσουµε µε πλούσιο καλλιτεχνικό 

πρόγραµµα µέχρι το πρωί....
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα  :  

Φαµελιτου Πόπη : 6945474749
Τσιρµπα Ελισαβετ:6972983608

Καλαµιτση Ευαγγελια:6980685767

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗ» 
Γ. ΣΟΥΡΗ 15 ΤΚ 13673

ΤΗΛ. 210-2442989                                    ΑΧΑΡΝΕΣ 10/12/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Χαραυγής, καλεί τα µέλη του συλλόγου να συµµετάσχουν στην γενική 
συνέλευση και στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία 

του συλλόγου µας την Κυριακή 13/01/2019 και ώρα 11:00 (Γ. Σουρή 15).
Έχουν προσκληθεί ο ∆ήµαρχος, αντιδήµαρχοι, Μ.Μ.Ε. και ∆ιοικητές Αστυνοµικού Τµήµατος. 

Θα συζητηθούν όλα τα Θέµατα που αφορούν την Χαραυγή (εγκληµατικότητα).
Πρέπει να µην λείψει κανείς. Η παρουσία σας, που θεωρούµε αναγκαία, θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.

Με εκτίµηση 
Ο  Πρόεδρος                             Η  Γραµµατέας 

Σπ.  Καπετάνιος                       Μαρία   Νονότα
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∆εξιώσεις

Κοινωνικές 
Εκδηλώσεις   

Εvents 

Συνέδρια 

Σεµινάρια

*
*
*
*
*

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…

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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Εκδήλωση τιµής και επιβράβευσης των νέων φοιτητών του ∆ήµου Αχαρνών

Τους µαθητές που φοίτησαν τα Λύκεια του ∆ήµου Αχαρνών και 
κατάφερναν να επιτύχουν την εισαγωγή τους σε Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, τίµησε ο ∆ήµος 
Αχαρνών, σε µια εξαιρετική εκδήλωση την Πέµπτη 20 ∆εκεµβρί-
ου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών.  
Την εκδήλωση προλόγισαν: ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ιλί-
ου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και η Πρόεδρος της Σχολικής Επι-
τροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  κα. Γεωργία Ευθυµιάδου.
Από κάθε σχολείο βραβεύτηκε ο µαθητής ή η µαθήτρια, που συ-
γκέντρωσε τα περισσότερα µόρια στις Πανελλήνιες εξετάσεις και 
στη συνέχεια βραβεύονταν όλοι οι νέοι φοιτητές από τα 7 Γενι-
κά Λύκεια του ∆ήµου Αχαρνών, το Γενικό Λύκειο Θρακοµακε-
δόνων, το Εσπερινό Λύκειο Αχαρνών, τα 3 ΕΠΑΛ Αχαρνών και 
τα 2 Εσπερινά ΕΠΑΛ του ∆ήµου Αχαρνών, προηγούταν 
Μετά την απονοµή των τιµητικών επαίνων και αναµνηστικών 
ακολούθησε  κλήρωση δώρων για όλους τους παρευρισκόµε-
νους επιτυχόντες. 
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη όλα τα παι-
διά που κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την επίπονη 
και κοπιαστική διαδικασία των Πανελλήνιων εξετάσεων και σή-
µερα φοιτούν στα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας, αλλά 
και τους καθηγητές και γονείς των παιδιών, που έχουν ιδιαίτερο 
και σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία των  Πανελληνίων εξετά-
σεων.  Τονίζοντας ότι «Η επιτυχία των µαθητών του ∆ήµου 

Αχαρνών πέρα από ικανοποίηση και µεγάλη χαρά µας γεµίζει 
και υπερηφάνεια καθώς αυτά τα παιδιά αποτελούν τους καλύ-
τερους πρεσβευτές του ∆ήµου Αχαρνών στα Πανεπιστήµια της 
χώρας». 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και συµµετείχαν στις βραβεύ-
σεις των  ακαδηµαϊκών πολιτών του ∆ήµου Αχαρνών οι Βου-
λευτές κ.κ. Βασίλης Οικονόµου και Γιώργος Βλάχος. Οι  Αντιδή-
µαρχοι Αχαρνών: Παιδεία, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας 
Γενιάς κ. Ηλίας Τσουκαλάς, ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώ-
πινου ∆υναµικού κ. Λουΐζα Κοσµίδου, Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης κ. Θεόδωρος Συρινίδης, Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γε-
ώργιος Σταύρου, Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πο-

λίτη κ. ∆ηµήτριος Γιαννακόπουλος, Περιβάλλοντος κ. Πολύκαρ-
πος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κώστας Ρούσσας, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυδάκης και η Γραµµατέ-
ας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Όλγα Ποιµενίδου.  
Παραβρέθηκαν επίσης: ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρ-
νών Θανάσης Κατσιγιάννης, οι δηµοτικοί σύµβουλοι Αχαρνών 
κ.κ. Σπύρος Βρεττός, Θεόφιλος Αφουξενίδης  και Μιχάλης Βρετ-
τός, µέλη του ∆Σ της Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου 
Αχαρνών, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής ∆υτικής Αττικής κ. ∆ασκα-
λάκης καθώς και οι ∆ιευθυντές ή οι Υποδιευθυντές των Γενικών 
Λυκείων και των ΕΠΑΛ του ∆ήµου Αχαρνών. 

Η   Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του  ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρνών
Εξαιρετικά επιτυχηµένη ήταν η Χριστουγεν-
νιάτικη Συναυλία του  ∆ηµοτικού Ωδείου 
Αχαρνών, υπό τη διοργανωτική αιγίδα της 
∆ΗΚΕΑ, η οποία πραγµατοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 22 ∆εκεµβρίου, στην κατάµεστη αί-
θουσα εκδηλώσεων του δήµου. Η εκδήλω-
ση ήταν ενταγµένη στο πρόγραµµα των Χρι-
στουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ∆ήµου 
«Ονειρεµένα Χριστούγεννα» και για την 
προυσίασή της συνέπραξαν τα τµήµατα του 
∆ηµοτικού Ωδείου και ∆ηµοτική Φιλαρµο-
νική. Το πρόγραµµα περιελάµβανε ένα 
ακροαµατικό πολύπτυχο µε συνεχείς εναλ-
λαγές ύφους και διάθεσης όπως: τάξη προ-
σχολικής µουσικής, τάξη κλασικής κιθάρας 
µε τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, ορχή-
στρα της τάξης των εγχόρδων, έργα για πιά-
νο µε 4 χέρια, µοντέρνο τραγούδι και 
musical µε δηµοφιλή Χριστουγεννιάτικα 
από όλον τον κόσµο, µελωδίες σε ιδίωµα 
baroque καθώς και παραδοσιακά Ελληνικά 
κάλαντα µε την πολυπληθή συµµετοχή των τάξεων φωνητικής και λαϊκών-παραδοσιακών οργά-
νων επί σκηνής. Κατά τον χαιρετισµό της η πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. Μαρία Χρ. Ναυροζίδου δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί ξεχωριστά στον καθένα από τους καθηγητές του Ωδείου, εξαίροντας  τον 
επαγγελµατισµό και την προσφορά τους.
Ακολούθησε ο χαιρετισµός του ∆ηµάρχου κ. Γιάννη Κασσαβού ο οποίος µε την σειρά του απέδω-
σε τα εύσηµα στο διδακτικό προσωπικό και εξήρε την προσφορά του ∆ηµοτικού Ωδείου στην πο-
λιτιστική παιδεία του τόπου.
Καθ’ όλη την διάρκεια της συναυλίας το ενδιαφέρον των ακροατών  υπήρξε αµείωτο και η βρα-
διά έκλεισε µε γνωστές Χριστουγεννιάτικες µελωδίες από την ∆ηµοτική Φιλαρµονική υπό την δι-
εύθυνση του Κώστα Αµπαρτζάκη.

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και τραγούδια στον ∆ήµαρχο Αχαρνών
Τα µέλη Εθνοτοπικών και Πολιτιστικών Συλλό-
γων και η Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου 
Αχαρνών, είπαν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων 
στον ∆ήµαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό. 
Την Παραµονή Χριστουγέννων επισκέφθηκε τον 
∆ήµαρχο, η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, ο Σύλ-
λογος Κρητών Αχαρνών, ο Σύλλογος Παραδοσι-
ακή Αναβίωση Αχαρναϊκή Κληρονοµιά, ο Λαο-
γραφικός Χορευτικός Σύλλογος “ο Κόκκινος Μύ-
λος”, το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών και η Φι-
λαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου Αχαρνών . Ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός υποδέ-
χθηκε µε ξεχωριστή χαρά τα µέλη των συλλόγων 
και αντάλλαζε µαζί τους δώρα και ευχές, ενώ δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί στο σηµαντικό έργο των 
Εθνοτοπικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ∆ή-
µου Αχαρνών στη διάσωση και διάδοση της Ελ-
ληνικής Παράδοσης, αλλά και στην συµβολή τους στην Πολιτιστική εξέλιξη της πόλης, τονίζοντας το 
εξαιρετικά σηµαντικό γεγονός ότι οι Εθνοτοπικοί και Πολιτιστικοί  Σύλλογοι του ∆ήµου Αχαρνών έχουν 
µεγάλη αποδοχή και απήχηση σε νέους και νέες του ∆ήµου Αχαρνών. 
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Αγαπητοί µου Αδελφοί,

 Η ακαταστασία στα πολιτικά και οικονοµικά  δρώµενα της υφηλίου διαρκώς µεγαλώνει, µε αποτέλεσµα ο άνθρωπος να βρίσκεται
εν µέσω φτώχειας, πολέµων, µεταναστεύσεων και άλλων δεινών  και πλέον απαξιωµένος δυστυχεί.

Ο Κύριος µε τη γέννηση Του όµως, δίδει άλλη διάσταση στην ανθρώπινη ζωή, της δίδει αξία και ιερότητα,
και επιπλέον, της δωρίζει και πάλι την Ελπίδα. 

Την Ελπίδα, πως τίποτα δεν χάθηκε, και πως δεν είναι µόνος ο άνθρωπος σε όλον αυτόν τον ανεµοστρό-βιλο της ακαταστασίας.
Στις δύσκολες µέρες πού περνάµε, αγωνιζόµαστε για την επίλυση των προβληµάτων που  µας απασχολούν, επιδιώκουµε

την απαλλαγή µας από τις δυσκολίες της καθηµερινότητας µας που µε οξύτητα µας πιέζουν,
αναζητούµε εναγώνια την αληθινή χαρά και την πραγµατική ζωή, πού αισθανόµαστε ότι µας λείπει. 

Καλή και καρποφόρα συνεργασία, καλή υγεία και πνευµατική πρόοδο, οικογενειακή ευτυχία και γαλήνη!
Περισσότερη πίστη στον Χριστό µας και κάθε καλό! 

 Καλή και ευλογηµένη από τον Κύριο χρονιά!

Με αγάπη Χριστού
Ο Εφηµέριος  Ι. Ν. Π. ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΙΓΚΑΛΩΦ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Σαµψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, Τηλ. 210 2465635, 6977 627625, Φαξ 210 2465635

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ   ΚΑΙ    ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019:
ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ώρα: 07:00  - Ακολουθία των Μεγάλων  Βασι-
λικών Ωρών. Λειτουργία του Μεγάλου Βασι-
λείου. 
Ώρα: 18:00 - Μέγας Πανηγυρικός  Εσπερινός 
των Χριστουγέννων 
Ακολούθως θα ψαλλούν τα κάλαντα των Χρι-
στουγέννων.

∆ευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019:
Η  ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣ-
ΤΟΥ 
Ώρα: 07:00 - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία των 
Χριστουγέννων Αγίου Ιωάννου του Χρυσο-
στόµου.

Κυριακή    13   Ιανουαρίου 2019
Ώρα: 7.00   - Όρθρος και  Θεία Λειτουργία 

Πέµπτη 17  Ιανουαρίου 2019:
ΣΥΝΑΞΙΣ  ΤΩΝ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ώρα: 07:30 - Ακολουθία των Μεγάλων Βασι-
λικών Ωρών.
Ώρα: 18:00 - Εσπερινή Ακολουθία - Ιερά Εξοµολόγηση.

Παρασκευή 18  Ιανουαρίου  2019 :
ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Ώρα :  07:00 - Θεία Λειτουργία του Μεγά-
λου Βασιλείου.   ΜΕΓΑΣ  ΑΓΙΑΣΜΟΣ.
Ώρα  : 18:00 - Μέγας Πανηγυρικός Εσπερι-
νός  των Θεοφανείων - Ιερά Εξοµολόγηση.

Σάββατο   19  Ιανουαρίου  2019 : 
ΤΑ ΑΓΙΑ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ώρα:  7:00 - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
των Θεοφανείων Αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόµου -   
ΜΕΓΑΣ  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΤΩΝ  Υ∆ΑΤΩΝ.
Με το πέρας  της  τελετής , θα ακολουθήσει  
ο αγιασµός      όλων   των   Ι.Χ. αυτοκινήτων   
ένα  προς  ένα,   ως  ευλογία   προσπάθειας   
µείωσης  των   ατυχηµάτων. 

Κυριακή  20  Ιανουαρίου 2019:
Τ. Προδρόµου & Βαπτιστού  Ιωάννου 
Ώρα  7.00   - Όρθρος και  Θεία Λειτουργία        
                        

Εκ της  Ι.Μ. Παναγίας Σουµελά 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ
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Στο Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου 
η πρώτη πίτα της  νέας Χρονιάς

                   
Στον Ιερό 
Ναό του Αγί-
ου ∆ηµητρί-
ου όπως κά-
θε χρόνο κό-
πηκε η πρώ-
τη 
βασιλόπιτα 
στον ∆ήµο 
Αχαρνών. Ο  
φιλόξενος 
πρωτοπρε-
σβύτερος 
του Αγίου 
∆ηµητρίου 
πατήρ Κων-
σταντίνος 
Πρίµπας  ευ-
χαρίστησε  
τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών 
Γιάννη Κασ-
σαβό, τους 
Αντιδηµάρ-
χους , τους 
δηµοτικούς 
συµβούλους 
και τους νέ-
ους υποψη-
φίους ∆η-
µάρχους, 
που τιµούν 
µε την πα-
ρουσία των 
την κοπή της 
πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας 

της  πολύπαθης  ενορίας , ευχόµενος  το 2019, να εί-
ναι ευλογηµένο έτος για όλους. Θερµές ευχές  και 
από τον ∆ήµαρχο, αλλά και τους επισήµους που 
έκοψαν κοµµάτι της πίτας.

Με την επίσηµη  ∆οξολογία  στον Ι.Ν. Αγίου Βλασίου η Υποδοχή  του νέου  έτους  στις   Αχαρνές 

Με τις ευλογίες του Σεβασµιότατου 
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και παρου-
σία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβού, εκπρόσωπων του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου, Αντιδηµάρχων, 
∆ηµοτικών Συµβούλων και εκπροσώ-
πων των Σωµάτων Ασφαλείας, τελέ-
στηκε η επίσηµη ∆οξολογία για τον ερ-
χοµό του 2019 στον Καθεδρικό Ιερό 
Ναό Αγίου Βλασίου στην κεντρική 
πλατεία Αχαρνών.   Μετά τη ∆οξολο-
γία ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπι-
τας από τον Σεβασµιότατο Μητροπολί-
τη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
και τον ∆ήµαρχο Αχαρνών.  Εορταστι-
κή και ιδιαίτερη ήταν και φέτος η πα-
ρουσία της Φιλαρµονικής Ορχήστρας 
του ∆ήµου Αχαρνών µε Πρωτοχρο-
νιάτικα Κάλαντα και τραγούδια. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός αντάλλαξε ευχές για Καλή 
Χρονιά µε Υγεία και Ευηµερία, µε επι-
σήµους και µε πολίτες που παραβρέ-
θηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου 
στην κεντρική πλατεία Αχαρνών.

Πανήγυρις Ναού Γεννήσεως Χριστού
Την Τετάρτη 26 ∆εκεµβρίου 2018 πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Χριστού στο Καµατερό, µε την Θεία Λειτουρ-
γία ιερουργούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου κ. Αθηναγόρου.
Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία στην πανήγυρι, εκτός από του ∆ηµάρχου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού κ. Νικολάου 
Σαράντη, του µεγάλου ευεργέτη του Ναού, όπως και πολλών άλλων Ιερών Ναών, κ. Αθανασίου Μαρτίνου.

Εκδήλωση φιλανθρωπικού 
σωµατείου  στις Άνω  Αχαρνές 
Το φιλανθρωπικό σωµατείο αρωγής και αλληλεγγύης 
Άγιος Κυπριανός κ Ιουστίνης  το Σάββατο 22/12/2018 
µοίρασε τρόφιµα σε συνάνθρωπους µας που τα είχαν 
ανάγκη. Παραβρέθηκαν ο Αντιδήµαρχος Αντώνης Πα-
λιούρας και πρόεδρος του Συλλόγου Αγίου  Κωνστά-
ντιου και Ελένης, ο υποψήφιος βουλευτής κινήµατος 
αλλαγές Ανατ. 
Αττικές Γιάννης 
Ο ρ φ α ν ί δ η ς    
που µας βοή-
θησαν σε όλες 
τις διαδικασίες 
συγκέντρωσης  
των τροφικών 
και στην  δια-
νοµή τους
Ο Σύλλογος 
µας ευχαρι-
στεί όλους 
τους χορη-
γούς για  την 
σ υ µ β ο λ ή 
τους στο φι-
λανθρωπικό 
µας έργο.

Η ευλογία των πρωτοχρονιάτικων 
πιτών στον Άγιο ∆ιονύσιο Αχαρνών
Μέσα σε πανηγυρικό 
κλίµα τελέσθηκε από-
ψε ο αρχιερατικός 
Εσπερινός επί τη µνή-
µη του Αγίου Βασιλεί-
ου του Μεγάλου στον 
Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυ-
σίου Αχαρνών, χορο-
στατούντος του Μη-
τροπολίτου Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγορα 
. Στο συγκεκριµένο 
ναό υπάρχει η παρά-
δοση στον Εσπερινό 
να προσέρχονται οι 
ενορίτες µε τις αγιοβα-
σιλόπιτές τους και στο 
τέλος να διαβάζεται η 
ευχή της Εκκλησίας και 
να τις κόβουν µε την 
αλλαγή του έτους στις οικείες τους. Ο κ. Αθηναγορας ευχαρίστησε 
τον προϊστάµενο του ναού Πρωτοπρεσβυτερο Αναστάσιο Σαργέ-
ντη για την πρόσκληση, εκφράζοντας την χαρά του που βρέθηκε 
στο ζεστό κλίµα µιας ζωντανής και δραστήριας ενορίας και ευχηθη-
κε στους πιστούς καλό και Ευλογηµενο το 2019.
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ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ    27  Ιανουαρίου  2019 και ώρα 09.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
(Λυµπέρη )

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευαγγελία 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Βασιλική  και  Φίλιππος Παππούς,  Αντιγόνη Λυµπεράκη

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ :  Ευαγγελία Παππού, Αικατερίνη Περακάκη
Η Α∆ΕΛΦΗ:  Παναγιώτα Λυµπεράκη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η  οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ   ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ    20  Ιανουαρίου  2019 και ώρα 9.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Συνυφάδας και  Θείας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  χήρας  ΓΕΩΡ. ΠΑΓΩΝΑ 
(Παπαρήγα)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Σπύρος Παγώνας, Αναστάσιος  και
Κωνσταντίνα Παγώνα, Ελένη Παγώνα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Γιώργος, Σπύρος, Κωνσταντίνος
ΟΙ ΣΥΝΥΦΑ∆ΕΣ : Μαρία χήρα Ιωάν. Παγώνα, Καλλιόπη χήρα Αντ.  Παγώνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο  ΛΟΥΤΣΗ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 20  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές,  
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Συζύγου, 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ   ΙΩΑΝ  . ΤΣΑΜΑΛΗ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ιωάννης Τσαµάλης

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Κωνσταντίνος Τσαµάλης  και  Ηλέκτρα Παυλίδη, 
Βασιλική Τσαµάλη  και  Κωνσταντίνος Φυτάς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Χριστίνα, Άρτεµις, Γεώργιος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Αθανάσιος  και Φωτεινή Παππά , Παρασκευή χήρα Σωτηρίου Τσαµάλη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

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 

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούµε το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.30 στον Ιερό Ναό ΑΓ. 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ στις Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής Του πολυαγαπη-

µένου µας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΦΥΤΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Αναστασία  Φυτά

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Ιωάννης  και  Χριστίνα  Φυτά
Μαρία  και  Κωνσταντίνος Χρυσούλης, Χριστόφορος  και  Έλενα Φυτά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Υπατία, Χρήστος, Αναστασία, Πασχάλης, Ευαγγέλια
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα του Ναού.

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την   ΚΥΡΙΑΚΗ  20  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ. 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, 
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ   ΜΑΡΙΝΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Φωτεινή

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αικατερίνη και  Χρήστος Κλάγκος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Γεωργία, Απόστολος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην κάτω 
αίθουσα του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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-ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: Αγαθή, Μαρία - Αναστασία, Μαρία
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  27 Ιανουαρίου  2019 και ώρα 9.30 π.µ., ΕΤΗ-
ΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές, 

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

ΦΩΤΗ  ΠΑΝΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Βασιλική (το γένος Πέτρ. Στάση -Μεγαρίτη)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Πέτρος και  Αιµιλία  Πάντου,  Βασίλειος Πάντος 
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : Φώτης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο  κυλικείο του Ναού
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

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

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

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

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

ipapadimitrakis@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 
ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΤΟΝ ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8072584 - 
6944384094

Τιµές πολύ προσιτές

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Να  προτιµάτε για δηµοσίευση της Αγγελίας του  

Θρησκευτικού σας Γάµου, την Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη Εφηµε-
ρίδα «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Με την πράξη αυτή γίνεστε ΜΕΤΟΧΟΣ στην 
διατήρηση της Ιστορίας του τόπου µας. Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα 

στο 697 2426684 ή στείλτε την στο mail: acharnaiki@gmail.
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ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΡΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

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

● Λειτουργεί όλο το 24ωρο, στις Αχαρνές και εκτός από κηδείες αναλαµβάνει 
στολισµούς, µνηµόσυνα, µεταφορές, αποτεφρώσεις και εκµισθώσεις νεκροφόρων οχηµάτων.

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ (Σαλαµίνος) 23- ΑΧΑΡΝΕΣ .T.K. 13674 ● Τηλ: 6981 068 099 ● E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελληνίδα κυρία, για 
φροντίδα  ηλικιωµένου στις Ερ-
γατικές  κατοικίες Προφήτη  Ηλία. 
Τηλ. 6983 506547. 4δ212

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  µονοκατοικία 
100 τ.µ. µε ηλιακό , αυτόνοµη 
θέρµανση, επί της Σουλίου 47 
και Αγίου γεωργίου. Τηλ. 6945 
506329. 4∆211

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε µεγάλη εµπειρία 
αναλαµβάνει ραψίµατα από την 
αρχή 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 ταβέρ-
να  ΕΛΑΤΟΣ Λεωφ. Καραµανλή 5 – 
Πάρνηθα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επισκέπτρια καταστηµά-
των  γυναικείων ειδών. Τηλ. 210 
2468251. 4∆210

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Βρεφονηπιοκόµος  για  
τετράωρη 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 απόφοι-
τος Αγγλικού Πανε/µίου, µε 
master και πολύ µεγάλη εµπει-
ρία, παραδίδει µαθήµατα για όλα 
τα  επ ίπεδα  (PROFIC IENCY, 
LOWER, ETC.)  - µαθητές,  υποψη-
φίους Πανε/µιων, Ακαδηµιών 
Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας,  
Ξεναγών, εργαζοµένους,  επαγ-

γελµατίες, εµπορική αλληλογρα-
φία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθο-
δική εργασία.  Τηλ. 6907653300
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχι-
ακό, παραδίδει µαθήµατα σε µα-
θητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τι-
µές λογικές. Τηλ. 6942 864789. 
10∆214

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος παρα-
δίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µα-
θητές 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.

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

7/1/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Λεωφ. 
Καραµανλή 38-40. ΤΗΛ. 210/2446460

8/1/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ  
Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210/2477442

9/1/2019  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Πάρ-
νηθος 118. ΤΗΛ. 210/2403004

10/1/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ∆ΟΚΙΑ 
Πάρνηθος 102.  ΤΗΛ. 210/2476440

11/1/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕ-

ΛΙΚΗ   Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος.  
Τ.210/2316737

12/1/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ  
Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210/2440487

13/1/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ   Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

14/1/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣ-
ΛΑΝ   Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 210/2444771

15/1/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ  
Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 210/2477711

16/1/2019  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ  Λ.Θρακ/δόνων 117. 

ΤΗΛ.210/2430204

17/1/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792

18/1/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 200-202 . ΤΗΛ. 
210/2477292

19/1/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 
ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 210/2404494

20/1/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ Λ. Θρακοµακεδόνων 22. ΤΗΛ. 
210/2466608

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 6/1/2019 ΕΩΣ 20/1/2019
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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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