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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πολυτιµότερο πάντων η πατρίς. Λαός που δεν έχει µνήµη, δεν έχει µέλλον. 
Στην άµυνα κατά των βαρβάρων, πάντα θα υπάρχει ένας εφιάλτης. Το χρή-

µα δεν έχει ηθική. Ο δανειολήπτης γίνεται όµηρος και υποκύπτει σε εκβιασµούς. Η 
απάτη δεν λησµονείται. Τα πάντα ρει. Το άδικο επιστρέφει ως τιµωρός. Οι βάρβαροι 
έχουν χρήµατα και εξαγοράζουν. Οι πατριώτες αµύνονται για την ελευθερία, σώµα-
τος και πνεύµατος. 

Η πείρα των γερόντων είναι χρήσιµη στην ζωή µας. Η εµµονή των γερό-
ντων στα παλιά, είναι µεσαίωνας, γιατί δεν µπορούν να αφοµοιώσουν 

τις γνώσεις από την έρευνα των επιστηµών και τις καινούργιες αλήθειες. Όσο 
υπάρχουν  επιστήµονες και ερευνητές, θα απορρίπτουν 
τις παλιές γνώσεις και θα µας δίνουν νέες αλήθειες. 
Μην επιµένεις στο παλιό, όταν το καινούργιο αποδέχε-
σαι ότι είναι πιο αληθινό, πιο ευεργετικό.

Εδώ και τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση µας, αποκα-
λύπτει οικονοµικά σκάνδαλα των προκατόχων κυ-

βερνήσεων, χωρίς ποτέ να τελεσιδικήσει κάποια υπόθεση 
και να τιµωρηθούν κατά νόµο οι ένοχοι. Αυτό δίνει την πε-
ποίθηση στον λαό µας ότι όλοι είναι ίδιοι, απάτες και διε-
φθαρµένοι. Αυτή  η τακτική ευτελίζει την δηµοκρατία µας, 
µας κάνει οικονοµικά αναξιόπιστους στους ξένους και µας 
κατατάσσει στις χώρες Μπανανία. Καθόλου έξυπνο από 
τους γιαλαντζή αριστερούς και σοσιαλοαπατεώνες. 

Το ότι εµείς οι Έλληνες δηµιουργήσαµε το δη-
µοκρατικό πολίτευµα, είναι κάτι αξιοθαύµαστο. 

Το ότι σήµερα µε δόλο το ευτελίζουµε, είναι σηµάδι αµοραλισµού, παρακµής 
και ανάγκη αναγέννησης.  Στην ζωή µας δεν είναι όλα υλικές απολαύσεις και 
χρήµατα. Υπάρχουν και ψυχικές απολαύσεις, που σε κάνουν να αισθάνεσαι 
περισσότερο άνθρωπος µεταξύ των συνανθρώπων σου.

Μέσα στην δηµοκρατία, είναι δεκτές όλες οι ιδέες, όλα τα λουλούδια, όλα 
τα φυτά. Φυτά όµως που  είναι άσχηµα, που βρωµάνε, που  δεν κάνουνε 

καρπό, τα ξεχορταριάζουµε και τα πετάµε. Ο κήπος πρέπει να είναι όµορφος και να 
εµπνέει ελπίδα για καρποφορία. 

Οι λόγοι που γέννησαν τον ναζισµό στην Γερµανία και Ευρώπη µετά 
τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, συντρέχουν και σήµερα  και δυναµώ-

νουν την ακροδεξιά. ∆ηλαδή η φτωχοποίηση των λαών.  Η διαφθορά των πο-
λιτικών, η κλοπή του πλούτου µέσω των πολυεθνικών, η λαθροµετανάστευ-
ση, η εισβολή των ασιατών και Αφρικανών στην Ευρώπη. Είναι ανάγκη να µε-
τριαστεί η πλεονεξία και η εξουσιοµανία. Οδεύουµε σε λάθος οικονοµικούς 
δρόµους, µε απρόβλεπτα οδυνηρά αποτελέσµατα.

Το να παραχωρήσει η κυβέρνηση µας, το όνοµα Μακεδόνες σε µια οµάδα 
Σλάβων είναι εθνικό έγκληµα. Το να ενωθεί η Θεσσαλονίκη µε ποτάµιους 

οδούς µε τον ∆ούναβη και την κεντρική Ευρώπη, είναι ένας παράγων δηµιουργί-
ας πλούτου για την Βόρεια Ελλάδα και γενικώς για την χώρα. Κάποιοι συµπολίτες 

µπερδεύουν, τα σώβρακα µε τις γραβάτες, Άλλο ναύτης 
και άλλο καντηλανάφτης.

Για να λειτουργήσει δίκαια και ευεργετικά η ∆η-
µοκρατία, χρειάζεται ηθικές αρχές, και από τους 

Βουλευτές και από τον λαό. Όµως το χρήµα υπερισχύ-
ει του ήθους, γιατί για να γίνεις βουλευτής χρειάζεται 
ένα βουνό χρήµατα. Το χρήµα που δεν έχει ηθική, εί-
ναι πανίσχυρη εξουσία. Ζούµε σε έναν φαύλο κύκλο 
και δεν διακρίνω τρόπο εξόδου.

Τα ανταλλάγµατα µε την υπουργοποίηση  
των αποστατών είναι ορατά. Πότε θα µά-
θουµε τις συναλλαγές, που µεταφράζονται 

σε χρήµατα! Το πρώτο που θα πούµε είναι ελαστι-
κή συνείδηση. Το δεύτερο είναι προδοσία για 
φτύσιµο, δηλαδή κατάντια. 

Πολλές βουλευτίνες ερίζουν για τον τίτλο της Εθνικής Πατσαβούρας, 
όπως ‘έλεγε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Κορίτσια µην σπρώχνεστε, για 

όλες έχει χώρο η Εθνική µας µνήµη. 
Μου είναι δυσάρεστο να βλέπω του Αρχιερείς της εκκλησίας µας να ντύνο-
νται µε τις χρυσές καούκες στο κεφάλι και τα άλλα χρυσά στολίδια. Ούτε µα-

κάριοι είναι, γιατί δεν έχουν οικογένεια, ούτε οσιότατοι είναι, γιατί ο µόνος σκοπός 
τους , είναι να µαζέψουν χρυσάφι για την εξουσία τους και την ιδιοποίηση του.  Για-
τί τόση υποκρισία. ∆εν καταλαβαίνουν ότι µε αυτή τους την συµπεριφορά απω-
θούν τους νέους ανθρώπους από την υπάρχουσα θρησκεία µας. Βρε παιδιά, η σε-
µνότητα και η απλή λογική έλκουν τους συνανθρώπους µας.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

 Οκνοί, δηλαδή τεµπέληδες και άερ-
γοι, είναι όσοι συµπολίτες, που πι-

στεύουν ότι δεν θέλουν να εργαστούν, αλλά 
µπορούν να επιβιώσουν κλέβοντας τον κό-
πο και τις θυσίες των συνανθρώπων τους. 
Για  αυτούς, πρέπει ο νόµος να εξαντλεί την 
αυστηρότητα του, για να µην θεωρούν οι γό-
νοι τους ότι αυτός είναι τρόπος επιβίωσης. 
Όλοι µας έχουµε ανθρώπινα δικαιώµατα, 
αλλά αφού καταλάβουµε ότι έχουµε υπο-
χρεώσεις έναντι των συµπολιτών µας. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

«Όσκαρ» καλύτερης ταινίας τεκµηρίωσης πήραν φέτος οι 
µαθητές του 11ου Γυµνασίου Αχαρνών. Η ταινία τους, µε 
τίτλο: «Νέοι Αχαρνείς και Ιδαλιείς σε παράλληλη διαδροµή 

πολιτισµού», που έγινε σε συνεργασία µε οµάδα µαθητών του Γυ-
µνασίου Πέρα Χωρίου και Νήσου του ∆ήµου Ιδαλίου Κύπρου, κα-
τέκτησε το 1ο βραβείο σε διεθνή διαγωνισµό, στον οποίο συµµε-
τείχαν 260 σχολεία και 14.500 µαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο 
και την Οµογένεια. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους µαθητές 
της Β΄τάξης του 11ου Γυµνασίου Αχαρνών, που έλαβαν µέρος στην 
ταινία, καθώς επίσης και στους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν 
στην παραγωγή της και πιο συγκεκριµένα στους: Νικόλαο Μονιά, 
Κωστούλα Καρνάρου και ∆ηµήτρη Αληµίση. Αξίζει τον κόπο να 
αφιερώσετε µόλις 11 λεπτά για να θαυµάσετε το εξαιρετικό αποτέ-
λεσµα που πέτυχαν.

Τα  νέα πρόσωπα  που αντικατέστησαν  τους  αποχωρήσαντες  
από θέσης της ∆ηµοτικής  Αρχής     Αντιδηµάρχους και Προέ-
δρους . 

1. Αντιδηµαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών :  ∆ηµήτριος Μιχαηλίδης
2. Αντιδηµαρχία Παιδείας και Αθλητισµού :   Ηλίας Τσουκαλάς 
3. Αντιδηµαρχία ∆ιοίκησης :  Αναστάσιος Χίος
4. Αντιδηµαρχία Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του πολίτη: Γεώργιος 
Ποιµενίδης 
5. Αντιδηµαρχία  Περιβάλλοντος :  Σε αναµονή
6. Πρόεδρος  ∆ΗΦΑ :  ∆ηµήτριος Γιαννακόπουλος
7. Πρόεδρος  Πρωτοβάθµιας Σχολ. Επιτροπής :  Λάµπης Καλογεράκης
8. Πρόεδρος  ∆ευτεροβάθµιας  Σχολ.  Επιτροπής : Ιωάννα Αναστασο-
πούλου

Τη µετονοµασία του Γενικού Λυκείου Θρακοµακεδόνων, σε 
«Γενικό Λύκειο Θρακοµακεδόνων – «ΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΕ-
ΜΙΑ∆ΗΣ», αποφάσισε το ∆.Σ του δήµου Αχαρνών. Ο Νικό-

λαος Αρτεµιάδης (1917 – 2010), καθηγητής Πανεπιστηµίου, Ακα-
δηµαϊκός και Πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών, υπήρξε όπως δια-
φαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία ένας εξέχων επιστήµων που 
διέπρεψε στη Γαλλία, στην Αµερική και στη χώρα µας. Το έργο του 
θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό για την προώθηση της επιστήµης των 
µαθηµατικών, όπως αποδεικνύεται από την πληθώρα των αναφο-
ρών στο σηµαντικό επιστηµονικό και συγγραφικό του έργο.

Στις 25.02.2019 συζητήθηκε στην ολοµέλεια της Βουλής των Ελλή-
νων η επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αττικής κ. Πάνου 
Σκουρολιάκου µε θέµα την«Φηµολογούµενη Κατάργηση της 

∆.Ο.Υ. Αχαρνών». Στην απάντηση της η κ. Παπανάτσιου είπε πως αντιλαµ-
βάνεται τις δυσκολίες που προκύπτουν για τους κατοίκους του ∆ήµου 
Αχαρνών και δεσµεύτηκε πως θα ζητήσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες να 
επανεξετάσουν το θέµα ώστε η  λειτουργία των ∆.Ο.Υ. να συνάδει µε τις ανά-
γκες των κατοίκων της περιοχής.

Ο  Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών και Φυλής,  τη Κυριακή 3 
Μαρτίου στην αίθουσα εντευκτηρίου του Συλλόγου, θα πραγ-
µατοποιήσει  την 1η για το 2019 εθελοντική αιµοδοσία για την 

ενίσχυση της τράπεζας αίµατος των µελών και φίλων µας.  Ώρες προσέ-
λευσης 09:00 – 14:00  

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «∆οµή παροχής Βασικών Αγα-
θών, Κοινωνικό Παντοπωλείο» ∆ήµου Αχαρνών µε κωδικό ΟΠΣ(MIS) 
5001330 του επιχειρησιακού προγράµµατος Αττική 2014-2020» σας 

ενηµερώνουµε ότι σε σταθερή συνεργασία µε τις επιχειρήσεις που βρίσκονται 
στην περιοχή Αχαρνών, ΑΒ Βασιλόπουλος, Παπασπύρου, Ηπειρώτικο, BEAT, 
µέσω  της «Μ.Κ.Ο Μπορούµε», εξασφαλίζουµε καθηµερινά προϊόντα άµεσης 
κατανάλωσης (γάλατα, γιαούρτια, χυµούς, ψωµί, σφολιατοειδή, ψηµένα φα-
γητά κ.α.). Επιπρόσθετα σε συνεργασία µε τα ∆ηµοτικά Σχολεία της περιοχής 
στα πλαίσια  διανοµής σχολικών ζεστών γευµάτων  του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µας παραχωρού-
νται µερίδες φαγητού οι οποίες  δεν διατίθενται λόγω απουσίας µαθητών. Όλα 
τα παραπάνω προϊόντα διανέµονται κυκλικά στους ∆ικαιούχους Α’ Εξαµήνου 
2019 του  Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Αχαρνών.  

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες 
και στις επιχειρήσεις ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ σχετικά µε 
τα δικαιώµατά τους και τις προσφερόµενες ευκαιρίες στο εσω-

τερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγµατι-
κές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι 
πολίτες που επιθυµούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη 
χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυµούν να µε-
ταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστηµα σε κάποιο άλλο κράτος 
µέλος της Ένωσης.

Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά τα Σωµατεία και οι Φορείς που 
συσπειρώνονται στη Λαϊκή Επιτροπή Μενιδίου διοργανώνουν 
έκθεση Ζωγραφικής µε σύνθηµα Πάντα Παρών. Φέτος η πρω-

τοβουλία αυτή έχει θεµατικό τίτλο «Ψωµί και Τριαντάφυλλα» καθώς εί-
ναι αφιερωµένη στην 8η Μάρτη, παγκόσµια ηµέρα της γυναίκας. Τα σω-
µατεία και οι φορείς στο κάλεσµα τους αναφέρουν: » Η 8η Μάρτη είναι 
ηµέρα -σύµβολο για τον αγώνα της εργαζόµενης, της άνεργης, της συ-
νταξιούχου, της νέας µητέρας, της µετανάστριας»

Συνεχίζονται οι επιτυχίες των αθλητών-τριών της οµάδας τζού-
ντο του ΕΟΣ Αχαρνών στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα, δύο αθλή-
τριες που συµµετείχαν στο GRAND PRIX OSTRAVA της Τσεχίας 

κατάφεραν να διακριθούν. Η Συρινιδου Γαλήνη κατάφερε να κατακτή-
σει χάλκινο µετάλλιο στην κατηγορία – 48 kg( U-15) και η Μαρίλενα Γκο-
γκουα ασηµένιο µέταλλιο στα – 40kg (U-15).Μπράβο για την προσπά-
θεια τούς και πολλά συγχαρητήρια σε όλους που είναι µαζί τους.

Στην εκποµπή του Γιάννη Πολίτη Χ2 στο Action 24  βρέθηκαν µαθη-
τές του 5ου Γυµνασίου Αχαρνών για να παρουσιάσουν τα διακοσµη-
τικά δεντράκια – έργα τέχνης από… καλώδια και άλλα ανακυκλώ-

σιµα υλικά, που συµµετέχουν στο «γεγονός της χρονιάς» για τη νεανική επι-
χειρηµατικότητα, όπως υλοποιείται από το Σωµατείο Επιχειρηµατικότητας 
Νέων (ΣΕΝ)  Τους µαθητές της Γ’ Τάξης Γυµνασίου που ταξίδεψαν από το Με-
νίδι για να παρευρεθούν στο βραδινό talkshow, συνόδευσε και η καθηγή-
τριά τους Νάντια Μουργιά, δηλώνοντας επίσης περήφανη για τα «στελέχη» 
της εικονικής επιχείρησης TOL. – Tree Of Life. Μιλώντας µε αριθµούς, στο 
πρόγραµµα “Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2019” συµµετέχουν πάνω από 
3.000 µαθητές και µαθήτριες από 160 Γυµνάσια και Λύκεια όλης της Ελλά-
δας, ενώ στις δύο Εµπορικές Εκθέσεις συµµετέχουν συνολικά 100 Γυµνάσια 
και Λύκεια από όλη την Ελλάδα, 60 στην Αθήνα και 40 στη Θεσσαλονίκη.

Επίσκεψη στον ∆ήµο Αχαρνών πραγµατοποίησε ο υποψήφιος 
Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός όπου είχε την ευκαιρία 
να συζητήσει και να αφουγκραστεί τα προβλήµατα και τις αγωνί-

ες των κατοίκων της περιοχής. Ο Γιάννης Σγουρός περπάτησε στα κατα-
στήµατα κοντά στην κεντρική πλατεία, στη λαϊκή αγορά επί της Αγίας Τρι-
άδος ενώ επισκέφθηκε το 1ο ΚΑΠΗ, τη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρη-
ση και το Λαογραφικό Μουσείο αλλά και το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρ-
νών που κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο επικεφαλής 
της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» επισκέφθηκε και το 
Κέντρο Πρόληψης και Αποκατάστασης «∆ιέξοδος» όπου πραγµατοποι-
είται σπουδαίο και αθόρυβο έργο για τη θεραπεία και κοινωνική επανέ-
νταξη ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τη χρήση ουσιών.

 
∆.Ο. ΑΧΑΡΝΩΝ
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΠΑΣΟΚ Αχαρνών ανακοινώνει στους φίλους του και στα 
µέλη του, ότι την Κυριακή 3 Μάρτη καιαπόώρας 08.00 έως 
19.00στο χώρο του δηµαρχείου Αχαρνών, θα διεξαχθούν 
εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων του ΚΊΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ-
ΓΗΣ για το έκτακτο και προγραµµατικόσυνέδριο του, που θα 
γίνει στις 30-31 Μαρτίου2019.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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Ευόδωση της προσπάθειας Κασσαβού για την καθαριότητα

Τρία νέα απορριμματοφόρα
παρέλαβε ο Δήμος Αχαρνών

Πάνω από 
10 χρόνια 
ε ί χ ε  ν α 

«αγοράσει» ο 
Δήμος Αχαρνών 
καινούρια απορ-
ριμματοφόρα. 
Για την ακρίβεια 
τα τελευταία και-
νούρια απορριμ-
ματοφόρα που 
παρέλαβε ο Δή-
μος Αχαρνών 
ήταν πριν το 
2010 και προέρ-
χονταν από δωρεά του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Ο Κασσαβός στη θητεία του έχει 
υλοποιήσει ή έχει εξασφαλίσει χρημα-
τοδότηση για έργα ύψους 18.832.920 
ευρώ (αποχετεύσεις, ασφαλτοστρώσεις, 
αντιπλημμυρικά, παιδικές χαρές, έργα 
κοινωνικής αλληλεγγύης από ΠΕΠ Αττι-
κής, έργα από το Φιλόδημος ΙΙ) και έχει 
αποπληρώσει δάνεια ύψους άνω των 
15.000.000 ευρώ. 

Επίσης, μείωσε τα τέλη 10% για 
όλους και τα μηδένισε για ευπαθείς ομά-
δες πληθυσμού και τώρα παραλαμβά-
νει 3 νέα απορριμματοφόρα (κόστους 

άνω των 500.000 
ευρώ), τα οποία 
θα ενταχθούν 
άμεσα στον παλιό 
και ταλαιπωρημέ-
νο στόλο του Δή-
μου Αχαρνών. 

Πρόκειται για 
3 υπερσύγχρονα 
οχήματα για τα 
οποία η διοίκηση 
Κασσαβού έχει 
ξεκινήσει διαδικα-
σίες για την αγορά 
τους από 2017.

Πιο συγκεκριμένα με την απόφαση 
271/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο, με ει-
σήγηση του Δημάρχου Γιάννη Κασσα-
βού αποφάσισε την διενέργεια ηλεκτρο-
νικού ανοιχτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια 3 απορριμματοφόρων  τύ-
που πρέσα 16 κυβικών από 290 ίππους 
και άνω. 

Η παραλαβή των 3 απορριμματοφό-
ρων  έγινε στον προαύλιο χώρο του Δη-
μαρχείο με τον Δήμαρχο Γιάννη Κασσα-
βό να αισθάνεται απόλυτα ικανοποιημέ-
νος και δικαιωμένος, αφού κερδίζει ακό-
μη μια μάχη απέναντι στα προβλήματα 
της πόλης και των πολιτών.   

Ασφαλτόστρωση στην Ιωάννου Πηγαδά
και Παπαδιαμάντη στη Χαραυγή 
Μετά τις οδούς, Ιωνίας, Πανοράματος, Ανατολής, Ιωάννου Πηγα-
δά, Παπαδιαμάντη, το έργο ασφαλτοστρώσεων προϋπολογισμού 
1.100.000 συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και πρόκειται να «αγ-
γίξει» δρόμους στο Κεντρικό Μενίδι. Μαζί με το έργο ασφαλτο-
στρώσεων προϋπολογισμού 3.000.000 που σύντομα ξεκινά και 
αυτό, θα δώσουν μεγάλη ανάσα στο επί χρόνια επιβαρυμένο οδι-
κό δίκτυο της πόλης. 
Γιάννης Κασσαβός: «Κλείνουμε τα αυτιά μας στους παραδόπι-
στους και στους υστερόβουλους και με μικρά ή μεγάλα έργα πα-
ραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας και κοιτάμε ΜΟΝΟ το συμφέρον της πόλης και των πολιτών».

Nεα Παιδική Χαρά στην περιοχή της Μπόσκιζας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα κατασκευής και πιστοποίησης 
των Παιδικών Χαρών, με τη κατασκευή της Παιδικής Χαράς στην πε-
ριοχή της Μπόσκιζας, ένας σύγχρονος, ασφαλής και πιστοποιημένος 
χώρος για να γίνει αυτό που πρέπει, δηλαδή η χαρά των παιδιών. Η 
Διοίκηση Κασσαβού έχει μια μεγάλη πρόκληση για τις Παιδικές Χα-
ρές: να καλύψει το χαμένο έδαφος μιας δεκαετίας. 
Γιάννης Κασσαβός: «Παραμένουμε στις επάλξεις για να απολαμβά-
νουν οι μικροί μας συμπολίτες αυτά που δικαιούνται. 

Κλάδεμα δέντρων στην περιοχή των Θρακομακεδόνων 
Κλάδεμα δέντρων και διαλογή των κλαδιών ώστε τα κλαριά με μεγα-
λύτερο μέγεθος να δοθούν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού μέσω 
των Κοινωνικών Υπηρεσιών, ενώ τα φύλλα και τα πιο μικρά κλαδιά 
προωθούνται για θρυμματισμό ώστε να μην αναμιγνύονται με τα αστι-
κά απορρίμματα.  Η Διοίκηση Κασσαβού παραμένει προσηλωμένη 
στους στόχους της και απέναντι στα πολλά, μεγάλα ή μικρά, προβλή-
ματα της πόλης. 
Γιάννης Κασσαβός: «Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, να λύσει ως δια μα-
γείας όλα όσα πρέπει να γίνουν.  Κάνουμε βήματα μόνο προς τα μπρος 
και με, σταθερότητα, συνέπεια και αξιοπιστία κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών».
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ΟΙ ΝΈΟΙ ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΔΉΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΈ ΤΟΝ ΓΙΆΝΝΉ ΚΆΣΣΆΒΟ 
Καρολίν Κυριακοπούλου: 
Μαζί με ανθρώπους, με όραμα, 
όνειρα, τόλμη και γνώσεις
ΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ μέσα το σύγχρονο επιχειρηματι-
κό κόσμο, τα προβλήματα των νέων επιχειρηματιών, τις 
δυσκολίες, τα άγχη, τις αγωνίες θέλω να μοιραστώ την 
εμπειρία και τις γνώσεις. Θέλω να δουλέψω για να μπο-
ρώ να υποσχεθώ καλύτερες συνθήκες για όλους στην 
περιοχή των Αχαρνών όπου κατοικώ και δραστηριοποι-
ούμαι. Επιθυμώ να βρω νέες μεθόδους επιτυχίας. Να 
εξασφαλίσω την πρόοδο στις επιχειρήσεις που ξεκινούν 
τώρα. Να δώσω κίνητρο σε όσους δεν τολμούν. Να 
υποστηρίξω όσους είναι στην μέση της εξέλιξης τους. 

Ως γυναίκα, μητέρα και επιχειρηματίας που τα κατα-
φέρνει σε δύσκολους καιρούς με κόπο και θυσίες σηκώ-
νω τα μανίκια και υπόσχομαι να βάλω τα δυνατά μου για 
να αποδείξω πως σημασία δεν έχει σε ποια περιοχή δραστηριοποιείσαι, αν είσαι άνδρας 
ή γυναίκα, νέος ή έμπειρος επιχειρηματίας, αλλά σημασία έχει το πάθος να τα καταφέρεις. 

Μέσα σε αυτό το πάθος υπάρχει και η σωστή επιλογή των ανθρώπων στην δη-
μόσια διοίκηση και στα κοινά. Ανθρώπων με όραμα, όνειρα, τόλμη, γνώσεις. Ανθρώ-
πων που δεν φοβούνται να εκτεθούν προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ένα μέλλον 
όχι απλώς επιτυχημένο. Ένα μέλλον σίγουρο. 

Αυτός είναι ο λόγος που στέκομαι στο πλευρό του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη 
Κασσαβού για να διεκδικήσουμε όσο περισσότερα μπορούμε και στην επόμενη δη-
μοτική περίοδο. 

Η Καρολίν Κυριακοπούλου έχει σπουδάσει Οικονομική των Επιχειρήσεων 
και Λογιστική αποφοιτώντας με άριστα. Εργάζεται ως Event manager & Sales director 

στο κτήμα Le Chevalier και το Le Chevalier Catering. Ο Όμιλος LeChevalier 
είναι μόνιμος συνεργάτης του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα» 

με την Καρολίν Κυριακοπούλου να αποτελεί το πιο πρόσφατο μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδινογιάννη

Θάνος Τσιουλάκης: Στηρίζω τον 
Γιάννη Κασσαβό για να ολοκληρώσει 
το έργο του στις Αχαρνές 
ΈΝΑΣ ΑΚΟΜΗ αξιόλογος συνδημότης μας 
συμπορεύεται στο πλευρό του Γιάννη Κασ-
σαβού. Ο Πολιτικός Μηχανικός Θάνος Τσιου-
λάκης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Γιάν-
νη Κασσαβού και στις Δημοτικές Εκλογές του 
Μαϊου θα είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος με την παράταξη ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί 
Πολίτες. Στην ερώτηση γιατί αποδέχτηκε την 
πρόταση του Γιάννη Κασσαβού ο Θάνος 
Τσιουλάκης απαντά με την ειλικρίνεια που 
τον χαρακτηρίζει πως «Γνωρίζω το Μενίδι πο-
λύ καλά αφού συμπληρώνω 50 χρόνια ερ-
γασίας εδώ! Θεωρώ τον Γιάννη Κασσαβό εργατικό, αλλά ταυτόχρονα θε-
ωρώ πως ένας Δήμαρχος όσο άριστος κι αν είναι δεν μπορεί μέσα σε μία θη-
τεία να ολοκληρώσει το έργο που έχει οραματιστεί ειδικά σε έναν Δήμο σαν 
τον δικό μας που είναι από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας! Έκανε την αρ-
χή γι’ αυτό θα είμαι στο πλευρό του ώστε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα 
του για τις Αχαρνές!» δήλωσε ο Θάνος Τσιουλάκης. 

Ο Θάνος Τσιουλάκης ζει μόνιμα και εργάζεται στις Αχαρνές από το 1971, είναι 
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός, έχει εκδώσει  δεκάδες άδειες οικιών, πολυκα-

τοικιών, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με αγοραπωλησίες ακινήτων τόσο στις 
Αχαρνές όσο και στην υπόλοιπη Αττική. Η καταγωγή του είναι από το Καρπενήσι 

και την Αρκαδία, είναι παντρεμένος με την Αναστασία με την οποία έχουν δύο 
παιδιά τον Γιάννη Τσιουλάκη, Πολιτικό Μηχανικό και ιδιοκτήτη του ψητοπωλεί-

ου Πιρουνάκια και την Ελίνα Καθηγήτρια Αγγλικών. Διετέλεσε Πρόεδρος του 
Αχαρναϊκού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (1974 έως το 2000) και πα-
ραμένει πάνω απ’ όλα αγνός και πιστός φίλαθλος της αγαπημένης του ομάδας.  

Μαρία Φράγκου: Εμπιστεύομαι 
τις ικανότητες και την αυτοδιοικητική 
εμπειρία του Γιάννη Κασσαβού 
ΈΊΝΑΊ ΓΝΩΣΤΟ ότι ο  Δήμαρχος 
Γιάννης Κασσαβός κατάφερε να 
βάλει και πάλι στο “παιχνίδι” τον 
Δήμο Αχαρνών, όσων αφορά στα 
έργα με την Περιφέρεια. 

Στην προηγούμενη δημοτική 
περίοδο τα έργα του Δήμου Αχαρ-
νών με τη Περιφέρεια Αττικής ήταν 
500.000€, ενώ επί ημερών Κασσα-
βού τα έργα  του Δήμου Αχαρνών 
με τη Περιφέρεια Αττικής αγγίζουν 
τα 16.361.000€.

Έργα όπως η αποχέτευση στον Κόκκινο Μύλο, που την υπό-
σχονται διοικήσεις για πάνω από 30 χρόνια αλλά η διοίκηση Κασ-
σαβού τα κατάφερε να το κάνει.

Επίσης, το μεγάλο έργο επισκευών και ενεργειακής αναβάθμι-
σης 48 σχολικών κτιρίων αλλά και μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις. 

Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι αυτά τα έργα που υλοποιεί ο   
Δήμος Αχαρνών με την Περιφέρεια είναι έργα για οποία οι Μελέτες 
έχουν γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών, απο-
δεικνύοντας περίτρανα τη δυναμική των στελεχών και υπαλλήλων 
του Δήμου Αχαρνών αλλά και τις ικανότητες και την αυτοδιοικητι-
κή εμπειρία του Γιάννη Κασσαβού.

Η Μαρία Φράγκου κατέχει τη θέση Διευθύνουσας Συμβούλου 
σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των εισαγωγών  

– εξαγωγών. Είναι παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών, 
ενώ πρόσφατα έχει αποκτήσει και 2 εγγόνια
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Ο πολύτιμος χρόνος που χάθηκε και 
όσος μας απομένει πλέον μέχρι την 
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, 

δεν αφήνει σε κανέναν περιθώρια να είναι 
αδιάφορος  και να αφήνει στην τύχη,  τις 
ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων  του 
δήμου μας. 

Η επιμονή μου στο θέμα της πυρασφάλειας, 
εδώ και πολλά χρόνια έχει να κάνει με το ότι η 
συνείδησή μου και η ευθύνη που φέρω στις 
πλάτες μου, ως εκλεγμένος επικεφαλής 
δημοτικής παράταξης που εκπροσωπώ τους 
πολίτες αυτού του δήμου,  δεν με αφήνουν 
να προσπερνώ ένα τόσο σοβαρό θέμα 
μόνο με επισημάνσεις και αναφορές  
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Έχοντας πλήρη εικόνα και 
παρακολουθώντας στενά τα τεκταινόμενα στο 
Μάτι,  τα οποία θα έπρεπε ήδη να μας έχουν 
παραδειγματίσει και να μας φέρουν προ των 
ευθυνών μας απέναντι  στον ενδεχόμενο κίνδυνο που μπορεί να βρει την πόλη μας 
και να σημάνει την ολοκληρωτική της καταστροφή,  που από τη μία μεριά θα 
έχουμε ανθρώπινες απώλειες και καταστροφή περιουσιών λόγω πυρκαγιών  και 
από την άλλη  τα επικίνδυνα επακόλουθα των πλημμυρών που θα έχουν τις ίδιες 
συνέπειες με αυτές των πυρκαγιών. 

Προσωπικά, έχοντας απόλυτη συναίσθηση πως όσα και αν καταθέσω στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τους είναι αδιάφορα,  θεωρώντας πως επειδή είναι χειμώνας ο 
κίνδυνος πυρκαγιάς φαντάζει αστείος, η ανευθυνότητα και η ανικανότητά τους 
αγγίζει τα όρια της παράνοιας αφού ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το 
καλοκαίρι απέχει περίπου τρεις μήνες και το μόνο που τους ενδιαφέρει  είναι να 
κατηγορεί η αντιπολίτευση τη δημοτική αρχή ότι είναι ανίκανη,  αφερέγγυα και 
επικίνδυνη για την πόλη και η δημοτική αρχή να απαντά στην αντιπολίτευση ότι 
εκείνοι είναι χειρότεροι.

Γι’ αυτό έχω ξεκινήσει ήδη από γειτονιά σε γειτονιά και από σπίτι σε σπίτι 
περισσότερο στις περιοχές των Θρακομακεδόνων και της Βαρυμπόπης να πείσω 
τους πολίτες να είναι ενεργά μέλη και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
εποπτεία και τον σχεδιασμό σε ό, τι αφορά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση για 
την αποφυγή πυρκαγιάς και να μην συμβιβαστούν με τίποτα λιγότερο από αυτά τα 
οποία ορίζονται ως πάγιες υποχρεώσεις της δημοτικής αρχής προκειμένου να 
διασφαλίζονται τα συμφέροντά και η ασφάλειά τους. 

Σε αυτό τον τόσο σημαντικό αγώνα για την προστασία της πόλης, η συμμετοχή 
των πολιτών είναι επιβεβλημένη και θα είναι αυτή που θα παίξει καθοριστικό ρόλο 
στη ζωτικότητα ενός σχεδίου που θα αναγκαστούν τόσο η δημοτική αρχή όσο  και η 
κεντρική εξουσία να καταθέσουν και να υλοποιήσουν απέναντι στους πολίτες. Στο 
προσεχές διάστημα, πρόκειται να ανακοινωθεί σειρά δράσεων επί του θέματος. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Νέα Δύναμη» Αχαρνών

Συνδημότισσες και συνδημότες, 

O  Δήμος Αχαρνών, ο τόπος που 
τόσο πολύ αγαπάμε και 
θέλουμε να τον δούμε να 

αποκτά ξανά την ιστορική του 
ταυτότητα , την ασφάλεια και την 
ανάπτυξη που του αξίζει, έχει ανάγκη 
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε από μια 
Δημοτική αρχή με όραμα, εντιμότητα, 
ικανή και αποφασιστική για να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
μια πόλη πρότυπο.

Ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος 
και συμμετέχοντας στην Επιτροπή για την 
Εγκληματικότητα του Δήμου Αχαρνών, 
διαπίστωσα ότι οι  προσπάθειες που 
κάναμε για την αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας μέσω συναντήσεων 
τόσο με την κεντρική εξουσία όσο και με 
τους τοπικούς φορείς δεν βγάζουν πουθενά. 

Γι’  αυτό θεωρώ απαραίτητο, ο επόμενος Δήμαρχος να διαθέτει τόσο την 
αποφασιστικότητα και την εμπειρία αλλά κυρίως  την ψυχή να μπει μπροστά 
και όντας ανώτερος αξιωματικός της πόλης να επισφραγίσει με το έργο του την 
επαναφορά του αισθήματος της ασφάλειας σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας. 

Λόγω της ιδιότητας μου, υπηρέτησα, υπηρετώ και θα υπηρετώ το 
αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα της ασφάλειας του πολίτη. Ως Τομεάρχης 
Ασφάλειας και Προστασίας των Πολιτών της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ 
ΔΥΝΑΜΗ» Αχαρνών και σε συνεργασία με τον επικεφαλής της παράταξης κ. 
Παναγιώτη Γρηγοριάδη, έχουμε ήδη καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
δράσης που  με συντονισμένες ενέργειες,  εγγυάται την οριστική εξάλειψη, της 
εγκληματικότητας, του εμπορίου των ναρκωτικών και την απομάκρυνση των 
τοξικομανών, καθιστώντας την πόλη μας ασφαλή και αναβαθμίζοντας την 
ποιότητα ζωής  των πολιτών.

Σε αυτήν την κρίσιμη για την πόλη μας στιγμή, που η ψήφος του καθενός 
μας, θα καθορίσει το μέλλον μας, αλλά και το κληροδότημα που θα αφήσουμε 
στο αγνότερο κομμάτι της κοινωνίας μας, που δεν είναι άλλο από τα παιδιά 
μας και με γνώμονα το δίκαιο, το ήθος, την τιμιότητα και την διαφάνεια, σας 
ζητώ να με τιμήσετε με την ψήφο σας στις Δημοτικές εκλογές του ΜΑΪΟΥ,  
εξασφαλίζοντας στο ακέραιο την αναβάθμιση της πόλης μας και την ποιότητα 
ζωής των πολιτών ώστε να βγούμε όλοι μαζί νικητές.

Παναγιώτης Κοσμίδης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

Δημοτικής Παράταξης «Νέα Δύναμη» Αχαρνών
Τομεάρχης Ασφάλειας και Προστασίας των Πολιτών

Ώρα μηδέν για το Δήμο Αχαρνών - η μή έγκαιρη 
λήψη μέτρων πυρασφάλειας μπορεί να σημάνει
την ολοκληρωτική καταστροφή της Πόλης μας 

Με τη σωστή διατροφή εξασφαλίζουμε υγεία και ποιότητα ζωής

Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
διατροφή. Ο άνθρωπος, καταβάλλει καθημερινά 
μεγάλη προσπάθεια σε κάθε τομέα της ζωής του.  

Το ίδιο πρέπει να κάνει και στο κομμάτι που αφορά 
τη σωστή διατροφή του. 

Η πολυετής εμπειρία που έχω αποκτήσει μέσα από την 
προώθηση και το εμπόριο βιολογικών προϊόντων,  
συμμετέχοντας σε παγκόσμια εκπαιδευτικά σεμινάρια, με έχουν 
διδάξει ότι η σωστή διατροφή μπορεί να κάνει θαύματα. 

Ειδικότερα όταν δίνουμε στον οργανισμό μας, βιολογικές 
τροφές  και μάλιστα όταν τις συνδυάζουμε σωστά μπορούμε να 
καταπολεμήσουμε με τη βοήθεια της φύσης σχεδόν όλες τις 
ασθένειες που μπορεί να ταλαιπωρούν έναν άνθρωπο. 

Η δημιουργία ενός φορέα ο οποίος θα έχει ενημερωτικό 
και εκπαιδευτικό χαρακτήρα όσον αφορά το πόσο σημαντικό 
και ουσιαστικό ρόλο παίζει στη ζωή μας η διατροφή, 
έχει μεγάλη αξία.

Ένας τέτοιος φορέας, θα έχει τη δυνατότητα να οργανώνει 

εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες στα σχολεία της περιοχής,  
προκειμένου να ενημερώνονται οι μαθητές για τη μεγάλη 
αξία της σωστής διατροφής, η οποία θα τους συνοδεύει σε όλη 
τους τη ζωή.

Ως υπεύθυνος της δημοτικής παράταξης «Νέα Δύναμη», για 
θέματα που άπτονται της αξίας της διατροφής και του ρόλου της 
στη ζωή του ανθρώπου, έχω ήδη έρθει σε επαφή με ειδικούς 
επιστήμονες μαζί με τους οποίους θα ξεκινήσουμε να 
σχεδιάζουμε τη δημιουργία του φορέα που θα έχει ως μοναδικό 
σκοπό την ενημέρωση και την πρόληψη των συνεπειών της 
κακής διατροφής στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Απώτερος σκοπός μας είναι να επικοινωνήσουμε το μήνυμα 
ότι μέσα από τη σωστή διατροφή εξασφαλίζουμε υγεία και 
ποιότητα ζωής. 

Γιώργος Αμανατίδης
Τομεάρχης ποιότητας Ζωής

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημοτικής Παράταξης «Νέα Δύναμη» Αχαρνών

Ο επόμενος δήμαρχος πρέπει να διαθέτει 
αποφασιστικότητα, εμπειρία και ψυχή 
για να επισφραγίσει με το έργο του την 
ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών
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Σχεδιάζουµε λύσεις ρεαλιστικές, εφαρµόσιµες 
για να γίνουν οι Αχαρνές µια λειτουργική πόλη. 
Μια Φωτεινή Πόλη. Μαζί Μπορούµε!
Συνάντηση µε τον πρόεδρο του ΟΑΣΑ κύριο Τάσο Ταστάνη πραγµατοποίησε στις 14/2/2019 ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Οδυσσέας Καµπόλης, όπου και συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήµατα που υπάρχουν στις δηµόσιες συγκοινωνίες 
που εξυπηρετούν τους δηµότες στις Αχαρνές. Συγκεκριµένα τέθηκαν τα ζητήµατα των δροµολογίων των λεωφορείων, οι 
καθυστερήσεις που συχνά καταγγέλλονται από συνδηµότες µας και διερευνήθηκαν οι λύσεις που µπορούν να δοθούν για 
να βελτιωθεί η συγκοινωνιακή διασύνδεση των Αχαρνών µε τις υπόλοιπες περιοχές του λεκανοπεδίου. Πέρα από τα πα-
ραπάνω στην «∆ηµοτική Παράταξη Αχαρνείς – Μαζί Μπορούµε,» επεξεργαζόµαστε πλάνο δράσεων για µια ουσιαστική 
βελτίωση της συγκοινωνιακής διασύνδεσης της πόλης µας, που στο επίκεντρο θα έχει την σύνδεση των λεωφορείων µε 
τα µέσα σταθερής τροχιάς. Σχεδιάζουµε λύσεις ρεαλιστικές, εφαρµόσιµες για να γίνουν οι Αχαρνές µια λειτουργική πόλη. 
Μια Φωτεινή Πόλη. Μαζί Μπορούµε!

Ώρα ευθύνης για τα σχολεία µας 
και φλέγοντα ζητήµατα του ∆ήµου
Με αφορµή τις δυσάρεστες εξελίξεις στα οικονοµικά των Σχολικών Επιτροπών, επισηµαίνουµε ότι πρέπει να ληφθούν άµε-
σα αποφάσεις για σηµαντικά τρέχοντα ζητήµατα του ∆ήµου που δεν είναι δυνατόν να αφεθούν για µετά τις δηµοτικές εκλο-
γές.  Συγκεκριµένα προτείνουµε:
● Να ανταποκριθούµε στο αίτηµα της Ένωσης Γονέων και των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και να συγκληθεί άµεσα ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο µε θέµα µόνο την Παιδεία για να αντιµετωπιστεί το σοβαρότατο θέµα µε τα άδεια ταµεία των Σχολικών Επι-
τροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Πολλά σχολεία των Αχαρνών ήδη έχουν µείνει χωρίς πετρέ-
λαιο και αναλώσιµα υλικά. Πρέπει να βρεθεί άµεσα λύση. Επίσης ζητούµε να ενηµερώσουν το ∆Σ για την κατάσταση που 
έχει δηµιουργηθεί και οι πρώην πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών.
● Να συσταθεί ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή που θα εξετάσει τη νοµιµότητα όλων των µετακινήσεων δηµοτικών υπάλληλων 
που έγιναν την τελευταία πενταετία και όχι να ασχολούµαστε µε µεµονωµένες περιπτώσεις κατά πως συµφέρει την µία ή 
την άλλη ∆ηµοτική Παράταξη.
Κρίνουµε για τα παραπάνω θέµατα πρέπει να αναληφθούν άµεσα πρωτοβουλίες και δράσεις, αλλά και να δοθούν απα-
ντήσεις από πλευράς της ∆ηµοτικής Αρχής.

Η επιστολή µου για την αποµάκρυνση
της ∆ΟΥ Αχαρνών, την 23/5/2018
Οι ευθύνες έχουν πρόσωπα που επιµένουν να υποκρίνονται ότι φταίνε οι ...άλλοι και αυτό το απευθύνουν ...µεταξύ τους!  
Εµείς ήµασταν παρόντες στα προβλήµατα του ∆ήµου. 
Έχουµε επανειληµµένα παρέµβει για φλέγοντα ζητήµατα της περιοχή µας.  Ένα από αυτά ήταν και είναι, καθώς δεν έχει 
ακόµη διευθετηθεί, η αποµάκρυνση της ∆ΟΥ από τις Αχαρνές. Στις 23 Μαΐου του 2018 είχα απευθύνει επιστολή στον ∆ι-
οικητή της ΑΑ∆Ε για το θέµα.
Για να λυθεί βέβαια το πρόβληµα θα έπρεπε ο ∆ήµος Αχαρνών να είχε φροντίσει να βρει κτίριο και να το διαθέσει για την 
στέγαση της ∆ΟΥ. Πώς να το κάνει όµως αυτό, όταν οι διοικήσεις του ∆ήµου δεν έχουν φροντίσει καν, διαχρονικά, να κα-
ταγράψουν την ακίνητη περιουσία του ∆ήµου Αχαρνών.
 Υπάρχουν λύσεις λοιπόν, υπάρχουν και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να δροµολογηθούν οι λύσεις. Προϋπόθε-
ση να αναδειχθεί στην ηγεσία του ∆ήµου, µια διοίκηση που θα δράσει, θα απαιτεί και δεν θα επαιτεί! 

#mazi_boroume #Οδυσσέας_Καµπόλης #Αχαρνείς

Ο ∆ήµος µας αλλάζει σελίδα!   
Με σύγχρονο µοντέλο διοίκησης και µε έµφαση στην κα-
θηµερινότητα των πολιτών, δίνουµε το έναυσµα για την 
επόµενη ηµέρα. Με τη συµβολή όλων των ενεργών πολι-
τών που θέλουν να δουν το δήµο Αχαρνών πρωταγωνι-
στή 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 ενεργούς πολίτες που 
µοιράζονται αυτό το όραµα και ενώνουν τις δυνάµεις τους 
µε συγκεκριµένες προτάσεις και όχι ευχολόγια.  Μαζί µπο-
ρούµε να δώσουµε πάλι πνοή στο ∆ήµο Αχαρνών. 
Σε αυτή την προσπάθεια καλούµε όλους τους πολίτες του 
∆ήµου µας να γίνουν συνοδοιπόροι.      Άλλωστε µόνο µα-
ζί µπορούµε!13674

Τέως Ανώτατος ∆ικαστικός Λειτουργός

Οδυσσέας Καµπόλης Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών
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Οδυσσέας Καμπόλης: «Γνώση, ισχυρή βούληση και τεχνογνωσία»
Θα προβούμε σε συνεργασίες με καθαρούς ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει συναλλαγή και τι «εξόφληση γραμματίων»

Ο Οδυσσέας Καμπόλης, είναι διακεκριμένος Νομικός, κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, 
υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε θέματα 

τρομοκρατίας και απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σω-
μάτων (ΣΣΑΣ). Είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Αχαρνείς – 
Μαζί μπορούμε», έχοντας ιδιαίτερα δυναμική παρουσία και με γόνιμες 
παρεμβάσεις για τις γειτονιές του Δήμου Αχαρνών. Η πολύχρονη εμπει-
ρία του Οδυσσέα σε καίριες θέσεις ευθύνης και η αδιαμφισβήτητη τε-
χνογνωσία του σε περίπλοκα ζητήματα, νομικής, νομοθετικής και διοι-
κητικής φύσεως, έχουν συντελέσει ώστε -ακόμη και υπηρετώντας στην 
αντιπολίτευση του Δήμου- να βρεθούν λύσεις έπειτα από παρεμβάσεις 
του σε σημαντικά προβλήματα για την καθημερινότητα των συμπολι-
τών μας.

n Κύριε Καμπόλη, το όνομα της Παράταξής σας είναι Αχαρνείς «Μα-
ζί Μπορούμε».  Θα θέλατε να μας το αναλύσετε;
Οι δημοτικές αρχές μέχρι σήμερα δεν αφουγκράζονταν τους δημότες 
και τις πραγματικές τους ανάγκες, αρέσκονται στη διοίκηση των γραφεί-
ων και καταλήγουν να λειτουργούν όπως λέει η παροιμία «εγώ το είπα 
στον σκύλο μου και ο σκύλος στην ουρά του». Εμείς θα εφαρμόσουμε 
ένα νέο μοντέλο διοίκησης, εξωστρεφές με ανοιχτές συνελεύσεις δύο 
φορές το χρόνο σε κάθε συνοικία για την άμεση παρακολούθηση των 
προβλημάτων και την δρομολόγηση των λύσεων. Οι αντιδήμαρχοι 
πρέπει να είναι μέσα και έξω από τα γραφεία τους, σε μόνιμη επαφή με 
τους δημότες για να απλουστεύουν τις διαδικασίες και να επιταχύνουν 
στο μέγιστο την επίλυση των ζητημάτων.  

n Ισχυρίζεστε ότι ο Δήμος Αχαρνών αλλάζει σελίδα.  Πώς θα ανα-
τρέψετε τους παρόντες συσχετισμούς και θα επανεκκινήσετε το Δή-
μο. Πως;
Γνώση, ισχυρή βούληση και τεχνογνωσία. Αυτά είναι τα δυνατά σημεία 
της παράταξή μας. Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς αν και ελάσσων αντι-
πολίτευση καταφέραμε από τη θέση που βρισκόμασταν να παράξου-
με έργο. 

n Η Παράταξή σας είναι πραγματικά ανεξάρτητη; Ας μην ξεχνάμε ότι 
προέρχεστε από τον ΣΥΡΙΖΑ και στις προηγούμενες δημοτικές εκλο-
γές κατεβήκατε έχοντας το χρίσμα του κόμματος;
Αυτό που περιγράφετε είναι αληθές για τις προηγούμενες εκλογές. Επί-
σης είναι γεγονός ότι όλη μου η διαδρομή επαγγελματικά και πολιτικά 
είναι ξεκάθαρα ενταγμένη στον προοδευτικό χώρο. Σήμερα, ωστόσο, 
σαν παράταξη έχουμε προχωρήσει σε μια σημαντική διεύρυνση και 
έχουμε καταφέρει να είναι οι «Αχαρνείς – Μαζί Μπορούμε» μια πολυ-
συλλεκτική δημοτική παράταξη από όλο το δημοκρατικό τόξο. Να ση-
μειώσουμε δε, ότι όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι εδώ στις Αχαρνές έχουν 
συγκεκριμένη ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα την οποία χρησιμο-
ποιούν ανάλογα με τις περιστάσεις. Όμως σε ό,τι αφορά την πόλη που 
ζούμε, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η πολιτική αναφορά είναι υποδεέ-
στερη της ηθικής δέσμευσης προς τους δημότες.

n Ας μιλήσουμε λίγο για τα στελέχη που απαρτίζουν τον συνδυα-
σμό σας.
Πολλά από τα στελέχη μας διαθέτουν αυτοδιοικητική εμπειρία, ενώ 
πολλοί υποψήφιοι ασκούν μέσα από την επαγγελματική τους ιδιότητα 
διοίκηση. Η ενασχόληση τους με τα κοινά δεν αποτελεί προσωπικό στό-
χο, όσο ο ζήλος για την βελτίωση της ποιότητας ζωής που ζουν και με-
γαλώνουν τα παιδιά τους. Άλλωστε η μέχρι τώρα πορεία της πόλης έχει 
να δείξει ότι οι «έμπειροι» παράγοντες όχι μόνο δεν ωφέλησαν την πό-
λη, παρά την υποβάθμισαν οδηγώντας την στην χρεοκοπία. Η παράτα-
ξή μας στελεχώνεται με ανθρώπους που διαθέτουν προσόντα και δυ-
ναμική και με την καθαρότητα που τους διακρίνει κρίνω πως είναι πο-
λύ ικανότεροι από τους προαναφερθέντες «έμπειρους».

n Αν ο Αχαρναικός λαός σας τιμήσει με την ψήφο του και σας εκλέξει 
Δήμαρχο Αχαρνών, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το Δήμο; Ποιες  
θα είναι οι πρώτες ενέργειές σας; Ας μην ξεχνάμε, τα προβλήματα που 

θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε, είναι πολλά {Αντιπλημμυρικά, απορ-
ρίμματα, ανάπτυξη, δομές, οικονομικά, καθημερινότητα κ.λπ.)
Έχουμε την τεχνογνωσία να βγάλουμε τον Δήμο από το Πρόγραμμα 
Οικονομικής Εξυγίανσης κοινώς από το Παρατηρητήριο, δίνοντας ή πα-
ρέχοντας ακριβή οικονομικά στοιχεία και όχι λανθασμένα, όπως γίνε-
ται μέχρι σήμερα. Προφανώς οι δημότες δεν γνωρίζουν ότι δεν υπάρ-
χει ακριβής αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, κα-
θώς ουδέποτε έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο οι οικονομικοί 
απολογισμοί τουλάχιστον τα τελευταία 9 χρόνια. Πρέπει να γίνει πλή-
ρης καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του. Παράλληλα πρέπει να σας πω ότι ήδη κλιμάκιο της 
παράταξής μας επεξεργάζεται ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία θα 
στραφούμε για την διαχείριση των απορριμμάτων και τις ενεργειακές 
κοινότητες. Πρώτιστος στόχος, ωστόσο, θα είναι οι μελέτες και ένταξη 
στο Σχέδιο Πόλης των περιοχών, Πλάτωνα, Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Μο-
νομάτι.

n Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο η πλειοψηφία των Συμβούλων που 
θα εκλεγούν, να μην προέρχεται από την δική σας παράταξη; Πως 
θα διοικήσετε;
Είναι δεδομένο ότι καμία παράταξη δεν είναι δυνατόν πλέον με τον 
«Κλεισθένη» να έχει την πλειοψηφία των Συμβούλων. Εκτός εάν πιστεύ-
ετε ότι κάποιος υποψήφιος θα πάρει πάνω από 50%. Προφανώς, λοι-
πόν θα προβούμε σε συνεργασίες με καθαρούς ανθρώπους που δεν 
γνωρίζουν τι σημαίνει συναλλαγή και τι «εξόφληση γραμματίων».

n Συμφωνείτε με τις  παραιτήσεις και τις μετακινήσεις  σημαντικών 
στελεχών της σημερινής Δημοτικής Αρχής σε άλλες Δημοτικές Πα-
ρατάξεις; Ποια η άποψή σας γί αυτό το φαινόμενο που λαμβάνει χώ-
ρα το τελευταίο διάστημα στην πόλη;
Προαναφερθήκαμε σε συναλλαγές και «γραμμάτια» και είναι το μόνο 
που απευχόμαστε. Αναρωτιέμαι ποιους λόγους θα έχουν οι δημότες 
Αχαρνών για να ξαναψηφίσουν συμβούλους που η θητεία τους στη δι-
οίκηση κοσμείται από την ανεπάρκεια και το μηδενικό έργο για τον 
αχαρναϊκό λαό.

n Συμμερίζεστε  τη συνεχιζόμενη απουσία  δημοτικών παρατάξεων 
της αντιπολίτευσης από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλί-
ου και, αν όχι, γιατί;
Έχουμε ήδη εκφράσει την άποψή μας με Δελτίο Τύπου ότι η Διοίκηση 
του Δήμου απαιτεί συνέπεια και συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν θέματα, 

όπως τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, οι οφειλές στους εργαζομέ-
νους της ΔΗΦΑ, οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο σπίτι», ο Ξενώνας Κα-
κοποιημένων Γυναικών να γίνονται πεδίο μικροπολιτικής και αντιπαρά-
θεσης από τις δημοτικές παρατάξεις. Αν τουλάχιστον θέλουμε να είμα-
στε σοβαροί.

n Γνωρίζουμε ότι έχετε συμβάλλει στην επίλυση κάποιων σοβα-
ρών προβλημάτων που αντιμετώπισε ό Δήμος. Θα θέλαμε να μας 
τα αναφέρετε.
Με δική μας παρέμβαση συστάθηκε το ΚΕΥΔ (Κέντρο Ενημέρωσης 
Υποστήριξης Δανειοληπτών) στις Αχαρνές. Βοηθήσαμε κομβικά για να 
παραμείνει το Αστυνομικό Τμήμα στους Θρακομακεδόνες. Κάναμε κι-
νήσεις για να αποτρέψουμε την απομάκρυνση των δημόσιων υπηρεσι-
ών, όσο το επέτρεπαν οι δυνάμεις μας. Έχω στείλει προσωπικά επιστο-
λές για την ΔΕΗ και την ΔΟΥ, ενώ πετύχαμε να μην κλείσει το υποκατά-
στημα των ΕΛΤΑ στους Θρακομακεδόνες. Είμαστε η μοναδική Δημοτι-
κή παράταξη της Αντιπολίτευσης που πιέσαμε και εργαστήκαμε για να 
ενταχθεί η μελέτη της υπογειοποίησης των γραμμών του ΟΣΕ σε χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών. Εργαστήκαμε για 
να μην χάσει ο Δήμος έσοδα από την μεταφορά του Καζίνο της Πάρνη-
θας . Εγώ προσωπικά συμμετείχα στην σύνταξη της τροπολογίας σύμ-
φωνα με την οποία η εταιρεία του καζίνο θα χρηματοδοτεί το φορέα δι-
αχείρισης του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας για 5 χρόνια μετά την με-
ταφορά του καζίνο. Έχουμε ασχοληθεί εποικοδομητικά με την αξιοποί-
ηση μέρους στου Στρδου ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ. Ήδη συντάσσουμε βιώσιμη 
πρόταση προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ώστε να το πείσουμε να 
χαρακτηριστεί τμήμα του (ΑΠΟΘΗΚΕΣ 2ου ΤΥΛ) ΑΝΕΝΕΡΓΟ για να το 
αξιοποιήσουμε επ’ ωφελεία τόσο του Δήμου όσο και του Υπουργείου. 
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δεν φθάνει κανείς να θέλει, πρέπει και να 
μπορεί και η προσωπική μου διαδρομή προδηλώνει την δυναμική της 
διεκδίκησης και του ευνοϊκού αποτελέσματος.

n Το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιείτε επαφές με ση-
μαντικά κέντρα εξουσίας, προκειμένου να τους γνωστοποιήσετε 
για ακόμη μια φορά τα προβλήματα του Δήμου Αχαρνών. Το 
αποτέλεσμα;
Έχουμε συναντηθεί με την διοίκηση του ΕΔΣΝΑ για τα απορρίμματα, με 
την διοίκηση της ΕΔΑΑ για το φυσικό αέριο, με τον σύμβουλο του Υπ. 
Ενέργειας κου Σταθάκη για τις ενεργειακές κοινότητες και με τον πρόε-
δρο του ΟΑΣΑ για τις συγκοινωνίες. Στόχος ήταν να καταγράψουμε τις 
πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στον δήμο μας γύρω από αυτά 
τα θέματα, να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι ρεαλιστικές δυνατότητες 
υλοποίησης των σχεδιασμών μας. Αντλήσαμε εμπειρίες, γνώσεις και 
επιπλέον τεχνογνωσία που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε προς 
όφελος των δημοτών.

n Υπάρχουν ευθύνες κ. Καμπόλη για την κατάντια της πόλης;
Απ Σαφώς υπάρχουν ευθύνες με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις, 
ωστόσο δεν είναι καιρός ακόμα να πούμε περισσότερα…

n Οι διαφορές σας από τις άλλες παρατάξεις; Ας μην ξεχνάμε ότι 
όλοι οι υποψήφιοι, χρόνια τώρα, υπόσχονται λύσεις που όμως δεν 
βλέπουμε. Γιατί ο δημότης να επιλέξει εσάς; 
Νομίζω πως με τα όσα έχουν ήδη προαναφερθεί μπορεί κανείς να δια-
κρίνει σημαντικές διαφορές με τους ανθυποψηφίους μου. Έχουμε ήδη 
αποδείξει ότι η πολιτική είναι έργα και όχι λόγια. Δεν γνωρίζω αν θα κα-
ταφέρουμε να πιάσουμε το 100% των στόχων μας εντός της τετραετίας, 
αλλά οπωσδήποτε θα επιτύχουμε σημαντικά οφέλη και σε καμία περί-
πτωση δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να είμαστε βλαπτικοί για 
τους δημότες και την πόλη. Η προσωπική μου πορεία έχει αποδείξει τη 
συνέπεια των λόγων μου, την αποτελεσματικότητα, την εντιμότητα, αλ-
λά και την πρακτική εφαρμογή σε σχέδια και προοπτικές. Αυτές είναι οι 
εγγυήσεις και η ειδοποιός διαφορά που με διακρίνει. Γι’ αυτό μαζί με 
τους δημότες και την παράταξή μας επιλέγουμε να αγωνιστούμε για 
ασφάλεια, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ανάπτυξη. Γιατί Μαζί Μπορού-
με να κάνουμε τις Αχαρνές μια φωτεινή πόλη.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών
και επικεφαλής της Παράταξης «Αχαρνείς- Μαζί Μπορούμε»,  
σε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»
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Πλήθος κόσµου συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση για την κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της  Νέας ∆ηµοτικής Παράταξης 
«∆ηµιουργούµε Ένα Καλύτερο Αύριο» µε επικεφαλής τον  

Χάρη ∆αµάσκο, το απόγευµα της  Κυριακής 17 Φεβρουαρίου 2019.   
Με το  πλήθος των παρευρισκόµενων να συµµετέχει στην εκδήλω-
ση µε ενθουσιασµό και χειροκροτήµατα, ανάγκασε µεγάλο µέρος των 
υποστηρικτών να παρακολουθήσουν την εκδήλωση στους εξωτερι-
κούς χώρους του κτήµατος, γεγονός που υποχρέωσε τον  Χάρη  ∆α-
µάσκο να τους ευχαριστήσει ξεχωριστά. Μετά το πέρας της εκδήλω-
σης, ο Χάρης ∆αµάσκος δεξιώθηκε τους παρευρισκόµενους και συ-
νοµίλησε µαζί τους.

Πέραν της δυναµικής παρουσίας των  δηµοτών, παρόντες ήταν 
και πολλοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου, δείχνοντας και αυτοί µε την παρουσία τους την 
εκτίµηση στο πρόσωπο του Χάρη ∆αµάσκου.

Στην οµιλία του ο κ. ∆αµάσκος, καλωσόρισε τους παρευρισκό-
µενους λέγοντας «Πιστεύω ότι ακόµα κι οι πιο αισιόδοξοι, κι οι πιο 
ροµαντικοί από εµάς δεν θα µπορούσαν να φανταστούν ότι αυτή η 
απλή εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας µας µπορεί να λάβει τέ-
τοιες διαστάσεις, ότι µια κοπή πίτας  θα συγκεντρώσει τόσο πολύ κό-
σµο που µας στηρίζει και µας αγαπάει. Μας επιβεβαιώνει για άλλη µια 
φορά, ότι οι πολίτες των Αχαρνών δεν θέλουνε απλά να αλλάξουν 
∆ήµαρχο και ∆ηµοτική Αρχή, θέλουν να ανακαταλάβουνε την πόλη 
τους, θέλουν να αλλάξουν την καθηµερινότητα τους θέλουν να αγα-
πήσουν την γειτονιά τους!».

«Η κατάσταση αγαπηµένοι µου φίλοι αυτή την στιγµή στο τόπο 
µας, στο Μενίδι, στους Θρακοµακεδόνες, στη Βαρυµπόµπη στο Ολυ-
µπιακό Χωριό, στον Κόκκινο Μύλο και στις υπόλοιπες γειτονιές του 
∆ήµου,  επιβάλλει σε οποιονδήποτε αγαπάει πραγµατικά την πόλη 

του, να εγκαταλείψει οποιαδήποτε άλλη πολιτική δραστηριότητά του 
και να ενεργοποιηθεί, να ενσκήψει στο πρόβληµα και να βοηθήσει µε 
όποιον τρόπο µπορεί. Άρα, µη µε ρωτάτε γιατί αποφάσισα τώρα, για-
τί έχω ήδη ενοχές που αφήσαµε την πόλη στα χέρια ανίκανων, ανά-
ξιων και ανέντιµων πολιτικών».

«Έχοντας υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση από όλες τις βαθµίδες και 
µε γνώση των προβληµάτων, απορώ µε την ευκολία και την ανεµε-
λιά όλων αυτών που βάζουν υποψήφιοι δήµαρχοι, έχουν άραγε κα-
ταλάβει τι ακριβώς θα αντιµετωπίσουν, έχουν καθόλου συναίσθηση 
της ιστορικής τους ευθύνης; Τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια 
ότι έργο έγινε στον ∆ήµο Αχαρνών, αντιπληµµυρικό, ασφαλτόστρω-
ση, επισκευές σχολείων, αποκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων και να-
ών, ανάδειξη σηµαντικών ιστορικών µνηµείων, αθλητικές εγκαταστά-
σεις έγιναν µονό µε χρήµατα της Νοµαρχίας και της Περιφέρειας. Αλ-
λά και αυτά, ποτέ δεν ήταν αντάξια του µεγέθους και της σηµασίας 
του ∆ήµου Αχαρνών. Άγνοια, ανικανότητα, αδιαφορία, έλλειψη γνώ-
σης, µικροπολιτικά και τοπικά συµφέροντα καταδικάζουν αυτό τον 
∆ήµο στην οπισθοδρόµηση.»

Στην συνέχεια της οµιλίας του  τόνισε ακόµα  ότι «Ο ∆ήµος Αχαρ-
νών ανήκει µόνο στους δηµότες τους, σε όλους τους δηµότες του, κα-
λωσορίζει και καλοδέχεται φιλόξενα όλους όσους τον αγαπάνε, ζού-
νε στην πόλη από όποια παράταξη κι αν προέρχεται. ∆εν έχουµε 
εχθρούς, ούτε ανεπιθύµητους µέσα στην πόλη µας. ∆εν έχουµε να 
χωρίσουµε τίποτα και µε κανένα που θέλει να βοηθήσει την πόλη µας 
. Όλοι µαζί πρέπει να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για να αλλάξουµε 
τον τόπο µας. Απέναντι µας είναι µόνο αυτοί που αναζητούν να πά-
ρουν και όχι να δώσουν.»

Αναφερόµενος στους υπόλοιπους διεκδικητές του ∆ήµου Αχαρ-
νών υπογράµµισε «Η πόλη δεν διοικείται χωρίς σύµπνοια, χωρίς συ-

νεργασία, κοινό στόχο και ξεκάθαρους ρόλους. Ο ∆ήµος δεν διοικεί-
ται από αδύναµους πολιτικούς που εξαρτώνται από πολιτικές, τοπι-
κιστικές ή επιχειρηµατικές οµάδες, δεν διοικείται µε µεσοβέζικες διαρ-
χίες, δεν διοικείται από ανθρώπους χωρίς εµπειρία στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. ∆εν είναι πείραµα ο ∆ήµος Αχαρνών! Πολύ περισσό-
τερο δε, δεν διοικείται από ανθρώπους µε µοναδικό στόχο το προ-
σωπικό όφελος, που δεν µπορούν καν να διοικήσουν που δεν µπο-
ρούν να τους εµπιστευτούν ούτε τα µέλη της παράταξης τους.»

Ολοκλήρωσε απευθυνόµενος στους δηµότες Αχαρνών λέγοντας 
«Καλώ όλους τους συµπολίτες µας, σε αυτή την εκλογική µας ανα-
µέτρηση να σκεφτεί πρώτα τις Αχαρνές. Σας καλώ να πάρετε το πρό-
γραµµα και την σύνθεση της κάθε παράταξης και να συγκρίνεται σχο-
λαστικά ποιοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί που µπορούν και θέλουν να 
βάλουν τον ∆ήµο σε τροχιά ανάπτυξης. Ποιοι την επόµενη µέρα των 
εκλογών θα έχουν κοινό στόχο, σύµπνοια και θα µπορούν να συνερ-
γαστούν µε όλες τις κοινωνικές οµάδες. Και τέλος, σε ποιους από τους 
υποψήφιους ∆ηµάρχους και παρατάξεις θα εµπιστευόσασταν τα κλει-
διά του σπιτιού σας. Γιατί ουσιαστικά όταν ψηφίζετε για ∆ήµαρχο αυ-
τό επιλέγετε. Επιλέγετε τον άνθρωπο που µαζί σε εσάς θα βοηθήσει 
να φτιάξετε την πόλη, την γειτονιά, το σπίτι σας.»

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο πρόεδρος της 
Ένωσης Κεντρώων Β. Λεβέντης, ο βουλευτής της Ν∆ Γ. Βλάχος, ο 
βουλευτής των ΑΝΕΛ Κ. Κατσίκης, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γ. 
Πατούλης, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ι. Σγουρός, οι πρώην ∆ή-
µαρχοι Αχαρνών και Ζεφυρίου Σ. Ντούρος και Κ. Παπαχρήστου αντί-
στοιχα, ο πολιτευτής της Ν.∆.  Κώστας  ∆έδες, καθώς και η πρόεδρος 
του συλλόγου Τριτέκνων Αν. Αττικής  Μ. Ναυροζίδου.

Παραβρέθηκαν επίσης  υποψήφιοι περιφερειακοί  σύµβουλοι 
από όλες τις παρατάξεις, αντιπρόσωποι βουλευτών και πολιτευτών.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Το πλήθος των  δηµοτών και υποστηρικτών, έστειλε  ξεκάθαρα µήνυµα αισιοδοξίας!

Το αδιαχώρητο στην εκδήλωση για την κοπή πίτας 
του υποψηφίου ∆ηµάρχου Αχαρνών Χάρη ∆αµάσκου
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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

Θεόφιλος Αφουξενίδης, 
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών

Σ ε πολλά από τα κείµενα άσκησης 
πολιτικής σε εθνικό ή τοπικό επί-
πεδο συναντάµε σήµερα τον όρο 

‘ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες’. Μέσα 
στον γενικό αυτόν όρο περιλαµβάνο-
νται κυρίως οι οικονοµικά αδύναµοι, τα 
παιδιά, οι ηλικιωµένοι, τα ΑµεΑ, κ.ά.

Χωρίς αµφιβολία, κάθε µια από αυτές 
τις προαναφερθείσες κοινωνικές οµάδες 
έχει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήµατα. 
Αλλά αν θα έπρεπε να ξεχωρίσουµε την 
πιο ευαίσθητη, την πιο τρυφερή και ευά-
λωτη κοινωνική οµάδα αυτή δεν θα µπο-
ρούσε παρά να είναι τα παιδιά. Ειδικά µά-
λιστα για τα πρώτα χρόνια της ζωής του, 
το παιδί εξαρτάται απολύτως από τους 
‘άλλους’. Στις ανεπτυγµένες κοινωνίες, σε 
αυτούς τους ‘άλλους’ περιλαµβάνεται και 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τι σηµαίνει αυτό 
για ένα σύγχρονο δήµο;

Η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση 
ακούγεται, αλλά δεν είναι, απλή γιατί 
αφορά άξονες διαµόρφωσης πολιτικής! 
Αυτό σηµαίνει ανάλυση και συσχετισµό 
πολλών παραγόντων που ξεπερνούν τον 
µέσο πολίτη. Χωρίς να θέλω να γίνω 
προκλητικός, θα τολµήσω να πω πως ξε-
περνούν και τον µέσο αιρετό…

Για να µπορέσουµε, λοιπόν, να έχου-
µε µια ρεαλιστική προσέγγιση του θέµα-
τος θα ξεκινήσουµε µε την σηµαντική επι-
σήµανση πως ο δήµος ούτε είναι η µονα-
δική οργανωµένη δοµή σε µια πόλη, ού-
τε µπορεί να ελέγξει και να διαµορφώσει 
την ατοµική συµπεριφορά του κάθε πο-
λίτη. Η επισήµανση αυτή ισχύει ακόµα 
και όταν µιλάµε για άτοµο του οικογενει-
ακού περιβάλλοντος ενός παιδιού. 

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, 
ένας από τους πλέον αποδεκτούς άξονες 
για την χάραξη αποτελεσµατικής κοινω-
νικής πολιτικής για το παιδί είναι αυτός 
που εκφράζεται από τη θέση: ‘στηρίζω το 
παιδί σηµαίνει αυτούς που το στηρίζουν’! 
Η τοποθέτηση αυτή έχει δύο άµεσες πρα-
κτικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τη χάρα-

ξη των σχετικών πολιτικών. 
Η πρώτη επίπτωση είναι, φυσικά, η 

εγκατάλειψη της ιδρυµατικής αντίληψης 
για τη κοινωνική πολιτική. Είναι προφα-
νές πως το να µιλήσει σήµερα κανείς για 
ίδρυση και λειτουργία Ορφανοτροφεί-
ου από ένα δήµο ακούγεται αποκρου-
στικά αναχρονιστικό. Η δεύτερη επίπτω-
ση αυτής της αρχής είναι η ανάγκη 
προσδιορισµού και στήριξης µικροδο-
µών που στηρίζουν και προστατεύουν 
το παιδί. Από την άποψη αυτή, η σπου-
δαιότερη δοµή για τη στήριξη του παι-
διού είναι η οικογένεια.

Το πρώτο, και ίσως το σπουδαιότερο, 
πράγµα που χρειάζεται ένας δήµος για να 
στηρίξει αποτελεσµατικά µια οικογένεια- 
και µέσω αυτής τα παιδιά της οικογένει-
ας- είναι η στελέχωση και λειτουργία κοι-
νωνικής υπηρεσίας, η οποία θα αναζητά 
ενδείξεις οικογενειακής δυσλειτουργίας 
στην πόλη και θα προβαίνει στις επιστη-
µονικά ενδεδειγµένες ενέργειες. Στο ση-
µείο αυτό αναδεικνύεται η πρώτη  πολυ-
πλοκότητα της φαινοµενικά απλής φρά-
σης ‘επιστηµονικά ενδεδειγµένες ενέργει-
ες’. Πόσο απλή είναι η εφαρµογή αυτής 
της πρότασης όταν η επιστηµοσύνη του 
προσωπικού παρέχεται- και έτσι πρέπει- 
όχι από µια δηµοτική σχολή ‘κοινωνικών 
λειτουργών’, αλλά από µια Πανεπιστηµι-
ακή µονάδα; Μπορεί να θεωρηθεί υπεύ-
θυνος ένας δήµος για το επίπεδο σπου-
δών που παρέχει ένα Πανεπιστήµιο; Προ-
φανώς όχι. Αυτό όµως που µπορεί να κά-
νει ένας δήµος είναι να εξασφαλίσει ότι τα 
στελέχη της κοινωνικής του υπηρεσίας 
παρακολουθούν επιµορφωτικά σεµινά-
ρια από σχετικά σοβαρούς και πιστοποι-
ηµένους παρόχους επιµόρφωσης τόσο 
στην πόλη του όσο και στο εξωτερικό.

Η σειρά συλλογισµών ισχύει για την 
ύπαρξη και λειτουργία Βρεφονηπιακών 
Σταθµών και Κ∆ΑΠ. Μέσω αυτών των 
δοµών η οικογένεια µπορεί να εξασφαλί-
σει την απαραίτητη φροντίδα για το παιδί 

όσο οι γονείς θα βρίσκονται απασχολη-
µένοι στην εργασία τους. Μεταξύ των αρ-
µοδιοτήτων ενός δήµου σε ό,τι αφορά 
αυτές τις δοµές είναι η χωροθέτηση των 
κτηριακών εγκαταστάσεων, ο προσδιορι-
σµός του ωραρίου λειτουργίας, η συντή-
ρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και 
η απασχόληση του απαραίτητου προσω-
πικού. Η εκπαίδευση όµως του προσωπι-
κού είναι ευθύνη των πανεπιστηµιακών 
ιδρυµάτων που φοιτούν οι βρεφονηπιο-
κόµοι και οι άλλες ειδικότητες προσωπι-
κού που στελεχώνουν ένα Κ∆ΑΠ ή ένα 
Βρεφονηπιακό Σταθµό. 

Παρόµοια ανάλυση ισχύει για την κα-
τασκευή και συντήρηση µιας άλλης ση-
µαντικής κοινωνικής υποδοµής για το 
παιδί, κυρίως στον τοµέα της αναψυχής 
και της κοινωνικότητας. Αναφερόµαστε 
στην ύπαρξη και σωστή συντήρηση και 
λειτουργία των Παιδικών Χαρών. 

Μήπως ξεχάσαµε κάτι σηµαντικό σε 
ό,τι αφορά στις δηµοτικές αρµοδιότητες 
στον τοµέα στήριξης του παιδιού; Η απά-
ντηση αναδεικνύει άλλο ένα σηµείο πο-
λυπλοκότητας σε ό,τι αφορά τη διακυ-
βέρνηση των σύγχρονων πόλεων και το 
σηµείο αυτό λέγεται προσβασιµότητα 
των κοινωνικών υποδοµών. Πρόκειται 
για µέγα θέµα που αφορά την άνεση και 
την ασφάλεια παιδιών και γονέων ή πα-
πούδων, αλλά και το κόστος διαβίωσης 
του πολίτη. Πόσο εύκολα και πόσο άνε-
τα µπορεί ο γονιός να πάει το παιδί του 
στην Παιδική Χαρά, στον Παιδικό Σταθ-
µό η στο ∆ηµοτικό Σχολείο; Χωρίς αµφι-
βολία, ο τοµέας της προσβασιµότητας 
περιλαµβάνει πολλές βασικές αρµοδιό-
τητες των δήµων και δικαιολογεί ένα ξε-
χωριστό άρθρο, ίσως στο πλαίσιο των 
εννοιών της αστικής κινητικότητας. Θα 
επανέλθουµε!

Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση και Παιδί



Με το βλέµµα στο αύριο
Άννα Χαλαµπάκη 
Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκα και µεγάλωσα στις Αχαρνές, στην περιοχή της 
Αγίας Άννας. Τα τελευταία 25 χρόνια κατοικώ στην περιοχή 
του Κόκκινου Μύλου, ενώ οι γονείς µου κατοικούν στην 
περιοχή του Πανοράµατος. 
Αποφάσισα να ασχοληθώ µε τα κοινά, γιατί βαρέθηκα να ζω 
σε µια πόλη που δεν γίνεται τίποτα.  Έχω να δω 
σηµαντικό έργο και µεταρρυθµίσεις στον ∆ήµο 
Αχαρνών, πάνω από 20 χρόνια. Θέλεις 
να βγεις µια βόλτα µε τα παιδιά σου και 
δεν έχεις παιδικές χαρές και πεζοδρόµια 
να περπατήσεις. Υπάρχουν γειτονιές 
ολόκληρες χωρίς φώτα. Και πόσα 
άλλα... Ακολουθώ, λοιπόν, τον Θεόφιλο 
Αφουξενίδη,  έναν άνθρωπο που φέρει 
αυτό το αίσθηµα ευθύνης και είναι 
πεπεισµένος πως οι µεταρρυθµίσεις που 
πολλοί ευαγγελίζονται, και δυστυχώς λίγοι 
πράττουν, είναι καιρός να πραγµατοποιηθούν, 
βάζοντας, έτσι, τέλος σε διαιωνιζόµενα 
προβλήµατα του ∆ήµου µας.
∆ιεκδικώ, λοιπόν, την ψήφο των συµπολιτών µου για 
να προσπαθήσουµε όλοι µαζί να διορθώσουµε τη 
λειτουργικότητα και την εικόνα της πόλης µας.

Φάνης ∆αµάσκος 
Eπιχειρηµατίας Εστίασης

  Υπάρχω 41 χρόνια και είµαι  γέννηµα  θρέµµα   των  
Αχαρνών. Σε  όλη  τη  µέχρι  τώρα πορεία  µου  
προσπαθώ µε  κάθε  τρόπο  να  συνεισφέρω  στο  καλό  
του  τόπου  µου.  
  Τα 20 τελευταία χρόνια δραστηριοποιούµαι 
στο χώρο της εστίασης. Παρακολουθώ   
µε  αγωνία   τις εναλλαγές  στο  
πολιτικό  σκηνικό του  ∆ήµου µας,  
  αλλά  πλέον  νιώθω  πως  ήρθε  
η  ώρα  να πάψω πια να είµαι 
παρατηρητής  και  να  περάσω  
στην  ενεργό  δράση. Βλέποντας 
µάλιστα   την  οικτρή  κατάσταση  
που   επικρατεί   τόσο  σε  πολιτικό  
όσο και  σε  κοινωνικό   επίπεδο στο  
∆ήµο  Αχαρνών,   αποφάσισα να µη 
µείνω αµέτοχος.
  Συντάσσοµαι  κι εγώ µε  τη  σειρά  µου  
στο  πλευρό  της  παράταξης  «Αχαρνές Αλλαγή 
Τώρα»,   αισιοδοξώντας  να βάλω ένα λιθαράκι στην 
“ανοικοδόµηση” της πόλης µας,   ως   παρακαταθήκη 
για τις επόµενες γενιές,   τα παιδιά µας.

Αναστασία Φρονιµοπούλου
Οδηγός Βαρέων Οχηµάτων

Έχοντας δηµιουργήσει την οικογενειακή µου στέγη 
στην ιστορική πόλη των Αχαρνών, νιώθω ιδιαίτερη 
υπερηφάνια αλλά και ταυτόχρονα υποχρέωση για το 
αύριο που θα κληροδοτήσω στα παιδιά µου. Η πόλη 
που αγάπησα και εναπόθεσα τις ελπίδες µου 
για µια καλύτερη ποιότητα ζωής για την 
οικογένεια µου, τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζει εικόνα παρακµής και 
εγκατάλειψης.
Ως µητέρα δύο µικρών παιδιών, 
η έλλειψη υποδοµών στην πόλη 
των Αχαρνών, µου προκαλεί 
αγανάκτηση καθώς όλο και 
περισσότερο υποβαθµίζεται το 
βιοτικό µας επίπεδο. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι το φωτεινό 
αύριο της πόλης των Αχαρνών 
αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο της 
παράταξης «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» µε 
επικεφαλής τον Θεόφιλο Αφουξενίδη. 
Με την ελπίδα ότι θα φανώ αντάξια της εµπιστοσύνης σας, 
θα εργαστώ µε όραµα, συνέπεια και αποφασιστικότητα 
για την επίτευξη των κοινών µας στόχων. 

Αβραµίδης Χάρης
Ιατρός- Γενικός Χειρουργός= 

Γεννήθηκα και µεγάλωσα στον δήµο Αχαρνών.  Ανέκαθεν 
δυσανασχετούσα µε τα προβλήµατα που διαχρονικά ταλάνιζαν 
τον δήµο µας και δυσχέραιναν την καθηµερινότητα  όλων 
µας. Με την δηµιουργία της δικής µου οικογένειας και την 
έλευση  στον κόσµο των τριών παιδιών µου η 
δυσφορία µετατράπηκε σε προβληµατισµό 
και έντονη ανησυχία από τη µια, αλλά και  
αποφασιστικότητα από την άλλη να φέρω µια 
βελτίωση της ποιότητας ζωής για τα παιδιά 
µου και κατ’ επέκταση  για τα παιδιά όλης 
της πόλης.  
Τελικά  όταν οι συνθήκες  και οι αποφάσεις 
ωριµάζουν παρουσιάζονται και οι ευκαιρίες.  
Η ευκαιρία ακούει στο όνοµα Αφουξενίδης 
Θεόφιλος που ως επικεφαλής της παράταξης  
Αχαρνές Αλλαγή Τώρα ηγείται µιας οµάδας 
νέων ανθρώπων, άφθαρτων, έντιµων, µε νέες 
ιδέες, νέα οπτική και πολλή όρεξη για σκληρή 
δουλειά.
 Πιστεύω πως όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος και στην 
παράταξη Αχαρνές Αλλαγή Τώρα υπάρχει µεγάλη θέληση να 
αλλάξει η εικόνα της  πόλης, να αλλάξει η καθηµερινότητά µας. 
Μπορούµε να αποκτήσουµε µια πόλη που µας αξίζει!
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
Υποψήφιος Δήµαρχος Αχαρνών

Μαρία Ντούρου 
Κοινωνιολόγος, Msc

Έχοντας γεννηθεί και µεγαλώσει στις Αχαρνές, σε ένα δήµο 
µε µεγάλη ιστορική κληρονοµιά και φυσική οµορφιά, 
σε µια πόλη που µπορεί κανείς να νιώσει την σηµασία 
της συνύπαρξης και συλλειτουργίας διαφορετικών 
πολιτισµών, κουράστηκα να βλέπω την πόλη µου 
να κατρακυλά όλο και πιο χαµηλά. Παντού 
βλέπεις µια εικόνα εγκατάλειψης, µια 
εικόνα που προκαλεί θλίψη. Το γιατί 
νοµίζω όλοι το γνωρίζουµε. Το πως 
αυτή η πόλη θα αλλάξει εικόνα και 
το πότε, το γνωρίζουµε όλοι όσοι 
αποφασίσαµε να ασχοληθούµε 
ενεργά µέσα από την παράταξη 
«Αχαρνές- αλλαγή τώρα» και να 
συµπορευθούµε µε τον Θεόφιλο 
Αφουξενίδη. Η καθηµερινή επαφή µε 
τους κατοίκους, σε κάθε περιοχή της 
πόλης, µας βοηθά να καταγράψουµε και 
να κατανοήσουµε τις δυσκολίες τους, αλλά και 
να σχεδιάσουµε το αύριο. Ένα αύριο καλύτερο και για 
µας αλλά πολύ περισσότερο για τα παιδιά µας, ένα αύριο 
µακριά από το πολιτικό κατεστηµένο που φάνηκε αδύναµο 
να ανταποκριθεί στις αυξανόµενες ανάγκες του ∆ήµου µας. 
Οι Αχαρνές πρέπει να πάψουν να είναι το χωνευτήρι της 
Αττικής και να ξαναβρούν την ιστορική τους ταυτότητα. 
Θέλουµε και µπορούµε να κάνουµε την πόλη µας, ένα 
σύγχρονο ∆ήµο και να εξασφαλίσουµε τις συνθήκες για να 
παραµείνουν τα παιδιά µας στον τόπο τους.

∆ανιήλ Καλιφατίδης
∆ηµοτικός υπάληλος 

Γεννήθηκα το 1970 και κατοικώ στην Περιοχή Νεάπολη των 
Αχαρνών. Έχω σπουδάσει Μηχανολογία στο ΤΕΪ Χαλκίδας
κι εργάζοµαι στον ∆ήµο Νέας Ιωνίας. Είµαι 
παντρεµένος µε την Ειρήνη ∆αµιανίδη µε την 
οποία έχουµε τρία παιδιά. Έχω διατελέσει επί 
σειρά ετών αντιπρόεδρος στον Σύλλογο 
Τριτέκνων «Η Ζεστή Αγκαλιά», ενώ 
συµµετέχω στα ∆ιοικητικά Συµβούλια 
Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων. 
Επιθυµώ και ελπίζω µέσα από αυτές τις 
δηµοτικές εκλογές να προκύψει µια νέα 
δηµοτική αρχή που θα λειτούργει µε βάση τον 
συµµετοχικό προγραµµατισµό, την αξιοκρατία, 
την διαφάνεια και την κοινωνική αλληλεγγύη. 
Πιστεύω βαθύτατα στην ανάγκη  καθιέρωσης της 
συµµετοχής των πολιτών και των συλλογικών φορέων 
στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Θεωρώ ότι σε έναν προοδευτικό δήµο, ο κάτοικος που µπαίνει στο 
∆ηµαρχείο πρέπει να αισθάνεται ότι µπαίνει σπίτι του και  είµαι βέβαιος 
ότι η παράταξη «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» στην οποία συµµετέχω µε 
επικεφαλής τον Θεόφιλο Αφουξενίδη, µπορεί να πραγµατοποιήσει 
όλα τα παραπάνω µε τη δηµιουργική πνοή που την διακατέχει.
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Οικονοµία: Βιώνουµε ξανά το 2015;
Τ ο τέλος της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να 

µοιάζει µε την αρχή… Όχι µόνο σε πολιτικό 
επίπεδο – µε τις ηχογραφήσεις Πολάκη που 

ξύπνησαν µνήµες από τις πρακτικές  Βαρουφάκη – 
αλλά και σε οικονοµικό.

Μέσα σε ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα είχαµε:
● Την πανάκριβη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές που 

έγινε µε επιτόκιο 3,6% για το πενταετές. Η εξέλιξη αυ-
τή σε συνδυασµό µε την γενικότερη πορεία της οικο-
νοµίας καθιστά εξαιρετικά αµφίβολη την προοπτική 
αποκλιµάκωσης του επιτοκίου για το δεκαετές και την 
οµαλή έξοδο της Ελλάδας στις αγορές.

● Την αστοχία του προϋπολογισµού τον Ιανουάριο σχε-
δόν κατά 1 δισ. ευρώ. Μειωµένα έσοδα κατά 152 
εκατ. ευρώ και µειωµένες δαπάνες κατά 767 εκατ. ευ-
ρώ έναντι του στόχου.

● Την συρρίκνωση της αγοράς εργασίας τον Ιανουάριο. 
Μέσα σε ένα µήνα χάθηκαν 22.333 θέσεις απασχό-
λησης ενώ συνεχίζεται και η επέλαση των ευέλικτων 
µορφών εργασίας που καλύπτουν πλέον το το 
54,47% των θέσεων εργασίας.

● Την προειδοποίηση του Eurogroup ότι η Ελλάδα κιν-
δυνεύει να χάσει τη δόση των 750 εκατ. ευρώ επειδή 

ανέκοψε την πορεία συµφωνηµένων µεταρρυθµίσε-
ων. Τα χρήµατα αυτά αποτελούν µέρος των περίπου 
4,8 δισ. ευρώ σε κέρδη από ελληνικά οµόλογα που 
κατέχουν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης.

● Το νέο πλήγµα που επέφερε στον ελληνικό τραπεζι-
κό τοµέα το «νοµότυπο» καταναλωτικό δάνειο Πο-
λάκη που έκανε τον γύρο του κόσµου.

● Τη µη έγκριση όλων των πρόσθετων επενδύσεων της 
Cosco στο λιµάνι του Πειραιά από την  Επιτροπή Σχε-
διασµού και Ανάπτυξης Λιµένων. Οι επενδύσεις αυ-
τές ξεπερνούσαν τα 200 εκατ. ευρώ και η µη υλοποί-
ηση τους βάζει τεράστια εµπόδια στην υλοποίηση του 
µεγάλου επενδυτικού σχεδίου των Κινέζων που πρέ-
πει να υλοποιηθεί έως το 2021.

● Τη συνεχιζόµενη αβεβαιότητα για την εµβληµατική 
επένδυση στο Ελληνικό. Μετά από τέσσερα χρόνια 
διαβεβαιώσεων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παραµέ-
νουν σύµφωνα µε τους επενδυτές ορισµένες βασικές 
εκκρεµότητες µε κυριότερη αυτήν της προκήρυξης 
του διαγωνισµού για το καζίνο.

● Οι απάτες µε επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ που ήρθαν στο 
φως από τις έρευνες που έκανε το 2018 το Σ∆ΟΕ.

● Οι προεκλογικές υποσχέσεις για την πρόσληψη δε-

κάδων χιλιάδων στον δηµόσιο τοµέα
Όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι δεν σηµατοδο-

τούν την έξοδο της χώρας από την κρίση αλλά την επα-
ναφορά της. Η µεταρρυθµιστική ατζέντα περνά πλέον 
σε δεύτερη µοίρα και σε πρώτο πλάνο έρχονται όλες 
εκείνες οι παθογένειες που έριξαν την χώρα στα βρά-
χια.

Το 2015, η κυβέρνηση Τσίπρα θεωρούσε ότι µπο-
ρούσε να ξεπεράσει τα µνηµόνια και να αντιµετωπίσει 
τις αγορές µε την περιβόητη πολιτική διαπραγµάτευση. 
Έκανε το δηµοψήφισµα και τα αποτελέσµατα είναι γνω-
στά σε όλους.

Τώρα, το 2019, θεωρεί πως µε ένα άλλο πολιτικό 
ζήτηµα, τις υποχωρήσεις στα εθνικά ζητήµατα – και τα 
εύσηµα που εισπράττει από τις ξένες κυβερνήσεις – θα 
µπορέσει να τιθασεύσει τις αγορές και να τις εξευµενί-
σει για τις αριστερές δογµατικές πολιτικές που επανα-
φέρει προεκλογικά. Για µια ακόµη φορά όµως µαταιο-
πονεί. Οι αγορές κρίνουν την κυβέρνηση του µε καθα-
ρά οικονοµικά και τεχνικά κριτήρια. Και όσο δεν το αντι-
λαµβάνονται, η ανέχεια και τα οικονοµικά αδιέξοδα για 
τον ελληνικό λαό θα παρατείνονται.

∆ηµοσιεύτηκε στο  reporter.gr

• 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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Στην Λίνα Παρασκευοπούλου για  το site attikinews.gr

Η Χρύσα Δουρίδα, εκλεγμένη πρόεδρος της Δημοτικής 
Ενότητας Θρακομακεδόνων με την παρούσα δημοτι-
κή αρχή, κατέρχεται ως υποψήφια δήμαρχος Αχαρ-

νών προτείνοντας “μια άλλη οπτική, μια άλλη θέαση των 
πραγμάτων”. Ο συνδιασμός της θεμελιώνει ένα νέο αξιακό 
κώδικα στη διακυβέρνηση του δήμου, με τον άνθρωπο πά-
ντα στο επίκεντρο,  και προτάσσοντας τις αρχές της διαφάνει-
ας, της λογοδοσίας, της γόνιμης διεκδίκησης.

n Χρησιμοποιείτε λέξεις όπως επιλογή, δημιουργία δυνατο-
τήτων, έμπνευση, ενδυνάμωση, ευθύνη, ανάθεση αρμοδιο-
τήτων, ηγεσία, ευτοπία... Όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρανο-
μαστή, την εμπιστοσύνη στον εαυτό και την εμπιστοσύνη 
στον άλλο. Πως θα εμπνεύσετε την εμπιστοσύνη στους κατοί-
κους ενός δήμου, που ταλανίζεται από πολλά προβλήματα 
σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας εδώ και πολλά χρό-
νια και σε μεγάλο βαθμό έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στην 
δημοτική αρχή, αλλά επιπλέον νοιώθουν ανίσχυροι για να 
διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για τους εαυτούς τους και τις οι-
κογένειές τους; 
Για μένα οι άνθρωποι είναι στο επίκεντρο όλων των στόχων. Νιώ-
θω πως όλα εκκινούν από τη διάθεση να προσφέρεις στους αν-
θρώπους, να τους υπηρετείς. Κι αυτό είναι κάτι που για μένα αξί-
ζει πραγματικά γιατί παίρνω κι εγώ αξία μέσα από αυτό καθώς με 
βγάζει από τη ζώνη βολής μου και με ωθεί να εξελιχθώ, να γίνω 
καλύτερη. Έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και αυτό είναι 
επιλογή. Μια επιλογή που στηρίζω, γι΄αυτό κι εγώ εμπνέω με τη 
σειρά μου την εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι ξέρουν ότι κάνεις αυ-
τό που ήδη είσαι. Κι εγώ είμαι αυτή που παίρνει το 100% της ευ-
θύνης για τις εμπνεύσεις, τις υλοποιήσεις αλλά και τις καταρρεύ-
σεις. Έχω επιλέξει να είμαι άνθρωπος του λόγου μου. Και παθιά-
ζομαι με τη δημιουργία. Κυρίως, τη δημιουργία δυνατοτήτων. 
Εκεί που όλοι οι άλλοι βλέπουν προβλήματα, εγώ βλέπω δυνα-
τότητες. Δυνατότητες ένταξης ανθρώπων σε κάτι μεγαλύτερο απ’ 
αυτούς, σπουδαιότερο, ικανό να τους συμπαρασύρει σε μια δί-
νη ανέλιξης. Ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους, τους καθιστάς 
πάλι ικανούς να εμπιστευτούν, κυρίως τον εαυτό τους και την ικα-
νότητά τους να είναι παίχτες και όχι θεατές σ’ αυτό το παιχνίδι που 
λέγεται ενασχόληση με τα κοινά ή αλλιώς… ζωή.

n Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά και τι άλλο πιστεύετε ότι πρέ-
πει να γίνει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, ώστε να νοιώ-
θουν ασφαλείς οι δημότες και να τονωθεί το αίσθημα της εμπι-
στοσύνης προς την Δημοτική Αρχή;
Το θέμα της πολιτικής προστασίας είναι πρωταρχικής σημασίας 
για όλους μας. Αφορά στη ζωή μας, στη ζωή των παιδιών μας. 
Ζώντας σε μια κοινότητα χτισμένη στις παρυφές του Δρυμού της 
Πάρνηθας, κι έχοντας βιώσει την απειλή από πυρκαγιές σε πολ-
λές περιπτώσεις, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευαισθητοποιη-
μένη στο θέμα αυτό. Το νοτιότερο μέρος του Δήμου μας αντίστοι-
χα ταλανίζεται από το πρόβλημα των πλημμυρών, ένα ζήτημα 
που χρονίζει και του οποίου τη λύση οφείλουμε να επισπεύσου-
με. Έχω πραγματικά ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης της υπη-
ρεσίας της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, των αντικειμε-
νικών δυσκολιών, καθότι μιλάμε για δυνάμεις που σαφώς μας 
ξεπερνούν, μα και των ανεπαρκειών σε πολλά επίπεδα: εκπαί-
δευσης, στελέχωσης, εξοπλισμού, ενημέρωσης, οργάνωσης, συ-
ντονισμού αλλά και κυρίως έμπνευσης συνεργειών. Έχοντας συ-
νομιλήσει και συνεργαστεί με ανθρώπους της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, του Δασαρχείου, της Περιφέρειας, της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και πάμπολλων εθελοντι-
κών ομάδων και έχοντας οργανώσει ομάδες εθελοντικής πυρο-
φύλαξης, γνωρίζω πολύ καλά πως είναι διαθέσιμα πάρα πολλά 
μέσα και ανθρώπινο δυναμικό που απλά δεν αξιοποιούνται. Εί-
ναι καθαρά θέμα απόφασης και προτεραιοτήτων. Έχουν γίνει 
προσπάθειες αποκατάστασης και λειτουργίας του έργου πυρό-
σβεσης της οδού Μακεδονίας, το οποίο δεν έχει όμως ακόμα 
ηλεκτροδοτηθεί και υδροδοτηθεί (!), και αντικαταστάθηκε η 
αντλία πυρόσβεσης της οδού Σιατίστης, που αποτελούσε πάγιο 
αίτημα του τοπικού συμβουλίου αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούμε να επαναπαυθούμε.

n Ένα μεγάλο θέμα στο δήμο Αχαρνών είναι η εγκλη-
ματικότητα κι όμως φαίνεται ότι το Α.Τ. Θρακομακεδό-
νων υπολειτουργεί. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ισχύει 

και ποιές μπορούν να είναι οι λύσεις;
Το ζήτημα της εγκληματικότητας είναι… καυτή πατάτα προφα-
νώς. Ας ξεκινήσω από το  Α.Τ. Θρακομακεδόνων, το οποίο δεν 
είναι τμήμα αλλά σταθμός. Όπως όλοι αυτοί που καταργήθηκαν 
πρόσφατα σε όλη τη χώρα στα πλαίσια περικοπών και ακριβώς 
επειδή δεν μπορούσαν παρά να υπολειτουργούν. Με συντονι-
σμένες ενέργειες κατοίκων, του Τοπικού Συμβουλίου και της Δη-
μοτικής Αρχής, ο σταθμός Θρακομακεδόνων διατηρήθηκε, κατ’ 
εξαίρεση, για όλους τους σωστούς λόγους κατ’ εμέ, μα χωρίς να 
τηρηθεί η δέσμευση πως θα στελεχωνόταν με προσωπικό και θα 
παρείχε μόνιμες εποχούμενες περιπολίες στην περιοχή, κάτι που 
θα συντελούσε στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των 
πολιτών. Αντ’ αυτού δεσμεύεται ένας αριθμός αστυνομικών που 
δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει καμία υπηρεσία. Οι κάτοι-
κοι Θρακομακεδόνων επιχείρησαν να δώσουν μία λύση στο 
πρόβλημα των αυξημένων κλοπών και ληστειών στην περιοχή 
με ένα «μαζικό» συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης το οποίο δεν 
λύτρωσε αλλά σίγουρα ανακούφισε την περιοχή. Αξίζει ίσως να 
μελετηθεί αν θα μπορούσε να επεκταθεί πιλοτικά αυτό το εγχεί-
ρημα και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας και οπωσδήποτε 
στους δημόσιους χώρους, με ανάληψη της οικονομικής υποχρέ-
ωσης από τον Δήμο, με σκοπό την προστασία των πολιτών αλ-
λά και της δημόσιας περιουσίας από βανδαλισμούς κτλ. Αυτό 
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως η ευθύνη καταστο-
λής του εγκλήματος δεν παραμένει εξ ολοκλήρου στην Αστυνο-
μία. Όσον αφορά στην εγκληματικότητα στο Δήμο μας, χωρίς να 
θέλω να μειώσω τη σπουδαιότητα του προβλήματος και τις δυ-
σκολίες με τις οποίες μεγάλη μερίδα του πληθυσμού έρχεται αντι-
μέτωπη στην καθημερινότητά της, πιστεύω πως είναι όλο αυτό 
σε μεγάλο βαθμό ένα «κοστούμι» που τεχνηέντως μας έχουν φο-
ρέσει γιατί έτσι τους βολεύει, και το οποίο εμείς οι ίδιοι έχουμε 
αποδεχτεί επειδή αρνούμαστε να πάμε να κάνουμε ό,τι χρειάζε-
ται προκειμένου να υιοθετήσουμε μία ταυτότητα που αντικατο-
πτρίζει τη δική μας αλήθεια, μία ταυτότητα που μας αξίζει. Μόλις 
απεκδυθούμε σαν Δήμος αυτό το ρόλο και φωτίσουμε, κυριο-
λεκτικά και μεταφορικά, τις ομορφιές  του τόπου και δημιουργή-
σουμε παντού αυτό που εγώ ονομάζω «ευτοπίες», τότε ο Δήμος 
Αχαρνών θα πάψει να είναι ο Δήμος της εγκληματικότητας.

n Έχετε διατελέσει πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Θρακο-
μακεδόνων και διεκδικείτε το αξίωμα της δημάρχου Αχαρ-
νών. Μέσα από την εμπειρία σας, έχετε βρει ένα μοντέλο δια-
κυβέρνησης, που θα καλύψει τις ανάγκες του δήμου αυτού, 
που αποτελεί κι ένα μωσαϊκό διαφορετικών κοινωνικών ομά-
δων; 
Είναι γεγονός πως οι Θρακομακεδόνες είναι ένα μικρό κομμάτι 
του Δήμου Αχαρνών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ανά-
γκες. Οι αρμοδιότητές μου ως πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας 
ωστόσο άπτονταν όλων των θεμάτων που αφορούν και τον υπό-
λοιπο Δήμο. Χρειαζόταν καθημερινά να συνδιαλεγώ και να συ-
νεργαστώ με αιρετούς και υπαλλήλους απ’ όλα τα τμήματα και 
τις υπηρεσίες προκειμένου να λυθούν ζητήματα καθημερινότη-
τας και όχι μόνο. Μη διαχειριζόμενη φυσικά, ούτε χρήματα, ού-

τε εργαλεία, ούτε ανθρώπους, μόνο… επαίτης μπορούσα να εί-
μαι, κάτι που ευτυχώς αλλάζει σε κάποιο βαθμό με τον Κλεισθέ-
νη. Ωστόσο, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τις παθογένειες της δι-
ακυβέρνησης του Δήμου, καθώς και πάρα πολλά στοιχεία που 
ανήκουν στο ενεργητικό του και αξίζουν να αναδειχτούν και να 
αξιοποιηθούν. Παρότι λοιπόν υπάρχουν διαφορετικά ζητήματα 
από γειτονιά σε γειτονιά, καθότι μιλάμε για ένα τεράστιο Δήμο με 
διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, εγώ δεν βλέπω διαφορά ως 
προς τη διακυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ανθρώ-
πους, και όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται τα ίδια πράγματα από αυ-
τούς  που επιλέγουν να τους εκπροσωπήσουν: σεβασμό, αξιο-
πρέπεια, αυθεντικό ενδιαφέρον. Η δική μας πρόταση θεμελιώνει 
ένα νέο αξιακό κώδικα στη διακυβέρνηση του Δήμου. Προτάσ-
σουμε τη δράση, τη δημιουργικότητα, τη γόνιμη διεκδίκηση, τη 
συνέπεια, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, με στόχευση να μπει ένα 
τέλος στην καταβύθιση ενός ιδιαίτερου και ιστορικής σημασίας 
Δήμου. Όσο για τα προβλήματα, όποια κι αν είναι αυτά, με έναν 
τρόπο λύνονται πάντα: βήμα - βήμα, μα με σταθερό και αδιάλει-
πτο βηματισμό.

n Έχετε πρωτοστατήσει σε διάφορες δράσεις, όπως αυτήν της 
δημιουργίας παιδικής βιβλιοθήκης. Πόσο σημαντική είναι μια 
τέτοια πρωτοβουλία για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των 
παιδιών; Τι άλλα βήματα πρέπει να γίνουν, για να αποτελέσει 
σημαντικό στήριγμα για τους γονείς και τους κηδεμόνες;
Όταν ανέλαβα, εθελοντικά, τη θέση της υπεύθυνης της βιβλιο-
θήκης του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων, δεν είχα κά-
ποιο σχέδιο για το τι θα δημιουργήσω. Απλά είναι δική μου ανά-
γκη να μεταμορφώνω τους χώρους στους οποίους μπαίνω, να 
αγγίζω τις ζωές των ανθρώπων και να εξελίσσομαι μέσα απ’ αυ-
τό. Δημιούργησα λοιπόν το παιδικό τμήμα, με χορηγίες, δωρε-
ές, προσφορά εθελοντικής εργασίας και πολλή προσωπική δου-
λειά που απόλαυσα στο έπακρο. Αυτό που συνέβη στην πορεία 
ήταν ότι οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν. Γράφτηκαν νέα μέλη, 
προσφέρονταν να κάνουν δωρεάν δράσεις, συμμετείχαν στις δι-
αδράσεις… Έπαψε άρα να είναι δικό μου. Έγινε δικό μας. Κι αυ-
τό με εμπνέει. Αυτή είναι η αξία. Όχι τα ίδια τα βιβλία. Δεν έχει να 
κάνει ούτε με τη γνώση. Αυτή είναι προσβάσιμη σε όλους εύκο-
λα πια. Αλλά εδώ δημιουργήσαμε τη δική μας «ευτοπία». Συμ-
μετέχουμε σε κάτι ανώτερο από μας, εντάσσοντας κι άλλους αν-
θρώπους σ’ αυτό. Είναι κάτι που κάνει τον κόσμο συμμετοχικό, 
γι’ αυτό του δίνει αξία. Πέρα από τις δράσεις της βιβλιοθήκης θα 
ήθελα όμως να αναφέρω και τον μεγάλο αριθμό τμημάτων για 
όλες τις ηλικιακές ομάδες που προσφέρουμε δωρεάν στους δη-
μότες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανήκουν και να αλληλε-
πιδρούν, όπως μαθήματα λογοτεχνίας, ιστορίας, αγγλικών, Ευ-
τυχίας (!), ζωγραφικής, ικεμπάνα, θεατρικής αγωγής, life 
coaching, σχολή γονέων κ.α. Κι αν κατάφερα να τα στήσω όλα 
αυτά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και με ελάχιστα χρήματα, χω-
ρίς να έχω κάποια ειδίκευση σχετική, φανταστείτε τι μπορεί να γί-
νει σ’ ολόκληρο το Δήμο αν εμπνευστούν μερικοί άνθρωποι. Τέ-
λος, έχοντας οργανώσει ιδιωτικά, μέσω ενός αθλητικού συλλό-
γου, ένα summer camp, με τεράστια επιτυχία, και βλέποντας πό-
σο μεγάλη ανάγκη υπάρχει γι’ αυτό, βλέπω τη δυνατότητα ν’ 
ανοίγεται ώστε να δημιουργηθούν αντίστοιχοι πυρήνες ποιοτι-
κής απασχόλησης των παιδιών, υπό την αιγίδα του Δήμου, πραγ-
ματικά με ελάχιστο κόστος.

n Όσων αφορά στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και στις συνερ-
γασίες που ενδέχεται να προκύψουν, πως θα εξασφαλίσετε 
την ύπαρξη κοινών προτεραιοτήτων και την εξεύρεση μεθό-
δων επίλυσης, που δεν θα αντικρούουν η μια την άλλη;  
Αν έχω σαν άνθρωπος ένα «χάρισμα», αυτό είναι να φέρνω 
κοντά τους ανθρώπους. Να κάνω τη ζεύξη ανάμεσα σε διαφο-
ρετικές δυναμικές και να μετουσιώνω τις εντάσεις σε κοινούς 
τόπους. Η πρόκληση δε θα είναι λοιπόν να συνεργαστώ με 
όσους χρειαστεί, μα να αναδείξω το δυναμικό του καθενός και 
να δημιουργήσω ένα πεδίο δυνατοτήτων που θα ανεβάσει την 
προσπάθεια εκθετικά. Ο καθένας μας έχει κάτι να συνεισφέ-
ρει. Μπορώ να διαχειριστώ ανθρώπους, καταστάσεις και ιδέ-
ες. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν αυτοπροσδιορίζο-
μαι μέσα απ’ αυτό, δεν έχω δεσμεύσεις από πουθενά κι από 
κανέναν, απλά εμπνέομαι από το να υπηρετήσω ένα όραμα, 
κι αν αυτό είναι να γίνει μέσα από συνεργασίες, τόσο το καλύ-
τερο. Το να δουλεύω με ανθρώπους για ανθρώπους, με τον 
βέλτιστο τρόπο και στοχεύοντας στο βέλτιστο αποτέλεσμα, αυ-
τό είναι το προσωπικό μου στοίχημα.

Χρύσα  Δουρίδα:   «Εκεί που όλοι οι άλλοι
βλέπουν  προβλήματα, εγώ βλέπω δυνατότητες»



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 



Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που κάποια στιγμή στην ζωή του δεν είχε 
μια σχέση με τον αθλητισμό. Και είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι Αθλητισμός 
είναι μόνο τα δύο πιο διαδεδομένα σπόρ… Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. 
Ο Αθλητισμός, είναι κάτι πέρα από αυτά: είναι Ιδέα, είναι τρόπος ζωής, είναι 
Αντίληψη, είναι Υγεία. Και – πράγμα απόλυτα λογικό – σαν δικαίωμα για 
κάθε πολίτη, αποτελεί ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να δώσει ισότιμες 
ευκαιρίες για άθληση σε όλες τις κατηγορίες των πολιτών. 
Ας ξεκινήσουμε νωρίς! Και ας επενδύσουμε στην νέα γενιά από νωρίς, μέσα 
από τον σχολικό αθλητισμό. Εκεί που όλα «χτίζονται» στην ψυχή ενός παιδιού 
ή ενός εφήβου. Εκεί που ξεκινά η καλλιέργεια, εκεί ακριβώς – όλοι εμείς οι 
άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε 
αθλητικά όλους τους νέους μέσα από δράσεις, κεντρίζοντάς τους το ενδιαφέρον 
ώστε να ασχοληθούν πιο ενεργά με την άθληση. Σκεφτείτε λοιπόν πόσα είναι τα 
οφέλη: υγιής τρόπος ζωής, βελτίωση της φυσικής κατάστασης, καμία αδράνεια 
ή υποκινητικότητα, και ένα οριστικό «αντίο» στην παχυσαρκία.
Τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα ! Ο δημότης πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι 
αβοήθητος, ούτε ο Δήμος σχεδιάζει από λευκό χαρτί. Υπάρχει μια σειρά από 
πρωτότυπα και καινοτόμα προγράμματα, που χρηματοδοτούνται μάλιστα από την 
Ευρωπαϊκή ένωση. Χωρίς να υποτιμώ κάποιο, ξεχωρίζω το πρόγραμμα «BE-
ACTIVE» που υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
με  τους τοπικούς αθλητικούς  φορείς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα σχολεία, 
και φυσικά σε συνεννόηση, οργάνωση και αρωγή του Δήμου. Έτσι, δράσεις 
όπως είναι οι οργανωμένες ποδηλατοδρομίες, η Πεζοπορία και οι αθλοπαιδιές, 
μπορούν με ελάχιστο ή και καθόλου κόστος για τον Δήμο να περάσουν στην 
καθημερινότητα κάθε παιδιού. Πολλές φορές… Δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο. 
Μαζί, θέλει και γνώση για τις πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν, για να 
μην μένουν ανεκμετάλλευτες. 
Ο Δήμος παίρνει την ευθύνη! Και την παίρνει… χθές! Ένας σύγχρονος 
και «έξυπνος» Δήμος δεν κάνει απλά μια διαχείριση της καθημερινότητας. 

Εγώ τουλάχιστον, δεν ονειρεύτηκα ποτέ έναν τέτοιο Δήμο. Ο Δήμος οφείλει 
να ασχοληθεί με την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου και μακροπρόθεσμου 
Στρατηγικού σχεδιασμού για τον αθλητισμό, κοιτώντας όχι μόνο το σήμερα, 
αλλά και πολλές δεκαετίες μπροστά. Να προβλέψει – με άλλα λόγια – και να 
υλοποιεί προγράμματα και δράσεις που να είναι πραγματικά σύγχρονα και 
να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του δημότη. Δηλαδή… «Να 
διαβάσει» καλά τον δημότη, γιατί μόνο τότε θα καταφέρει να του αποδώσει 
όσα του αξίζουν και δικαιούται. Τα «Προγράμματα μαζικού αθλητισμού – 
Προγράμματα Άθλησης για όλους» είναι χρηματοδοτούμενα από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, υλοποιούνται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού και έχουν σημαντική θέση στη ζωή κάθε σύγχρονης πόλης, καθώς 
έχουν συνδεθεί με την καλή υγεία, την αναψυχή και τη διασκέδαση. 
Τα είπαμε όλα; Για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα προγράμματα όμως, υπάρχουν 
δύο πολύ βασικές έννοιες: Τεχνογνωσία και Διοικητική οργάνωση! Χωρίς αυτά, 
καμία Δημοτική αρχή δεν θα μπορέσει να δώσει την ευκαιρία για άθληση σε 
όλες τις κατηγορίες πολιτών, και μοιραία θα καταφέρει το ελάχιστο, δηλαδή 
αυτό που βιώνουμε όλοι μας σήμερα: να προσφέρει Αθλητισμό μόνο σε ένα 
πολύ μικρό ποσοστό των δημοτών.
Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε Ολυμπιακός Δήμος… Τίποτα απ΄όσα διαβάσατε, 
δεν είναι ανέφικτο. Και ένα μέρος της λύσης, είναι δίπλα μας! Η ορθότερη 
αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και ειδικότερα οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού ! Και τα δύο, μπορούν να 
καλύψουν τόσο τις καθημερινές αθλητικές ανάγκες των Δημοτών μας, όσο και 
να αποτελέσουν πηγή εσόδων αν – με το σωστό Management – οι πύλες της 
πόλης μας ανοίξουν φιλοξενώντας δεκάδες Αθλητικά σωματεία και συλλόγους, 
από όλη την Αττική.

Δήμος και Αθλητισμός: πως θα πάρει 
ο δημότης όλα όσα δικαιούται!

(*)(*) σύμφωνα με το ισχύον Οργανωτικό πλαίσιο αυτών όπως καθορίζεται στην υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (Φ.Ε.Κ. 1774/Β/17-6-2016) Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

Γιάννης Νίκας, 
Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος

Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος - ΣπΥρΟΣ ΒρεΤΤΟΣ
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– 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 Θρακοµακεδό-

νων. Με το πέρας της θητείας µας αφήσαµε έναν ∆ήµο ΥΓΙΗ, έναν ∆ήµο µε ΓΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑ. Θητεία σε έναν ∆ήµο µι-
κρό 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.

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΜΕ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ
Ονοµάζοµαι Κατερίνα Κατσανδρή, κατάγοµαι από τις Αχαρνές, είµαι Ιατρός 
Παθολόγος στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός» καθώς και 
υποψήφια ∆ιδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στις προσεχείς εκλογές θα 
είµαι υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος στην Ανατολική Αττική µε τον 
συνδυασµό του Υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη.

∆εν θέλω να κάνω λόγο για αίσθηµα ευθύνης. Ούτε να κουράσω τους 
συµπολίτες µου µε µακρόσυρτες ανακοινώσεις κι οµιλίες γεµάτες υποσχέ-
σεις, που την επόµενη των εκλογών ξεχνιούνται. Είµαι ένας νέος άνθρωπος 
που νοιάζοµαι στο µέγιστο βαθµό για τον τόπο στον οποίο ζω κι εργάζοµαι. 
∆εν είναι στην ιδιοσυγκρασία µου να στρίβω το κεφάλι µου στα προβλή-
µατα της καθηµερινότητας - µικρά ή µεγάλα- που απασχολούν τους συµπο-
λίτες µου. Αρνούµαι να ασπαστώ τη λογική του «δε βαριέσαι»,

Στη ζωή µου έχω µάθει να παλεύω. Να διεκδικώ. Να αγωνίζοµαι. Να 
πετυχαίνω. ∆εν διεκδικώ απλά την ψήφο των συµπολιτών µου για την Πε-

ριφέρεια Αττικής. Θέλω να ενώσω µε εσάς τη φωνή µου, τις δυνάµεις µου 
και την αστείρευτη όρεξη για δουλειά, για το καλό του τόπου µας.

Επειδή θεωρώ ότι αυτό το έργο πρέπει να υπερασπιστώ µαζί µε τους 
άλλους συναδέλφους και συνεργάτες, Επειδή στη διαδροµή µου φρόντι-
ζα πάντα να έχω µία διακριτή και συνεπή προσέγγιση και στάση, σεβόµε-
νη την ιδιαιτερότητα και την αυτονοµία των θεσµών, Επειδή πιστεύω ότι, 
όταν συγκρούεται η κοµµατική γραµµή και πειθαρχία, µε την πολιτική µα 
πάνω απ1 όλα ανθρώπινη συνέπεια πρέπει να κυριαρχεί η δεύτερη, Απο-
φάσισα να είµαι υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος µε τον Γιώργο Πα-
τούλη στην Ανατολική Αττική.

Στηρίξτε µε. Ταχθείτε στο πλευρό µου. Ελάτε να ενώσουµε τις φω-
νές µας και την όρεξη για δουλεία µαζί µε τον Γιώργο Πατούλη. Μαζί να 
φτιάξουµε τον τόπο µας. Μαζί για να αποκτήσει η Αττική την λάµψη και 
την αίγλη που της αξίζει. Μαζί για τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ στην Αττική µας.



Συμπολίτες  και  Συμπολίτισσες ,
Γνωρίζοντας  τις  ανάγκες  , τα  όνειρα αλλά και τις  απατήσεις των ανθρώπων στο  

Δήμο  που  ζούμε  αποφάσισα   με  το  δικαίωμα  που μου δίνει η πορεία μου μέχρι σή-
μερα να διεκδικήσω  την εμπιστοσύνη  σας και  να  ζητήσω  τον  ένα  σας  Σταυρό  στις  
Δημοτικές  εκλογές . Θα  επικοινωνούμε  … όμως  ας  ξεκινήσουμε  με το  Ποιος είμαι:

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΗ

Ο Ιωάννης  Μίχας   γεννήθηκε  το 1976 στο  Δήμο Αχαρνών. Γονείς  του  είναι  ο  Ευ-
άγγελος  Μίχας   και  η  Φανή  Μίχα – Χατζηπέτρου.  

Είναι   Έγγαμος  με την Καράμπελα  Βασιλική   και  έχει  μια κόρη την  Θεοφανεία. 
Είναι Πτυχιούχος ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ  - ΧΗΜΙΚΟΣ 
Μετά  την  ολοκλήρωση  των  σπουδών του παρακολούθησε  μεταπτυχιακά σεμι-

νάρια  πάνω στην Αμπελουργία  και  Μεταπτυχιακές  Σπουδές – Master  στην επιστήμη  
Οίνου – Ζύθου  στο  σημερινό  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Αττικής .

Παράλληλα  υπήρξε  Σπουδαστής  στο Δημόσιο  ΙΕΚ  Κηφισίας  τμήμα  Δημοσιο-
γραφίας  και  στο  ΔΙΕΚ  Νέας  Ιωνίας  τμήμα  Υποκριτικής  Θεάτρου – Κινηματογράφου.

Κατά  την Στρατιωτική  του θητεία  ανέλαβε  ως  απόφοιτος της  Σχολής Εφέδρων 
Αξιωματικών  Πεζικού  Ηρακλείου Κρήτης  την  Διοίκηση του  Ειδικού  μηχανοκινήτου  
Λόχου στο 224  Τάγμα Πεζικού στην Νήσο Λήμνος και  στην συνέχεια  ως  Έφεδρος  Αν-
θυπολοχαγός  την Διδασκαλία  οπλιτών   στο  Κέντρο  Έρευνας και Τεχνολογίας  Στρα-
τού   του  ΓΕΣ.  Σήμερα  είναι  μέλος  στο Σύνδεσμο  Εφεδρων σε  εφεδρεία  Αξιωματι-
κών  και   έφεδρος  Υπολοχαγός  ΠΖ.

Διατηρεί   Χημείο -  Οινολογικό  Εργαστήριο   Δοκίμων  και  Αναλύσεων  με  έδρα  
το  Δήμο  Αχαρνών  από το  2006  ενώ  παράλληλα  ως  Οινολόγος  είναι  Εξωτερικός  
Συνεργάτης  του  Αμπελουργικού  Συνεταιρισμού  Μεγάρων .

Έχει    γράψει   τρία  βιβλία το  ένα  το 2002 με τίτλο  « ΟΙΝΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ » το  
Δεύτερο  το  2005  με  τίτλο  ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΙΑ  ΟΙΝΟΥ  και  το  τρίτο   το  2008  Με τίτ-
λο  «ΑΡΤΖΙ  ΜΠΟΥΡΤΖΙ  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ» .

Υπήρξε   εμπνευστής – Ιδρυτής  και  Πρόεδρος  από  το 2005  έως  και  το 2008  του  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ» .

Υπήρξε   Πρόεδρος  Στην  ΛΕΦΚΑ (Λέσχη  φίλων  Κρασιού  και  Αποσταγμάτων  Ατ-
τικής)

Είναι   Μέλος  στην  Ιστορική  Λογογραφική  Εταιρεία  Αχαρνών  ( ΜΕΛΟΣ  ΠΕΙΘΑΡ-
ΧΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ) , στον  Όμιλο  Φίλων  Δημοτικής  Πινακοθήκης  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΣΕ-
ΒΑΣ   ( Διοικητικός  Σύμβουλος ) , στο  σύλλογο  Κρητών   Αχαρνών ,  στο  Παράρτημα  
Αντικαρκινικής  Εταιρείας  Αχαρνών – φυλής  και  Μέλος  στην  Πανελληνιά  Ένωση  
πτυχιούχων  Οινολόγων….κα  φορείς .

Υπήρξε   Δημοτικός  Σύμβουλος ( 2010 – 2013 ) επί  Δημαρχίας  Σωτήρη  Ντούρου 
Πρόεδρος   ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης    ( 2010  - 2012 )
Εντεταλμένος   Σύμβουλος  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   - Δημάρχου  Αχαρνών   ( 2012 – 

2013)
Διοικητικός   Σύμβουλος  σε  ΝΠΔΔ  του  Δήμου  Αχαρνών   ΚΑΠΗ -  ΔΗΦΑ  -  ΠΝΕΥ-

ΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ   ( 2010 – 2013 )   ΚΑΙ  ΤΕΛΟΣ  ΜΕΛΟΣ   Τέως  
Δημαρχιακής  και  Νυν  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Δήμου   Αχαρνών  ( 2012 – 2013)  

Το   2014  έθεσε   υποψηφιότητα    με  επικεφαλή  το   Σπύρο   Ι.  Βρεττό  στην  Δη-
μοτική  Ενότητα  Θρακομακεδονων   και  ενώ  βγήκε  πρώτος  σε  Σταυρούς  προτιμή-
σεως  δεν κατάφερε  να  εκλέγει  λόγο   κατανομής   εδρών .

Τέλος   υπήρξε  Διοικητικός   Σύμβουλος  στο ΝΠΔΔ  Σχολ.   Επιτροπής  Πρωτοβάθ-
μιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Αχαρνών   το  Διάστημα  2014 – 2016  Προτεινόμενος  από  
την  Αντιπολίτευση.

Σήμερα   είναι   Διοικητικός  Σύμβουλος  -  Υπεύθυνος  Δημοσίων  Σχέσεων  Του  
Ομίλου Φίλων  Δημοτικής  Πινακοθήκης  Αχαρνών  « ΧΡΗΣΤΟΣ   ΤΣΕΒΑΣ »

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    με  την  Ανεξάρτητη   Δημοτική  Πα-
ράταξη   «ΑΧΑΡΝΕΣ  -ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  ΔΗΜΟΣ»   με  επικεφαλή  το  ΣΠΥΡΟ   Ι.  ΒΡΕΤ-
ΤΟ.
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ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 
«Νέες εγκαταστάσεις - νέα πνοή»
Όλοι όσοι διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών (Βαρυμπόμπη, Θρακομα-
κεδόνες, Τατόι) γνωρίζουν ότι στην περιοχή λειτουργούν εδώ και 40 χρόνια τα Μο-
ντεσσοριανά Σχολεία - Παιδαγωγική Πρωτοπορία. Το σχολείο αποτελείται από Παιδι-
κό Σταθμό, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο και πρόσφατα εγκαταστάθηκε σε 
έναν νέο, ανακαινισμένο χώρο στην πλατεία της Βαρυμπόμπης. Κατεβαίνοντας λοι-
πόν την οδό Πεύκων από την πλατεία της Βαρυμπόμπης, στο νούμερο 13, θα συνα-
ντήσουμε το παραδοσιακό οίκημα που εμπνεύστηκε ο μεγάλος αρχιτέκτονας Κιτσί-
κης, όπου σήμερα εδρεύουν τα Μοντεσσοριανά σχολεία μας και που παλαιότερα στε-
γάζονταν οι κατασκηνώσεις της Εμπορικής Τράπεζας. 

Το σχολείο δεν άλλαξε απλώς κτήριο, αναβαθμίστηκε γενικώς. Δεν είναι «τρόπος 
του λέγειν» η λέξη αναβάθμιση, καθώς στους σημερινούς χώρους του σχολείου πε-
ριλαμβάνονται ένα υπαίθριο πετρόκτιστο θέατρο, δύο μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου 
και ένα μικρότερο με σύγχρονους χλοοτάπητες, ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο 
βόλεϊ με ειδική ελαστική επίστρωση. Στον εξωτερικό χώρο είναι αναπτυγμένη και η 
παιδική χαρά των σχολείων, στην οποία έχουν τοποθετηθεί ειδικές ελαστικές, προστα-
τευτικές πλάκες με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την αποφυγή ατυ-
χημάτων σε περίπτωση πτώσης των παιδιών. Παρατηρούμε λοιπόν πως όλοι οι χώ-
ροι του σχολείου είναι διαμορφωμένοι με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών. 

Δεν πρέπει να παραληφθεί σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι το σχολείο στεγά-
ζεται σε τρεις διαφορετικούς χώρους, που στο σύνολό τους είναι περίπου 14.000 τ.μ.. 
Τρία είναι τα κτήρια του σχολείου, το ένα κτήριο στεγάζει την Προσχολική Αγωγή, το 
άλλο το Δημοτικό Σχολείο και το τρίτο το Γυμνάσιο. Πολύ σημαντικό βέβαια είναι και 
το γεγονός ότι στους νέους χώρους υπάρχουν πάνω από 130 πεύκα, χωρίς να παρα-
λείπεται και εκεί η ασφάλεια. Όλοι οι χώροι καλύπτονται από ειδικό σύστημα πυρα-
νίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης με μεγάλες αποθήκες νερού, διότι αφού ο χώ-
ρος «βρίθει» από πεύκα, ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς το καλοκαίρι. 

Εσωτερικά οι ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες κατασκευάστηκαν με σκοπό να εξυ-
πηρετήσουν τις ανάγκες των διαφορετικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων. Οι τάξεις 
διαμορφώθηκαν έτσι, ώστε να μην είναι απλώς όμορφες, αλλά λειτουργικές και ασφα-
λείς. Η αισθητική και η διακόσμηση των χώρων είχε εξ αρχής στόχο να λειτουργεί θε-
τικά στην ψυχολογία των παιδιών και ταυτόχρονα να τους εμπνέει και να καλλιεργεί 
τη δημιουργικότητα και τη  φαντασία τους. 

Η ιστορία του σχολείου λοιπόν συνεχίζεται για 63ο έτος σε νέες κτηριακές υποδο-
μές αλλά με την ίδια αγάπη για το παιδί και τη μάθηση.

Σταματελάτου Πλουσία
Εκπαιδευτικός, M.Ed.



24 Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

   13674

∆εξιώσεις

Κοινωνικές 
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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 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ   ΑΧΑΡΝΩΝ
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Έφτασε η ώρα για τη µεγάλη χοροεσπερίδα του Συλλόγου Κρητών
Αχαρνών, το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019 και ώρα 9:00µµ στο κρητικό κέντρο

ΑΟΡΗ (Λ.Κηφισού 40, Αθήνα - δίπλα στο ΚΤΕΛ Κηφισού). 

Μεγάλο κρητικό γλέντι µε το συγκρότηµα του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΟΥΛΗ.
Το µενού περιλαµβάνει ορεκτικά, ρακή, βραστό, πιλάφι, σαλάτες, µπριζόλα,

καθώς και απεριόριστα αναψυκτικά & κρασιά.

Για κρατήσεις θέσεων µπορείτε να απευθύνεστε
στα τηλέφωνα: 6944-576233, 6977-760007, 6943-489540.

Σας περιµένουµε όλους. ΚΑΛΗ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ
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49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760 
E-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

 
 

 

ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  03/03 - ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΑΙΓΙΟ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ
Εισιτήριο 17€

ΚΥΡΙΑΚΗ  17/03 • ΒΡΑΔΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
 στο ΔΙΟΓΕΝΗΣ Studio
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ-ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ-ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ  
Αναχώρηση απόγευμα: 18:00μμ-επιστροφή 00.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ  10/03 • ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                     
“ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ”  
Εισιτήριο 10€/άτομο Αναχώρηση:16:15

23/03 – 25/03 ΣΑΒΒΑΤΟ - ΔΕΥΤΕΡΑ
• 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  στη  ΖΑΚΥΝΘΟ 
Εισιτήριο 130€ 
(περιλαμβάνεται μεταφορά, εισιτήριο ferry boat, 2 διανυκτερεύσεις, 2 προγεύματα) 

26/04 – 29/04 Μ.Παρασκευή - Δευτέρα του Πάσχα • 4ΗΜΕΡΗ  ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-ΣΟΥΛΙ–ΖΑΛΟΓΓΟ- Ι.ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ–ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ-
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ
 Εισιτήριο 220€ 
(περιλαμβάνεται μεταφορά,3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4*sup, αναστάσιμο δείπνο, πασχαλινό γεύμα) 
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 Τσικνοπέµπτη,  ηµέρα γιορτής και διασκέδασης στα ΚΑΠΗ 
του ∆ήµου Αχαρνών. Στο ΚΑΠΗ,  στο Κεντρικό Μενίδι και 
στον Κόκκινο Μύλο,  µαζί µε τους «πρεσβευτές» της ωρι-

µότητας,  τους εκ-
φραστές της σύ-
νεσης και τους αν-
θρώπους που 
µας δίδαξαν αν-
θρώπινες αξίες. 
Χρόνια τους Πολ-
λά και συγχαρη-
τήρια στη ∆ιοίκη-
ση της ∆ΗΦΑ και 
το προσωπικό 
που κάθε φορά κάνουν την υπέρβαση ανθρωπιάς,  προσφέρο-
ντας πολλά,  πέρα από τα υπηρεσιακά καθήκοντα και τις επαγγελ-
µατικές υποχρεώσεις.

Στην χο-
ροεσπε-
ρίδα του 

Συλλόγου Θεσ-
σαλών Αχαρ-
νών, ενός συλ-
λόγου που µε-
ταλαµπαδεύει 
τα ήθη και τα 
έθιµα των Θεσ-
σαλών στην πόλη µας. 
Μαζί µε τα ήθη και τα έθιµα, φέρουν το κέφι τους και τη ζω-
ντάνια τους, αλλά και τη διάθεση προσφοράς στους συµπο-
λίτες µας. 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε 
το Σάββατο, 23-2-2019 η εκδήλω-
ση για την κοπή της καθιερωµένης 

πια «Αποκριάτικης βασιλόπιτας» του 
Οµίλου Φίλων ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 
Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς», η οποία 
συνεχίστηκε µε καλό φαγητό, κρασί, πα-
ραδοσιακές ντόντιλιες και ζωντανή µου-
σική. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πα-
ραδοσιακή ταβέρνα «ο Μήτσης», την 
οποία ο ζωγράφος έχει εξ ολοκλήρου δι-
ακοσµήσει µε εξαιρετικές τοιχογραφίες, 
των οποίων οι θεµατικές καλύπτουν την 
ιστορία των Αχαρνών, µε πιο γνωστή 
την απεικόνιση των Αχαρνών το 1906.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία 
τους εκλεκτοί φίλοι του Οµίλου ανάµε-
σα στους οποίους: ο Βουλευτής κ. Βασί-
λης Οικονόµου, η Περιφερειακή Σύµ-
βουλος Γιάννα Τσούπρα, ο εκπρόσωπος 
Τύπου του ΚΙΝΑΛ  Παύλος Χρηστίδης, ο 
επικεφαλής της ∆ηµ.Παράταξης «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα»  Θεόφιλος Αφουξενίδης µαζί µε µέλη της παράταξης 
του, ο επικεφαλής της ∆ηµ.Παράταξης «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος» Σπύρος Βρεττός µαζί µε µέλη της παρά-
ταξης του, ο Κ.Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος και εκπρόσωπος της ∆ηµ.Παράταξης 
«∆ηµιουργούµε ένα καλλίτερο Αύριο», ο Βασίλης Νίκας από τον Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, η Βούλα Πετούµενου - Τσα-
µάλη από το Επισκήνιον, η κ.Βίκη Καράµπελα, από την Ένωση Γονέων ∆ήµου Αχαρνών, ο ∆ηµήτρης Τουµπα-
νάκης, µέλος ΑΧΕΠΑ και ο ∆ρ. Ιωάννης Ιακωβίδης -Επιστηµονικός Συνεργάτης Κέντρου Ανατολικών Σπουδών 
και επίτιµο µέλος του Οµίλου µας.
Το ∆.Σ. ευχαριστεί το φωτοτυπικό κέντρο Copy Center, του κ,Γιάννη Κουµπούρη για την προσφορά της εκτύ-
πωσης αφισών και προσκλήσεων καθώς  και  όσους παρευρέθησαν στην όµορφη αυτή βραδιά, τιµώντας, ακό-
µα µια φορά, τον ζωγράφο-αγιογράφο Χρήστο Τσεβά.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...

Ζούµε µια πρωτόγνωρη πολιτική 
κατάσταση που έχει οδηγήσει 
στην πόλωση και στην απαξίωση. 
Οι πολίτες αδιαφορούν για όσα 
συµβαίνουν γύρω τους, µειδιά-
ζουν και συνεχίζουν την καθηµε-
ρινότητά τους. 

Οι αυξηµένες υποχρεώσεις, το 
κόστος ζωής, η φορολόγηση κάθε 
δηµιουργικής ικµάδας αυτού του 
τόπου έχουν δηµιουργήσει µια απο-
πνικτική ατµόσφαιρα που στερεί 
από όλους µας τη θέληση για πρό-
οδο και εξέλιξη. Συµφωνούµε όλοι 
ότι όσα συµβαίνουν, αυτή την περί-
οδο στη χώρα, µας αναγκάζουν σε 
οπισθοδρόµηση.  Στην Ένωση Κε-
ντρώων πιστεύουµε ότι «Με τον λαϊκισµό στα ύψη, το νέο δικοµ-
µατισµό να διχάζει την κοινωνία και την κυβέρνηση να δίνει προ-
εκλογικά δώρα, η χώρα πηγαίνει πίσω ολοταχώς.  Η µειοδοσία 
της Μακεδονίας και τα δήθεν µέτρα ανακούφισης των φτωχών 
λαϊκών στρωµάτων αποτελούν ένα πολύ βαρύ κλίµα που θα 
σπρώξει στην έξοδο τον ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλες κουβέντες έλεγαν πά-
ντα λίγο πριν την πτώση τους, όσοι κορόιδεψαν τον κόσµο».

Αλέξανδρος  Ανδριώτης 
Πολιτευτής της Ένωσης

Κεντρώων στην
Περιφέρεια Αττικής.

Οµόφωνη η συµφωνία κυβέρνησης – τραπεζιτών που συναντή-
θηκαν την Τετάρτη για να καταλήξουν στο νέο πλαίσιο για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας και τον «νέο» Νόµο Κατσέλη. 
Σύµφωνα µε πηγές, από την σύσκεψη, η συµφωνία θα αντικατα-
στήσει από την 1/03/2019 το άρθρο 9 του ν. 3869/10 (αφορά στην 
προστασία από την πλειστηριασµό). 

Άµεσα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εισαχθεί προς 
ψήφιση το νέο πλαίσιο από το ελληνικό Κοινοβούλιο και στη συνέ-
χεια θα ακολουθήσει η επεξεργασία για τη συνολική αναθεώρηση 
των πλαισίων ρύθµισης των ιδιωτικών χρεών.

Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις των θεσµών σχετικά µε το νέο πλαίσιο, 
καλά πληροφορηµένες πηγές σηµειώνουν πως το σχέδιο νόµου απα-
ντά στα περισσότερα.

Συµφωνήθηκε να κατατεθεί µέχρι τέλος Μαρτίου στη Βου-
λή ενιαίος πτωχευτικός νόµος, µέρος του οποίου είναι η ρύθ-
µιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που µπορεί να 
ψηφιστεί και σήµερα.

Το ποσοστό της επιδότησης θα καθορίζεται αυτόµατα από την 
πλατφόρµα µε αλγόριθµο. Το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται 

κάθε µήνα από το ∆ηµόσιο στον λογαριασµό του δανείου. Στην πε-
ρίπτωση που είτε ο δανειολήπτης είτε το ∆ηµόσιο δεν πληρώσει το 
µερίδιό του για εννέα µήνες, η ρύθµιση παύει να ισχύει.

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το νέο πλαίσιο θα προ-
στατεύει όσους έχουν λάβει δάνειο έως 130.000 ευρώ, και η αντικει-
µενική αξία του σπιτιού τους δεν ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Όσοι οφειλέτες βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία, θα µπο-
ρούν να κάνουν αίτηση σε ειδική πλατφόρµα προκειµένου να 
προστατευθεί η πρώτη κατοικία τους. Και εκεί όµως θα υπάρχουν 
εισοδηµατικά κριτήρια.

Επίσης έγινε γνωστό ότι η διάρκεια του νόµου παραµένει στον ένα 
χρόνο, ενώ πάει στα πέντε χρόνια για τους µακροχρόνια ανέργους, 
τους ΑΜΕΑ και για όσους πάσχουν από χρόνιες παθήσεις.

Παράλληλα συµφωνήθηκε ότι όσοι από τον παλιό ν. Κατσέλη 
πληρούν τα κριτήρια, αλλά είχαν απορριφθεί λόγω ιδιότητας (έµπο-
ροι, επιχειρηµατίες), θα µπορούν να κάνουν εκ νέου αίτηση για έντα-
ξη στην προστασία πρώτης κατοικίας µε είσοδό τους στην πλατφόρ-
µα. Αντίθετα όσοι έχουν απορριφθεί λόγω δόλου, δεν θα µπορούν 
να επανέλθουν και να κάνουν νέα αίτηση.

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

Ρυθµίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Η χώρα πηγαίνει πίσω ολοταχώς

 Η  Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  νιώ-
θουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν όλους όσους παραβρέθηκαν 
στην κοπή της πίτας του συλλόγου µας και µας τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους.

Ευχαριστούµε όλα τα παλιά και νέα µέλη µας, τους µαθητές 
των χορευτικών και καλλιτεχνικών τµηµάτων για τη πολύτιµη 
συµβολή τους στην διεξαγωγή της εκδήλωσης αλλά και όλους 
τους φίλους του συλλόγου, που κατέφτασαν από κάθε γωνιά της 
Αττικής για να γλεντήσουν µαζί µας .

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουµε στον πατέρα Αναστάση Σαρ-

γέντη, ο οποίος  βρίσκετε αρωγός στο πλευρό µας    και µε τις ευ-
λογίες του µας βοηθάει να πηγαίνουµε όλα και πιο ψηλά και να τι-
µούµε την παράδοση µας  .

Ευχαριστούµε τον δήµαρχο Αχαρνών, κ. Γιάννη Κασσαβό και 
τους υποψήφιους ∆ηµάρχους που µας τίµησαν µε την παρουσία 
τους.

 Θερµά ευχαριστήρια οφείλουµε στα καταστήµατα του δήµου 
µας, που µε τις χορηγίες τους, έκαναν την εκδήλωση µας ακόµα 
πιο επιτυχηµένη. 

Με εκτίµηση Το ∆Σ

Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Παραδοσιακή Αναβίωση - Αχαρναϊκή Κληρονοµιά»
 Ευχαριστήριο 
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Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Συλ-
λόγου «Κοινωνικό Έργο Προσφέρω «Κοινωνικό Έργο 
Προσφέρω» αφιερώνουν τον πολύτιμο χρόνο τους για 

να προσφέρουν 
στον συνάνθρω-
πο. Με ανθρωπιά 
και αλληλεγγύη 
διοργανώνουν 
και συμμετέχουν 
σε δράσεις που 
έχουν σαν σκοπό 
να στηρίξουν και 
να υποστηρίξουν 
τις ευάλωτες ομά-
δες πληθυσμού και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Εκφράζουμε τον 
σεβασμό μας και τους ευχόμαστε να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος 
και το ίδιο μεράκι να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους.

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχής 
Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Αχαρνών με κω-

δικό ΟΠΣ(MIS)5001330 
του επιχειρησιακού 
προγράμματος Αττική 
2014-2020», σας ενη-
μερώνουμε ότι στις 
19/2/2019 πραγματο-
ποιήθηκε διανομή 
απορρυπαντικών και ει-
δών ατομικής υγιεινής 
στους Δικαιούχους Α’ Εξαμήνου 2019 του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου του Δήμου Αχαρνών.

Ορκίστηκαν οι νέοι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αχαρνών
Με την ορκωμοσία τους ενώπιον του Δη-
μάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, ανέ-
λαβαν και επίσημα τα καθήκοντά τους οι 
νέοι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών 
του Δήμου Αχαρνών κ.κ. Ιωάννα Αναστα-
σοπούλου για την Δευτεροβάθμια Σχολι-
κή Επιτροπή και Λάμπης Καλογεράκης για 
την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή.  Ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός 
συνεχάρη του νέους Προέδρους των Σχο-
λικών Επιτροπών του Δήμου Αχαρνών 
και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έρ-
γο που έχουν αναλάβει.

63
ΧΡΟΝΙΑΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Πεύκων 13 - Πλατεία Βαρυμπόμπης

Το Κέντρο Πρόληψης «Διέξοδος» πρόκειται να υλοποιήσει Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης στο Εκπαιδευτικό Υλικό «Γυμνάσιο Ερχόμαστε! Η μετάβα-
ση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». Το Σεμινάριο, που απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς, συνολικής διάρκειας 7 ωρών, περιλαμβάνει 2 δίωρες συ-
ναντήσεις ευαισθητοποίησης και μία τρίωρη συνάντηση με προσομοιώ-
σεις από το Υλικό. 

Το Υλικό αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για εκπαιδευτικούς που επι-
θυμούν να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας 
των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού για το Γυμνάσιο, σύμφωνα με τις αρχές 
και την φιλοσοφία της πρωτογενούς πρόληψης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

1η Συνάντηση: Συζητώντας για την Μετάβαση….
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, 18.00-20.00
2η Συνάντηση: Τι είναι Μετάβαση; Ετοιμάζω την βαλίτσα μου!
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, 18.00-20.00
3η Συνάντηση: Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού:
«Γυμνάσιο Ερχόμαστε» Βιωματικές ασκήσεις από το υλικό
Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, 18.00-21.00
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στην γενικότερη φιλοσοφία συγκρότησης 

ομάδας, οι συναντήσεις είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, γι’ αυτό το λό-
γο η παρουσία των Εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη σε όλες τις συνα-
ντήσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την θεματολογία

Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς από τη ΔΙΕΞΟΔΟ
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40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυ-

αγαπημένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και  Θειας

ΙΩΑΝΝΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΔΗΜ.   ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΡΟΥΓΚΑ )

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Κοσμάς  και  Δήμητρα, Ιωάννης  και  Παναγιώτα,  Ελένη  και  Δημήτρης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Δημήτρης  και  Βιβή, Λεωνίδας  και  Μαριέττα

Μαρίνος  και  Ελένη, Θεώνη  και  Σωτήρης, Δημήτρης  και  Σοφία, Σπύρος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

Η ΝΥΦΗ ΤΗΣ :  Παρασκευή χήρα Κων. Βλάχου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ »

Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 9  Μαρτίου  2019 και ώρα 9 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ   
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου  Διονυσίου  - Αχαρναί, για την ανάπαυση 

της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΔΗΜΗΤΡΑ  Χήρα  ΣΤΑΜ.  ΣΕΡΕΠΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Χριστίνα χήρα Κων. Αναγνωστόπουλου, Αικατερίνη Σερέπα, Μα-
ρία  Σερέπα, Σπύρος και Σοφία  Σερέπα, Χρήστος Σερέπας, Δημήτρης και Ευαγ-

γελία Σερέπα, Αλεξάνδρα και Βασίλης Δακουτρός, Πέτρος Σερέπας. 
 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ- ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 
  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα λεχτεί συλλυπητήρια στην κυλικείο  του Ναού 

Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 9  Μαρτίου 2019 και ώρα 09.00 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση 

της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΠΑΝ.  ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΥΡ. ΣΤΡΙΦΤΟΥ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Μαρία  και  Εμμανουήλ Αρχοντάκης,  
Ιωάννης  και  Αργυρώ  Χατζηπέτρου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ειρήνη, Αντώνης, Παναγιώτης, Κωνσταντίνα, Παναγιώτης
ΤΑ ΑΔΕΑΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην καφενείο του «ΓΚΙΚΑ»

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  3  Μαρτίου 2019 και ώρα 09.30 π.μ.,  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ, 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  το ΣΑΒΒΑΤΟ  9  Μαρτίου 2019  και ώρα  09.00 π.μ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, από τον Ιερό  Αγίου Βλασίου - 

Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  του πολυαγαπημένου μας,  
Συζύγου Και Πατέρα

ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Σοφία
Η  ΚΟΡΗ : Ευγενία 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΛΟΥΤΣΗ 

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  10  Μαρτίου 2019 και ώρα 09.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ  ΑΡ-
ΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου  – Αχαρνές, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της  πολυαγαπημένης μας,  Αδελφής   και  Θείας

 

ΑΝΝΑ   ΕΥΑΓ.  ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ   
 

Η ΑΔΕΛΦΗ :  Μαρία χήρα  Νικ. Παπασωτηρίου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : Λάζαρος και Μαρία Γκίκα, Αθηνά και Γεώργιος Τσιφτελίδης, 

Αικατερίνη και Δημ. Στριφτός,  Ευάγγελος Κ. Στουραϊτης, Ελένη και Αθαν. Κάρ-
πος, Αναστασία και Παν. Γαβριήλ, Αικατερίνη Ν. Στουραϊτη, Ευάγγελος  Χ. 

Στουραϊτης, Αικατερίνη Χ. Στουραϊτη
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

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  το ΣΑΒΒΑΤΟ  2 Μαρτίου 2019  και ώρα  09.00 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, από τον Ιερό  Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές, 

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

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Σοφία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :  Αναστάσιος και Παναγιώτα Φράγκου, Παναγιώτης και Νικολέτα 

Φράγκου, Βασιλική και Φραγκίσκος Πανούσης, Γεώργιος Φράγκος
ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικιακός  Εξοπλισμός, 

σχεδόν Αχρησιμοποίητος, λόγω Μετοίκησης.
Τραπεζαρία σαλονιού με έξι καρέκλες,

Τραπεζαρία κουζίνας με τέσσερες καρέκλες,
Καναπές τριθέσιος, τραπεζάκι,
Ψυγείο, Κουζίνα εντοιχισμένη,

Κρεβατοκάμαρα. Όλα μαζί και μεμονωμένα. 

Σε πολύ καλή τιμή.

 Τηλ. 210 2465222 και 6077 876586 κ. Λευτέρης.

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  την ΚΥΡΙΑΚΗ  17 Μαρτίου 2019  και ώρα  09.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, από τον Ιερό Ναό  Αγίου Βλασίου  – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής  της πολυαγαπημένης μας,  Μητέρας, Γιαγιάς   και Θείας

ΜΑΡΙΑΣ   ΧΗΡΑΣ  ΝΙΚ.  ΡΑΠΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Δημήτρης και Διονυσία Ράπτη

ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ:  Μαρία, Γεώργιος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  του  
ΟΔΥΣΣΕΑ  και  της  ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ   το 

γένος  ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ,  γεννήθηκε  στην 
ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ   και η   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  
ΜΑΡΙΑ  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της  

ΝΑΤΑΛΙΑΣ  το γένος  ΣΕΛΕΣΝΕΒΑ, που 
γεννήθηκε στην  ΝΕΑ  ΙΩΝΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και κατοικεί στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
δηλώνουν πως θα έλθουν σε γάμο που 

θα γίνει στο Μητροπολιτικό  
Παρεκκλήσιο ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ  

στις   ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ
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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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο καταστήματα  22 και 
25  καταστήματα στην Κεντρική Πλατεία 
Αγίου Βλασίου αριθ. 22. Τιμή λογική .  Τηλ. 
210 2469087  και 6937 108661. 4Δ217.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  αυγά οικολογικά από κότες 
ελευθέρας βοσκής, για μικρούς και μεγά-
λους, 10 ευρώ η καρτέλα. Τηλ. 6976 
836287 και 6974 937283. 6Δ217

ΕΛΛΗΝΙΔΑ  αναλαμβάνει, μαγείρεμα, σί-
δερο, οικιακές εργασίες με 5 ευρώ την ώρα, 
ως εξωτερική πρωινή 4 έως 5 ώρες απα-
σχόληση. Τηλ. 6945 506329 και 211 
4107574. 5Δ217

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

ΖΗΤΕΊΤΑΙ  οικιακή βοηθός, Ελληνίδα για 
οικιακές – οικογενειακές εργασίες στην πε-
ριοχή Αγίου Πέτρου. Τηλ. 6976 836287 και 
6974 937283. 6Δ217

ΠΩΛΕΙΤΑΙ   Λυόμενος οικίσκος Βαρέου τύ-
που σε τιμή ευκαιρίας . Τηλ. 6973 5931186. 
4Δ214

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ,  αναπηρική  καρέκλα ειδι-
κού 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

ΜΟΔΙΣΤΡΑ  με μεγάλη εμπειρία αναλαμ-
βάνει ραψίματα από την αρχή και επιδιορ-
θώσεις. Τηλ. 210 2461482. 6Δ213.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Βρεφονηπιοκόμος  για  τετράω-
ρη 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 πεί-
ρα, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημο-
τικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμη-
λές. Τηλ. 6972 601252. 6Δ216

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγ-
γλικού Πανε/μίου, με master και πολύ 
μεγάλη εμπειρία, παραδίδει μαθήματα 

για όλα τα επίπεδα  (PROFICIENCY, 
LOWER, ETC.)  - μαθητές,  υποψηφίους 
Πανε/μιων, Ακαδημιών Εμπ/κού Ναυ/
κού, Αεροπορίας,  Ξεναγών, εργαζομέ-
νους,  επαγγελματίες, εμπορική αλληλο-
γραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική 
εργασία.  Τηλ. 6907653300
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  με μεταπτυχιακό, παρα-
δίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – 
Λυκείου. 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.

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

4/3/2019   ΔΕΥΤΕΡΑ l ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ 
ΤΟΥΛΑ Φιλαδελφείας 203.  ΤΗΛ. 
2102385253

5/3/2019   ΤΡΙΤΗ l ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  Πάρνη-
θος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

6/3/2019  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210/2400171

7/3/2019  ΠΕΜΠΤΗ l ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Πλ. 
Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 210/2467156

8/3/2019  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ  Δια-
γόρα 30. ΤΗΛ. 210/2448558 , 6972633576

9/3/2019  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥ-
ΑΝ  Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210/2469800

10/3/2019  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ  
Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210/2462102

11/3/2019   ΔΕΥΤΕΡΑ l ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ  
Λεωφ. Θρακομακεδόνων 154. ΤΗΛ. 
210/2434055

12/3/2019    ΤΡΙΤΗ l ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Πάρνη-
θος 83. ΤΗΛ.210/2468376

13/3/2019   ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   Δε-

κελείας 70. ΤΗΛ. 210/2445844

14/3/2019   ΠΕΜΠΤΗ l ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ  Λεωφ. Δημοκρατίας 272. ΤΗΛ. 
210/2310318

15/3/2019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  
Λεωφ. Ιωνίας 46 (Χαραυγή). ΤΗΛ. 
210/2440400-800

16/3/2019  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   
Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210/2448143

17/3/2019  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  
Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες.  ΤΗΛ. 
210/2430183

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

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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