
 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Ανδρέας Πασχαλίδης: Με εξατοµικευµένες 
λύσεις και παρεµβάσεις για τα ΑΜΕΑ µπορούµε 
να κάνουµε την Πόλη µας περισσότερο φιλική 

και  ανθρώπινη για όλους τους πολίτες

Όλγα Παυλίδου:
Επενδύοντας στην ανακύκλωση

αναβαθµίζουµε το ∆ήµο και
την ποιότητα ζωής των πολιτών

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 ● Έτος 9ο ● Αρ. Φύλλου: 212 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Τατοϊου & Λεβαδείας 5, Μεταµόρφωση • Τηλ: + 30 2102810020 - www.hariscare.gr

✒ΣΕΛ. 11

Χρύσα ∆ουρίδα 
Υποψήφια

∆ήµαρχος Αχαρνών

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

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

✒ ΣΕΛ. 19

✒ ΣΕΛ. 8-9

Σωστές αστικές υποδοµές:
Το ένα καλό φέρνει
κι’ άλλο καλό!

✒ ΣΕΛ. 7

Χρυσή Βίζα: «Φοβού 
τους αλλοδαπούς
και… επενδύσεις 
φέροντας»

Άρθρο  Θεόφιλου Αφουξενίδη
Πολιτικό  άρθρο  του Κων.  ∆έδε  

✒ ΣΕΛ.18

Ο Οδυσσέας Καµπόλης, Υποψήφιος ∆ήµαρχος

Ενισχυµένη µε νέες αξιόλογες
υποψηφιότητες η Παράταξη
του Σπύρου Βρεττού 
«ΑΧΑΡΝΕΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ» 

Παράσταση νίκης από
την παράταξη Κασσαβού

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ , 
δικτυωµένη και 
λειτουργική

Οι 56 Υποψήφιοι Σύµβουλοι της παράταξης του Γιάννη Κασσαβού (έως σήµερα)

Σ ε οργανωτική σύσκεψη συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί Σύµ-
βουλοι και Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της παρά-
ταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες µε επικεφαλής τον ∆ή-

µαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό. 
Στη σύσκεψη οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και Υποψήφιοι ∆η-

µοτικοί Σύµβουλοι ενηµερώθηκαν για τα έργα και τις δράσεις 
της δηµοτικής αρχής καθώς και για οργανωτικά θέµατα που 
αφορούν τις προσεχείς ∆ηµοτικές Εκλογές. 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης 
Κασσαβός: "Η δυναµική των στελεχών της παράταξης µας, µας 
δίνει το έναυσµα να προχωρήσουµε µπροστά και να αφήσου-
µε πίσω τους εκπροσώπους του αναχρονισµού και της οπισθο-
δρόµησης, που εµφανίζονται στις προσεχείς εκλογές µε άλλο 
προσωπείο.  Εχοντας καταφέρει πολλά και µε την εµπειρία και 
την δυναµική µας, πάµε σε έναν αγώνα που ως µόνο στόχο έχει 
την πρόοδο και την προοπτική της πόλης και των πολιτών" 

✒ ΣΕΛ.3

✒ ΣΕΛ. 16-17

Συνεχίζεται η παρουσίαση Υποψηφίων 
∆ηµοτικών Συµβούλων ✒ ΣΕΛ. 13-15
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Η καλύτερη άμυνα είναι, βλέπε άκου, διάβαζε, μην μιλάς. Όταν χρειαστεί να 
μιλήσει, κανείς δεν θα έχει, μια έντιμη απάντηση. Η σιωπή είναι χρυσός έλε-

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

Να υπενθυμίσουμε σε μερικούς κυβερνητικούς την παροιμία των κυ-
νηγών. Σκύλος με το λουρί δεν κυνηγάει. Ούτε αστυνόμος, ούτε δικα-

στής. Απλά αγοράζεις ζωοτροφή και τον ταΐζεις.
Δεν μπορείς να αλλάζεις τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, λόγω του εγωι-
σμού του. Μπορείς όμως να τον προβληματίσεις 

ώστε μόνος του να αλλάξει την συμπεριφορά του. Αυτό 
χρειάζεται υπομονή, επιμονή και λέγεται καλοσύνη.

Ο υπερεθνικισμός οδηγεί σε λάθος πράξεις και 
αποκοτιές. Η σιωπή είναι χρυσός και ο καλύτε-

ρος σύμβουλος. Βέβαια με την προπαγάνδα και το ψέ-
μα, πες, πες, κάτι θα μείνει. Όταν την κατάλληλη στιγ-
μή κάποιος πολιτικός πάρει την σωστή απόφαση, τότε 
αναδεικνύεται ηγέτης. Όλοι οι άλλοι μισθωνόμαστε για μπάχαλο και το θεα-
θήναι.

Η εξουσία πάντα βρίσκει μια κουρελού για να σκουπίζει τα παπούτσια της. 
Οι κουρελούδες χρησιμοποιούν την γλώσσα τους για να μιλάνε υπέρ της 

εξουσίας, γιατί όχι όμως και για άλλες δουλειές. Τα ζωάκια γλείφουν τις πληγές τους 
για να θεραπευτούν.

Οι Αριστεροί και οι Δεξιοί έχουν ένα κοινό σημείο, έναν στόχο. Την κυ-
ριαρχία και τον πλουτισμό. Για να πετύχουν, χρησιμοποιούν διαφορε-

τικούς τρόπους. Ο ένας την απάτη και την απεραντολογία, ο άλλους  την οικο-
νομική  υποδούλωση.  Εμείς οι πολίτες ψηφοφόροι βρισκόμαστε κάτω από δι-
ασταυρούμενα εχθρικά πυρά. Από πού να φυλαχτούμε. Γεννιόμαστε με τα έν-
στικτα της κυριαρχίας, της απληστίας, της ματαιοδοξίας. Ανίατες ασθένειες.

Οι λαοί δεν αντέχουν τόσες εξουσίες επάνω τους. Πολιτική, οικονομική, θρη-
σκευτική και κάθε είδους 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 έχουμε μια έκρηξη των λαών. Είναι δηλαδή, εκ των ουκ άνευ. Είναι ανα-

γκαίο να συμβαίνει. Ελαττώστε την καταπίεση, τους φόρους, τον καταναγκασμό. 
Βάλτε τάξη κοινά αποδεκτή.

Εδώ και τριάντα σχεδόν χρόνια, οι πολυεθνικές εταιρείες ΗΠΑ και Ευρώ-
πης, κυνηγώντας το κέρδος λόγω ευτελούς ημερομισθίου, μετέθεσαν 

την παραγωγή τους στην Κίνα, στους δικούς της εργάτες, με αρνητικό ισοζύ-
γιο εξαγωγών – εισαγωγών.  Οι λαοί ιδιαίτερα της Ευρώπης δεν μπορούν να 
συνεχίσουν να ζουν έτσι. Δημιουργήθηκε ανισορροπία στην παγκόσμια οικο-
νομία. Είναι μέλημα των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να πάρουν αντίμετρα. Δεν 
παράγουν όλοι για να πουλάνε όπλα.

Η  βία και ο καταναγκασμός, φέρνουν αρνητική 
αντίδραση. Η ανοχή και η ανεκτικότητα, παράγουν 

θράσος. Όταν έρχεται το όριο το αδιέξοδο, τότε η σύ-
γκρουση είναι αναπόφευκτη και βεβαίως οδυνηρή. Πό-
σοι καταλαβαίνουμε το μέτρο.

Είναι  χρήσιμο να γνωρίζουμε πως κυλάει η ζωή 
στον πλανήτη. Δηλαδή τα μέσα και τους μηχανι-
σμούς που χρησιμοποιούν για την επίτευξη των 

σκοπών τους, οι ισχυροί της γης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε αυτές τις 
μεθόδους και υποδουλωνόμαστε. Όλα   τα πράγματα έχουν τα όρια τους. Πάντα 
πρέπει να διατηρούμε τις αντιστάσεις μας, αρκεί αυτές να είναι προς την σωστή 
κατεύθυνση. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολη υπόθεση με ρίσκα και δυστυχίες.

Ανατρέψαμε τους βασιλιάδες. Ανατρέψαμε τις δικτατορίες και τα ολοκληρω-
τικά καθεστώτα, κόκκινα ή μαύρα, για να φέρουμε την δημοκρατία. Όμως 

αυτή πάσχει από την διαφθορά του δημόσιου χρήματος από τους εκάστοτε κυβερ-
νώντες. Φταίει η ατιμωρησία από τον νόμο και ο διορισμός των ανώτατων δικαστών 
από τον κυβερνήτη. Φταίει η νοοτροπία μας. Όμως όλα αυτά εκτρέφουν, επωάζουν 
το αυγό  του φιδιού, δηλαδή τον φασισμό. Δημιουργούμε έναν φαύλο κύκλο. Αυ-
τό λέγεται ατέλεια, κενό της δημοκρατίας.

Πόλωση σημαίνει, δύο ισοδύναμες και αντίθετες δυνάμεις σε σύγκρου-
ση. Αυτό σημαίνει διχασμός και μισαλλοδοξία. Θυμηθείτε το μετεμφυ-

λιακό κλίμα και τις διώξεις. Θυμηθείτε τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία. Ότι 
χειρότερο για το έθνος. Σήμερα έχουμε την σύγκρουση των θρησκευόμενων 
και των ουδέτερων που σε λίγο θα κορυφωθεί και να ζήσουμε άγριες καταστά-
σεις. Κι όμως  είναι θέμα εξουσιασμού  και νομής του λαϊκού πλούτου.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

  Η αναρχία, η ασυδοσία, η ατιμω-
ρησία, φουντώνουν την παρα-

βατηκότητα  και το έγκλημα. Οι πολίτες 
αισθάνονται ανασφαλείς και απροστά-
τευτοι. Ότι χειρότερο για μια κυβέρνηση.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Οι κάλπες… έρχονται. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι πο-
λίτες θα κληθούν να ψηφίσουν 4 φορές. Τις εθνικές, οι 
οποίες μέχρι στιγμής και με τα όσα μέχρι τώρα γνωρίζου-

με θα γίνουν τον Οκτώβριο, τις Ευρωεκλογές αλλά και τις αυτο-
διοικητικές για την ανάδειξη Δημάρχων, Περιφερειαρχών, και 
των συμβούλων  τους.

Οι επικεφαλής  πλέον τρέχουν να βρουν τον απαραίτητο αριθ-
μό υποψηφίων προκειμένου να καταρτήσουν (όσοι μπορέ-
σουν) το ψηφοδέλτιο.Χρόνος βέβαια υπάρχει, καθώς με τις αλ-

λαγές που φέρνει ο “Κλεισθένης” ο φάκελλος με τα ονόματα των υπο-
ψηφίων μπορεί να κατατεθεί μέχρι και 20 μέρες πριν την διεξαγωγή 
των εκλογών, ήτοι, μέχρι τις 6 Μαϊμού.
 Βέβαια, ο  νέος νόμος φέρνει πιο σημαντικές αλλαγές, όπως 

για παράδειγμα ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα εκλέγονται 
από την πρώτη Κυριακή των εκλογών.Η δεύτερη απλά θα 

αναδείξει τον Δήμαρχο. Εδώ όμως υπάρχει το εξής πρόβλημα: Να 
εκλεγεί ένας Δήμαρχος ο οποίος δεν θα έχει την πλειοψηφία των 
συμβούλων, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως  βλέπουμε, η λογική του νόμου είναι, να μην υπάρχει πα-
ντοδυναμία των Δημάρχων.  Κάτι που παραμένει   με τον Κλει-
σθένη, είναι το γεγονός ότι πρέπει κάθε συνδυασμός να απαρ-

τίζεται από 40 τοις εκατό γυναίκες ποσοστό επί των υποψηφίων, ασχέ-
τως εκλογής ή όχι.
 Όλοι οι παρευρισκόμενοι έδωσαν τις ευχές τους για Καλή 

και Δημιουργική Χρονιά. Το κομμάτι της πίτας της Ένωσης 
Γονέων αφιερώθηκε στις τρεις Θεμελιώδεις Αρχές της Ελλη-

νικής Κοινωνίας: «Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια». Ηχηρό το μή-
νυμα που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 21ου 
Δημοτικού προς τη Δημοτική Αρχή, τους επικεφαλείς των παρατά-
ξεων καθώς και τους υποψήφιους Βουλευτές, για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το σχολείο τους και προσκαλώντας – προκαλώ-
ντας τους σε μια συνάντηση, στα 11 βήματα όπως την ονόμασαν, 
στο χώρο τους προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματα που 
θα τους θέσουν. 

Ψαρέψαμε το παρακάτω σχόλιο από την Εφημεριδούλα «ΤΑ 
ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ». Το μεταφέρουμε γιατί κάτι αποκαλυπτι-
κό λέει. «Κακά τα ψέματα, οι δημοσκοπήσεις που έγιναν μέχρι 

τώρα από ενδιαφερόμενες Δημοτικές Παρατάξεις, στο Δήμο Αχαρνών, 
πέρα από ποσοστά, έδειξαν και ανθρωπογεωγραφία. Μάλιστα κύριοι. 
Κι αυτό το αποκάλυψαν μέσα από ψιθύρους κύκλοι των υποψηφίων. 

Έτσι η είδηση έφθασε και στα δικά μας τα αυτιά. Θέλετε να μάθετε τι λέ-
ει. Κρατηθείτε , γιατί θα πέσετε …κάτω. Επειδή το ζητούμενο σε τούτες 
τις Δημοτικές εκλογές, που θα γίνουν με τον Νόμο «Κλεισθένης», ποιοι 
θα βρεθούν στις δύο πρώτες θέσεις. Ε. λοιπόν ακούστε το!.. Οι τέσσε-
ρες τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι στον δεύτερο γύρο θα ανα-
μετρηθούν για το αξίωμα του Δημάρχου: Δύο Μενιδιάτες,  ένας ποντι-
ακής και  ένας Αρβανίτικης καταγωγής !!! Και όλες συμφωνούν για το 
όνομα του πόντιου. Κρατήστε το…»

Ετήσια  σύναξη στελεχών φιλανθρωπικής δράσης. Το από-
γευμα της Δευτέρας 4 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθη-
κε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια εκδήλωση του Κεντρικού Τα-

μείου Ενοριακής Δράσης της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως. Η ανιδιοτελής προσφορά των Φιλόπτωχων Τα-
μείων Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως και 
οι δράσεις συμπαράστασης και στήριξης των ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού, είναι πολλές σε πλήθος και αξιόλογες και έχουν σαν 
στόχο να συνδράμουν τον συνάνθρωπο μας, που αντιμετωπίζει ση-
μαντικά προβλήματα διαβίωσης. Με τις ευλογίες και τη στήριξη του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρα, τις συνεχείς προσπάθειες των ιερωμένων των Να-
ών και τη συνεισφορά των πολιτών, τα Φιλόπτωχα Ταμεία της Ιε-
ράς Μητρόπολης μας προβαίνουν σε χρήσιμες και ουσιαστικές δρά-
σεις προσφοράς και αλληλεγγύης στον Δήμο Αχαρνών και σε όμο-
ρους δήμους.

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου 
του υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση του πρωτοκόλλου στη 
συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την Προσχώρηση της Δη-

μοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».Υπέρ της κύρωσης του πρωτο-
κόλλου ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ ψήφισαν 153 βουλευ-
τές, μετά από συζήτηση που διεξήχθη σε υψηλούς τόνους.«Όχι» ψήφι-
σαν 140 βουλευτές, ενώ ένας βουλευτής ψήφισε «παρών». Στην ονο-
μαστική ψηφοφορία που έγινε, υπέρ του πρωτοκόλλου τάχθηκαν οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οκτώ ανεξάρτητοι βουλευτές Θανάσης Θε-
οχαρόπουλος, Σπύρος Λυκούδης, Έλενα Κουντουρά (με επιστολική 
ψήφο), Κατερίνα Παπακώστα, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, Γιώργος 
Μαυρωτάς, Σπύρος Δανέλλης και Σταύρος Θεοδωράκης. «Παρών» 
δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός. Απόντες από 
την ψηφοφορία ήταν οι βουλευτές της ΔΗΣΥ, Εύη Χριστοφιλοπούλου, 
Θόδωρος Παπαθεοδώρου, Ευάγγελος Βενιζέλος, της ΝΔ, Γιώργος Κα-
σαπίδης και ο ανεξάρτητος βουλευτής Στάθης Παναγούλης που είχαν 

αποστείλει αρνητική πρόθεση ψήφου.
Η χορωδία της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ έλαβε μέρος  στη μεγάλη εκ-
δήλωση του Ομίλου της UNESCO Πειραιώς & Νήσων , στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Γαλατσίου «ΚΑΜΙΝΙ», όπου τιμήθηκε η 

ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ για τη προσφορά της στον πολιτισμό και τη κοινω-
νία...

Την υποψηφιότητα του συντοπίτη μας Χρήστου Ηλιάδη του 
Παύλου στην εκλογική περιφέρεια Ανατολικής Αττικής ανακοί-
νωσε ο Πρόεδρος του κόμματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Κυριάκος 

Βελόπουλος. Εξαιρετική τιμή στο πρόσωπό του χαρακτήρισε την από-
φαση του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ο Χρήστος Ηλιάδης

Εξόρμηση στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών πραγματοποίη-
σε την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, ο υποψήφιος Δήμαρχος Θε-
όφιλος Αφουξενίδης κι επικεφαλής της Δημοτικής Παράτα-

ξης «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» με στόχο να αφουγκραστεί τις σκέ-
ψεις της Τρίτης Ηλικίας και να συνδημιουργήσει το πρόγραμμα για 
την αλλαγή που επιδιώκει για το Μενίδι. Μαζί του βρέθηκαν μέλη 
της παράταξης που θα τον συντροφέψουν στο πολιτικό του εγχεί-
ρημα στις επικείμενες εκλογές το Μάϊο. 

Μια νέα και αξιοπρεπής παρουσία στα κοινά της πόλης . Χωρίς 
να συμμετέχει σε ίντριγκες και όλο αυτό το ξεκατίνιασμα μετα-
ξύ υποψηφίων, η παράταξη του υποψηφίου Δημάρχου Πέτρου 

Βαρελά «Αχαρνές Ξανά» έπραξε το αυτονόητο. Παρουσίασε ήδη μέ-
ρος από το πρόγραμμα της στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωση. Είναι ο πρώτος από τους συνδυασμούς που επιχειρεί να πα-
ρουσιάσει μια πρόταση διακυβέρνησης έγκαιρα σε προεκλογική περί-
οδο(πριν καιρό το έκανε επίσης ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης). 

Οι πρώην αντιδήμαρχοι Στάθης Τοπαλίδης και Λουίζα Κο-
σμίδου εντάσσονται στην Παράταξη, όπως και οι Γιώργος 
Πετάκος, Μαρία Κατή. Διαρκής είναι πλέον η ενίσχυση του 

Συνδυασμού «ΑΧΑΡΝΕΣ Υπερήφανος Δήμος». Ο Υποψήφιος Δή-
μαρχος, καθηγητής Φυσικής, Σπύρος Βρεττός ανακοίνωσε επίση-
μα την ένταξη στην παράταξη των πρώην αντιδημάρχων Στάθη Το-
παλίδη και Λουίζας Κοσμίδου. Δύο εκλεγμένοι εκπρόσωποι των 
δημοτών που στη παρούσα θητεία υπηρέτησαν την πόλη ως Αντι-
δήμαρχοι. . Στις νέες υποψηφιότητες προστίθενται και αυτές του 
Γιώργου Πετάκου και της Μαρίας Κατή, που συμπληρώνουν το μέ-
χρι τώρα παζλ του Συνδυασμού. Ένα κράμα ανθρώπων με μεγάλη 
εμπειρία στην Αυτοδιοίκηση και νέων ανθρώπων με διάθεση για 
προσφορά. «Ο Συνδυασμός μας είναι εδώ και καιρό έτοιμος να δώ-
σει τη μάχη του. Με ανθρώπους με τους οποίους γνωριζόμαστε 
χρόνια και με τους οποίους μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για μια 
πόλη Υπερήφανη», είναι το μήνυμα του επικεφαλής της Παράτα-
ξης και υποψήφιου Δημάρχου Σπύρου Βρεττού, που καταλήγει: 
«Όλοι μαζί θα καταφέρουμε να κάνουμε πραγματικότητα τη βελτί-
ωση ποιότητας ζωής, που απαιτούν οι Δημότες Αχαρνών».
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Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός
Σ ε σύσκεψη για την 

εγκληματικότητα 
στον Δήμο Αχαρνών 

συμμετείχε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Γιάννης Κασσα-
βός, με τον Γενικό Γραμμα-
τέα Δημόσιας Τάξης Δημή-
τρη Αναγνωστάκη και τον 
Γενικό Επιθεωρητή Αστυνο-
μίας Νοτίου Ελλάδος Αντι-
στράτηγο Χρήστο Δραγατά-
κη, στο Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Γιάννης Κασσαβός αναφέρ-
θηκε στις τελευταίες ανακοι-
νώσεις της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με 
συλλήψεις παραβατικών 
στον Δήμο Αχαρνών, οι οποί-
ες δημιουργούν θετικό πρό-
σημο στην αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας, ωστόσο 
όπως τόνισε χαρακτηριστικά: 

“Η προσπάθεια θα πρέπει 
να είναι συνεχής, πιο έντονη 
και ακόμη πιο δραστική. Ο 
αγώνας κατά της εγκληματι-
κότητας, σε καμία περίπτωση 

δεν χωρά εφησυχασμούς. Ο 
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
που εφαρμόζει η ΕΛ.ΑΣ. 
απαιτείται να είναι υπό διαρ-
κή αξιολόγηση της αποτελε-
σματικότητας του, καθώς και 
να γίνονται εγκαίρως σχετικές 
αναπροσαρμογές. 

Παραμένουμε σε διαρκή 
επαγρύπνηση και σε απόλυ-
τη προσήλωση στον στόχο, 
που δεν είναι άλλος από το 
να επανέλθει το αίσθημα 
ασφάλειας στις γειτονιές του 
Δήμου Αχαρνών”. 

Ο κ Κασσαβός προσκάλε-
σε την πολιτική και φυσική 
ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να επισκε-
φτούν τον Δήμο Αχαρνών το 
αμέσως επόμενο χρονικό δι-
άστημα και να διαπιστώσουν 
ιδίοις όμμασι την κατάσταση 
που επικρατεί σε αρκετές συ-
νοικίες του Δήμου Αχαρνών 
και κυρίως να αφουγκρα-
στούν την ανησυχία των πο-
λιτών από παραβατικές συ-
μπεριφορές.
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ΟΙ ΝΈΟΙ ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΔΉΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΈ ΤΟΝ ΓΙΆΝΝΉ ΚΆΣΣΆΒΟ 
Γιάννης  Πανταζής (Ιατρός):  
Με προγραμματισμό, σκληρή 
δουλειά και ανιδιοτέλεια μπορούμε 
να αλλάξουμε τις Αχαρνές 
μαζί με τον Γιάννη Κασσαβό! 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ του Γιάν-
νη Κασσαβού είδα κάτι 
που λείπει από το πολιτικό 
σκηνικό, το ενδιαφέρον 
για τον άνθρωπο, πρώτα 
και πάνω απ’ όλα! 

Θα είμαι στο πλευρό 
του στις προσεχείς δημοτι-
κές εκλογές γιατί πιστεύω 
τόσο  στον ίδιο και στο πά-
θος του να δημιουργήσει 
μία ανθρώπινη πόλη με 
κάθε κόστος, όσο όμως 
και στους συνεργάτες του. 

Ο Γιάννης Πανταζής, υπηρετεί ως Γιατρός στο Νοσοκομείο 
Γεννηματά. Κατάγεται από την Ήπειρο,  είναι εκπαιδευτής Ια-
τρών Πρώτων Βοηθειών, παντρεμένος με την Αικατερίνη Δή-
μα και πατέρας ενός παιδιού. Έχει ενεργή συμμετοχή στο Σώ-
μα Ελλήνων Προσκόπων και βασικός στόχος στην ανάμιξη 
του με τα κοινά είναι να φανεί χρήσιμος στον συνάνθρωπο 
του και  να προσφέρει σε τομείς όπως η προστασία της  Δημό-
σιας Υγείας και η Κοινωνική Αλληλεγγύη.

Δημήτρης Τσενικλίδης (Ιατρός): 
Κοινό όραμα και κοινή προσπάθεια 
με τον Γιάννη Κασσαβό 
ΕΠΊ ΔΗΜΑΡΧΊΑΣ Γιάννη Κατσαβού 
έχουν γίνει πραγματικά σημαντικές πα-
ρεμβάσεις σε θέματα προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας όπως, εμβολιασμοί 
ανασφάλιστων παιδιών, εξετάσεις για 
τον καρκίνο του μαστού, εξετάσεις σκε-
λετικής υγείας, δωρεάν προληπτικές 
εξετάσεις των “Γιατρών της Αγάπης” 
και πολλές άλλες πρωτοβουλίες. 

Φίλες και φίλοι, με αίσθημα ευθύνης 
δηλώνω παρών στο κάλεσμα του Δημάρ-
χου Γιάννη Κασσαβού και θα είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με  δημοτική 
παράταξη του ΑχαρΝΑΙ- Ενεργοί Πολίτες. 

Ως Ιατρός που όλα αυτά τα χρόνια ήμουν πιστά κοντά σε κάθε άρρωστο μου 
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για λύση των πιο σοβαρών προβλημά-
των υγείας και ως πολίτης του Δήμου Αχαρνών με αγάπη για την πόλη μου, απο-
φάσισα να στηρίξω αυτή την προσπάθεια και είμαι σίγουρος ότι μπορώ να συνδρά-
μω  σε αυτό το όραμα, με ουσιαστικά έργα αναβάθμισης στο τομέα Υγείας και στην 
καθημερινότητα τις πόλης μας. 

Ο Δημήτριος Τσενικλίδης 48 ετών Ιατρός Ειδικός Ωτορινολαρυγγολόγος 
M.Dr με συμμετοχές σε διεθνές και πανελλήνια ιατρικά έργα, δημοσίευσες και 
σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις  Επίσημος συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου 
Αθηνών ,Κλινική Ιασώ, Βιοκλινικη Αθηνών, ORL Athens Clinic Doctors 
Hospital και διατηρεί επί σειρά ετών τον ιατρείο του στις Αχαρνές μαζί με την 
σύζυγο του Ιατρό Παιδίατρο M.Dr. Ανυσία Τσενικλιδου  Έχουν δυο παιδιά – 
το ένα στο Δημοτικό και τα άλλο σπουδάζει Ιατρική.

Βασίλης Ασημιάδης (Ιατρός): Μαζί 
με τον Δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό 
να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο 
ΜΕ ΒΑΣΗ την έρευνα που συνέτα-
ξε το Κέντρο Μελετών “Μάρκος 
Δραγούμης” (ΚΕΦίΜ), αξιολογώ-
ντας και κατατάσσοντας 320 δημο-
τικές αρχές της χώρας, o Δήμος 
Αχαρνών βρίσκεται στην 6η θέση 
στην Ελλάδα στο Δείκτη  Αποτελε-
σματικότητας και στην 2η θέση 
στις κοινωνικές υπηρεσίες - αλλη-
λεγγύης από όλους τους Δήμους 
της χώρας. 

Το γεγονός ότι η διάκριση αυτή προήλθε από τη βαθμολογία του Δή-
μου Αχαρνών για τις υπηρεσίες μας προς του νέους, τις γυναίκες, τους ηλι-
κιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, καταδεικνύει την πολιτι-
κή βούληση αλλά και την αποτελεσματικότητα του Δημάρχου Αχαρνών 
Γιάννη Κασσαβού και της δημοτικής αρχής. 

Στο όραμα να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο δηλώνω ολικά παρών στο 
πλευρό του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού και της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – 
Ενεργοί Πολίτες με σκοπό να φανούμε χρήσιμοι και επωφελείς στον συ-
νάνθρωπο μας και να προάγουμε δράσεις αλληλεγγύης και δράσεις για 
την προστασία της Δημόσιας Υγείας.  

Ο Βασίλης Ασημιάδης είναι Ιατρός Ουρολόγος Αναπληρω-
τής Διευθυντής στο ΙΚΑ Αχαρνών (Κ.Υ. Αχαρνών πρώην ΠΕΔΥ). 
Κατοικεί στις Αχαρνές από το 1994, είναι παντρεμένος με τη Ζα-
χαρούλα Κοντογεωργη Ιατρό Μαιευτήρα - Γυναικολόγο και 
έχουν τρία παιδιά.
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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

 Η  Γνώµη µας ... 

Οἱ μεγαλύτεροι φασίστες στή χώρα εἶναι ἡ ὀργανωμέ-
νη ἀριστερά, καί ἕπονται οἱ δεξιοί ναζιστές

Στήν σελίδα 85 τοῦ βιβλίου Γλώσσας τῆς Στ΄ Δημο-
τικοῦ γ΄ τεῦχος, φιλοξενεῖται μία ἀφίσσα. Μέ κόκκινα, 
πηχυαῖα γράμματα, καλεῖται, ὁ λαός, νά πάρει μέρος, 
στίς 15 Φλεβάρη, σέ ἀντιπολεμικό συλλαλητήριο. Στήν 
ἑπόμενη σελίδα, διαβάζουμε «Περπατῶντας σέ κά-
ποιον κεντρικό δρόμο διαβάζετε αὐτή τήν ἀφίσσα. Θά 
θέλατε νά πάρετε μέρος σ’ αὐτό τό συλλαλητήριο; Δι-
καιολογῆστε τήν ἀπάντησή σας».

Βεβαίως, ὅλα τά παιδιά, ἐπειδή τό ἐρώτημα εἶναι 
ὑποβολιμαῖο, καθοδηγούμενο, ἀπαντοῦν, ναί. Ὁ σκο-
πός εἶναι «ἱερός», ἡ εἰρήνη, ἡ παῦση τοῦ πολέμου. Καί 
ἄν πέσουμε καί σέ κανένα δάσκαλο «προοδευτικό», 
ἀντιφασίστα, ἀριστερόστροφο ντενεκέ, ὁ ὁποῖος θά 
ἐπιδοθεῖ σέ κατήχηση καί προσηλυτισμό, τότε ἀλίμονό 
μας. Σέ λίγα χρόνια τό 11χρονο παιδί τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ, 
θά φορέσει κουκούλλα, θά ἐνταχθεῖ στίς «ἀναρχικές 
συλλογικότητες» θά φοιτήσει στίς παραγωγικές δομές 
τοῦ «Ρουβικώνα» καί θά κάνει μεταπτυχιακές σπουδές 
στήν κατασκευή καί ρίψη «μολότωφ».

Δέν ξέρω ἄν τούς καταληψίες μαθητές «γιά τή Μα-
κεδονία» στή Β. Ἑλλάδα προσπάθησαν νά ἐκμεταλλευ-
τοῦν χρυσαυγίτες -καί τό θεωρῶ πιθανό- ἀλλά ξέρω ὅτι 
αὐτοί πού ἔχουν κάνει τίς καταλήψεις θεσμό, ἐξανίστα-
νται ξαφνικά καί κατηγοροῦν αὐτούς τούς μαθητές γιά 
φασίστες, μέ πρῶτο τόν ὑπουργό Παιδείας! Οἱ φασί-
στες.

Ἐπειδή οἱ καταλήψεις τῶν σχολείων εἶναι σωστό 
πρᾶγμα ἄν καθοδηγοῦνται ἀπό τούς καθηγητές καί τούς 
γονεῖς μειοψηφιῶν πού ἔχουν μπουκώσει τά μυαλά τῶν 
παιδιῶν τους μέ τόνους κομματικῆς προπαγάνδας καί 
ἀφελληνισμοῦ, ἀλλά ἄν οἱ μαθητές θέλουν νά διαμαρ-
τυρηθοῦν γιά τήν προδοσία τῶν Πρεσπῶν καί νά ὑπε-
ρασπιστοῦν τήν ἑλληνική Μακεδονία, παρακινημένοι 
κι αὐτοί ἀπό τούς δικούς τους γονεῖς, δέν μποροῦν!

Ἡ Παιδεία εἶναι, βλέπεις, μονοπώλιο μιᾶς ἀρι-
στερᾶς, παλιᾶς κοπῆς τοῦ 1920, πού μισεῖ τήν πατρίδα, 
πού εἶναι ἀνιστόρητη καί πού δέν ἔχει κάν σχέση μέ τήν 
Ἀριστερά του Ἀλβανικοῦ μετώπου τοῦ ’40, τοῦ ΕΑΜ, τοῦ 
114, τοῦ Κυπριακοῦ ἀγῶνα, τοῦ Πολυτεχνείου, τοῦ Κα-
ράγιωργα, τοῦ Κύρκου, τῆς Μελίνας, τοῦ Γλέζου, τοῦ Μί-
κη, τοῦ Ἐλύτη, τοῦ Σεφέρη, τοῦ Γκάτσου, τοῦ Ἐλευθερί-
ου. Εἶναι ἀποκομμένη ἀπό τόν ἱστορικό ἱστό τῆς Ἑλλά-
δος καί προσπαθεῖ νά ἐπιβληθεῖ ποδοπατώντας καί πο-
τίζοντας μέ δηλητήριο κάθε ἑλληνικό πού μπορεῖ νά 
φυτρώσει στίς παιδικές καί ἐφηβικές διάνοιες.

Ἡ Παιδεία εἶναι ἐδῶ καί χρόνια μονοπώλιο μιᾶς 
δράκας κρατικοδίαιτου καθηγητικοῦ κομματικοῦ κατε-
στημένου μέ διαστρεβλωμένες καί ἀνιστόρητες ἀντιδι-
αλεκτικές ἀπόψεις γιά τήν πατρίδα, τό ἔθνος, τόν ἐθνι-
κισμό, τόν σωβινισμό, τόν ἰμπεριαλισμό, πού τίς διδά-

σκουν σέ δυό γενιές μαθητῶν ἤδη. Καί ὅπου ἡ ἀγάπη 
γιά τήν πατρίδα, ἡ ὁποία εἶναι φυσική γιά ὅλους τους 
λαούς τῆς Γῆς χωρίς ἐξαίρεση, ὀνομάζεται ἐθνικισμός, 
ἐνῷ ἡ ὑπεράσπιση αὐτῆς τῆς ἀγάπης χαρακτηρίζεται 
πιά φασισμός!

Ἀκόμα χειρότερα, αὐτοί οἱ τύποι, μέ πρώτους τους 
ἔσχατους ὑπουργούς Παιδείας καί τά κόμματά τους, δέ 
διστάζουν νά ὑπερασπίζονται κάθε ἐθνικισμό (ὄχι πα-
τριωτισμό) τοῦ κάθε γείτονα ἀπό τήν Ἀλβανία, τά Σκό-
πια, τήν Τουρκία πού ζητάει ἕνα κομμάτι ἑλληνικῆς γῆς 
ἤ ἑλληνικῆς περιουσίας, καταδικάζοντας κάθε ἑλληνική 
φωνή πού ἀντιστέκεται καί ἀντιδρᾶ, ὡς φασιστική! Οἱ 
ἐγκληματίες!

Ὅλοι αὐτοί ἔχουν προξενήσει τή μεγαλύτερη συμ-
φορά στήν κοινωνική καί πολιτική δομή τῆς κοινωνίας. 
Γιατί, ἡ ἔννοια καί ἡ ἀγάπη τῆς πατρίδος εἶναι ὑπαρκτή 
σέ κάθε ἕναν σέ ὅλες τίς χῶρες. Εἶναι φυσικό καταφύ-
γιο, φυσική σπηλιά, σάν τήν οἰκογένεια καί τήν γειτο-
νιά.

Δηλαδή μισοῦν τήν ἑλληνική πατρίδα καί ἀγαποῦν 
ὅλων τῶν ἄλλων(!). Καί σπέρνοντας αὐτή τήν ἀρρώ-
στια σπρώχνουν κομμάτια τοῦ λαοῦ στήν ἀγκαλιά τῶν 
φασιστῶν. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἔχουν δικαίωμα νά ἀγαπᾶνε 
ἀγαποῦν καί νά ὑπερασπίζονται τήν πατρίδα τους, 
ἀλλά ὄχι τή Μακεδονία οἱ μαθητές τῆς Βόρειας Ἑλλά-
δος! Αὐτοί οἱ μαθητές εἶναι φασίστες, σύμφωνα μέ τούς 
ἀνιστόρητους ἰδεολογικούς ἐγκληματίες τῆς ἐκπαίδευ-
σης, πού σπέρνουν ἐμφύλιο στά σχολεῖα γιά τίς ἰδεο-
ληψίες τους! 

Ὅταν τά συριζόπαιδα ἔκαναν καταλήψεις δέν μπο-
ροῦσαν νά διανοηθοῦν ὅτι μία μέρα θά κάνουν καί ἄλλοι 
καταλήψεις! Οὔτε ὅτι ἔτσι ἄνοιγαν τό δρόμο γιά νά κά-
νουν καταλήψεις καί νά τά κάνουν μπάχαλο κι οἱ χρυ-
σαυγίτες τά σχολεῖα.

Σέ ἀρκετά σχολεῖα ἔγινε κατάληψη ἐνάντια στή συμ-
φωνία τῶν Πρεσπῶν. Ὅταν ἐμᾶς, μας κατέβαζαν οἱ ἀρι-
στεροί καθηγητές σέ διαδηλώσεις γιά τό Κυπριακό ἐνα-
ντίον τῆς Τουρκίας, τῆς Ἀγγλίας καί τῆς κυβέρνησης Κα-
ραμανλῆ, φωνάζοντας γιά Ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα ἦταν 
ἀγωνιστές δέν ἦταν φασίστες.

Τώρα οἱ μαθητές ἀπαγορεύεται νά διαδηλώνουν καί 
νά διαμαρτύρονται γιά προδοτικές συμφωνίες, πού 
ἀφοροῦν τήν πατρίδα, ἐπειδή εἶναι τῆς ὁμοϊδεάτικης 
ἀριστερίστικης κυβέρνησής μας οἱ συμφωνίες!

Τό δέ ὑπουργεῖο, οἱ καθηγητές καί οἱ σύλλογοι γο-
νέων, πού στρέφονται ἐναντίον τῶν μαθητῶν ὠθοῦν 
τούς συμμαθητές τους νά ἀντιδράσουν ἐναντίον τους(!), 
σπέρνοντας ἕναν ἐμφύλιο μέσα στά σχολεῖα! Μιλᾶμε 
γιά ἀνεγκέφαλους!

Ἀλλά πού θά πάει! Θά ἔλθει ἡ στιγμή πού θά δοῦμε 
«Ἐλεύθερη Πατρίδα» καί τότε κάθε κατεργάρης στόν 
πάγκο του.

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

Τσέ Γκεβάρα: Patria ο muerte. 
Πατρίδα ἤ θάνατος!

Ο ΕΦΚΑ καταδικάστηκε να επιστρέψει τις «κοµµένες» συντάξεις για 
το χρονικό διάστηµα πριν και µετά την ψήφιση του νόµου Κατρού-
γκαλου. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας δι-
καιώνει δύο συνταξιούχους δικαστές, καταδικάζοντας τον ΕΦΚΑ να 
καταβάλει αναδροµικά από το 2015 έως το 2018 τις περικοπές των κύ-
ριων συντάξεών τους. 

Πρόκειται για τις περικοπές των νόµων 4051 και 4093 του 2012, οι 
οποίες κρίθηκαν αντισυνταγµατικές τον Ιούνιο του 2015 από το ΣτΕ. 
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο είχε δικαιώσει τότε τους προσφυ-
γόντες, κηρύσσοντας αντισυνταγµατικές τις περικοπές του 2012. Για 
λόγους όµως δηµοσίου συµφέροντος έκρινε πως η απόφασή του θα 
είχε αναδροµική ισχύ µόνο για όσους είχαν ήδη προσφύγει στη δι-
καιοσύνη, µέχρι τη δηµοσίευση της επίµαχης απόφασής του (Ιούνι-
ος 2015).

Το τοπίο, ωστόσο, δεν ήταν ίδιο για όσους προσέφυγαν µετά τον 
Ιούνιο του 2015. Υπενθυµίζεται πως η κυβέρνηση παγίως υποστηρί-
ζει ότι έχει πλήρως συµµορφωθεί µε την απόφαση του ΣτΕ µέσα από 
τον νόµο Κατρούγκαλου και ότι η µµεταρρύθµιση του 2016 αντιµε-
τωπίζει το ζήτηµα για την περίοδο από το 2015 και µετά.  Ωστόσο, η 
προσφάτως εκδοθείσα απόφαση καταδικάζει τον ΕΦΚΑ να επιστρέ-
ψει στους προσφεύγοντες συνταξιούχους τα ποσά των περικοπών 
των συντάξεών τους από 01/07/2015 έως 31/07/2018 για τον πρώτο 
ενάγοντα και από 01/03/2015 έως 31/07/2018 για τη δεύτερη ενάγου-
σα, ενοποιώντας το χρονικό διάστηµα πριν και µετά την ψήφιση του 
νόµου Κατρούγκαλου. Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο υποχρέωσε δη-
λαδή τον ΕΦΚΑ να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 
4.594,29 ευρώ και στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 5.560,93 ευ-
ρώ.

Το δεύτερο ενδιαφέρον σηµείο της εν λόγω απόφασης είναι ο 
χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των συνταξιούχων, όπου ειδικά 
για το ζήτηµα των δηµοσίων υπαλλήλων υπήρχε επιχείρηµα περί δι-
ετούς παραγραφής. Μάλιστα ο ΕΦΚΑ στο υπόµνηµα του υποστηρί-
ζει, όπως αναφέρει η απόφαση, ότι «οι ένδικες αξιώσεις των εναγό-
ντων οι οποίες ανάγονται στο χρονικό διάστηµα προ του Ιουλίου του 
2016 έχουν, σε κάθε περίπτωση, υποπέσει στην, εφαρµοστέα εν προ-
κειµένω, διετή από τη γένεσή τους παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 
3 του Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995)».

Ωστόσο η δικαστική απόφαση ξεκαθαρίζει ότι «η παραγραφή 
απαιτήσεων υπέρ των ΕΦΚΑ παραγράφεται εφόσον δεν ορίζεται δι-
αφορετικά µετά πέντε (5) έτη από τη λήξη του οικονοµικού έτους µέ-
σα στο οποίο βεβαιώθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσµη» και ότι «ο χρό-
νος παραγραφής των αξιώσεων των συνταξιούχων και βοηθηµατού-
χων των Φορέων και των κληρονόµων τους από καθυστερούµενες 
συντάξεις, µερίσµατα, επιδόµατα και εφάπαξ βοηθήµατα είναι πέντε 
(5) έτη, έστω και αν εκδόθηκε εντολή πληρωµής που πάσχει κατά τον 
τύπο, αλλά στηρίζεται σε νόµιµη αξίωση».

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

∆ικαστική απόφαση αναγκάζει τον
ΕΦΚΑ να επιστρέψει «κοµµένες συντάξεις»
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

  Όσοι παρακολουθούν τις δραστηριό-
τητες του ∆ηµοτικού µας Συµβουλί-
ου,   γνωρίζουν ότι όποτε µιλάµε για 

τοπική ανάπτυξη και για την ανάγκη να γίνουν 
οι Αχαρνές µια σύγχρονη και λειτουργική πό-
λη επιµένω πάντα στην ανάγκη να αποκτήσει ο 
δήµος µας σύγχρονες υποδοµές. Τώρα πια,   κα-
θώς βρισκόµαστε τρεισήµισι µήνες προ των 
εκλογών,   όλες οι δηµοτικές παρατάξεις θα δη-
µοσιεύσουν το προεκλογικό τους Πρόγραµµα. 
Για την Παράταξη «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα»,   τη 
δική µας παράταξη,   η δηµιουργία σύγχρονων 
υποδοµών στις Αχαρνές θα βρίσκεται στον πυ-
ρήνα του προεκλογικού µας προγράµµατος και 
στο άρθρο αυτό θα εξηγήσω το βασικό λόγο 
αυτής µας της επιλογής. 

  Μια γνωστή παροιµία λέει: «Το ένα καλό 
φέρνει και άλλο καλό». ∆υσκολεύοµαι να βρω 
πιο ταιριαστή παροιµία για την περίπτωση των 
αστικών υποδοµών! Ας πάρουµε για παράδειγ-
µα ένα από τα σηµαντικότερα δίκτυα µιας αστι-
κής περιοχής: το δίκτυο κίνησης των πεζών,   δη-
λαδή τα πεζοδρόµια. Τι σηµαίνει µια δηµοτική 
δράση αναβάθµισης των πεζοδροµίων σε µια πε-
ριοχή;   Κρατηθείτε:

  Το πρώτο θετικό στοιχείο για µια πόλη από τα 
άνετα και ασφαλή πεζοδρόµια είναι η σοβαρή µεί-
ωση των πιθανοτήτων των πεζών να τους συµβεί 
ατύχηµα βάδισης. Βελτίωση,   λοιπόν,   της ασφά-
λειας των πεζών.  Αυτή η ασφάλεια των πεζών 
από ατύχηµα προωθεί και διευκολύνει τη βάδιση 
στην πόλη και αυτή η βελτίωση της βαδισηµότη-
τας σηµαίνει έναν ‘κατακλυσµό’ από θετικές επι-
πτώσεις στην πόλη. Συγκεκριµένα:

  Η προώθηση της βάδισης σε  µια αστική περιο-
χή λόγω ασφαλών και άνετων πεζοδροµίων συνε-
πάγεται αύξηση της κυκλοφορίας των πεζών,   που 
µεταφράζεται σε αύξηση της κοινωνικής εποπτείας 
των δηµόσιων ανοιχτών χώρων. Αυτή η αύξηση 
της κοινωνικής εποπτείας θεωρείται,   διεθνώς,   ως 

ένας κορυφαίος συντελεστής µείωσης των κρου-
σµάτων βίας κατά ζωής και περιουσίας του κάθε πο-
λίτη!  Συνεπώς,   το άνετο και καλοσυντηρηµένο δί-
κτυο πεζοδροµίων σε µια πόλη δεν προφυλάσσει 
µόνον τους πεζούς από ατύχηµα,   αλλά ΣΥΜΒΑΛ-
ΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ στη µείωση των κρουσµάτων βί-
ας µέσω του φαινοµένου αύξησης της κοινωνικής 
παρουσίας στους ανοιχτούς δηµόσιους χώρους.

  Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι ένας σηµαντικός 
παράγοντας ενίσχυσης της τοπικής Οικονοµίας σε 
µία αστική περιοχή είναι η όσο το δυνατόν µεγα-
λύτερη κυκλοφορία πεζών στην περιοχή. Συνε-
πώς,   µία από τις σοβαρότερες θετικές επιπτώσεις 
από την αύξηση της κυκλοφορίας των πεζών σε 
µια πόλη λόγω άνετων και ασφαλών πεζοδροµί-
ων είναι η τόνωση της τοπικής Οικονοµίας.

  Αλλά τι σηµαίνει για την τοπική κοινωνία τόνω-
ση της Τοπικής Οικονοµίας;   Το πρώτο πράγµα που 

σηµαίνει είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των καθη-
µερινών καταναλωτικών αναγκών των πολιτών. Σε 
µια πλούσια αγορά βρίσκεις πιο εύκολα και σε µε-
γαλύτερη ποικιλία τα πράγµατα που χρειάζεσαι. 
Μάλιστα,   ισχυρή αγορά συνοδεύεται συνήθως 
από µεγαλύτερο ανταγωνισµό των καταστηµάτων 
και άρα καλύτερες τιµές για τον καταναλωτή.

  Ένα λιγότερο εµφανές,   αλλά εξίσου σηµαντι-
κό,   κοινωνικό όφελος από την ενίσχυση της Τοπι-
κής Οικονοµίας είναι η προστασία των θέσεων ερ-
γασίας! Όσο πιο ισχυρή είναι µια τοπική Οικονο-
µία τόσο πιο βιώσιµες είναι οι τοπικές επιχειρήσεις 
– και αυτό µεταφράζεται σε υψηλή απασχόληση. 
Πέραν αυτού,   µια αστική περιοχή µε ισχυρή τοπι-
κή Οικονοµία θα προσελκύσει και νέες επιχειρή-
σεις,   που σηµαίνει όχι απλώς προστασία,   αλλά 
αύξηση των θέσεων εργασίας!

  Ένα έµµεσο - σχεδόν κρυφό- αλλά πολύ ση-

µαντικό όφελος από 
ένα καλοσυντηρηµέ-
νο και άνετο δίκτυο 
πεζοδροµίων σε µια 
πόλη είναι η προστα-
σία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος λόγω 
µείωσης της ατµο-
σφαιρικής ρύπανσης! Η λογική ακολουθία είναι 
πολύ απλή: Περισσότερο περπάτηµα σηµαίνει λι-
γότερη χρήση του ΙΧ ή του ταξί,   δηλαδή λιγότερες 
τοξικές ουσίες στην ατµόσφαιρα από τις εξατµίσεις 
των αυτοκινήτων,   αλλά και λιγότερη ηχορρύπαν-
ση από το θόρυβο της µηχανής των αυτοκινήτων.

  Θα αποτελούσε σηµαντική παράλειψη να µην 
αναφέρουµε πως για  ορισµένες σηµαντικές κοι-
νωνικές οµάδες (ηλικιωµένοι,   οικονοµικά αδύνα-
µοι,   χωρίς αυτοκίνητο κλπ) η ελαττωµένη δυνα-
τότητα µετακίνησης µε τα πόδια συντελεί στην αύ-
ξηση της αποµόνωσης και του κοινωνικού τους 
αποκλεισµού. Συνεπώς,   άνετα και ασφαλή πεζο-
δρόµια συντελούν στη µείωση του κοινωνικού 
αποκλεισµού αυτών των πολιτών. 

  Ο «κατακλυσµός» των θετικών επιπτώσεων 
δεν σταµατά εδώ. Επί παραδείγµατι: Η βάδιση 
αποτελεί εξαιρετική άσκηση για όλες τις ηλικίες, 
  µε ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσµατα για τους λι-
γότερο νέους πολίτες. Συνεπώς,   τα άνετα πεζο-
δρόµια είναι υπέρ της υγείας των κατοίκων των 
αστικών περιοχών.

  Θεωρώ πως δεν χρειάζεται να επεκταθούµε 
σε πιο αναλυτική  παρουσίαση των ευεργετηµά-
των που προκύπτουν από ένα σωστό δίκτυο υπο-
δοµών σε µια αστική περιοχή,   κάτι που δικαιώνει 
την επιµονή µας στην άµεση ανάγκη δηµιουργίας 
σωστών υποδοµών στην πόλη µας.

  Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης,
  Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών

  Επικεφαλής Παράταξης
  «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα»

Σωστές αστικές υποδοµές:
Το ένα καλό φέρνει

κι’ άλλο καλό!

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  :   ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΝΑΣΤ. ΤΣΑΜΗΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 1 & Παύλου Μελά Κεντρική Πλατεία  Μενιδίου- Τ.Κ.:13674 • Τηλ:  210 2446177 -  210 2465141

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

Απολαύστε αυθεντικούς 
παραδοσιακούς µεζέδες και 
αυθεντικό βαρελίσιο κρασί, σε 
ένα όµορφο, φιλικό  περιβάλλον, 
ιδανικά για κάθε εποχή του χρόνου. 

Στην πάνω Αίθουσα Νησιώτικο και Δηµοτικό Πρόγραµµα µε τους:  
Αριστείδη στο Βιολί, Νίκο στο Κλαρίνο και Γιώργο στην Κιθάρα.

Στην κάτω Αίθουσα Λαϊκο -χορευτικό
πρόγραµµα µε τους:  Στράτο, Πάνο, Βασίλη και Δήµητρα

∆ικαστική απόφαση αναγκάζει τον
ΕΦΚΑ να επιστρέψει «κοµµένες συντάξεις»

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Σας  περιµένουµε  για µια ξεχωριστή 
βραδιά και στις δύο αίθουσες µε τα  
γνωστά  κοψίδια του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 
και την πλούσια κουζίνα του,
πάντα υπό την εποπτεία του
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Ο ∆ήµος µας αλλάζει σελίδα!   

 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

Η ∆ιοίκηση έχει συνέχεια
και απαιτεί συνέπεια!!! 

Η ∆ηµοτική Παράταξη Αχαρνείς «Μαζί Μπορούµε» και ο επικεφαλής της Οδυσσέας Κα-
µπόλης σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να συµµετέχει στο θέατρο του παραλόγου «πάντα 
οι άλλοι φταίνε». Παραµένουµε αντίθετοι, από θέση αρχής και αξιών, στη διαιώνιση και την 
µη επίλυση των προβληµάτων που αφορούν δοµές και εργαζόµενους του ∆ήµου µας. αλ-
λά και σεβόµαστε ως πρώτη προτεραιότητα µας την εντολή των δηµοτών για καΛύτερες 
συνθήκες και ποιότητα ζωής.

Οι παραιτήσεις Αντιδηµάρχων, Προέδρων και οι µετακινήσεις αυτών σε ∆ηµοτικές Πα-
ρατάξεις ουδόλως µας αφορούν, όπως δεν ενδιαφέρουν και την συντρι-
πτική πλειοψηφία του Αχαρναϊκού λαού.

Επιλέγουµε να µη µεγεθύνουµε τα προβλήµατα του 
∆ήµου αλλά να συµβάλλουµε στην ταχεία επίλυ-
ση τους.

Επιπλέον, δηλώνουµε ότι είµαστε πα-
ρόντες καθηµερινώς για τη λύση αυτών 
των προβληµάτων, που προκύπτουν 
και διογκώνονται τόσο από τους τακτι-
κισµούς της δηµοτικής αρχής, όσο και 
από την απαξιωτική στάση των δηµο-
τικών συµβούλων, οι οποίοι απέχουν 
από τις συνεδριάσεις του δηµοτικού 
συµβουλίου. Με αυτό τον τρόπο, 
όµως, µπλοκάρονται και δεν λαµβάνο-
νται σηµαντικές αποφάσεις που αφο-
ρούν την λειτουργία δοµών και την κα-
θηµερινότητα χιλιάδων συνδηµοτών 
µας.

Προσηλωµένοι στο καθήκον µας 
συµβουλεύουµε τους δηµοτικούς συµ-
βούλους να σεβαστούν την εντολή των 
δηµοτών.

Ηθική µας δέσµευση: Να αλλάξουµε 
τα κακώς κείµενα!

Οδυσσέας Καµπόλης 
-  Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών

Σύντοµο Βιογραφικό 
Ο Οδυσσέας Καµπόλης, είναι διακεκριµένος Νοµικός, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ∆ηµόσιο ∆ιεθνές 

∆ίκαιο, υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο σε θέµατα τροµοκρατίας και απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχο-
λής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ). Είναι επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Αχαρνείς», έχοντας ιδιαίτερα δυναµι-
κή 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 ζή-
λος του για προσφορά, τον διέκριναν ώστε να αναλάβει σηµαντικές θέσεις ευθύνης τόσο στις τάξεις των Ενόπλων ∆υνά-
µεων όσο και στην πολιτική διοίκηση της χώρας, έχοντας διατελέσει σύµβουλος Υπουργών και Αρχηγών ΓΕΝ.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας του έχει συµβάλλει ουσιαστικά στο σχεδιασµό και την υλοποί-
ηση πληθώρας σηµαντικών νοµικών ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια, την εκπαίδευση και τον πο-
λιτικό 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 αξιοποίη-
ση ανενεργών στρατοπέδων προς όφελος 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 υπη-
ρετώντας στην αντιπολίτευση του ∆ήµου- να βρεθούν λύσεις έπειτα από παρεµβάσεις του σε σηµαντικά προ-
βλήµατα για την καθηµερινότητα των συµπολιτών µας.

Ο Οδυσσέας, είναι παντρεµένος µε την Αικατερίνη Καρκαλούσου, διακεκριµένη νοµικό και δικαστικό λει-
τουργό των Ενόπλων ∆υνάµεων και έχουν µια κόρη και ένα γιο.
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Ο Οδυσσέας Καµπόλης, Υποψήφιος ∆ήµαρχος  Αχαρνών 

Ανακοίνωση της πρώτης οµάδας υποψηφίων δηµοτικών
συµβούλων της παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ – ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
Τ ην πρώτη οργανωτική συνάντηση µε τους υποψήφι-

ους δηµοτικούς συµβούλους της παράταξης ΑΧΑΡ-
ΝΕΙΣ – ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ είχε το απόγευµα της Τετάρ-

της της 13ης Φεβρουάριου, ο επικεφαλής της παράταξης και 
υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών Οδυσσέας Καµπόλης. 

Ο κος Καµπόλης όπως τόνισε, «στόχος της παράταξης παρα-
µένει η ουσία. Έχουµε οργανωθεί, ήδη σχεδιάζουµε για να βρού-
µε λύσεις για να καταφέρουµε να προσφέρουµε έργο από την 
επόµενη ηµέρα των εκλογών. ∆εν µας εκφράζουν οι ανούσιες 
επικοινωνιακές φιέστες».

Τη σηµασία της συνεργασίας και της οµαδικής προσπάθειας, 
σηµείωσε η δηµοτική σύµβουλος της παράταξης κα Σοφία Χρι-
στοπούλου. Συζητήθηκαν οι κινήσεις που έχουν γίνει µέχρι τώρα 
και το χρονοδιάγραµµα για την οριστικοποίηση και την παρουσί-
αση στους δηµότες των Αχαρνών, του προγράµµατος της παρά-
ταξης.

«Είµαστε, διαχρονικά, η µοναδική δηµοτική παράταξη της 
αντιπολίτευσης που έχουµε παράξει έργο, σηµαντικό για την κα-
θηµερινότητα των δηµοτών. Έχουµε τη γνώση, κατέχουµε την τε-
χνογνωσία, έχουµε την ισχυρή βούληση, µαζί και µε την συµµε-
τοχή του αχαρναϊκού λαού µπορούµε να κάνουµε τις Αχαρνές 
µια φωτεινή πόλη», υπογράµµισε ο Οδυσσέας Καµπόλης. 

Η πρώτη οµάδα υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων του υπο-
ψηφίου ∆ηµάρχου Αχαρνών Οδυσσέα Καµπόλη και της δηµοτι-
κής παράταξης ΑΧΑΡΝΕΙΣ-ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι οι εξής:
1. Αποστολόπουλος Ιωάννης - ∆ηµοσιογράφος

2. Βασιλάκης Κωνσταντίνος - Προϊστάµενος Κεντρικού Ταχυδρο-
µείου Αχαρνών των ΕΛΤΑ 
3. Βασιλοπούλου Ζωή - Μουσικός Παραγωγός Ραδιοφώνου
4. Γκετσάι Χρήστος - σπουδαστής ΑΤΕΙ του τµήµατος ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων
5. ∆ιαµάντης Βασίλειος - Αρχισµηνίας Πολεµικής Αεροπορίας
6. Ζερτίδης Παναγιώτης - Εργολάβος Τελετών-πρώην δηµοτικός 
σύµβουλος και Πρόεδρος των ΚΑΠΗ Αχαρνών 
7. Καλατζή-Μήτσουλα Στεφανία – συνταξιούχος Υπάλληλος Ιδι-
ωτικού Τοµέα
8. Καργάκος ∆ηµήτριος – Οικονοµολόγος-∆ιοίκηση Επιχειρήσε-
ων
9. Κατωπόδης Αναστάσιος - Αντιναύαρχος εν αποστρατεία Λιµε-
νικού Σώµατος-Μηχανολόγος Μηχανικός

10. Κοντός Χαράλαµπος - Καθηγητής Μαθηµατικός
11. Μακρυκώστα-Τριβέλλα Στέλλα  - Υπάλληλος Ιδιωτικού Το-
µέα
12. Μαρτζέλος Χρήστος - ∆ιαµεσολαβητής ΡΟΜΑ
13. Μουστακάτου Χρυσούλα - Ελεύθερη Επαγγελµατίας
14. Παπακώτσης Κωνσταντίνος - Καθηγητής Φυσικής Αγωγής-
Αγωγής-Λυκειάρχης 6ου ΓΕΛ Αχαρνών (Ολυµπιακό Χωριό)
15. Περιστέρης Νεκτάριος – ∆ιευθυντής στο Εθνικό Ωδείο Αχαρ-
νών - Καθηγητής Μουσικής
16. Πέτσας Κωνσταντίνος - Οικονοµικός Αξιωµατικός Εµπορικού 
Ναυτικού
17. Σιδηρόπουλος Ιωάννης - Τυπογράφος
18. Σκρέκης Νικόλαος – Οικονοµικό και διοικητικό στέλεχος επι-
χειρήσεων
19. Σπύρος Κωνσταντίνος - Τραπεζικός Υπάλληλος
20. Στάµου Αικατερίνη - ∆ικηγόρος
21. Τσίλη Μαριάννα - Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών
22. Τσοµεζίδου-Τσάκωνα Άννα - Πολιτικός Μηχανικός
23. Φιλοπούλου Αργυρώ - Έµπορος Λαϊκών Αγορών
24. Χαριτωνίδης Λάζαρος - Προπονητής Ποδοσφαίρου και σπου-
δαστής της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης
25. Χαριτίδη-Γκιολή Παρασκευή - Εκπαιδευτικός-πρώην Λυκει-
άρχης - Τοπικός Σύµβουλος Θρακοµακεδόνων.

Σε λίγες µέρες θα ακολουθήσει η δεύτερη οµάδα υποψηφίων 
της παράταξης.

Βάζουµε  τέλος στην ενεργειακή φτώχεια.
Μειώνουµε τις δαπάνες  του ∆ήµου 
Επισκεφθήκαµε την 
Εταιρεία ∆ιανοµής Αε-
ρίου Αττικής στη Λυκό-
βρυση για να διερευ-
νήσουµε τις δυνατότη-
τες σύνδεσης των νοι-
κοκυριών στις Αχαρνές 
µε το φυσικό αέριο. 
Μια δυνατότητα που 
θα επιτρέψει σε χιλιά-
δες οικογένειες να 
έχουν ποιοτική θέρ-
µανση, µε σηµαντική 
µείωση του κόστους 
και φιλική προς το πε-
ριβάλλον.  Είχαµε µια 
άκρως εποικοδοµητική 
και διαφωτιστική συ-
νοµιλία µε τον ∆ιευθυ-
ντή Ανάπτυξης Υποδο-
µών της Ε∆ΑΑ ΑΕ κύ-
ριο Γιάννη Ντρούκα, 
τον οποίο και ευχαρι-
στούµε. 

Οι προοπτικές αποδεικνύονται ευοίωνες και µε τις κα-
τάλληλες κινήσεις θα καταφέρουµε να συνδέσουµε τις 
Αχαρνές µε το Φυσικό Αέριο πολύ συντοµότερα από ότι 
πιστεύαµε και εµείς οι ίδιοι. 

Λεπτοµέρειες για το θέµα θα δώσουµε στο πρόγραµ-
µα της ∆ηµοτικής Παράταξης ΑΧΑΡΝΕΙΣ. Φροντίζουµε να 
είµαστε έτοιµοι να παράξουµε έργο από τώρα.

Συνάντηση στον Ε∆ΣΝΑ για τα απορρίµµατα
 Ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών Οδυσσέας Καµπόλης συναντήθηκε στις 
15 Νοεµβρίου 2018 µε την Αντιπρόεδρο του Ε∆ΣΝΑ Αφροδίτη Μπιζά, 
 όπου και συζήτησε τα θέµατα διαχείρισης των απορριµµάτων του ∆ήµου 
Αχαρνών. Το πρόγραµµα διαχείρισης απορριµµάτων που ψήφισε το ∆η-
µοτικό Συµβούλιο το 2015 παρέµεινε στα χαρτιά. 

 Σαν παράταξη Αχαρνείς – Μαζί Μπορούµε έχουµε ήδη προχωρήσει 
στον σχεδιασµό για την διαχείριση των απορριµµάτων. Στόχος µας είναι η 
διαλογή στην πηγή,  και ο διαχωρισµός ανόργανων και οργανικών υλικών. 
Για να εφαρµόσουµε µια ρεαλιστική πολιτική για τα απορρίµµατα,  αξιοποι-
ούµε και την εµπειρία και την πρακτική άλλων δήµων του Λεκανοπεδίου 
που έχουν να παρουσιάσουν σηµαντικά αποτελέσµατα στο θέµα. 

 Τα κεντρικά ζητήµατα για τα οποία έχουµε ήδη εκπονήσει,  ως δηµοτι-
κή παράταξη,  σχεδιασµό µε χρονοδιάγραµµα  είναι: 

 ∆ίκτυο αποκοµιδής βιοαποβλήτων. 
 Η παραγωγή απορριµµάτων του ∆ήµου Αχαρνών ήταν το 2016 περί-

που 52.000 τόνοι. Τα βιοαπόβλητα αποτελούν περίπου το 40% των συνο-
λικών αποβλήτων και είναι περίπου 20.000 τόνοι.

 ∆ίκτυο πράσινων σηµείων.
 Ανάπτυξη µικρών πράσινων σηµείων των οποίο το κόστος τους δεν 

υπολογίζεται σε πάνω από 5.000€ ανά εγκατάσταση. Τα οφέλη πολλαπλά.
 Πρόταση για την διαχείριση µπαζών.
 Υπογραφή σύµβασης µε σύστηµα διαχείρισης µπαζών το οποίο χρε-

ώνει 11€ ανά τόνο ενώ πηγαίνοντας τα µπάζα σε ΧΥΤΑ αναµειγµένα µε 
πράσινα το κόστος εισόδου είναι 45€ ανά τόνο.

 Θέλοντας να αναφερθούµε σε πιο συγκεκριµένες δράσεις,  αλλά και 
µε ποιο τρόπο σχεδιάζουµε να αξιοποιήσουµε την εµπειρία άλλων δήµων, 
 επιγραµµατικά έχουµε να αναφέρουµε τα εξής:
 1. Σχεδιάζουµε να αναπτύξουµε στα   σχολεία   το πρόγραµµα ανακύ-
κλωσης έντυπου χαρτιού του Ε∆ΣΝΑ. Το πρόγραµµα ήδη εφαρµόζε-
ται σε περισσότερους από 20 ∆ήµους στην Αττική. Εδώ να σηµειώσου-
µε ότι ο Ε∆ΣΝΑ είχε ζητήσει από την νυν δηµοτική αρχή να προχωρή-
σει σε ενηµερώσεις στα σχολεία για τα απορρίµµατα. ∆εν έγινε ούτε 
καν αυτό. 

 2. Μπορούµε να τοποθετήσουµε   µε  πολύ µικρό κόστος,  έως  και ιδι-
οκατασκευές κάδους ανακύκλωσης εντός των σχολικών µονάδων   
(χαρτί,  πλαστικό,    αλουµίνιο   -   µέταλλο). Το   όφελος   από   τις πωλή-
σεις το καρπώνεται ο ∆ήµος ή η εκάστοτε σχολική µονάδα. Η συγκεκρι-
µένη πρακτική εφαρµόζεται µε ιδιαίτερη επιτυχία σε Περιστέρι και Βύ-
ρωνα.
 3. Να προχωρήσουµε στην ξεχωριστή   διαλογή   των   βιοαποβλήτων   
από   τις  λαϊκές   αγορές.   Το βιοαπόβλητο οδηγείται   στο   ΕΜΑΚ   Άνω   
Λιοσίων   και   εισέρχεται   χωρίς   το τέλος εισόδου των 45€ ανά τόνο για 
τον ∆ήµο. 
 4. Να γίνεται ξεχωριστή   διαλογή   πράσινων   κλαδεµάτων   (∆ηµοτικών 
ή   οικιακών)   και λειοτεµαχισµός αυτών προκειµένου να µειωθεί ο όγκος 
και κατά συνέπεια το κόστος µεταφοράς. Ισχύει το ίδιο όπως ανωτέρω για 
την µηδενική χρέωση στην είσοδο του ΕΜΑΚ.
 5. Να προχωρήσουµε σε αγορά µικρής ποσότητας καφέ κάδων για την 
πιλοτική εφαρµογή ανάπτυξης ρεύµατος συλλογής βιοαποβλήτων. Ανά-
λογο πρόγραµµα υλοποιείται ήδη στους ∆ήµους Βριλησσίων,  Ελευσί-
νας,  Νίκαιας. Το εφαρµόζουν είτε σε περιοχές που υπάρχουν πολλά κα-
ταστήµατα εστίασης,  είτε   σε   οικίες   που   έχουν   αύλιους   χώρους   για   
να   τοποθετήσουν   κάδους οικιακής κοµποστοποίησης. Πάλι χωρίς χρέ-
ωση είσοδος στο ΕΜΑΚ.
 6. Για τις ανωτέρω δράσεις θα υπάρξει και καµπάνια ευαισθητοποίησης 
των πολιτών.

 Να τονίσουµε πως τα οφέλη από τις παραπάνω πρωτοβουλίες δεν 
είναι µόνο η καλύτερη διαχείριση των απορριµµάτων. ∆εν είναι απλώς 
πως η πόλη µας µπορεί να γίνει µια καθαρή πόλη. Είναι επιπλέον ότι ο 
∆ήµος µε µια σωστή διαχείριση των απορριµµάτων του θα έχει έσοδα, 
 θα µειώσει τις δαπάνες καθαριότητας γεγονός που αυτοδίκαια συνεπάγε-
ται και την µείωση των δηµοτικών τελών. 

 Έχουµε την γνώση,  κατέχουµε την τεχνογνωσία,  διαθέτουµε την 
ισχυρή βούληση για να συγκρουστούµε µε µικρά και µεγάλα συµφέρο-
ντα. Θα εργαστούµε για να γίνουν οι Αχαρνές µια φωτεινή και καθαρή 
πόλη. Το χρωστάµε σε εµάς και κυρίως στα παιδιά µας.
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• Το κτήμα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σημείο της περιοχής 
Βαρυμπόμπης, μέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει μια εξαιρετική πινελιά

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

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος με έναν 
πανέμορφο κήπο όπως και μια μεγάλη 
λίμνη με ένα ρομαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν μια ονειρεμένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος μπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτομα.
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Λαέ των Αχαρνών, 
Τα δάνεια εκατοµµυρίων του ∆ήµου Αχαρνών, που 

χρέωσαν στις πλάτες των πολιτών εν αγνοία τους οι εκάστοτε 
∆ηµοτικές Αρχές, ξεπέρασαν τα 100 εκατοµµύρια ευρώ και 
συνεχώς αυξάνονται χωρίς να υπάρχει καµία ελπίδα 
βιωσιµότητας και υποθηκεύοντας το µέλλον των παιδιών µας. 

Μην επιτρέψεις ξανά να φτάσουµε ως τις 
δηµοτικές εκλογές, χωρίς να έχεις  ξεκάθαρη εικόνα  
για την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου µας.  

Το χάος και η καταστροφή στα οποία 
βαδίζουµε,  επιβάλουν άµεσα κάθε πολίτης να 
γνωρίζει, όλα όσα αφορούν στην πόλη µας, ώστε 
να έχει τη δυνατότητα της σωστής κρίσης για να 
γεννηθεί µία έντιµη, ικανή και αποφασιστική 
∆ηµοτική Αρχή, που θα µας βγάλει από
το αδιέξοδο και θα βάλει την πόλη
σε τροχιά ανάπτυξης. 

O Παναγιώτης Γρηγοριάδης καλεί τον Αχαρναϊκό 
λαό να κάνει το ύψιστο δικαίωµα του πράξη

Με εξατοµικευµένες λύσεις και 
παρεµβάσεις για τα ΑΜΕΑ µπορούµε να 
κάνουµε την Πόλη µας περισσότερο φιλική 
και  ανθρώπινη για όλους τους πολίτες 
Ο νευραλγικός τοµέας 
της κοινωνικής 
υποστήριξης των ΑΜΕΑ, 
αποτελεί ένα µείζον 
ζήτηµα για την πόλη µας 
αλλά πρωτίστως για
τα άτοµα µε κινητικά 
η άλλα προβλήµατα
τα οποία βιώνουν
µία αφιλόξενη 
καθηµερινότητα
στην πόλη µέσα 
στην οποία ζουν. 

Η απόφασή µου να ασχοληθώ µε τα κοινά και να αποδεχτώ την 
πρόταση του επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Νέα ∆ύναµη» 
Αχαρνών, κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη να αναλάβω ως επικεφαλής 
τον Τοµέα Κοινωνικής Υποστήριξης των ΑΜΕΑ προέρχεται από την 
βαθύτερη προσωπική γνώση που έχω για τα προβλήµατα  που 
αντιµετωπίζουν σε καθηµερινή βάση.

 Πρωταρχικός σκοπός τόσο δικός µου όσο και συνολικά της 
δηµοτικής µας παράταξης είναι η ευαισθητοποίηση αµφότερων των 
πλευρών ώστε να καταστήσουµε την πόλη µας φιλική προς τα 
ΑΜΕΑ διευκολύνοντας την καθηµερινότητά τους όσον αφορά στις 
κατάλληλες υποδοµές που θα πρέπει να δηµιουργήσουµε αλλά και 
της  περαιτέρω δηµιουργίας µίας σχέσης εµπιστοσύνης και 
αλληλοσεβασµού µεταξύ του δήµου και των πολιτών. 

Η διεκδίκηση ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για 
παρεµβάσεις και έργα που σχετίζονται µε τη διευκόλυνση της 
καθηµερινότητας των ΑΜΕΑ,  βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη µέσω της 
παρακολούθησης και της συνεχούς ενηµέρωσης από πλευράς µας, 
προκειµένου να µπορέσουµε άµεσα να υλοποιήσουµε τους στόχους 
µας αναφορικά µε τον τοµέα αυτό. 

Ως Τοµεάρχης Κοινωνικής Υποστήριξης ΑΜΕΑ, έχω 
δροµολογήσει συναντήσεις µε Σωµατεία και Συλλόγους ΑΜΕΑ 
προκειµένου να καταγράψουµε τα προβλήµατα όπως οι ίδιοι αυτοί 
άνθρωποι τα βιώνουν ώστε να προβούµε σε εξατοµικευµένες λύσεις 
και παρεµβάσεις ανά περιοχή προκειµένου µέσα σε ένα πλαίσιο 
ανταλλαγής απόψεων και ιδεών να επιτύχουµε το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα. 

Όραµά µου αλλά και της παράταξης την οποία εκπροσωπώ είναι µία 
πόλη µέσα στην οποία όλοι θα µπορούν να ζουν µε αλληλοσεβασµό και 
κατανόηση, ευαισθησία και αλληλεγγύη, ευελπιστώντας ότι τα όσα θα 
πράξουµε στην πόλη µας θα αποτελέσουν σηµαντική παρακαταθήκη
για τις επόµενες γενιές. 

Ανδρέας Πασχαλίδης
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 Τοµεάρχης  Κοινωνικής Υποστήριξης ΑΜΕΑ 

Επενδύοντας στην ανακύκλωση
αναβαθµίζουµε το ∆ήµο και
την ποιότητα ζωής των πολιτών
Η ανακύκλωση, αποτελεί δείγµα 
πολιτισµού και σεβασµού του 
ανθρώπου προς αυτόν
και το  Περιβάλλον. 
Η σωστή ενηµέρωση αλλά και
η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
και των επιχειρήσεων µπορούν 
να αποδώσουν τόσο οικονοµικά 
όσο και περιβαλλοντικά
οφέλη για τον τόπο µας. 

Στην παράταξή µας δίνεται 
έµφαση στην προστασία του 
Περιβάλλοντος µε κάθε τρόπο 
και ως Τοµεάρχης Σχεδιασµού, 
Ενηµέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης σε θέµατα 
Ανακύκλωσης σε συνεργασία
και  µε τα υπόλοιπα µέλη της 
παράταξης ερχόµαστε ήδη σε 
επαφές µε τα αντίστοιχα τµήµατα Ανακύκλωσης και άλλων δήµων 
της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού  προκειµένου να 
αποκοµίσουµε τεχνογνωσία,
εµπειρία και αποτελεσµατικότητα.

Στην πόλη µας, η ανακύκλωση προκύπτει ως µία αναγκαιότητα, 
καθώς είµαστε ένας από τους πολυπληθέστερους δήµους της 
Αττικής µε πολλά καταστήµατα και µεγάλη βιοµηχανική ζώνη, 
γεγονός το οποίο επιβάλει την ανακύκλωση ως τρόπο ζωής
για όλους µας. 

Η αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών είναι 
το σηµαντικότερο ίσως βήµα προς την ορθή και αποτελεσµατική 
εναλλακτική διαχείριση των απορριµµάτων. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού και µε δεδοµένες τις δυσκολίες φιλοδοξούµε 
να φέρουµε τον πολίτη πιο κοντά στην ανακύκλωση.

Εµείς από την πλευρά µας, ως αυριανή δηµοτική αρχή
θα αντιµετωπίσουµε µε συνέπεια και ευθύνη την προστασία του 
Περιβάλλοντος,  επιδιώκοντας να εξασφαλίσουµε την ευκολότερη 
εναπόθεση των ανακυκλώσιµων υλικών προσφέροντας στην πόλη 
µας όλα τα τελευταία σύγχρονα µέσα εναπόθεσης ανακυκλώσιµων. 

Εξίσου σηµαντική είναι η εξασφάλιση της συµµετοχής του δήµου 
µας, στα ευρωπαϊκά προγράµµατα τα οποία χρηµατοδοτούνται για την 
βέλτιστη διαχείριση των ανακυκλώσιµων υλικών και τα οποία ήδη 
µελετάµε ώστε να προσαρµοστεί άµεσα ο δήµος µας στις 
προϋποθέσεις που χρειάζονται για να µπορέσει να χρηµατοδοτηθεί 
προκειµένου να αξιοποιήσει τα µέγιστα κάθε δυνατό µέσο υλοποίησης
της ανακύκλωσης.

Όλγα Παυλίδου
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Τοµεάρχης Σχεδιασµού, Ενηµέρωσης
 και Ευαισθητοποίησης σε θέµατα Ανακύκλωσης

Όταν η εξουσία απαιτεί
συνέπεια από τους πολίτες 
θα πρέπει πρώτα αυτή να
είναι συνεπής απέναντί τους
 Ως πολίτης του 
δήµου Αχαρνών, 
 που γεννήθηκε σε 
αυτό τον τόπο,  έχω 
την τύχη να γνωρίζω 
από κοντά τις 
οµορφιές της πόλης 
µας,  γεγονός
το οποίο µου 
δηµιούργησε από 
νωρίς την επιθυµία 
να οραµατίζοµαι για 
την πόλη µου και
να την αγαπώ. 

 Παρακολουθώντας 
από κοντά τις εξελίξεις και 
έχοντας µία πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων του δήµου 
Αχαρνών,  εξαιτίας της ιστορικότητας και της γεωγραφικής του 
θέσης,  εκτιµώ ότι η πόλη µας έχει πολλές 
δυνατότητες ανάπτυξης. 

 Ως δικηγόρος,  από τις εµπειρίες που έχω αποκοµίσει,  έχω 
την πεποίθηση ότι οι θεσµικοί κανόνες θα πρέπει να 
λειτουργούν δίκαια και µε γνώµονα το κοινό συµφέρον της 
πόλης αλλά και των πολιτών. Η δικαστική εξουσία αποτελεί 
πυλώνα και ταυτόχρονα εγγυητή της εύρυθµης
λειτουργίας της κοινωνίας. 

 ∆υστυχώς όµως,  όταν ο πολίτης έρχεται αντιµέτωπος µε την 
εξουσία εισέρχεται σε έναν απίστευτο κυκεώνα  γραφειοκρατίας 
και αδικείται πολλές φορές ακόµη κι αν τα αιτήµατά του είναι 
καθ’ όλα δίκαια. Και όταν τελικά µία απόφαση τελεσιδικίσει και 
ο πολίτης δικαιωθεί ακόµα και τότε η απόφαση αυτή τις 
περισσότερες φορές,  δεν εκτελείται. 

 Περίτρανη απόδειξη όλων των παραπάνω είναι 
οι πάµπολλες τελεσίδικες αποφάσεις στο δήµο Αχαρνών, 
 οι οποίες αν και έχουν δικαιώσει τους πολίτες
ωστόσο δεν έχουν εκτελεστεί και οι πολίτες
όχι µόνο έχασαν τις περιουσίες τους αλλά επιπλέον
δεν αποζηµιώθηκαν γι αυτές.  

 Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχία ως 
προς την εκτέλεση των αποφάσεων και των υποχρεώσεων 
όχι µόνο από την πλευρά των πολιτών αλλά και από αυτή 
του δήµου έτσι ώστε όταν η δηµοτική αρχή απαιτεί από
τους πολίτες να είναι συνεπείς να είναι
και η ίδια απέναντι σε αυτούς. 

 Σταµάτης Βαρελάς,   ∆ικηγόρος
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Τοµεάρχης Νοµικών θεµάτων
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Παράταση λειτουργίας της Πολυκλινικής  Ολυμπιακού Χωριού
Ρεπορτάζ  του Χάρη Δημούτσου 

Τ ην Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019  επισκέ-
φτηκε την Πολυκλινική στο Ολυμπιακό Χω-
ριό, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου Υγείας κ. Σταμάτης Βαρδαρός. Προ ολί-
γης ώρας, είχαν αποχωρήσει διαδηλωτές από σω-
ματεία υποστηριζόμενα από το ΚΚΕ, και έτσι μπόρε-
σε να συνομιλήσει με τον σύλλογο εργαζομένων και 
με φορείς του Ολυμπιακού Χωριού και Θρακομακε-
δόνων. Έδωσε πολλές υποσχέσεις αλλά δεν έδιωξε 
τους φόβους ό,τι πρόκειται μόνον για ευχολόγια. 

Κατ’ αρχάς δήλωσε ό,τι οι σχέσεις εργασίας θα 
μείνουν ως έχουν για μια πενταετία. Στο συγκεκριμέ-
νο θέμα το ΚΚΕ ζητά να είναι όλοι πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης. Σε αυτή την περίπτωση 
όμως θα έφευγε η συντριπτική πλειονότητα των για-
τρών. Υπ’ όψιν ό,τι επί εννέα μήνες, ελλείψει ακτινοδι-
αγνώστου, η Πολυκλινική υπολειτουργεί, γιατί τα χέ-
ρια των γιατρών όλων των ειδικοτήτων είναι δεμένα.

Υποσχέθηκε ό,τι θα αξιοποιηθούν όλες οι δυνα-
τότητες εξετάσεων και από την Πολυκλινική και από 
το Κέντρο Υγείας όπου συστεγάζονται . Θα προσλη-
φθούν πολλοί γιατροί, θα συνδεθεί με το νοσοκομείο 

«Άγιοι Ανάργυροι», θα έλθει ΕΚΑΒ, και διάφορες άλ-
λες (προεκλογικές;) υποσχέσεις.

Οι προβληματισμοί μας έγκεινται στα εξής: α) 
Μπαίνοντας η Πολυκλινική στο ΕΣΥ, θα υποβαθ-
μιστούν οι υπηρεσίες της και από κόσμημα της 
περιοχής, θα μετατραπεί σε ένα απλό πρώην ΙΚΑ 
και μάλιστα με μειωμένο ωράριο (μέχρι τις 
17:00). β) Αφού συστεγάζονται με το Κέντρο 
Υγείας και ανήκουν στον ίδιο φορέα, μοιραίως 
θα ενσωματωθεί κάποια στιγμή πλήρως, που 
πρακτικά σημαίνει την κατάργησή της. Και γ) κα-
λώντας τον πενταψήφιο αριθμό με τουλάχιστον 

5 € χρέωση έχουμε ραντεβού σε 1,5-2 μήνες. Με 
10 € όμως που χρέωνε την επίσκεψη η Πολυκλι-
νική, είχες ανταπόκριση αμέσως. Θα μπορούσαν 
κάλλιστα να λειτουργούν και οι δύο δομές και 
στον μεν ασθενή μη δυνάμενο οικονομικά, να 
ισχύει, ό,τι ούτως ή άλλως θα ισχύει και τώρα, 
δηλαδή πολυήμερη αναμονή, σε αυτόν όμως 
που επείγεται να υπάρχει η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙ-
ΛΟΓΗΣ, με ένα μικρό αντίτιμο να εξυπηρετείται 
αμέσως. Πιστεύουμε ό,τι είναι καθαρά θέμα ιδε-
οληψίας που θέλει τα πάντα να ανήκουν στον βα-
θύ δημόσιο τομέα τύπου σοβιέτ.

Επίκαιρη ερώτηση  Παν. Σκουρολιάκου προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

«Φημολογούμενη κατάργηση της ΔΟΥ Αχαρνών»
Τους τελευταίους μήνες στην περιοχή των 
Αχαρνών επικρατεί έντονη ανησυχία στους 
κατοίκους από την φημολογούμενη απόφα-
ση για την κατάργηση - συγχώνευση της 
ΔΟΥ Αχαρνών. Αφετηρία αυτής της ανησυ-
χίας, είναι η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων για κατάργηση - συγ-
χώνευση 35 καταστημάτων στην περιοχή της 
Αττικής τον Φεβρουάριο του 2018, Επίσης μέ-
σα στο 2018 από το κατάστημα της ΔΟΥ 
Αχαρνών έχουν αποχωρήσει δύο τμήματα: 
Το δικαστικό και το επιχειρηματικό, ενώ πα-
ράλληλα εντείνονται οι φήμες πως η ΔΟΥ 
Αχαρνών είτε θα μεταφερθεί στο κατάστημα 
της ΔΟΥ Ελευσίνας ή στο κατάστημα της ΔΟΥ 
Παλλήνης. Αυτό δημιουργεί έντονα λειτουρ-

γικά και κοινωνικά προβλήματα διότι αν 
εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη απόφαση, ο τρί-
τος μεγαλύτερος δήμος της Αττικής και ο με-
γαλύτερος δήμος της Ανατολικής Αττικής μέ-
νει χωρίς εφορία.

Παράλληλα θέλουμε να τονίσουμε πως ο 
Δήμος Αχαρνών τα τελευταία χρόνια αντιμετω-
πίζει έντονα κοινωνικά προβλήματα και ειδικό-
τερα προβλήματα παραβατικότητας.

Τονίζουμε πως ο Δήμος Αχαρνών έχει πλη-
θυσμό άνω των εκατόν ογδόντα χιλιάδων κα-
τοίκων που στην πλειοψηφία τους είναι άτομα 
μεγάλης ηλικίας οι οποίοι εξυπηρετούνται απο-
κλειστικά από το κατάστημα της ΔΟΥ και όχι 
από το πληροφοριακό σύστημα. Επίσης θέλου-
με να επισημάνουμε, πως τα τελευταία χρόνια 

από την περιοχή του εν λόγω Δήμου έχουν 
αποχωρήσει πολλά καταστήματα δημοσίων 
υπηρεσιών και ΔΕΚΟ. Άρα, εάν επαληθευτούν 
οι φήμες κατάργησης - συγχώνευσης της ΔΟΥ 
Αχαρνών, θα ενταθούν τα ήδη υφιστάμενα κοι-
νωνικά προβλήματα και θα υποβαθμισθεί πε-
ραιτέρω μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. 
Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει ώστε να παραμένει σε 
λειτουργία το κατάστημα της ΔΟΥ Αχαρνών και 
να αναβαθμιστεί το επίπεδο υπηρεσιών του, 
ώστε να ανακουφισθεί η καθημερινότητα των 
κατοίκων του Δήμου;

 Ο Ερωτών Βουλευτής  
Παναγιώτης (Πάνος)  Σκουρολιάκος 
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Χρυσή Βίζα: «Φοβού τους αλλοδαπούς και… επενδύσεις φέροντας»
Πριν από λίγες ηµέρες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του αντι-

προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γίρκι Κατάινεν στην Κύ-
προ, έγινε σαφές ότι η Ε.Ε. παρακολουθεί στενά τα προγράµ-

µατα των κρατών –  µελών της ΕΕ για τη χορήγηση «χρυσών διαβα-
τηρίων» σε επενδυτές από τρίτες χώρες και αργά ή γρήγορα η Κοµι-
σιόν θα παρουσιάσει προτάσεις για τη θέσπιση ενιαίων και αυστηρών 
κανόνων.

Αφορµή για την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών υπηρεσιών στάθη-
καν οι πρόσφατες επισηµάνσεις της οργάνωσης «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια» 
(Transparency International) και του Οργανισµού «Παγκόσµιος Μάρτυ-
ρας» (Global Witness), σύµφωνα µε τις οποίες «οι πύλες της Ευρώπης εί-
ναι ανοιχτές στο έγκληµα και τη διαφθορά, µε δεδοµένη τη χαλαρότητα, 
την έλλειψη διαφάνειας και την κακοδιαχείριση σε προγράµµατα «Golden 
Visa»».

Στην Ελλάδα το πρόγραµµα «Golden Visa» θεσπίστηκε από την κυ-
βέρνηση Σαµαρά µε τον νόµο 4251/2014 και προωθείται εν πολλοίς και 
από το γνωστό σε όλους µας φορέα προσέλκυσης στρατηγικών επενδύ-
σεων Enterprise Greece.

Σε αντίθεση µε άλλα κράτη της ΕΕ, η Ελλάδα δεν χορηγεί διαβατήρια 
αλλά άδειες διαµονής σε επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα αξίας άνω 
των € 250.000.

Με βάση τα στοιχεία της 31ης Αυγούστου 2018, ο συνολικός αριθ-
µός χορηγήσεων αδειών διαµονής σε επενδυτές-αγοραστές ακινήτων έχει 
ανέλθει σε 3.154 (8.123 άδειες συµπεριλαµβανοµένων και των µελών 
των οικογενειών τους) από την έναρξή του. Αυτό σηµαίνει ότι µέσα σε ένα 
διάστηµα τεσσάρων ετών έχουν εισρεύσει ποσά που ξεπερνούν το € 1 
δισ.

Αυτό το κίνητρο ποιους βοήθησε;
1. Το τραπεζικό σύστηµα στο οποίο εισέρρευσε ρευστότητα που ήταν ανα-

γκαία σε µία περίοδο που µόνο εκροές εκτελούνταν µε κάθε τρόπο,
2. νοικοκυριά που µπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ακίνητα τους,
3. το Ελληνικό δηµόσιο που εισέπραξε φόρους είτε από τη µεταβίβαση 
ακινήτων είτε από οφειλέτες που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους,
4. κατασκευαστικές εταιρείες που διεύρυναν τις δραστηριότητες και το 
προσωπικό τους,
5. επαγγελµατίες που άντλησαν ρευστότητα και µπόρεσαν να επεκτείνουν 
τις δραστηριότητές τους
6. και πάνω απ’ όλα τόνωσαν την αγορά του real estate.

Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι η εισροή αυτών των κεφαλαίων 
ήταν σαν όαση στην έρηµο της κρίσης και της απραξίας.

Τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή; Πριν από τέσσερις µήνες έγινε γνωστή η 
υπόθεση µε τα pos που βρέθηκαν στην Κίνα και αφορούσε την αγορά ακι-
νήτων στην Ελλάδα. Έκτοτε, τα Τραπεζικά Ιδρύµατα αντιµετωπίζουν µε 
επιφυλακτικότητα κάθε επενδυτή αυτής της κατηγορίας. Και µε την επί-
κληση του κινδύνου νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστη-
ριότητες θέτουν σηµαντικά εµπόδια που καθιστούν το περιβάλλον ιδιαί-
τερα εχθρικό για τους επενδυτές αυτούς.

Οι ιθύνοντες, προκειµένου να αποφύγουν τον «κίνδυνο» προτιµούν 
είτε να αρνούνται τη συνεργασία προς κάθε αλλοδαπό, είτε να αιτούνται 
προσκόµισης στοιχείων που η έκδοση τους να είναι χρονοβόρα και ως εκ 
τούτου να επιβραδύνεται η υλοποίηση της επένδυσης.

Πλήθος αρθρογράφων έχει τοποθετηθεί µε κεντρικό αφήγηµα την 
προστασία του Τραπεζικού συστήµατος. Αυτό έχει ως συνέπεια την ευδο-
κίµηση της ευθυνοφοβίας και την ανάλογη αντιµετώπιση κάθε επενδυτή.

∆εν νοµίζω ότι είναι µόνο δική µου άποψη ότι κανένα σύστηµα δεν 
προστατεύεται όταν επικρατεί ο φόβος και ο αποκλεισµός.

Ουδείς επιθυµεί να διευκολύνει εγκληµατίες και από την άλλη όλοι 

επιθυµούν εισροή νέου χρήµατος. Πως αυτά τα δύο µπορούν να συντο-
νιστούν;

Εύκολα! Με την εφαρµογή πολιτικής µέτρων αυξηµένης δέουσας 
επιµέλειας (Enhanced due Diligence) όπως ορίζεται µε την απόφαση της 
Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων 281/5/2009 περί «Πρό-
ληψης της χρησιµοποίησης των εποπτευοµένων από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος πιστωτικών ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατο-
δότηση της τροµοκρατίας» όπως ισχύει.

Στην απόφαση αυτή περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία που πρέπει να 
ζητούνται από τους συναλλασσόµενους µε τα Τραπεζικά Ιδρύµατα προ-
κειµένου να διαπιστώνεται η ταυτότητα τους και η προέλευση των κεφα-
λαίων που µεταφέρουν για να επενδύσουν ή για όποια άλλη αιτία.

Από το 2009 που ισχύει η εν λόγω απόφαση όλα τα Τραπεζικά Ιδρύ-
µατα έχουν υιοθετήσει σχετικές εσωτερικές πολιτικές / διαδικασίες και βά-
σει αυτών µπορούν να αποδέχονται κάθε πρόσωπο απ’ οπουδήποτε κι 
αν προέρχεται, εντός ή εκτός Ελλάδος, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκού Οικο-
νοµικού Χώρου.

Το αιτούµενο λοιπόν, δεν είναι αν υφίσταται νοµοθετικό πλαίσιο. Το 
νοµοθετικό πλαίσιο υφίσταται όπως επίσης και η ανάγκη για προσέλκυ-
ση επενδύσεων κάθε νόµιµου. Το µόνο που απουσιάζει είναι η θέληση…

Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα οι εµπλεκόµενοι φορείς να βρεθούν 
(Enterprise Greece, Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονοµίας & Ανά-
πτυξης) στο ίδιο τραπέζι και να βρεθεί µια Χρυσή Τοµή.

∆ύσκολο; Όχι φυσικά. Εκτός και αν η σηµερινή κυβέρνηση αφήσει 
στην τύχη του το πρόγραµµα. Ή ακόµα χειρότερα αν αφήσει τους Ευρω-
παίους να νοµοθετήσουν ερήµην µας.                                                        

∆ηµοσιεύτηκε στο   www.capital.gr     
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Ο «πονοκέφαλος» των απλήρωτων κοινοχρήστων
Του Δημήτρη Παπαθανασίου 

Τα κοινόχρηστα έχουν εξελιχθεί σε μια βραδυφλεγή βόμβα με απροσδιόριστες συνέπειες κυρίως για 
τις πολυκατοικίες με τους συνεπείς ιδιοκτήτες που φροντίζουν και πληρώνουν.

Στην ουσία οι τελευταίοι είναι αυτοί που συντηρούν ακόμη τις πολυκατοικίες από την πλήρη 
αποσύνθεση, αφού καθημερινά σε μεγάλες οικοδομές δεν λειτουργεί ακόμη και ο ανελκυστή-
ρας λόγω διακοπής του ρεύματος εξαιτίας συσσωρευμένων οφειλών στην ΔΕΗ. Το πρόβλημα με 
τα κοινόχρηστα είναι βαθύτερο από ότι μπορεί να φανταστεί ο καθένας μας. Ο νομοθέτης έχει δώ-
σει τη δυνατότητα να μπορεί ο διαχειριστής μετά από απόφαση της Γενική Συνέλευσης του κτιρί-
ου να προχωράει άμεσα σε δικαστικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της 
οικοδομής και να επιτύχει την λειτουργία της.

Η δυνατότητα αυτή είναι η διαδικασία της διεκδίκησης των οφειλών ακόμη και με διαταγή 
πληρωμής. Ο διαχειριστής μέσα σε μικρό διάστημα 2 εβδομάδων έχει τη δυνατότητα να καταθέ-
σει και να πετύχει την έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλές κοινοχρήστων σε βάρος όλων των 
συνιδιοκτητών που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς. Δεν έχει σημασία το ύψος των οφειλών, 
ούτε εάν αυτά έχουν καταβληθεί ως ένα μέρος μόνο. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο διαχειρι-
στής λειτουργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της οικοδομής μπορεί να κινηθεί εναντίον των 
οφειλετών για την διεκδίκηση υπέρ της οικοδομής.

Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι στα δικαστήρια «σύρεται» ο ιδιοκτή-
της του διαμερίσματος/γραφείου, ανεξάρτητα εάν εκείνη τη χρονική στιγμή η ιδιοκτησία του είναι 
μισθωμένη ή όχι. Βάσει του κανονισμού του κτιρίου, προκύπτουν τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και 
κατά συνέπεια το ύψος των χρεών των οφειλετών. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται χωρίς την κλή-
τευση του οφειλέτη-ιδιοκτήτη στο δικαστήριο, ενώ ο διαχειριστής προσκομίζει τα

παραστατικά των χρεών, όπως και αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας. Εν τέλει, η διαταγή πλη-
ρωμής εκδίδεται σε βάρος του ιδιοκτήτη, οποίος θα πρέπει να πληρώσει τα οφειλόμενα ποσά, 
ενώ στη συνέχεια μπορεί να διεκδικήσει δια της δικαστικής οδού τα χρήματα από τον μισθωτή. Η 
κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη, εάν ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης 
δεν αποπληρώσει τα χρέη απειλείται με κατάσχεση του ακινήτου που πραγματοποιείται για λο-
γαριασμό της πολυκατοικίας. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει τις οφειλές, τότε θα μπορούσε να 
βρεθεί αντιμέτωπος με κατάσχεση ή με προσημείωση υποθήκης ή με εγγραφή στον Τειρεσία ή 
ακόμη και με κατάσχεση των τραπεζικών του λογαριασμών εφόσον το υπόλοιπο του λογαρια-
σμού του είναι άνω των 1.500 ευρώ ή ακόμη και με κατάσχεση του ενοικίου εις χείρας του μισθω-
τή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάσταση σε πλείστες περιπτώσεις έχει φτάσει στο απροχώρητο 
με τη συσσώρευση οφειλών από κοινόχρηστα που πολλές οικοδομές σε περίοπτη θέση ακόμη 
και σε πολύ καλές γειτονιές να μην έχουν καθαριότητα, κοινόχρηστο ρεύμα και ανελκυστήρα σε 
λειτουργία εξαιτίας απλήρωτων λογαριασμών. Ανάμεσα στους οφειλέτες μηνών, δυστυχώς υπάρ-
χουν και περιπτώσεις ιδιοκτητών που άφησαν απλήρωτους ένα ή δύο μήνες και συμπεριελήφθη-
σαν στην διαταγή πληρωμής μαζί με τους οφειλέτες περισσότερων μηνών.

Ενδεικτικά, διαχειριστής προχώρησε στην έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλές ύψους 157 
ευρώ, ποσό που αυξάνεται στα 413 ευρώ, εάν συμπεριληφθούν οι νόμιμοι τόκοι, τα δικαστικά 
έξοδα, οι δαπάνες για την έκδοση επιταγής και η αμοιβή δικηγόρου. Τέλος, το πρόβλημα παρα-
μένει δυσεπίλυτο ή άλυτο σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κανονισμός, ούτε πί-
νακας κατανομής ποσοστών των ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια άτυπα ο δια-
χειριστής να κατανέμει τα κοινόχρηστα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται η διαδικασία των μι-
σθωτικών με αγωγή, ωστόσο είναι δυσαπόδεικτο το κομμάτι του ορισμένου της αγωγής αφού 
δεν μπορεί να αποδειχθεί εύκολα η διαδικασία έκδοσης κοινοχρήστων, ενώ εξακολουθεί και δι-
αιωνίζεται το πρόβλημα.

Τα δύο βασικά νομοθετήματα που ρυθμίζουν τα θέματα των κοινοχρήστων των πολυκατοι-
κιών είναι

α) ο νόμος 3741/1929 περί Οριζόντιας Ιδιοκτησίας
β) το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Σεπτ. /7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ Δ 631) Τεχνικός Κανονισμός 

για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσό-
τερες της μιας ιδιοκτησίες. 

                                                                          Πηγή:autodioikisi.gr/ odigostoupoliti.eu

«Δούρειος  Ίππος»!
Ένα όνομα που ή το λατρεύεις ή το μισείς, του-
λάχιστον για όνομα παράταξης. 

Σίγουρα το συζητάς και το θυμάσαι. Άρα πετυ-
χαίνει το σκοπό του. 

Εγώ πάντως δεν το διάλεξα γι’  αυτό το λόγο. 
Ήθελα κάτι που να ανήκει σ’ αυτόν τον κόσμο, 

αλλά να παραπέμπει και σ’ έναν αλλόκοσμο. Κάτι 
στιβαρό που να μπορώ όμως να του βάλω και φτε-
ρά. Και να αφήνει περιθώρια για συμβολισμούς, 
κρυμμένους ορισμούς, αφορισμούς… 

Κατ’ αρχάς λατρεύω τα άλογα ( και τα παράλο-
γα= αυτά που σε κάνουν να πηγαίνεις πέρα από τη 
λογική ) και το επώνυμό μου προέρχεται από τις 
«θουρίδες», τρύπες σε ξύλο, που ένας πρόγονος 
σκάλιζε, και φυσικά, δούρειος σημαίνει ξύλινος. 

Το ξύλο είναι αγαπημένο υλικό, ζεστό, οικείο, 
σπουδαίο, σε κάθε του μορφή - ακατέργαστο, σκα-
λισμένο, παλαιωμένο - σώμα για να πλάσεις θαύ-
ματα, πειθήνιο στα έμπειρα χέρια, μα με το δικό του 
χαρακτήρα, που σου υπαγορεύει ως ποιό βαθμό 
μπορείς να επέμβεις, όπως μ’ έχει διδάξει ο επιπλο-
ποιός πατέρας μου. 

Η σανσκριτική ρίζα της λέξης ίππος τώρα, δηλώνει κάτι που φτάνει, έρχεται ταχέως, επί τόπου 
ή επί χρόνου, και διεισδύει. Είναι μια πύλη, ένωση της ύλης και του πνεύματος. 

Ο «Δούρειος Ίππος»  λοιπόν είναι για μένα η ήρεμη δύναμη, η κρυμμένη γνώση, το μέσο που 
θα ξυπνήσει μέσα σου, με πρωτότυπη, ευφυή στρατηγική, όλα όσα υπνώττουν, στον κατάλληλο 
τόπο και χρόνο. Μια πρόταση να ηνιοχείται εκ των έσω μια ανάταση, μια αφύπνιση. Ή απλά ένας 
τρόπος να κατατροπώσουμε έξυπνα οτιδήποτε απαρχαιωμένο, αγκυλωμένο, αδιάφανο… 

Έχοντας συγκεντρώσει στους κόλπους του αξιόλογους, άφθαρτους ανθρώπους, χωρίς δε-
σμεύσεις, από διάφορους επαγγελματικούς χώρους και περιβάλλοντα, όπου μέσα σ’ ένα πλαίσιο 
συνεργασίας και γόνιμου διαλόγου ο καθένας βρίσκει το ρόλο που θέλει να υπηρετήσει, ο «Δού-
ρειος Ίππος»  ανεβάζει το αποτέλεσμα της προσπάθειας εκθετικά. 

Είμαστε άνθρωποι δημιουργικοί που αγαπούν το καλαίσθητο, το ποιοτικό, ονειρεύονται μια 
άλλη ταυτότητα γι’ αυτό το δήμο, και παίρνουν αξία μέσα από το να δίνουν αξία στους ανθρώ-
πους. Οι «προεκλογικές» μας δράσεις αντανακλούν ακριβώς αυτό. Δημιουργούμε δυνατότητες 
να γίνουν οι άνθρωποι συμμετοχικοί στη διαδικασία. 

Επιλέγοντας ( επί του λόγου σου ) να συμμετέχεις, δεν αφήνεις τους άλλους να αποφασίζουν 
για σένα ( να σου «φοράνε» το φαίνεσθαί τους ). 

Έπειτα είμαστε…ποσσιμπιλιστές. 
Πιστεύουμε δηλαδή πως και τα αδύνατα είναι δυνατά. «Το φαινομενικά αδιανόητο μπορεί να 

είναι εφικτό στον κόσμο μας, δείχνοντας το δρόμο στην ανθρώπινη σκέψη να πραγματοποιήσει 
βήματα πέρα από το προφανές». Πιστεύουμε στο φαινόμενο που στη φυσική είναι γνωστό ως 
«Αυτοοργανούμενη Κρισιμότητα». 

Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν πως τα πάντα βρίσκονται σε ισορροπία. Ακίνητα, παγιωμέ-
να. Όμως η φύση βρίσκεται πάντα σε μια κατάσταση μετασταθή, «κρίσιμη», όπου ακόμα και ήσ-
σονες διαταραχές ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμβάντα εξαιρετικά, τα λεγόμενα τύπου κατολί-
σθησης ή χιονοστιβάδας, που δε σχεδιάζονται από κανένα εξωτερικό παράγοντα, μα διαμορφώ-
νονται εξ’ ολοκλήρου από τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεμονομένων στοιχείων 
του συστήματος. 

Η κρισιμότητα είναι αυτή που κάνει τη ζωή πολύπλοκη, ενδιαφέρουσα, και προκαλεί εκπλή-
ξεις. Σ’ ένα σύστημα σύνθετο, όπως είναι ο άνθρωπος, με τη δική του αναδυόμενη δυναμική, ακό-
μα και μία λέξη μπορεί να επιφέρει μια απότομη μετατόπιση, μια συνειδητοποίηση, μια αλλαγή. 
Έτσι, για μας δεν υπάρχει το «δε γίνεται». 

Εμπνεόμαστε από την ιδέα να εντάξουμε τους ανθρώπους στο δικό μας όραμα. 
Βλέπουμε μόνο τις δυνατότητες. Μέσα στους ανθρώπους, στις συνθήκες, στην υλοποίηση ιδε-

ών.   Εξ’ ου και το «Κι όμως γίνεται!».
Χρύσα Δουρίδα

Υποψήφια Δήμαρχος Αχαρνών
Επικεφαλής Παράταξης Δούρειος Ίππος

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

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

Αναστάσιος Καβαλλάρης 

Ο Πέτρος Λ.Γ. Κανελλόπου-
λος είναι ένας νέος πολι-
τικός άνδρας, επιτυχημέ-

νος επιστήμονας, αγαπητός στην 
κοινωνία των Θρακομακεδόνων, 
όπου ζει με την οικογένειά του και 
οπαδός της Οικολογίας και του 
Περιβαλλοντισμού. Έχει βάλει 
σκοπό να συμβάλει τα μέγιστα 
στην αναβάθμισης της ποιότητας 
ζωής των συνδημοτών του αλλά 
και του περιβάλλοντος που ζουν 
και γι΄αυτό αποφάσισε να κατέλ-
θει υποψήφιος δήμαρχος Αχαρ-
νών και επικεφαλής του Συνδυα-
σμού ΑΧΑΡΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΗ-
ΜΟΣ. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
συνδιαμόρφωση του προγράμ-
ματος του με τους πολίτες των 
Αχαρνών και σε αυτήν την κατεύ-
θυνση, έχει ανοίξει διάλογο με 
την κοινωνία ώστε να καταγρα-
φούν τα προβλήματά της, ανά γει-
τονιά για να επεξεργαστούν στη 
συνέχεια και να προταθούν οι ιδα-
νικές λύσεις, εξάλλου το μεταπτυ-
χιακό του και το διδακτορικό του 
έχουν ως αντικείμενο τη Διοίκη-
ση!

Έχετε κάνει μια κίνηση που 
ονομάζεται «Αχαρναί Πράσινος 
Δήμος;», πού αποσκοπεί;

«Αχαρναί Πράσινος Δήμος» εί-
ναι ο τίτλος του οράματος που έχου-
με για την γειτονιά μας και την Πόλη 
μας. Θέλουμε να είμαστε, σε 10 

χρόνια από τώρα, Δήμος πρότυπο. 
Το όραμα αυτό έχει ιδεολογικά τις 
ρίζες του στον Περιβαλλοντισμό, 
που είναι μια πολιτική πρόταση 
ανοικτή σε όλους τους πολίτες που 
ανησυχούν για το μέλλον τους. Η 
πρότασή μας, είναι μια διαφορετική 
θεώρηση των πραγμάτων,  μακριά 
από την παραδοσιακή πόλωση της 
Αριστερο-κεντρο-δεξιάς, βάζει στο 
επίκεντρο το Περιβάλλον που μας 
περιτριγυρίζει και την ανάγκη να 
βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής 
μας. Το όραμα αυτό είναι ανοικτό 
για όλες τις ηλικίες, όλες τις πολιτι-
κές πεποιθήσεις, σε ανθρώπους 
όλων των προελεύσεων, αρκεί να 
συμμερίζονται την ανάγκη να βελτι-
ωθεί το Περιβάλλον στο οποίο κα-
θημερινά ζουν. Μόλις ο πολίτης και 
ο εμπλεκόμενοι στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση κατανοήσουν πως αυτό 
πρέπει να είναι στο επίκεντρο της 
σκέψης τους, αμέσως οι ενέργειές 
τους θα είναι καλύτερα στοχευμένες 
για να εξυπηρετήσουν τον κάτοικο 
τους Δήμου μας. Άρα, επιγραμματι-
κά, αποσκοπούμε στην  Οικολογική 
– Πράσινη μεταστροφή του Δήμου 
μας για μια καλύτερη ποιότητα ζω-
ής των συνδημοτών μας.

Πώς σκοπεύετε να υλοποιήσε-
τε το όραμά σας; 

Να ενημερώσουμε και να πιέ-
σουμε τους Φορείς της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης αλλά και τους Πολίτες 
του Δήμου να αποδεσμεύσουν πό-
ρους και να αναλάβουν ενέργειες με 
στόχο την βελτίωση του συνολικού 
περιβάλλοντος που ζούμε εμείς και 
οι οικογένειές μας, από τα πιο απλά 
καθημερινά πράγματα όπως το πε-
ζοδρόμιο έξω από το σπίτι μας, μέ-
χρι τα πιο σύνθετα όπως η διαχείρι-
ση των απορριμμάτων και  η προ-
στασία της Πάρνηθας.

Ποια στοιχεία της λειτουργίας 
ενός Δήμου είναι εκείνα που σας 
ενδιαφέρουν να επηρεάσετε;

Ωραία ερώτηση! Είναι πολλά τα 
σημεία που ενδιαφέρουν και υπάρ-

χει η προοπτική μιας εναλλακτικής 
προσέγγισης: Τα απορρίμματα, η δι-
αχείριση ενέργειας, ο φωτισμός κοι-
νόχρηστων χώρων, η χρηστικότητα 
κοινόχρηστων χώρων, τα έργα υπο-
δομής της Πόλης, η διαχείριση των 
υδάτων, οι περιοχές ιδιαίτερου φυ-
σικού κάλλους… η λίστα είναι με-
γάλη. 

Πού θα επικεντρωθείτε;
Η απάντηση της ερώτησης αυ-

τής θα είναι αποτέλεσμα από τις επι-
κοινωνίες μας και τη συνομιλία μας 
με τους Πολίτες του Δήμου, στο 
πλαίσιο της Δράσης μας. Η Δράση 
είναι ανοιχτή σε όλους και έχουμε 
κάνει ήδη κάλεσμα σε ενδιαφερό-
μενους. Οι επικοινωνίες αυτές γίνο-
νται σε ομάδες των 25 ατόμων 
όπου και κάνουμε αναλυτική κατα-
γραφή των θεμάτων και προτάσε-
ων. Τα θέματα αξιολογούνται, στο 
τέλος της συζήτησης και έτσι βγά-
ζουμε τα συμπεράσματά μας. Το 
πρώτο πράγμα που «ξεπήδησε» 
ως γνώση από τις επικοινωνίες αυ-
τές είναι πως τα προβλήματα ποικί-
λουν, ανάλογα με τις περιοχές του 
Δήμου, δεν είναι απαραιτήτως κοι-
νά σε όλο τον Δήμο.

Έχετε αναφερθεί ως πολιτική 
παράταξη στο παρελθόν σε απορ-
ρίμματα και ηλεκτροκίνηση ως 
σημαντικές λύσεις σε θέματα των 

Δήμων. Τι έχετε να μας πείτε γι’ 
αυτά;

Πολλά! Η παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας με φωτοβολταϊκές 
γεννήτριες σε στέγες δημοσίων κτι-
ρίων μπορούν να επιφέρουν ση-
μαντικά οφέλη στην τσέπη των δη-
μοτών καθώς και τη μείωση των 
αναγκών των Δημοσίων κτιρίων 
σε κόστος ενέργειας. Επίσης η χρή-
ση τεχνολογιών θερμοπρόσοψης 
μπορεί να επιφέρει επιπλέον κα-
λύτερες συνθήκες διαβίωσης – ει-
δικά στα Σχολεία του Δήμου, όπου 
και πολλά κτίρια είναι πεπαλαιω-
μένα. Η ηλεκτροκίνηση είναι μια 
λύση μετακίνησης μέσα στην πό-
λη με χαμηλό κόστος και χαμηλή 
όχληση, αν δεν γίνει η Πόλη φιλι-
κή σε τέτοια μέσα με π.χ. σταθμούς 
φόρτισης, πώς θα τα χρησιμοποι-
ήσουν οι Δημότες;  Εν ολίγοις, τα 
θέματα αυτά χρίζουν ενδελεχούς 
μελέτης και συζήτησης, με μια σω-
στή διαχείριση, όπως προγραμμα-
τίζουμε να κάνουμε, τα οφέλη θα 
είναι πολλαπλά. Οι δυνατότητες 
που μας ανοίγονται είναι πολλές 
και μαζί θα διαμορφώσουμε την 
«κουλτούρα» της περιοχής μας 
προς το καλύτερο, από τις γειτονί-
ες, από τις καφετέριες, από τα σπί-
τια, από τα σχολεία, στον Δήμο 
μας. Το μέλλον ανήκει σε εμάς και 
τα παιδιά μας! Ερχόμαστε να σας 
ακούσουμε!

Δημοτική  Παράταξη   Αχαρνών  «Αχαρναί - Πράσινος Δήμος»

Συνέντευξη  του Υποψηφίου Δημάρχου Αχαρνών Πέτρου Κανελόπουλου 



21Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων
21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «21ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Για το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, βα-
σικός και πρωταρχικός στόχος εξ’ αρχής δεν ήταν η µετεγκατάσταση του σχολείου µας σε κοντέ-
ινερς αλλά η παρακάτω δηµοπρασία.

Σήµερα µπορούµε να πούµε στα παιδιά µας ότι, καλώς εχόντων των πραγµάτων, µέχρι το 
φθινόπωρο ‘η τσάπα’ έχει βάσιµες πλέον πιθανότητες, να ακουστεί χαρµόσυνα στα αυτιά µικρών 
και µεγάλων και να δούµε µε αισιοδοξία το ευκταίο να πραγµατώνεται.

Το ευκταίο για το ∆.Σ. δεν ήταν και δεν είναι να φύγουν τα παιδιά µας από τα κοντέινερς και 
να πάνε σε άλλα κοντέινερς. Τα παιδιά µας θέλουν και δικαιούνται ένα κανονικό σχολείο και µό-
νον αυτό πλέον αναµένουµε να ολοκληρωθεί και για αυτό πρέπει όλοι να αισιοδοξούµε και να 
χαιρόµαστε.

Μέχρι την αποπεράτωση της ανέγερσης του κτιρίου του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών 
και το κόψιµο της κορδέλας των εγκαινίων, δεσµευόµαστε ως ∆.Σ. ότι όλοι οι αρµόδιοι δηµοτι-
κοί και κρατικοί φορείς θα καλούνται να υποστηρίζουν έµπρακτα, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς τα-
κτικισµούς και κυρίως χωρίς το προσφιλές παιχνίδι της αντισφαίρισης, κοινώς της ανταλλαγής 
ευθυνών στην πλάτη 320 παιδιών, τη σχολική καθηµερινότητα των παιδιών µας στα κοντέινερς, 
όπως ακριβώς αρµόζει σε αυτά τα παιδιά.

Και αυτό θα αποτελεί καταρχήν µία ηθική αποζηµίωση για την ταλαιπωρία που έχουν βιώ-
σει τόσοι µαθητές, τα τελευταία είκοσι χρόνια και κατά δεύτερον µία απονοµή δικαίου για τον κυ-
ριολεκτικά δύσκολο φετινό χειµώνα που πέρασαν και περνάνε µέχρι και σήµερα, τα παιδιά µας. 
Εκείνες οι ηµέρες του φετινού χειµώνα που τα παιδιά αναγκάστηκαν να µένουν µακριά από το 
σχολείο για να µην κινδυνεύουν, να µην κρυώνουν, να µη στοιβάζονται σε αίθουσες που δεν 
στάζουν, θα πρέπει να αντισταθµιστούν µε την ικανοποίηση των δίκαιων και εύλογων αιτηµάτων 
µας, για την παροχή των κατά το δυνατόν καλύτερων συνθηκών στα νέα κοντέινερς. Και η πο-
ρεία των πραγµάτων αποδεικνύει ότι τα αιτήµατα ικανοποιούνται και χωρίς να εκθέτουµε µονί-
µως τα παιδιά µας σε διαµαρτυρίες µε φωνές και αλαλαγµούς. Τα αιτήµατα ικανοποιούνται και 
όταν διατυπώνονται εγγράφως, ενώπιον των αρµοδίων και τηρουµένων των κανόνων της υγι-
ούς δηµοσιότητας.

Με εκτίµηση
Για το ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γεν. Γραµµατέας
Ηλίας Κολλύρης                                                    Κατερίνα Γραβαρίτη            

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου ∆ηµητρίου ευχαριστεί όλους όσους µας τίµησαν µε την παρου-
σία τους, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικη πίτας που πραγµατοποιήσαµε το µεσηµέρι της Κυριακής 
10 Φεβρουαρίου 2019, στην Ταβέρνα «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ». Ευχαριστούµε : Τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασ-
σαβό και τον Αντ/ρχο κ Θεόδ. Συρινίδη. Τους επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων :  Παράτα-
ξη  «∆ΕΚΑ» :  Χάρη ∆αµάσκο, «Αχαρνές ξανά»:  Πέτρο Βαρελά,  Παράταξη «Αχαρνές -Υπερήφα-
νος ∆ήµος»:  Σπύρο  Βρεττό,  Παράταξη «Νέα ∆ύναµη»   Παν.  Γρηγοριάδη. Παράταξη «Αχαρνές - 
Αλλαγή Τώρα» :  Θεόφιλο Αφουξενίδη. Την Πρόεδρο ∆ΗΜ.Τ.Ο.  Ν.∆ Αχαρνών και Θρακ-νων και 
υποψήφια Περιφ. Σύµβ. µε  Γιώργο Πατούλη, Γεωργία Βλάχου,  τον πολιτευτή µε την Ν.∆. Κων/νο   
∆έδε,  την Πρόεδρο της ∆.Η.Κ.Ε.Α και  Τριτέκνων «Η Ζεστή Αγκαλιά» .Μαρία Ναυροζίδου, τον πρό-
εδρο Μονοµατίου Βασίλη Μπερνάρδο, τον πρόεδρο και Γραµµατέα  κατά της εγκληµατικότητας  
Γιώργο Κουλόγιαννη και κα ∆ήµητρα Μουχίκα.  Τέλος   ευχαριστούµε τα µέλη και τους φίλους και 
όλα τα καταστήµατα που µας προσέφεραν τα δώρα για την λαχειοφόρο µας.

Για το ∆.Σ. 
  Ο Πρόεδρος                             Η Γραµµατέας
           Βασίλης Πετρόπουλος       Βίκυ  Τζίβελου

∆.Ο. ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουµε σε όλους τους δηµότες των Αχαρνών, 
Βαρυµπόµπης και Θρακοµακεδόνων ότι το επίσηµο ΠΑ-
ΣΟΚ και το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ δεν έχει δώσει στήριξη ή 
χρίσµα και ούτε θα δώσει σε κανένα υποψήφιο ∆ήµαρχο 
Αχαρνών για τις δηµοτικές εκλογές του 2019.

Γι’ αυτό καταγγέλλουµε κάθε προσπάθεια εξαπάτησης των δηµοτών, γιατί η παράτα-
ξή µας έχει πληρώσει ακριβά τέτοιου είδους µεθοδεύσεις, και µε αγανάκτηση λέµε σε 
όλους όσους υποσκάπτουν προς ίδιο όφελος, εκµεταλλευόµενοι την σύγχυση των πολ-
λών υποψηφίων, «φτάνει πια». Σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ισχυρισµός της στήριξης 
ή του χρίσµατος του ΠΑΣΟΚ ή του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, θα αναγκαστούµε να βγά-
λουµε ανακοίνωση-καταγγελία µε στοιχεία και ονόµατα.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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http://citroen-nikas.gr/
https://www.facebook.com/Citroen.nikas/

– ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
– ΣΥΝΕΠΕΙΑ

- ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΜΠΡΑΧΟΥ 
Υποψήφιος  Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

Τηλ.  6973 944580

– ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ – ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΑΤΣΗΣ 
Υποψήφιος  Ευρωβουλευτής 

 Τηλ.  6973 944580

Σε αυτές τις εκλογές δηλώνω δηµόσια το παρών για το αξίωµα
του ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον ΧΑΡΗ ∆ΑΜΑΣΚΟ. 

∆ιαπιστευτήρια µου στη διεκδίκηση αυτή είναι η 8ετής θητεία µου και το έργο µου
στον πρώην ∆ήµο Θρακοµακεδόνων.

Με το πέρας της θητείας µας αφήσαµε έναν ∆ήµο ΥΓΙΗ, έναν ∆ήµο
µε ΓΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑ. Θητεία σε έναν ∆ήµο µικρό που είναι όµως δείγµα

γραφής για την αφοσίωση και την όρεξη για δουλειά,
τις ικανότητες ανταπόκρισης σε ακόµη

µεγαλύτερες προκλήσεις, για τις δυνατότητες
διαχείρισης ακόµα µεγαλύτερων προβληµάτων.

Σας προσκαλούμε στην επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού 

ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ

24 Φεβρουαρίου  
Ώρα19.00|Αίθουσα εκδηλώσεων Grand Cavallari
19 χλμ. Λ. Πάρνηθος, περιβάλλων χώρος «Χρυσό Ελάφι»

  acharnesxana.gr                 690 944 92 93 #acharnesxana #petrosvarelas
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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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Πίτα  ζεστασιάς για το Φιλανθρωπικό  
Σύλλογο «Άγιος Κυπριανός και Ιουστίνης» 
Η  ΚΟΠΗ πρωτοχρο-
νιάτικης βασιλόπιτας 
του Φιλανθρωπικού 
Σωματείου Αρωγής 
και Αλληλεγγύης 
Άγιος Κυπριανός και 
Ιουστίνης, πραγματο-
ποιήθηκε  στις 3 Φε-
βρουαρίου 2019 
στην αίθουσα του 
Συλλόγου Αγίου 
Κωνσταντίνου Άνω 
Αχαρνών. Στην εκδή-
λωση που ακολού-
θησε με μουσικοχο-
ρευτικό πρόγραμμα , 
ενώ παρευρέθηκα  τα 
μέλη και οι φίλοι του 
Συλλόγου. Τα έσοδα 
της εκδήλωσης θα δι-
ατεθούν για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς.. 
Με ικανοποίηση ο 
Πρόεδρος του Συλ-
λόγου, ευχαρίστησε 
όλους και για την πα-
ρουσία των και για 
την βοήθεια των.
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Πιστοί στο ραντεβού αλληλεγγύης και κοινωνικής 
προσφοράς, οι μαθητές από τα Μοντεσσοριανά Σχο-
λεία παρέδωσαν και φέτος μέρος των χρημάτων που 

συγκέντρωσαν από το Χριστουγεννιάτικο Bazaar τους – 
υπό μορφή διατακτικών - με σκοπό την ενίσχυση οικονο-
μικά ασθενέστερων 
πολιτών του Δήμου 
Αχαρνών. Ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών Γιάννη 
Κασσαβός υποδέχθη-
κε αντιπροσωπεία μα-
θητών από τα Μοντεσ-
σοριανά Σχολεία και 
τον Διευθυντή του 
σχολείου κ. Θανάση 
Ζαχόπουλο στο Δη-
μαρχείο Αχαρνών Οι 
διατακτικές από τους μαθητές των Μοντεσσοριανών Σχο-
λείων παραδόθηκαν στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολι-
τικής του Δήμου Αχαρνών κ. Γιώργο Σταύρου, με σκοπό 
να αποδοθούν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και κατα-
γεγραμμένους άπορους από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πο-
λιτικής του Δήμου Αχαρνών. 

Ο Σύλλο-
γος Αγίου 
Δημητρί-

ου έκοψε την 
Πρωτοχρονιάτι-
κη Βασιλόπιτά 
του στην  γνωστή 
ταβέρνα ΚΙΤΣΑ-
Ρ Ω Ν Α Σ  τ ω ν 
Αχαρνών κα ι 
ακολούθησε  χο-
ροσπερίδα.. Ένας 
Σύλλογος που 
για πολλά χρόνια 
μάχεται και διεκ-
δικεί να βελτιώ-
σει μια πολύπα-
θη περιοχή και ο 
Δήμος Αχαρνών 
έχει αποδείξει με 
πράξεις και πα-
ρεμβάσεις ότι 
στέκεται δίπλα σε αυτόν τον αγώνα

Η περιοχή 
των Ξενο-
δ ο χ ο ϋ -

παλλήλων δεν εί-
ναι ξεχασμένη 
από την παρούσα 
δημοτική αρχή. 
Μπορεί τα μέσα 
μας να είναι περι-
ορισμένα, μπορεί 
οι πόροι μας να 
έχουν ψαλιδιστεί, 
ωστόσο καταβάλλουμε τιτάνιες προσπάθειες ώστε η περιο-
χή Ξενοδοχοϋπαλλήλων, η οποία κατοικείται από βιοπαλαι-
στές και μαχητές της ζωής, να βελτιωθεί και να προοδεύσει.

Στην κοπή 
της Πρω-
τοχρονιά-

τικης Βασιλόπιτας 
του Συλλόγου 
Θεσσαλών Αχαρ-
νών. Ο Δήμος 
Αχαρνών τιμά 
τους τοπικούς 
παραδοσιακούς 
συλλόγους της πόλης μας και υποστηρίζει τις δράσεις τους 
για τη διατήρηση και διάδοση της λαϊκής μας παράδοσης. 
Τους ευχαριστούμε για όσα προσφέρουν και τους ευχόμα-
στε να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος και το ίδιο σθένος!

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών έκοψε την Πρω-
τοχρονιάτικη Βασιλόπιτά της και το Διοικητικό 
Συμβούλιο, καθώς και τα μέλη του Συλλόγου, 
έστησαν ένα γνήσιο Ηπειρώτικο γλέντι με μπρο-

στάρηδες τον χοροδιδάσκαλο και τα παιδιά των Χορευ-
τικών τμημάτων του συλλόγου. Πολλές και θερμές ευ-
χές προς την Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου και τα μέλη του συλλόγου.

Με τη συμμετοχή των μελών, των εθελοντών και 
πλήθους κόσμου έκοψε και φέτος η Ι.Λ.Ε.Α. την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα της! Με την παρουσία τους 

μας τίμησαν οι Ιερείς Αγίου Βλασίου και Κοιμήσεως Θεο-
τόκου, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Τίτος & Πατήρ Γεώργιος Χαλ-
κιάς, οι οποίοι ευλόγησαν την πίτα καθώς και ο Δήμαρχος 
Γιάννης Κασσαβός. Οι Βουλευτές: Γιώργος Βλάχος, Βασί-
λης Οικονόμου. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Γιάννα 
Τσούπρα, Γιάννης Σμέρος, Χάρης Δαμάσκος - υποψήφιος 
Δήμαρχος. Ο Γ.Γ. του Δήμου Αχαρνών, πρώην Βουλευτής 
και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Κατσι-
γιάννης. Ο Θέμης Οικονόμου, πρώην Δήμαρχος Θρακο-
μακεδόνων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Σωτήρης Ντούρος 
πρώην Δήμαρχος & υποψήφιος περιφερειακός σύμβου-
λος, Γιώργος Δασκαλάκης, Παναγιώτης Αναγνωστόπου-
λος, Τάσος Κατάρας. Η Τοπική Σύμβουλος Έμμυ Λαζάρου. 
Οι Επικεφαλής παρατάξεων: Οδυσσέας Καμπόλης, Πανα-
γιώτης Γρηγοριάδης, Σπύρος Βρεττός, Θεόφιλος Αφουξε-

νίδης, Χρύσα Δουρίδα, Πέτρος Βαρελάς. Οι Υποψήφιοι 
βουλευτές: Βασίλης Κουρής, Σπύρος Βρεττός. Οι Υποψή-
φιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Κατερίνα Κατσανδρή, Νί-
κος Πέπας, Χρήστος Χαλκίδης, Άρτεμις Γκούρλια, Κωνστα-
ντίνος Αμπαρτζάκης. Η Πρόεδρος ΕΟΣ Αχαρνών Εύα 
Μπάλλιου. Ο Πρόεδρος Λαογραφικής Εταιρείας Αριστοτέ-
λης Θρακομακεδόνων Γιώργος Λιβανός. Ο Πρόεδρος 
Αχαρνής Κλήμης Κολιός. Εκπρόσωπος Επισκηνίου, Αδα-
μαντία Φραγκογιάννη. Η Πρόεδρος Ομίλου Φίλων Δημο-
τικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς» Ρένα Κουμπούρη. 
Η Πρόεδρος Μεσονυχίου Βούλα Κλειτσιώτου. Από την Φι-
λότεχνη Λέσχη ο συγγραφέας Θανάσης Κατάρας. Τα Επί-
τιμα Μέλη μας: Δημήτρης Γιώτας, Λεωνίδας Κουρής, Βασί-
λης Νίκας. Οι Πρώην Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Α.: Γιάννης Μα-
τουκάς, Ελένη Νίκα - Βερτσέκου. Η εκπαιδευτικός και συγ-
γραφέας Ματούλα Στριφτού - Βάθη. Ο Διευθυντής του 
Λυκείου Θρακομακεδόνων δρ. Λαμπρινός Πλατυπόδης. 
Από το τμήμα Αθλητισμού Σύριζα ο Λουκάς Μαργέτης.

Το Δι-
οικητι-
κό Συμ-

βούλιο του 
Συλλόγους 
της Αγίας Πα-
ρασκευής, σε 
πολύ μικρό 
χρονικό διά-
στημα έχει να 
επιδείξει έντο-
νη δραστηρι-
ότητα, τόσο σε θέματα οργάνωσης του Συλλόγου, όσο 
και σε παρεμβάσεις εξωραϊσμού της περιοχής. Η όρεξη 
για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η διάθεση για 
την υλοποίηση ουσιαστικού έργου, είναι οι πιο χρήσιμες 
αρετές, για να κάνουμε την κάθε περιοχή και γενικότερα 
την πόλη μας καλύτερη.  Κοινή  επισήμανση ς  από όλους 
τους υποψηφίους Δημάρχους την εκδήλωση κοπής 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας  του Συλλόγου.

ΚΕΠ και ΚΑΠΗ στο Ολυμπιακό Χωριό
Ο Δήμος Αχαρνών έχει παραλάβει από τον ΟΑΕΔ, τέσσερα καταστήματα 
στο Ολυμπιακό Χωριό. Από αυτά, το ΚΕΠ (το πρώην ψιλικατζίδικο της κ. 
Ράνιας) είναι έτοιμο από πλευράς εργασιών και αναμένεται να δημοσιευ-
θεί στο ΦΕΚ για να λειτουργήσει αμέσως. Το Δημοτικό Κτηνιατρείο στην 
οδό Καλπακίδου, είναι και αυτό έτοιμο ως χώρος και δεν θα αργήσει να 
ανοίξει.
Στο ΚΑΠΗ (η πρώην καφετέρια) γίνονται εργασίες και οι αρμόδιοι υπολο-
γίζουν το πολύ μέχρι το Πάσχα να έχει λειτουργήσει. Το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο (πρώην επάνω ψητοπωλείο), έχει πολλούς βανδαλισμούς και θα 
αργήσει. 
Επίσης καταβάλλονται προσπάθειες μεταξύ Δήμου και ΟΑΕΔ να παραχω-
ρηθεί το Κ5 (πρώην κάτω φούρνος) στην Αντικαρκινική Εταιρία Αχαρνών, 
η οποία θα προσφέρει πολλές δωρεάν υπηρεσίες στους κατοίκους, όπως 
Τεστ ΠΑΠ κ.ά. Επειδή όλες οι επιτυχίες έχουν ονοματεπώνυμο και οφεί-
λουμε να τις αναγνωρίζουμε, η όλη διαδικασία μέχρι και την υπογραφή 
της χρησικτησίας από τον ΟΑΕΔ στον Δήμο, ήταν πολύμηνο έργο του Γ.Γ. 
κ. Κατσιγιάννη. Από εκεί και πέρα, για την εφαρμογή του, ήταν ένα προσω-
πικό στοίχημα του προέδρου της ΔΗΦΑ κ. Δημήτρη Γιαννακοπούλου, το 
οποίο και συνεχίζεται ακόμα.  

Χάρης Δημούτσος

ΚΕΠ

Κτηνιατρείο
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Στην κοπή της πίτας του Αθλητικού Ομίλου Θρακο-
μακεδόνων . Θερμά Συγχαρητήρια στη Διοίκηση, 
τους εφόρους και τους προπονητές του Αθλητικού 

Ομίλου Θρακομακεδόνων, που με προσωπικές θυσίες δι-
αφυλάσσουν τη μαγεία και τη γοητεία που κρύβεται στον 
ερασιτεχνικό αθλητισμό. Υγεία και καλή πρόοδο στους 
Αθλητές και τις Αθλήτριες του ΑΟ Θρακομακεδόνων και 
καλή δύναμη στους γονείς τους, για να στηρίζουν και να 
υποστηρίζουν τα παιδιά τους Η τοπική μας κοινωνία έχει 
ανάγκη την ύπαρξη και τη δραστηριότητα των ερασιτεχνι-
κών αθλητικών σωματείων και εμείς είμαστε πάντα δίπλα 
τους για να συμβάλλουμε και να επικουρούμε τις προσπά-
θειες τους.

Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της 
Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αχαρ-
νών στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων το 

απόγευμα του Σαββάτου 9 Φεβρουαρίου 2019.  Η Ένωση 
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών 
μπορεί να αισθάνεται υπερήφανη για όσα επιτύχει αλλά και 
σίγουρη για όσα πρόκειται να επιτύχει. 

Η Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων 
«Αριστοτέλης» έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη 
Βασιλόπιτα της στον χώρο του Πνευματικού 

Κέντρου Θρακομακεδόνων. Ένας φορέας Πολιτισμού 
του Δήμου Αχαρνών που διοργανώνει εξαιρετικές εκ-
δηλώσεις, ο οποίος λειτουργεί με εξωστρέφεια, απο-
σκοπώντας σε συνεργασίες με άλλους Πολιτιστικούς 
φορείς της πόλης μας.  Στην εκδήλωση απολαύσαμε 
και τα χορευτικά τμήματα της Λαογραφικής Εταιρείας 
Θρακομακεδόνων «Αριστοτέλης».

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια και με 
τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε η μνή-
μη του πολιούχου της πόλεως των Αχαρνών, Αγί-

ου Βλασίου επισκόπου Σεβαστείας.Την παραμονή της εορ-
τής τελέστηκε πολυαρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατού-
ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως Αι-
γύπτου κ. Θεοδώρου και συγχοροστατούντων των 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Σερβίων και Κοζάνης κ. 
Παύλου και του οικείου ποιμενάρχου κ. Αθηναγόρου. Το 
θείο λόγο κήρυξε ο ιεροκήρυκας της μητροπόλεως Ιλίου 
πανοσιολογ. Αρχιμανδρίτης π. Αγαθάγγελος Κόκλας, ο 
οποίος αναφέρθηκε στο βίο του Αγίου Βλασίου. 
Την κυριώνυμο ημέρα, στην ακολουθία του Όρθρου χο-
ροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμα-
ρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, ενώ στην πολυαρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, συλλειτουρ-
γούντων των Σεβασμιωτατών Μητροπολιτών 
Ηλιουπόλεως Αιγύπτου κ. Θεοδώρου, Κηφισίας, Αμαρου-

σίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου και του οικείου ποιμενάρ-
χου κ. Αθηναγόρου. Το θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Σερβίων κ. Παύλος ο οποίος αναφέρθη-
κε στη σημασία της εκκλησίας και της αγιότητας στις μέρες 
μας.
Ακολούθησε λαμπρή λιτανεία της Ιεράς Εικόνος του Αγί-
ου Βλασίου στους δρόμους της πόλεως των Αχαρνών με 
τη συμμετοχή του ιερού κλήρου, των αρχών της πόλεως 
και πλήθους πιστών. Μετά το πέρας της λιτανείας ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως κ. Αθηναγόρας ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους 
αγίους Αρχιερείς που αποδέχθηκαν την πρόσκληση του 
και τίμησαν με την παρουσία τους τις εορταστικές εκδηλώ-
σεις, το δήμαρχο Αχαρνών κ. Κασσαβό, τους εκπροσώ-
πους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους βουλευτές, τους εκ-
προσώπους του στρατού και της Αστυνομίας, τους επικε-
φαλείς των Δημοτικών  παρατάξεωνκαι ευχήθηκε σε όλους 
τους ευσεβείς χριστιανούς χρόνια πολλά και ευλογημένα 
υπό την σκέπη του Αγίου Βλασίου.

Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας του Φιλοπρόοδου
Συλλόγου του Προφήτη Ηλία

Ενός συλλόγου που έχει να επιδείξει σχεδόν 30 χρό-
νια δράσης. Η οικονομική κρίση στη χώρας έχει επη-
ρεάσει το σπιτικό του καθενός, αλλά και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση που βλέπει τα έσοδα της να περιορίζονται. 
Μπορεί τα μέσα μας να είναι περιορισμένα, μπορεί οι πό-
ροι να έχουν ψαλιδιστεί, ωστόσο καταβάλλουμε τιτάνιες 
προσπάθειες ώστε η περιοχή του Προφήτη Ηλία να βελτι-
ωθεί, με κοινωνική ευαισθησία και κυρίως με σεβασμό 
στους πολίτες, σημείωσε ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός.

Η Φιλό-
τ ε χ ν η 
Λ έ σ χ η 

Αχαρνών με 
ιδιαίτερο ζήλο 
και  μεγάλες 
προσπάθειες 
προάγει  τον 
Πολιτισμό και 
τις Τέχνες στον 
Δήμο Αχαρ-
νών. Τα μέλη 
της λέσχης δι-
καιολογούν απόλυτα τη φράση «φίλοι της Τέχνης» σε όλες τις 
μορφές της και όλες τις εκφράσεις της. Πέρα όμως από τις εκ-
δηλώσεις της και τις δράσεις της, η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών 
έχει διοργανώσει σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις σε συ-
νεργασία με τον Δήμο Αχαρνών, αλλά και σε συνεργασία όσο 
και με άλλους πολιτιστικούς φορείς της πόλης μας. Θέλω να 
ευχηθώ στο Διοικητικό Συμβούλιο καλή δύναμη και να τους 
διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Αχαρνών θα είναι πάντα δίπλα τους 
και θα στηρίζει τις προσπάθειες τους.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  3  Μαρτίου 2019 και ώρα 09.30 π.μ.,  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της 

ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, Παππού, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΑΣΤ.  ΠΟΥΡΑΪΜΗ
(ΚΑΡΑΛΗ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Αναστάσιος  και  Γεωργία Πουραϊμη
Ερρίκος  και  Αργυρώ Πουραϊμη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
Η   ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : Φάνη χήρα Αναστ. Πουραϊμη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένειας θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ »

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 24  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα  09.30 π.μ.,  
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Αχαρ-
ναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ   ΘΕΟΦ. ΝΤΟΥΡΟΥ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Βασιλική

ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ  : Φάνης  και  Κλειώ, Γιώργος  και  Ντίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Βάσια, Ηρώ, Γιάννης, Έλενα, Μαίρη, Μελίτα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :  Τάκης & Χρυσούλα Ντούρου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένειας θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του « ΝΑΟΥ »

Τελούμε την Κυριακή   03  Μαρτίου 2019 και ώρα   9:30  π.μ.   στον Ιερό Ναό  Κοι-
μήσεως Θεοτόκου (Αχαρναί),  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΝΤΙΝΟΥ   ΣΠΥΡΟΥ   ΓΚΑΓΚΑΡΑΚΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Μίνα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:  Εμυ  και  Τάσος Νίκας,  Σπύρος  και  Ντίνα Γκαγκαράκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελίνα - Σεμίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Μαρία  και  Αντώνης Καρυστινός, Αικατερίνη χήρα Κων/
νου Ανδρίτσου, Στυλιανή χήρα Παναγιώτη Μεσογίτη,
Αναστασία  και  Γεώργιος Σκούρας,  Γεώργιος Βρεττός

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

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 24  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό 
Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, 

Αδελφής  και  Θειας

ΕΛΕΝΗΣ   ΦΙΛΗΜ.  ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:  Φιλήμων 

 Η ΚΟΡΗ : Μαρία 
 Η ΕΓΓΟΝΗ: Χριστίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:  Κονδυλένια, Κωνσταντίνος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΓΚΙΚΑ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 24  Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα  09.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής πολυαγαπημένης μας, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ  ΜΑΚΡΗ
(ο γόνος  Δημ. Βρεττού)

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Ιωάννης Βρεττός,  Ελένη  και  Ιωάννης Σπηλιώτης
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΑΟΙΠΟΙΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ιερού  ΝΑΟΥ

Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ  2  Μαρτίου 2019 και ώρα 09.00 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου  Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   Γ.  ΚΡΕΟΥΖΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αγαθή 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Παναγιώτης Κρεούζης, Γεώργιος Κρεούζης
Μαρία & Θεοφάνης Νίκας, Αικατερίνη  και  Διονύσης Δροσερός

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αγαθή, Μαρία, Γιάννης, Δημήτρης,  Αγγελος, 
Αγγιολίνα, Μαριντίμη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελένη χήρα Δημ. Βρεττού, Ειρήνη χήρα Χρ. Κρεούζη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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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. Δημοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΝΩ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στη Γενική Συ-

νέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 24-02-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γρα-
φεία του Συλλόγου, οδός Βιζυηνού και Μόλας,  με θέματα:

1.Πεπραγμένα απερχόμενου Δ.Σ. - 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού - 3. Πεπραγμένα 
απερχόμενου Δ.Σ. - 4. Ορισμός  ημερομηνίας Εκλογών και - 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Παρακαλούμε για την παρουσία όλων των μελών με συμμετοχή στον εποικοδομητικό διά-
λογο  για τα προβλήματα της περιοχής μας.

Το Δ.Σ. 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
ΕΔΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ 136 74 - ΤΗΛ./FAX. 210 2463256
Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com
                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στη Γενική 
Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 07-04-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ. 
στα γραφεία του Συλλόγου με θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 και προϋπολογισμού έτους 2019
3. Πεπραγμένα απερχόμενου Δ.Σ.
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής επιτροπής.

Επειδή την ανωτέρω ημερομηνία είναι αδύνατο να υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το κα-
ταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14-04-2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως 29-03-2019.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                         ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΚΗΔΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΡΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

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

l 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 l Τηλ: 6981 068 099 l E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ μπαμπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ  ρτγαστική αναλαμβάνει, μαγεί-
ρεμα, σίδερο, οικιακές εργασίες με 5 ευρώ 
την ώρα, ως εξωτερική πρωινή 4 έως 5 ώρες 
απασχόληση. Τηλ. 6945 506329 και 211 
4107574. 5Δ217

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέρισμα 82 τ.μ. στην κε-
ντρική πλατεία Μενιδίου, κατάλληλο και  
για επαγγελματική χρήση. Τηλ. 6974 
834546 και 210 2402227. 4Δ216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελληνίδα για οικιακή βοηθός σε 
κατοικία ηλικιωμένων στην περιοχή αγίου 
πέτρου. Τηλ. 6976 836287 και 6974 
937283.  4Δ214.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ   Λυόμενος οικίσκος Βαρέου 
τύπου σε τιμή ευκαιρίας . Τηλ. 6973 
5931186. 4Δ214

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. 4Δ213

ΕΛΛΗΝΙΔΑ  κυρία ζητεί εργασία, ως 
Οικιακή βοηθός, Νοσοκόμα, Φροντίδα  
ηλικιωμένων. Τηλ. 210 2114107574 
και 6945 506329. 4Δ214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελληνίδα κυρία, για φροντίδα  ηλι-
κιωμένου στις Εργατικές  κατοικίες Προφήτη  
Ηλία. Τηλ. 6983 506547. 4δ212

ΜΟΔΙΣΤΡΑ  με μεγάλη εμπειρία αναλαμβά-
νει ραψίματα από την αρχή και επιδιορθώ-
σεις. Τηλ. 210 2461482. 6Δ213.

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 Δημοτικού 
– Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 
6972 601252. 6Δ216

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. 10Δ214

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.

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

18/2/2019 ΔΕΥΤΕΡΑ l ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙΡΗΝΗ 
Δεκελείας 51.  ΤΗΛ. 210/2448377 

19/2/2019 ΤΡΙΤΗ l ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210/2465432 

20/2/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Λεωφ.Δημοκρατίας 222. ΤΗΛ. 
210/2312615

21/2/2019 ΠΕΜΠΤΗ l ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Λαθέας 56. ΤΗΛ. 210/2477556

22/2/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ   Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

23/2/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑ-
ΓΔΑΛΗΝΗ Αγ. Τριάδος 35. ΤΗΛ. 
210/2464226

24/2/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ  Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 210/8087990

25/2/2019 ΔΕΥΤΕΡΑ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ Δεκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

26/2/2019 ΤΡΙΤΗ l ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ  Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 210/2468746

27/2/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170.ΤΗΛ. 
210/2406400

28/2/2019 ΠΕΜΠΤΗ l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ  
Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. ΤΗΛ.210/2316792

1/3/2019  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 
210/2461015

2/3/2019  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

3/3/2019  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 
210/2465432

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 17/2/2019 ΕΩΣ 1/3/2019

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, λόγω 
συνταξιοδότησης στο κεντρικό 
Μενίδι, πλήρης εξοπλισμένο. Τηλ. 
210 2460251. 4Δ214

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ
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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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