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Επιτακτική ανάγκη
να δοθούν στη δηµοσιότητα
όλα τα οικονοµικά στοιχεία
του ∆ήµου προς ενηµέρωση
των πολιτών πριν
τις δηµοτικές εκλογές
όπως ορίζει ο νόµος

ΣΕΛ. 6

Στην 6η θέση των µεγάλων αστι-
κών δήµων της χώρας µε τις κα-
λύτερες επιδόσεις βρίσκεται ο 

∆ήµος Αχαρνών µε βάση την έρευνα 
του Κέντρου Μελετών "Μάρκος ∆ρα-
γούµης" (ΚΕΦίΜ).

Σχολιάζοντας την επίδοση του ∆ή-
µου Αχαρνών στην έρευνα του Κέντρου 
Φιλελεύθερων Μελετών "Μάρκος ∆ρα-
γούµης" ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης 
Κασσαβός δήλωσε:

"Αισθάνοµαι πραγµατικά ικανοποι-
ηµένος και απόλυτα δικαιωµένος για το 
έργο που έχουµε προσφέρει στους συ-
µπολίτες µας. 

Η επιβεβαίωση των προσπαθειών 
µας εδώ και 4 χρόνια αποτυπώνεται 

στην  επιστηµονική έρευνα του Κέ-
ντρου Φιλελεύθερων Μελετών "Μάρ-
κος ∆ραγούµης", επισφραγίζοντας την 
ακλόνητη παραδοχή ότι ο ∆ήµος Αχαρ-
νών έχει "ξορκίσει" οριστικά το κακό 
του παρελθόν.   

Ιδιαίτερα αυτή η διάκριση προήλθε 
από τη βαθµολογία που πήραµε για τις 
υπηρεσίες µας προς του νέους, τις γυναί-
κες, τους ηλικιωµένους και τις ευπαθείς 
οµάδες πληθυσµού. Από την αρχή της 
θητείας µας θέσαµε συγκεκριµένους 
στόχους,  να αποκτήσουµε έναν εύρω-
στο οικονοµικά ∆ήµο και έναν ∆ήµο 
που στέκεται δίπλα στους πολίτες"

Σηµαντική  διάκριση 
για την  συντοπίτισσα
µας  Ελένη
Βαρελά – Παγώνα

«Θέλω να αναδείξω την καλή
εικόνα της πόλης  και να διορθώσω
 τα άσχηµα», έθεσε ως βασικό
του  στόχο ο υποψήφιος δήµαρχος 
Αχαρνών Χάρης ∆αµάσκος

Ο Οδυσσέας Καµπόλης, 
Υποψήφιος ∆ήµαρχος

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 15

Οδοιπορικό  του επικεφαλής  της ∆ηµοτικής 
Παράταξης  «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα
Θεόφιλου  Αφουξενίδη  µε στελέχη του 
σε  εκδηλώσεις  και σε φορείς  της πόλης.  

ΣΕΛ. 7

Η Ελλάδα δεν µπορεί
να υπογράφει 
συµφωνίες υπό
την πίεση τρίτων

Πολιτικό  άρθρο  του Κων.  ∆έδε  

ΣΕΛ.17

Με σύγχρονο µοντέλο διοίκησης και µε 
έµφαση στην καθηµερινότητα των πολιτών, 
δίνουµε το έναυσµα για την επόµενη ηµέρα. 

«ΑΧΑΡΝΕΣ Υπερήφανος ∆ήµος»

Οι πρώτοι οκτώ εν ενεργεία 
δηµοτικοί σύµβουλοι, 
που συµµετέχουν στην 
παράταξη του Σπύρου Βρεττού

ΣΕΛ. 8-9

Ο ∆ήµος Αχαρνών 6ος στην Ελλάδα
στον ∆είκτη  Αποτελεσµατικότητας

«Η  Πόλη µας
Βιώσιµη και
ασφαλής Ξανά»

ΣΕΛ. 11
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Μετά την συµφωνία Ελλάδας- Σκοπίων, συµφωνίας Πρεσπών, τα Σκόπια 
µπαίνουν αυτοµάτως στο ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ πήραν αυτό που ήθελαν, Εάν τα 

Σκόπια µπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο τους ενδιαφέρουν. Είναι θέµα των 
Γερµανών. Εµείς µένουµε µα τον µουντζούρη στο χέρι. ∆ηλαδή πληρώνουµε 
όλους τους παίχτες σαν χαµένοι.  Βρε παιδιά µήπως η κλιµατική αλλαγή µας έχει 
αποβλακώσει; Ιδού η απορία.
 Η ιστορία επαναλαµβάνεται γιατί δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Αλλά-

ζουν µόνο τα όπλα πολέµου λόγω τεχνολογίας. Πόλεµοι γίνονται για 
κυριαρχία στους ανθρώπους, για την οικονοµία, τις ιδεολογίες, τις θρησκείες. 
Το ένστικτο της κυριαρχίας µας το δίδει η φύση µε την 
γέννηση µας. Αµοραλισµός, έλλειψη ηθικών αξιών, 
σηµαίνει. Εάν δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποιος 
άλλος.

Βρε παιδιά, οι µεν τα παίρνουµε από τον Μαδού-
ρο της Βενεζουέλας, οι δε τα παίρνουµε από τον 

Σόρος – ΗΠΑ και Αλεµάνια, η διαφθορά πάει σύννεφο. 
Η δηµοκρατία µας έγινε χαµαιτυπείο. Λίγη Ελληνική συ-
νείδηση για το µέλλον των παιδιών µας δεν θα  κρατή-
σουµε; Φτάνει πια, νισάφι.

∆ιάβασα στον ηµερήσιο τύπο. Εισπράττω, συ-
µπράττω, διαπράττω. Μας λάδωσαν δεν µας 

σκότωσαν. Τι  Τσολάκογλου, τι Τσιπλακογλου. Ο Μέ-
γας Αλέξανδρος ήτα αλβανός. Στην Σµύρνη έγινε συ-
νωστισµός στην ακτοπλοΐα και άλλα τέτοια βαθυστό-
χαστα. Βρε που τους βρήκαµε όλους αυτούς, από το 
εξωτερικό µας τους έστειλαν.

Πρόοδος είναι να αναθεωρούµε τα πιστεύω 
µας µε βάση τις νέες γνώσεις, που αποκτούµε 

από την επιστήµη και την έρευνα. ∆εν είναι προοδευ-
τικοί αυτοί που αναπαράγουν το λάθος παρελθόν. Η 
ζωή µας µετασχηµατίζεται µε τις νέες γνώσεις, για λόγους επιβίωσης. Γεννιού-
νται νέα επαγγέλµατα µε τις νέες γνώσεις. Η εµµονή στο παλαιό σηµαίνει ότι 
δεν χαµπαριάζουµε, ότι η αλλαγή τρέχει πολύ γρηγορότερα από ότι εµείς 
µπορούµε να κινηθούµε.

Το κράτος µας από την γέννηση του, περπατάει σε τεντωµένο σχοινί. 
Από την µια πλευρά την τραβούν, ο κίνδυνος του γείτονα και οι εκβι-

ασµοί, από την άλλη πλευρά οι εξαγορές και η διαφθορά των πολιτικών µας. 
Θα χρειαστούν πολλά- πολλά χρόνια για να πατήσουµε σε στερεό έδαφος.

Παρακράτος είναι τα απόβλητα, τα λύµατα της εκάστοτε εξουσίας. και γι αυ-
τά τα απόβλητα κάτι πρέπει να κάνει η εξουσία για να τα σκεπάσει, να τα κου-

κουλώσει, γιατί βρωµάνε ανυπόφορα.
Όταν ένας άντρας φιλά µια γυναίκα, ή µια γυναίκα φιλά έναν άνδρα, 
είναι εκδήλωση έντονης επιθυµίας, πόθου και λαχτάρας για σεξ. Κάτι 

πέρα για πέρα βιολογικό και φυσιολογικό. Η αγάπη, 
η εκτίµηση, ο αλληλοσεβασµός, η κατανόηση, είναι 
θέµα διδαχής από τους γονείς, θέµα χαρακτήρα και 
προσωπικής ηθικής. Έτσι µια οικογένεια είναι δεµένη 
και συνεχίζει το έθνος που λέγεται Έλληνες.

Γυναίκα, τελευταία βλέπω στα όνειρα µου, ότι κά-
νουµε αγκαλίτσες. Πως το εξηγείς εσύ αυτό. Αυτό 

σηµαίνει ότι είσαι ξεκούτης και ραµολί.  Τώρα, ραµολί και 
ροζ όνειρα δεν συµβιβάζονται. Μυστήρια πράγµατα συµ-
βαίνουν στην ζωή µας, πρέπει πάντα να ρωτάµε.

Όταν δεν έχεις να πεις κάτι, σωστό είναι να σι-
ωπάς.. το να µιλάς ακατάσχετα, χωρίς να λες τί-

ποτε, αυτογελοιοποιείσαι. 
∆εν είναι σωστό να εκµεταλλεύεσαι την τρελά, το ψώ-
νιο, του συνανθρώπου σου. Όταν όµως καταλαβαί-

νεις ότι τα θέλει και αυτού ο οργανισµός του, λες µέσα σου. 
Βρε  παιδιά εγώ τι φταίω. Ένα καλό πάω να κάνω. Σατανικό.

Εάν η αρµονία είναι τι πιο ευχάριστο πράγµα 
στη φύση, τότε η εσωτερική µας οµορφιά, της 

ψυχής, πρέπει να εναρµονίζεται µε την εξωτερική µας 
εµφάνιση.  Η ασχήµια και η χυδαιότητα στην εµφά-

νιση µας, αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό και την εσωτερική µας ασχήµια.
Στην πολιτική όταν διαφωνούν οι έντιµοι µε καλές προθέσεις, κάτι καλό 
µπορεί να προκύψει. Όταν µηχανορραφούν οι άτιµοι οι ανήθικο, να πε-

ριµένετε συµφορές. Αυτό διδάσκει η ζωή µας.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

 Ο µπαξές της ζωής που ζού-
µε, έχει από όλα τα λουλού-

δια. Έτσι τον έχει κάνει η µητέρα φύ-
ση. Έχει ζηλόφθονους, έχει επικίν-
δυνους ναρκίσσους, έχει λαµόγια 
απατεώνες, έχει διεστραµµένους δο-
λοφόνους, έχει µοχθηρούς τυχο-
διώκτες, έχει παραδόπιστους, έχει 
µαταιόδοξους φαφλατάδες, έχει αρ-
χοµανείς, έχει ζαβούς στριµµένους 
εγωιστής, έχει ανθρώπους µε πνευ-
µατική ψώρα. Όλα αυτά είναι αν-
θρώπινες ιδιότητες, τις οποίες  πρέ-
πει να γνωρίζουµε και να αντιµετω-
πίζουµε ανάλογα. Χρειάζεται γνώ-
ση, εµπειρία, κατανόηση, αλλά και 
σωφρονισµός.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Το δεκαπενθήµερο που πέρασε, είχαµε  αρκετές  αποχωρή-
σεις  και ανεξαρτητοποιήσεις  από την ∆ηµοτική Αρχή και 
φυσικά από την ∆ηµοτοική παράταξη  «Αχαρνές – Ενεργοί 

πολίτες.  Πρώτος ο πρόεδρος  της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτρο-
πής,  ακολούθησαν  οι Αντιδήµαρχος  Λοϊζα Κοσµίδη και ο Στάθης 
Τοπαλίδης,. Επόµενη αποχώρηση ο Αντιδήµαρχος  Πολυµενέας 
Παναγιώρης και προχθές  Πρόεδρος ∆ευτεροβάθµιας  Σχολικής 
Επιτροπής Γεωργία  Ευθυµιάδου – Τουµανίδου. Ωστόσο είχαµε και 
µια επιστροφή.  Ο  ανεξάρτητος δηµοτικός Σύµβουλος  Αναστάσι-
ος Χίος,  επανήλθε στη ∆ηµοτική παράταξη «Αχαρνές Ενεργοί Πο-
λίτες και ο ∆ήµαρχος τον όρισε  Αντιδήµαρχο ∆ιοίκησης.

Τα παραπάνω  γεγονότα ανησύχησαν τον πρώην Πρόεδρο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Γιάννη Γρηγοριάδη, ο οποίος µεσω  FB, 
έγραψε τα εξής:  «Το τελευταίο καιρό υπάρχει ένα µπαράζ παραι-

τήσεων και ανεξαρτητοποιησεων µελών της παράταξης του ∆ηµάρχου 
Γιάννη Κασσαβου. Φίλοι όλοι τους ,δε λέω, φιλτατη όµως η αλήθεια. Πο-
λύ καλόπιστα και καλοπροαίρετα εκφράζω την απορία γιατί η κατ’αυτους 
ακαταλληλότητα του σηµερινού ∆ηµάρχου δεν έγινε αντιληπτή επί τεσ-
σεράµισι χρόνια; Τι κατάλαβαν ξαφνικά λίγο πριν τις προσεχείς ∆ηµαιρε-
σίες; Ή αλλοιως ,τι δεν καταλάβαιναν όλα αυτά τα τεσσεράµισι χρόνια; 
Μήπως, λέω µήπως, έπαιξε ρόλο κάποιο πολύ αποθαρρυντικό γκάλοπ 
για τη µέχρι πρότινος παράταξη τους; Μήπως, λέω µήπως, τα ανταλλάγ-
µατα για κάποιους έχουν µεγαλύτερο δέλεαρ; ∆ιότι ,δυστυχώς ,υπάρχουν 
κάποιοι που ανερυθρίαστα εκφράζουν δηµόσια ότι το να καρπούνται οι-
κονοµικά ανταλλάγµατα για να πορευτούν πολιτικά είναι απολύτως θεµι-
τό ! ! ! Και δεν ντρέπονται ! Ούτε αυτοί που τα δίνουν ντρέπονται ,αλίµο-
νο ! Ούτε αυτοί που ενσυνείδητα τους στηρίζουν ντρέπονται ! Και περιµέ-
νουµε η πόλη µας να πάει µπροστά ! Και περιµένουµε µε αργυρωνη τους 
να µας διοικούν, καλύτερες µέρες ! Ειλικρινά οικτίρω τη πόλη µας και 
όλους εµάς για το πολιτικό προσωπικό που διαθέτει ! Οικτίρω τις επόµε-
νες γενεές ,που προσδοκούν από τους ταγούς τους µια πιο ανθρώπινη και 
πιο φιλική πόλη ! Κι εσείς λεβεντοπαιδα, που έχετε βγει σε δηµοπρασία 
,µαζέψτε το ! Κι εσείς παραλήδες ,αν σας περισσεύουν , ευεργετήστε άπο-
ρους για τη ψυχή σας ! Αν θέλετε πράγµατι το καλό της πόλης µας ,κάντε 
το και όλοι µαζί σας ! Αν όχι ,η αποχώρηση σας από τα κοινά είναι ο ,τι κα-
λύτερο µπορείτε να µας προσφέρετε ! Ευχαριστώ για την υποµονή σας 
και καλά µυαλά σε ΌΛΟΥΣ µας ! ! !...»

Τα  δηµόσια πρόσωπα, οι δηµόσιες ενέργειες, σχολιάζονται 
,  ασκείται  κριτική από  τους δηµότες είτε  µέσω διαδικτύ-
ου,  FB, αλλά και  σε συζητήσεις. Τα  όσα συµβαίνουν στην 

∆ηµοτική Αρχή, έχουν σχέση µα την λειτουργία του ∆ήµου, σί-
γουρα θα επηρεάσουν  τον προεκλογικά  δρώµενα, τουλάχιστο 
έως να προκύψει και αναλάβει η νέα ∆ηµοτική Αρχή.  Αναµενόµε-
νοι οι  σχολιασµοί και οι κριτικές. Ας δούµε  κάποιες απορίες δη-
µοτών και αναγνωστών µας.

«Το τελευταίο χρονικό διάστηµα γινόµαστε µάρτυρες ενός 
πρωτοφανούς µπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτή-
σεων µελών της παράταξης του ∆ηµάρχου Αχαρνών Γιάν-

νη Κασσαβού. Ενός ατέλειωτου και περίεργου πηγαινέλα από πα-
ράταξη σε παράταξη. Και αναρωτιούνται πλέον οι παροικούντες 
την Ιερουσαλήµ….Τι συµβαίνει; Γιατί αυτή η πασαρέλα υποψη-
φίων;»

«Γιατί αυτή η «δηµοπρασία» υποψηφίων, όπως έγραψε 
πριν λίγες ηµέρες ο έµπειρος αυτοδιοικητικός Γιάννης 
Γρηγοριάδης; Τι πολιτικά διαζύγια µε οσµές είναι αυτά; 

Μήπως παρατράβηξε το αστείο; Μήπως κύριοι χάσατε τελείως 
τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία σας;»

Απορία δηµοτών 1 : «Τεσσεράµισι χρόνια βρίσκεται στο τι-
µόνι του ∆ήµου Αχαρνών ο Κασσαβός. Περισσότερα από 
δύο χρόνια κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν σε καίριες θέ-

σεις. Τώρα θυµήθηκαν την ακαταλληλότητά του; Τον κατήγγει-
λαν ποτέ για κάποιο σκάνδαλο; Σήµερα τι ακριβώς καταγγέλλουν 
και γιατί; Ξαφνικά ανακάλυψαν σκάνδαλα; Τόσα χρόνια δεν αντι-
λήφθηκαν την απουσία έργου; Γιατί ζέσταιναν τις καρέκλες και δεν 
µιλούσαν; Ποιόν ακριβώς κοροϊδεύουν; Καταλαβαίνουν ότι 
έχουν και οι ίδιοι τεράστιες ευθύνες;»

Απορία δηµοτών 2 :   «Οι εισαγγελείς και οι επιθεωρητές 
δηµόσιας διοίκησης δεν ασχολούνται µόνον µε ∆ηµάρ-
χους κύριοι. Καλό θα ήταν αυτό να µην το ξεχνάτε. Είσα-

σταν σε θέσεις ευθύνης. Παριστάνετε τις λευκές περιστερές. Ρω-
τήσατε  αλήθεια τους συνδηµότες σας για όλα αυτά;» 

Απορία δηµοτών 3.:  «Και οι άλλοι; Οι µνηστήρες της καρέ-
κλας; Οι σωτήρες της πόλης; Αυτοί που τους αγκαλιάζουν 
και τους παρουσιάζουν µε τυµπανοκρουσίες ως στελέχη της 

δικής τους παράταξης; Τι θέλουν να µας πουν ακριβώς; Όλοι αυτοί 
ήταν ανίκανοι όσο βρίσκονταν στη σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή και µε 
το που βρέθηκαν στη δική τους παράταξη, έγιναν ικανότατοι; Τόσα 
χρόνια κύριοι τους κατηγορούσατε. Σήµερα τι;  Ας µην ξεχνάµε ότι 
υπάρχουν αρχεία, στοιχεία, µε τα πεπραγµένα στις συνεδριάσεις των 
∆ηµοτικών Συµβουλίων.»

«Τα προβλήµατα του ∆ήµου πολλά και εδώ  ασχολούµα-
στε  µε ίντριγκες, ξεκατινιάσµατα και πασαρέλα. Που είναι 
τα προγράµµατα ; Που είναι η πρόταση διακυβέρνησης του 

∆ήµου; Τι θα κάνουµε  για την πόλη!!!»
«Για να µην τα µηδενίζουµε όλα, οφείλουµε να επισηµάνουµε 
ότι υπάρχουν, ευτυχώς και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις υπο-
ψηφίων, που πράττουν το αυτονόητο. Εκείνων που «µιλούν» 

µε το πρόγραµµά τους, µε το σεβασµό τους στο ψηφοφόρο. ∆εν χρει-
άζεται εµείς να αναφέρουµε ονόµατα και δεν το κρίνουµε και σκόπι-
µο αυτή τη στιγµή. Ο κόσµος ξέρει. Και αυτούς αγκαλιάζει. Όσο για 
τους άλλους;…… η αποχώρησή τους από τα κοινά, θα είναι το µεγα-
λύτερο δώρο για τις Αχαρνές!!!!!!»

Ανεπιθύµητους κήρυξε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που 
υπερψήφισαν τη Συµφωνία των Πρεσπών ο ∆ήµος Αχαρ-
νών σε συνεδρίαση το βράδυ της ∆ευτέρας. Θετική ψήφο 

στο ψήφισµα έδωσαν 23 δηµοτικοί σύµβουλοι ενώ µόνο τρεις 
καταψήφισαν. Σε κοινή τους ανακοίνωση οι πέντε βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ από το υπόλοιπο Αττικής (Γιώργος Πάντζας, Πάνος Σκου-
ρολιάκος, Αριστείδης Μπαλτάς, , Νάσος Αθανασίου, Γιάννης ∆έ-
δες) υποστηρίζουν πως όσοι υπερψήφισαν το ψήφισµα «δεν θέ-
λησαν να καταλάβουν το γνήσια πατριωτικό περιεχόµενο της 
συµφωνίας των Πρεσπών και τις προοπτικές που ανοίγει». Κα-
τηγορούν, δε, τους 23 δηµοτικούς συµβούλους για «φασισµό 
και πατριδοκαπηλία».

Ανακοίνωση  για το ψήφισµα του ∆ήµου εναντίον των βουλευ-
τών που υπερψήφισαν τη Συµφωνία των Πρεσπών  εξέδωσε 
και η  Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών. «Αν κάτι είναι 

πραγµατικά ανεπιθύµητο στις Αχαρνές είναι οι ακροδεξιές, εθνικιστι-
κές και αντιδηµοκρατικές αντιλήψεις και οι εκφραστές τους, αλλά και 
ο επικίνδυνος διχασµός που προσπαθούν κάποιοι να καλλιεργήσουν 
για µικροκοµµατικά οφέλη. Η Συµφωνία των Πρεσπών έθεσε τέρµα 
σε ένα διπλωµατικό ζήτηµα που έµενε ανοικτό τα τελευταία 28 χρόνια 
και µάλιστα προς όφελος της Ελλάδας.»

Εορτασµός του Πολιούχου των Αχαρνών Αγίου Βλασίου : 
Στις 11 Φεβρουαρίου 2019 εορτάζει ο Πολιούχος των Αχαρ-
νών Άγιος Βλάσης και ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε 

την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως τιµούν 
την εορτή του µε θρησκευτικές εκδηλώσεις στον Μητροπολιτικό 
Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών.  ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ώρα 18:00 Μέγας Πανηγυρικός Αρ-
χιερατικός Εσπερινός µετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος 
Συγχοροστατούντων Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτων:» ∆ΕΥΤΕΡΑ 
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 , Ώρα 7:30 π.µ. Ο Όρθρος της Eορτής, Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία Συλλειτουργούντων Σεβασµιωτάτων 
Μητροπολιτών. Ώρα 10:30 π.µ. Λιτάνευση Ιερών Λειψάνων και της 
Σεπτής Εικόνος του Αγίου Βλασίου 
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Σ την 6η θέση των µεγάλων αστικών 
δήµων της χώρας µε τις καλύτε-
ρες επιδόσεις βρίσκεται ο ∆ήµος 

Αχαρνών µε βάση την έρευνα του Κέ-
ντρου Μελετών «Μάρκος ∆ραγούµης» 
(ΚΕΦίΜ). Ο ∆είκτης Αποτελεσµατικότη-
τας των ∆ήµων που συνέταξε το ΚΕΦίΜ 
πιλοτικά για πρώτη φορά φέτος, αξιο-
λογεί και κατατάσσει 320 δηµοτικές αρ-
χές της χώρας, βάσει των επιδόσεών 
τους σε τρία βασικά πεδία: 
- την οικονοµική διαχείριση
- τη διαφάνεια και λογοδοσία και
- τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους 
δηµότες και κυρίως τις υπηρεσίες προς 
νέους, ηλικιωµένους, γυναίκες και ευπα-
θείς οµάδες πληθυσµού.

Σχολιάζοντας την επίδοση του ∆ήµου 
Αχαρνών στην έρευνα του Κέντρου Φιλε-
λεύθερων Μελετών «Μάρκος ∆ραγού-

µης» ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασ-
σαβός δήλωσε:

“Αισθάνοµαι πραγµατικά ικανοποι-
ηµένος και απόλυτα δικαιωµένος για το 
έργο που έχουµε προσφέρει στους συ-
µπολίτες µας. 

Η επιβεβαίωση των προσπαθειών 
µας εδώ και 4 χρόνια αποτυπώνεται 
στην  επιστηµονική έρευνα του Κέ-
ντρου Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρ-
κος ∆ραγούµης», επισφραγίζοντας την 
ακλόνητη παραδοχή ότι ο ∆ήµος Αχαρ-
νών έχει “ξορκίσει” οριστικά το κακό 
του παρελθόν.   

Ιδιαίτερα αυτή η διάκριση προήλθε 
από τη βαθµολογία που πήραµε για τις 
υπηρεσίες µας προς του νέους, τις γυ-
ναίκες, τους ηλικιωµένους και τις ευπα-
θείς οµάδες πληθυσµού. Από την αρχή 
της θητείας µας θέσαµε συγκεκριµένους 

στόχους,  να αποκτήσουµε έναν εύρω-
στο οικονοµικά ∆ήµο και έναν ∆ήµο 
που στέκεται δίπλα στους πολίτες. 

Παραλάβαµε έναν δήµο µε αρνητι-
κό πρόσηµο σε όλους τους τοµείς και 
µε πολύ δουλειά, προσήλωση και απο-
τελεσµατικό καταφέραµε ο ∆ήµος 
Αχαρνών να πάψει να είναι η “πίσω αυ-
λή” της Αττικής και να µεταµορφωθεί 
σε ένα ∆ήµο πρότυπο. 

Η επόµενη µέρα µας βρίσκει ολο-

κληρωτικά έτοιµους και πλήρως προε-
τοιµασµένους  απέναντι στις νέες προ-
κλήσεις που καλούµαστε να αντιµετω-
πίσουµε.”

Η µελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων 
Μελετών «Μάρκος ∆ραγούµης» (ΚΕ-
ΦίΜ). παρουσιάστηκε στο Φόρουµ «∆ή-
µοι και Επιχειρηµατικότητα» του Money 
Show Athens 2019 και το πλήρες κείµε-
νο της είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
του ΚΕΦίΜ www.kefim.org.

Μεγάλη ∆ιάκριση του ∆ήµου Αχαρνών: 6ος στην Ελλάδα 
στο ∆είκτη  Αποτελεσµατικότητας & 2ος στις «Κοινωνικές 
Υπηρεσίες – Αλληλεγγύης» από όλους τους ∆ήµους της χώρας

«Το ανίερο πολιτικό παρελθόν 
του Μενιδίου, που επί σειρά 
ετών ταλαιπώρησε τις Αχαρνές 

και κυρίως τους αδύναµους συµπολίτες 
µας, «δίνει ρέστα» για να επιστρέψει. 

Με νέο προσωπείο, αλλά µε την ίδια 
γνώριµη συνταγή «συκοφαντία - εκβιασµός 

– εξαγορά», επιχειρούν να πάρουν ξανά στα 
χέρια τους την εξουσία και για να το πετύ-
χουν δεν ορρωδούν προ ουδενός. 

Αφού είδαν και αποείδαν και στο τέλος 
συνειδητοποίησαν ότι δεν θα είµαι εύκο-
λος αντίπαλος στις εκλογές, το τελευταίο 
τρίµηνο δίνουν τα ρέστα τους για να µε 

εξοντώσουν µε οποιοδήποτε τρόπο και µε 
κάθε µέσο. 

Έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν γιατί 
έχω την αγάπη και την υποστήριξη χιλιά-
δων συνδηµοτών µας και η αγάπη τους αυ-
τή µε κάνει πιο δυνατό. 

Οι Αχαρνές το 2014 γύρισαν σελίδα και 

το 2019 θα επιβεβαιώσουν ότι το κεφάλαιο 
της παρακµής, που οι πολιτικοί σκηνίτες εκ-
προσωπούν, έχει κλείσει οριστικά. 

Οι γέφυρες που έστησαν για να έρθουν 
πιο κοντά ο ένας στον άλλο και να ενώσουν 
τις δυνάµεις τους, είναι στρωµένες µε σάπια 
σανίδια και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά».

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟΣ: «ΤΟ ΑΝΙΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  «∆ΙΝΕΙ ΡΕΣΤΑ»  ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ!!!»
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∆ιαδηµοτικό έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στον ∆ήµο Αχαρνών 

Γιάννης Κασσαβός: «Με την Ρένα ∆ούρου 
για έργα οδικής ασφάλειας και οδοποιίας»
Υ πογράφτηκε η Προγραµµατική 

Σύµβαση για το έργο «Βελτίω-
ση Οδικής Ασφάλειας στο οδι-

κό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής» 
προϋπολογισµού 28.000.000 ευρώ, από 
την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα ∆ού-
ρου, τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Γιάννη 
Κασσαβό και 15 ακόµη ∆ηµάρχους από 
τους ∆ήµους, Αίγινας, ∆ιονύσου, Κυθή-
ρων, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μαραθώνα, 
Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Μεγαρέ-
ων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ρα-
φήνας - Πικερµίου, Σαλαµίνας, Σπάτων 
- Αρτέµιδος, Τροιζηνίας και Ωρωπού.

Σκοπός του έργου είναι η Βελτίωση της 
Οδικής Ασφάλειας του οδικού δικτύου 
της Αττικής µέσα από παρεµβάσεις σε 16 
δήµους της Αττικής που αφορούν µεταξύ 
άλλων:

 Κατασκευή νησίδων και πεζοδροµί-
ων, ∆ιαπλάτυνση οδοστρωµάτων, Κατα-
σκευή λευκός οριογραµµών λευκού 
χρώµατος (ερείσµατα), Σφράγιση ρωγ-
µών οδοστρώµατος, Αποκατάσταση 
βλαβών οδοστρώµατος, ∆ιαγραµµίσεις, 
Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώ-
µατος, Τοποθέτηση Πινακίδες κυκλοφο-
ρίας και στάθµευσης, Εγκατάσταση στη-
θαίων ασφαλείας και µονάδων απόσβε-
σης ενέργειας κ.ά. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσα-
βός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
υλοποίηση του έργου από την Περιφέρεια 
Αττικής αναφέροντας µετά την υπογραφή 
της Προγραµµατικής Σύµβασης ότι: 

«Ένα τόσο σηµαντικό διαδηµοτικό έρ-
γο, που σχετίζεται µε την βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της 

Αττικής, και το οποίο αφορά και τον ∆ή-
µο Αχαρνών, είναι ένα έργο που έχει ως 
βασικό στόχο τον περιορισµό των τροχαί-
ων ατυχηµάτων και κυρίως την προστα-
σία της ανθρώπινης ζωής. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών ανταποκρίθηκε 
από την πρώτη στιγµή στο κάλεσµα της 
Περιφέρειας Αττικής, ικανοποιώντας τις 
τυπικές υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην Προγραµµατική Σύµβαση που υπο-

γράψαµε οι 16 δήµοι της Αττικής µε την 
Περιφέρεια Αττικής.

Από το Σεπτέµβριο του 2014 έως σή-
µερα έχουµε µια, συνεχή, εποικοδοµητι-
κή και ουσιώδη συνεργασία µε την Περι-
φερειακή αρχή και τις Υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας Αττικής και µε προσήλωση και 
πολλή δουλειά έχουµε ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία. 

Για την περίοδο 2014 έως σήµερα, η 

ένταξη έργων για τον ∆ήµο Αχαρνών στο 
Πρόγραµµα Εκτελεστέων έργων της Πε-
ριφέρειας Αττικής σηµειώνει αύξηση 
791,29 % σε σχέση µε την περίοδο 2007-
2010 και αύξηση  3.272,20% σε σχέση µε 
την περίοδο 2010-2014.

Αυτή η επίδοση µας δίνει δύναµη να 
συνεχίσουµε και να προσπαθούµε ακό-
µη περισσότερο για το καλό των πολιτών 
και της πόλης».

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός υπογράφει τη 
σύµβαση του έργου Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδι-
κό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής Στην εκρηκτική πληθυσµιακή αύξηση των Αχαρνών και στην ανάγκη βελτίωσης των υπο-

δοµών αναφέρθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.
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ΛΟΓΩ ΣΠΟΥ∆ΩΝ αλλά και λόγω εργασίας γνωρί-
ζω ότι σε Οικονοµικά θέµατα τα νούµερα είναι αµεί-
λικτα. 

Ο Γιάννης Κασσαβός και η δηµοτική αρχή µε το 
καληµέρα πέφτει πάνω σε έναν οικονοµικό όλεθρο:
- ταµειακό έλλειµµα 10.270.905,31 ευρώ
- δανεισµός σχεδόν 100.000.000 ευρώ
- αναρίθµητες κατασχέσεις
- αχανείς ληξιπρόθεσµες οφειλές. 

Αυτό το σκηνικό που παρέλαβε ο Γιάννης Κασ-
σαβός διαµορφώθηκε από πολιτικές σπατάλης και 
κακοδιαχείρισης και από λάθος επιλογές επί σειρά 
ετών. 

Ο Γιάννης Κασσαβός, εδώ και 4 χρόνια που εί-
ναι στο τιµόνι του δήµου έχει καταφέρει ένα µικρό 
οικονοµικό θαύµα. Μειώνοντας δραστικά τις δαπά-
νες – στα ∆ηµόσια Οικονοµικά αυτό σπανίως υλο-
ποιείται -  καταφέρνει: 
- να αποπληρώσει δόσεις δανείων και τόκους πάνω 
από 14 εκ. ευρώ
- να καλύψει από το ταµείο του ∆ήµου κατασχέσεις 
πάνω από 2,5 εκ. ευρώ
- να πληρώσει ληξιπρόθεσµες οφειλές σχεδόν 20 
εκ. ευρώ. 

Το εντυπωσιακότερο όλων όµως είναι ότι ο ∆ή-
µαρχος και η δηµοτική αρχή, όχι µόνο ορθοπόδη-
σαν οικονοµικά τον δήµο αλλά προχώρησαν σε µεί-
ωση των δηµοτικών τελών κατά 10% οικίες µικρών 
και µικροµεσαίων κατοίκων και σε σηµαντικές µει-
ώσεις ή απαλλαγές δηµοτικών τελών για ευπαθείς 
οµάδες πληθυσµού, όπως άποροι, άνεργοι, ΑµΕΑ, 
τρίτεκνοι και πολύτεκνοι.

Σε αυτό το επίτευγµα και στην προσπάθεια ο δή-
µος να µην οπισθοδροµήσει ξανά από αυτόκλητους 
υπερασπιστές και σωτήρες συνεχίζω κα στηρίζω τον 
Γιάννη Κασσαβό και την παράταξη ΑχαρΝΑΙ – Ενερ-
γοί Πολίτες. 

Ο Σπύρος Τάσσης είναι Πτυχιούχος 
∆ηµόσιας Οικονοµικής του Παντείου Πα-

νεπιστηµίου και εργάζεται ως Account 
Manager σε Ελληνική Βιοµηχανία.

Ιατρός Αµαλία Παρούση: Στο κέντρο ο άνθρωπος και 
την επόµενη δηµοτική περίοδο µε τον Γιάννη Κασσαβό

ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟ 
Σπύρος Τάσσης: Εδώ και 
4 χρόνια συντελείται 
ένα µικρό οικονοµικό θαύµα 
στον ∆ήµο Αχαρνών

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕ στον χώρο της 
Υγείας στον ∆ήµο Αχαρνών ως Γενική Ια-
τρός για πάνω από 30 χρόνια. 

Τα τελευταία χρόνια συνεργάζοµαι 
δηµιουργικά µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών 
Γιάννη Κασσαβό προσφέροντας υπηρε-
σίες πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας 
σε συµπολίτες µου και συµµετέχοντας 
εθελοντικά σε ενηµερωτικές, σε εκδη-
λώσεις διενέργειας προληπτικών εξετά-
σεων και σε αθλητικές εκδηλώσεις όπου 
απαιτείται ιατρική κάλυψη. 

Κοινός µας στόχος µε τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό είναι να θέ-
σουµε σε κορυφαία προτεραιότητα την 
συνεισφορά στον συνάνθρωπο και την 
κοινωνική αλληλεγγύη και εδώ και 4 
χρόνια έχουµε κάνει σηµαντικά βήµατα σε αυτή την κατεύθυνση. 

Αυτός είναι και ο λόγος που θα είµαι και πάλι στο πλευρό του ∆ηµάρχου Γιάν-
νη Κασσαβού, απέναντι στις νέες προκλήσεις της επόµενης δηµοτικής περιόδου. 

Και αυτός ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε πολύ δουλειά, µαχητικότη-
τα και προσήλωση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό. 

H Αµαλία Παρούση είναι Ειδικευµένη Γενική Ιατρός της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστη-
µίου Αθηνών και Μέλος του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών (Α.Μ. 28.447). Είναι επίσης 

Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ),  Μέλος του ∆Σ της Πανελληνί-
ας Ιατρικής Εταιρίας Βελονισµού µε έδρα την Αθήνα από το 1982 και Ενεργό µέλος του 

∆ιεθνούς Συµβουλίου για τον Ιατρικό Βελονισµό (ICMART) και παράλληλα εργάζεται ως 
Οικογενειακός Γενικός Ιατρός του ΕΟΠΠΥ. Έχει δυο παιδιά, τον ∆ηµήτρη ∆αµάσκο Πτυ-
χιούχο Πληροφορικής και την Παρασκευή ∆αµάσκου ιδρυτικό µέλος του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ. 

ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ πριν από 4,5 
χρόνια να σταθώ στο πλευρό του 
Γιάννη Κασσαβού, είχα ένα προσω-
πικό στοίχηµα: να καταφέρουµε να 
κάνουµε την πόλη µας πιο όµορφη. 

Συνεργάστηκα µε τον ∆ήµαρχο 
Γιάννη Κασσαβό  µε σκοπό να κατα-
φέρουµε να υαλοποιήσουµε αυτό το 
εγχείρηµα και σε ένα βαθµό το κατα-
φέραµε. 

Ο δρόµος της δηµοτικής αρχής, 
αλλά και όλων των µελών της παρά-
ταξης που είχαµε και έχουµε την 
αγωνία να πάει µπροστά η πόλη µας 
και να πετύχουµε τους στόχους µας 
δεν ήταν στρωµένος µε ροδοπέταλα. 

Προχωρήσαµε µε σταθερά βήµα-
τα προς τα εµπρός. Στην αρχή µε µικρά βήµατα και µετά µε πιο µεγάλα και 
καταφέραµε όχι µόνο να βάλουµε γερές βάσεις, αλλά να έχουµε χειροπια-
στά αποτελέσµατα και λύσεις σε προβλήµατα που κανείς δεν έλυσε εδώ 
και πολλά χρόνια. 

Είµαι πεπεισµένος ότι ο Γιάννης Κασσαβός είναι ο ∆ήµαρχος που χρειά-
ζεται η πόλη και για την επόµενη περίοδο, γιατί, και έχει τη βούληση και εί-
ναι ικανός να αλλάξει την πόλη µας και να φανεί αντάξιος της εµπιστοσύ-
νης των πολιτών του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ο ∆ηµήτρης Κατάρας (Σούνας) είναι γέννηµα θρέµµα Μενιδιάτης. Είναι 
παντρεµένος µε την Μαρία Χειµαριού, έφορο επί σειρά ετών στο Λύκειο 
Ελληνίδων Αχαρνών, και έχουν 3 παιδιά. 

Είναι Ανθοπαραγωγός και ασχολείται µε τα Άνθη και τα Φυτά 
για πάνω από 45 χρόνια, διατηρώντας δικό του φυτώριο στο Τατόι. 

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ την ένταξή του στη δηµοτική 
οµάδα της παράταξης ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολί-
τες ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αναστάσιος Χίος 
δήλωσε: 

“Μπροστά στα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζει η κοινωνία του ∆ήµου µας, σε µια εποχή δύ-
σκολων  επιλογών και κρίσιµων διληµµάτων, 
πήρα την απόφαση να συµµετάσχω και πάλι 
στην  ∆ηµοτική παράταξη  “ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί 
Πολίτες”, µε την οποία είχα εκλεγεί ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος το 2014.

Ανταποκρίθηκα στη πρόσκληση του ∆ηµάρ-
χου για δύο λόγους. Πρώτον γιατί πίστευα και πι-
στεύω ότι είναι ο καταλληλότερος για ∆ήµαρχος 
Αχαρνών. Ιδιαίτερα στην αναµέτρηση του Μαΐου 
που το κακό παρελθόν του ∆ήµου, που όλοι 
γνωρίσαµε, απειλεί να επιστρέψει µεταµφιεσµέ-
νο και καµουφλαρισµένο, πρέπει όλοι να αναλά-
βουµε την ευθύνη να διασφαλίσουµε ότι η πο-
ρεία ανασύνταξης του ∆ήµου θα συνεχιστεί. 

∆εύτερος λόγος είναι γιατί θέλω και µπορώ 
να βελτιώσουµε την καθηµερινότητα του πολίτη 
τους επόµενους µήνες. Ο αγώνας του Γιάννη 
Κασσαβού που βρήκε έναν ∆ήµο µε απαρχαιω-
µένο εξοπλισµό, χαρακτηριστικότερος ο στόλος 
αποκοµιδής των απορριµµάτων, είναι τιτάνιος. 

Κάποιες δυσκολίες ξεπεράστηκαν, κάποιες 
απαιτούν περισσότερο χρόνο. Τέσσερις µήνες εί-
ναι αρκετοί για να βελτιώσουµε την απόδοσή µας 
και κυρίως να ξεπεράσουµε όσον το δυνατόν κα-
λύτερα αυτά τα εµπόδια.

Πήρα την απόφαση αυτή µε συνείδηση και 
των δυσκολιών και της ευθύνης. Η συµµετοχή µε 
σκοπό το αποτέλεσµα υπέρ των πολιτών είναι το 
καθοριστικό για µένα κριτήριο. Οι λύσεις και µό-
νο οι λύσεις. Αναλαµβάνοντας τις ευθύνες που 
µου αναλογούν ως Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης και 
Θρακοµακεδόνων,  θα εργασθώ για το άµεσο , 
ορατό και χειροπιαστό αποτέλεσµα, όπως έκανα 
και κατά το παρελθόν. Λύσεις και µόνο λύσεις πε-
ριµένουν από µας οι συµπολίτες µας.

Πέρα από τις λύσεις που πρέπει να δοθούν 
άµεσα σε ό,τι έχει σχέση µε την καθηµερινότητα 
του πολίτη, το µείζον είναι στη φάση που ξεκινά-
ει να προετοιµασθούµε για µια σταθερή, µελετη-
µένη και αποτελεσµατική αναδιοργάνωση των 
συνολικών, ως ∆ήµος, προσπάθειών µας.

Όλα – και οι ατοµικές µας αποφάσεις και η συ-
νολική στάση µας –  βρίσκονται πάντα στην κρί-
ση του τελικού κριτή, στην κρίση  των συµπολι-
τών µας.”

Με τον Γιάννη Κασσαβό 
ο Αναστάσιος Χίος

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

∆ηµήτρης Κατάρας (Σούνας): Αντάξιος 
της εµπιστοσύνης των πολιτών ο Γιάννης Κασσαβός
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Η σκοπιµότητα µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
η ∆ηµοτική Αρχή προσπαθούν να προσπεράσουν το 
πάγιο αίτηµά µου, να καταθέσουν στους πολίτες των 

Αχαρνών όλα τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου, 
προκειµένου να έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να ψηφίζει 
γνωρίζοντας σε τι οικονοµική κατάσταση βρίσκεται ο ∆ήµος 
µας, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγµα της χώρας µας, 
αποτελεί τη µεγαλύτερη απόδειξη ότι θέλουν για άλλη µία 
φορά µέσα από καθεστώς αδιαφάνειας,  να παραπλανήσουν 
τους δηµότες ώστε οι ίδιοι να καρπωθούν  άλλη µία τετραετία 
κατά την οποία θα έχουν το µέλλον της πόλης στα χέρια 
τους, γεγονός το οποίο δε δίνει κανένα περιθώριο για 
αλλαγή του ήδη αφερέγγυου σκηνικού που υπάρχει
στην πόλη µας. 

Για του λόγου το αληθές, κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας 
της,  η διοίκηση  Κασσαβού µε πρωταγωνιστές τους 
αντιδηµάρχους της και τους δηµοτικούς συµβούλους,  
κατηγορούσε την προηγούµενη διοίκηση Ντούρου και τους 
πρώην αντιδηµάρχους και δηµοτικούς συµβούλους  για 
κακοδιαχείριση, ατασθαλίες και «µαύρες τρύπες» στα ταµεία. 

Σήµερα οι ίδιοι άνθρωποι, που έπεισαν τους πολίτες των 
Αχαρνών να τους εµπιστευτούν και έχρησαν διοίκηση τη 
∆ηµοτική Παράταξη Κασσαβού, αντί να νιώθουν εκτεθειµένοι  και 
να ζητήσουν ταπεινά συγγνώµη από τους ψηφοφόρους τους, 
άλλαξαν «στρατόπεδο» και  χωρίς ίχνος συνείδησης και ηθικής 
επιστρατεύονται µε την προηγούµενη διοίκηση κατηγορώντας την 
σηµερινή δηµοτική αρχή  για κακοδιαχείριση, ατασθαλίες και 
«µαύρες τρύπες» στα ταµεία του ∆ήµου. 

Η µεγαλύτερη απόδειξη για όλα τα παραπάνω, είναι η δηµόσια 
παραδοχή του ίδιου του ∆ηµάρχου, ότι όταν παρέλαβε το ∆ήµο 
έλειπαν από τα ταµεία του 10.270.905,31€, χωρίς να διευκρινίζει 
εάν µπήκε εν τέλει στη διαδικασία να ψάξει πού πήγαν αυτά τα 
χρήµατα. 

Επιπλέον, αν και επίσης παραδέχεται δηµοσίως ότι πάρθηκαν 
δάνεια για την περίοδο 2003-2006 ύψους 47.800.000€ στα οποία 
προστέθηκαν άλλα 29.000.000€ την περίοδο 2007-2010 και 

επιπλέον 4.800.000€ για την επιµήκυνσή τους, αγγίζοντας σχεδόν 
τα 100 εκ. ευρώ, υποθηκεύοντας το µέλλον των παιδιών µας, 
κανένας λόγος δεν γίνεται γιατί οι εκάστοτε δηµοτικές αρχές 
πήραν  τα συγκεκριµένα δάνεια και που πήγαν εν τέλει τα χρήµατα 
από αυτά, τα οποία χρεώνονται εν αγνοία τους οι πολίτες
των Αχαρνών. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, απευθύνω έκκληση σε 
κάθε πολίτη του δήµου µας, να µην επιτρέψει να φτάσουµε ως τις 
εκλογές χωρίς προηγουµένως να τεθούν στη διάθεση των 
πολιτών όλα τα οικονοµικά στοιχεία που αφορούν στο ∆ήµο 
Αχαρνών και διευκρινίζουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 
∆ήµος µας,  καθώς µόνο έτσι δίνεται η δυνατότητα στους  πολίτες 

να µπορούν να εκλέξουν µία δηµοτική αρχή άφθαρτη, ικανή, 
υπεύθυνη και αξιόπιστη που θα βάλει σε τροχιά ανάπτυξης την 
πόλη µας και θα εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών της. 

Αν ωστόσο οδηγηθούµε στις δηµοτικές εκλογές χωρίς οι 
πολίτες να λάβουν γνώση όλων των παραπάνω, θα βρεθούµε 
θεατές στο ίδιο έργο, µε τους υπεύθυνους για τη σηµερινή 
οικονοµική κατάσταση να πρωταγωνιστούν και πάλι,  µε άλλη 
δηµοτική παράταξη και θα υπερχρεώσουν για άλλη µία τετραετία 
το ∆ήµο µας, κόβοντας κάθε ελπίδα ανάπτυξης,  οδηγώντας
την πόλη στο χάος και στην καταστροφή. 

Για ακόµα µία φορά, καταθέτω στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, αίτηµα για σύγκλιση Ειδικού ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου,  µε µοναδικό θέµα συζήτησης την ανάλυση όλων 
των οικονοµικών στοιχείων του ∆ήµου Αχαρνών µέχρι σήµερα, 
όπως υποχρεούται  να πράξει απέναντι στους πολίτες
των Αχαρνών κατά το νόµο. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

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

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

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

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Με την παρούσα επιστολή µου, 
σας υποβάλλω για άλλη µία 

φορά το αίτηµά µου, προκειµένου να συγκαλέσετε 
Ειδικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε µοναδικό θέµα 
συζήτησης την παρουσίαση της µέχρι τώρα οικονοµικής 
κατάστασης του δήµου Αχαρνών, ώστε να έχουν οι 
πολίτες ενηµέρωση για τα οικονοµικά στοιχεία της 
πόλης πριν τις εκλογές, όπως ορίζει ο Νόµος. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Από το οδοιπορικό  του επικεφαλής  της ∆ηµοτικής Παράταξης  Θεόφιλου  
Αφουξενίδη  µε στελέχη του  σε εκδηλώσεις  και σε φορείς  της πόλης

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

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου αποτε-
λεί, παραδοσιακά, µια πολύ απαιτητική ηµέρα σε ό,τι 
αφορά στο εορταστικό κόψιµο της πίτας. Με µέλη της 
δηµοτικής παράταξης «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» παρευ-
ρεθήκαµε σε εφτά εορταστικές εκδηλώσεις των Συλλό-
γων: Τρίτεκνοι «η Ζεστή Αγκαλια» Εξωραϊστικός Σύλ-
λογος και ΚΑΠΗ Μονοµατι, Εξωραϊστικός σύλλογος και 
ΚΑΠΗ Αυλίζας, Αθλητικός Όµιλος Αχιλλέας Κάτω 
Αχαρνών, Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ 
Κων/νος Άνω Αχαρνών, Αθλητικός Σύλλογος Κουνκγ 
Φου Σαολίν, Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών.

Για τον Θεόφιλο Αφουξενίδη και τα µέλη της ∆ηµοτικής 
παράταξης «Αχαρνές Αλλαγή ώρα», ο Σωµατειακός 
αθλητισµός αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προ-
σφορές προς τις τοπικές κοινωνίες. Κάθε ηλικία -και κυ-
ρίως οι νεότεροι συµπολίτες µας- κερδίζουν τόσο σε 
άθληση, όσο και σε κοινωνικότητα, από τις δραστηριό-
τητες των αθλητικών συλλόγων, όπως ο Σύλλογος 
«Αχαρνής». Με µεγάλη µας χαρά παρευρεθήκαµε στη  
κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας του Συλλόγου! Το 
κοµµάτι µας δε, το αφιερώσαµε στην Πίστη και στην 
Αφοσίωση δύο πολύτιµα αγαθά τα οποία µπορούν να 
µετατρέψουν το ακατόρθωτο σε κατάκτηση.
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Φίλες και φίλοι συνδηµότες µου,

Εύχοµαι σε όλο τον κόσµο καλή χρόνια, µε υγεία, προσωπική ευτυχία αλ-
λά και ευηµερία για την πατρίδα µας. Το 2019 είναι µία σηµαντική χρονιά 
για του ∆ήµο Αχαρνών, καθώς θα κληθούµε όλοι να εκλέξουµε ένα νέο  
∆ήµαρχο και ένα νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τετραετία 2019 -2023.
Στις  εκλογές του Μαΐου του 2019, έχουµε την ευκαιρία να βγάλουµε τον 
∆ήµο µας από το περιθώριο, να Σώσουµε ένα τέλος στην αδιαφορία, στην 
αδιαφάνεια, στη κακοδιοίκηση και στην παντελή έλλειψη σχεδιασµού και 
οράµατος.
Έχουµε την ευκαιρία να αποτινάξουµε από πάνω µας το στίγµα της ανοχύ-
ρωτης πόλης, που η κάθε παραβατική  οµάδα µπορεί και θέτει  τους δικούς 
της όρους. Είµαστε πολίτες του κόσµου και για αυτό διεκδικούµε για µας 
και τα παιδιά µας, µια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πόλη. Με ασφάλεια, καθαρι-
ότητα, παιδικές χαρές, κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, µε φροντί-
δα για αυτούς  που έχουν ανάγκη, αρωγό στην επιχειρηµατικότητα και στην 
ανάπτυξη, µια πόλη που σέβεται και εξυπηρετεί τον πολίτη της. θέλουµε το 
καλύτερο γιο όλους µας!
Οι αλλαγές αυτές, δεν µπορούν να γίνουν ούτε από ένα άνθρωπο ούτε από 
µια οµάδα. Μπορούν να γίνουν µόνο αν γίνουµε πολλοί σε αυτή τη προ-
σπάθεια.  Μπορούµε να αλλάξουµε την πόλη, µόνο αν είµαστε όλοι µαζί.
Γι α αυτό σας  καλώ να αποδεχτείτε την πρόσκληση µας και να έρθετε µαζί 
µας να ξανακερδίσουµε τις  γειτονιές µας. Ελάτε µαζί να  την  αξιοπρέπεια 
και τον αυτοσεβασµό µας.
Ας είναι το 2019 η  χρονιά που θα πάρουµε στα χέρια µας το µέλλον της πό-
λης µας,  η χρονιά που θα καθορίσουµε όλοι µας το µέλλον του ∆ήµου και 
της ζωής µας. 

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ, ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ
Καλή χρονιά!

Χάρης ∆αµάσκος

 Χάρης  ∆αµάσκος: Να ξαναµπεί 
στις ράγες ο ∆ήµος Αχαρνών 
«Θέλω να αναδείξω την καλή εικόνα της πόλης και να διορθώσω τα 
άσχηµα», έθεσε ως βασικό του στόχο ο υποψήφιος δήµαρχος Αχαρ-
νών Χάρης ∆αµάσκος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Επικοι-
νωνία 94FM και τις ∆ηµοτικές ∆ιαπλοκές.

Ο επί 16 σερί έτη Αντινοµάρχης και περιφερειακός σύµβουλος Αττικής, 
αποφάσισε να αλλάξει µετερίζι και να επιστρέψει εκεί που ξεκίνησε την αυ-
τοδιοικητική του πορεία, στο ∆ήµο Αχαρνών…

«Πρέπει να επιστρέψει ο δήµος µας στην κανονικότητα και να ξαναµπεί 
στις ράγες», δήλωσε µεταξύ άλλων ο Χάρης ∆αµάσκος, υπογραµµίζοντας 
ταυτόχρονα ότι ο ∆ήµος Αχαρνών έχει φτάσει σε οριακό σηµείο.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη µέχρι τώρα ανταπόκριση 
του κόσµου και τη στελέχωση του Συνδυασµού του, µε ανθρώπους όλων 
των κοµµατικών καταβολών και µε ικανότητες να προσφέρουν ενεργά 
στην επόµενη µέρα.

«Προσπάθειά µου είναι να συγκεντρώσω τους καλύτερους για την επό-
µενη µέρα του ∆ήµου Αχαρνών», σηµείωσε ο κ. ∆αµάσκος, ο οποίος έκα-
νε ιδιαίτερη αναφορά στο µείζον πρόβληµα της αυξηµένης εγκληµατικό-
τητας στην πόλη.

«Ένα κοµµάτι του δήµου µας, δυστυχώς, έχει καταντήσει η αυλή παρα-
βατικότητας της Αττικής», ήταν τα λόγια του Χάρη ∆αµάσκου.

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις  24 Ια-
νουαρίου 2019,  το πρώτο συνέδριο  airbnb  µε βασι-
κή οµιλήτρια την συντοπίτισσα µας Ελένη Βαρελά – 
Παγώνα , ιδιοκτήτρια της Smart bnb,  µεγαλύτερης  
Εταιρείας στην Ελλάδα και το  εξωτερικό. Το περίπτε-
ρό της Εταιρείας της,  επισκέφθηκαν  εκατοντάδες ιδιο-
κτήτες ακινήτων µε σκοπό να ενηµερωθούν και να ανα-
θέσουν τα ακίνητά τους στην Smart bnb. Με την ολο-
κλήρωση του  συνεδρίου, η Ελένη Βαρελά – Παγώνα, 
ευχαρίστησε  όλους  όσους την  τίµησαν µε την παρου-
σία τους.

Σηµαντική διάκριση για
την συντοπίτισσα µας 
Ελένη Βαρελά - Παγώνα 
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Η Ελλάδα δεν µπορεί να υπογράφει συµφωνίες υπό την πίεση τρίτων
Ο Ελληνισµός σήµερα αναµένεται να δώσει βροντερό παρών 

στο συλλαλητήριο του Συντάγµατος ενάντια στην 
συµφωνία των Πρεσπών. Ενάντια σε µια συµφω-

νία, η οποία υπονοµεύει τα εθνικά µας συµφέροντα και 
αντί να λύνει προβλήµατα, δηµιουργεί νέα και οξύτερα, 
ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου στην πολύπαθη Χερσό-
νησο του Αίµου. Κι ενώ ο κυβερνητικός θίασος συνεχίζει 
την προσπάθειά του να πείσει τον ελληνικό λαό, ο οποίος 
στην συντριπτική του πλειοψηφία αντιτίθεται στην κυβερ-
νητική µεθόδευση, ότι η µεθόδευσή της είναι επωφελής 
για την χώρα, καθηµερινά αυξάνονται οι φωνές που επι-
σηµαίνουν το αντίθετο. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα ∆ηµοκρατία δεν 
παύουν να επισηµαίνουν ότι µε αυτή την συµφωνία, εκ-
χωρούνται στα Σκόπια εθνότητα, γλώσσα και ταυτότη-
τα γενικότερα. Στο βιβλίο τους («Η συµφωνία των Πρε-
σπών και το Μακεδονικό» – Πατάκης) που µόλις κυ-
κλοφόρησε, οι Άγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβα-
σιλείου, αφού τονίζουν ότι «η συγκεκριµένη αποτελεί 
µια κακή συµφωνία. Σηµατοδοτεί την εγκατάλειψη βα-
σικών στρατηγικών της Ελλάδας στη νότια Βαλκανική», 

σηµειώνουν πως «θα κινδυνεύσει, εφόσον κυρωθεί και 
τεθεί σε ισχύ, να οδηγήσει σε επάλληλα και επικίνδυ-
να αδιέξοδα». 

Όσον αφορά δε στο επιχείρηµα ότι τα Σκόπια δεν 
δύνανται να απειλήσουν την Ελλάδα, απαντούν ότι 
«κανένα σοβαρό κράτος δεν αποφασίζει να «αγνοήσει» 
µια διεκδίκηση σε βάρος του επειδή θεωρεί τον διεκδι-
κούντα αδύναµο!»και ότι «δεν µπορεί η σηµερινή προ-
σωρινή συγκυρία να υπαγορεύει τη στάση µας σε ένα 
ζήτηµα που έχει δείξει τέτοια ιστορική επιµονή».Και 
φέρνουν ως παράδειγµα και δη σωστά, την Κίνα και την 
Ταϊβάν.

Η Ελλάδα δεν µπορεί να υπογράφει συµφωνίες υπό 
την πίεση τρίτων, ή να κυβερνάται από όλους όσοι χρη-
σιµοποιούν µείζονα εθνικά θέµατα για να κερδίσουν 
την εύνοια του διεθνούς παράγοντα και επαναφέρουν 
στο προσκήνιο εφιαλτικές επιλογές τους του παρελθό-
ντος που καταδικάστηκαν αµετάκλητα στη συνείδηση 
του ελληνικού έθνους. 

Είναι επίσης σαφές ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των Ελλήνων, αντιτίθεται, επαναλαµβάνουµε, στην 
συµφωνία, στην προεργασία και στην υπογραφή της 
οποίας προχώρησε η κυβέρνηση χωρίς καµία απολύ-
τως συνεννόηση µε την αντιπολίτευση, ενισχύοντας τις 
επεκτατικές τάσεις των Σκοπίων. Η εθνοµηδενιστική και 
η αντιδηµοκρατική λογική του συνονθυλεύµατος που 
µας κυβερνά, έχει προκαλέσει την ελληνική κοινωνία, 
η οποία διαπιστώνει µε οργή ότι έχει να κάνει µε µια κυ-
βέρνηση που προκειµένου να ικανοποιήσει τις ιδεολη-
ψίες της αλλά και τα συµφέροντα τρίτων, στρέφεται ενα-
ντίον των συµφερόντων της Ελλάδας! 

Αυτό που συµβαίνει είναι πραγµατικά εξωφρενικό 
και πλέον, τον λόγο έχει ο λαός. Όπως είναι παραπάνω 
από προφανές, µόνο η προσφυγή στις κάλπες – όπως 
ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης – µπορεί να λυτρώσει την 
πατρίδα µας από πολιτικές που «πληγώνουν» και απο-
σταθεροποιούν την Ελλάδα και στρέφονται εναντίον 
του ελληνικού λαού και των συµφερόντων του.  

∆ηµοσιεύτηκε στο www.attikinews.gr
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 Με σύγχρονο µοντέλο διοίκησης και µε έµφαση στην καθηµερινότητα των πολιτών, δί-
νουµε το έναυσµα για την επόµενη ηµέρα.  Με τη συµβολή όλων των ενεργών πολι-
τών που θέλουν να δουν το δήµο Αχαρνών πρωταγωνιστή ξανά, µε ρεαλιστικές λύσεις 
για τα προβλήµατα και µε όραµα ανιδιοτελούς προσφοράς για τις επόµενες γενιές. 

Η Ανεξάρτητη, πολυσυλλεκτική και γνήσια πρωτοβουλία µας, «Aχαρνείς» αποτελείται από ενερ-
γούς πολίτες που µοιράζονται αυτό το όραµα και ενώνουν τις δυνάµεις τους µε συγκεκριµένες προ-
τάσεις και όχι ευχολόγια. 

Μαζί µπορούµε να δώσουµε πάλι πνοή στο ∆ήµο Αχαρνών. 
Σε αυτή την προσπάθεια καλούµε όλους τους πολίτες του ∆ήµου µας να γίνουν συνοδοιπόροι.      

Άλλωστε µόνο µαζί µπορούµε!

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
● Ταχεία έξοδο του δήµου Αχαρνών από το πρόγραµµα οικονοµικής εξυγίανσης του Παρατηρητη-
ρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ
● ∆ιοίκηση του ∆ήµου µας µε σύγχρονο µοντέλο διοίκησης και µε πλήρη αξιοποίηση των ικανοτή-
των του στελεχιακού δυναµικού του
● Επιτάχυνση µελετών και έργων για την ταχεία εξασφάλιση της αντιπληµµυρικής θωράκισης της 
πόλης
● Ανάπτυξη του δικτύου του φυσικού αερίου σε όλο το ∆ήµο
● Ανάπτυξη της πόλης µας µε αξιοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ
● Ταχεία δηµοπράτηση της µελέτης για την υπογειοποίηση των γραµµών του ΟΣΕ
● Φωτεινή κυριολεκτικά και µεταφορικά πόλη, µε µελετηµένα- στοχευµένα µέτρα αστυνόµευσης, 
µε εφαρµογή του µνηµονίου συνεργασίας ∆ήµου Αχαρνών- ΕΛΑΣ, µε έργα υποδοµής και µε σύν-
θεση του τοπικού συµβουλίου παραβατικότητας, όπως προβλέπεται στη νοµοθεσία, ώστε να παρά-
γει επιστηµονικό-επιχειρησιακό και γραπτό έργο που να δεσµεύει την Πολιτεία 
● Εξασφάλιση περισσοτέρων οικονοµικών πόρων για αθλητικούς χώρους και παιδικές χαρές και 
αξιοποίηση των µη αξιοποιηθέντων αθλητικών χώρων εντός ορίων του ∆ήµου 
● Πλήρη αξιοποίηση του ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ για τους σχολικούς χώρους
● Αξιοποίηση όλων των προγραµµάτων ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ για τις τοπικές επιχειρήσεις 
● Ανάδειξη του φυσικού κάλλους της πόλης µας και των αρχαίων µνηµείων της και αξιοποίησή τους 
για ανάπτυξη του τουρισµού 
● Προβολή του δήµου Αχαρνών και των πλεονεκτηµάτων του ως πρωτεύουσα Ανατολικής Αττικής 
● Εξασφάλιση περισσότερων πόρων – κονδυλίων από την Πολιτεία για τη φροντίδα στα αδέσποτα 
σκυλιά

Οδυσσέας Καµπόλης  : Για να ξηµερώσει 
µια νέα µέρα στις Αχαρνές

Αποτελεί γεγονός πως τα τελευταία χρόνια, και κυρίως µετά τον τραγικό θάνατο του µικρού Μά-
ριου τον Ιούνιο του 2017 από αδέσποτη σφαίρα, οι Αχαρνές βρίσκονται συχνά στην επικαιρότητα 
για το µείζον πρόβληµα της εγκληµατικότητας που ταλανίζει την περιοχή µας.

Το πρόβληµα υπάρχει χρόνια τώρα και µάλιστα το έχω επισηµάνει δηµόσια και επανειληµµένα 
τόσο στο δηµοτικό συµβούλιο των Αχαρνών, όσο και στα µέσα ενηµέρωσης. Το θέµα µας, όµως, 
σήµερα δεν είναι να αναζητήσουµε τις ευθύνες για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι 
Αχαρνές, όχι γιατί αυτές δεν υπάρχουν, ή γιατί είναι δευτερεύουσας σηµασίας. Κάθε άλλο. Αλλά δι-

ότι το πρωτεύον που πρέπει να µας απασχολεί αυτή τη στιγµή, είναι τι πρέπει να συµβεί για να αντι-
στραφεί αυτό το φαινόµενο και να µειωθεί η παραβατικότητα στην περιοχή µας.  

Ας ξεκινήσουµε από τα βασικά. Από το 1999 και βάσει της νοµοθεσίας  οι ∆ήµοι έχουν τη δυνα-
τότητα να συγκροτήσουν Τοπικά Συµβούλια Παραβατικότητας. Τέτοιο συγκροτήθηκε στο ∆ήµο 
Αχαρνών το 2010. Η σύνθεση αυτών των Συµβουλίων είναι συγκεκριµένη. Με συµµετοχή  κοινω-
νιολόγων, ψυχολόγων, εγκληµατολόγων, γιατρών, αστυνοµικών, συνταξιούχων δικαστικών κλπ. 
Ανεξάρτητα από το τι συµβαίνει σε άλλους δήµους που µπορεί να µην έχουν τόσο έντονο το πρό-
βληµα, στο δικό µας δήµο, στις Αχαρνές, η σύνθεση του εν λόγω Συµβουλίου δεν έχει ουδεµία σχέ-
ση µε τα όσα προέβλεψε ο νοµοθέτης.

Αποτέλεσµα; ∆εν έχει υπάρξει τόσα χρόνια, όχι πόρισµα, όχι επιστηµονική µελέτη, όχι σχέδιο 
άλλα ούτε καν µια εισήγηση για το πώς θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της εγκληµατικότητας. Με 
µια απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών µπορεί κανείς να διαπιστώσει του λόγου 
το αληθές.

Τώρα εύλογα µπορεί να αναρωτηθεί κανείς αν αυτό θα λύσει το πρόβληµα. Εννοείται πως όχι. 
Μια δηµοτική αρχή, όµως, που επιθυµεί να παράσχει έργο ουσίας, οφείλει να αξιοποιήσει στο έπα-
κρο κάθε θεσµικό εργαλείο, προκειµένου να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τις δρά-
σεις αυτές που θα οδηγήσουν στο επιθυµητό αποτέλε-
σµα.

Γιατί κακά τα ψέµατα. Πλανάται πλάνη οι-
κτρά όποιος πιστεύει ότι µόνο µε µέτρα κα-
ταστολής και αυστηρής επιτήρησης θα εξα-
φανιστεί η εγκληµατικότητα.

Ουδείς αµφιβάλει για την αναγκαιότη-
τα της φύλαξης και της καταστολής. Αλλά 
αν δεν δούµε το πρόβληµα του ∆ήµου και 
της κοινωνίας των Αχαρνών συνολικά, λύ-
ση δεν θα υπάρξει. 

Χρειάζεται όραµα, σχέδιο, βούληση 
και πολλή δουλειά για να µπορέσουµε να 
αλλάξουµε την εικόνα των Αχαρνών. 
Χρειάζεται να κλείσουν επιτέλους οι χω-
ροταξικές πληγές της πόλης. Να µπουν 
όλες οι περιοχές στο σχέδιο. Να αναδει-
χθεί η τεράστια πολιτιστική κληρονοµιά 
της περιοχής. Με πρώτη προτεραιότητα 
την αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου 
Αχαρνών και τη συντήρηση και αύξηση της 
επισκεψιµότητας των υπολοίπων αρχαιολο-
γικών χώρων της πόλης, αλλά και την δηµι-
ουργία Μουσείου που θα φιλοξενήσει την αρ-
χαιολογική συλλογή της Τοπικής Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων. Χρειάζεται να θωρακιστούν οι Αχαρνές 
από τις πληµµύρες. Να βελτιωθεί η συγκοινωνιακή 
σύνδεση µε το υπόλοιπο λεκανοπέδιο.

Με αυτά και άλλα πολλά µπορούµε να αλλά-
ξουµε, τις Αχαρνές. Να φτιάξουµε µια νέα φωτει-
νή πόλη.

Οδυσσέας Καµπόλης 
-  Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών

Ο ∆ήµος µας αλλάζει σελίδα!   

Σύντοµο Βιογραφικό 
Ο Οδυσσέας Καµπόλης, είναι διακεκριµένος Νοµικός, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, υποψήφιος διδάκτο-
ρας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο σε θέµατα τροµοκρατίας και απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ). Είναι επικεφαλής 
της δηµοτικής παράταξης «Αχαρνείς», έχοντας ιδιαίτερα δυναµική παρουσία και µε γόνιµες παρεµβάσεις για τις γειτονιές του ∆ήµου Αχαρνών.

Η µακρόχρονη εµπειρία του στο ∆ικαστικό Σώµα των Ενόπλων ∆υνάµεων, η επιστηµονική του κατάρτιση και ο ζήλος του για προσφορά, 
τον διέκριναν ώστε να αναλάβει σηµαντικές θέσεις ευθύνης τόσο στις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων όσο και στην πολιτική διοίκηση της χώ-
ρας, έχοντας διατελέσει σύµβουλος Υπουργών και Αρχηγών ΓΕΝ.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας του έχει συµβάλλει ουσιαστικά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση πληθώρας ση-
µαντικών νοµικών ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια, την εκπαίδευση και τον πολιτικό σχεδιασµό ζητηµάτων εκτάκτου 
ανάγκης. 

Την ίδια στιγµή, το ειλικρινές ενδιαφέρον του Οδυσσέα για την τοπική αυτοδιοίκηση τον οδήγησαν να εργασθεί σηµαντικά για τη 
δηµιουργία πλαισίου συνεργασιών ∆ήµων και Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων προς όφε-
λος των τοπικών κοινωνιών.

Η πολύχρονη εµπειρία του Οδυσσέα σε καίριες θέσεις ευθύνης και η αδιαµφισβήτητη τεχνογνωσία του σε περίπλοκα ζητήµατα, 
νοµικής, νοµοθετικής και διοικητικής φύσεως, έχουν συντελέσει ώστε -ακόµη και υπηρετώντας στην αντιπολίτευση του ∆ήµου- να 
βρεθούν λύσεις έπειτα από παρεµβάσεις του σε σηµαντικά προβλήµατα για την καθηµερινότητα των συµπολιτών µας.

Ο Οδυσσέας, είναι παντρεµένος µε την Αικατερίνη Καρκαλούσου, διακεκριµένη νοµικό και δικαστικό λειτουργό των Ενόπλων 
∆υνάµεων και έχουν µια κόρη και ένα γιο.
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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 
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Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος
Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου Αχαρνών

Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας
13677, Αχαρναί - Τηλ. 210-2431585

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2019
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Οικισµού Ξενοδοχοϋ-

παλλήλων ∆ήµου Αχαρνών σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 
10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.µ. στα γραφεία του συλλόγου στον οικισµό µας.

Το ∆.Σ. 

ΈΝΩΣΗ   ΓΟΝΕΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ  

Πρόσκληση για την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Σας προσκαλούµε στην ετήσια κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 
2018 και ώρα 6:30µµ, που θα γίνει στο Πνευµατικό Κέντρο θρακοµακεδόνων (πλατεία Αριστο-

τέλους - Θρακοµακεδόνες).  

Σας περιµένουµε να ανταλλάξουµε από καρδιάς ευχές. Καλή Χρονιά µε υγεία.
«Η Ισχύς Εν τη Ενώσει ..Γονέων»

Με εκτίµηση
το ∆.Σ. της Ένωσης  Γονέων Αχαρνών

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...

Ανησυχητικές διαστάσεις λαµβάνει το δηµογραφικό πρόβληµα, 
ενώ επιτακτική ανάγκη αποτελεί πλέον η εξέταση των αιτιών επι-
δείνωσης των δηµογραφικών δεδοµένων και η πρόταση συγκε-
κριµένων λύσεων, που θα ανατρέψουν την αρνητική τάση.

Οι πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε δραστικές περικοπές επιδο-
µάτων και υπηρεσιών σε παιδιά, µε τις γνωστές επιπτώσεις στον 
αριθµό των γεννήσεων.

Η µη ύπαρξη κινήτρων και µηχανισµού στήριξης των νέων ζευ-
γαριών, καθώς και η ραγδαία µείωση του οικογενειακού εισοδήµα-
τος, συντελούν στη δηµογραφική κατάρρευση. Η στήριξη της τρίτε-
κνης οικογένειας για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας, τ αποτελεί σηµαντι-
κό εργαλείο άσκησης δηµογραφικής πολιτικής.

Σύµφωνα, µε τους ειδικούς το τρίτο παιδί παίζει καθοριστικό παράγοντα στην αύξηση του δηµο-
γραφικού δείκτη και συντελεί στην αύξηση του πληθυσµού.

Γι αυτό θεωρώ, πλέον, επιτακτική ανάγκη τη δηµιουργία ενός κέντρου δηµογραφικής πολιτικής το 
οποίο θα ασκήσει την κατάλληλη δηµογραφική πολιτική ώστε να καταφέρουµε να αντιστραφούν οι 
δείκτες υπογεννητικότητας και να επιβιώσουµε σαν έθνος. Γι΄αυτούς τους σηµαντικούς λόγους βρίσκο-
µαι στο πλευρό του συλλόγου τριτέκνων Αν. Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά» και την προεδρό του Μαρία 
Ναυροζίδου η οποία δίνει καθηµερινό και προσωπικό αγώνα για τα δικαιώµατα των Τριτέκνων.

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

Οι τρίτεκνοι αποτελούν 
το «κλειδί» για τη λύση 
του δηµογραφικού 
προβλήµατος Αλέξανδρος  

Ανδριώτης 
Πολιτευτής της 

Ένωσης Κεντρώων 
στην Περιφέρεια 

Αττικής.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΡΑΦΟΥΛΙ∆ΗΣ   ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και  της  ΕΥΑΝΘΙΑΣ   το γένος  ΠΑΣΧΑΛΗ  
γεννηµένος στο ΙΛΙΟΝ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,  κάτοικος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ΖΙΜΠΟΥΛΗ   ΣΤΕΛ-
ΛΑ   του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και της   ΚΥΡΙΑΚΗΣ  το γένος    ΠΑΛΛΗ    γεννηµένη στην  ΑΘΗΝΑ  κάτοι-
κος  ΑΝΩ   ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ,   θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις  11 Μαΐου 2019, στον Ι.Ν. 
Αγίων Πέτρου και Παύλου, στην  ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ   – ΑΤΤΙΚΗΣ
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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 

Όµορφες στιγµές µε τους προ-
σκεκληµένους µας στην κοπή 
της Βασιλόπιτας. Μας τίµησαν 

µε την παρουσία τους, Οι βουλευτές 
Μάκης Βορίδης, η Γεωργία Μαρτίνου, 
Ο Γιώργος Βλάχος ο Βασίλης Οικονό-
µου. Οι πολιτευτές ∆ηµήτρης Τσανικλί-
δης, Κωνσταντίνος ∆έδες, Νικόλας 
Αντωνίου Νίκος Καντερές και από το 
µητρώο στελεχών Ρουσλάν Μπουτζάν 
η πρώην γραµµατέας ισότητας Βάσω 
Κόλλια. Την παράταξη της Νέας ∆ηµο-
κρατίας εκπροσώπησε ο Κος Κωνστα-
ντίνος Γούλας Αναπληρωτής Γραµµα-
τέας Οργανωτικού στην περιοχή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. Ο 
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής πολιτικής 
Γιώργος Σταύρου. 

Οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι Αχαρνών 
Θρακοµακεδόνων Σπύρος Βρεττός, 
Χάρης ∆αµασκός Παναγιώτης Γρηγο-
ριάδης την παράταξη του Πέτρου Βα-
ρελά εκπροσώπησε η Κα Τζένη Γκίκα. 
Πολλές και οι παρουσίες από υποψή-
φιους δηµοτικούς συµβούλους που 
συµµετείχαν µε τους επικεφαλής των 
συνδυασµών τους. Ο υποψήφιος περι-
φερειάρχης Γιώργος Πατούλης µε υπο-
ψήφιους συµβούλους για την ανατολι-
κή Αττική. Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστο-
δούλου και η Γραµµατέας Βούλα 
Μπάρδη της ∆ΗΜ.ΤΟ Ωρωπού. Ο εκ-
πρόσωπος από την εκκλησιά Κύριλ-
λου κ Μεθοδίου από το ολυµπιακό 
χωριό Κος Παύλος Γεωργίου.Ο εκπρό-
σωπος του πνευµατικού κέντρου Θρακοµακεδόνων Κος Θεόδωρος Ράπτης.

Αντιπροσωπεία µαθητών των Μοντεσσοριανών Σχολείων επισκέφθηκε την Ιε-
ρά Μητρόπολη Ιλίου και παρέδωσε ποσότητα λαδιού και σηµαντικό χρηµατι-
κό ποσό, τα οποία συγκέντρωσαν οι µαθητές και τα προσέφεραν στους ανθρώ-

πους που έχουν ανάγκη. Οι µαθητές συνοµίλησαν µε τον Σεβασµιώτατο Μητροπολί-
τη Ιλίου κ. Αθηναγόρα και δέχθηκαν την ευαρέσκεια και τον έπαινό του για την προ-
σπάθεια που 
κατέβαλαν για 
να συγκεντρώ-
σουν τα αγαθά 
που προσέφε-
ραν, όπως δέ-
χθηκαν και τις 
ευχές του για 
πρόοδο στη 
ζωή τους.

Με τις ευλογίες του Σεβασµιότατου 
Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, ο Αθλη-

τικός Σύλλογος «Λέσχη Φιλάθλων Μενιδί-
ου ΑΧΑΡΝΗΣ» έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη 
Βασιλόπιτα και τίµησε, τις αθλήτριες, τους 
αθλητές και τους προπονητές του συλλό-
γου για τις επιδόσεις και τις προσπάθειές 
τους. Ο ∆ήµος Αχαρνών βρίσκεται στο 
πλευρό των αθλητικών σωµατείων της πό-
λης µας, υποστηρίζοντας ηθικά και υλικά το 
εξαιρετικά σηµαντικό έργο τους, προάγο-
ντας τον Αθλητισµό και τον Πολιτισµό στον 
∆ήµο Αχαρνών και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά 
της πόλης µας. Θερµές ευχές στις αθλήτρι-
ες, τους αθλητές, τους προπονητές και το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, να 
έχουν Υγεία και πολλές επιτυχίες εντός και 
εκτός των αγωνιστικών χώρων.
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Η κατά-
µεστη αί-
θ ο υ σ α 

του δηµαρχείου 
Αχαρνών, στην 
κοπή της πρωτο-
χρονιάτικας βα-
σιλόπιτας του 
συλλόγου Τριτέ-
κνων Ανατολι-
κής Αττικής «Η 
Ζεστή Αγκαλιά», στις 26 Ιανουαρίου, αποτέλεσε τρανή 
απόδειξη της αναγνώρισης που χαίρει το έργο του συλλό-
γου και της προέδρου του, Μαρίας Ναυροζίδου Η εκδήλω-
ση που περιελάµβανε, όπως κάθε χρόνο, τη βράβευση επι-
τυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και τη βράβευση των µητέ-
ρων για την απόκτηση τρίτου τέκνου διέθετε παλµό, ενθου-
σιασµό και ιδιαίτερες στιγµές. ∆ιέθετε, επίσης, προεκλογική 
αύρα µε υποψήφιους δηµάρχους,βουλευτές, περιφερειάρ-
χες και συµβούλους να δίνουν ηχηρό «παρών», στηρίζο-
ντας τον αγώνα της Μαρίας Ναυροζίδου η οποία έχει βάλει 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δηµιουργία και την εξέλιξη 
ενός από τους πιο δραστήριους και αποτελεσµατικούς συλ-
λόγους τριτέκνων στη χώρα.

Το φροντιστήριο Όµηρος επιβράβευσε τις 
προσπάθειες και επιτυχίες των µαθητών του 
µε την απονοµή των πιστοποιητικών γλωσ-

σοµάθειας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου 
Αχαρνών. Μια λαµπρή και όµορφη εκδήλωση, 
όπου κυριάρχησε ο νεανικός ενθουσιασµός, αλλά 
και η ικανοποίηση των καθηγητών και των γονιών 
των παιδιών, που είδαν ότι η προσπάθεια των παι-
διών τους «έπιασε τόπο» και τα παιδιά κατάφεραν 
να ανέβουν ένα σκαλοπάτι στην µαθητική και πε-
ραιτέρω πορεία τους. Το Αθλητικό Σωµατείο ∆ΙΑΣ Ολυµπιακού Χωριού έκο-

ψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του σε µια εκδή-
λωση γεµάτη από νιάτα και από παιδιά που αγαπούν 

τον Αθλητισµό.  Η ∆ιοίκηση, οι έφοροι και οι προπονητές του 
σωµατείου, καθώς και οι γονείς των αθλητών, µε προσωπικές 
θυσίες διαφυλάσσουν τη µαγεία και τη γοητεία που κρύβεται 
στον αθλητισµό. Η τοπική µας κοινωνία έχει ανάγκη αυτήν την 
προσπάθεια και είναι υποχρέωση όλων µας να είµαστε πάντα 
δίπλα και να στηρίζουµε µε κάθε µέσο αυτή την προσπάθεια.  
Στην εκδήλωση είχα την τιµή να απονείµω τιµητική πλακέτα για 
τον κ. Θανάση Μαρτίνο και την προσφορά του στο σωµατείο 
και τον Αθλητισµό του δήµου µας (την πλακέτα παρέλαβε ο κ. 
Παγώνης, συνεργάτης του κου Μαρτίνου).

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών παρέδωσε τις υποτροφίες «Ιωάννης Στριφτός» στους αριστούχους φοιτητές του ∆ήµου Αχαρνών Την Τετάρτη 
30 Ιανουαρίου 2019 στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός παρέδωσε τις υποτροφίες «Ιωάννης Στρι-
φτός» στους αριστούχους φοιτητές του ∆ήµου Αχαρνών.  Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, υποδέχτηκε τους αριστούχους 

φοιτητές στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, όπου υπογράφτηκε το συµφωνητικό των υποτροφιών µεταξύ του ∆ηµάρχου Αχαρνών και των αριστού-
χων φοιτητών του Ακαδηµαϊκού έτους 2014 - 2015 κ.κ. Ηλία Παγκοζίδη του Ιορδάνη φοιτητή Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ-
σαλονίκης, Ευαγγελία Ουζουνίδου του Σταύρου φοιτήτρια της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου του ∆ι-
ονυσίου φοιτήτρια στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και Χαρίλαο Χιώτη του Χαραλάµπους φοιτητή στη Σχολή ∆ιοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.  Η διαδικασία προκήρυξης και απονοµής των υποτροφιών «Ιωάννης Στριφτός» είχε πα-
γώσει την περίοδο 2011-2014, ενεργοποιήθηκε το 2015 και συνεχίζεται ανελλιπώς αποδίδοντας στους δικαιούχους αριστούχους φοιτητές τις 
υποτροφίες του κληροδοτήµατος «Ροδίας Στριφτού» όσα δικαιούνται βάσει των όρων διαχείρισης του κληροδοτήµατος. 
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 

9.30 π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό 
Παµµεγίστων  Ταξιαρχών  – Αχαρνές,   για την ανάπαυ-
ση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας   Μητέρας,  Για-

γιάς,  Προγιαγιάς, Αδελφής και  Θείας 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  Χήρα  
ΧΡΗΣΤΟΥ  ∆Ε∆Ε  

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Μαργαρίτα και Βασίλειος, Μαρία 
και ∆ηµήτριος, Σπυρίδων και Χρυσούλα

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ – ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η  οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια
στο  εντευκτήριο  του Ναού

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   10  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ.,  40/ΉΜΕΡΟ 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΖΑΤΖΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Σοφία - ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Χρήστος  και  Παναγιώτα Καζατζή,
 Ελένη  και  Παύλος Γκουρτζιλίδη,  Ιωάννης  και  Αικατερίνη Καζατζή

Τ Α ΕΓΓΟΝΙΑ : Χρήστος, Κωνσταντίνος, Αναστασία, 
Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος,  Μαριλίτα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:  Αθανάσιος Καζαντής-Μαρία χήρα Φιλ Καζαντζή
Η ΑΝΗΨΙΑ Ελένη Φιλ. Καζαντζή - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο «Ραντεβού της Μαριώς», 
 Παπαδηµητρίου 8 – Αχαρνές.

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ  9  Φεβρουαρίου    2019 και ώρα  09.00 
π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Αγίου Βλασίου  – 
Αχαρνές ,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ιατρός Χειρουργός Ορθοπεδικός

Η ΣΥΖΥΓΟΣ  : Μαρία
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Χριστίνα και Βαγγέλης, Άννυ και Μάκης, 

Άγγελος, Μαριάννα, Κωνσταντίνος και Νεφέλη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ  IN VIVO   

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ 10  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ. ,  

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές,  
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Πατέρα, 

Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΛΕΩΝΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευαγγελία

ΤΑ   ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαίρη  και  Μάνος Σιδέρης
Ιωάννα  και  Βασίλης Χριστόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Νόρα  και  Γιάννης, 

Αχιλλέας  και  Χριστίνα, Νίκος, Γιάννης
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ 

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικεία του «ΝΑΟΥ »

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ   10  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα  09.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ   
στον  Ιερό Ναό  Αγίου Βλασίου  – Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής της 

πολυαγαπηµένης  µας  Μητέρας,  Γιαγιάς, Αδελφής και  Θείας

 ΕΛΕΝΗΣ  Χήρας ΓΕΩΡΓ.  ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ 
(Το γένος Φώτη  Κατσανδρή) 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία και Νικόλαος Κατάρας. 
Κωνσταντίνος και  Όλγα Κατσανδρή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελένη, ∆ηµήτρης, Γεώργιος, Ελένη, 
Φωτεινή, Γεώργιος , Παναγιώτης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»  

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 9.30 π.µ. 40ΗΜΕΡΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές,   για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπηµένης µας  Συζύγου Μητέρας,  Γιαγιάς,  Αδελφής και  Θείας 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΦΥΤΑ 

Το γένος Κωνσταντίνου Τζεβελέκου
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Χρήστος (Τάκης)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Στέφανος, Ελένη και Ευάγγελος Κουναβής
Η ΕΓΓΟΝΗ : Ίριδα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η  οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο ραντεβού της Μαριώς  

Παπαδηµητρίου  8  -  Κεντρική πλατεία Αχαρνών

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους  
συµπαραστάθηκαν στο βαρύτατο 

πένθους για την απώλεια της 
πολυαγαπηµένης µας  Συζύγου, 
Μητέρας,  Αδελφής και Θείας  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  
ΦΥΤΑ

Η  Οικογένεια της 

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

απώλεια του Λατρευτού µας 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΡΕΟΥΖΗ   

Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν στεφάνι στη σωρό του, 
ή   διάφορα ποσά  στη µνήµη του.

Η  οικογένεια του
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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

ΑΣΤΙΚΟΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΣ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ  «Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε.

Ε∆ ΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

(Πλατεία Αριστοτέλους) Τηλεφ:210-2431396 - Fax :210- 2431463
e-mail ostm@otenet.gr

Θρακοµακεδόνες 24 Ιανουαρίου 2019
Αριθµ. Πρωτ …6…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς όλα τα µέλη του Συνεταιρισµού
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού, κατά την συνεδρίασή του, την 4η ∆εκεµ-
βρίου 2018 , αποφάσισε και καλεί τα µέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.µ. στην 
αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων 
του ∆ήµου Αχαρνών πλατεία Αριστοτέλους για να συζητηθούν και αποφασισθούν 
τα παρακάτω θέµατα ηµερησίας διάταξης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική 
Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 24η Φεβρουαρίου 2019 
χωρίς νέα πρόσκληση. Σε περίπτωση έλλειψης και πάλι απαρτίας η Γενική Συνέλευση 
θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 3η Μαρτίου 2019 µε οσαδήποτε πα-
ρόντα µέλη χωρίς νέα πρόσκληση (αρθ. 5 παρ. 3 ν. 1667/1986 και άρθρο 21 του κα-
ταστατικού).

Θέµατα ηµερησίας διάταξης:

1. Έγκριση εγγραφής νέων µελών.
2.  Πεπραγµένα ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( διοικητικός, οικονοµικός απολογισµός από 
01 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου  2018 ). 
3. Έκθεση Εποπτικού Συµβουλίου επί των πεπραγµένων (έλεγχος διοικητικός, οικονο-
µικός, από 01 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου  2018). 
4. Έγκριση Απολογισµού (διοικητικός, οικονοµικός) πεπραγµένων από 01 Ιανουαρίου 
έως 31 ∆εκεµβρίου  2018. Απαλλαγή  των µελών του ∆ιοικητικού  και Εποπτικού Συµ-
βουλίου από κάθε ευθύνη.
5. Έγκριση Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων ∆ιοικήσεως για το οικονοµικό έτος 
2019
6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή επτά (7) τακτικών και ισάριθµων αναπληρωµατικών µε-
λών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τριών (3) τακτικών και ισάριθµων αναπληρωµατι-
κών µελών Εποπτικού Συµβουλίου

Όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα ως µέλη ∆ιοικητικού η Εποπτικού Συµβουλί-
ου, πρέπει να υποβάλουν  τις σχετικές αιτήσεις τους στο γραφείο του Συνεταιρισµού 
µέχρι την 12ην µεσηµβρινή της προηγούµενης ηµέρας πριν από τη σύγκλιση  της Γενι-
κής Συνέλευσης ,δηλαδή µέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2019 όπως ορίζει το καταστατι-
κό (άρθρο 28).
Προϋπόθεση για την ανακήρυξη υποψηφίων είναι η εκπλήρωση των πάσης φύσεως 
οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τον Συνεταιρισµό και η µη ύπαρξη στο πρόσω-
πό τους των κωλυµάτων εκλογής που προβλέπονται από το Καταστατικό ( άρθρο 27 ).
Σε περίπτωση συνιδιοκτητών επί ενός οικοπέδου, δύναται να συµµετέχει στις διαδικα-
σίες της Γενικής Συνέλευσης ένας µόνο από αυτούς προσκοµίζοντας εξουσιοδότηση 
από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής τους σύµ-
φωνα µε την οικεία αµετάκλητη δικαστική απόφαση
Τέλος σας υπενθυµίζουµε ότι υποχρεούστε να καταβάλετε τις καθυστερούµενες συν-
δροµές σας, ή οποιαδήποτε  άλλη εισφορά προς τον Συνεταιρισµό .

Η οφειλή σας σήµερα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ. .....….και αφορά τα έτη ....….., την οποία 
παρακαλούµε όπως εξοφλήσετε πριν την Γενική Συνέλευση , προς αποφυγή συνωστι-
σµού.
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  
9:00- 14:00.
Για την καλύτερη ενηµέρωση σας, παρακαλούµε όπως µας γνωστοποιήσετε το e-mail 
σας.

ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             ΛΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

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

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

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

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

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελληνίδα για οικιακή βοηθός σε κα-
τοικία ηλικιωµένων στην περιοχή αγίου πέτρου. 
Τηλ. 6976 836287 και 6974 937283.  4∆214.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ   Λυόµενος οικίσκος Βαρέου τύπου 
σε τιµή ευκαιρίας . Τηλ. 6973 5931186. 4∆214

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ,  αναπηρική  καρέκλα ειδικού 
τύπου αχρησιµοποίητη στην τιµή των 200 ευ-
ρώ και ένα µονό κρεβάτι, µε στρώµα  σε λευ-
κό 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 αναλαµβάνει 
ραψίµατα από την αρχή και επιδιορθώσεις. 
Τηλ. 210 2461482. 6∆213.

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

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 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού 
– Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 
6972 601252. 6∆216

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

θητές,  υποψηφίους Πανε/µιων, Ακαδηµι-
ών Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας,  Ξενα-
γών, εργαζοµένους,  επαγγελµατίες, εµπο-
ρική αλληλογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, 
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.

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

4/2/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΜΟΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Αριστοτέλους 165 .  ΤΗΛ. 2102403449

5/2/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑ  ∆ηµ ∆έδε 18.  ΤΗΛ. 2102467040

6/2/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   
Θηβαίου 20.  ΤΗΛ. 2102468482

7/2/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ   Αγ. Κωνσταντίνου 16.  ΤΗΛ. 
2102460251

8/2/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211/7000902

9/2/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ  
Εθν. Αντιστάσεως 20.  ΤΗΛ. 2102409494

10/2/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Ολυµπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 
210/2476279

11/2/2019  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΜΠΑΡ∆Α ΜΑΡΙΝΑ 
(πρ. ΖΕΡ∆ΕΣ) Αγίου ∆ιονυσίου 36. ΤΗΛ. 
210/2441644

12/2/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440

13/2/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Φι-

λαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

14/2/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕ-
ΜΗΣ Πλ. Θρακ/δόνων Εµπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 
210/2432259

15/2/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

16/2/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ-
∆ΙΤΗ Λεωφ.Θρακοµακεδόνων 242. 
Τ.210/2435820

17/2/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ   
Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 10.  ΤΗΛ. 
210/2443437 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 3/2/2019 ΕΩΣ 17/2/2019

∆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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