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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Συνεχίζει να δίνει µαθήµατα ανθρωπιάς 
το «Παλικάρι του λαού».

Έδωσε χρήµατα και τρόφιµα σε πολύτεκνες 
οικογένειες τις ηµέρες των Χριστουγέννων

Σωτήρης  Αλεππούς 
Σκοπός µας η προστασία και η ανάδειξη

του πρότυπου οικιστικού χαρακτήρα 
θρακοµακεδόνων και βαρυµπόµπης

ΣΕΛ. 11

Αν σε βάθος 15ετίας 
δούµε τα στοιχεία 
που αφορούν τα 

Οικονοµικά του ∆ήµου 
Αχαρνών µπορούµε να δι-
απιστώσουµε ποιοι είναι οι 
πρεσβευτές και οι διάδο-
χοι  των πολιτικών του 
ασύδοτου  και αντι-ανα-
πτυξιακού δανεισµού, των 
πολιτικών του «δεν πλη-
ρώνω» και των πολιτικών 
της µετακύλισης των οικο-
νοµικών βαρών στους 
επόµενους. 

Γιάννης Κασσαβός:  «Τον 
Σεπτέµβριο του 2014 έλειπαν 
από το Ταµείο του ∆ήµου 
10.270.905,31 €. Προσθέστε τα δάνεια, της περιόδου 2003-2006 δά-
νειο 47.800.000 €, της περιόδου 2007-2010 δάνειο 29.900.000 €, 
και σχεδόν  4.800.000 €. της περιόδου 2011-2014 από την επιµή-

κυνση τους.  Από το 2014 
π λ η ρ ώ σ α µ ε  χ ρ έ η 
19.848.744,65 €. εξοφλώντας 
προµηθευτές εντός και εκτός 
Μενιδίου. Πληρώσαµε 
2.500.000 €. για να αποφύ-
γουµε κατασχέσεις στην περι-
ουσία του ∆ήµου. Πληρώσα-
µε σε δόσεις δανείων και το-
κοχρεολύσια για να µην µας 
β ά λ ο υ ν  λ ο υ κ έ τ ο  
14.250.000,00 €.

Αλλά η µεγαλύτερη δυ-
σκολία ήταν η επιτήρηση του 
Παρατηρητηρίου που σηµαί-
νει ότι για κάθε ευρώ που δα-
πανάς ελέγχεσαι διπλά και 
τριπλά. Και αυτό φυσικά δεν 

είναι κακό. Αλλά το δυσάρεστο που σου δένει τα χέρια είναι ότι εί-
σαι υποχρεωµένος πριν δαπανήσεις για έργα και δράσεις του ∆ήµου 
να ξοφλάς τα χρέη και τα δάνεια.»

∆άνεια και αποπληρωµή δανείων 
∆ήµου Αχαρνών από το 2003 έως σήµερα

Σε εκδηλώσεις κοπής
πίτας Συλλόγων 
ο υποψήφιος ∆ήµαρχος 
Σπύρος  Βρεττός 

Ο Οδυσσέας Καµπόλης, 
Υποψήφιος ∆ήµαρχος
για την ολική επαναφορά
του ∆ήµου στο δρόµο
της προοπτικής

Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα 
µπορέσουν να κρίνουν  ποια παράταξη 
τους προτείνει ένα αποδεκτό πρόγραµµα
για την αναβάθµιση του ∆ήµου.

Για την επόµενη µέρα
των ∆ηµοτικών Εκλογών
Οι σκέψεις ενός νέου
φοιτητή των Αχαρνών 

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 6

Στα  σκαριά Νέα  ∆ηµοτική  
Παράταξη   στις Αχαρνές !!!

ΣΕΛ. 10

Ιατρικός τουρισµός:  Ποιος
επιτέλους θα σχεδιάσει
και θα υλοποιήσει µια
αποτελεσµατική πολιτική;

Πολιτικό άρθρο του Κων. ∆έδε:

ΣΕΛ.8

 Άρθρο Θεόφιλου Αφουξενίδη

Επίκαιρο άρθρο του   Θάνου  Χρήστου 

Την υποψηφιότητά της
για τη ∆ηµαρχία  Αχαρνών,
ανακοίνωσε η  Χρύσα ∆ουρίδα
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 9ο  

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

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 ● Αχαρνές ● Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 ● ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών

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

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 697 2426684

Συντακτική οµάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας
∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 

Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης, Χάρης ∆ηµούτσος  
∆ηµιουργικό: Γιάννης Νιώρας  

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου ● Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, 
µε απλή αναφορά πηγής. Άρθρα και Επιστολές δηµοσιεύονται µόνο ενυπόγραφα, 

τα  οποία εκφράζουν µόνο την άποψη του γράφοντος. 
Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωµή µετά από ειδική συµφωνία.
∆ωρεάν µόνο οι σύντοµες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδροµές: 
Ιδιώτες: 30 € ● Σύλλογοι: 50 € ● ∆ήµοι: 10 0 €

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

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ - ΚΕΠ και όλο 

το δεκαπενθήµερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, 
Κεντρική Πλατεία. Σε όλες τις Ενορίες µε διανοµέα, την ηµέρα έκδοσης.       

Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου.
Για να γίνεται συνδροµητής, καλέστε στο 697 2426684

Οι Αριστεροί και οι ∆εξιοί έχουν ένα κοινό σηµείο, έναν στόχο. Την κυριαρ-
χία και τον πλουτισµό. Για να πετύχουν, χρησιµοποιούν διαφορετικούς τρό-

πους. Ο ένας την απάτη και την απεραντολογία, ο άλλους  την οικονοµική  υπο-
δούλωση.  Εµείς οι πολίτες ψηφοφόροι βρισκόµαστε κάτω από διασταυρούµενα 
εχθρικά πυρά. Από πού να φυλαχτούµε. Γεννιόµαστε µε τα ένστικτα της κυριαρχί-
ας, της απληστίας, της µαταιοδοξίας. Ανίατες ασθένειες. 

Ο Μέγας Αλέξανδρος µετά την νίκη του επί του ∆αρείου του Πέρση βα-
σιλιά, κάθισε  στον θρόνο του και απαίτησε από τους στρατηγούς του, 

να τον προσκυνήσουν σαν θεό. Αυτοί αρνήθηκαν, λέγοντας ότι προσκυνού-
µε µόνο τους θεούς µας , όχι τους ανθρώπους.  Θεός µας είναι η µητέρα φύ-
ση, και η λογική µας, που γέννησε την Ελληνική φιλοσοφία, από τους αρχαί-
ους ακόµη προγόνους µας. Όλα τα άλλα είναι µαϊντα-
νοί που γρήγορα σαπίζουν. Αυτοί που σκοπό τους 
έχουν να µας αφελληνίσουν πράττουν εθνικό και φυ-
λετικό έγκληµα. Και θα λογοδοτήσουν.

Οι λαοί δεν αντέχουν τόσες εξουσίες επάνω τους. 
Πολιτική, οικονοµική, θρησκευτική και κάθε εί-

δους εξουσίες βίας. Μαζί εκατοντάδες απαγορεύσεις, που 
προσβλέπουν σε είσπραξη εσόδων, δηλαδή στην νοµή 
των κόπων τους, και αναρωτιέται. Μου επιτρέπουν να ζω, 
ή µου κάνουν χάρη. Γι αυτό κάθε πενήντα χρόνια έχου-
µε µια έκρηξη των λαών. Είναι δηλαδή, εκ των ουκ άνευ. 
Είναι αναγκαίο να συµβαίνει. Ελαττώστε την καταπίεση, 
τους φόρους, τον καταναγκασµό. Βάλτε τάξη κοινά αποδεκτή.

Εδώ και τριάντα σχεδόν χρόνια, οι πολυεθνικές εταιρείες ΗΠΑ και Ευ-
ρώπης, κυνηγώντας το κέρδος λόγω ευτελούς ηµεροµισθίου, µετέθε-

σαν την παραγωγή τους στην Κίνα, στους δικούς της εργάτες, µε αρνητικό ισο-
ζύγιο εξαγωγών – εισαγωγών.  Οι λαοί ιδιαίτερα της Ευρώπης δεν µπορούν 
να συνεχίσουν να ζουν έτσι. ∆ηµιουργήθηκε ανισορροπία στην παγκόσµια 
οικονοµία. Είναι µέληµα των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να πάρουν αντίµε-
τρα. ∆εν παράγουν όλοι για να πουλάνε όπλα.

Θα ψηφίσουµε την  συµφωνία για τα Σκόπια, αλλά δεν θα δώσουµε  ψή-
φο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση  Τσίπρα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 

πρώτα θα  τα πάρουµε από τους Αµερικανο-γερµανούς και µετά ρίχνουµε την 

Κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί λήγει η θητεία της. Πολυµήχανοι Ελληναράδες. Όµως, 
όταν πρόκειται για εθνική µειοδοσία, µας θυµίζει τον εφιάλτη στον αγώνα του 
Λεωνίδα. Η ιστορία επαναλαµβάνεται, γιατί έχει συνέχεια όσο ζουν οι άνθρωποι.

Η τιµιότητα για µας τους απλοϊκούς ανθρώπους δεν είναι αρκετή να 
αντιµετωπίσουµε τους αργυρώνητους, εξαγορασµένους πολιτικούς, 

τους τραπεζίτες διορισµένους από την εξουσία, που ληστεύουν τις αποταµι-
εύσεις µας, τους αρχιερείς που µαζεύουν τον χρυσό για την δική τους εξου-
σία. Η τιµιότητα χρειάζεται αρωγό, βοήθεια, από τον κόπανο. Την δικαιοσύ-
νη. Αλίµονο εάν η δικαιοσύνη, δηλαδή οι λειτουργοί της είναι διεφθαρµέ-
νοι. Αυτοί ευηµερούν πρόσκαιρα, όµως η κοινωνία µας, ο λαός µας οδεύει 
στον αφανισµό, στην υποδούλωση.

Κουδούνι λέµε ένα άνθρωπο, χωρίς περιεχόµε-
νο, ρηχό,  εγωιστή και  ζηλόφθονο. Όπως τα κου-

δούνια, του αµπελιού που είναι ξυνά, δηλαδή η εναπό-
θεση των τοξινών του φυτού. Από φύση και λογική πο-
τέ δεν ήθελα να είµαι τέτοιος. Η µητέρα φύση έχει την 
µέριµνα της για όλες τις δυστροπίες, που ταράσσουν την 
ισορροπία της. 

Όλοι οι άνθρωποι µπορεί να σου είναι χρήσι-
µοι όταν σου δίνουν µια συµβολή για να λυ-

τρωθείς από κάποιο βασανιστήριο σου, αρκεί η πρό-
θεση του να είναι έντιµη, και εσύ να χαµηλώσεις τον 
εγωισµό σου και να δοκιµάσεις την συµβουλή του. 

Ή θα το εκτιµήσεις εφ’ όρου ζωής, ή θα το ξεχάσεις σαν περιττό βάρος. 
Μην πεις ποτέ στην γυναίκα σου. Καλέ βγάλε τις χερούκλες σου από 
εκεί θα το χαλάσεις. Την σκότωσες. Ενώ αν της πεις, γυναίκα γεια στα 

χεράκια σου, καλύτερο δεν γινότανε, την φέρνεις στα χάϊ της, στην ικανοποί-
ηση της για τον κόπο της. Τώρα εάν θέλεις κανένα µεζέ, πας και στο ψητοπω-
λείο. Απλά πράγµατα…

Ο συγχωρεµένος ο γείτονας µου, ήταν πάντα καλότατος άνθρω-
πος. Του έδινες ένα, σου επέστρεφε δύο. Αυτό λέγεται ελληνικό φι-

λότιµο. Να µην επιθυµείς τα υπάρχοντα του πλησίον σου µε σκοπό να αρ-
πάξεις, να τα κλέψεις, αλλά προσπάθησε να τα αποκτήσεις µε τον κόπος 
σου. Τι πιο λογικό.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Η  βία και ο καταναγκα-
σµός, φέρνουν αρνητική 

αντίδραση. Η ανοχή και η ανεκτι-
κότητα, παράγουν θράσος. Όταν 
έρχεται το όριο το αδιέξοδο, τότε 
η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη 
και βεβαίως οδυνηρή. Πόσοι κα-
ταλαβαίνουµε το µέτρο.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Με 151 «ναι», όπως ήταν αναµενόµενο, η Κυβέρνηση 
έλαβε τη ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή, µετά από 
τη διαδικασία που κράτησε δυο µέρες και σηµαδεύτηκε 

από θυελλώδεις αντιπαραθέσεις. Τα 151 «ναι», προήλθαν από 
τους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από την Έλενα Κουντουρά, 
τον Βασίλη Κόκκαλη (που έστειλαν επιστολική ψήφο λόγω του 
ταξιδιού τους στην Κίνα), τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, τον 
Κώστα Ζουράρι, την Κατερίνα Παπακώστα και τον Σπύρο ∆α-
νέλλη. Αρνήθηκαν ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση 148 
βουλευτές, ενώ  ο κ. Κασαπίδης που απουσίαζε έστειλε επιστο-
λή λέγοντας ότι ψηφίζει «οχι», η οποία όµως δεν προσµετράτε 
στην ψηφοφορία. 

Στην υπογραφή σύµβασης για την προµήθεια αιθουσών 
που θα στεγάσουν προσωρινά τους µαθητές του 21ου ∆η-
µοτικού Σχολείου Αχαρνών, έως ότου ολοκληρωθεί το νέο 

τους σχολείο, προχώρησε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, 
Ιωάννης Χαρωνίτης.  Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΒΗΜΚΑ 
ΕΠΕ.  Η σύµβαση, προϋπολογισµού 123.180 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 
αφορά στην προµήθεια δέκα (10) αιθουσών ελαφράς προκατα-
σκευής και µιας (1) Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. Υπενθυµίζε-
ται ότι η ΚΤΥΠ ΑΕ έχει λάβει από τις 16 Ιανουαρίου 2019 την έγκρι-
ση προκειµένου να προχωρήσει στην προκήρυξη του έργου κα-
τασκευής του νέου σχολείου το οποίο αναµένεται ότι θα είναι έτοι-
µο να λειτουργήσει την σχολική χρονιά 2021-2022.
Κάθε χρόνο, ο δήµαρχος κ. Κασσαβός, προσκαλεί µε την ευκαιρία 

της ονοµαστικής του εορτής τους φίλους του σε µια συνε-
στίαση, χωρίς πολιτικούς δικανικούς, τυµπανοκρουσίες και 
κουραστικούς λόγους. Οργανώνει µε την σύζυγό του Κατε-

ρίνα και µε πολύ ευγενικό τρόπο µια συνάντηση εξεχόντων παρου-
σιών, επιχειρηµατιών, Πολιτικών, απλών δηµοτών, εκπροσώπων 
της Αυτοδιοίκησης, δηµοσιογράφων, συνεργατών του νέων και 
παλιών, Ιερέων, εξεχόντων Νοµικών και πολλών άλλων, τους 
οποίους υποδέχεται και  χαιρετά προσωπικά και ο ίδιος και η σύζυ-
γός του χωρίς να προβαίνει σε βαρετές πολιτικές οµιλίες και πρα-
κτικές.   ∆ίνει την ευκαιρία να βρεθούν και να µιλήσουν µεταξύ τους 
φίλοι  και γνωστοί που έχουν να βρεθούν καιρό σε µια χαλαρή 
ατµόσφαιρα µε αξιοπρεπή µπουφέ και σωστή µουσική επένδυση.

Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύνδεσµος Αγίων Κύριλλου και 
Μεθόδιου Ολυµπιακού Χωριού σας προσκαλεί στην κοπή 
της πίτας του την Κυριακή 27-01-2019 στις 13:00 που θα 

πραγµατοποιηθεί στο Varibobi Club (Ορφέως & Παλαιάς Χαλκί-
δος, Βαρυµπόµπη).  Πληροφορίες – κρατήσεις:  – Στον Ιερό Ναό – 
Ελένη Παρασκευαΐδου  6973 002729. – Παύλος Γεωργίου  6974 
150425

Την επιστροφή του πρώην αντιδηµάρχου διοίκησης 
Αναστάσιου Χίου στη δηµοτική του παράταξη ανακοί-
νωσε ο δήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. «Ο ∆ή-

µαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και Επικεφαλής της παρά-
ταξης ΑχαρΝαι – Ενεργοί Πολίτες προέβη στην ακόλουθη δή-
λωση: «Η ∆ηµοτική Οµάδα ΑχαρΝαι – Ενεργοί Πολίτες σε ειδι-
κή συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 10/01/2019 
οµόφωνα αποφάσισε την επανένταξη στους κόλπους της του 
∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Αναστάσιου Χίου

Βγήκαν και οι λίστες! Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψη-
φίους του Κινήµατος Αλλαγής, σε όλη τη χώρα και την Ανα-
τολική Αττική. Είµαστε στην ίδια γραµµή του αγώνα και θα 

δώσουµε τη µεγάλη µάχη για την αλλαγή των συσχετισµών, όπο-
τε κι αν προκηρυχθούν οι εκλογές.  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ 
(ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ), ΑΣΠΡΑ∆Α-
ΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΒΡΕΤΤΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ (∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ΗΣ ΥΠΕ), ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΡΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ), ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ), ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΗ-
ΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ), ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ), ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΡΕΤΗ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ)

Το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέµει η Πολι-
τεία σε 3 αστυνοµικούς 8 ολόκληρα χρόνια µετά το θά-
νατό τους από πυρά κακοποιών. Με προεδρικό διάταγ-

µα ύστερα από πρόταση της υπουργού Προστασίας του Πολί-
τη Ολγας Γεροβασίλη απονέµεται το µετάλλιο «Αστυνοµικό 
Αριστείο Ανδραγαθίας» στους τέως Αστυφύλακες: α)Ευαγγε-
λινέλη Ιωάννη του Εµµανουήλ και β)Σκυλογιάννη Γεώργιο του 
Χρήστου, επειδή αποδεδειγµένα εξέθεσαν την ζωή τους σε άµε-
σο και προφανή κίνδυνο, κατά τη δραστηριότητα που επέδει-
ξαν εκτελώντας διατεταγµένη υπηρεσία την 1-3-2011, στην πε-
ριοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής όπου, τραυµατίστηκαν 
θανάσιµα, σε συµπλοκή µε ένοπλους και επικίνδυνους για τη 
δηµόσια τάξη και ασφάλεια κακοποιούς, πράξη που, αντικειµε-
νικά κρινόµενη, συνιστά «έξοχο» ανδραγάθηµα και υπερβαί-

νει κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς εννοούµενου υπηρεσι-
ακού καθήκοντος».

Αποχωρήσεις από την «Ελληνική Λύση». Ήταν στο τέ-
λος της εβδοµάδας, που στα κεντρικά γραφεία του κόµ-
µατος έφτασε η επιστολή παραίτησης του Κωνσταντίνου 

Σωτηράκου, ενός ιδιαίτερα δραστήριου στελέχους του κόµµα-
τος τα τελευταία δυόµιση χρόνια. Επιστολή στην οποία γίνο-
νται σαφείς αναφορές σε «ηθικά ζητήµατα» που προέκυψαν 
και τα οποία εξανάγκασαν τον κ. Σωτηράκο να παραιτηθεί. Συ-
γκεκριµένα αναφέρεται στην επιστολή του προς τον πρόεδρο 
του κόµµατος Κυριάκο Βελόπουλο και τα αρµόδια κοµµατικά 
όργανα και στελέχη: “µετά από δυόµισι χρόνια πραγµατικού 
αγώνα µε πίστη και απόλυτη αφοσίωση στις αρχές και στις ηθι-
κές αξίες που πρεσβεύω ,δηλώνω την αποχώρησή µου από το 
κόµµα Ελληνική Λύση για λόγους πολιτικής ευθιξίας και εντι-
µότητας. Τους λόγους αυτούς, έχω γνωστοποιήσει ήδη στον 
Πρόεδρο του κόµµατος. Μετά τη γνωστοποίηση αυτή και την 
αντιµετώπισή της από εκείνον, η µόνη οδός διαφύλαξης των 
αρχών που πιστεύω είναι η αποχώρηση».

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...

Τι ζητάµε, επιτέλους, από τους πολιτικούς µας; 
Πως θέλουµε να είναι,να ενεργούν και να σκέ-
φτονται; «Οι λαοί που εκλέγουν διεφθαρµέ-
νους και ανίκανους πολιτικούς, κλέφτες, απα-
τεώνες και προδότες, δεν είναι θύµατα αλλά συ-
νένοχοι», είπε ο George Orwell, 1903-1950, ο 
Άγγλος συγγραφέας της «Φάρµας των Ζώων», 
του «1949», και άλλων έργων. Λες και είχε υπ’ 
όψιν τα τωρινά µας. 
Είµαι της άποψης ότι ένα ποσοστό των πολιτικών έχουν «ευτελιστεί», µετα-
πηδώντας από κόµµα σε κόµµα και αλλάζοντας γνώµη από τη µία µέρα 
στην άλλη. ∆εν συµφωνώ, όµως, µε όσους υποστηρίζουν ότι η πολιτική 
έχει ξεπέσει ή ότι στερείται ηθικής και περιεχόµενου. Θέλω να πιστεύω ότι 
στηρίζοντας µε τη ψήφο µας, ανθρώπους µε ήθος και αξίες, ανθρώπους 
που έχουν αποδείξει µε τη ζωή και την εργασία τους το «¨ποιόν» τους, τότε 
µπορούµε ν ’αλλάξουµε τους όρους του παιχνιδιού και να διεκδικήσουµε 
την πολιτική και τους πολιτικούς που µας αξίζει.

Αλέξανδρος  
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της 
Ένωσης Κεντρώων 

στην Περιφέρεια 
Αττικής.

Τι ζητάµε, επιτέλους,
από τους πολιτικούς µας;
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Σε βάθος 15ετίας τα στοιχεία που αφορούν τα Οικονοµικά του ∆ήµου Αχαρνών

∆άνεια και αποπληρωµή δανείων  ∆ήµου Αχαρνών από το 2003 έως σήµερα
Αν σε βάθος 15ετίας δούµε τα στοιχεία 

που αφορούν τα Οικονοµικά του ∆ή-
µου Αχαρνών µπορούµε να διαπιστώ-

σουµε ποιοι είναι οι πρεσβευτές και οι διάδοχοι  
των πολιτικών του ασύδοτου  και αντι-αναπτυ-
ξιακού δανεισµού, των πολιτικών του «δεν 
πληρώνω» και των πολιτικών της µετακύλισης 
των οικονοµικών βαρών στους επόµενους. 

Κατά την περίοδο 2013 2104 ο ∆ήµος 
Αχαρνών είχε την εξής «οικονοµική» συµπερι-
φορά:
- Την περίοδο 2003-2006 επί δηµαρχίας Σπύ-
ρου Στριφτού και µε Αντιδήµαρχο Οικονοµι-
κών τον εκλιπόντα κ. Χρήστο Ντούρο ο ∆ήµος 
Αχαρνών έλαβε δάνεια  47.800.000 €
- Την περίοδο 2007-2010 επί δηµαρχίας Πανα-
γιώτη Φωτιάδη και µε διατελέσαντες Αντιδη-
µάρχους Οικονοµικών τους κ.κ. Νίκο Κολετζά-
κη και Θεόφιλο Αφουξενίδη (νυν υποψήφιο 
∆ήµαρχο Αχαρνών) ο ∆ήµος Αχαρνών έλαβε 
δάνεια 29.900.000 €, 
- Την περίοδο 2011-2014 επί δηµαρχίας Σωτή-
ρη Ντούρου και µε Αντιδηµάρχους Οικονοµι-
κών τους κ.κ. Θανάση Φυτά (νυν υποψήφιο 
∆ηµοτικό Σύµβουλο) και Σπύρο Βρεττό (νυν 
υποψήφιο ∆ήµαρχο Αχαρνών) ο ∆ήµος Αχαρ-
νών προέβη σε στάση πληρωµών στα δάνεια 
εξωτερικού και επιβάρυνε το συνολικό δανει-
σµό κατά 4.800.000 € λόγω επιµήκυνσης µε την πρώτη δόση της 
επιµήκυνσης να ξεκινά µετά τον Σεπτέµβριο του 2104 (δηλαδή στον 
επόµενο δήµαρχο) 
-  Την περίοδο 2014-2018 ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσα-
βός παραλαµβάνει έναν υπερχρεωµένο δήµο και ταµειακό έλλει-

µα 10.270.905,31 €. Με δραστική µείωση δαπανών, ο ∆ήµος Αχαρ-
νών την περίοδο 2014-2018 µε ∆ήµαρχο τον Γιάννη Κασσαβό πλή-
ρωσε σε δόσεις δανείων και τοκοχρεολύσια ποσό ύψους 
14.250.000,00 €.

Στη ίδια περίοδο, (δηλαδή  2014-2018) η διοίκηση Κασσαβού 
αντιµετώπισε κατασχέσεις από οφειλές προηγούµενων ετών ύψους 

άνω των 2.500.000 €, ενώ εξασφάλισε χρη-
µατοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών 
για κάλυψη ληξιπρόθεσµων οφειλών ύψους 
19.848.744,65 €.

Τα τελευταία 4 χρόνια η δηµοτική αρχή 
υπό τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό, µε ισχυ-
ρή  πολιτική βούληση, µε συστηµατική και 
επιµελή εργασία και µε αποφασιστικότητα, 
ανακτά τα απολεσθέντα εδώ και πολλά χρό-
νια χαρακτηριστικά, της συνέπειας, της φε-
ρεγγυότητας και της αξιοπιστίας. 

Σε σχετική ερώτηση που υποβάλλαµε 
στο ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό υποστήριξε: 
«Τον Σεπτέµβριο του 2014 έλειπαν από το 
Ταµείο του ∆ήµου 10.270.905,31 €. Προ-
σθέστε τα δάνεια, της περιόδου 2003-2006 
δάνειο 47.800.000 €, της περιόδου 2007-
2010 δάνειο 29.900.000 €, και σχεδόν  
4.800.000 €. της περιόδου 2011-2014 από 
την επιµήκυνση τους.  Από το 2014 πληρώ-
σαµε χρέη 19.848.744,65 €. εξοφλώντας 
προµηθευτές εντός και εκτός Μενιδίου. 
Πληρώσαµε 2.500.000 €. για να αποφύγου-
µε κατασχέσεις στην περιουσία του ∆ήµου. 
Πληρώσαµε σε δόσεις δανείων και τοκοχρε-
ολύσια για να µην µας βάλουν λουκέτο  
14.250.000,00 €.

Αλλά η µεγαλύτερη δυσκολία ήταν η 
επιτήρηση του Παρατηρητηρίου που σηµαίνει ότι για κάθε ευ-
ρώ που δαπανάς ελέγχεσαι διπλά και τριπλά. Και αυτό φυσικά 
δεν είναι κακό. Αλλά το δυσάρεστο που σου δένει τα χέρια εί-
ναι ότι είσαι υποχρεωµένος πριν δαπανήσεις για έργα και δρά-
σεις του ∆ήµου να ξοφλάς τα χρέη και τα δάνεια.»

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 Καβαλλάρης 
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∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ :  Ένας  µικρός  απολογισµός  έργων  τριετίας   2015  - 2018 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  ΟΙ  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ

Γ ιάννης Κασσαβός: Παρότι από το 2014 έχουµε τα χέρια µας δεµένα για-
τί τα χρέη και τα δάνεια των προκατόχων µου µας έβαλαν σε επιτήρη-
ση, οι µεγάλες παρεµβάσεις και αναπλάσεις σε κοινόχρηστους χώρους 

ήταν προτεραιότητα. 
Με ίδια µέσα, µε δικό µας προσωπικό, αξιοποιώντας καλές πρακτικές πετύ-

χαµε, δαπανώντας ελάχιστα χρήµατα, να αναπλάσουµε πλατείες όπως την πλα-
τεία στην οδό Κλεισθένους στην περιοχή του Αγίου Πέτρου και φυσικά την Κε-
ντρική πλατείας Αχαρνών, αλλά και να παρέµβουµε σε πεζοδρόµους.

Η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ...

Πλατεία επί της οδού Κλεισθένους 

στην περιοχή του Αγίου Πέτρου 

Κεντρική Πλατεία Αχαρνών

Λεωφόρος Φιλαδελφείας: 

Κατασκευή Πεζοδροµίων 
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ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ότι µια πόλη απαι-
τεί έργα υποδοµών, αναπλάσεις 
και εξωραϊσµούς, τοµείς στους 
οποίους ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
και η δηµοτική αρχή εργάστηκαν 
µε πάθος και ζήλο και κατάφεραν 
να κάνουν πολλά, ενώ η εµπειρία 
και η αποτελεσµατικότητά τους 
εγγυόνται ότι µπορούν να επιτύ-
χουν ακόµη περισσότερα. 

Σηµαντικές παρεµβάσεις έχουν 
γίνει επίσης και στην κατεύθυνση 
των κοινωνικών δράσεων και των δράσεων αλληλεγγύης. Ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, από την αρχή της θητείας τους 
έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα την κοινωνική αλληλεγγύη και την 
παροχή κάθε είδους βοήθειας, σε όσους δυσκολεύονται και όσους 
στερούνται ακόµη και τα βασικά για την επιβίωση τους. 

Λόγω επαγγέλµατος το να υπηρετείς τον άνθρωπο, έχει γίνει 
δεύτερη µου φύση και αυτή είναι ακριβώς και η επιδίωξη µου και 
η πρόθεση µου για να ασχοληθώ µε τα κοινά. \

Και είµαι βέβαιος ότι αυτή η επιδίωξη µου βρίσκει ανταπόκριση 
στον ∆ήµαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό, ώστε από κοινού να 
υπηρετήσουµε πολιτικές που έχουν κέντρο τον άνθρωπο, αλλά και 
πολιτικές που χαρακτηρίζονται από ανθρωπιά και κοινωνική προ-
σφορά. 

Ο Εδουάρδος Μιχαηλίδης είναι Ιατρός Παθολόγος 
και διατηρεί του Ιατρείο του στην περιοχή της Λαθέας και είναι 

παντρεµένος µε την Παιδίατρο Ελένη Καρυδοπούλου

ΑΧΑΡΝΑΙ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟ 
Εδουάρδος Μιχαηλίδης: 
 Η εφαρµογή καλών 
πρακτικών στα µεγάλα ατού 
του ∆ηµάρχου Γιάννη Κασσαβού 

Η ΑΓΑΠΗ µου για την πόλη 
και τους ανθρώπους της και 
κυρίως τα παιδιά, ήταν για 
εµένα το έναυσµα για να απο-
δεχθώ την πρόταση του ∆η-
µάρχου Αχαρνών Γιάννη 
Κασσαβού να είµαι Υποψήφι-
ος Σύµβουλος µε την παρά-
ταξη ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πο-
λίτες στις ∆ηµοτικές εκλογές 
του Μαΐου 2019.

Με τον ∆ήµαρχο Γιάννη 
Κασσαβό γνωριζόµαστε αρκε-
τά χρόνια και είχαµε την ευκαιρία να συνεργαστούµε σε θέ-
µα Αθλητισµού, καθώς έχω την τιµή να είµαι Αντιπρόεδρος 
στο πιο ιστορικό Αθλητικό Σωµατείο του Μενιδίου, τον 
Αχαρναϊκό. 

Έχω διαπιστώσει ο ίδιος την αγωνία του ∆ηµάρχου Γιάν-
νης Κασσαβού για µικρά και µεγάλα ζητήµατα της πόλης και 
προσωπικά έχω εκτιµήσει το γεγονός ότι ο Γιάννης Κασσα-
βός είναι ένας µαχητής της ζωής και αυτό µε κάνει να διατη-
ρώ υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια και για την επόµενη 
ηµέρα των δηµοτικών εκλογών. 

Χαίροµαι που θα συµπορευτώ πολιτικά που δεν µένει 
στα λόγια και τις µεγαλοστοµίες, αλλά εργάζεται µε ευσυνει-
δησία για το καλό των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. 

Ο Παναγιώτης Κουβάς είναι επιχειρηµατίας και 
διατηρεί επιχειρήσεις σε Ελλάδα και το εξωτερικό και 

είναι Αντιπρόεδρος στον Αχαρναϊκό, είναι παντρεµένος 
µε την κα Θηβαίου και έχουν µαζί 2 παιδιά

ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ στις γει-
τονιές του Μενιδίου, είµαι σε θέ-
ση να γνωρίζω µε ποιον τρόπο η 
πόλη µας έχει εξελιχθεί τα τελευ-
ταία χρόνια. Είναι πολλά αυτά 
που δεν έχουν γίνει και µπορώ 
να εντοπίσω πολλές παραλεί-
ψεις, ολιγωρίες  ή αδιάφορες πο-
λιτικές συµπεριφορές. 

Ωστόσο, στη ζωή µου, αλ-
λά και στην επιχειρηµατική 
µου πορεία, έχω µάθει να κοι-
τάζω µπροστά, να διδάσκοµαι από όσα έγινα ή καλύτερα 
όσα δεν έγιναν, αλλά να αφιερώνω όλες µου τις δυνάµεις 
στα όσα απαιτούνται να γίνουν. 

∆εν µε ενδιαφέρει να εγκλωβιστώ στη δίνη του «τι δεν 
έγινε πριν από 10 ή 20 χρόνια», αλλά να αποτελέσω µέρος 
των λύσεων που απαιτούνται. 

Η ενασχόλησή µου µε τα κοινά στο πλευρό του ∆ηµάρ-
χου Γιάννη Κασσαβού, πηγάζει από την ανάγκη µου να 
προσφέρω στον τόπο καταγωγής και διαµονής µου, αλλά 
και από την αναγνώριση στο πρόσωπο του Γιάννη Κασσα-
βού, ενός ανθρώπου που µάχεται νυχθηµερόν για να εξα-
σφαλίσει προοπτική και ελπίδα στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Ο ∆ηµήτρης Καλογράνης δραστηριοποιείται 
επιχειρηµατικά  στον χώρο της Ανθοκαλλιέργειας και 

είναι Πρόεδρος της Κεντρικής Ανθαγοράς Ελλάδος 
(ΚΑΣΕ) που εδρεύει στην Αµυγδαλέζα. 

∆ηµήτρης Καλογράνης: 
Στο πλευρό του Γιάννη Κασσαβού  που 
µάχεται νυχθηµερόν για να εξασφαλίσει 
προοπτική και ελπίδα στον ∆ήµο Αχαρνών

Παναγιώτης Κουβάς: 
Υψηλές προσδοκίες από 
έναν µαχητή της ζωής, 
τον Γιάννη Κασσαβό

Λεωφόρος  Αθηνών: 

Κατασκευή Πεζοδροµίων

Ανάπλαση 

οδού Παγκάλου

(πριν και µετά)Οδός Λιοσίων: 

∆ιαµόρφωση 
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Α.  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:
Το ΣτΕ µε την υπ’ αριθµόν 2287/2015 απόφαση του, 
έκρινε ως αντισυνταγµατικούς τους νόµους 4051/2012 
και 4093/2012, λόγω της πρόχειρης και ανεπαρκούς, 
αναλογιστικής µελέτης που προηγήθηκε της ψήφισής 
τους και χιλιάδες συνταξιούχοι δικαιώθηκαν στο αίτη-
µα τους για την επαναφορά των συντάξεών τους στα 
ποσά που ίσχυαν προ του 2012. Από την εφαρµογή 
τους, επεβλήθησαν περικοπές στις κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις από το 2012 και µετά. Οι παραπάνω νό-
µοι παραβιάζουν τις θεµελιώδεις αρχές των δικαιωµά-
των που πηγάζουν τόσο από την Ευρωπαϊκή Σύµβα-
ση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, όσο και από το Ελ-
ληνικό Σύνταγµα.
Τα αναδροµικά που µπορούν να διεκδικηθούν δικα-
στικά είναι:
Η µείωση επικουρικών συντάξεων 10%, 15% και 20% 
για ποσά άνω των 200 ευρώ µε το νόµο 4051
Η περικοπή κύριων συντάξεων κατά 12% για το ποσό 
που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ το µήνα µε το νόµο 4051
Η µείωση επί αθροίσµατος συντάξεων (κύριων και επι-
κουρικών) άνω των 1.000 ευρώ µε ποσοστά 5% ως τα 
1.500 ευρώ, 10% από 1.500 έως 2.000 ευρώ, 15% από 
2.000 έως 3.000 ευρώ και 20% από 3.000 ευρώ και πά-
νω
Η κατάργηση των ∆ώρων και του επιδόµατος αδείας 
από κύριες συντάξεις που ήταν στα 800 ευρώ ετησίως 
ή στο διπλάσιο της σύνταξης για ποσά κάτω των 800 
ευρώ
Η κατάργηση των ∆ώρων και του επιδόµατος αδείας 
από τις επικουρικές συντάξεις που ήταν δυο επικουρι-
κές επιπλέον ετησίως (13η και 14η επικουρική)
Στις 31/12/2018 λήγει η προθεσµία προσφυγής για 
όσους έχουν βγει στη Σύνταξη πριν το 2017, οι οποίοι 
κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωµα να διεκδικήσουν 

το σύνολο του ποσού των αναδροµικών τους. Είναι 
δυνατή η διεκδίκηση αναδροµικών για µια πενταετία.
Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ∆ΕΚΟ, ΕΤΑΑ Τρα-
πεζών, πρέπει να υποβάλλουν µέχρι 31/12/2018 την 
έντυπη αίτηση στον φορέα συνταξιοδότησής τους για 
διακοπή µειώσεων νόµων 4051 και 4093 και επανα-
φορά των ∆ώρων στην κύρια σύνταξη όπως προβλέ-
πεται από τις αποφάσεις ΣτΕ από 01/97/2015. Αντί-
στοιχη αίτηση κάνουν και στο ΕΤΕΑΕΠ για την επι-
κουρική. 
Η αίτηση από µόνη της αφορά στην υπενθύµιση της 
απαίτησης προς την πολιτεία και δεν παράγει κανένα 
νοµικό αποτέλεσµα. Χωρίς νοµική αγωγή ο ΕΦΚΑ δεν 
είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει τα χρήµατα σε αυ-
τούς που θα κάνουν αίτηση, αλλά µόνο σε όσους 
έχουν κινηθεί νοµικά και έχουν λάβει απόφαση που 
αφορά τους ίδιους.

Β.  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ:
Η κατάργηση του 13ου και 14ου µισθού έχει κριθεί 
αντισυνταγµατική!! Η δικαστική διεκδίκηση των µι-
σθολογικών περικοπών λόγω των Μνηµονίων (∆ώ-
ρο Χριστουγέννων, ∆ώρο Πάσχα, Επίδοµα Αδείας) και 
αφορά όλους τους δηµοσίου υπαλλήλους, που εργά-
ζονται σε δήµους ή οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσω-
πο δηµοσίου δικαίου. Το διεκδικούµενο ποσό, περι-
λαµβάνοντας, ∆ώρο Χριστουγέννων, ∆ώρο Πάσχα, 
Επίδοµα Άδειας, Ηθική Βλάβη υπερβαίνει τις 5.000 ευ-
ρώ ανά υπάλληλο, πλέον τόκων.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τη δικα-
στική διεκδίκηση και εν γένει ενηµέρωση για τα δικαι-
ώµατα σας για τις περικοπές των συντάξεων και των 
αποδοχών σας µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το γρα-
φείο µας στο τηλ: 211-1821258
Email επικοινωνίας: syllogikesagoges@yahoo.com

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ   ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

Για την επόµενη µέρα των ∆ηµοτικών Εκλογών
Οι σκέψεις ενός νέου φοιτητή των Αχαρνών 
Το νέο έτος που ήρθε έχει µεγάλη 
πολιτική ένταση δεδοµένων των 
προσεχών δηµοτικών εκλογών 
το Μάιο και σίγουρα µας επιφυ-
λάσσει πολλές εκπλήξεις. 

∆ε θα κρύψω ότι έχω κι εγώ µια 
προσωπική φιλοδοξία, ωστόσο θέ-
λω να µιλήσω αντικειµενικά και να 
εκφράσω κάποιες απόψεις που ως 
νέος και φοιτητής θεωρώ ότι αγγί-
ζουν την πλειοψηφία της νεολαίας 
της πόλης µας : Πέραν των διαφό-
ρων υπαρχόντων έργων και υπο-
δοµών που φαίνεται να υπολείπε-
ται η συντήρηση στα περισσότερα, 
απουσιάζουν υποδοµές όπως π.χ. 
ένα δηµοτικό αναγνωστήριο, µια δηµοτική βιβλι-
οθήκη, ένα δηµοτικό-κοινωνικό φροντιστήριο, 
δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ. 

Πολλοί, γειτονικοί και όχι µόνο, δήµοι διαθέ-
τουν τέτοιες υποδοµές και συχνά καταφεύγουµε 
στην ανάγκη σε αυτούς. Απ’ ότι φαίνεται ο δικός 
µας δήµος έχει ρίξει «λευκή πετσέτα» για αυτές 
εδώ και πολλά χρόνια. Μάλλον, πιστεύει ότι στα 
τόσα προβλήµατα που έχει , δεν είναι και το ση-
µαντικότερο ζήτηµα να ασχοληθεί . 

Θα συµφωνήσω στο ότι δεν αποτελούν τόσο 
µεγάλο ζήτηµα όσο η εγκληµατικότητα , παραβα-
τικότητα κτλ. αλλά θα διαφωνήσω απόλυτα στο 

να µπαίνουν σε δεύτερη και τρίτη 
γραµµή και στο τέλος να παραγκω-
νίζονται. Πολλοί νέοι ( µαθητές , 
φοιτητές κτλ.) θέλουν ένα διαµορ-
φωµένο χώρο που να διαθέτει τον 
κατάλληλο εξοπλισµό και περιβάλ-
λον, για να µελετήσουν και να 
ερευνήσουν. Άλλοι θέλουν να κά-
νουν προπόνηση και γυµναστική. 

Επί πλέον, υπάρχουν παιδιά 
που χρειάζονται ενισχυµένη διδα-
σκαλία για κάποια µαθήµατα και 
δεν έχουν την οικονοµική δυνατό-
τητα να την αποκτήσουν ενδεχοµέ-
νως σε ένα ιδιωτικό φροντιστήριο. 
Σίγουρα υπάρχουν και άλλες ιδέες 

αλλά απλώς ανέφερα µερικές. 
Ελπίζω, όποια παράταξη κερδίσει στις εκλογές 

και γίνει η επόµενη δηµοτική αρχή, ότι θα λάβει 
σοβαρά υπόψη τους νέους και τα προβλήµατά 
τους και θα επενδύσει για εκείνους , διότι επένδυ-
ση για τη νεολαία σηµαίνει επένδυση για το µέλ-
λον του τόπου και κάτι τέτοιο το επιθυµούµε όλοι, 
νέοι και µη, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώµατος και 
ιδεολογίας. 

* Ο Θάνος Χρήστου είναι φοιτητής στο 
Τµήµα Μαθηµατικών του Εθνικού Καποδι-

στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος  ∆ασκαλάκης: Συνεχίζω την θητεία µου, 
ως ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος.
Με αυτή την επιστολή, θέλω να  ενηµερώ-
σω, σχετικά  µε την αποχώρηση  µου, από 
την ∆ηµοτική Παράταξη «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί 
πολίτες», ότι  συνεχίζω την θητεία µου, ως 
ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος.

Όµως η τυπική εισαγωγή αυτής της επιστο-
λής, ελάχιστα µε καλύπτει, µιας και σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να περιγράψει όλες τις 
σκέψεις, τις εµπειρίες και τα συναισθήµατα που 
είχα, πολύ πιο πριν την συντάξω. 

Επιτρέψτε µου λοιπόν, να µοιραστώ όσο 
πιο λακωνικά µπορώ την αρχή της Αυτοδιοι-
κητικής µου πορείας, αλλά και την µέχρι σήµε-
ρα κοινή πορεία µας. Το «χθες» σε σχέση µε το 
«σήµερα», αλλά και το έργο σε σχέση µε την 
πραγµατικότητα. 

Ο κος ∆ήµαρχος, γνωρίζει καλύτερα από 
τον καθένα, τον βαθµό που πίστεψα αλλά και 
την στήριξή µου, τόσο προεκλογικά όσο και 
κατά την διάρκεια της έως σήµερα θητείας µας, στην την παράταξη, στο πρόσωπο 
του, στους συναδέλφους δηµοτικούς συµβούλους ,αλλά και στην Ιδέα που όλοι 
είχαµε για µια ριζική αλλαγή στις Αχαρνές. Μια αλλαγή που θα περνούσε µέσα 
από µια  διαφορετική διαχείριση ιδεών, σε σχέση µε αυτές που µας είχαν συνηθί-
σει οι προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές. Μια αλλαγή που θα εστίαζε στον δηµότη, 
παρέχοντάς του όλα όσα δικαιούται ένας σύγχρονος άνθρωπος που τυχαίνει να 
ζει σε έναν δήµο µε τόσα συσσωρευµένα προβλήµατα. Όλα αυτά, τα ξέραµε! Και 
µε βάση αυτά τα δεδοµένα, σχεδιάσαµε, οραµατιστήκαµε και υποσχεθήκαµε στους 
δηµότες, ζητώντας τους την ψήφο, αλλά και την εµπιστοσύνη τους… 

Η συµµετοχή µου στον συνδυασµό «Αχαρναί Ενεργοί Πολίτες», περιείχε ακέ-
ραια την πίστη µου στην ανάγκη αυτής της αλλαγής. Αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή 
στις προτεραιότητες, αλλαγή ουσίας, πολιτισµού, µαζί µε την ανάγκη για ένα σύγ-
χρονο και δίκαιο µοντέλο συνολικής διαχείρισης. 

Η θέση µου ως προέδρου της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, ήταν και παρα-
µένει µια θέση τιµής. Μια γεννήτρια εµπειρίας αλλά και ένα µεγάλο σχολείο αν-
θρωπιάς, διαχείρισης και καθηµερινής επικοινωνίας µε τους συνδηµότες µου. Σε 
όλα αυτά τα χρόνια, η καθηµερινή αυτή επαφή, µε κάνει να είµαι βέβαιος, ότι σε 
προσωπικό επίπεδο, δεν πρόδωσα κανένα χαρακτηριστικό αυτής της Αλλαγής που 
σχεδιάσαµε. 

Παρά τις δυσκολίες, παραµένω απόλυτα πιστός σε αυτές τις αρχές, θεωρώντας 
ότι µόνο µέσα από αυτές θα δει ο τόπος και ο δηµότης µια καλύτερη ζωή, συνολι-
κά. Όµως, µια σειρά από ερωτήµατα – µαζί µε τις εύλογες απαντήσεις τους- µε κά-
νουν πλέον να αµφιβάλλω. Να αµφιβάλλω για την αποτελεσµατικότητα, την στή-
ριξη και την µέθοδο που κατάφεραν να επικρατήσουν, στην θέση της αρχικής µας 
Ιδέας. 

Η πορεία του ∆ήµου υπολείπεται δυστυχώς κατά πολύ των αναγκών των κα-
τοίκων µε αποτέλεσµα η καθηµερινότητα των πολιτών να έχει εγκαταλειφθεί.

Από την δική µου πλευρά, προχώρησα σε όλες τις ενέργειες που µπορούσα µε 
τις δυνάµεις που µου επέτρεπε να έχω, η θέση του Προέδρου της ∆ΗΦΑ αλλά και 
εκείνη του ∆ηµοτικού Συµβούλου, και επιχείρησα για αρκετό χρονικό διάστηµα 
να αλλάξει αυτή η κατάσταση, κάτι που όµως δεν κατέστη δυνατόν….

Σε όλα τα παραπάνω, θεωρώ ότι έχω αντικειµενικό όσο και δίκαιο µέτρο σύ-
γκρισης. Θεωρώ ότι ήταν εφικτές µια σειρά από καθοριστικές κινήσεις, που όµως 
δεν έγιναν ποτέ. Ακόµα και µια σειρά διορθώσεων, απαραίτητων σε κάθε δηµοτι-
κή αρχή, που – επίσης - δεν έγιναν ποτέ. 

Πάντα πίστευα ότι πάνω από την προσωπική ενέργεια, υπάρχει και παραµένει 
καθοριστική η Ηγεσία. Από εκεί πηγάζουν οι κεντρικές αλλαγές, αλλά και τα κε-
ντρικά προβλήµατα. 

Πιστεύω, ότι δεν είµαι ο αρµόδιος για να ασχοληθώ µε αυτήν την αλλαγή, µιας 
και αποτελεί καθήκον του επικεφαλής και µόνον. Μοιραία λοιπόν, η µοναδική επι-
λογή µου αυτή την στιγµή είναι να διαχωρίσω την θέση µου έντιµα, αλλά και ξε-
κάθαρα . Είναι προσωπική µου ανάγκη, προσωπική µου επιλογή µιας και θεωρώ 
ότι ο κάθε ένας από εµάς, αποτελεί το άθροισµα των επιλογών του. 

Απέναντί µου, βλέπω µόνο τους δηµότες αλλά και µια σειρά άξιων συναδέλ-
φων και συνεργατών µου, µε τους οποίους συνεργαστήκαµε κάτω από εξαιρετι-
κές, αλλά και ορισµένες φορές  αντίξοες συνθήκες, και τους ευχαριστώ µέσα από 
την καρδιά µου. Μπροστά µου όµως, βλέπω τον νέο δρόµο για ένα καλύτερο µέλ-
λον για τον τόπο, µέσα από το εφικτό, και το ρεαλιστικό . Και µόνο προς αυτό τον 
δρόµο θα κινηθώ.

Σας ευχαριστώ.
Με εκτίµηση 

Γιώργος ∆ασκαλάκης
∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών
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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

Μπαίνουµε πια για τα καλά στην προεκλο-
γική περίοδο για τις ∆ηµοτικές Εκλογές 
του ερχόµενου Μαΐου. Όπως είναι φυσι-

κό, όλες οι ∆ηµοτικές Παρατάξεις θα ετοιµάσουν και 
θα διανείµουν ενηµερωτικά φυλλάδια µε το πρό-
γραµµά τους. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα µπο-
ρέσουν να κρίνουν  ποια παράταξη τους προτείνει 
ένα αποδεκτό πρόγραµµα για την αναβάθµιση του 
∆ήµου τους. Του ∆ήµου τους ή της Πόλης τους; Το 
ερώτηµα δεν είναι θεωρητικό!

  Το πρώτο που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
οι πολίτες είναι ότι η σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
έχει µια ευρύτατη γκάµα αρµοδιοτήτων που καλύπτει 
όλους σχεδόν τους τοµείς της δραστηριότητας ενός αν-
θρώπου στη σύγχρονη  κοινωνία. 

Ο κατάλογος των τοµέων που έχει αρµοδιότητες 
ένας ∆ήµος είναι σχεδόν ατελείωτος: Παιδεία, Υγεία, 
Περιβάλλον, Ασφάλεια, Κοινωνική πολιτική, Κυκλο-
φορία, Συγκοινωνίες, Τοπική οικονοµική δραστηριότη-
τα, Αναψυχή και πολλά άλλα. Για τους ίδιους όµως το-
µείς υπάρχουν και άλλοι πολιτειακοί θεσµοί που έχουν 
σχετικές αρµοδιότητες. Επί παραδείγµατι, σηµαντικές 
αρµοδιότητες στους προανεφερθέντες τοµείς έχουν επί-
σης οι Περιφέρειες, τα Υπουργεία ως όργανα της Κε-
ντρικής εξουσίας, αλλά και µεγάλοι κρατικοί Οργανι-
σµοί όπως ο ΟΣΕ, Ο Οργανισµός της Αθήνας, η ΕΥ∆ΑΠ, 

ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, ο 
ΗΣΑΠ, η ∆ΕΗ και πολλοί άλλοι.

  Με βάση την πληθώρα των φορέων που συνδι-
αµορφώνουν την καθηµερινότητα του πολίτη και την 
εικόνα της πόλης τίθεται το πρακτικό ερώτηµα του κα-
τά πόσον γνωρίζουν οι πολίτες «ποιος» ευθύνεται για 
«τι» στην  πόλη τους. Είναι προφανές πως αν δεν είναι 
γνωστές οι κατανοµές αρµοδιοτήτων και ευθυνών τό-
τε δεν µπορεί  να είναι πολύ ακριβείς και οι µηχανισµοί 
βάσει των οποίων θα κριθούν τα προγράµµατα των δη-
µοτικών παρατάξεων! 

  Ας πάρουµε ένα παράδειγµα από την καθηµερι-
νότητα µιας πόλης και ας δούµε τι σηµαίνει στην πράξη 
αυτή η εµπλοκή πολλών φορέων σε ένα τοµέα. Η κα-
θαριότητα αποτελεί για τους περισσότερους πολίτες την 
πιο γνωστή αρµοδιότητα ενός σύγχρονου δήµου. Πα-
ρά ταύτα: Τα σκουπίδια που µαζεύει ένας δήµος πρέπει 
κάπου να αποτεθούν. Αυτή η χωροθέτηση όµως, αφο-
ρά στα οικιακά απορρίµµατα, τα οποία  δεν είναι αρµο-
διότητα των ∆ήµων αλλά της Περιφέρειας. Αυτό σηµαί-
νει ότι ένα απορριµµατοφόρο του ενός δήµου µπορεί 
να χρειάζεται να κάνει µια διαδροµή πολλών χιλιοµέ-
τρων µέχρι τη χωµατερή, ενώ το απορριµµατοφόρο 
ενός άλλου δήµου να χρειαστεί να κάνει τη µισή ή και 
λιγότερη διαδροµή. Αποτέλεσµα είναι η τεράστια δια-
φορά τόσο στον αριθµό του απαιτουµένου προσωπι-

κού, όσο και στο κόστος λειτουργίας µεταξύ των υπη-
ρεσιών καθαριότητας των δύο ∆ήµων. 

Σηµειωτέον δε, ότι στον τοµέα της διαχείρισης των 
απορριµµάτων για τους δήµους της Αττικής εµπλέκεται 
πολύ σηµαντικά και ο Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδε-
σµος Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ), που αποτελεί τη µετεξέ-
λιξη του εν πολλαίς αµαρτίαις περιπεσόντος ΕΣ∆ΚΝΑ. 

Αυτή η πολλαπλότητα φορέων που έχουν αρµο-
διότητες για κάποιο τοµέα δεν είναι, πάντοτε, αποτέλε-
σµα Γραφειοκρατίας, αλλά οφείλεται στην πολυπλο-
κότητα της σύγχρονης διακυβέρνησης των αστικών πε-
ριοχών. 

Αλλοίµονο αν κάθε δήµος χωροθετούσε και από 
µια χωµατερή, ή αλλοίµονο αν ο κάθε ∆ήµος αποφά-
σιζε για τα δροµολόγια των αστικών συγκοινωνιών σε 
µια λεωφορειακή γραµµή που διασχίζει δύο ή και πε-
ρισσότερους ∆ήµους. Θα είχαµε το απόλυτο χάος. Το 
ίδιο φυσικά θα ίσχυε αν ο κάθε δήµος  από τον οποίο  
διέρχεται ο προαστιακός θα ήθελε να καθορίζει ο ίδιος 
τις ώρες που ο προαστιακός θα εξυπηρετούσε τους 
σταθµούς οι οποίοι  βρίσκονται µέσα στα γεωγραφικά 
του όρια!

  Τα δύο παραδείγµατα που προαναφέραµε βοη-
θούν στο να γίνει ξεκάθαρο ότι η διοίκηση ενός σύγ-
χρονου ∆ήµου απαιτεί πλέον εξειδικευµένες γνώσεις 
και πρόγραµµα έργων που ξεπερνούν κατά πολύ τους 

πατροπαράδοτους  τρόπους διοίκησης  των ΟΤΑ. Σή-
µερα δεν υπάρχουν θεσµικά, πολλώ  δε µάλλον λει-
τουργικά στεγανά. ∆εν υπάρχουν αποµονωµένες νησί-
δες διοίκησης λες και οι ∆ήµοι λειτουργούν εν κενώ.

  Η παραπάνω διαπίστωση για την πολυπλοκότη-
τα του χώρου λειτουργίας ενός δήµου έχει άµεση και 
πρακτική σηµασία στον τρόπο που µια ∆ηµοτική Πα-
ράταξη  σκέφτεται να διοικήσει το ∆ήµο. Ήδη, έχουν 
εµφανιστεί «προτάσεις»  πού όχι απλώς είναι λανθα-
σµένες από άποψη αναπτυξιακού σχεδιασµού, αλλά 
και έξω από το επιτρεπόµενο πλαίσιο λειτουργίας των 
∆ήµων. 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι µια πόλη είναι ένας πολύ 
σύνθετος χώρος, όπου ο ∆ήµος έχει τον σηµαντικότε-
ρο ρόλο σε  ό,τι αφορά στην καθηµερινότητα του πο-
λίτη. Ωστόσο  δεν είναι η µοναδική οργανωµένη οντό-
τητα στην πόλη. Με άλλα λόγια, ένας δήµος θα χρεια-
στεί να συνεργαστεί, θα χρειαστεί να διεκδικήσει, θα 
χρειαστεί να συγκρουστεί. Ίσως, κάποιοι πρέπει να συ-
µπληρώσουν τις γνώσεις τους σε θέµατα διοίκησης και 
αναπτυξιακού σχεδιασµού ενός σύγχρονου ∆ήµου! 

Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης,
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών

Επικεφαλής Παράταξης
«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα»

Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα µπορέσουν να κρίνουν  ποια παράταξη
τους προτείνει ένα αποδεκτό πρόγραµµα για την αναβάθµιση του ∆ήµου

Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου Αχαρνών
Φιλόπτωχοι  Ταµείο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Το Φιλόπτωχο ταµείο Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών ευχαριστεί θερµά την Εταιρεία ΑΙ-
ΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο προσωπικά για την ευγενή χορηγία του. Σαράντα 
(40) δωροεπιταγές γνωστής αλυσίδας supermarket διανεµήθηκαν στις άπορες οικογένειες 

που στηρίζονται από την Φιλόπτωχο µας εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων.  Για ακόµη 
µια φορά, τόσο η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών όσο και 
οι οικογένειες που έλαβαν τις δωροεπιταγές, ευχαριστούµε θερµά τον κ. Μαρτίνο για την στή-

ριξη και την αγάπη του. 

Με Εκτίµηση
Ο Πρόεδρος: Ιερεύς Απόστολος Αντωνίου 

Τα Μέλη: Σταµατίνα Ράπτη-∆ηµοπούλου, Ελένη Ράπτη-Μαραγιάννη,
Αικατερίνη Κουντουριώτη, Αλέκα ∆ηµάκου
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Ιατρικός τουρισµός:  Ποιος επιτέλους θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει µια αποτελεσµατική πολιτική;
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αρχίσει να αναδεικνύεται σε 

προορισµό εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ανάµεσα  στις 
οποίες ο τουρισµός υγείας µοιάζει να είναι αυτός µε τις µεγα-

λύτερες προοπτικές. Και αυτό γιατί έχει δυνατότητα ανάπτυξης καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, συµβάλλοντας στην επιµήκυνση της του-
ριστικής περιόδου, ενώ παράλληλα συνεπάγεται επενδύσεις σε νέ-
ους τοµείς, εµπλουτισµό του επιπέδου των προσφερόµενων υπηρε-
σιών, ποιοτική βελτίωση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος µέ-
σω της τόνωσης της λειτουργίας των ξενοδοχείων, των εστιατορίων 
και των αεροπορικών εταιρειών.

Σε παγκόσµιο επίπεδο, τα έσοδα της αγοράς ιατρικού τουρι-
σµού αγγίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά σε ετήσια βάση µε συνεχώς 
αυξητικές τάσεις. Ήδη, χώρες όπως η Ινδία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊ-
λάνδη, η Κόστα Ρίκα, το Ισραήλ, η Πολωνία και η Τουρκία έχουν 
αντιληφθεί τις δυνατότητες κέρδους και συνεχώς επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους στον τοµέα αυτό, δηµιουργώντας νέες υπο-
δοµές. Μάλιστα, η γειτονική Τουρκία έχει έσοδα πάνω από 4 δισ. 
τον χρόνο, έχει δηµιουργήσει ελεύθερες ζώνες χωρίς φορολογία, 
και µάλιστα γνωστή τουρκική αεροπορική εταιρεία παρέχει πακέ-
τα προσφορών ιατρικού τουρισµού.

Μία ανταγωνιστική θέση στην αγορά του ιατρικού τουρισµού, 
θα µπορούσε να κατέχει και η Ελλάδα, αντιλαµβανόµενη τα υψη-
λά οφέλη και εκµεταλλευόµενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήµα-
τα. Συγκεκριµένα, το εύκρατο κλίµα µας ευνοεί την αποκατάστα-
ση και την αποθεραπεία, η χώρα µας διαθέτει 750 ιαµατικές πηγές, 

οι υποδοµές µας νοσοκοµειακές και ξενοδοχειακές είναι ανεπτυγ-
µένες, η νοµοθεσία είναι αρκετά ευνοϊκή, το ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό είναι ιδιαίτερα καταρτισµένο και οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες διακρίνονται από υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστικές τι-
µές (έως και είναι 5 φορές χαµηλότερες από αυτές των ΗΠΑ).

Συνεπώς, η χώρα θα µπορούσε να προσελκύει κάθε χρό-
νο για την επόµενη πενταετία τουλάχιστον 100.000 «ασθενείς-
ταξιδιώτες», επιτυγχάνοντας έσοδα άνω των 400 εκατ. ευρώ 
ετησίως, θα µπορούσε να αναστρέψει µε τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας τη φυγή στο εξωτερικό εξειδικευµένου ιατρι-
κού προσωπικού- brain drain  – γιατί όχι και να την εκµεταλλευ-
τεί εφαρµόζοντας σχήµατα συνεργασίας µε τους Έλληνες για-
τρούς που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι µας εκ-
προσωπούν άξια και θα µπορούσαν να γίνουν πρεσβευτές της 
Ελλάδας στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η χώρα µας αναδεικνύεται τελευταία ως ελκυ-
στικός προορισµός για τα ζευγάρια που επιθυµούν να αποκτή-
σουν παιδί και ήδη ενδιαφερόµενοι από 65 χώρες έχουν επιλέ-
ξει την Ελλάδα για την πραγµατοποίηση του σκοπού τους.

Ενώ όµως τα θεµέλια για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρι-
σµού έχουν τεθεί θεωρητικά, στην πράξη το µερίδιο αγοράς της 
χώρας µας στην παγκόσµια αγορά είναι πολύ µικρό, ενώ η κρα-
τική αδράνεια και η προσπάθεια κατευνασµού κάθε ιδιωτικής 
πρωτοβουλίες, όχι µόνο αποθαρρύνουν κάθε έννοια ενίσχυσης 

του ιατρικού τουρισµού, αλλά στερούν από τη χώρα σηµαντικά 
οικονοµικά οφέλη και επενδυτικές ευκαιρίες.

Συνεπώς, η ανάγκη συστράτευσης όλων όσοι επιθυµούν να 
συµβάλλουν στον σχεδιασµό για την ανάπτυξή της και την ανά-
δειξη επενδυτικών ευκαιριών στον τοµέα του Τουρισµού Υγείας 
είναι πλέον επιτακτική.

Αρχικά, θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη ιατρικού τουρισµού, προσελκύοντας κατά κύριο 
λόγο άτοµα από την Ευρώπη, τα αραβικά κράτη και την περιοχή 
της Μεσογείου, να πραγµατοποιηθεί η πιστοποίηση των νοση-
λευτικών µονάδων, να γίνει εύκολη πρόσβαση των ασθενών στη 
χώρα και η έκδοση βίζας, να καταστεί εφικτή η συνεργασία δη-
µόσιου και ιδιωτικού τοµέα και να απλοποιηθεί η συνεργασία 
µεταξύ νοσοκοµείων, ξενοδοχείων και αεροπορικών εταιρειών.

Τέλος, προϋπόθεση για την ισορροπηµένη και ορθολογι-
κή ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού είναι η θέσπιση και υιο-
θέτηση ενός νοµοθετικού πλαισίου, σύµφωνου µε τις διεθνείς 
τάσεις της συγκεκριµένης αγοράς, που θα παρακολουθεί και 
θα εναρµονίζεται µε τις υπάρχουσες ροές πελατών. Βασική προ-
τεραιότητα θα πρέπει να είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµέ-
νου και συντονισµένου σχεδίου ανάπτυξης, µε σκοπό την τό-
νωση της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση ξένων επενδυ-
τικών κεφαλαίων και κατά συνέπεια την ανατροπή της δυσµε-
νούς οικονοµικής συγκυρίας.

ΝΕΑ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜ.Τ.Ο. ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ   

 ΚΑΙ  Ν.Ο.∆.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Τα   ∆.Σ.   της  ∆ΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων και της 

Ν.Ο.∆.Ε.  Βόρειας Αττικής, προσκαλούν τα µέλη  και τους φίλους  της  
Νέας ∆ηµοκρατίας, στην εκδήλωση  για την κοπή της Βασιλόπιτας  που 
διοργανώνει  την Τρίτη  22 Ιανουαρίου  2019 και ώρα  17.30 µ.µ. στα 

Γραφεία  των  στην Κεντρική Πλατεία  Αγίου  Βλασίου.
Στην εκδήλωση θα παραστούν  οι Βουλευτές  και Πολιτευτές, οι νέοι 

υποψήφιοι στις Περιφερειακές και ∆ηµοτικές εκλογές 
και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης  Γιώργος Πατούλης. 

Σας  περιµένουµε  να  κάνουµε, το ξεκίνηµα της  Ελπίδας. Καλή χρονιά. 
Το 2019 θα πάµε µπροστά.  Το αξίζουµε και το µπορούµε.

Η  Πρόεδρος  ∆ΗΜ.Τ.Ο.                                    Η  Πρόεδρος  Ν.Ε.Β.Α.
Γεωργία  Βλάχου                                                   Φρόσω  Σακελαρίου 

 ΝΕΑ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜ. Τ.Ο  ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ 

 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών - Θρακοµακεδόνων κάνει γνωστά στα µέλη

κ τους φίλους της Ν.∆. της περιοχής µας τα εξής: 
Οι πολιτικές συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, συνάξεις, εκδροµές και
καφέδες κ.λ.π. που οργανώνονται ή συγκαλούνται έξω ονόµατος
της Ν.∆. Αχαρνών - Θρακοµακεδόνων και  πραγµατοποιούνται
σε δηµόσιους χώρους είναι απαραίτητο να έχουν την εγγραφή

συναίνεση κ την σφραγίδα της ∆ΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών - Θρακοµακεδόνων. 
Ειδικά σε σχέση µε τις διεργασίες εν όψει των εκλογών της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης της περιοχής µας, η ∆ηµ. Τ.Ο Αχαρνών - Θρακοµακεδό-
νων έχει έως τώρα διατηρήσει ίσες αποστάσεις προς όλους κ επιθυµεί

ο προεκλογικός αγώνας να διατηρηθεί σε ευπρεπή επίπεδα. 

Η πρόεδρος της ∆ΗΜ. Τ.Ο. Αχαρνών και  Θρακοµακεδον
Γεωργία   Βλάχου
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Ο Οδυσσέας Καµπόλης, 
Υποψήφιος ∆ήµαρχος για 
την ολική επαναφορά
του δήµου στο δρόµο 
της προοπτικής

Είναι γνωστό πως ο ∆ήµος Αχαρνών είναι 
ένας από τους λίγους ∆ήµους της επικρά-
τειας που τελούν ουσιαστικά υπό καθε-

στώς πτώχευσης, µε τους χειρισµούς των έως 
τώρα ∆ηµοτικών αρχών να µην έχουν κατα-
φέρει να λύσουν το θέµα. Παράλληλα, σε ένα 
δήµο µε έντονη την οσµή σκανδάλων και µε 
υποψίες για πληθώρα περιπτώσεων κακοδι-
αχείρισης θα περίµενε κανείς το ενδιαφέρον για τα κοινά να µειώνεται και η εµπλο-
κή σοβαρών και επιτυχηµένων επαγγελµατικά ανθρώπων να είναι ανύπαρκτη, 
κάτι που θα ήταν πλήγµα για το µέλλον της αυτοδιοίκησης. 

Σε αυτό το τοπίο, ο επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «Αχαρνείς», Οδυσσέας 
Καµπόλης, διακεκριµένος νοµικός και άνθρωπος της λογικής φαίνεται πως δεν έχασε 
το κουράγιο του απέναντι σε ακραίες και εξόφθαλµες πρακτικές που αντιµετώπισε ως 
ελάσσονα αντιπολίτευση στα έδρανα του δηµοτικού συµβουλίου. 

Με συνεχείς παρεµβάσεις, προτάσεις και εµπεριστατωµένες κινήσεις, πολλές από 
τις οποίες υιοθέτησε ακόµη και αντέγραψε ο νυν ∆ήµαρχος κ. Κασσαβός καθώς και 
άλλες παρατάξεις βάζει πλώρη για τη δηµαρχία και φαίνεται πως συσπειρώνει γύρω 
του όλες τις υγιείς δυνάµεις της περιοχής που θέλουν µια νέα αρχή, σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες από την τοπική κοινωνία. 

Είναι χαρακτηριστικό πως το ενδιαφέρον του για την τοπική αυτοδιοίκηση τον οδή-
γησε να εργασθεί συστηµατικά για τη δηµιουργία πλαισίου συνεργασιών ∆ήµων και 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων προς όφε-
λος των τοπικών κοινωνιών, ενώ δεν ακολούθησε την κλασσική στείρα καταγγελτι-
κή αντιπολίτευση στα δηµοτικά συµβούλια. 

Παράλληλα, η πολύχρονη εµπειρία του σε καίριες θέσεις ευθύνης και η τεχνογνω-
σία του σε ζητήµατα, νοµοθετικής και διοικητικής φύσεως, έχουν συντελέσει ώστε 
-ακόµη και υπηρετώντας στην αντιπολίτευση του ∆ήµου- να βρεθούν λύσεις έπειτα 
από παρεµβάσεις του σε σηµαντικά προβλήµατα, ενεργοποιώντας και τις κοµβικές 
επαφές του. 

Πραγµατιστής και µετριοπαθής αλλά ταυτόχρονα αποφασισµένος να κάνει το δή-
µο Αχαρνών πρότυπο, από παράδειγµα κακοδιαχείρισης που είναι τώρα και µε ένα 
πολυσυλλεκτικό σχήµα, δίχως κοµµατικές εξαρτήσεις και ακραίες κορώνες, στοίχηµα 
του είναι η ενίσχυση της συµµετοχικότητας σπάζοντας το απόστηµα των παρατυπιών, 
των ύποπτων συνδιαλλαγών και γενικότερα όλων εκείνων των πρακτικών που έχουν 
δυσφηµίσει τον δήµο Αχαρνών στο πανελλήνιο. 

Όπως σηµειώνουν πηγές από την περιοχή ο Οδυσσέας Καµπόλης αποτελεί τη δύ-
ναµη που µπορεί να ανατρέψει τους παρόντες συσχετισµούς και να επανεκκινήσει το 
δήµο Αχαρνών προς το δρόµο της κανονικότητας και της προοπτικής.

Αναδηµοσίευση από την ιστοσελίδα «hecaller.gr»

Στα  σκαριά Νέα  ∆ηµοτική  
Παράταξη  στις Αχαρνές !!!

Την υποψηφιότητά της 
για τη ∆ηµαρχία
Αχαρνών,
ανακοίνωσε 
η  Χρύσα ∆ουρίδα

Παράταξη, Συνδυασµός, Επικεφαλής, 
Πρόγραµµα, Επίλυση προβληµάτων, 
Μέλλον, Φώτα, Κάµερες, Ντουντού-

κες…λέξεις και καταστάσεις µε τις οποίες ερ-
χόµαστε αντιµέτωποι τον τελευταίο καιρό. 
Τολµώ να µπω σ’ αυτήν την αρένα θεωρώ-
ντας πως έχω να παρουσιάσω κάτι διαφορε-
τικό, να προτείνω µια άλλη οπτική, µια άλλη 
θέαση των πραγµάτων. Σκοπεύω να χρησιµοποιώ λέξεις όπως επιλογή, δηµιουρ-
γία δυνατοτήτων, έµπνευση, ενδυνάµωση, ακρόαση, αυτογνωσία, ευθύνη, ανά-
θεση αρµοδιοτήτων, ηγεσία, ευτοπία, prioritizing, self-branding…

Και οι λέξεις για µένα έχουν τεράστια δύναµη. Είναι ο λόγος, ο λόγος µου.
Θέλω να προτείνω ένα παράλληλο παιχνίδι µε νέους κανόνες. Με γνώµονα τη 

φρεσκάδα του καινούργιου, τον ενθουσιασµό, τη συνεχή εκπαίδευση. Ένα παιχνίδι 
όπου ελπίζω να συµπαρασύρω πρώην θεατές, νέους παίχτες, και, γιατί όχι, παλιούς 
παίχτες που θα δουν την αξία του νέου παιχνιδιού.

Με κατηγορούν πως δεν είµαι “πολιτικός”. Όντως. ∆εν µου αρέσουν οι τυπικές 
χαιρετούρες. Το να κάθοµαι στην πρώτη γραµµή και να φεύγω βιαστικά στο πεντάλε-
πτο. ∆εν έχω βρει ακόµη το “καλό µου προφίλ” στις φωτογραφίσεις. ∆εν έχω το “µι-
κρόβιο του µικροφώνου”…

Είµαι όµως πολιτικός. Αυτός που ασχολείται µε τα της πόλης, την πολιτική και κοι-
νωνική ζωή της πόλης, σε αντιδιαστολή µε τον ιδιώτη (idiot). Είµαι πολιτικός γιατί έχω 
επιλέξει να έχω την ιδιότητα του πολίτη, όχι µόνο τα δικαιώµατα, µα και το 100% της 
ευθύνης της αντιµετώπισης των καταρρεύσεων που προκύπτουν.

Ποια είµαι λοιπόν: Χρύσα ∆ουρίδα, ετών 46, παντρεµένη, µε δύο υπέροχα παιδιά, 
σπουδές Νοµικής και Μετάφρασης /∆ιερµηνείας, µιλώ 5 ξένες γλώσσες, διδάσκω εδώ 
και 29 χρόνια, εκλεγµένη Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων τα τε-
λευταία 4,5 χρόνια, αφού είχα ασχοληθεί ενεργά για χρόνια µε τους συλλόγους  γο-
νέων δηµοτικού και γυµνασίου, εµπνέοντας κι άλλους ανθρώπους να συµµετέχουν, 
ανεβάζοντας εκθετικά τη δύναµη και το εύρος όσων συνδηµιουργήσαµε.

Είµαι επίσης αυτή που δηµιούργησε την παιδική Βιβλιοθήκη στο Πνευµατικό Κέ-
ντρο Θρακοµακεδόνων και έστησε δεκάδες δράσεις για όλες τις ηλικιακές οµάδες και 
πάνω από 20 τµήµατα που παρέχονται δωρεάν στους συνδηµότες µας.

Τέλος είµαι αυτή που οργάνωσε και πραγµατοποίησε το Thrakomakedones 
Summer Camp 2018.

Είµαι ροµαντική – πιστεύω ακράδαντα ότι όλα γίνονται- αλλά και αυτοκυρίαρχη, 
ξέρω να διοχετεύω την ενέργειά µου στοχευµένα όπου χρειάζεται.

Αγαπώ το ωραίο, το πρωτοποριακό, το καινοτόµο. Ανοιχτή στη γνώση, ικανή στο 
να συνδυάζω πληροφορίες, να αναθέτω αρµοδιότητες, δυναµική, εργατική. Ξέρω να 
ξεχωρίζω τα προσόντα των ανθρώπων και να τους δίνω κίνητρα για να τα’ αναδείξουν, 
να βγάλουν το καλύτερό τους.

Έτσι επιλέγω να πάρω την ευθύνη για τη δηµιουργία µιας οµάδας που σκοπό έχει 
να εντάξει κι άλλους ανθρώπους σ’ ένα πεδίο δυνατοτήτων που θα δηµιουργούµε 
όλοι µαζί. Όχι ν’ αλλάξουµε την πόλη. Γιατί η προσπάθεια αλλαγής µόνο αντίσταση 
µπορεί  να φέρει.

Όχι να σώσουµε την πόλη. Γιατί δεν είµαστε µεσσίες. Όχι να διορθώσουµε τα προ-
βλήµατα. Γιατί αυτά αποδυναµώνονται όταν απλά δεν τα φωτίζεις. Όχι να βελτιώσου-
µε το επίπεδο των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι είναι ολοκληρωµένοι και τέλειοι. 
Απλά µπορεί να µην το ξέρουν. Και δίνοντάς τους αξία µέσα από το έργο σου, το µα-
θαίνουν.

Γι’ αυτό το λόγο διεκδικώ τη δηµαρχία. Κίνητρά µου δεν είναι ούτε η φιλοδοξία 
ούτε η έπαρση. Μόνο το ότι µπορώ. Μπορώ να εµπνεύσω ανθρώπους, να τους εκ-
παιδεύσω, να τους ενδυναµώσω, να τους κάνω να δουν τις επιλογές, να τους βοηθή-
σω να δηµιουργήσουν δυνατότητες, να τους εντάξω σ’ ένα όραµα που µε αγγίζει, µε 
κινητοποιεί και µε εµπνέει…

Χρύσα ∆ουρίδα
Υποψήφια ∆ήµαρχος ∆ήµου Αχαρνών
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Τ ην δέσµευση ότι η δηµοτική 
κοινότητα Θρακοµακεδόνων 
θα λάβει το ενδιαφέρον που 

της αξίζει, δίνει ο υποψήφιος 
δηµοτικός σύµβουλος και 
συντονιστής της δηµοτικής 
παράταξης «Νέα ∆ύναµη» 
Αχαρνών, Σωτήρης Αλεπούς.  

«Οι Θρακοµακεδόνες και η 
Βαρυµπόµπη , µε τον πρότυπο  οικιστικό 
σχεδιασµό,   αποτελούν την ωραιότερη 
περιοχή του δήµου µας και µία από τις 
καλύτερες ολόκληρης της Αττικής δίπλα 
σε έναν από τους τελευταίους πνεύµονες 
πρασίνου, τον Εθνικό ∆ρυµό της 
Πάρνηθας. Ωστόσο αν και αποτελούν 
ιδανική  τοποθεσία, που κάθε δήµος θα 
ήθελε να έχει, δεν έχει δοθεί ακόµα η κατάλληλη προσοχή από τις µέχρι 
τώρα δηµοτικές αρχές προκειµένου να προστατεύσουν και να αναδείξουν  
το πρότυπο οικιστικό χαρακτήρα τους.    

Σκοπός µας ως αυριανή δηµοτική αρχή είναι:
Να εγγυηθούµε την ασφάλεια των πολιτών και την αναβάθµιση της 

οικιστικής και  ποιοτικής ταυτότητας τους. 
Η δηµιουργία αστικών πάρκων, παιδικών χαρών και πλατειών 

βασισµένη σε ευρωπαϊκά πρότυπα, που µπορούν να κάνουν τους 
Θρακοµακεδόνες περισσότερο  φιλόξενους και προσιτούς.    

Η οριστική επίλυση του µείζονος προβλήµατος της αποχέτευσης που 
προσβάλει τους κατοίκους αλλά και τη γενικότερη εικόνα του δήµου µας, 
αποτελεί για εµάς  στη «Νέα ∆ύναµη» πάγια επιδίωξη.

Η έλλειψη επαρκούς φωτισµού στις γειτονιές της περιοχής 
τροµοκρατεί τους κατοίκους και ενθαρρύνει την αύξηση της 
εγκληµατικότητας. Για εµάς αποτελεί προτεραιότητα η κάλυψη µε 
φωτισµό ολόκληρης της περιοχής η οποία ταυτόχρονα θα αποτελεί 
αισθητική παρέµβαση και θα δίνει στον πολίτη την αίσθηση ασφάλειας 
που του αξίζει.

Σαν αυριανή ∆ηµοτική  Αρχή θα εξαλείψουµε το οργανωµένο 
έγκληµα που δρα ανεξέλεγκτα οικειοποιούµενο την περιοχή και τις 
περιουσίες των πολιτών και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των κατοίκων.  

Αποτελεί για εµάς στη «Νέα ∆ύναµη» πάγια επιδίωξη η κατασκευή 
ενός Νέου Υπερσύχρονου Κοιµητηρίου, µε πρόβλεψη πεντηκονταετίας, 
δίνοντας έτσι οριστική λύση στο τεράστιο διαχρονικό πρόβληµα που 
ταλανίζει πολλές δεκαετίες τον ∆ήµο Αχαρνών.      

Σε αυτή την οµαδική προσπάθεια της παράταξής µας, για την ανάδειξη 
των Αχαρνών, θα ήθελα να καταθέσω από ψυχής την δέσµευση µου ότι 
οι Αχαρνές θα αποτελέσουν πρότυπο πόλης και διοίκησης,  όχι µόνο για 
το νοµό Αττικής αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα».

Σωτήρης Αλεπούς
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος-
Συντονιστής ∆ηµοτικής Παράταξης

Ο ι δυνατότητες του 
δήµου Αχαρνών 
στον τοµέα της 

ανάπτυξης της βιοµηχανίας 
είναι πολύ µεγάλες αφού η 
περιοχή προσφέρεται για 
την εδραίωση βιοµηχανικής 
δραστηριότητας λόγω των 
µεγάλων εκτάσεων που 
διαθέτει ο δήµος µας αλλά 
και της γεωγραφικής του 
θέσης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ενίσχυση της 
βιοµηχανίας στον τόπο µας 
είναι η δηµιουργία των σωστών 
υποδοµών ώστε να ανοιχτούν 
οι δρόµοι που θα καταστήσουν τις περιοχές ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ πόλο 
έλξης περαιτέρω επενδύσεων αλλά και θα προσδώσουν κίνητρα 
στις υπάρχουσες βιοµηχανίες να εγκαταστήσουν τους εκθεσιακούς 
τους χώρους εντός των ζωνών αυτών διευκολύνοντας τους ιδιώτες 
επενδυτές, δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο δήµο µας. 

Συγκεκριµένα παραθέτω τις προτάσεις µου, οι οποίες 
προέρχονται µέσα από µελέτες που ήδη έχουν εκπονηθεί και 
διεργασίες οι οποίες πρόκειται να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη 
των ζωνών ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ: 

• Ένταξη των ζωνών ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ στο σχέδιο πόλεως. 
• Άµεση σύνδεση των ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ µε το δίκτυο ακαθάρτων. 
• Βελτιστοποίηση- διεύρυνση του οδικού δικτύου της πόλης 

µας για ευκολότερη πρόσβαση στις περιοχές ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ. 
• Βελτιστοποίηση οδικού φωτισµού που συνεπαγωγικά 

θα αναβαθµίσει και τις περιοχές πλησίον των ζωνών και θα 
θέσει τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και των 
εκθεσιακών χώρων των επιχειρήσεων στο δήµο µας. 

• Άµεση σύνδεση των ζωνών ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ µε το δίκτυο 
της ΕΥ∆ΑΠ. 

• Άµεση µείωση των δηµοτικών τελών στις επιχειρήσεις 
κατά 50% ώστε να κάνουµε τις επιχειρήσεις µας βιώσιµες και 
το δήµο µας πιο ελκυστικό για τέτοιου είδους επενδύσεις. 

Από την εµπειρία που έχω αποκοµίσει από επισκέψεις µου 
σε αντίστοιχες περιπτώσεις βιοµηχανικών ζωνών του 
εξωτερικού, θεωρώ πως πλέον έχοντας εικόνα και εµπειρία 
στον τρόπο σχεδιασµού, ο δήµος Αχαρνών έχει τα εχέγγυα 
για να δηµιουργήσει µία πρότυπη ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ που ως 
συνέπεια θα συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη του 
τόπου µας. 

Γρηγόρης Συρανίδης
 Τοµεάρχης Βιοµηχανίας & Βιοτεχνίας 

Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος - «Νέα ∆ύναµη»

Τ ις ευχαριστίες τους προς το πρόσωπο 
του επικεφαλής της δηµοτικής 
παράταξης «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών, 

Παναγιώτη Γρηγοριάδη, εξέφρασαν οι 
οικογένειες τις οποίες ο κ. Γρηγοριάδης  
επισκέφθηκε τις ηµέρες των Χριστουγέννων 
προσφέροντάς τους χρήµατα και τρόφιµα. 

Μία εκ των οποίων  και η οικογένεια του κυρίου 
Γεώργιου  Καραγιαννίδη, πατέρα οκτώ παιδιών  ο 
οποίος άνοιξε το σπίτι του τις ηµέρες των εορτών και 
κάλεσε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι,  τους κκ. 
Παναγιώτη Γρηγοριάδη καθώς και εκπροσώπους 
της δηµοτικής παράταξης «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών,  
Σωτήρη Αλεπού και Γιώργο Αµανατίδη. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο κύριος Γρηγοριάδης, 
κάθε χρόνο εδώ και 25 χρόνια, βρίσκεται στο 
πλευρό οικογενειών της πόλης µας, µε τις οποίες 
µοιράζεται τις ηµέρες των Χριστουγέννων ενώ 
παράλληλα πραγµατοποιεί σηµαντικό 
φιλανθρωπικό έργο. 

Ο κ. Γρηγοριάδης αποκρινόµενος στις 
ευχαριστίες των οικογενειών δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Η αγάπη και η φιλοξενία αυτών 
των ανθρώπων, οι οποίοι ανοίγουν τα σπίτια τους 
και µας κάνουν µέλη των οικογενειών τους είναι 
πολύ µεγαλύτερη και σηµαντικότερη από τα όσα 
πράττουµε εµείς για εκείνους. Άλλωστε ως 
εκπρόσωποι της πόλης µας, θα πρέπει να 
παρακινούµε µε τις πράξεις µας, όλους τους 
συµπολίτες µας να επενδύσουν στην αλληλεγγύη 
και στην αγάπη γιατί µόνο έτσι µπορούµε να 
φτιάξουµε µία κοινωνία για την οποία θα 
αισθανόµαστε υπερήφανοι». 

Γραφείο Τύπου
∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Σωτήρης Αλεπούς: Σκοπός µας η προστασία 
και η ανάδειξη του πρότυπου οικιστικού 
χαρακτήρα θρακοµακεδόνων και βαρυµπόµπης

Η εξυγείανση των βιοµηχανικών περιοχών 
του δήµου µας καθοριστικός παράγοντας για 
την άµεση ανάπτυξη στην Πόλη των Αχαρνών

Στο πλευρό πολύτεκνων οικογενειών 
της Πόλης µας πέρασε τις ηµέρες
των χριστουγέννων η ∆ηµοτική
Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών
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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.

Δημήτριος Τσατσο λης  
«∆ηλώνω το παρών στα Αυτοδιοικητικα
Με υποψήφιο ∆ήµαρχο τον ΒΡΕΤΤΟ ΣΠΥΡΟ» 
Κοινή διαπίστωση όλων µας είναι ότι ο τόπος 
µας τα τελευταία χρόνια περνά βαθιά κρίση 
και υπάρχει αβεβαιότητα ,προβληµατισµός 
για το µέλλον του.

Η Ιστορική πόλη µας έχει µπει σ ένα στόχο 
δυσµενούς δηµοσίας κριτικής, ώστε αντί να 
υπερηφανευόµαστε νια τον τόπο µας φθάσαµε 
σε σηµείο να αισθανόµαστε ντροπή  για αυτόν.

Ο κόσµος του τόπου µας αισθάνεται προδο-
µένος από την πλειοψηφία των εκπροσώπων 
του που όχι µονό δεν ασχολήθηκε µε τα µεγά-
λα καυτά οξυµένα προβλήµατα του τόπου αλ-
λά αντίθετα (και αυτό είναι το τραγικότερο) , 
εµπόδισαν µε την συµπεριφορά και την πολιτική στάση τους κάθε  προσπά-
θεια δράσης και αντίδρασης.

Είναι φυσικό λοιπόν σε αυτόν τον τόπο να γιγαντώνονται τα προβλήµατα, 
και οι κάτοικοι των  Αχαρνών να αισθάνονται αβοήθητοι και να ζουν έντονα 
την αγωνία και τη αβεβαιότητα για το δικό τους µέλλον και  των παιδιών τους.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο πρέπει να σπάσουµε το αµαρτωλό κατεστη-
µένο, ο τόπος κάποτε πρέπει να κλείσει τις  πληγές του και να βρει το δρόµο 
της ανάπτυξης.

1). Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής µε έργα υποδοµής και ανάπτυξης.
2). Για µια πόλη µε σωστό πολεοδοµικό σχεδιασµό.
3). Για την ενίσχυση του πολιτισµού και αθλητισµού
4). Ενίσχυση του θεσµού της κοινωνικής µεριµνάς µε µετρά υπέρ της ερ-

γαζοµένης µητέρας των ηλικιωµένων και των ευπαθών οµάδων και άλλων 
τόσων προβληµάτων. 

Απευθύνοµαι λοιπόν σε όλους τους συνδηµότες και συνδηµότισσες µου 
και σε όλες τις προοδευτικές και δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου µας να συ-
σπειρωθούν γύρω από τον ΒΡΕΤΤΟ ΣΠΥΡΟ γιατί έχει όραµα και λόγο.

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
Υποψήφιος  ∆ήµαρχος  ο Σπύρος Βρεττός 

οιν νικό αντοπ λείο Δήμου χαρν ν 
Τι χρειάζεται για την ένταξη στη δοµή

Επίσηµη έναρξη για το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του 
∆ήµου Αχαρνών, το οποίο  
συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
µείο.

Ο σκοπός της ίδρυσης του 
,είναι να  προστατεύσει και να 
µεριµνήσει για τις ευπαθείς 
οµάδες του πληθυσµού που 
πλήττονται από τις συνέπειες  
τόσο

της κοινωνικής  όσο και 
της  οικονοµικής κρίσης, κα-
ταπολεµώντας την φτώχεια, 
τον κοινωνικό αποκλεισµό 
και βοηθώντας τους έτσι στην οµαλή

επανένταξη και επανασύνδεση µε το κοινω-
νικό σύνολο. 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
αποσκοπεί στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών 
διαβίωσης των κατοίκων του ∆ήµου Αχαρνών 
ώστε να

καταστεί εφικτή ή µε αξιοπρεπείς όρους η δι-
αβίωση τους. Βασικό κριτήριο για την ένταξη, µε-
µονωµένων ατόµων ή οικογενειών  στους δικαι-
ούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας», η 
οποία αποδεικνύεται από το εισόδηµα σε συνδυ-
ασµό µε την εξέταση και άλλων κοινωνικών κρι-
τηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατά-
σταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέ-
γασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδι-
α ί τερα κο ινωνικά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν.

Στους  δικαιούχους του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου που θα ενταχθούν κατόπιν αιτήσεως µε 
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που ορίζονται 
στον κανονισµό λειτουργίας ,θα διανέµονται σε 
σταθερή και τακτική βάση τα παρακάτω είδη 
ανάλογα µε τις ανάγκες του νοικοκυριού :
• τυποποιηµένα τρόφιµα µακράς διάρκειας
• είδη ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας
• είδη βρεφικής ανάπτυξης
• είδη ένδυσης και υπόδησης
• είδη οικιακού εξοπλισµού , σχολικά είδη , βι-
βλία κ.α.
• νωπά προϊόντα.

∆ιεύθυνση : Αχαρνέων Ιππέων & Μεγά-
λου Βασιλείου, Προφήτης Ηλίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2102463543
Email :  Koinpantopolio@acharnes.gr

Ωράριο Λειτουργίας:
∆ευτέρα –Παρασκευή 8:00-16:00
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Συνέντευξη του συντοπίτη μας
υποψήφιου Βουλευτή  Νίκου Τσάτση
για τις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές 
Το µέλος του Γε-
νικού Συµβουλί-
ου και υπεύθυ-
νος του τοµέα 
Αυτοδιοίκησης 
του κόµµατος 
«∆ηµοκρατική 
Ευθύνη» κ. Νί-
κος Τσάτσης φι-
λ ο ξ ε ν ή θ η κ ε 
στην εκποµπή 
«Επί της ουσίας» 
της ∆ηµοτικής 
Ραδιοφωνίας 
Τρίπολης.

Αρχικά, ο κ. Τσάτσης αναφέρθηκε στην 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του κόµµατος που 
θα γίνει στις 19 και 20 Μαΐου , υπογραµµίζοντας ότι πάντα υπάρχει ετοιµότητα για αιφνιδια-
στικές εκλογές.

Στη συνέχεια, η συζήτηση πήγε στο σχέδιο «Κλεισθένης» µε τον κ. Τσάτση να µην διαφω-
νεί απόλυτα µε την απλή αναλογική, προτείνοντας όµως ξεχωριστά ψηφοδέλτια για ∆ηµάρ-
χους και ∆ηµοτικούς Συµβούλους.

Όσο για το σχέδιο Σκουρλέτη ζήτησε να αποσυρθεί για να επανέλθει κάτω από καλύτε-
ρες συνθήκες.

Ο Νίκος Τσάτσης είναι υποψήφιος µε τη «∆ηµοκρατική Ευθύνη» στην Περιφέρεια ∆υτι-
κής Αττικής. Γεννήθηκε το 1959 και κατάγεται από την Θεσπρωτία.  Αποφοίτησε από την Ια-
τρική Σχολή Αθηνών και ειδικεύτηκε στην Νευροχειρουργική και Τραυµατιολογία. Έχει ερ-
γαστεί επί σειρά ετών στην Μ. Βρετανία όπου και έλαβε µεταπτυχιακούς τίτλους στην Φιλο-
σοφία, στην Βιοηθική, στην Θεραπεία του Άλγους και στις Νευροεπιστήµες. Έχει διατελέσει 
µέλος του επιστηµονικού και ερευνητικού προσωπικού του University of Surrey, London. Ζει 
και εργάζεται στις Αχαρνές. Είναι ανεξάρτητος ∆ηµ. Σύµβουλος στον ∆ήµο Αχαρνών.

Ονοµαστική εορτή του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού
Ευχές για την ονοµαστική του εορτή δέ-

χθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης 
Κασσαβός, ο οποίος ευχαρίστησε θερ-

µά όλους όσους τον τίµησαν και του ευχήθη-
καν εγκάρδια για τη γιορτή του. 

Στην ονοµαστική εορτή του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών παραβρέθηκαν:
O Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρ-
νών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας. Οι 
Βουλευτές: Βλάχος Γεώργιος, Κατσίκης Κων-
σταντίνος, Μαυρωτάς Γεώργιος, Οικονόµου 
Βασίλης. Η σύζυγος του βουλευτή Μάκη Βο-
ρίδη, ∆ανάη  και ο πρώην Βουλευτής Αλέξης 
Μητρόπουλος. Οι ∆ήµαρχοι: Αµαρουσίου 
και Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γιώργος Πατούλης, 
Κηφισιάς, Γιώργος Θωµάκος, Φυλής, Χρή-
στος Παππούς. Από τις Ένοπλες ∆υνάµεις και 
τα Σώµατα Ασφαλείας οι: ∆ιοικητής Σχολής Ικά-
ρων Υποπτέραρχος (Ι) Γκοντικούλης Ιωάννης. 
∆ιοικητής 123 ΣΤΕ Σµήναρχος (Ι) Μιλτιάδης 
Φακίτσας. ∆ιευθυντής της Σχολής Αξιωµατικών 
ΕΛ.ΑΣ. κ. Βασίλειος Ρόκκος. ∆ιευθυντής Σχολ. 
Μετ/δευσης Επιµόρφωσης ΕΛ.ΑΣ. κ. Χαράλα-
µπος Καλόγηρος. ∆ιευθυντής της Σχολής Εθνι-
κής Ασφάλειας κ. Βασίλειος Βράντζας. Αστυ-
νοµικός ∆ιευθυντής και πρώην ∆ιοικητής ΑΤ 
Αχαρνών κ. Γιώργος Μπουτζαρέλης. Ο Περι-
φερειακός Σύµβουλος κ. Γιάννης Σµέρος. Ο 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρ-
νών κ. Κώστας Ρούσσας. Οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. 
Ηλίας Ζητούνης (Οικονοµικών), Λουΐζα Κο-
σµίδου (∆ιοίκησης), Παναγιώτης Πολυµενέ-
ας (Τεχνικών Υπηρεσιών), Πολύκαρπος Παπα-
δόπουλος (Περιβάλλοντος), Θεόδωρος Συρι-
νίδης (Καθαριότητας και Ανακύκλωσης), Γιώρ-
γος Σταύρου (Κοινωνικής Πολιτικής) και 
∆ηµήτριος Γιαννακόπουλος (Τοπικής Ανάπτυ-
ξης). Οι Πρόεδροι των Νοµικών Προσώπων, Γε-

ωργία Ευθυµιάδου (Β/θµια Σχολική Επιτρο-
πή), Κώστας Καρυδάκης (Α/θµια Σχολική Επι-
τροπή), Μαρία Ναυροζίδου (∆ΗΚΕΑ). Οι ∆η-
µοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ηµήτρης Μιχαηλίδης, 
Αντώνης Παλιούρας, Γιώργος Ποιµενίδης, 
Όλγα Ποιµενίδου, Κώστας Σασαρίδης και ο 
Τοπικός Σύµβουλος Αχαρνών κ. Γιάννης Λα-
γκώνης. Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου 
Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης και ο ∆η-
µοτικός Σύµβουλος και επικεφαλής δηµοτικής 
παράταξης κ. Παναγιώτης Γρηγοριάδης. Οι 
εφηµέριοι των Ιερών Ναών του ∆ήµου Αχαρ-
νών:  Ι.Ν. Αγίου Πέτρου και Παύλου πάτερ Ευ-
άγγελος Λάζος. Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Θρακοµα-
κεδόνων  πάτερ Λάµπρος Καρίνος. Ι.Ν. Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθόδιου, πάτερ Σωκράτης Πα-
παγεωργίου. Ι.Ν. Αγίου Βλασίου, Αρχιµανδρί-
της Τίτος Χρήστου και ο διάκονος της Ιεράς 
Μητροπόλεως πάτερ Ιωάννης. Επίσης οι: Αρ-
γύρης Αργυρόπουλος, Γενικός Γραµµατέας 
∆ήµου Φυλής, Σούλα Καλδή, ∆ιευθύντρια ΠΕ-
∆Α, Τάκης Παπαχρήστος, πρώην ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος Αχαρνών, Κώστας Σαββίδης, 
πρώην Αντιδήµαρχος Αχαρνών, Ελένη Αβρα-
µίδου, πρώην ∆ηµ. Σύµβουλος Αχαρνών και 
πρώην Πρόεδρος ΚΥΠΕΚΟ Χρήστος Γκίκας, 
πρώην ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών Πα-
ντελής Ελευθεριάδης, πρώην ∆ηµοτικός Σύµ-
βουλος Αχαρνών Κώστας Κούτας, πρώην 
Αντιδήµαρχος Αχαρνών Γιώργος Περής, πρώ-
ην Αντιδήµαρχος Αχαρνών και οι: Βίκυ Έλλιοτ, 
Πρόεδρος Φιλανθρωπικού Σωµατείου ΑΡΩΓΗ, 
Παναγιώτης Καζανάς, Πρόεδρος Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας Αχαρνών, Μελποµένη  Καράλη, 
Πρόεδρος Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών, Κο-
σιωρής Κώστας, Πρόεδρος Συλλόγου Θεσσα-
λών Αχαρνών, Γιώργος Κουλόγιαννης, Αντι-
πρόεδρος Συλλόγου Κατά της Εγκληµατικότη-

τας, Βασίλης Πετρόπουλος, Πρόεδρος Συλλό-
γου Αγ. ∆ηµητρίου, Παναγιώτης Κακουλίδης,  
πρώην Γενικός Γραµµατέας Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αχαρ-
νών, Εύη Οικονοµίδου πρόεδρος του συλλό-
γου φιλοζωικού σωµατείου ΜΕΡΙΜΝΑ, Νίκη 
Κλεφτογιάννη, Πρόεδρος Λαογραφικού χο-
ρευτικού Συλ. «Ο Κόκκινος Μύλος», Στέφανος 
Καµπουράκης, πρόεδρος Σκοπευτικού Οµί-
λου «Πάρνης», ∆ήµητρα Μουχίκα, Πρόεδρος 
Συλλόγου Κατά της Εγκληµατικότητας Νίκος 
Σπανάκης, Πρόεδρος Συλλόγου Βαρυµπό-
µπης, Πρόεδρος του Αθλητικού Σωµατείου 
Αχαρνής κ. Κλήµης Κολιός, Πρόεδρος ΣΒΒΕΑ, 
κ. Στάθης Τζελαλίδης, Σωτήρης Κουφογέωρ-
γος, πρώην Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γο-
νέων Αχαρνών, Πρόεδρος του Αχαρναϊκού κ. 
Μιχάλης Τσορπατσίδης, Ηλίας Κολλύρης, 
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων 21ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αχαρνών, Νικήτας Τζιούβελης, Πρό-
εδρος ΑΣ Αναγέννηση Θρακοµακεδόνων, Σω-
τήρης Κούτρας, Πρόεδρος ΑΣ Κεραυνός, Άν-
να Πετρίδου, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αυλί-
ζας, Έρη Κεχαγιά, επιλαχούσα Βουλευτής Ένω-
σης Κεντρώων.
Στην ονοµαστική εορτή του ∆ηµάρχου Αχαρ-
νών κ. Γιάννη Κασσαβού παρευρέθηκαν ακό-
µη: οι Νοµικοί Σύµβουλοι του ∆ήµου Αχαρνών 
κ.κ. Γιώργος Νικολέρης,  ∆ήµητρα Καψιώτη, 
Θέµος Μαµάκος, Αγγελική Καλογιάννη, 
Γιώργος Καφύρας, καθώς επίσης και οι Νοµι-
κοί κ.κ. Βασίλης Ταουξής, Πρόεδρος Ένωσης 
Ελλήνων Ποινικολόγων και Χαρά Τζελαλίδη.
Ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Αλέξανδρος Βησ-
σαράκης, εκπρόσωποι του τοπικού Τύπου, 
Πρόεδροι και µέλη των ΚΑΠΗ και Υπεύθυνοι 
του Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Αχαρνών, 
καθώς και ∆ιευθυντές, Προϊστάµενοι, Στελέχη 
και Υπάλληλοι του ∆ήµου Αχαρνών. 
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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,

∆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 

Γιάννης Μίχας: Θέλουµε και µπορούµε 
να κάνουµε τον ∆ήµο Αχαρνών 
Συνδηµότισσες και συνδηµότες.
Συνεχίζουµε µε ανιδιοτέλεια , αίσθηµα κοινωνικού χρέους και Συλ-
λογικής δράσης . 
Γνωρίζει πολύ καλά ο Επικεφαλής της Ανεξάρτητης ∆ηµοτικής Παρά-
ταξης « ΑΧΑΡΝΕΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ » ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ, ότι 
έχω δηλώσει «ΠΑΡΩΝ» στην Προσπάθεια 
 Έχω θέση τον εαυτό µου στην ∆ιάθεση του προς το Συµφέρον του 
∆ήµου µας . 
Συνεχίζουµε µε ισχυρές συνεργασίες , αποδεδειγµένη γνώση , πείρα και Καλές Προθέσεις
ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ Μαζί µε ΕΣΑΣ να κάνουµε το ∆ήµο Αχαρνών ένα ∆ήµο που 
θα εµπνέει , Ανθρώπινο , Πρωτοποριακό και Φιλικό. 

Με ειλικρινή εκτίµηση κι αγάπη 
ΜΙΧΑΣ Ευαγ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΕΩΣ & ΕΠΙΛΑΧΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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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

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ    
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Καλούνται τα µέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών την Κυριακή 27/01/2019 

και ώρα 19:00 µ.µ. στον Ορειβατικό Σύλλογο (Ε.Ο.Σ. Αχαρνών), οδός Φιλαδελφείας 126, σε 
ετήσια Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Καταστατικού, µε τα εξής θέµατα:

1.Απολογισµός πεπραγµένων ∆.Σ.
2.Έγκριση οικονοµικού απολογισµού έτους 2018.

3. Προϋπολογισµός 2019
Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 03/02/2019 στον ίδιο 
χώρο, την ίδια ώρα, µε τα ίδια θέµατα και µε όσους είναι παρόντες και ταµειακώς τακτοποιηµένοι. 

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

Ειρήνη Λιόση                                   Μαργαρίτα Κλαδιά

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»

 Οδός  Μόρνου και Βαρδουσίων  
 Τηλ.   6979 071708

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σας προσκαλούν
την  Κυριακή  10 Φεβρουαρίου 2019  και  ώρα 13:00, στην Κοσµική Τα-

βέρνα «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ», οδός Π. Μελά, όπισθεν Μουσείου, στην κεντρική 
πλατεία Αχαρνών, όπου θα πραγµατοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας και στη
συνέχεια η ετήσια χοροεσπερίδα, µε πλούσιο µενού, δωρεάν αναψυκτικά 

και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα   µε ζωντανή µουσική. 
Πληροφορίες και διάθεση  προσκλήσεων στο Τηλ.  6979 073708.

Ο Πρόεδρος                                      Η  Γραµµατέας 
Βασίλης Πετρόπουλος                   Βίκυ Τζιβέλου

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ 

Ο∆ΟΣ    ΙΡΙ∆ΟΣ   1   - ΑΧΑΡΝΑΙ 

 ΤΗΛ.   2102461913

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. του Συλλόγου Μονοµάτιου σας εύχεται ολόψυχα 

Χρόνια Πολλά µε υγεία. Σας προσκαλούµε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτι-

κης Πίττας που θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου µας Την 

Κυριακή 27/01/2019 και ώρα 11.00 π.µ.     

                           Με εκτίµηση το ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος                          Ο  Γεν. Γραµµατέας

Βασίλειος Μπενάρδος Παναγιώτης   Μαργαριτίδης

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ         
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Το ∆.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών σας καλεί την 
Κυριακή 03/02/2019 και ώρα 18:00, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βα-

σιλόπιτας, που θα πραγµατοποιηθεί στον Ορειβατικό Σύλλογο (Ε.Ο.Σ. 
Αχαρνών), οδός Φιλαδελφείας 126.

 
Για  το ∆.Σ. 

Η  Πρόεδρος                                   Η  Γεν. Γραµµατέας
Ειρήνη   Λιόση                            Μαργαρίτα  Κλαδιά

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΚΟΠΗ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  2019

Ο Πρόεδρος και το  ∆.Σ.  του Συλλόγου  Αγίου  Κωνσταντίνου και –Ελένης  Άνω  Αχαρναί, σας 
προσκαλούν στην κοπή της ετήσιας  Βασιλόπιτας στις

27/1/19 στις 6.00 µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών οδός  Φιλαδέλφειας 
87 και Μπόσδα.  

Θα ακολουθήσουν πλούσια χορευτικά από τα τµήµατα µικρών και µεγάλων  του συλλόγου 
µας. Θα χαρούµε να µας τιµήσετε µε την παρουσία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Τηλ. 6933 766398  Αντώνη  Παλιούρα

Με εκτίµηση.   Το  ∆.Σ. 
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Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος 
µε Πατούλη η  Γεωργία  Βλάχου 
Υποψήφια µε το συν-
δυασµού του Γιώρ-
γου Πατούλη  ΝΕΑ 
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙ-
ΚΗ θα είναι η συντοπί-
τισσά µας Γεωργία 
Βλάχου, πρόεδρος 
της ∆Η.Μ.Τ.Ο. Ν.∆. 
Αχαρνών. Η σχετική 
ανακοίνωση εκδόθηκε από το συνδυασµό του υποψήφιου Πε-
ριφέρειάρχη και η παραπάνω φωτογραφία έχει αναρτηθεί 
στην επίσηµη ιστοσελίδα της παράταξης.

Ο Αγιασµός  των Υδάτων  στον Ι.Ν.  Αγίου Βλασίου Αχαρνών

Γιορτή  Θεοφανείων  στον Ι.Ν. Κοιµήσεως  Θεοτόκου  στις Αχαρνές 

Με λαµπρές τιµές  τελέστηκε  στον Μητροπολιτικό Ναό του 
Αγίου Βλασίου Αχαρνών  ο  εορτασµός των Θεοφανείων, 
το πρωί της Κυριακής  6  Ιανουαρίου  2019.   Παρά την πα-
γωµένη ατµόσφαιρα  ο Αγιασµός των υδάτων, σε µια από 
τις κορυφαίες γιορτές της Ορθοδοξίας, τελέστηκε στο προ-

αύλιο του Ναού στην Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών, πα-
ρουσία  του ∆ηµάρχου Αχαρνών  Γιάννη Κασσαβού και µε 
τη συµµετοχή αρκετών πιστών, που άντεξαν το ασυνήθι-
στο  κρύο.  Το «Εν Ιορδάνη  Βαπτιζοµένων  σου Κύριε…»,  
ζέστανε  κάπως την παγερή ατµόσφαιρα. 

Εντός  του Ναού  γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια  και φέτος 
στον  Ιερό Ναό Κοιµήσεως  Θεοτόκου – Αχαρνών.  Με 
λαµπρές τιµές και τη συµµετοχή  πολλών  πιστών τελέ-
στηκε  Αγιασµός των υδάτων στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως 

Θεοτόκου των Αχαρνών, χοροστατούντος του Σεβασµι-
οτάτου  Μητροπολίτη Ιλίου – Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως  κ.κ. Αθηναγόρου, βοηθούµενος από τους ιερείς του 
ναού, τον πατήρ Θεολόγο, τον πατήρ Τριαντόπουλο και 

τον πατήρ  Γεώργιος Χαλκιάς. Παραβρέθηκαν ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών  Γιάννης Κασσαβός, δηµοτικοί  σύµβουλοι 
και οι υποψήφιου ∆ήµαρχοι  Οδυσσέας  Καµπόλης,  Θε-
όφιλος Αφουξενίδης και Σπύρος Βρεττός.

Κοπή Βασιλόπιτας του Ε.Ο.Σ Αχαρνών
Οι δυσοίωνες 
προβλέψεις της 
Ε.Μ.Υ. καθόλη 
την προηγούµε-
νη εβδοµάδα για 
σφοδρή κακο-
καιρία στην Πάρ-
νηθα αφενός, και 
αφετέρου η σκέ-
ψη να δοθεί η ευ-
καιρία και στους 
µη φανατικούς – σκληρούς «βουνίσιους» φίλους του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών να χαρούν το έθι-
µο της «κοπής της Βασιλόπιτας», οδήγησαν το ∆. Σ.  του Ε.Ο.Σ.  στην απόφαση, αυτή την 
χρονιά να κόψει την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτά του όχι στο καταφύγιο Φλαµπούρι 
στην Πάρνηθα, αλλά στο κτήριο του Αθλητικού Κέντρου του «ΝΩΝΤΑΣ ΝΙΚΑΣ». 

Μέλη και φίλοι του Συλλόγου, που όπως δήλωσαν αδυνατούσαν να ανεβούν στην 
Πάρνηθα, παραβρέθηκαν στην τελετή, και έζησαν από κοντά και γνώρισαν µία πτυχή 
του αθλητικού έργου που επιτελεί ο Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, αφού ο προπονητής της αθλητι-
κής αναρριχητικής οµάδας Θωµάς Μιχαηλίδης, είχε οργανώσει µία επίδειξη boulder 
από τα παιδιά του «φυτώριου» του Συλλόγου, ενώ οι αθλητές του Σωτηροπούλου Με-
λία, Ορφανός Γιώργος και Μανούρη Γαβριέλα καταχειροκροτήθηκαν εκτελώντας αναρ-
ριχητικές διαδροµές στην πίστα.

Στην τελετή παραβρέθηκαν και εκθείασαν το έργο του Συλλόγου οι Βουλευτές:  ∆έ-
δες Γιάννης και  Χριστοφιλοπούλου Εύη,  Ο Ροδάκης Παν., της Κ. Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, ∆αµά-
σκος Χάρης, Περιφ. Σύµβουλος και υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών,

∆ασκαλάκης Γιώργος Πρόεδρος ∆Η. Φ.Α., Οικονόµου Θέµις, πρώην ∆ήµαρχος, 
Καµπόλης Οδυσσέας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος και υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών, Βα-
ρελάς Πέτρος, υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών, Αµπαρτζάκης Κων., υποψήφιος Περι-
φερειακός Σύµβουλος και Γκίκα Τζένη, από την παράταξη του υποψηφίου ∆ηµάρχου 
Βαρελά Πέτρου, ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης ∆ηµήτρης 
Γεωργούλης, το επίτιµο µέλος της ΕΟΟΑ   Νίκος Νέζης, ο Γραµ. του Ορειβατικού Αθη-
νών Θεµιστοκλής Μυστριώτης  και πλήθος µελών και φίλων του Συλλόγου. Το «φλου-
ρί», που αντιστοιχούσε σε ένα όµορφο ασηµένιο γούρι, έτυχε στο µέλος του Συλλό-
γου, Γιώργο Μαυραγάνη. Οργανωτές και προσκεκληµένοι ευχήθηκαν «και του χρό-
νου, µε υγεία και µε την ίδια επιτυχία».

Υποψήφια Περιφερειακή 
Σύµβουλος µε  Σγουρό  
η  Άρτεµις  Γκούρλια  

Υποψήφια µε το συνδυασµού του  Γιάννη 
Σγουρού «Αττική»  θα είναι η συντοπίτισσά 
µας  Άρτεµις  Γκούρλια.  Την συναντήσαµε 
στην εκδήλωση  του Συλλόγου Κρητών 
Αχαρνών και την φωτογραφίσαµε µε τον 
επίσης υποψήφιο  Περιφερειακό Σύµβουλο  
του  Γιάννη Σγουρού, στον Βόρειο Τοµέα 
Αθηνών  Ηλία  Κόκαλη, πρόεδρος των ερ-
γαζοµένων του Καζίνο Πάρνηθας και µέλος 
του Ε.Κ. Αθηνών.

Στην γιορτή των ονοµαστηρίων του ∆ηµάρχου  
Γιάννη  Κασσαβού, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλε-
σε η παρουσία αντιπροσωπείας του ∆Σ του Συλ-

λόγου Γονέων του «ταλαιπωρηµένου» 21ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Αχαρνών. Το συγκεκριµένο ∆Σ µε τις κα-
θηµερινές δράσεις και γνωριµίες του, έχει αποτυπώσει 
έ ν τ ο ν α  τ ο 
ί χ ν ο ς  τ ο υ 
στην ευρύτε-
ρη περιοχή, 
όπως αυτό 
επιβεβαιώνε-
ται ΚΑΙ από το 
γεγονός ότι 
ήταν το µόνο 
∆Σ σχολείου 
π ο υ  π ρ ο -
σκλήθηκε στην γιορτή του ∆ηµάρχου. Με την ευχή, να 
µεταφερθεί, το γρηγορότερο, το 21ο ∆ηµοτικό σχο-
λείο, στην νέα του δοµή, χαιρετιζουµε και εµείς ως στή-
λη - εφηµερίδα το δραστήριο και παράδειγµα προς µί-
µηση ∆Σ του Συλλόγου Γονέων του 21ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αχαρνών.

Την Πέµπτη 10/1/2019,στο αµφιθέατρο της Σχο-
λής Ικάρων στο Τατόι ,650 περίπου Ίκαροι και ∆ό-
κιµοι Υπαξιωµατικοί των Σχολών Ικάρων, ΣΤΥΑ, 

Σ Μ Υ Α  κ α ι 
ΣΥ∆ της Αε-
ρ ο π ο ρ ι κ ή ς 
Βάσης Τατοΐ-
ου συµµετεί-
χαν στην ενη-
µερωτική εκ-
δήλωση που 
διοργάνωσε 
το Ενιαίο Πα-
ράρτηµα Αχαρνών και Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας σε συνεργασία µε το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ 
ΕΛΠΙ∆ΑΣ». 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Ασφυκτικά γέµισε και φέτος, ο χώρος της 
εκδήλωσης για την κοπή της Βασιλόπι-
τας που διοργάνωσε η Αντικαρκινική 

Αχαρνών – Φυλής το πρωί της Κυριακής 13 Ια-
νουαρίου. Φέτος, η Βασιλόπιτα της Αντικαρκινι-
κής κόπηκε συµβολικά, στις δοµές του Κέντρου 
Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 
η «Γαλήνη» που εδρεύει στην οδό Γ. Παπανίκα 
43-45 στις Αχαρνές και απευθύνεται εντελώς δω-
ρεάν σε ανθρώπους και οικογένειες που χρήζουν 
ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, προκει-
µένου να αναδειχθούν οι δράσεις και το πολύτιµο έργο που γίνεται εκεί.
Την εκδήλωση άνοιξαν µε τον δικό τους µοναδικό τρόπο, τα µέλη τη χορωδίας της ΕΓΕ Αχαρνών που 
έψαλλαν Χριστουγεννιάτικες µελωδίες και κάλαντα υπό τη διεύθυνση του ∆ιπλωµατούχου καθηγητή 
Βυζαντινής Μουσικής κ. Κωνσταντίνου Κατσικογιώργου.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος 
της Αντικαρκινικής Αχαρνών – Φυλής Παναγιώτης Καζανάς, καλωσορίζοντας τον κόσµο έκανε έναν επι-
γραµµατικό απολογισµό, των δράσεων και του έργου της, για τη χρονιά που πέρασε. 

Πολλές ευχές για µια δραστήρια, αποδο-
τική και εποικοδοµητική χρονιά προς 
τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττική «Άγι-

ος Γεώργιος» που έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη 
Βασιλόπιτά του το µεσηµέρι της ∆ευτέρας 14 Ια-
νουαρίου 2019. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ατ-
τικής Άγιος Γεώργιος», εδρεύει στον ∆ήµο Αχαρ-
νών, δραστηριοποιείται για την κτηνοτροφία σε 
όλη την Αττική και σήµερα εκπροσωπείται από 
1.800 επαγγελµατίες κτηνοτρόφους, ενώ τα τε-
λευταία χρόνια διατηρούµε µια στενή συνεργα-
σία µε σκοπό την προώθηση των σκοπών και 
δράσεων του συλλόγου.

Στην κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης βασιλόπιτας της 
Ιερής Μητρόπολης Γ.Ο.Χ. 

Αττικής και Βοιωτίας που έγινε 
στον Ασπρόπυργο. Ευχαριστώ 
θερµά την Ιερά Μητρόπολη 
Γ.Ο.Χ. Αττικής και Βοιωτίας και 
τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη 
κ. Χρυσόστοµο για την τιµητική 
πρόσκληση και την ξεχωριστή φι-
λοξενία και τους εύχοµαι Υγεία 
και ∆ύναµη στο Θεάρεστο έργο τους. Το εξαίρετο πρόγραµµα της εκδήλωσης περιελάµβανε ύµνους 
και παραδοσιακά Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, που απέδωσε η Μεικτή Χορωδία της Μητρόπολης υπό 
την χοραρχία του συντοπίτη µας Γιάννη Κιαχόπουλου

Η  κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλό-
πιτας του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών 
έγινε και φέτος µια ξεχωριστή και πολυ-

πληθής εκδήλωση του συλλόγου. Η αίθουσα 
εκδηλώσεων «Νίκος Καµπουράκης» στο Πολι-
τιστικό Κέντρο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών 
γέµισε µε µέλη του συλλόγου και κυρίως µε νέα 
παιδιά, που κρατούν ανεξίτηλη την Κρητική Πα-
ράδοση, τα Κρητικά ήθη και έθιµα. Οι Κρήτες 
των Αχαρνών ανταποκρίνονται µε ζήλο και αγά-
πη σε κάθε κάλεσµα του ∆ήµου Αχαρνών και 
πρωταγωνιστούν στα Πολιτιστικά, Κοινωνικά αλλά και Επιχειρηµατικά πράγµατα της πόλη µας, µπο-
λιάζοντας την τοπική µας κοινωνία µε τις αξίες της µεγαλονήσου.

Στην κοπή 
της Πρω-
τοχρονιά-

τικης Βασιλόπιτας 
του Λυκείου Ελ-
ληνίδων Αχαρ-
νών. Ενός εµβλη-
µατικού Πολιτιστι-
κού φορέα του 
∆ήµου Αχαρνών 
και άξιου Πρε-
σβευτή Πολιτι-
σµού εντός και εκτός των ορίων της χώρας µας. Πολλές οι ευχές στην Πρόεδρο, το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο και τα µέλη του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών να έχουν µια Καλή Χρονιά, πλούσια σε δράσεις και 
δραστηριότητες και γεµάτη µε τη δηµιουργικότητα που τους διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια.

Σε πλήρη ετοιµότητα ο ∆ή-
µος Αχαρνών για την αντι-
µετώπιση των έντονων και-

ρικών φαινοµένων. Από το πρωί 
της ∆ευτέρας 7 Ιανουαρίου 2019 η 
Πολιτική Προστασία και όλες οι 
Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών 
έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή 
µε σκοπό να αντιµετωπίσουν τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα που εξε-
λίσσονται. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόµε-
νος από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών 
Έργων και Υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Παναγιώτη Πολυµενέα 
βρέθηκαν από νωρίς το βράδυ µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στα σηµεία όπου επιχειρούσαν µη-
χανήµατα και προσωπικό του ∆ήµου Αχαρνών για τον αποχιονισµού και τη ρίψη αλατιού σε κε-
ντρικούς άξονες του οδικού δικτύου του ∆ήµου Αχαρνών. 

Κοπή πίτας  και τιµητική πλακέτα στον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο από τον Κυνηγετικό Σύλλογο 

Τα µέλη και οι φίλοι  γέµισαν ασφυκτικά την αίθουσα 
του εντευκτηρίου, καθώς και οι επίσηµοι προσκεκλη-
µένοι µας, την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου  2-19, το απόγευ-
µα στα γραφεία µας στη διάρκεια της εορτής κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Κυνηγετικού Συλ-
λόγου Αχαρνών, η οποία αποτελεί θεσµό σε Αχαρνές 
και Φυλή.

Με χαρά φέτος καλωσόρισαν  τον  νέο  Πρόεδρο της 
Κ.Σ.Ε. Γιώργο Αραµπατζή τον οποίο τίµησαν  ευχόµενοι 
καλορίζικος και σιδερένιος στα νέα του καθήκοντα.

Με σεβασµό  υποδέχτηκαν  έναν µεγάλο ΑΝΘΡΩΠΟ 

τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο, φίλο, συνκυνηγό και 
αρωγό του Συλλόγου µας, στον οποίο απονεµήθηκε µέ-
σω του Βασίλη Λαζάρου πλακέτα ευχαριστίας για την 
προσφορά του στον εκσυγχρονισµό του εντευκτηρίου 
και των γραφείων µας σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό, καθώς 
και στην προµήθεια εξοπλισµού ασφαλείας των θηροφυ-
λάκων της ∆΄ Κ.Ο.Σ.Ε.  Με ειλικρινή φιλία  υποδέχθηκαν 
και τον ∆ήµαρχο  Γιάννη Κασσαβό.

Θερµό καλωσόρισµα στους φίλους Βουλευτές της Ατ-
τικής, που όποτε το κυνήγι βάλλεται από κάθε λογής τυ-
χάρπαστους , ο καθείς δίνει την µάχη του στο κόµµα του 

και την Βουλή υπέρ των στοιχειοθετούµενων πάντα θέ-
σεών µας. Από τον ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρολιάκος, ο Κώ-
στας Κατσίκης από τους ΑΝ.ΕΛ., από την Ν.∆. ο  Βασίλης 
Οικονόµου, ο  Μάκης Βορίδης, ο  Γιώργος Βλάχος, ο  Θα-
νάσης Μπούρας και η  Εύη Χριστοφιλοπούλου από την 
∆ηµοκρατική Συµπαράταξη.  Επίσης παρευρέθηκαν οι 
υποψήφιοι ∆ήµαρχοι Αχαρνών: Χάρης ∆αµάσκος , Σπύ-
ρος Βρεττός, Θεόφιλος  Αφουξενίδης,  και ο Πέτρος Βα-
ρελάς. Και  ο δηµοτικός σύµβουλος Φυλής και Πρόεδρος 
του ΣΥΝ-ΠΑ ∆ηµήτρης Καµπόλης, υποψήφιοι περιφερει-
ακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΕΤΗΣΙΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  27  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ  ΑΡΧΙ-
ΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου  Νικολάου ( Πατρίου ηµερολο-
γίου) – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας,  Πα-

τέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και  Θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΠΑΓΩΝΑ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αικατερίνη   χήρα  Κων/νου Παπαδόπουλου, 

 Ελπίδα  και Βασίλειος  Ιακωβίδης,  Νικόλαος και Καλλιόπη Παγώνα, 
Κωνσταντίνος και Ελένη Παγώνα  

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

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Ραντεβού στης Μαριώς»,  
Παπαδηµητρίου 8 – Κεντρική Πλατεία Αχαρνών

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ    27  Ιανουαρίου  2019 και ώρα 09.30 π.µ., ΕΤΗ-

ΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 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   27  Ιανουαρίου  2019 και ώρα  09.30 π.µ.,  

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου – Αχαρνές, 
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας,  

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΑΣΠΑΣΙΑΣ   ΛΙΓΓΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ολυµπία και Γεώργιος  Νιώρας, 

Βάϊα και Παράσχος  Ζεϊµπέκης, Ελένη   Λίγγου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Κωνσταντίνος και Κωνσταντία, Ιωάννης  Νιώρας 

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Πνευµατικό Κέντρο του Ναού 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:30 π.µ. στον Ιερό 

Ναό του Αγίου Παντελεήµονα στο Νέο Κοιµητήριο Αχαρνών 40/ήµερο 
Μνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπηµένου µας,

ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΖΩΡΤΖΗ
Η σύζυγος: ∆άφνη

Τα παιδιά: Κώστας και Ανδρονίκη, Χρήστος και Ευφροσύνη, Προκόπης 
και Ιωάννα

Τα εγγόνια: Σωκράτης, ∆άφνη, Παναγιώτα, Θανάσης, ∆άφνη
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο 
του Νέου Κοιµητηρίου Αχαρνών. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος 

για την  απώλεια της  πολυαγαπηµένης   µας Μητέρας και Γιαγιάς

ΓΕΩΡΓΙΑΣ   ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
Ιδιαίτερα  ευχαριστούµε θερµά  τους παρακάτω   οι οποίοι   κατέθεσαν  αντί στεφάνου,  

χρήµατα στο   Ίδρυµα  «ΑΡΩΓΗ»  του  ∆ήµου Αχαρνών.
1. Σωτηρία  Ράπτη, 2. ∆ήµητρα  Κιούση, 3. Γιάννα Καδά, 

 4. Μιχάλης Ζεϊµπέκης,  5. Αντιγόνη Ζεϊµπέκη,   6. Βασιλική Φυτά.

Η  οικογένεια της  

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  27 Ιανουαρίου  2018 και ώρα 9.30 π.µ., 

ΕΤΗΣΙΟ  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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Ιανουαρίου 2019  και ώρα  09.00  π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-

ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυσίου – Αχαρνα, για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΠΑΝ. ΚΑΓΚΑΡΑΚΗ 
( ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝ. ∆ΑΜΑΣΚΟΥ )

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Θεόδωρος και  Γρηγορία Καγκαράκη,
Σοφία και  Πέτρος Τσολάκος, Χρήστος Καγκαράκης

ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ : Αθανάσιος, Εµµανουήλ, Παναγιώτης, Κωνσταντίνα
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΑΤΙ∆ΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  ΑΝ-

∆ΡΕΑ  και  της  ΜΑΡΙΑΣ  το γένος  

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ  γεννηµένος στο 

ΑΓΡΙΝΙΟ,  κάτοικος ΑΓΡΙΝΙΟΥ  και η   

ΡΟΥΚΛΙΩΤΗ   ΜΑΡΙΑ – ΣΠΥΡΙ-

∆ΟΥΛΑ   του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  και της  

ΖΩΗΣ  το γένος ΣΑΡΑΝΤΗ   γεννη-

µένη στην  ΑΘΗΝΑ, κάτοικος  

ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ,   θα έλθουν 

σε γάµο που θα γίνει στις   ΑΧΑΡ-

ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΑΪΤΕΡΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ   του  
ΑΝ∆ΡΕΑ   και της  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  
το γένος  ΛΑ∆Α   γεννηµένος 
στην  ΑΘΗΝΑ.  κάτοικος  ΖΕΦΥ-
ΡΙΟΥ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ΖΕΠΗ  
ΜΑΡΙΑ – ΕΥ∆ΟΚΙΑ    του  ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ  και της ΕΙΡΗΝΗΣ  το 
γένος  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  γεννηµένη 
στην  ΑΘΗΝΑ, κάτοικος  ΖΕΦΥ-
ΡΙΟΥ – ΑΤΤΙΚΗΣ,   θα έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στο   ΚΑΜΑ-
ΤΕΡΟ  – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
– ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   του  ΙΩΑΝΝΗ  και  
της  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ   το γένος   ΝΤΑ-
ΛΑΚΑ    γεννηµένος στην ΑΘΗΝΑ,  
κάτοικος ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ   και η   
ΤΟΛΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ     του   
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ     και της  ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
ΑΣ  το γένος ΚΙΤΣΑ  γεννηµένη 
στην  ΑΘΗΝΑ, κάτοικος  ΖΕΦΥΡΙ-
ΟΥ  – ΑΤΤΙΚΗΣ,   θα έλθουν σε γά-
µο που θα γίνει στα  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΡΑΦΟΥΛΙ∆ΗΣ   ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ  του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και  της  ΕΥΑΝΘΙΑΣ   το γένος  
ΠΑΣΧΑΛΗ  γεννηµένος στο ΙΛΙΟΝ  - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ,  κάτοικος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ  - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και η   ΖΙΜΠΟΥΛΗ   ΣΤΕΛΛΑ   του  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και της   ΚΥΡΙΑΚΗΣ  το γένος    
ΠΑΛΛΗ    γεννηµένη στην  ΑΘΗΝΑ  κά-
τοικος  ΑΝΩ   ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ,   θα 
έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις  11 Μα-
ΐου 2019, στον Ι.Ν. Αγίων Πέτρου και 
Παύλου, στην  ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ   – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΥΛΙΖΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Την Κυριακή  27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 σας καλούµε να παρευρεθείτε στην κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας του Συλλόγου και του  ΚΑΠΗ που θα πραγµατοποιηθεί στα   Γραφεία  του Συλλόγου, Πρέσπας και Ψαθά. 
Σας περιµένουµε όλους µε χαρά για να ανταλλάξουµε ευχές  για  το νέο έτος!!!

Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.
Με εκτίµηση  

Το ∆.Σ. ΤΗΛ. 6946 503173  -  6983 485812
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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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ   Λυόµενος οικίσκος Βαρέου τύ-
που σε τιµή ευκαιρίας . Τηλ. 6973 5931186. 
4∆214

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ,  αναπηρική  καρέκλα ειδικού 
τύπου αχρησιµοποίητη στην τιµή των 200 
ευρώ και ένα µονό κρεβάτι, µε στρώµα  σε 
λευκό χρώµα στην τιµή και 200 ευρώ. Τηλ. 
κα Μαίρη  6976 253551. 4∆213

ΕΛΛΗΝΙ∆Α  κυρία ζητεί εργασία, ως Οικιακή 
βοηθός, Νοσοκόµα, Φροντίδα  ηλικιωµένων. 
Τηλ. 210 2114107574 και 6945 506329. 
4∆214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελληνίδα κυρία, για φροντίδα  ηλι-

κιωµένου στις Εργατικές  κατοικίες Προφήτη  
Ηλία. Τηλ. 6983 506547. 4δ212

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

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε µεγάλη εµπειρία αναλαµβά-
νει ραψίµατα από την αρχή και επιδιορθώ-
σεις. Τηλ. 210 2461482. 6∆213.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο καταστήµατα 25 τ.µ. 
και 33 τ.µ. στην κεντρική πλατεία Αγίου Βλα-
σίου 22 . Τιµή λογική . Τηλ. 210 2469087 και 
6937 108661.  4∆210

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος για την ταβέρνα  ΕΛΑ-
ΤΟΣ Λεωφ. Καραµανλή 5 – Πάρνηθα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επισκέπτρια καταστηµάτων  γυναι-
κείων 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 απόφοιτος Αγγλι-
κού Πανε/µίου, µε master και πολύ µεγά-
λη εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα για όλα 
τα επίπεδα  (PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - 

µαθητές,  υποψηφίους Πανε/µιων, Ακαδη-
µιών Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας,  Ξε-
ναγών, εργαζοµένους,  επαγγελµατίες, 
εµπορική αλληλογραφία, ορολογία. Υπεύ-
θυνη, Μεθοδική εργασία.  Τηλ. 6907653300

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, παραδί-
δει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864789. 10∆214

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.

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

21/1/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ  Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210/2444418

22/1/2019 ΤΡΙΤΗ ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
∆εκελείας 90.  ΤΗΛ. 210/2477724

23/1/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆Ο-
ΜΝΙΚΗ  Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 
210/2448787

24/1/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 

210/2465660

25/1/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ∆εκελείας 10. ΤΗΛ. 
210/2460652

26/1/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  Κ. Κορδελιού & Βαρελά. 
ΤΗΛ.210/2476847

27/1/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36. ΤΗΛ. 210/2463245

28/1/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 
210/2442311

29/1/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ  Λιοσίων 66.  ΤΗΛ. 210/2407650

30/1/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ 
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

31/1/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆-
ΝΗ   Πάρνηθος 95 . ΤΗΛ. 2102445975

1/2/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ  Λιοσίων 104.   ΤΗΛ. 2102462282

2/2/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ  
Φιλαδελφείας 157.  ΤΗΛ. 2130146658 

3/2/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ  Αγ. ∆ιονυσίου 4. ΤΗΛ. 210/2407559

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 20/1/2019 ΕΩΣ 3/2/2019

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, λόγω 
συνταξιοδότησης στο κεντρικό 
Μενίδι, πλήρης εξοπλισµένο. Τηλ. 
210 2460251. 4∆214
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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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