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Όταν µπαίνει το πρωί ο φίλος µου στο καφενείο τον καλωσορίζω. Κα-
λώς τους µαχαλόµαγκες από την γειτονιά µας.  Μου λέει. Γιατί έχεις 

αντίρρηση. Εγώ καθαρίζω. Πατάτες, καρότα, κολοκυθάκια, αγγούρια. Με τά-
πωσε. ∆εν τον πιάνω πουθενά.

Εάν ένα άσπρο σκυλί Χάσκι της Σιβηρίας, πέσει στην Ερυθρά θάλασ-
σα, πως θα βγει; Μα φυσικά ερυθρό. Λάθος, θα βγει µουσκεµένο. 

Κάτι τέτοιο έπαθε ο κύριος Καµένος, και δεν είναι µόνος.
Η βιολογική µας ευφυΐα, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους ίδια. Έχει 
στάθµη. Κάποιοι συνάνθρωποι από λάθος διδαχές και από τον ίδιο εγω-

ισµό τους, ενώ έχουν αξιόλογη ευφυΐα δεν µπορούν 
να ξεπεράσουν αυτήν την στάθµη. Πάντα θα γεννιού-
νται εξυπνότεροι άνθρωποι από εµάς, γιατί αυτό είναι 
εντολή της µητέρας φύσης. Ο νόµος της εξέλιξης. 

Ένα ζευγάρι ηλικιωµένων είναι σε κρουαζιέ-
ρα, ακουµπάνε στην κουπαστή και αγναντεύ-

ουν την θάλασσα. Λέγει η γυναίκα. Άντρα µου εάν 
πέσω στη θάλασσα θα µε σώσεις; Λέγει ο άνδρας. 
Αν σου πω ναι, θα πέσεις;  Κάτι τέτοιο µου λέγει η 
γυναίκα µου. Είσαι παραπέντε, αλλά µην πεθάνεις, 
γιατί θα µου φέρεις αναστάτωση. Μυστήρια η ψυ-
χή του ανθρώπου.

Η ψυχή µας δεν είναι αίσθηση αλλά συναίσθη-
µα. Η δύναµη της ψυχής µας, είναι µείγµα της 

λογικής µας µε την βιολογική µας κατάσταση. ∆εν εί-
ναι µια λειτουργία που εξασκούµεθα και την αποκτούµε. Συναντάµε ανθρώ-
πους που νικάνε όλα τα πρώιµα αρνητικά τους και από µηδέν γίνονται άριστοι 
σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένα από τα µυστήρια της ανθρώπινης ύπαρξης που 
πρέπει να δώσουµε περισσότερη έρευνα και φροντίδα. Άβυσσος η ψυχή του 
ανθρώπου.

Όλοι οι άνθρωποι στην ζωή µας κάνουµε λάθη. Το να µην επανα-
λάβουµε το ίδιο λάθος σηµαίνει, γνώση, εµπειρία, όχι άλλη ζηµιά. 

Το πρόβληµα  είναι. Όταν από εγωισµό, δεν παραδεχόµαστε το λάθος µας 
και συνεχίζουµε τον κατήφορο. Το δις εξ αµαρτείν, ουκ ανδρός σοφού µας 
δίδαξαν οι πρόγονοί µας.

Βρε γυναίκα έκανες ένα λάθος, δεν θα σε καταδικάσουµε χωρίς ελαφρυ-
ντικά. Μην τα παίρνεις όλα τοις µετρητοίς. Εγώ δεν έκανα λάθος που σε 

παντρεύτηκα; Τι πρέπει δηλαδή να µε  κάνουν; Όλοι κάνουµε τα λάθη µας. Έτσι 
είναι η ζωή.

Ο συγχωρεµένος γείτονας µου, ήταν πάντα ένας καλότατος άν-
θρωπος. Του έδινες ένα, σου επέστρεφε δύο. Αυτό λέγεται ελ-

ληνικό φιλότιµο. Να µην  επιθυµείς τα υπάρχοντα του πλησίον σου µε 
σκοπό να αρπάξεις να τα κλέψεις, αλλά προσπάθησε να τα αποκτήσεις 
µε τον κόπο σου. Τι πιο λογικό.

Είναι αδύνατον να πείσεις κάποιον να αλλάξει 
επάγγελµα, όταν αυτό στηρίζεται στο ψεύδος 

και την υποκρισία. Είναι σαν να χτυπάτε τις γροθιές σας 
επάνω σε ένα πέτρινο τείχος. Αφήστε αυτήν την µέθο-
δο. Αναποτελεσµατική, αδόκιµη. Μόνο µε την εκπαί-
δευση, την γνώση. την  επιστηµονική εµπειρία, θερα-
πεύεται αυτή η αυτόβουλη η εκούσια υποταγή. Η ζωή 
στον πλανήτη εξελίσσεται και µετασχηµατίζεται µε βά-
ση της γνώσεις που αποκτούµε. 

Όταν πολιτικά κινείσαι στα άκρα, στον φανατι-
κό, εύκολα γλιστράς στον φασισµό, στον ναζι-

σµό. ∆εν υπάρχει κεντροδεξιά ή κεντροαριστερά. 
Υπάρχει η λογική, δίκαιο, ηθικές αξίες. Στον αντίποδα, 
πλεονεξία, αρχοµανία, ετσιθελισµός, µαταιοδοξία.
∆εν υπάρχει πιο εκνευριστικό και απωθητικό γεγονός, 

από το να ερωτά ένας δηµοσιογράφος κάτι τον καλεσµένο του και να 
µην τον αφήνει να απαντήσει, λέγοντας αυτός τα δικά του. Είναι οι  άρ-

ρωστοι  λιγούρηδες. Κανείς δεν είναι φωτισµένος, γιατί µετά τον ήλιο έρχεται 
η νύχτα και το σκοτάδι. Η νίκη και η ήττα διαχρονικά εναλλάσσονται. Στο διά-
βα του πλανήτη δεν είναι µόνιµες. Στην δική σου δράση, κάνε υποµονή να 
ακούσεις την αντίδραση, για να γίνεις σοφότερος.

Η αυταπάτη και η αγνωσία της αριστερής µας κυβέρνησης, έγινε µε-
τάλλαξη και απίθανα ψεύδη. Φεύγοντας, θα ναρκοθετήσει ότι τυ-

χόν προσδοκία έχει καλλιεργήσει µε την παροχολογία για άγρα ψήφων. 
Φρίκη και µηδενισµός.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

 Οι Αρχαίοι µας πρόγονοι λάτρευαν 
την οµορφιά, την τελειότητα σε 

όλες τις εκφράσεις της ζωής. Πνεύµα, γράµ-
µατα, τέχνες και βέβαια την φυσική οµορ-
φιά της γυναίκας. Με την διαχρονική επιµι-
ξία που έχουµε υποστεί, σήµερα θεοί και 
δαίµονες πασχίζουν να µας κάνουν γύ-
φτους, για να ζούµε στην αµορφωσιά, στην 
ασχήµια, στην βρωµιά. Εδώ χρειάζεται 
πραγµατικό σθένος αγώνας και αντίσταση . 
Εµείς   Θα παραµείνουµε Έλληνες

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Σχεδόν δύο  µήνες µας χωρίζουν  από τις  ∆ηµοτικές και Πε-
ριφερειακές  εκλογές. Ας δούµε τις  ∆ηµοτικές Παρατάξεις  
και ποιες  καινούργιες  ετοιµάζονται να  πάρουν µέρος και 

να διεκδικήσουν τον ∆ήµο Αχαρνών. Από τις  µέχρι σήµερα  προ-
εκλογικές κινήσεις ως συγκροτηµένες ∆ηµοτικές  Παρατάξεις έχουν  
εµφανιστεί :   
1.  «Αχαρνές - Ενεργοί Πολίτες»,  µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν ∆ή-
µαρχο  Γιάννη Κασσαβό. 
2. «Αχαρνές - Υπερήφανος ∆ήµος», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν ∆η-
µοτικό Σύµβουλο Σπύρο Βρεττό.  
3. «Νέα  ∆ύναµη», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν ∆ηµοτικό Σύµβου-
λο  Παναγιώτη Γρηγοριάδη. 
4.  «ΑχαρνέςΞανά», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον Οικονοµολόγο  Πέτρο  
Βαρελά.
5.  «Αχαρνές _Αλλαγή Τώρα», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν ∆ηµοτι-
κό Σύµβουλο  Θεόφιλο Αφουξενίδη.  
6. «Λαϊκή  Συσπείρωση», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν ∆ηµοτικό Σύµ-
βουλο  Βασίλη Τοπαλιανίδη.
7 . « ∆.Ε.Κ.Α.» , µε  υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν Περιφερειακό  Σύµβου-
λο  Χάρη ∆αµάσκο.
8.  «Αχαρνεις – Μαζί µπορούµε», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν ∆η-
µοτικό Σύµβουλο  Οδυσσέα  Καµπόλη. 
9.  «∆ούρειος Ίππος» 
10. «Πράσινο Κίνηµα», µε  υποψ. ∆ήµαρχο, τον  οικονοµολόγος 
Πέτρο Κανελλόπουλο. 
Ίσως  να εµφανιστεί και κάποια άλλη την τελευταία στιγµή.

Στις επερχόµενες εκλογές του Μαΐου, ο ∆ήµαρχος Γιάννης Κασ-
σαβός, κατέρχεται  πολύ ανανεωµένος  µεν,  αλλά  και  αποδυ-
ναµωµένος  δε,  καθώς µετράει τις εξής απώλειες :

● Μπάµπης Ορφανίδης – Πρώην Αντιδήµαρχος
● Τάσος Χίος – Πρώην Αντιδήµαρχος
● Θεόφιλος Αφουξενίδης – Πρώην Αντιδήµαρχος
● Γιώτα  Σεληνά, ∆ηµοτική σύµβουλος και την αντικατέστησε ο Ηλίας 
Ζητούνης 
● Ελένη Σαξανίδου – Πρώην Αντιδήµαρχος
● Μαρία Χαριτίδου – Πρώην Πρόεδρος ∆. Σ
● Γιώργος Σιδηρόπουλος, Πρώην Πρόεδρος Ν. Π
● Στέργιος Πεδιαδίτης - Πρώην Αντιδήµαρχος
● Σπύρος  Κατσούρος – Μέλος Οικονοµικής Επιτροπής
● Γιώργος  ∆ασκαλάκης – Πρόεδρος ∆ΗΦΑ

● Χρύσα ∆ουρίδα, πρόεδρος ∆ηµ. Κοινότητας Θρακ-νων
● Παναγιώτης  Πολυµενέας - Πρώην Αντιδήµαρχος
● Στάθης  Τοπαλίδης - Πρώην Αντιδήµαρχος
● Επανήλθε  ο Τάσος Χίος και ανέλαβε αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης 
● Λουϊζα  Κοσµίδη - Πρώην Αντιδήµαρχος 
● Γεωργία Ευθυµιάδου – Τουµανίδου, πρώην Πρόεδρος  ∆ευτεροβάθ-
µιας Σχολικής Επιτροπής.
● Γεωργία  Κατή Πρόεδρος ∆ηµ. Κοινότητας Αχαρνών
● Κώστας Καρυδάκης - πρώην Πρόεδρος Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επι-
τροπής.
● Πολύκαρπος Παπαδόπουλος - Πρώην Αντιδήµαρχος
● Μαρία Ναυροζίδου  Πρόεδρος ∆ΗΚΕΑ , ανεξάρτητη
● Ευαγγελία   Παντελιά , ∆ηµοτική Σύµβουλος , παραίτηση και αναµέ-
νεται η αντικατάσταση 

Άπαντες ως  αιτιολογία παραίτησης, δήλωσαν  προσωπικούς 
λόγους,  λόγοι διαφωνιών, συνεργασίας  κλπ.  Κανένας  δεν 
κατήγγειλε  κάποια σοβαρή παρανοµία, παρατυπία, κακοδι-

αχείριση, που να επισύρει την παρέµβαση Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ι-
οίκησης, ή και του Εισαγγελέα. Τι µπορεί να συµβαίνει  τελικά, µε 
όλων αυτό τον ορυµαγδό των παραιτήσεων, αποχωρήσεων  και 
ανεξαρτητοποιήσεων, από την ∆ηµοτική Αρχή, την ∆ιοίκηση του 
∆ήµου και  τελευταία από την  Παράταξη του Κασσαβού

∆ύσκολα  εξηγείται αυτό το φαινόµενο, καθώς  το σύνολο των 
αποχωρησάντων, βρήκαν στέγη σε  άλλες ∆ηµοτικές Παρατά-
ξεις, γεγονός  που κανένας δεν επιθυµεί να εµπλακεί  σε υποθε-

τικά σενάρια . Ο µόνος  που σχολίασε  µε θάρρος  αυτή την κατάσταση, 
µε ανάρτηση του στο FB  ήταν  ο πρώην  πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου  Γιάννης Γρηγοριάδης. Κάποιοι άλλοι, επικοινώνησαν  µε την 
Αχαρναϊκή, λέγοντας  τις υποψίες των, µε τον  παρότρυνση, «µην µε κα-
ταδόσεις», γράψτα  ως ρεπορτάζ. Μετά από  αρκετή σκέψη,  µελετήσα-
µε  όλα τα λεγόµενα , τα  επιγραµµατοποιήσαµε  και παρουσιάζουµε 
συνοπτικά.. Οι  πρώτες απορίες  αφορούν  τον  Γιάννη Κασσαβό.   Απο-
ρία πρώτη : « Παραιτήθηκαν, Έφυγαν, τους Έδιωξε ή τους Έστειλε;» . 
Απορία  δεύτερη : «Με πόσες ∆ηµοτικές Παρατάξεις, κατεβαίνει ο Κασ-
σαβός,  στις  εκλογές;». Οι  δεύτερες αφορούν τους  αποχωρήσαντες  
και τις παρατάξεις που εντάχθηκαν. Απορία πρώτη :  Επειδή  το εκλογι-
κό σύστηµα «Κλεισθένης», προβλέπει το σύστηµα της απλής αναλογι-
κής και σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, οι δηµοτικοί σύµβουλοι 
εκλέγονται από τον πρώτο γύρο και  ο πρώτος  συνδυασµός ακόµα και 
µε 20%, θα εκλέξει το πολύ 11 συµβούλους. Συνεπώς οι αποχωρήσα-

ντες, ο ένας µετά τον άλλον επέλεγαν  ανερχόµενο συνδυασµό για να  
είναι σε εκλόγιµοι σειρά. Σε ότι αφορά  τις δηµοτικές παρατάξεις που 
εντάχθηκαν οι αποχωρήσαντες, το  πρώτο προσόν τους ήταν το ήθος 
των, δεύτερον οι γνώσεις των και τρίτον  οι ψήφοι που θα φέρουν  στον 
συνδυασµό, ώστε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και φυσικά να βρε-
θεί στον δεύτερο γύρο. Ως τελευταίο αφήσαµε  τους νέους υποψηφίους 
δηµοτικούς συµβούλους όλων των δηµοτικών  παρατάξεων.  
∆υστυχώς το ισχύων  εκλογικό σύστηµα  τους αναγκάζει  σε όλοι την 

διάρκεια  έως τις εκλογές να υπερβάλουν τον εαυτόν τους, πέ-
ραν  από την δυναµική συµµετοχή των στις  συγκεντρώσεις  των  
υποψηφίων ∆ηµάρχων, κατά περιοχή, να προγραµµατίσουν 

κατά γειτονιά  κάθε µέρα  τρις και τέσσερες συγκεντρώσεις  των δέκα  
έως  είκοσι, ατόµων ώστε να  πείσουν πως πρέπει σε αυτές τις εκλογές 
να ψηφιστούν  νέοι δηµοτικοί σύµβουλοι.   Αν δεν συµβεί τούτο, πο-
λύ πιθανόν να ξαναδούµε  τους σηµερινούς δηµοτικούς συµβούλους 
πλειοψηφία  και στο επόµενο.  

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών σας προσκαλεί το Σάββατο 16 Μαρ-
τίου και ώρα 7 µ.µ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου 
Αχαρνών σε µια εκδήλωση αφιερωµένη στον µεγάλο Ηπειρώτη 

ποιητή και πεζογράφο Κώστα Κρυστάλλη. Σας περιµένουµε να ξεδιπλώ-
σουµε την ζωή και το έργο του Συρρακιώτη ποιητή και πεζογράφου, 150 
χρόνια µετά την γέννηση του. Θα αναφερθούν σ’αυτό ο Οµότιµος Καθη-
γητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ. Ευάγγελος Αυδίκος και ο συγγρα-
φέας του βιβλίου «η ζωή και το έργο του Κώστα Κρυστάλλη», κ. Ευθύµι-
ος Ρέντζιος.Το χορευτικό µας τµήµα θα αποδώσει χορούς από την γενέτει-
ρα του µεγάλου ποιητή, το Συρράκο Ιωαννίνων. Στο τέλος της παρουσία-
σης θα προσφερθούν κεράσµατα. Είσοδος ελεύθερη.

∆εν είναι µόνο η ∆ΕΗ, η οποία θα επωφεληθεί από τη χρέωση 
του 1 ευρώ στους έντυπους λογαριασµούς του ρεύµατος, η 
οποία λόγω των προβληµάτων στη δωρεάν εναλλακτική του 

ηλεκτρονικού λογαριασµού, καθίσταται επί της ουσίας υποχρεωτική.  
Όπως διαπιστώνουν οι καταναλωτές που λαµβάνουν τους πρώτους λο-
γαριασµούς µε τη νέα χρέωση, το 1 ευρώ µετατρέπεται σε 1,24 ευρώ, 
αφού επιπλέον προστίθεται και ο ΦΠΑ. Εποµένως η συνολική επιβά-
ρυνση στους έξι λογαριασµούς που λαµβάνει ετησίως ένας πελάτης της 
∆ΕΗ, φτάνει τα 7,44 ευρώ και όχι τα 6 ευρώ όπως αρχικά είχε εκτιµηθεί. 

Μια ακόµη  ανατίναξη  ΑΤΜ σηµειώθηκε τα προχθές ξηµερώµατα σε 
µηχάνηµα ΑΤΜ. Αγνωστοι δράστες ανατίναξαν, στις 04:50, πιθανό-
τατα µε διοχέτευση αερίου, ΑΤΜ που βρίσκεται σε κιόσκι στην πλα-

τεία Αριστοτέλους, στους Θρακοµακεδόνες.Εως τώρα, δεν έχει γίνει γνωστό 
από την αστυνοµία εάν οι δράστες µπόρεσαν να αφαιρέσουν τις κασετίνες µε 
τα χρήµατα. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζηµιές. Η αστυνοµία διε-
νεργεί έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψη των δραστών. Να σηµειω-
θεί ότι το συγκεκριµένο ΑΤΜ ήταν το µοναδικό στην περιοχή και βρίσκεται σε 
απόσταση µόλις 20 µέτρων από το ΑΤ. Τα προηγούµενα χρόνια ληστές είχαν 
ανατινάξει τα υπόλοιπα τρία ΑΤΜ που βρίσκονταν στην πλατεία.
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4ο Μαθητικό Φεστιβάλ
Αρχαίου Θεάτρου
Α πό την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 έως το 

Σάββατο 13 Απριλίου στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών θα δι-

εξαχθεί το 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θε-
άτρου µε θεατρικές παραστάσεις µαθητών από 
σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών, αλλά και µαθη-
τών από σχολεία διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας. 

Η σχολική κοινότητα του ∆ήµου Αχαρνών αλ-
λά και άλλων περιοχών της χώρας µας µε δηµι-
ουργικότητα και µε διάθεση καλλιτεχνικής έκφρα-
σης  «αγκαλιάζουν» το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρ-
χαίου Θεάτρου που καθιερώθηκε το 2016. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός ανα-
φέρθηκε στους σκοπούς που το 2016 ο ∆ήµος 
Αχαρνών έκανε το πρώτο βήµα για την καθιέρω-
ση του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου 
κάνοντας λόγο ότι το συγκεκριµένο φεστιβάλ 
προβάλει τη δηµιουργική και φωτεινή πλευρά της 
πόλης µας, ενώ στο µήνυµα του για το φετινό φε-
στιβάλ αναφέρει: 

«Για 4η συνεχόµενη χρονιά το Μαθητικό Φε-
στιβάλ Αρχαίου Θεάτρου θα µετατρέψει την πόλη 
µας, σε κοιτίδα Πολιτισµού. Η εξαίρετη συνεργα-
σία των στελεχών του ∆ήµου Αχαρνών µε τους 
ανθρώπους από το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, δηµιουργεί ως 
αποτέλεσµα ένα φεστιβάλ ορόσηµο για τον ∆ήµο 
Αχαρνών, το οποίο από φέτος αποκτά Πανελλή-

νια εµβέλεια, αφού πέρα από τα παιδιά των σχο-
λείων µας, φιλοξενούµε παραστάσεις µαθητών 
από, τον Βύρωνα, τη Χαλκίδα, τον Γέρακα, τη Νί-
καια, την Αγία Παρασκευή, τη Μεταµόρφωση, 
τους Αµπελόκηπους Θεσσαλονίκης, την Καισα-
ριανή, τη Χαλκηδόνα και την Κέρκυρα.  Η ανταπό-
κριση των µαθητών και οι προσπάθειες τους, µας 
γεµίζουν ικανοποίηση και υπερηφάνεια, αλλά κυ-
ρίως µας γεµίζουν ελπίδα για την πόλη και τη χώ-
ρα µας».

Με αφορµή την ανακοίνωση του Προγράµµα-
τος Παραστάσεων για το 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ 
Αρχαίου Θεάτρου η Πρόεδρος του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ - 
Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαίου 
Θεάτρου Αχαρνών κα Μαρία Μίχα δήλωσε: «Το 
Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου, αποτελεί 
πλέον κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός στην πόλη 
µας, µε πανελλήνια ακτινοβολία. Η  συµµετοχή 
σχολείων από όλη την Ελλάδα , δίνει χαρά και δύ-
ναµη  στα µέλη του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ να συνεχίσουµε 
τον αγώνα µας για την πλήρη αποκάλυψη του Αρ-
χαίου  Θεάτρου. Με  τις παραστάσεις  αρχαίου 
δράµατος,  πάντα κορυφαίας ποιότητας, οι µαθη-
τές µε την καθοδήγηση των ακούραστων και 
εµπνευσµένων καθηγητών τους, στέλνουν το µή-
νυµα προς όλους ότι η πόλη µας  έχει σπουδαία  
πολιτιστική κληρονοµιά, την οποία  σέβεται και  
προβάλλει».   
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟ 
Τάνια Λιανού:  ∆υναµικά και ενεργά 
µε τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό 
 Ως νέος και ανήσυχος άνθρωπος, 
 επιλέγω να µην µείνω αµέτοχη στη 
διαδικασία που θα καθορίσει το 
µέλλον της πόλης που γεννήθηκα 
και ζω. 

 Επιλέγω να µην αφήσω την αδι-
αφορία και την απάθεια να γίνουν 
ρυθµιστές των εκλογών αλλά να 
συµµετάσχω ενεργά και δυναµικά µε 
τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό. 

 Έχω την πεποίθηση ότι µπορώ 
και εγώ να συνεισφέρω στον κοινό 
αγώνα του ∆ηµάρχου Γιάννη Κασσαβού και της παράταξης του 
ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες. Στον αγώνα και την προσπάθεια που έχει 
ξεκινήσει από το 2014,  πέρασε από «Συµπληγάδες» και συνεχίζει µε 
σταθερά βήµατα µόνο προς τα εµπρός. 

 Πέρα από τη συµµετοχή µας στις επόµενες εκλογές,  είναι εξαι-
ρετικά σηµαντικό να επιλέξουµε ανθρώπους που τιµούν την εµπι-
στοσύνη των πολιτών,  µέσα από το έργο και τις παρεµβάσεις τους 
και όχι µέσα από τα εύκολα λόγια και τις ανεκτέλεστες υποσχέσεις. 

 Επιλέγω να είµαι δυναµικά και ενεργά µε τον ∆ήµαρχο Γιάν-
νη Κασσαβό,  µε όπλα,  την όρεξη,  τις νέες ιδέες και τη διάθεση για 
προσφορά στην πόλη και τους ανθρώπους της και µε τα χαρακτη-
ριστικά της αξιοπιστίας,   της εργατικότητας και της αποτελεσµατι-
κότητας. 

 Η Τάνια (Κωνσταντίνα) Λιανού έχει φοιτήσεις σε όλες τα εκπαι-
δευτικές βαθµίδες σε σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών και είναι Πτυχι-
ούχος ΑΤΕΙ ∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων. Είναι παντρεµένη και µητέρα 
2 παιδιών. Έχει καταγωγή από το Αγρίνιο από την πλευρά της µητέ-
ρας της και από τη Νάξο από την πλευρά του πατέρα της. Οι γονείς 
της διατηρούν Κρεοπωλείο στη Λεωφόρο Φιλαδέλφειας.  

Θέτη Μάντζου - Γκίκα: Στηρίζω τον Γιάννη 
Κασσαβό γιατί στάθηκε στο πλευρό των 
συνανθρώπων µας που είχαν ανάγκη! 
Μία νέα υποψήφια ∆ηµοτική 
Σύµβουλος, η Θέτη Μάντζου - 
Γκίκα µε γνώσεις, αλλά κυρίως µε 
όρεξη για προσφορά στον συ-
νάνθρωπο και αγάπη για τον τό-
πο που γεννήθηκε και ζει, αποδέ-
χτηκε την πρόσκληση του Γιάννη 
Κασσαβού να ενσωµατωθεί στην 
οικογένεια της παράταξης Αχαρ-
ΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες. 

Αυτό που ο Γιάννης Κασσαβός 
διέκρινε στο πρόσωπο της νεαρής 
Θέτιδας Μάντζου – Γκίκα είναι πως 
από πολύ µικρή ηλικία ασχολείται µε τα κοινά, αλλά κυρίως δίνει 
µαθήµατα ανιδιοτελούς προσφοράς και αγάπης σε συνανθρώπους 
που έχουν ανάγκη δίχως τυµπανοκρουσίες.

«Στηρίζω το έργο που ξεκίνησε ο Γιάννης Κασσαβός γιατί παρά 
τις κακές γλώσσες έχω δει από κοντά το πλούσιο φιλανθρωπικό του 
έργο, το έργο εκείνο στο οποίο δεν χωρούν φωτογραφικές µηχανές 
και που λίγοι γνωρίζουν. ∆ίπλα στον Άνθρωπο Γιάννη Κασσαβό θέ-
λω να βρίσκοµαι πάνω απ’ όλα, γιατί θεωρώ πως µόνο ακουµπώ-
ντας την ψυχή των δηµοτών µπορούµε να αλλάξουµε την πόλη 
µας.» δήλωσε η Θέτη Μάντζου – Γκίκα. 

Η Θέτη Μάντζου – Γκίκα είναι παντρεµένη µε τον Φώτη Γκίκα ο 
οποίος δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στον κατασκευαστικό τοµέα 
στις Αχαρνές.  Εκτός από τις Αχαρνές η Θέτη Μάντζου – Γκίκα έχει ρί-
ζες από την πλευρά του πατέρα της Κωνσταντίνου Μάντζου το γένος 
Τσεβά και από τα Ιωάννινα. Έχει σπουδάσει ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, 
καθώς επίσης και Αρχιτεκτονική ∆ιακόσµηση Εσωτερικών Χώρων. 

Φανή Σταύρου: Είµαι µε τον Γιάννη Κασσαβό 
γιατί επιτέλους έβγαλε την πόλη µας
από την «µαύρη λίστα» στα οικονοµικά!
Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που έγιναν, 
ώστε τα οικονοµικά του ∆ήµου Αχαρνών από 
την «µαύρη λίστα» που βρίσκονταν να µπουν 
µετά από δεκαετίες σε τροχιά όχι απλά νοικοκυ-
ρέµατος αλλά ανάπτυξης είναι ένας από τους 
λόγους που η Φανή Σταύρου αποδέχτηκε µε 
χαρά την πρόσκληση του ∆ηµάρχου Αχαρνών 
Γιάννη Κασσαβού να ενταχθεί στην παράταξη 
ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες.

Η Φανή Σταύρου είναι γέννηµα θρέµµα των 
Αχαρνών, µεγάλωσε, ζει και µεγαλώνει τα δύο παι-
διά της στην πόλη µας που θεωρεί πως της αξίζει ό,τι 
καλύτερο αρκεί όλοι µαζί να βάλουµε τα δυνατά µας, ώστε το έργο που ξεκίνη-
σε µε σκληρή δουλειά και προγραµµατισµό ο Γιάννης Κασσαβός να ολοκλη-
ρωθεί. «Κανένα έργο στην Ελλάδα δεν µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε µία θη-
τεία! Ειδικά σε µία Ελλάδα που έχει χτυπηθεί από την κρίση είναι πραγµατικός 
άθλος αυτό που ο Γιάννης Κασσαβός έχει καταφέρει. Ναι είµαι υπερήφανη που 
όχι µόνο δεν δανείστηκε ούτε ευρώ, αλλά κατάφερε να «συµµαζέψει» όλα όσα 
οι προηγούµενοι είχαν αφήσει στο έλεος τους, ενώ ταυτόχρονα υπέγραψε συµ-
φωνίες για έργα όχι βιτρίνας αλλά ζωτικής σηµασίας! Ας µην αφήσουµε αυτή 
την ευκαιρία που έχει η πόλη µας να χαθεί!» δήλωσε η Φανή Σταύρου που έχει 
σπουδάσει Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Παιδαγωγικά, γνωρίζει τρεις 
ξένες γλώσσες, ενώ έχει ένα πλούσιο βιογραφικό καθώς είναι τηλεπικοινωνια-
κός Σύµβουλος Επιχειρήσεων σήµερα στον ΟΤΕ, και κατά το παρελθόν σε εται-
ρείες όπως η LIDL, η DIA Hellas κλπ.

Η Φανή Σταύρου επέλεξε να ασχοληθεί για πρώτη φορά µε τα κοινά µε 
µοναδικό σκοπό την προσφορά στον συνάνθρωπο και κυρίως τη συµµετο-
χή της στην προσπάθεια ανάπτυξης της πόλης που αγαπά.

Συγκέντρωση υποψηφίων της παράταξης 
του ∆ηµάρχου Γιάννη Κασσαβού
Με υποψηφίους συµβούλους της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες σε Αχαρνές και 
Θρακοµακεδόνες, συνοµίλησε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών και επικεφαλής της παράταξης Γιάν-
νης Κασσαβός. 

Κατά την οµιλία τους στους υποψηφίους συµβούλους της παράταξης του, ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στα οικονοµικά, τα έργα υποδοµών αλλά και τις δράσεις και 
πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης.  Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: “Βάλαµε τάξη στα οικο-
νοµικά του ∆ήµου καλύπτοντας δανειακές υποχρεώσεις άνω των 15.000.000 €, ενώ παράλληλα 
µειώσαµε 10% τα δηµοτικά τέλη για όλους και τα µηδενίσαµε για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. 

Όσων αφορά στα έργα υποδοµών η σύγκριση µε  την προηγούµενη δηµοτική περίοδο είναι 
χαοτική. Μέσα σε 4,5 χρόνια “κλειδώσαµε”  έργα ύψους  17.000.00 € και ξεκινώντας από το ση-
µείο µηδέν, εκπονήσαµε µελέτες, εξασφαλίσαµε χρηµατοδοτήσεις και σε πολλές περιπτώσεις ξε-
κινήσαµε ή ολοκληρώσαµε µεγάλα έργα υποδοµών. 

Βασική µας προτεραιότητα ωστόσο, ήταν, και θα εξακολουθεί να είναι, η αλληλεγγύη και η 
προσφορά στους συµπολίτες µας που δοκιµάστηκαν και δοκιµάζονται από την οικονοµική κρίση. 

Σε αυτόν τον κυκεώνα που αντιµετώπισε η χώρα µας, σταθήκαµε δίπλα σε κάθε οικογένεια 
που δυσκολεύεται και προσφέραµε βοήθεια όπου χρειάστηκε. 

Αυτό µάλιστα καταγράφτηκε και από έρευνα ανεξάρτητου οργανισµού βάσει της οποίας ο ∆ή-
µος Αχαρνών έρχεται 2ος σε Αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης από 
τους 320 δήµους της χώρας”.

Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός: 
 “Στις προσεχείς ∆ηµοτικές εκλογές κρίνεται αν ο τόπος θα συνεχίσει να προχωρά µε σταθερά 

βήµατα εµπρός ή θα επιστρέψει στην αδράνεια και την παθητικότητα, υποκύπτοντας στους σύγ-
χρονους εκφραστές του νοσηρού παρελθόντος” 

Κλείνοντας ευχήθηκε καλή επιτυχία και καλό αγώνα στους υποψηφίους της παράταξης Αχαρ-
ΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΑΡΘΡΟ  

Οι µεγαλοστοµίες των πολιτικών ανέ-
καθεν άρεσαν στους πολίτες που 
άκουγαν ευχάριστα στα αυτιά τους 
αυτά που ήθελαν. Το ήθελαν οι ψηφο-
φόροι και το έδιναν αφειδώς οι πολι-
τικοί για να ψηφίζονται απο τους 
ίδιους.

Τα ταξίµατα και οι υποσχέσεις τα τε-
λευταία χρόνια ήταν µόνιµο φαινόµενο. 
Αν δεν έταζε ο πολιτικός στον ψηφοφό-
ρο, ψήφο δεν έβρισκε. Ελάχιστοι πολι-
τικοί ήταν αυτοί που αρνήθηκαν να 
µπούνε στο “τριπάκι” να τάξουν µια θέ-
ση στο δηµόσιο ή κάτι άλλο. Ωστόσο, τα 
χρόνια της κρίσης αυτό το «πάρε-δώσε» 
περιορίστηκε αρκετά γιατί πολύ απλά 
όποιος έταζε λαγούς µε πετραχήλια τον 
έπαιρναν στο “ψιλό”  αφού δυνατότη-
τες δεν υπήρχαν και άρα το ψέµα φαινό-
ταν πολύ έντονα σε όποιον το έκανε. 

Όσο όµως πλησιάζουν οι εκλογές 
τόσο η περίοδος, αυτή, αποµακρύνεται 
και εισερχόµαστε σιγά σιγά στη νέα πε-
ρίοδο του “πάρε κόσµε”. Μια συνταγή 
απο τα παλιά που για τους κυβερνώντες 
αλλά και για την αντιπολίτευση. Αντί να 
καταθέτουν προγράµµατα και ιδέες για 
το κατά πόσο δεν θα επιστρέψουµε απο 
εκει που µπήκαµε στην κρίση, κάνουν 
πάλι το ίδιο σαν να θέλουν να ξανά ζή-

σουµε τον εφιάλτη. 
 Αντί να κάνουν νηστεία στον πολιτι-

κό τους λόγο και τις µεγαλοστοµίες , κά-
νουν το ακριβώς αντίθετο σαν να θέ-
λουν να δείξουν οτι τα χρόνια της κρί-
σης δεν πέρασαν ποτέ απο τη χώρα.  

Ας τάξουν λιγότερα απο τις άλλες 
φορές γιατί θα έρθει η εξοµολόγηση της 
κάλπης και εκεί όλα τίθενται σε µια σει-
ρά. Στην Ένωση Κεντρώων αποστρεφό-
µαστε τη συγκεκριµένη λογική. Λέµε, 
πάντα, αλήθειες πιστεύοντας ότι µόνο 
µέσα από αυτές θα ορθοποδήσει η κοι-
νωνία και θα αλλάξει προς το καλύτερο 
η χώρα µας.

*Ο Αλέξανδρος Ανδριώτης κατέρχε-
ται στις Εθνικές Εκλογές, στην Ανατολι-

κή Αττική, µε την Ένωση Κεντρώων.

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

Η ώρα της κάλπης
πλησιάζει και
οι υποσχέσεις
δίνονται µε το τσουβάλι

 Η  Γνώµη µας ... 

Μέ τήν εὐθύνη τοῦ Ἕλληνα Πολίτη καί τοῦ 
ἐπιστήμονα,  καθώς καί μέ βάση τίς ἐπιστη-
μονικές μου γνώσεις γιά τό συμφέρον τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, διατυπώνω τίς ἀκόλουθες 
θέσεις γιά τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν:
1. Πολιτικά, ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ὡς πρά-
ξη ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδας, εἶναι ἀπα-
ράδεκτη:
α. Γιατί ἀποτελεῖ παραχώρηση κυριαρχικοῦ δι-
καιώματος, ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ κυριαρχικά καί 
γεωπολιτικά συμφέροντα μόνο ξένων κρατῶν, 
ἐνῷ ἀντίστοιχα βλάπτει οὐσιαστικά τά συμφέρο-
ντα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.
β. Γιατί ἀπειλεῖ καί μειώνει καίρια: τήν ἀσφάλεια 
τῆς ἐδαφικῆς κυριαρχίας.
γ. Γιατί ἀμφισβητεῖ σοβαρά τήν ἐθνική, τήν ἱστο-
ρική καί τήν πολιτισμική ταυτότητα τῆς Ἑλλάδος.
2.     Νομικά (ἀπό πλευρᾶς κύρους),  ἡ Συμφω-
νία τῶν Πρεσπών εἶναι ἄκυρη καί ἀνυπόστατη, 
γιατί οὐσιαστικά καί διαδικαστικά παραβιάζει:
α. Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος,
β. Τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων καί
γ. Τό Διεθνές Δίκαιο.
3. Ἡ παραβίαση τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος:
α. Εἶναι οὐσιαστική, γιατί ἡ κυβερνητική ἀπόφα-

ση παραβιάζει τήν ἀρχή προστασίας τῆς Κυρι-
αρχίας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁ χειρισμός 
τοῦ θέματος παραβίασε ἤδη καί παραβιάζει τήν 
δημοκρατική ἀρχή καί τήν ἀρχή τῆς λαϊκῆς κυρι-
αρχίας.
β. Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἀνυπόστατη 
λόγω τοῦ ὅτι περιέχει παραχώρηση κυριαρχικοῦ 
δικαιώματος, τό ὁποῖο   δέν μπορεῖ, σύμφωνα μέ 
τό Σύνταγμα, νά εἶναι ἀντικείμενο οὔτε διεθνοῦς 
σύμβασης, οὔτε ἄσκησης κυβερνητικῆς καί νο-
μοθετικῆς ἐξουσίας. Τό ὄνομα «Μακεδονία», δέν 
ἀποτελεῖ ἁπλῶς περιορισμό ἐθνικῆς κυριαρχίας 
ἤ οὔτε μεταφορά ἀρμοδιοτήτων σέ διεθνεῖς 
ὀργανισμούς, βάσει πάντοτε ἐθνικοῦ συμφέρο-
ντος, πού νά ἀναγνωρίζεται ὡς τέτοιο ἀπό τό Σύ-
νταγμα, ἀλλά παραχώρηση στοιχείου  ταυτότη-
τας τῆς Ἑλλάδος, ὡς κυρίαρχου κράτους. Αὐτό 
ἀποτελεῖ κυριαρχικό δικαίωμα καί δέν ὑπόκειται 
σέ καμμία συντεταγμένη ἐξουσία.
β. Εἶναι διαδικαστική τόσο μέ βάση τό Σύνταγμα, 
ὅσο καί μέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο.
4. Ἡ παραβίαση τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπίων 
εἶναι ἀμφίδρομη:
α. Ἡ διαδικασία σύναψης τῆς Συμφωνίας τῶν 
Πρεσπών ἔγινε   κατά παράβαση τοῦ Συντάγμα-

τος τῶν Σκοπίων.
β. Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπί-
ων δέν τήρησε τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, 
ἄρα, ἡ τελευταῖα εἶναι, σύμφωνα μέ τό ἀναθεω-
ρημένο Σύνταγμα, ἀντισυνταγματική, ἐνῷ ἡ Συμ-
φωνία, ἄν καί ἤδη ἀνυπόστατη, ὑπόκειται σέ κα-
ταγγελία γιά μή τήρησή της ἀπό τήν ἀντισυμβαλ-
λόμενη Χώρα ὡς πρός τήν ἀναθεώρηση.
5. Ἡ παραβίαση τοῦ Διεθνοῦς δικαίου εἶναι οὐσι-
αστική καί τυπική:
α. Εἶναι τυπική, (εἶναι τυπικά ἄκυρη), γιατί δέν τη-
ρήθηκαν οἱ κανόνες σύναψης καί κύρωσης τῆς 
Σύμβασης, πού ὁρίζουν τά Συντάγματα καί τῶν 
δύο Χωρῶν.
β. Εἶναι οὐσιαστική, γιατί ὡς ἄκυρη Σύμβαση 
ἀποτελεῖ παραβίαση τῆς Κυριαρχίας τῆς Ἑλλά-
δος καί τῆς συνταγματικῆς τάξης καί τῶν δύο 
μερῶν.
Β. Μέ βάση τίς παραπάνω θέσεις μου, ἀπευθύ-
νομαι πρός τούς πολιτικούς ἀντιπροσώπους τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, πού ἔδωσαν  τόν ὅρκο πίστης 
στήν πατρίδα καί στή Δημοκρατία καί τήρησης 
τοῦ Συντάγματος καί κάνω μέ πλήρη συνείδηση 
τήν ἀκόλουθη ἔκκληση καί δήλωση:
1. Νά μήν παραβιάσουν τόν ὅρκο τους ἀπέναντι 

στόν Ἑλληνικό Λαό, ψηφίζοντας ὑπέρ τῆς ἀντι-
συνταγματικῆς αὐτῆς Συμφωνίας, ἡ ὁποῖα παρα-
βιάζει καί ἀπειλεῖ ζωτικά συμφέροντα κυριαρχίας 
τῆς Ἑλλάδος.
2. Ἐάν, παρ’ ἐλπίδα,  ὑπάρξει πλειοψηφία ἀντι-
προσώπων τοῦ Λαοῦ, πού θά ὑπερψηφίσουν τή 
Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, παραβιάζοντας τό Σύ-
νταγμα καί τόν ὅρκο τους, ἡ ἐν λόγῳ Συμφωνία 
δέν θά ἔχει καμμία ἀπολύτως  ἰσχύ καί δέν δημι-
ουργεῖ καμμία ὑποχρέωση γιά τήν Ἑλλάδα. Τήν 
ἑπόμενη ὁ Ἑλληνικό Λαός θά ἔχει τό δικαίωμα 
καί τήν ὑποχρέωση νά συνεχίσει τόν Ἀγῶνα.

19 Ἰανουαρίου 2019
Γιῶργος Κασιμάτης

Ὁμ. Καθηγητής τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου
στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

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

Δήλωση-ἔκκληση τοῦ καθηγητῆ Γιώργου Κασιμάτη: Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν
εἶναι ἀνυπόστατη, περιέχει παραχώρηση κυριαρχικοῦ δικαιώματος,
δέν μπορεῖ, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, νά εἶναι ἀντικείμενο διεθνοῦς
σύμβασης καί ἄσκησης κυβερνητικῆς καί νομοθετικῆς ἐξουσίας
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Σ τις 11 Ιουλίου 2017, η παράταξή µας, υπέβαλε 
αίτηµα προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, για συζήτηση σε Έκτακτο 

∆ηµοτικό  Συµβούλιο του θέµατος των 
καταστροφών και της φύλαξης των ολυµπιακών 
ακινήτων στο Ολυµπιακό Χωριό. 

Με καθυστέρηση δύο µηνών, το θέµα ήρθε προς 
συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και απαξιώθηκε 
πλήρως από την αδιαφορία και την µη συµµετοχή των 
περισσοτέρων  συναδέλφων, δηµοτικών συµβούλων. 

Από τότε µέχρι σήµερα, έχοντας περάσει σχεδόν δύο 
χρόνια, καµία συζήτηση δεν έχει γίνει για την τεράστια αυτή 
καταστροφή της δηµόσιας περιουσίας µας.

Το ζήτηµα το οποίο είχαµε θέσει εξ’ αρχής ήταν η 
αποτροπή περαιτέρω καταστροφών, καταθέτοντας πρόταση 
για άµεση φύλαξη όλων των ολυµπιακών εγκαταστάσεων 
και άµεση διεκδίκηση τους, προκειµένου να περιέλθουν 
στα χέρια του δήµου Αχαρνών πριν να είναι πολύ αργά και 
καταντήσουν κουφάρια και καταφύγια τοξικοµανών. 

 Αντ’ αυτού η συζήτηση κινήθηκε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο ουδεµία σχέση είχε µε το 
αίτηµά µας και το συµπέρασµά το οποίο µε λύπη εξάγουµε είναι ότι οι καταστροφές που υφίστανται 
τα ολυµπιακά ακίνητα του δήµου µας, τους αφήνουν παγερά αδιάφορους.

Πάµπολλες φορές επίσης, έχουµε επισηµάνει τον κίνδυνο αλλά και την αναγκαιότητα σύγκλισης 
ενός Έκτακτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να σχεδιάσουµε, να ελέγξουµε και να 
συντονιστούµε µαζί µε όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές έτσι ώστε µια ενδεχόµενη θεοµηνία να µην 
µας βρει για άλλη µια φορά απροετοίµαστους, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές και τις περιουσίες των 
ανθρώπων αυτής της πόλης. 

Σκοπός µας άλλωστε δεν είναι απλώς να καταγγείλουµε ή να αναδείξουµε τα προβλήµατα αλλά 
συλλογικά και µέσα από προτάσεις να προβλέψουµε το κακό, να λάβουµε τα κατάλληλα µέτρα και 
να φέρουµε τους αρµόδιους προ των ευθυνών τους. 

Εφιστούµε την προσοχή προς πάσα αρµόδια αρχή:
● να αφυπνιστεί και να κάνει άµεσες κινήσεις για να δοθεί ένα τέλος τώρα στη λεηλασία των 
ολυµπιακών ακινήτων 
● να υπάρξει ο σχεδιασµός για την αποφυγή καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόµενα που στο 
δήµο Αχαρνών κοστίζουν ζωές

Η δηµοτική αρχή αλλά και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι άµοιροι ευθυνών και πρέπει 
να έχουν συναίσθηση της ευθύνης των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η πόλη 
των Αχαρνών. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών 

∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη»

Ο χώρος της εστίασης 
κατέχει ένα µεγάλο 
µερίδιο τόσο  της αγοράς 

όσο και της κατανάλωσης, 
απασχολώντας ένα µεγάλο 
ποσοστό εργατικού δυναµικού 
ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει 
τόσο στην τοπική όσο και στην 
εθνική οικονοµία. 

Η πόλη µας αδιαµφισβήτητα 
κατέχει το µεγαλύτερο κοµµάτι σε 
καταστήµατα εστίασης στην Αττική, 
γεγονός στο οποίο  η εκάστοτε 
δηµοτική αρχή θα πρέπει να είναι 
αρωγός και συµπαραστάτης αφού 
είναι δεδοµένο ότι αποκοµίζει 
σηµαντικά οικονοµικά οφέλη και 
αποτελεί την εγγύηση για την 
ανάπτυξη του τόπου µας. 

Ως Τοµεάρχης Καταστηµάτων Εστίασης της δηµοτικής παράταξης «Νέα 
∆ύναµη» Αχαρνών και µε την εµπειρία που διαθέτω 
δραστηριοποιούµενος στο χώρο της εστίασης εδώ και σχεδόν τρεις 
δεκαετίες, σε συνεργασία µε τον επικεφαλής της παράταξης  κ. Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη, έχουµε συντάξει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µέσω του 
οποίου δίνονται διεξοδικές λύσεις στα χρόνια προβλήµατα των 
καταστηµάτων εστίασης. 

Στο πρόγραµµά µας περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν τόσο την 
αισθητική αναβάθµιση της πόλης  όσο και την φορολογική ελάφρυνση 
των καταστηµάτων από τους δηµοτικούς φόρους και τα τέλη, πράγµα το 
οποίο µε βεβαιότητα θα δηµιουργήσει θετικά πρόσηµα ανάπτυξης και θα 
ενισχύσει το ενδιαφέρον τόσο στην εστίαση όσο και γενικότερα σε κάθε 
επιχειρηµατικό τοµέα. 

Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 
καθηµερινά οι επιχειρήσεις, οι οποίες θέτουν πλέον θέµα βιωσιµότητας 
των τελευταίων εξαιτίας της υπερφορολόγησης, θα αγωνιστώ µε όλους 
µου τις δυνάµεις για να άρουµε το άδικο αυτό καθεστώς ώστε 
να υπάρχει ένα δίκαιο  και βιώσιµο σύστηµα  που θα δικαιώνει  
τον επιχειρηµατικό κόσµο. 

Στέφανος Κυριαζίδης
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών
Τοµεάρχης Καταστηµάτων Εστίασης

Oι νέοι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό που οραµατιζόµαστε 
όλοι για την πόλη µας και οι νέοι του Ολυµπιακού Χωριού το κάνουν πράξη

Ζώντας στο Ολυµπιακό Χωριό, µία 
περιοχή του δήµου Αχαρνών, που 
χτίστηκε βασισµένο σε ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές, µε εξαιρετική ρυµοτοµία, 
οργανωµένους αθλητικούς χώρους 
έτοιµους προς χρήση από τους πολίτες 
αλλά και ιστορικά µνηµεία που είναι 
αλληλένδετα µε την ευρύτερη ιστορία 
των Αχαρνών, θεωρώ πως  µέχρι σήµερα 
από το πέρας των Ολυµπιακών Αγώνων 
θα έπρεπε η περιοχή µας να έχει κάνει 
τεράστια βήµατα εµπρός, 
εκµεταλλευόµενη  αυτό το τεράστιο 
κληροδότηµα που δόθηκε στο δήµο µας. 

Αντ’ αυτού στην δεκαπενταετία που 
µεσολάβησε µέχρι σήµερα από την διεξαγωγή 
των Ολυµπιακών Αγώνων και τη δηµιουργία 
του Ολυµπιακού Χωριού, η λεηλασία και η 
εγκατάλειψη που βιώνει καθηµερινά η περιοχή 
εξαιτίας της αδιαφορίας των εκάστοτε 
διοικούντων, έχει φτάσει σε οριακό σηµείο, µε 
αποτέλεσµα, το άλλοτε «στολίδι» του δήµου 

µας, σήµερα να προκαλεί αποτροπιασµό και 
αγανάκτηση για την εικόνα που παρουσιάζει . 

Έχοντας µεγαλώσει στους κόλπους του 
Ολυµπιακού Χωριού και συναναστρεφόµενη 
µε φίλους που µεγαλώσαµε µαζί στην περιοχή, 
µοιραστήκαµε τα ίδια όνειρα και τις ίδιες 
ανησυχίες για τον τόπο µας, θεωρώ πως για να 
αλλάξει η κατάσταση οι νέοι άνθρωποι θα 
πρέπει να λάβουν δράση, να αφυπνιστούν, να 
ευαισθητοποιηθούν και εν τέλει να 
κινητοποιηθούν προκειµένου να έχουν µία άξια 
φωνή εκπροσώπησης µέσα στην πόλη µας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους 
αποφάσισα να είµαι υποψήφια στις επερχόµενες 
δηµοτικές εκλογές, µε την πεποίθηση ότι θα 
σταθώ αντάξια της εµπιστοσύνης των 
συµπολιτών µου στο Ολυµπιακό Χωριό µε τους 
οποίους µας συνδέει τόσο η αγάπη όσο και το 
κοινό όραµα για ένα καλύτερο αύριο. 

 Αξιολογώντας το πρόγραµµα της 
δηµοτικής παράταξης «Νέα ∆ύναµη» 
Αχαρνών, το οποίο διαθέτει ουσιώδεις λύσεις 

στα χρόνια και µείζονα προβλήµατα του 
Ολυµπιακού Χωριού, αλλά και τρέφοντας 
µεγάλη εκτίµηση και εµπιστοσύνη στο 
πρόσωπό του επικεφαλής της παράταξης και 
των στελεχών που τον πλαισιώνουν, 
συντάσσοµαι στο πλευρό τους µε απώτερο 
σκοπό το όραµα όλων µας να γίνει 
πραγµατικότητα!

Ως δικηγόρος, είµαι σε θέση να γνωρίζω 
καλά ότι αυτό το οποίο υποστηρίζει ο 
Παναγιώτης Γρηγοριάδης και δεν είναι άλλο 
από το να περιέλθουν τα ολυµπιακά ακίνητα 
στη δικαιοδοσία του δήµου Αχαρνών  µπορεί 
άµεσα να γίνει πράξη και προσωπικά θα 
προσφέρω µε όλες µου τις δυνάµεις προς αυτή 
την κατεύθυνση, πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα 
αποτελέσει το εφαλτήριο µίας νέας σελίδας για 
το Ολυµπιακό Χωριό. 

Αντιγόνη Τσατσαρώνη
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος

∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών
Συνεργάτης Τοµέα Νοµικών Θεµάτων

H αισθητική αναβάθµιση της πόλης και 
η  φορολογική ελάφρυνση απο δηµοτικούς 
φόρους και τέλη στις  επιχειρήσεις για 
εµάς  στη  «Νέα ∆ύναµη» είναι προτεραιότητα

Παναγιώτης Γρηγοριάδης: Τέλος τώρα 
στη λεηλασία των ολυµπιακών ακινήτων. 
Σχεδιασµός για την αποφυγή καταστροφών από 
θεοµηνίες που στο δήµο Αχαρνών κοστίζουν ζωές
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ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ (ΕΜΜΥ) ΛΑΖΑΡΟΥ
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος 
Γεννήθηκα, µεγάλωσα, κατοικώ και δραστηριοποιούµαι 
επαγγελµατικά στις Αχαρνές. 
Βίωσα και γνώρισα όλα τα στάδια του µετασχηµατισµού του Μενιδίου από ένα 
µικρό χωριό σε µια µεγάλη πόλη µε πολλά όµως προβλήµατα. 
Από το έτος 2014 αρχίζει η ενασχόλησή µου µε τα κοινά. Μια ενασχόληση η οποία 
προέκυψε λόγω της µεγάλης αγάπης, που έχω για τον τόπο µου. 
Κυρίως όµως προέκυψε, διότι δεν µου αρέσει απλά να κάνω στείρα κριτική για τα 
κακώς κείµενα, αλλά θέλω να παλεύω µε όλες µου τις δυνάµεις προκειµένου να 
τα βελτιώσω. 
Με αυτό το σκεπτικό το 2014 συντάχθηκα στο πλευρό του Σπύρου Βρεττού -  
όπου εξελέγειν πρώτη τοπική σύµβουλος -  ο οποίος µε ενέπνευσε µε το όραµά 
του για την πόλη µας. 
Πορεύοµαι µαζί του όλα αυτά τα χρόνια γιατί διέκρινα έναν άνθρωπο µε ακέραιο 
χαρακτήρα, ήθος, επιτυχηµένο στον επαγγελµατικό του τοµέα και γνώστη των 
προβληµάτων της πόλης µας. 
Το 2019 στη νέα κρίσιµη για την πόλη µας εκλογική αναµέτρηση είµαι  δίπλα του, 
τον στηρίζω µε όλες τις δυνάµεις µου, διότι στο πρόσωπό του βλέπω έναν νέο ∆ή-
µαρχο, που θα αγκαλιάσει όλους  ανεξαιρέτως τους ∆ηµότες και θα αποτελέσει 
την αιχµή του δόρατος, για να λυθούν χρονίζοντα και λιµνάζοντα προβλήµατα. 

Με  Όραµα : 
● Να µετατραπούν οι Αχαρνές σε ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΖΕΙΣ!!!!  
● Να γίνει ο ∆ήµος ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ καλών ειδήσεων 
    και να κερδίσει και πάλι το σεβασµό που του αξίζει. 
● Για να νοιώσουν ξανά ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ οι δηµότες.. 
● Για να γίνουν οι  «ΑΧΑΡΝΕΣ  ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ»
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Η παράταξη ∆.Ε.Κ.Α. του Χάρη ∆αµάσκου τίµησε την Ηµέρα της 
Γυναίκας µε το θεατρικό µονόλογο «Μου λείπεις» στο Αρχε-
λάου Θέατρο στους Θρακοµακεδόνες. Ο εξαιρετικός µονόλο-

γος, γραµµένος από την Φαίη Κοσµά που αναφέρεται στην ηρωίδα 
που προσπαθεί να διαχειριστεί τον θάνατο του παιδιού της, η σκηνο-
θεσία Κωνσταντίνου Τσακανάκη και η  συγκλονιστική ερµηνεία της 
Σταµατίνας Αγγελοπούλου καθήλωσε τους θεατές οι οποίοι βίωσαν 
άµεσα τα συναισθήµατα της ηρωίδας και όταν τα φώτα άναψαν όρθι-
οι χειροκρότησαν επί ώρα την πρωταγωνίστρια η οποία είναι και Υπο-

ψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος µε την παράταξη ∆.Ε.Κ.Α.
Μετά το τέλος της παράστασης η παράταξη βράβευσε τις Μαρία 

Ναυροζίδου, Πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής 
και Ολυµπία ∆ραγούνη, κάτοχο Παγκοσµίου Κυπέλλου Γενικής Γυ-
µναστικής το 2017 της Ολυµπιάδας Θρακοµακεδόνων, για την προ-
σφορά και το έργο τους.

Αναφερόµενος  στις βραβεύσεις ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Χάρης 
∆αµάσκος, δήλωσε: 

«Η σηµερινή  ηµέρα του εορτασµού της γυναίκας, για την παρά-

ταξη ∆ΕΚΑ και για όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση µας, ήταν 
µια βραδιά συγκίνησης, µυσταγωγίας και ουσιαστικού εορτασµού! 
Η καθηλωτική ερµηνεία της Σταµατίνα Αγγελοπούλου και η βράβευ-
ση των κυριών Μαρία Χρ. Ναυροζίδου και Olympia Dragouni, συνε-
τέλεσαν στην ολοκλήρωση µιας εκδήλωσης, που πρωταγωνιστής και 
τιµώµενο πρόσωπο ήταν η γυναίκα και τρόπος έκφρασης το θέατρο, 
µιας από τις υψηλότερες τέχνες του πολιτισµού µας!»

Ακολούθησε τραπέζι για όλες τις κυρίες ταβέρνα του «Παππά» 
στους Θρακοµακεδόνες.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Με το θεατρικό µονόλογο «Μου λείπεις»και  βραβεύσεις  δύο  γυναικών

Η παράταξη ∆.Ε.Κ.Α. του Χάρη ∆αµάσκου 
τίµησε την Ηµέρα της Γυναίκας 
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Συνέντευξη στον Γιάννη Βασιλακόπουλο 
http://www.epikairo.com 
  

Ποιο µπορεί να είναι το βασικό κίνητρο, για έναν σηµαντικό επι-
στήµονα, ακέραιο δικαστικό και πάνω από όλα ενεργό πολίτη, 
ανάµεσα στους συµπολίτες του, να µπει στη µάχη, της διεκδί-

κησης ενός τόσο ιδιαίτερου δήµου  όπως το Μενίδι; Το Μενίδι των δε-
κάδων προβληµάτων είναι το χαρακτηριστικό παράδειγµα του δήµου 
που δεν ψάχνει «Πρώτο Πολίτη». Αλλά πρώτο και διαρκή µαχητή απέ-
ναντι σε χρόνιες παθογένειες  που κουβαλά η πόλη. Και βέβαιο εύκο-
λο και καθηµερινό στόχο της κριτικής των πολιτών. Με δεδοµένα όλα 
αυτά λοιπόν, οι απαντήσεις στα «Γιατί» από τον υποψήφιο δήµαρχο 
Αχαρνών Οδυσσέα Καµπόλη, έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον…

■ Κύριε Καµπόλη το Μενίδι ένας πολύπαθος ∆ήµος, που ενώ θα 
µπορούσε να είναι πόλος έλξης, πνίγεται σε προβλήµατα και πα-
θογένειες δεκαετιών. H προσπάθειά σας αποτελεί στοίχηµα, σε εν-
δεχόµενη νίκη σας στις προσεχείς εκλογές. Πως θα βγάλετε τον δή-
µο από αυτό το βαθύ τέλµα;
Κύριε Βασιλακόπουλε οφείλω να οµολογήσω πως ο λόγος που επέ-
λεξα να µπω σε αυτή την µάχη για τον ∆ήµο Αχαρνών, είναι αυτό 
ακριβώς που µόλις περιγράψατε. Οι Αχαρνές θα µπορούσαν να εί-
ναι, και µπορούν να γίνουν, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, πρό-
τυπο πόλης και πόλος έλξης. Παρότι ο ∆ήµος µας έχει προνοµιακή 
θέση στους πρόποδες της Πάρνηθας, και είναι ο τέταρτος σε έκταση 
στην Αττική, όχι ιδιαίτερα πυκνοκατοικηµένος όπως άλλες περιοχές 
του λεκανοπεδίου, δεν υπήρξε ποτέ ολοκληρωµένος σχεδιασµός, 
µε αποτέλεσµα η άναρχη δόµηση και ο κατακερµατισµός της γης να 
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στη διαµόρφωση και ανά-
πλαση κοινόχρηστων χώρων στο µέτρο που απαιτεί η ποιότητα ζω-
ής. Έχουµε  περιοχές και σηµεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ση-
µαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που δεν τυχαίνουν ούτε του ελα-
χίστου βαθµού τουριστικής αξιοποίησης. Ωστόσο όλα τα προνόµια 
και θετικά χαρακτηριστικά της περιοχής µας, µε διαχρονική ευθύνη 
των δηµοτικών αρχών, έχουν παραµείνει και παραµένουν παντελώς 
ανεκµετάλλευτα. Αντίθετα δε, επέλεξαν οι Αχαρνές να µετατραπούν 
σε «πίσω αυλή» της Αττικής και παράδειγµα προς αποφυγήν…
Σωστά επισηµαίνεται ότι το εγχείρηµα για να αλλάξει αυτή η κατάστα-
ση δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Καταρχήν ο ∆ήµος µας είναι στο Πα-
ρατηρητήριο από το 2016, συζητάµε δηλαδή για ένα χρεωκοπηµένο 
∆ήµο. Άρα δεν µπορούµε να τάζουµε λαγούς µε πετραχήλια. Όµως 
οφείλουµε να αγωνιστούµε µε κάθε τρόπο και µέσο για να αντιστρέ-
ψουµε τη σηµερινή εικόνα. Ξέρετε κύριε Βασιλακόπουλε η ειδοποιός 
διαφορά από τις άλλες παρατάξεις είναι εµφανής. Ως γνώστης της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης αλλά και γενικότερα της ∆ηµόσιας διοίκησης, ως 
νοµικός και επί σειρά ετών λειτουργός της ∆ικαιοσύνης, τόσο εγώ, όσο 
και οι συνεργάτες που στελεχώνουν την παράταξή µας, διαθέτουµε τε-
χνογνωσία και εµπειρία.  Πρωταρχικά χαρακτηριστικά της παράταξής 
µας είναι η γνώση, η δυναµική και η βούληση, τρεις θεµελιώδεις  προ-
ϋποθέσεις που απαιτούνται για να αλλάξει η εικόνα των Αχαρνών. Στό-
χος µας οι Αχαρνές να αποτελούν στο εξής την πιο φωτεινή, την πιο κα-
θαρή, ασφαλή, επισκέψιµη και λειτουργική πόλη. Να δηµιουργήσου-
µε αθλητικά και ψυχαγωγικά κέντρα για τα παιδιά και τους νέους µας. 
Μη ξεχνάµε ότι σε αυτή την πόλη γεννήθηκαν, µεγάλωσαν και ζουν 
διακεκριµένοι πρωταθλητές, µερικοί εξ αυτών και παγκοσµίου φήµης.

■ Για πόσα πράγµατα άραγε µπορεί να δεσµευτεί ένας υποψήφιος 
∆ήµαρχος όταν ξέρει ότι θα αναλάβει τις τύχες ενός χρεοκοπηµέ-
νου ∆ήµου; Και ποιά θα µπορούσαν να ήταν τα πρώτα πράγµατα 
που θα µπορούσατε να κάνετε για να ανοίξετε ένα δρόµο εξυγίαν-
σης;
Πρέπει να σας πω ότι, παρότι αντιπολίτευση, είχαµε αναλάβει συγκε-
κριµένες πρωτοβουλίες για αυτό το µείζων θέµα. Ζητήσαµε επανειληµ-
µένα από την κεντρική διοίκηση να γίνει διαχειριστικός έλεγχος στον 
∆ήµο Αχαρνών καθώς υπάρχει κακοδιαχείριση  µε διαχρονική απώ-
λεια εσόδων και αναιτιολόγητες δαπάνες. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι δεν 
γνωρίζουν την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου καθώς ουδέποτε 
έχουν έρθει προς έγκριση οι Ισολογισµοί και οικονοµικοί απολογισµοί 
των διαχειριστικών χρήσεων. Η ελεγκτική επιτροπή στο προστάδιο του 
παρατηρητηρίου το 2013 επισήµανε εγγράφως ότι η δηµοτική αρχή 
υποβάλλει επανειληµµένα λανθασµένα οικονοµικά στοιχεία και δεν 
εφαρµόζει τις εγκυκλίους του υπουργείου οικονοµικών στην σύνταξη 
προϋπολογισµών. Αντιλαµβάνεται κανείς την σωρεία των µη σύννο-
µων πράξεων. Τα έσοδα από δηµοτικούς φόρους και τέλη δεν διατέ-
θηκαν ποτέ µε την έννοια της ανταποδοτικότητας µε αποτέλεσµα οι δη-
µότες Αχαρνών να στερούνται τα αυτονόητα. Αφέθηκε η διαχείριση σε 
λήψη δανείων και χρηµατοδοτήσεις.

Από την άλλη αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να αναληφθεί κα-
µία δράση. Υπάρχουν τα προγράµµατα ΕΣΠΑ, υπάρχει το πρόγραµµα 

«Φιλόδηµος» του Υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχει η δυνατότητα 
υλοποίησης µελετών και έργων µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων. Επαναλαµβάνω όµως, ότι τα χρηµατοδοτικά εργαλεία 
υπάρχουν, αλλά πρέπει πρώτον να γνωρίζει κανείς την ύπαρξή τους 
και δεύτερον να γνωρίζει πως θα τα εκµεταλλευτεί προς όφελος των 
δηµοτών. Και το λέω αυτό διότι για παράδειγµα πριν από ένα χρόνο 
περίπου το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε πρόσκληση στους ∆ήµους 
για πρόγραµµα αντικατάστασης αµιαντοσωλήνων ύδρευσης. Όταν 
εµείς επισηµάναµε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε να ενταχθεί 
και ο ∆ήµος µας στο πρόγραµµα, καθώς υπάρχουν αµιαντοσωλήνες 
στο Κεντρικό Μενίδι, οι ιθύνοντες δεν γνώριζαν, δυστυχώς, καν την 
ύπαρξη του προγράµµατος…

Τέλος ένα βασικό πράγµα που πρέπει να υλοποιήσουµε άµεσα εί-
ναι η καταγραφή της περιουσίας του ∆ήµου. ∆ιότι αυτή τη στιγµή ο ∆ή-
µος Αχαρνών δεν γνωρίζει τι ακίνητα έχει στην κατοχή του, ώστε να τα 
αξιοποιήσει και ποία η µοίρα των κληροδοτηµάτων.
 
■ Η υποβάθµιση του δήµου τις τελευταίες δεκαετίες έχει δυστυχώς 
ταυτίσει το Μενίδι µε µια έκρηξη της εγκληµατικότητας. Το ζήτηµα 
της ασφάλειας λοιπόν είναι µείζων σε αυτό που λέµε καθηµερινό-
τητα των πολιτών. Έχετε κάποιο συγκεκριµένο πλάνο αντιµετώπι-
σης αυτής της πραγµατικότητας;
Είναι γεγονός πως η εγκληµατικότητα αποτελεί µέγιστο πρόβληµα και 
βασικό «αγκάθι» για τον δήµο. Η συνύπαρξη ετερόκλητων πολιτισµι-
κών οµάδων, έχει συνδεθεί µε φαινόµενα παραβατικότητας και γενι-
κότερης υποβάθµισης µε αποτέλεσµα  στο υποσυνείδητο των υπολοί-
πων περιοχών η πόλη µας να αποκτήσει αρνητική φήµη. Εάν δεν είµα-
στε σε επιφυλακή, πιθανόν να οδηγηθούµε σε µία κατάσταση πολιτι-
στικού αποκλεισµού. Οι ετερόκλιτες κοινωνικές οµάδες  έχουν 
διαφορετικές απόψεις και βλέψεις ως προς την οποιαδήποτε ανάπτυξη 
της περιοχής µε άξονα το πολιτισµό τους, γεγονός που δυσχεραίνει 
ακόµη περισσότερο την κατάσταση. Απαιτείται ιδιαίτερος και λεπτός 
χειρισµός.

Ως δικαστικός λειτουργός  γνωρίζω ότι σε πόλεις σαν τις Αχαρνές 
µε τον βαθµό και τους λόγους που τροφοδοτούν την παραβατικότη-
τα, ο µόνος τρόπος αντιµετώπισής της είναι η δίκαιη ανάπτυξη και η 
απασχόληση.  Το δικό µας πλάνο στηρίζεται σε κινήσεις που θα περι-
ορίσουν δραστικά το περιβάλλον και τις συνθήκες που επιτρέπουν να 
αναπτύσσεται το ζιζάνιο, µε γνώµονα πάντα το πολυπολιτισµικό αν-
θρωπογενές στοιχείο, τις κοινωνικές οµάδες και τις συνθήκες διαβίω-
σης των συνδηµοτών µας.

Από αρχαιοτάτων χρόνων η πόλη των Αχαρνών ήταν αγροτική 
πόλη και σήµερα έχει µετατραπεί σε πόλη παλιννοστούντων και εργα-

τών δίπλα σε βιοµηχανική ζώνη, αλλά χωρίς στοιχείο απασχόλησης 
και έξαρση ανεργίας. Χρειάζεται να λύσουµε τα σοβαρά χωροταξικά 
προβλήµατα που υπάρχουν στο ∆ήµο, να εντάξουµε περιοχές στο σχέ-
διο πόλης, ώστε να µπορούµε κατόπιν να επέµβουµε µε τρόπο τέτοιο 
που δεν θα είναι εύκολο πλέον στους διάφορους παραβατικούς να συ-
νεχίσουν το έργο τους.

Επιπλέον θα πρέπει να εργαστούµε για την βελτίωση της συγκοι-
νωνιακής διασύνδεσης της πόλης, για την υπογειοποίηση των γραµ-
µών του ΟΣΕ που χωρίζουν την πόλη στα δύο, για την ολοκλήρωση 
και πλήρη λειτουργία του Σιδηροδροµικού Κόµβου Αχαρνών, που 
παραµένει ηµιτελής εδώ και χρόνια. Θα πρέπει να φροντίσουµε να 
υπάρχει παντού ηλεκτροφωτισµός, να γίνουν έργα οδοποιίας. Να πά-
ψει να υπάρχει αυτή η εικόνα παρακµής που όχι µόνο είναι δυσάρε-
στη, αλλά επιτρέπει και στα διάφορα παραβατικά κυκλώµατα να δρουν 
στην περιοχή. Ο πιο µακροπρόθεσµος στόχος δηλαδή, είναι µε µια συ-
νολική αναβάθµιση του ∆ήµου να εξαλείψουµε το περιβάλλον που 
ευνοεί τις παραβατικές συµπεριφορές.

■ Η περιβαλλοντολογική επιβάρυνση του δήµου είναι ακόµα ένα 
ζητούµενο που φαντάζοµαι ότι βρίσκεται µε διάφορους τρόπους 
στον πίνακα των προτεραιοτήτων ενός υποψηφίου πρώτου πολί-
τη της πόλης. Ποια είναι η δική σας ατζέντα για το κορυφαίο αυτό 
ζήτηµα;
Έχω ήδη πραγµατοποιήσει συναντήσεις στον Ε∆ΣΝΑ, στην Εταιρεία ∆ι-
ανοµής Φυσικού Αερίου Αττικής και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
για να καταστρώσουµε ένα σοβαρό σχέδιο δράσεων στην περιοχή µας. 
Να σας πω πως στο θέµα των απορριµµάτων στην περιοχή µας δεν έχει 
γίνει σχεδόν απολύτως τίποτα. Ωστόσο γνωρίζουµε πως οι ∆ήµοι εν 
ευθέτω χρόνο θα κληθούν να διαχειριστούν κατά αποκλειστικότητα 
τα απορρίµµατα. Χρειάζεται εκπαίδευση και των πολιτών σε αυτή την 
προσπάθεια.

Το «µυστικό» βεβαίως είναι η διαλογή στην πηγή. Αυτό το κατορ-
θώνεις βάζοντας στο παιχνίδι τα σχολεία καταρχήν. Φτιάχνεις τα πρά-
σινα σηµεία και φροντίζεις να συστήσεις και τις όποιες δοµές απαιτού-
νται για την επεξεργασία των απορριµµάτων. Αυτά τα εγχειρήµατα µπο-
ρούν να χρηµατοδοτηθούν σε πολύ µεγάλο ποσοστό από προγράµ-
µατα ΕΣΠΑ. Παράλληλα σχεδιάζουµε να καταθέσουµε µελέτη για το 
φυσικό αέριο, αλλά και να προχωρήσουµε στην δηµιουργία Ενεργει-
ακών Κοινοτήτων. Αυτές οι κινήσεις όχι µόνο θα έχουν θετικότατο αντί-
κτυπο στο περιβάλλον, αλλά και θα βοηθήσουν σηµαντικά στη δρα-
στική µείωση των ανελαστικών δαπανών του ∆ήµου και κυρίως των 
δηµοτών.

Για να γίνω πιο κατανοητός όλα τα παραπάνω συνδυασµένα µπο-
ρούν να οδηγήσουν σε µείωση κόστους θέρµανσης, σε µείωση της 
ενεργειακής φτώχειας, καθώς µε τις Ενεργειακές Κοινότητες θα µπορέ-
σουν να έχουν πολύ χαµηλού κόστους ηλεκτροδότηση οι άποροι συ-
µπολίτες µας,  σε µείωση των δηµοτικών τελών και σε αύξηση της ποι-
ότητας ζωής στις Αχαρνές.

■ Θα ήθελα να µου πείτε τους τρόπους µε τους οποίους οι διάφο-
ρες πληθυσµιακές οµάδες που ζουν στο Μενίδι, Ροµά -παλιοί οικο-
νοµικοί µετανάστες και άλλοι- µπορούν να ενσωµατωθούν πιο 
αποτελεσµατικά στο πεδίο της µόρφωσης της πολιτιστικής δραστη-
ριότητας και της απρόσκοπτης κοινωνικής λειτουργίας.
Ειδικά για τους Ροµά έχουµε πρόγραµµα αλφαβητισµού. Αυτοί οι άν-
θρωποι πρέπει να αποκτήσουν βασική εκπαίδευση για να µπορέσουν 
να ενσωµατωθούν στην τοπική κοινωνία. Τόσο για τους Ροµά, όσο και 
για τις άλλες κατηγορίες πολιτών που αναφέρουµε θα προχωρήσου-
µε σε δράσεις επιµορφωτικές που θα έχουν στόχο να τους εξοπλίσουν 
µε τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Πέρα όµως από συγκεκρι-
µένες κατηγορίες πολιτών η πολιτιστική αναβάθµιση της πόλης είναι 
πρωτεύων ζήτηµα για εµάς. Θέλουµε να επιτύχουµε την πλήρη απο-
κάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. Έχουµε στόχο να δηµιουρ-
γήσουµε Μουσείο που θα εκτεθεί η σπουδαία συλλογή των Τοπικής 
Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Να διαµορφώσουµε ελεύθερους χώρους αναψυχής. Να αποκτή-
σουµε επιτέλους σύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές. Να στηρί-
ξουµε τους αθλητικούς συλλόγους και να επεκτείνουµε τις αθλητικές 
δραστηριότητες στην πόλη µας. Να αξιοποιήσουµε τις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του Ολυµπιακού Χωριού και κυρίως το κολυµβητήριο. Να 
ενισχύσουµε το έργο της ∆ΗΚΕΑ που προσφέρει πολιτισµό στην πό-
λη µε µαθήµατα µουσικής, θεάτρου κλπ. Για όλα αυτά θα πρέπει να 
συνεργαστούµε στενά µε τα αρµόδια υπουργεία, καταθέτοντας συγκε-
κριµένες προτάσεις και είµαι βέβαιος πως θα έχουµε ανταπόκριση. Πι-
στεύω πως θα καταφέρουµε έτσι να αλλάξουµε πλήρως την εικόνα 
που παρουσιάζουν οι Αχαρνές. Πρωτίστως βέβαια για να µπορέσου-
µε να υλοποιήσουµε συνολικά τα όσα σας ανέφερα, θα πρέπει να µας 
δώσουν την εντολή οι πολίτες των Αχαρνών στις εκλογές του Μαΐου.

Οδυσσέας Καµπόλης – Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών : 

«Στόχος, να αναστήσουµε έναν χρεοκοπηµένο ∆ήµο»
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Ο Οδυσσέας Καµπόλης, Υποψήφιος ∆ήµαρχος  Αχαρνών 

Ως εδώ οι πρακτικές  φαρ-ουέστ στο ∆ήµο Αχαρνών 
∆εκάδες καταγγελίες για κατευθυνόµενη δηµοσκόπηση
Για ακόµη µια φορά οι συνήθεις ύποπτοι επιβεβαίωσαν το 

στίγµα της φιλοσοφίας τους και τις ανήθικες πρακτικές 
τους. ∆εκάδες καταγγελίες από συµπολίτες µας καταδει-

κνύουν πως κάποιοι συνεχίζουν να επιδίδονται σε παράνοµες  
και ανήθικες πρακτικές µε την διεξαγωγή κατευθυνόµενων δη-
µοσκοπήσεων. 

Συγκεκριµένα, δεκάδες κλήσεις έγιναν σε πολίτες, κάποιοι εξ 
αυτών και υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης µας, 
µε τους τηλεφωνητές να παραπλανούν και να κατευθύνουν τους 

ερωτώµενους να απαντήσουν σε συγκεκριµένα ονόµατα υποψη-
φίων δηµάρχων.

Πρόκειται για ανάλογης ποιότητας δηµοσκοπήσεις, σαν και 
αυτής που πρόσφατα είδε το φως της δηµοσιότητας, ως µεγάλης 
«αλήθειας» και που εµφάνιζε τον νυν δήµαρχο να προηγείται 
πανηγυρικά και να έπονται µε ικανοποιητικά ποσοστά πρώην 
συνοδοιπόροι του. Να σηµειώσουµε εδώ ότι την εν λόγω δηµο-
σκόπηση, τη δηµοσίευσε το ίδιο µέσο, του οποίου ο εκδότης το 
2014 είχε συλληφθεί για παράβαση της εκλογικής νοµοθεσίας 

και απόπειρα παραπλάνησης του εκλογικού σώµατος. 
Είναι τέτοιος ο πανικός τους και τόσο κυνική η φιλοσοφία τους 

που εκτίθενται µε τις µάσκες να πέφτουν. Έχουν πτωχεύσει το δήµο 
τόσο οικονοµικά όσο και σε απόθεµα σοβαρότητας, αξιοπιστίας και 
διαφάνειας. Αυτοί που µπροστά σε ζητήµατα ασφάλειας και χρηστής 
διοίκησης προτιµούν να προτάσσουν το ίδιο ευκαιριακό όφελος, θα 
καταποντιστούν στην µόνη ουσιαστική σφυγµοµέτρηση, τις εκλογές.

Οι πολίτες των Αχαρνών πλέον σας γνωρίζουν, σας απορρίπτουν 
καθηµερινά και σας αποδοκιµάζουν.

Οδυσσέας  Καµπόλης: Ως εδώ
η απαξίωση  των εκπαιδευτικών 
δοµών στις Αχαρνές
«Να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι υπεύθυνοι», 
σηµειώνει ο υποψήφιος δήµαρχος Αχαρνών

Για πλήρη απαξίωση των εκπαιδευτικών δοµών και 
των σχολείων µε κατασχέσεις λογαριασµών και µε 
άδεια ταµεία ακόµη και για τις βασικές ανάγκες µιλά ο 
υποψήφιος δήµαρχος Αχαρνών Οδυσσέας Καµπόλης.

Με ιδιαίτερα δυναµική παρέµβαση και τεκµηριω-
µένες τοποθετήσεις ο επικεφαλής της δηµοτικής παρά-
ταξης «Αχαρνείς-Μαζί Μπορούµε», Οδυσσέας Καµπό-
λης καταγγέλλει τη ∆ηµοτική Αρχή για αδικαιολόγη-
τες καθυστερήσεις και κακοδιαχείριση που αγγίζει και 
τα ζητήµατα παιδείας.

Είναι χαρακτηριστικό πως εδώ και καιρό οι σχολι-
κές επιτροπές των σχολείων της περιοχής έχουν µείνει 
δίχως πόρους µε αποτέλεσµα τις παγωµένες αίθουσες 
και τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς να πληρώνουν 
από την τσέπη τους για τα αναλώσιµα. Μάλιστα ίδιος 
ζήτησε ως αντιπολίτευση, να γίνει σύγκληση του ∆η-
µοτικού συµβουλίου ώστε να βρεθεί άµεσα λύση.

Παράλληλα, καταγγέλλει πως διατάχθηκε δέσµευ-
ση των τραπεζικών λογαριασµών για µη καταβολή 
των προστίµων που αφορούν εκπρόθεσµα καταβλη-
θείσες ασφαλιστικές εισφορές αλλά και την µη κατα-
βολή προστίµων. Αποτέλεσµα ήταν να διακοπεί η χρη-
µατοδότηση σε τρία τουλάχιστον ∆ηµοτικά Σχολεία.

Όπως τόνισε ο κ. Καµπόλης «Με βάση τα παραπά-
νω, αλλά και µε βάση το γεγονός ότι το ποσό της οφει-
λής ανέρχεται στα 7.000 ευρώ, εκφράζουµε την απο-
ρία µας πώς είναι δυνατόν η ∆ηµοτική Αρχή και οι αρ-
µόδιοι ιθύνοντες να µην προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες, ώστε να µην φθάσουµε στο σηµείο δέσµευ-
σης λογαριασµών σε ∆ηµοτικά σχολεία. 

Επίσης ερωτήµατα προκύπτουν από το γεγονός ότι 
δεσµεύθηκαν λογαριασµοί συγκεκριµένων σχολείων 
και όχι του συνόλου και το ρωτούµε αυτό διότι η δέ-
σµευση από το ΚΕΑΟ, αφορούσε ένα ΑΦΜ αυτό της 
Σχολικής Επιτροπής και όχι συγκεκριµένα σχολεία. Με 
ποια κριτήρια λοιπόν έγινε η δέσµευση των χρηµάτων 
σε κάποια σχολεία και όχι σε άλλα. 

Εµείς για µία ακόµη φορά θα τονίσουµε έκαστος 
εφ’ ω ετάχθη. ∆ιότι καλές οι αντιδηµαρχίες και οι θέ-
σεις, όµως το ζήτηµα δεν είναι να φέρει κανείς έναν 
τίτλο, αλλά να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις του».

Καιρός να πάψει ο εµπαιγµός, τώρα είναι 
η ώρα για την µεγάλη αλλαγή στις Αχαρνές
Για πολλοστή φορά γίναµε µάρτυρες 
απαράδεκτων πολιτικών πρακτικών, 
τόσο από την δηµοτική αρχή, όσο 
και από µερίδα της αντιπολίτευσης. 

Για πολλοστή φορά γίναµε µάρ-
τυρες εµπαιγµού της αγωνίας συ-
µπολιτών µας. Απόρροια αυτών των 
µεθοδεύσεων οι καταδικαστέες βίαι-
ες πράξεις από πλευράς συνδηµο-
τών µας, που θεωρούν, λανθασµέ-
να, ότι µε τέτοιες κινήσεις θα βρουν 
το δίκιο τους.

Ας γίνουµε όµως συγκεκριµένοι. 
Το Σάββατο 9 Μαρτίου πραγµατο-
ποιήθηκε ενηµερωτική σύσκεψη από 
τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµό-
νων των σχολείων του Ολυµπιακού 
Χωριού, όπου συζητήθηκαν τα σο-
βαρά κτιριακά προβλήµατα  που 
υπάρχουν στα σχολεία τους και που 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
παιδιών. 

Στη συγκεκριµένη σύσκεψη πα-
ρέστησαν πέραν της παράταξής µας, 
όπου ήταν παρών και ο Οδυσσέας 
Καµπόλης, και υποψήφιοι δηµοτικοί 
σύµβουλοι της παράταξης του κου 
Σπ. Βρεττού. 

Στη συζήτηση µε τους φορείς των 
γονέων δεσµευθήκαµε να συζητηθεί 
άµεσα το πρόβληµα της ασφάλειας 
των παιδιών και προτάθηκε να παρα-
στούν στο δηµοτικό συµβούλιο που 
ήταν προγραµµατισµένο για σήµερα, 
ώστε να τεθούν εκτάκτως τα θέµατα 
για τα σχολικά κτίρια, να παρθούν 
αποφάσεις και να αποφευχθούν τα 
χειρότερα. 

Παρόλα αυτά, στο δηµοτικό συµ-
βούλιο της Τρίτης 12 Μαρτίου 2019 

οι εκλεγµένοι δηµοτικοί σύµβουλοι 
που µεταπήδησαν από την παράτα-
ξη του ∆ηµάρχου στις παρατάξεις 
των κκ Σπ. Βρεττού και Χ. ∆αµάσκου, 
θεώρησαν καλό να µην παραστούν. 
Ο δε ∆ήµαρχος Γ. Κασσαβός δεν κά-
θισε καν στη θέση του και «εξαφανί-
στηκε» εν ριπή οφθαλµού µε την δι-
απίστωση της µη απαρτίας. 

Αποτέλεσµα; Αφού δεν υπήρξε 
απαρτία, δηµοτικό συµβούλιο δεν 
έγινε, τα προγραµµατισµένα ζητήµα-
τα παρέµειναν άλυτα και βεβαίως η 
οργή των γονιών που είχαν προ-
σκληθεί από τις παρατάξεις για να 
συζητηθεί εκτάκτως το πρόβληµά 
τους, ξεχείλισε.

Οι δηµότες των Αχαρνών, πρέπει 
να κατανοήσουν ποιες είναι οι παρα-
τάξεις που έχουν όραµα για την περι-
οχή µας, ποιοι θέλουν και µπορούν 

να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα 
και ποιες είναι οι παρατάξεις αυτές, 
µε τους περιφερόµενους καρεκλο-
κυνηγούς δηµοτικούς συµβούλους, 
που τους εµπαίζουν διαχρονικά. 

∆εν υπάρχουν πλέον δικαιολογί-
ες. Πρόσφατα είχαµε καταγγείλει ξα-
νά την ασυνεπή στάση παρατάξεων 
και συµβούλων που µε την απουσία 
τους από τα δηµοτικά συµβούλια, 
άφησαν απλήρωτους τους εργαζό-
µενους στη ∆ΗΦΑ και στον αέρα το 
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Στις εκλογές της 26ης Μαΐου κρί-
νεται η τύχη της πόλης και η ασφά-
λεια των παιδιών µας. 

Εµείς προτείνουµε και επιµένου-
µε, οι δηµότες κρίνουν και αποφασί-
ζουν. 

Μαζί Μπορούµε!
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ΜΠΟΥΚΗ  ΜΑΡΙΑ  
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Εδώ και πολλά χρόνια γνω-
στοί, συγγενείς και φίλοι δεν 
σταµατούσαν να µε πιέζουν να 
ασχοληθώ µε τα κοινά. Όλοι µε 
τα ίδια επιχειρήµατα, µου έκα-
ναν την ίδια ερώτηση «εάν άτο-
µα δραστήρια, κοινωνικά και 
µε ευαισθησίες σας εσένα δεν 
ασχοληθούν µε  τα κοινά, τότε 
ποιος θα ασχοληθεί». 
Από την πλευρά µου πίστευα 
πως θα µπορούσα να φανώ 
χρήσιµη στην πόλη µας, αλλά 
δεν το έπαιρνα απόφαση. Τού-
τη τη φορά όµως τα πράγµατα 
είναι διαφορετικά. 
Βλέποντας την κατάσταση στην 
οποία έχει φτάσει η πόλη µας 
αντιλαµβάνοµαι πόσο πιεστική 
είναι η ανάγκη για δράση. Ού-
τε αυτό όµως δεν θα ήταν αρ-
κετό εάν δεν ερχόταν ο Σπύρος Βρεττός µε τον Συνδυασµό του «ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ Υπερήφανος ∆ήµος». Ένας άνθρωπος τον οποίο εµπιστεύοµαι από-
λυτα και είµαι πεπεισµένη πως είναι ο ιδανικός για να βγάλει την πόλη 
από αυτό το τέλµα. 
Έχοντας χαράξει µια επαγγελµατική πορεία όλα αυτά τα χρόνια µου δό-
θηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ µε πολύ κόσµο και να γνωρίσω ακόµη 
περισσότερους. Όλοι τους γνωρίζουν τη διάθεσή µου για δουλειά και για 
δράση. 
Με αυτό το εφόδιο µπαίνω κι εγώ στη µάχη των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών, για να βοηθήσω όπως µπορώ να αλλάξουµε την πόλη έστω και τώ-
ρα πριν είναι πολύ αργά. Σε αυτή µου την προσπάθεια σας θέλω δίπλα 
µου και ελπίζω µε τη στήριξή σας να καταφέρουµε αυτό που µοιάζει τό-
σο δύσκολο. 

Με τον Σπύρο Βρεττό για έναν Υπερήφανο ∆ήµο.  

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
Υποψήφιος Δήµαρχος Αχαρνών



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
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Με το βλέµµα στο αύριο
Ιωάννης Αβραµίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μεγάλωσα και   διαµένω   µόνιµα  στις  Αχαρνές, έναν 

τόπο ευλογηµένο, µε µεγάλη ιστορία και απίστευτη φυσική 

οµορφιά. Ζώντας  στον  τόπο  αυτό, έφτιαξα  τη  ζωή  µου, 

έκανα όνειρα και έµαθα να τον αγαπώ και να τον 

νοιάζοµαι σαν να είναι κοµµάτι του εαυτού 

µου. 

Περνώντας  τα  χρόνια,  διαπίστωνα  

ότι σχεδόν καµιά  από  τις εκάστοτε 

δηµοτικές αρχές δεν έπραξαν τα δέοντα 

για να γίνει ο ∆ήµος µας  σύγχρονος 

και λειτουργικός, µε σωστές υποδοµές 

και µε κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των  

αναγκών των κατοίκων του.

Πιστεύω ακράδαντα πως ήρθε η ώρα να 

αλλάξουµε τον ρου της ιστορίας, κάτι  που θα  γίνει µε την 

εκλογή της παράταξης µας  «Αχαρνές  Αλλαγή  τώρα»  και 

επικεφαλής τον   Θεόφιλο Αφουξενίδη.

Ανατολή  Γκρίνκο 
∆ιοικητική Υπάλληλος

Μεγάλωσα  και κατοικώ  µόνιµα  στις  Αχαρνές, εδώ 
και 30 χρόνια.
Τα τρία τελευταία χρόνια ζω στους Θρακοµακεδόνες 
και γνωρίζω  τα προβλήµατα που έχουν 
οι κάτοικοι των  Αχαρνών, τα  οποία  
συνεχώς  πολλαπλασιάζονται.
Αποφάσισα  λοιπόν να συµµετέχω  
στον προεκλογικό αγώνα  και 
έτσι να  συµβάλω  κι  εγώ   µε  
τις  δυνάµεις  µου στην  αλλαγή  
του  ∆ήµου  µας  προς  το  
καλύτερο,  υποστηρίζοντας τον 
Θεόφιλο Αφουξενίδη. Είδα στο 
πρόσωπο του τις προσδοκίες του, 
την θέληση αλλά και την εµπειρία που 
διαθέτει να αλλάξει το µέλλον του τόπου 
µας. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο που ονόµασε  την  
παράταξή  του «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα». Είναι στο 
χέρι µας να αλλάξουµε την εικόνα του δήµου µας 
αλλά και την καθηµερινότητά µας.

Παναγιώτης Σεµερτζίδης
Προπονητής Πάλης

Γεννήθηκα το 1955 στην πρώην ΕΣΣ∆ και σε 
ηλικία δέκα ετών ήρθα µε την  οικογένειά µου 
στην Ελλάδα. Από το 1973 έως και το 1980 ήµουν 
αθλητής της  πάλης, ενώ από το 1982, λόγω 
τραυµατισµού, εργάζοµαι ως υπάλληλος 
στο Ολυµπιακό Στάδιο ΟΑΚΑ. Το 1983 
τελείωσα τη Σχολή προπονητών   
ελληνορωµαϊκής και ελευθέρας 
πάλης. Στη θέση που υπηρετώ, 
τριανταπέντε  χρόνια τώρα, 
απέκτησα τεράστια εµπειρία σε 
αθλητικά ζητήµατα. 
Έχοντας ως γνώµονα τα αθλητικά 
ιδεώδη, το σεβασµό στην ανθρώπινη  
ύπαρξη και τη διαφορετικότητα 
αλλά και τις αξίες της οικογένειας, θα 
δώσω έναν  ακόµη αγώνα ως υποψήφιος 
δηµοτικός σύµβουλος της ∆ηµοτικής Παράταξης  
«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» µε επικεφαλής τον Θεόφιλο 
Αφουξενίδη.  

Άλκηστη Κ. Κωστοπούλου
∆ικηγόρος 

Γεννήθηκα και µεγάλωσα στα δυτικά προάστια της Αθήνας, 
όµως τα τελευταία χρόνια κατοικώ και δραστηριοποιούµαι 
στο ∆ήµο Αχαρνών. Αντικρίζω, δυστυχώς, µια εικόνα  που 
µε θλίβει: ελλιπείς υποδοµές, εγκατάλειψη και 
εγκληµατικότητα. Μια πραγµατικότητα που µας 
εκθέτει διαρκώς σε ποικίλους κινδύνους, 
αποµειώνει την αξία  των περιουσιών µας 
και µας επιφυλάσσει ένα δυσοίωνο µέλλον. 
Θέλω να δω τον ∆ήµο να αλλάζει µε 
υλοποίηση αντιπληµµυρικών έργων, ορθή 
ασφαλτόστρωση, µεγάλα πεζοδρόµια, 
παιδικές χαρές και πάρκα, αθλητικά κέντρα, 
κολυµβητήρια και καλύτερες συγκοινωνίες, 
αστυνόµευση και οργάνωση.  Στηρίζω µε όλες 
µου τις δυνάµεις τον Θεόφιλο Αφουξενίδη και την 
παράταξη «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα», προσδοκώντας   έναν 
καλύτερο ∆ήµο Αχαρνών που θα κοσµεί τα δυτικά προάστια και 
την καθηµερινότητά µας. 
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
Υποψήφιος Δήµαρχος Αχαρνών

Γιώργος Κοσµίδης  
Φυσικοθεραπευτής

Γεννήθηκα, µεγάλωσα και ζω στις Αχαρνές, µια πόλη 
µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και µεγάλη πολιτισµική 
κληρονοµιά, µια πόλη που βρίσκεται στους πρόποδες της 
Πάρνηθας, που φιλοξενεί τον Τύµβο του Σοφοκλή και έχει 
όλα τα εφόδια για να είναι καλύτερη και πολύ 
διαφορετική από αυτό που είναι. 
Προσωπικά, θλίβοµαι να βλέπω την 
πόλη µου να υστερεί, σχεδόν, σε όλα 
τα επίπεδα και να έχει την εικόνα της 
αποσύνθεσης. Γι’ αυτό αποφάσισα να 
συµµετέχω ενεργά στα κοινά, µέσα 
από τη παράταξη «Αχαρνές-Αλλαγή 
Τώρα», η οποία πρεσβεύει  την αλλαγή 
που θέλουµε και ζητούµε όλοι για την 
πόλη µας. Έχουµε ευθύνη και χρέος να 
παραδώσουµε καλύτερο αυτόν τον τόπο στα 
παιδιά µας. 

Αβραάµ Τσαντεκίδης
Οδηγός ΟΣΥ 

Γεννήθηκα  στη Ρωσία το 1984 και κατοικώ στην περιοχή Άγιος 

Πέτρος. Είµαι απόφοιτος της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

(απόφοιτος 1ο ΤΕΕ Αχαρνών) κι εργάζοµαι στον ΟΣΥ.

Στόχος µου είναι να βάλω ένα λιθαράκι, 

πάνω στην ανάπτυξη της πόλης των 

Αχαρνών, στον αθλητισµό, στην παιδεία 

και κυρίως στον πολιτισµό. Πιστεύω 

ότι πολιτισµός σηµαίνει: ηθικές αξίες, 

κοινωνική νοηµοσύνη, παιδεία, µόρφωση, 

παραδόσεις, αισθητική, εκλέπτυνση 

συµπεριφοράς, στοιχεία που  αποτελούν 

συνιστώσες  της  ποιότητας   ζωής.  

Είναι η πρώτη φορά που συµµετέχω ως υποψήφιος 

δηµοτικός σύµβουλος, διότι θεωρώ ότι η  δηµοτική  παράταξη  

«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» µε επικεφαλής τον   Θεόφιλο 

Αφουξενίδη είναι µια  παράταξη έντιµη, αξιόπιστη και ικανή για την 

επίλυση προβληµάτων της πόλης  µας.
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Η «Λαϊκή Συσπείρωση»  Αχαρνών ανακοίνωσε τους 30 πρώτους 
υποψήφιους ∆ηµ. Συµβούλους σε συγκέντρωση στον Κόκ. Μύλο 

Υποψήφιοι µε το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Αχαρνών - ∆ηµοτικές Εκλογές, Μάιος 2019
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ∆ηµοτική Σύµβουλος 
ΑΜ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Οικοδόµος
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οικονοµολόγος / Συγγραφέας
ΓΕΩΡΓΟΥ ΑΓΑΠΗ Νοσηλεύτρια
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ ∆Σ Συνταξιούχων ΙΚΑ Αχαρνών
ΚΑΛΛΙΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αυτοκινητιστής
ΚΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ιδιωτικός Υπάλληλος
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ Πρόεδρος ΣΕΒΑ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Συνδικαλίστρια ΟΤΑ 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ασφαλιστής, Μέλος ΣΕΒΑ
ΚΑΤΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Εµποροϋπάλληλος, 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Λογίστρια, Πρ. Οµάδας Πρ. Ζώων. 
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Συνταξιούχος Οικοδόµος
ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ Καθηγητής Μαθηµατικός 
ΚΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Φοροτεχνικός

ΚΟΥΡΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ιδ. Υπάλληλος, ∆Σ Ολυµπ. Χωριού
ΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Επαγγελµατοβιοτέχνης 
ΜΑΡΙΝΗ ΜΥΡΤΩ Προέδρος Συλλ. Γυναικών ΟΓΕ
ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Λογίστρια,  ∆Σ   ΟΓΕ   Αχαρνών
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Οδοντίατρος
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος Του ∆Σ   Συλλ. Λαθέας
ΣΑΡΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Οικονοµολόγος,  ∆Σ ΕΣΥΝ Αχαρνών 
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Υπάλληλος ΕΥ∆ΑΠ, 
ΣΤΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ Πρόεδρος ΕΣΥΝ Μενιδίου- Φυλής
ΣΦΥΡΗ  ΜΑΡΙΑ ∆ασκάλα 
ΤΟΥΜΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Καθηγήτρια Μαθηµατικών 
ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ψυχολόγος
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ∆Σ  Συνταξιούχων ΙΚΑ
ΨΑΡΑ∆ΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φυσικοθεραπευτής

Σ τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανακοι-
νώθηκαν οι πρώτοι 30 υποψήφιοι δη-
µοτικοί σύµβουλοι της Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης Αχαρνών. Στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκε και χαιρέτησε η Ελένη Γερασιµίδου, 
Ηθοποιός και Υποψήφια Περιφερειακή Σύµ-
βουλος µε τη Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής.

Η εκδήλωση παρουσίασης των υποψη-
φίων στο ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης» στο Μενίδι έγινε την προπερασµέ-
νη Κυριακή, απευθύνοντας κάλεσµα 
στους χιλιάδες λαϊκού κόσµου που συµ-
µετείχαν σε αγώνες για τα καθηµερινά 
προβλήµατα, ενάντια στη µετατροπή της 
χώρας από τη σηµερινή κυβέρνηση σε 
ΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο, που γνώρισαν τη 
δράση των κοµµουνιστών και στο δήµο, 
να κάνουν το βήµα και να δυναµώσουν το 
ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, δηµοτικές, περιφε-
ρειακές και ευρωεκλογές και τις βουλευτι-
κές όποτε γίνουν.

Την παρουσίαση έκανε η Γιούλη Αγγε-
λοπούλου, δηµοτική σύµβουλος στο δή-
µο Αχαρνών µε τη «Λαϊκή Συσπείρωση», 
ενώ κεντρικός οµιλητής ήταν ο εκ νέου 
υποψήφιος δήµαρχος Βασίλης Τοπαλιανί-
δης.

Εκτός από την Ελένη Γερασιµίδου ανα-

κοινώθηκαν επίσης οι υποψήφιοι περιφε-
ρειακοί σύµβουλοι  Θάνος Τραβασάρος, 
πρώην δηµοτικός σύµβουλος µε τη «Λαϊ-
κή Συσπείρωση» και Ρούλα Τριγάζη, δικη-
γόρος

Στην οµιλία του ο Β. Τοπαλιανίδης ση-
µείωσε µεταξύ άλλων: «Το δίληµµα για το 
λαό και τη νεολαία για τις ερχόµενες εκλο-
γές είναι: Θα συνεχίσουµε στον ίδιο δρόµο 

που µε µαθηµατική ακρίβεια θα φέρει ρα-
γδαία επιδείνωση, νέες καταστροφές ή θα 
χαράξουµε µε την ψήφο µας και µε τον 
αγώνα µας µια νέα πορεία που επίκεντρο 
θα έχει την ικανοποίηση των σύγχρονων 
αναγκών µας;

«Η εργατική τάξη, ο λαός, η νεολαία του 
∆ήµου µας γνωρίζει, γιατί βρεθήκαµε µαζί 
στον αγώνα για τα µεγάλα εργατικά προ-

βλήµατα, αναδείξαµε το µεγάλο πρόβληµα 
της εγκληµατικότητας και τις αιτίες του που 
είναι τα τεράστια επιχειρηµατικά συµφέρο-
ντα που κρύβονται από τα εγκληµατικά κυ-
κλώµατα που θησαυρίζουν από το εµπόριο 
ναρκωτικών, όπλων και άλλων παράνο-
µων δραστηριοτήτων. 

Η «Λαϊκή Συσπείρωση»| παλεύει µαζί 
µε τα εργατικά σωµατεία της περιοχής για 
ολοκληρωµένη αντιπληµµυρική, αντισει-
σµική και αντιπυρική προστασία. Κινητο-
ποιηθήκαµε µαζί µε τους εργαζόµενους και 
τους συνταξιούχους για την επάνδρωση 
του ΙΚΑ Αχαρνών µε γιατρούς όλων των ει-
δικοτήτων, αλλά και µε το απαραίτητο βο-
ηθητικό προσωπικό, ώστε να µπορεί το 
ίδρυµα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και 
τις ανάγκες της περιοχής. Βρεθήκαµε στην 
πρώτη γραµµή για το οριστικό κλείσιµο και 
την αποµάκρυνση της χωµατερής από την 
περιοχή µας χωρίς να παζαρεύουµε την 
υγεία του λαού για οικονοµικά ανταλλάγ-
µατα». 

Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυνε η 
ηθοποιός Ελένη Γερασιµίδου, υποψήφια 
περιφερειακή σύµβουλος µε τη «Λαϊκή Συ-
σπείρωση»

Χαµός από κόσµο στην οµιλία 
του Κυριάκου  Βελόπουλου στις Αχαρνές 
Πλήθος κόσµου παρακολούθησε χθες την οµιλία 
του προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκου 
Βελόπουλου, την Τετάρτη 27/2/19, στην στην Αί-
θουσα Εκδηλώσεων στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
Αχαρνών. 

Μια τεράστια εκδήλωση που οργάνωσε ο Υποψή-
φιος Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΗΛΙΑ-
∆ΗΣ και έδειξε την µεγάλη αγάπη που έχει κόσµος του 
Μενιδίου στο πρόσωπο του Χρηστού Ηλιάδη 

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, οι πολίτες γέµι-
σαν ασφυκτικά την αίθουσα όπου µε µεγάλο ενδια-
φέρον άκουσαν τις αποκαλυπτικές αναλύσεις του 
προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για όλα τα τρέχο-
ντα ζητήµατα της καθηµερινότητας. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ηλιάδης Χρήστος: θέλω να σας ευχαριστήσω, από 
καρδιάς που µε τιµήσατε µε την παρουσία σας στην 
οµιλία του Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ στις Αχαρνές 

Θέλω να σας ευχαριστήσω, από καρδιάς, για την 

παρουσία σας στη µεγαλειώδη συγκέντρωση µε οµι-
λητή τον Πρόεδρο του κόµµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
Κυριάκο Βελόπουλο, το βράδυ της Τετάρτης 27 Φε-
βρουαρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
∆ήµου Αχαρνών.

Ο Πρόεδρός µας µε τη συγκλονιστική του οµιλία 
ανέδειξε την πατριωτική και φιλολαϊκή φυσιογνωµία 
του κόµµατός µας και µας συγκίνησε όλους.

Ως υποψήφιος βουλευτής του κόµµατος νιώθω 
υπερήφανος που, όπως και σεις, αγωνίζοµαι στο 
πλευρό του για τα ελληνικά ιδεώδη.

Σας καλώ να συνεχίσουµε τον αγώνα µας, που 
στοχεύει στην εκπροσώπηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 
στην επόµενη Βουλή. Όχι µόνο για να επηρεάσουµε 
την πολιτική που ασκείται, προς πατριωτική και φιλο-
λαϊκή κατεύθυνση, αλλά και για να συµβάλουµε µε 
τις ιδέες και τις προτάσεις µας στη µεγάλη πρόκληση 
της Συνταγµατικής αναθεώρησης.

Ηλιάδης Χρήστος του Παύλου
Υποψήφιος Βουλευτής στην Περιφέρεια Ανατ. Αττικής
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Μ ε µια οµάδα έµπειρων και ικανών στελεχών, 
έχουµε τη δύναµη και τη γνώση, να το κάνουµε 
πραγµατικότητα, να το δηµιουργήσουµε. Να 

∆ηµιουργήσουµε Ένα Καλύτερο Αύριο, για τα παιδιά µας, 
για µας, για την πόλη µας»! Με αυτό το αισιόδοξο µήνυ-
µα ο  ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος  Γιώργος ∆α-
σκαλάκης, ξεκινά την  συνέντευξη  του για τις προσεχείς  
εκλογές. 

■ Μέχρι πριν λίγο καιρό, αποτελούσατε ένα προβε-
βληµένο στέλεχος της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής. 
Πολλοί µάλιστα, σας ταυτίζουν έντονα µε αυτήν και 
σχολιάζουν την αποχώρησή σας… 
Σέβοµαι την ερώτηση σας, αλλά επιτρέψτε µου να σας 
πω, ότι έχω επιλέξει ειδικά αυτή την περίοδο, να περά-
σω στην επόµενη φάση που είναι απείρως πιο δηµιουρ-
γική. Η επιστολή παραίτησης µου άλλωστε, νοµίζω τα 
καλύπτει όλα, έχει δηµοσιευτεί και ως εκ τούτου είναι σε 
δηµόσια θέα. ∆εν είναι το «Εγώ» που έχει σηµασία. Σή-
µερα, έχει αξία το «Τι έπραξα στην θητεία µου» και ακό-
µα περισσότερο «Τι µπορώ να πράξω στο µέλλον ακό-
µα καλύτερα»! 

■ Ζήσατε και υπηρετήσατε την αυτοδιοικητική θητεία 
σας, σε ένα πολύ ευαίσθητο κοµµάτι της κοινωνίας του 
∆ήµου µας. Στη ∆ΗΦΑ (Παιδικοί Σταθµοί, ΚΑΠΗ, αθλη-
τισµός, Βοήθεια Στο Σπίτι και άλλες κοινωνικές δοµές). 
Πόσο σηµαντική είναι η ύπαρξη του ∆ήµου στην πα-
ραγωγή Κοινωνικής πολιτικής; 
Όλοι έχουµε πια αντιληφθεί, ότι το κεντρικό κράτος αδυ-
νατεί ουσιαστικά να την προσφέρει. Αν όχι γιατί δεν το 
έχει βάλει σε προτεραιότητα, σίγουρα όµως γιατί οι θε-
σµοί και οι Οικονοµική σύµβαση, δίνει άλλες προτεραιό-
τητες. Άρα ποιος µένει, αν όχι η Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Είναι η µόνη τελικά, που αντιλαµβάνεται τον δηµότη σαν 
«διπλανό του». Που τον ξέρει µε το όνοµά του. Που νοι-
ώθει το καθήκον να τον υπηρετεί, κι όχι να ασκεί εξουσία. 
Που θεωρεί ευλογία, το να έχει την δύναµη, να τον βοη-
θά όποτε το έχει ανάγκη. Αυτο προσπάθησα να κάνω, και 
πιστεύω ότι προσωπικά µέσα από τον θεσµικό µου ρόλο 
και όσο µου επέτρεπαν οι δυνάµεις µου, το έκανα.

■ Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι «πληγές» στην Κοινωνία 
των Αχαρνών; 
Εξαιρετική ερώτηση! Η κυριότερη πληγή, είναι ότι δια-
σπάστηκε βίαια η Κοινωνία. Από ένα όµοιων ανθρώπων 
χωριό, µέσα σε 20 χρόνια δηµιουργήθηκαν κοινωνικές 
οµάδες που, δεν έχουµε να χωρίσουµε τίποτε αν και εί-
µαστε διαφορετικοί . Το πόσα µας ενώνουν όµως, το 
έχουµε σκεφτεί; ∆ιαφορετική παραβατικότητα βιώνει 
ένας Πόντιος, ένας Ηπειρώτης και ένας πάππου προς πάπ-
που ντόπιος? Σίγουρα όχι! Άρα, µπορούµε και πρέπει να 
βρεθούµε όλοι µαζί… 

■ Η άποψή σας για την ανεργία, παιδεία, Τρίτη ηλικία, 
ΑΜΕΑ;
∆ιαφορετικές έννοιες και προβλήµατα, αλλά έχουν όλοι 
κάτι κοινό. Ευπαθείς οµάδες… ∆ηλαδή τα άτοµα που 
ανήκουν σε αυτές, έχουν αδυναµία – ή περίπου – να αυ-
τενεργήσουν και να βρουν λύσεις. Το κεντρικό κράτος, 
δυστυχώς, «κείται µακράν». Η µόνη υποχρέωση ουσια-
στικά, είναι το κέντρο διοίκησης ενός δήµου. Του δήµου 
µας! Και για να τα πάρουµε µε την σειρά… Ανεργία: Κα-
λύτερες επιχειρήσεις – στήριξη των επιχειρηµατιών – Εί-
σοδος/έλξη επενδύσεων . Παιδεία: επάνοδος στην αρι-

στεία- Καλύτερα σχολεία – Ένταξη των µαθητών στην 
«µικρή» κοινωνία της πόλης και όχι να είναι αµέτοχοι – 
Τρίτη Ηλικία: Ενίσχυση των δοµών, ακόµη καλύτερη ποι-
ότητα υπηρεσιών και διεύρυνση των δηµιουργικών τους 
δράσεων... – ΑΜΕΑ Πράξη αντί για θεωρητική ευαισθη-
σία! Ρεαλιστική, ευαίσθητη και ουσιαστική παρουσία και 
αρωγή του ∆ήµου. Έχουµε υπερ-επάρκεια από ευαίσθη-
τους που µένουν στα λόγια. Πράξη σηµαίνει, να δοθεί 
ενεργά το µήνυµα , που θα κάνει τους υπόλοιπους δη-
µότες να καταλάβουν το αυτονόητο. Ότι τα άτοµα αυτά, 
µπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά έχουν ισάξια θέση µε 
όλους µας… 

■ Υπάρχει κάτι στις επόµενες εκλογές που αξίζει να 
εστιάσει κανείς; Εννοώ πολιτικές αλλαγές ή ότι άλλο… 
1. Οι πολλοί συνδυασµοί, που προέρχονται από µια 
απλουστευµένη ανάγνωση του νέου συστήµατος του 
Κλεισθένη, είναι ένα ζήτηµα. Αυτό σηµαίνει πολυδιά-
σπαση, από µια µικρή κοινωνία πολιτικών ανθρώπων, 
που έχω σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο αντιλαµ-
βάνονται την έννοια της διοίκησης σε σχέση µε την έν-
νοια της µικρο-επικράτησης που φοβάµαι ότι επικρατεί 
σήµερα 2. Η επανάληψη των ίδιων ουσιαστικά προσώ-
πων, σε συνδυασµό µε ευκαιριακές συµπράξεις λογιστι-
κού χαρακτήρα… 3. Η πόλωση και η αντιπαλότητα που 
προβλέπω ότι αντί να µειωθούν όπως θα έπρεπε κανο-
νικά, δυστυχώς θα ενταθούν, για λόγους ποσοστών, η 
ακόµα και για λόγους εµπάθειας, δυστυχώς εν αγνοία 
και εις βάρος του δηµότη .Ο δηµότης, θα πρέπει να γνω-
ρίζει την αλήθεια, και όχι απλά αυτά που προσπαθούν 
να του “σερβίρουν” οι όποιοι επιτήδειοι της µικροπολι-
τικης.4. Βλέπω µια στερεότυπη αντίληψη στον προεκλο-
γικό αγώνα, κάτι που θυµίζει περασµένες δεκαετίες… 
Την στιγµή που όλα έχουν γύρω µας αλλάξει, τελικά ο 
ίδιος ο ψηφοφόρος δείχνει να είναι πολύ πιο ώριµος από 
αυτούς που ζητούν την στήριξη του. Άρα, δεν είναι δυ-
νατόν σήµερα, να προσπαθούν να υφαρπάξουν την ψή-
φο του µε ψεύτικες υποσχέσεις. Τον αδικούν σαν άνθρω-
πο και τον υποτιµούν.

■ Και η επόµενη ηµέρα; Τι ελπίζει ο Γιώργος ∆ασκαλά-
κης; 
Μια οµαλή επιστροφή στην κανονικότητα. Να ξαναµπεί 
το τρένο στις ράγες. Και ξέρετε τι είναι κανονικότητα; Εί-
ναι το να ξυπνάς το πρωί και να ζεις σε µια πόλη, που εί-
ναι ασφαλής και ανθρώπινη. Να στέλνεις το παιδί σου στο 
σχολείο και να µην ανησυχείς. Να λειτουργούν όλα µε 
κανονικό και υγιή ρυθµό. Αλλά όλα αυτά και πολλά άλ-
λα, εκτός από όνειρα, πρέπει να βασίζονται και σε ρεαλι-
στικά προγράµµατα. ∆εν αρκεί να λες «Να, έτσι θα έπρε-
πε να είναι» γιατί αυτό αποτελεί απλά ευχολόγιο.. Πρέπει 
να λες «Έτσι θα το φτιάξουµε, γιατί µπορούµε, πρέπει, ξέ-
ρουµε».

Ο Γιώργος ∆ασκαλάκης σε µια  συνέντευξη στην «ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ»

«Μας αξίζει ένα καλύτερο αύριο,  µαζί µε τον Χάρη ∆αµάσκο»
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Η χορήγηση ιθαγένειας σε επενδυτές ως αναπτυξιακό µέτρο
Ή δη από το έτος 2013, µε το νόµο 4146/2013 θεσπί-

στηκε το καθεστώς της «Χρυσής Βίζας» στην Ελλά-
δα, µε την παροχή άδειας πενταετούς παραµονής 

σε όσους πολίτες τρίτων χωρών επενδύσουν τουλάχιστον 
250.000 ευρώ στην ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς και στα 
µέλη της οικόγενειάς τους.

Πρωτίστως οι Κινέζοι και δευτερευόντως οι Ρώσοι φαίνεται 
πως είναι αυτοί που αξιοποιούν περισσότερο από κάθε άλλον το 
πρόγραµµα για παροχή άδειας διαµονής στη χώρα για όσους κά-
νουν επενδύσεις άνω των 250.000 ευρώ.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε πρόσφατα συγκριτικά στοιχεία, 
το 2017 έχουν δοθεί 1.684 άδειες παραµονής σε ξένους επενδυ-
τές, ενώ το 2016 είχαν χορηγηθεί 1.550 άδειες, το 2015 968 
άδειες, το 2014 455 άδειες, το 2014 και το 2013 20 άδειες. Από τις 
συνολικά 1.684 άδειες παραµονής που χορηγήθηκαν το πρώτο 
τετράµηνο του 2017, οι 701 αφορούν Κινέζους, 357 Ρώσους, 84 
Αιγύπτιους, 81 Τούρκους, 78 Λιβανέζους, 79 Ουκρανούς, 53 Ιρα-
κινούς, 45 Σύρους, 37 Ιορδανούς και 16 Σαουδάραβες.

Συνεπώς, αν αναλογιστούµε τα οφέλη για την ελληνική οικο-
νοµία από την επένδυση κατ΄ελάχιστον του ποσού των 250.000 
ευρώ ανά οικογένεια, γίνεται αντιληπτό το κίνητρο που έχει η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση να βελτιώσει, να διευρύνει και να επιταχύνει 
τη διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής σε επενδυτές τα επό-
µενα χρόνια.

Στα πλαίσια της διεύρυνσης και ενίσχυσης του προγράµµα-
τος αυτού, το κυριότερο βήµα που πρέπει να γίνει προς την κα-

τεύθυνση της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οι-
κονοµίας µέσω των επενδύσεων, είναι η νοµοθετική πρόβλεψη 
της δυνατότητας απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από επεν-
δυτές υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι προβαίνουν σε αγορά 
ακινήτων στη χώρα µας, των οποίων η αξία ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατοµµυρίων Ευρώ (2.000.000 Ευρώ).

Είναι σαφές, ότι, µε δεδοµένη την οικονοµική συγκυρία, στην 
οποία βρίσκεται η χώρα, η επιχειρηµατική και επενδυτική δρα-
στηριότητα καθίσταται κρίσιµος πυλώνας ανάπτυξης, ο οποίος 
µπορεί να έχει άµεσα θετικά αποτελέσµατα προς την κατεύθυν-
ση της ανατροπής της υφιστάµενης οικονοµικής κατάστασης, την 
αντιµετώπιση της ανεργίας και την επιστροφή σε πορεία ανά-
καµψης.

Στη συνέχεια, δεδοµένης της ανάγκης της εθνικής οικονοµίας 
για ρευστότητα στα πλαίσια των capital controls, η εισροή κεφα-
λαίου από το εξωτερικό θα πρέπει να διέπεται από ένα ευνοϊκό 
νοµοθετικό πλαίσιο για τους επενδυτές στα πρότυπα της Κύπρου 
και της Μάλτας, οι οποίοι επιθυµούν όχι µόνο την µόνιµη διαµο-
νή, αλλά και την απόκτηση της Ευρωπαϊκής  ιθαγένειας.

Μάλιστα, µε δεδοµένο το γεγονός ότι υπάρχει έντονα εκφρα-
σµένη επιθυµία των ξένων επενδυτών για απόκτηση της ιθαγένει-
ας, είναι πλέον άµεση ανάγκη η ψήφιση και θέση σε εφαρµογή 
του σχεδίου για την χορήγηση της ελληνικής  ιθαγένειας σε πο-
λίτες τρίτων χωρών.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει η χώρα µας ανταποκρινόµενη 
στις απαιτήσεις της εποχής να δηµιουργήσει ένα ελκυστικό πλαί-

σιο για την διενέργεια επενδύσεων και τη χορήγηση της Ελληνι-
κής ιθαγένειας και να παρέχονται επιπλέον κίνητρα στους επεν-
δυτές οι οποίοι επιλέγουν να επενδύσουν και να διαµείνουν σε 
µία χώρα µε ασύγκριτα στρατηγικά πλεονεκτήµατα.  Θα πρέπει η 
προσέλκυση και η διευκόλυνση της διενέργειας επενδύσεων να 
αποτελεί άµεση προτεραιότητα ώστε να αποκοµίσουµε τα οφέλη 
από την δηµιουργία επενδυτικών σχεδίων, ιδιαιτέρως αν ληφθεί 
υπόψη ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις δεν δηµιουργούν καµία 
επιπλέον επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό, αντίθετα µό-
νο οικονοµικά επωφελής µπορεί να χαρακτηρισθεί η επένδυση 
του ποσού των δύο εκατοµµυρίων Ευρώ ανά ξένο υπήκοο.

Θα πρέπει χωρίς αµφιβολία και καθυστέρηση να εκµεταλλευ-
τούµε την ευκαιρία που παρουσιάζεται για έξοδο από την κρίση 
µε ένα άρθρο, αναλογιζόµενοι τα πλεονεκτήµατα της οικονοµι-
κής δραστηριότητας που επιφέρει η προσέλκυση πλούσιων επεν-
δυτών που θέλουν την ιθαγένεια, µε σηµαντικά βεβαίως οφέλη 
και για την τοπική κοινωνία.

∆εν υπάρχει αµφισβήτηση ότι στη χώρα µας υπάρχουν ση-
µαντικές ελλείψεις από πλευράς οργάνωσης και υποδοµών, που 
δυσχεραίνουν µια αντίστοιχη διαδικασία. Ωστόσο οι ελλείψεις αυ-
τές µπορούν και πρέπει να ξεπεραστούν, αν θέλουµε να αντιλη-
φθούµε ότι χωρίς επενδύσεις η επιστροφή σε πορεία ανάπτυξης 
αποτελεί µακρινό όνειρο, χωρίς εισροή κεφαλαίων η αύξηση των 
εισοδηµάτων και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου αποτελούν αυ-
ταπάτες.

∆ηµοσιεύτηκε στo www.capital.gr
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∆ιαµεσολάβηση
Γράφει η 

Η ∆ιαµεσολάβηση είναι µια νέα προσέγγιση στην επίλυση δι-
αφορών. Αποτελεί αίτηµα της κοινωνίας και ταυτόχρονα είναι 
η απάντηση στην ανάγκη ελάφρυνσης των ∆ικαστηρίων από 
τη τροµερή πίεση της αναµονής εκκρεµών υποθέσεων.

Η διαµεσολάβηση «mediation»  είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών µε τον 
οποίο τα µέρη επιχειρούν να επιλύσουν εκουσίως τις διαφορές τους µε τη βοήθεια του ∆ιαµεσο-
λαβητή. Παρ’ όλο που στο εξωτερικό λειτουργεί µε ιδιαίτερη επιτυχία εδώ και δεκαετίες, στην ελ-
ληνική έννοµη τάξη εισήχθη µε τον Νόµο 3898/2010 . Η διαδικασία είναι απολύτως εµπιστευτική 
, σύντοµη και τα εµπλεκόµενα µέρη δεσµεύονται µόνο όταν εκείνα το αποφασίσουν µε την υπο-
γραφή µιας κοινά αποδεκτής συµφωνίας. Με διαµεσολάβηση επιλύονται διαφορές ιδιωτικού δι-
καίου για τις οποίες τα µέρη έχουν εξουσία διάθεσης. Είναι λύση πολιτισµού και συµβάλλει στη δι-
ατήρηση των σχέσεων (οικογενειακών , ενδοεταιρικών κ.λ.π.) των εµπλεκόµενων µερών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ
Η ∆ιαµεσολάβηση απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυµούν να διευθετήσουν τη διαφορά τους σε 
ένα περιβάλλον εποικοδοµητικού διαλόγου και παραγωγικής συζήτησης, ειρηνικά και πολιτισµέ-
να και εκτός δικαστικών αιθουσών.

Απευθύνεται βεβαίως και σε όσους έχουν ταλαιπωρηθεί είτε εξαιτίας µίας απλής αντιπαράθε-
σης µε το άλλο µέρος είτε λόγω µίας ψυχοφθόρας αντιδικίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα και 
ενδιαφέρονται να µάθουν τα πλεονεκτήµατα της, ώστε να εξετάσουν τα περιθώρια επίλυσης της 
διαφοράς τους µε την άλλη πλευρά. Πιο συγκεκριµένα, η ενηµέρωση και η γνωριµία των πολι-
τών αλλά και των επιχειρήσεων ε το θεσµό είναι πρωτίστης σηµασίας και είναι γεγονός ότι όλοι, 
όσοι έρχονται σε επαφή µε το θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης και µε την προϋπόθεση ότι η διαφορά 
τους είναι επιδεκτική ∆ιαµεσολάβησης, την προτιµούν ως τρόπο επίλυσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
● Σύντοµη διαδικασία επίλυσης των διαφορών τους
● Αποφυγή της παρατεταµένης αβεβαιότητας και ψυχικής φόρτισης, που συνεπάγεται η εµπλοκή 
σε µία διαφορά
● Βιώσιµη και αµοιβαία ικανοποιητική επίλυση της διαφοράς µε βάση τις ανάγκες, τα αληθή συµ-
φέροντα και τις δυνατότητες των µερών
● ∆ιαχείριση των εντάσεων και µη παρεµπόδιση από αυτές της διαµόρφωσης λύσης
● Συναισθηµατική εκτόνωση
● Σφαιρική αντιµετώπιση των πτυχών του εκάστοτε προβλήµατος (νοµική,    οικονοµική, ψυχική, 
συναισθηµατική, κοινωνική κ.λπ.)
● Αποφυγή διαφόρων σηµαντικών εξόδων της δικαστικής διαδικασίας ( π.χ. έξοδα επίδοσης και 
δικαστικό ένσηµο, το οποίο καταβάλλεται υποχρεωτικά ενώπιον των ∆ικαστηρίων και είναι πο-
σοστό του ποσού της εκάστοτε διαφοράς)
● Έλεγχος της έκβασης της διαφοράς από τα ίδια τα µέρη & επίτευξη λύσεων που δεν θα ήταν δυ-
νατό να διαταχθούν από το δικαστήριο
● Εµπιστευτικότητα και εχεµύθεια, µη έκθεση ευαίσθητων πληροφοριών ( π.χ. εµπορικών µυστι-
κών ή διαπροσωπικών σχέσεων)
● Αποκατάσταση των συνεργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ειρηνική και –ενίοτε- η επωφε-
λής διεύρυνση αυτών.

Είµαστε από τις πρώτες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα που τόλµησαν και κατάφεραν να 
καταστήσουν για τους πελάτες µας  τη διαµεσολάβηση έναν προσιτό και άµεσο τρόπο επίλυσης 
διαφορών είτε για ιδιώτες είτε για εταιρείες.  Εξασφαλίζουµε  στους πελάτες µας εγγυηµένο, έγκαι-
ρο και οικονοµικά προσιτό  αποτέλεσµα στις υποθέσεις τους σε σχέση µε την  κλασική µέθοδο 
προσφυγής στα ∆ικαστήρια και την καθυστέρηση έκδοσης δικαστικής απόφασης λόγω των δι-
αρκών αναβολών και των µακρινών δικασίµων. Υποθέσεις, συχνά συναισθηµατικά ψυχοφθόρες 
όπως είναι οι οικογενειακές ή κληρονοµικές διαφορές , που θα κρατούσαν χρόνια στα δικαστή-
ρια, όχι µε µία αλλά µε πολλές δίκες, λύνονται σύντοµα και οριστικά στο πλαίσιο της διαµεσολά-
βησης, η οποία είναι εδώ και χρόνια εξαιρετικά διαδεδοµένη σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Νοµοτελειακά Ζητήµατα 



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

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

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

Σκοπός µας η προστασία και η ανάδειξη του πρότυπου  
οικιστικού χαρακτήρα Θρακοµακεδόνων και Βαρυµπόµπης
Την δέσµευση ότι η δηµοτική κοινότητα Θρακοµακεδόνων θα λάβει το ενδιαφέρον που της αξίζει, δίνει ο 
υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος και συντονιστής της δηµοτικής παράταξης «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών, 
Σωτήρης Αλεπούς. 

«Οι Θρακοµακεδόνες και η Βαρυµπόµπη , µε τον πρότυπο οικιστικό σχεδιασµό, αποτελούν την ωραιότερη 
περιοχή του δήµου µας και µία από τις καλύτερες ολόκληρης της Αττικής δίπλα σε έναν από τους τελευταίους 
πνεύµονες πρασίνου, τον Εθνικό ∆ρυµό της Πάρνηθας. 

Ωστόσο αν και αποτελούν ιδανική τοποθεσία, που κάθε δήµος θα ήθελε να έχει, δεν έχει δοθεί ακόµα η κα-
τάλληλη προσοχή από τις µέχρι τώρα δηµοτικές αρχές προκειµένου να προστατεύσουν και να αναδείξουν το 
πρότυπο οικιστικό χαρακτήρα τους. 

Σκοπός µας ως αυριανή ∆ηµοτική Αρχή είναι:
● Να εγγυηθούµε την ασφάλεια των πολιτών και την αναβάθµιση της οικιστικής και ποιοτικής ταυτότητας τους. 
● Η δηµιουργία αστικών πάρκων, παιδικών χαρών και πλατειών βασισµένη σε ευρωπαϊκά πρότυπα, που µπο-
ρούν να κάνουν τους Θρακοµακεδόνες περισσότερο φιλόξενους και προσιτούς. 
● Η οριστική επίλυση του µείζονος προβλήµατος της αποχέτευσης που προσβάλει τους κατοίκους αλλά και τη 
γενικότερη εικόνα του δήµου µας, αποτελεί για εµάς στη «Νέα ∆ύναµη» πάγια επιδίωξη.
● Η έλλειψη επαρκούς φωτισµού στις γειτονιές της περιοχής τροµοκρατεί τους κατοίκους και ενθαρρύνει την αύ-
ξηση της εγκληµατικότητας. Για εµάς αποτελεί προτεραιότητα η κάλυψη µε φωτισµό ολόκληρης της περιοχής η 
οποία ταυτόχρονα θα αποτελεί αισθητική παρέµβαση και θα δίνει στον πολίτη την αίσθηση ασφάλειας που του 
αξίζει.
● Σαν αυριανή ∆ηµοτική Αρχή θα εξαλείψουµε το οργανωµένο έγκληµα που δρα ανεξέλεγκτα οικειοποιούµε-
νο την περιοχή και τις περιουσίες των πολιτών και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των κατοίκων. 
● Αποτελεί για εµάς στη «Νέα ∆ύναµη» πάγια επιδίωξη η κατασκευή ενός Νέου Υπερσύχρονου Κοιµητηρίου, 
µε πρόβλεψη πεντηκονταετίας, δίνοντας έτσι οριστική λύση στο τεράστιο διαχρονικό πρόβληµα που ταλανίζει 
πολλές δεκαετίες τον ∆ήµο Αχαρνών. 

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

Σωτήρης Αλεπούς
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος-

Συντονιστής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών
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∆ηλώσεις  για την ένταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών της 12 Μαρτίου 2019

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ήλωση του ∆ηµάρχου Αχαρνών για την βίαιη επίθεση

που δέχτηκε ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Σε σχέση µε την βίαιη επίθεση που δέχτηκε ο Πρόεδρος του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου για αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά και της 
ηθικής τάξης επισηµαίνω τα εξής:

Πρώτον η βίαιη συµπεριφορά ενός εκ των παρευρισκοµένων 
γονέων είναι απαράδεκτη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και 
τους άλλους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που ήταν θύµατα να απο-
σύρουν τις µηνύσεις εναντίον του 

∆εύτερο επισκέφτηκα ξανά το σχολικό συγκρότηµα και επιβε-
βαίωσα αφενός την έκταση του προβλήµατος και αφετέρου τις 
προγραµµατισµένες επισκευές από τον Ιανουάριο για τις αργίες της 
25ης Μαρτίου και των διακοπών του Πάσχα. 

Τρίτον ζητώ από εκπροσώπους δηµοτικών παρατάξεων, που 
όπως τρεις ηµέρες πριν την βίαιη επίθεση, επισκέπτονται σχολεία 
ή γειτονιές για “διάλογο” µε τους δηµότες ενόψει των δηµοτικών εκλογών να το πράττουν µε ήθος 
και να µην δρουν ως παρακρατικοί.

Στις Αχαρνές µας βύθισαν στο σκοτάδι επί δεκαετίες. Τώρα που µε θυσίες βγαίνουµε στο φως κα-
νείς µε όσα προβοκάτσια και εάν οργανώσει δεν θα καταφέρει να σταθεί εµπόδιο.

H θέση του Συνδυασµού «Αχαρνές
Υπερήφανος ∆ήµος» για την ένταση στο ∆Σ και
τα προβλήµατα στο 26ο και 29ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Η παράταξη «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος» µε αφορµή την 
ένταση και τις αλγεινές σκηνές που έλαβαν χώρα στην αί-
θουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το βράδυ της Τρίτης, επι-
θυµεί να ενηµερώσει τους πολίτες των Αχαρνών για τις µέ-
χρι τώρα ενέργειές της επί του σοβαρού θέµατος που αντι-
µετωπίζουν τα σχολεία του Ολυµπιακού Χωριού. Εκ των 
προτέρων όµως θα πρέπει να τονιστεί πως καταδικάζουµε 
απερίφραστα κάθε πράξη βίας από όπου κι αν αυτή προέρ-
χεται. Η αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι ένας µι-
κρός ναός της δηµοκρατίας των πολιτών και τέτοιες συµπε-
ριφορές δεν ταιριάζουν σε µια ευνοµούµενη κοινωνία. 

Αντιλαµβανόµαστε απόλυτα την αγωνία και το δίκαιο 
των αιτηµάτων των γονέων που βλέπουν τα σχολεία των 
παιδιών τους σε τραγική κατάσταση, την οργή τους για τον 
κίνδυνο που διατρέχουν λόγω των εκτεταµένων φθορών 
και την αγανάκτησή τους για την αδιαφορία που έχουν ει-
σπράξει. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε η Παράταξή µας έχει προβεί σε σειρά ενεργειών το 
τελευταίο διάστηµα προκειµένου να αναζητήσει λύσεις για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Και επει-
δή κάποιοι πιθανόν να θέλουν ακόµη και θέµατα που αφορούν τα παιδιά µας να τα βάλουν στο 
παιχνίδι της µικροπολιτικής οφείλουµε στα µέλη µας και στην κοινωνία των Αχαρνών να ανα-
φερθούµε διεξοδικά στις κινήσεις µας αυτές. 

Ήδη από την 1η Μαρτίου 2019 ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και µέλος του Συνδυασµού «Αχαρ-
νές Υπερήφανος ∆ήµος» κ. Νίκος Ξαγοράρης είχε θίξει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Κα-
τά τη διάρκεια των ανακοινώσεων είχε απευθυνθεί στον ∆ήµαρχο κ. Κασσαβό, ερωτώντας τον 
σχετικά: «Κ. ∆ήµαρχε γίναµε µάρτυρες κακών ειδήσεων από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
για το θέµα των συγκεκριµένων σχολείων. Θα πρέπει να µας δώσετε απαντήσεις, θα πρέπει να 
γίνουν ενέργειες πριν έχουµε θύµατα από τα παιδιά που πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία», ανέ-
φερε ο κ Ξαγοράρης χωρίς όµως να πάρει απάντηση από τον κ. Κασσαβό. Επανερχόµενος µά-
λιστα αργότερα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κ. ∆ήµαρχος του απάντησε: «δεν ξέ-
ρω, δεν είµαι ενηµερωµένος». 

Την Πέµπτη (7/3/2019) ο κ. Σπύρος Βρεττός επισκέφτηκε το σχολείο, συνοδευόµενος από 
τα µέλη του συνδυασµού του Γιάννη Κατσανδρή και Έµµυ Λαζάρου. Εκεί ενηµερώθηκαν από 
τον υποδιευθυντή, τους δασκάλους, αλλά και τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων. Ο ίδιος ο 
κ. Βρεττός απευθύνθηκε στις τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου. 

Το Σάββατο (9/3/2019) αντιπροσωπεία της παράταξης (την οποία αποτελούσαν οι Πανα-
γιώτης Κάιας, Γιάννης Καλλάργαλης, Χριστίνα Κατσανδρή, Γιάννης Κατσανδρής, Γιάννης Μί-
χας, Γιάννης Περρής και ∆ηµήτρης Τσατσούλης) συµµετείχε σε συνάντηση που πραγµατοποι-
ήθηκε µε όλους τους Συλλόγους Γονέων του Ολυµπιακού Χωριού σε αίθουσα

του 26ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών και η οποία διήρκησε πάνω από δυόµιση ώρες. 
Σε αυτή τη συνάντηση, αφού διατυπώθηκαν αναλυτικά τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετω-
πίζουν τα συγκεκριµένα σχολεία, από την πλευρά της Παράταξης έγινε διεξοδική ενηµέρωση 
για τις κινήσεις της και κυρίως για την επαφή του κ. Βρεττού µε τις τεχνικές υπηρεσίες του ∆ή-
µου. Παράλληλα προτάθηκε στους Συλλόγους να δώσουν το παρών στο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο, προκειµένου να έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν οι ίδιοι τη σοβαρότητα του προβλήµα-
τος και την ανάγκη άµεσης επίλυσής του. 

Θα πρέπει δε να σηµειωθεί πως ουδέποτε έγινε λόγος για εκπροσώπησή τους από την Πα-
ράταξη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς κάτι τέτοιο θα έµοιαζε µε φτηνή κίνηση εντυπωσια-
σµού και προεκλογικής εκµετάλλευσης ενός γεγονότος που δεν µπορεί να µπαίνει στο τραπέ-
ζι µικροπολιτικής και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Όταν µάλιστα από κάποιους γονείς διατυπώ-
θηκε η προτροπή να µην γίνει προσπάθεια πολιτικής εκµετάλλευσης του θέµατος η κ. Κατσαν-
δρή τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, τονίζοντας πως ουδεµία τέτοια πρόθεση υπάρχει, αλλά από τη 
θέση της αντιπολίτευσης έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες και πως πλέον είναι θέµα διοίκησης. 

Το πρωί της Τρίτης (12/3/2019) και πριν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απεστάλη έγγραφο (επι-
συνάπτεται) µε αποδέκτες τον ∆ήµαρχο Αχαρνών, τους Αντιδηµάρχους Παιδείας και Τεχνικών 
Υπηρεσιών, τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής, τον Γενικό Γραµµατέα του 
∆ήµου και τον Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ήµου µε θέµα: «Σοβαρά κτηριακά προβλήµατα και πτώ-
ση σοβάδων στο 26ο και 29ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών». Στο συγκεκριµένο έγγραφο µετα-
ξύ άλλων επισηµάνθηκε το γεγονός πως παρά την παρέλευση δύο µηνών δεν έχει γίνει καµία 
εργασία αποκατάστασης, κάτι που είναι άκρως επιβεβληµένο για την ασφάλεια των µαθητών. 

Στη συνέχεια του εγγράφου ο συνδυασµός «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος» έκρουε τον κώ-
δωνα του κινδύνου τονίζοντας πως «οι ζωές των παιδιών του 26ου και 29ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Αχαρνών κρέµονται από τη δική σας ευαισθητοποίηση και τις δικές σας αποφάσεις και 
ενέργειες» και ζητούσε να ενηµερωθεί για τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των 
παιδιών έως ότου ξεκινήσει και ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και για το «αυστηρό χρονοδι-
άγραµµα για τις εργασίες που προτίθεστε να κάνετε στο συγκεκριµένο σχολείο». 

Κατόπιν όλων αυτών γίνεται αντιληπτό πως ο Συνδυασµός «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος», 
καθώς και τα µέλη του έχουν ασχοληθεί επισταµένως εδώ και αρκετό καιρό µε το συγκεκριµέ-
νο ζήτηµα. Ασχολήθηκαν µε τη ζέση που αρµόζει σε κάθε θέµα που αφορά τα παιδιά µας. Για 
το λόγο αυτό προέβησαν σε κινήσεις ουσίας και όχι εντυπωσιασµού ή πολιτικής εκµετάλλευ-
σης. Και µε τον τρόπο αυτό θα αντιµετωπίζονται πάντα ζητήµατα ειδικής βαρύτητας, που απαι-
τούν άµεσες λύσεις. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ακύρωση του χθεσινού προγραµµατισµένου ∆Σ, κατόπιν απουσίας 
του ιδίου του ∆ηµάρχου και της παρατάξεως του κ. Βρεττού µε τους 
εναποµείναντες δηµοτικούς συµβούλους της πόλης µας. 

Απογοητευµένοι οι πολίτες που παρευρέθησαν και εξοργισµέ-
νοι επίσης, εξαπέλυαν το µένος τους και την αγανάκτησή τους προς 
όλο το πολιτικό γίγνεσθαι του ∆ήµου. 

Η παράταξή µας πιστή στις υποχρεώσεις της, έδωσε το παρών, 
και αποχωρίσαµε µόνο µετά την ανακοίνωση της µαταίωσης, µην 
έχοντας καµία διάθεση να δώσουµε συνέχεια στην όλη θλιβερότη-
τα. Η κατάσταση µπορεί να γνωστή, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι 
µπορεί να γίνει και αποδεκτή. Αντί της αγανάκτησης και της µαταίω-
σης, τα µέλη της παράταξης «Αχαρνές, Αλλαγή τώρα», εξέλαβαν βι-
ωµατικά µαθήµατα, ως προς το «τι» δεν πρέπει, αλλά πολύ περισ-
σότερο «τι» δεν θέλουµε να είµαστε. Προτίστως ως Άνθρωποι που 
νοιάζονται για τα θέµατα που αφορούν στη πόλη µας, αλλά και ως 
όργανα εκπροσώπησης του ∆ήµου.

«Είναι κοινή  λογική ότι το σχολείο πρέπει να είναι
το ασφαλέστερο µέρος για ένα παιδί µετά το σπίτι του.» 

Πολλές σχολικές εγκαταστάσεις στον δήµο µας παρουσιάζουν εµφανείς βλάβες 
και κακοτεχνίες, που είναι επικίνδυνες για τους µαθητές και χρήζουν  άµεσης επι-
σκευής. Προτεραιότητα µας λοιπόν, είναι ο άµεσος έλεγχος και  επισκευή των σχο-
λικών εγκαταστάσεων  ώστε να εξασφαλίζεται η  απαραίτητη ασφάλεια των µαθη-
τών. Το έχω πει πολλές φορές ότι… «η υπεραξία ενός τόπου εξαρτάται από τις συ-
µπεριφορές των ανθρώπων που τον διοικούν».

Είναι εύκολο, θεµιτό και αυτονόητο να καταδικάζουµε συµπεριφορές βίας και 
αυτοδικίας, όµως ας αναλογιστούµε τι οδήγησε σε αυτές τις καταστάσεις. Η πραγ-
µατικότητα είναι, ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν πραγµατοποιηθεί  όλες  αυτές 
οι απαραίτητες  ενέργειες  και οι ευθύνες βαραίνουν πολλούς. Μήπως λοιπόν θα 
έπρεπε οι εκλεγµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι αντί ν’ αρθρογραφούν κάνοντας κρι-
τική, να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων ;

Πέτρος  Βαρελάς                                                           
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου

Από την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 έως το Σάββατο 13 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ∆ήµου Αχαρνών θα διεξαχθεί το 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου µε θεατρικές 
παραστάσεις µαθητών από σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών, αλλά και µαθητών από σχολεία διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας.  Η σχολική κοινότητα του ∆ήµου Αχαρνών αλλά και άλλων περι-
οχών της χώρας µας µε δηµιουργικότητα και µε διάθεση καλλιτεχνικής έκφρασης  “αγκαλιά-
ζουν” το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου που καθιερώθηκε το 2016. 
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ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ                                          AXAΡΝΕΣ, 05-03-2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                Aρ.Πρωτ.: 3
Φιλαδελφείας 6 ( Κεντρική Πλατεία)
Τ.Κ.136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
Τηλ.210-2462085

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καταστατικού του Λυκείου των Ελληνίδων, Παραρτή-
µατος Αχαρνών, καλούνται τα µέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Μαρτίου 
έτους 2019, ηµέρα Κυριακή και ώρα 6µ.µ. στην αίθουσα του Λυκείου, Φιλαδελφεί-
ας αρ. 6 (Κεντρική Πλατεία).

Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόµενη 
Κυριακή, ήτοι στις 07-04-2019 στο ίδιο µέρος την αυτή ώρα και µε τα ίδια θέµατα.          

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέων της Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα, χρονικού διαστή-
µατος από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
3. Επικύρωση απολογισµού εσόδων και εξόδων, από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
4. Έγκριση των πεπραγµένων και απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
5.  Έγκριση προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων για το έτος 2019.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα µέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρε-
ώσεις, µπορούν να καταβάλουν τις οφειλόµενες συνδροµές κατά την διάρκεια της 
Γενικής Συνέλευσης.

Το  ∆. Σ. 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Μονοµατίου καλεί τα µέλη του σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγµατοποιηθεί στης 31/3/2019 ηµέρα Κυριακή και 

ώρα  11.00 π.µ. [ΝΕΑ ΩΡΑ] στην αίθουσα του Συλλόγου ΙΡΙ∆ΟΣ 1,  µε θέµατα:
Απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έτος 2018.

Ενηµέρωση επί προβληµάτων περιοχής και ενταξιακά ζητήµατα.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΘΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ

Ο  Πρόεδρος  και το  ∆.Σ. 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι ο ΙΟΡ∆ΑΜΟΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΜΠΕΡΤ 

είναι κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή 
επωνύµου από «ΙΟΡ∆ΑΜΟΒ» σε «ΙΟΡ∆ΑΝΊ∆ΗΣ».

Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως µέσα 
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας, υποβάλει 

στο ∆ήµο Αχαρνών Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης. Φιλαδέλφειας 87 -  Αχαρνές,  
τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΘΡΑΚ/∆ΟΝΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΣ

Ε ίναι σαφές σε όλους ότι η χώρα διανύει προεκλογική πε-
ρίοδο. Χωρίς να είµαστε σίγουροι εάν οι εκλογές θα γί-
νουν στις 26 Μαΐου ή τον Οκτώβριο (ή κάπου ενδιάµε-

σα) τα κόµµατα έχουν ήδη ανάψει τις µηχανές τους. Ανάµεσα 
σε αυτά και τα κόµµατα του πατριωτικού χώρου. Έτσι είναι κά-
πως «περίεργο» όταν άνθρωποι µετακινούνται από το ένα 
κόµµα στο άλλο σε αυτή την περίοδο. Ένας από αυτούς ήταν 
ο Κώστας Σωτηράκος, ο οποίος από την «Ελληνική Λύση” του 
Κυριάκου Βελόπουλου, πήρε µεταγραφή στον ΛΑΟΣ του Γ. 
Καρατζαφέρη. Εµείς µιλήσαµε µαζί του για να µας εξηγήσει το 
γιατί.

■ Από την «Ελληνική Λύση»  του Κ. Βελόπουλου στον ΛΑ-
ΟΣ του Γ. Καρατζαφέρη. Γιατί; Τι κάνει έναν πολιτευτή να 
φύγει από ένα κόµµα που είναι κοντά στην είσοδο στην 
Βουλή και να πάει σε ένα µε µικρότερες πιθανότητες;
Εντάχθηκα στην Ελληνική Λύση τον Νοέµβριο του 2016 χω-
ρίς προσωπικούς στόχους και οποιαδήποτε φιλοδοξία. Από 
τότε δραστηριοποιήθηκα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και 
στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, καθώς στις Αχαρνές εί-
ναι ο τόπος κατοικίας µου, µεταλαµπαδεύοντας πατριωτικές 
αρχές και αξίες. Με τον πρόεδρο της Ελληνικής λύσης γνωρί-
στηκα και σε προσωπικό επίπεδο και το πρώτο χρονικό διά-
στηµα η επικοινωνία µας ήταν θετική. Από τον ίδιο τον πρόε-
δρο Κυριάκο Βελοπουλο µου ζητήθηκε να κατέβω υποψήφι-
ος βουλευτής και µου ζήτησε να συνδραµω για την επιλογή 
υποψηφίων βουλευτών και σε άλλους νοµούς µέσω τον γνω-
ριµιών µου,όπου µπορούσα, όπως και έγινε σε νόµο Αχαΐας 
και Λευκάδος. Τους τελευταίους ωστόσο µήνες της συνεργα-
σίας µου µαζί του αλλά και της συναναστροφής µου, κλονι-
ζόταν µε διάφορα περιστατικά η εµπιστοσύνη µου ,η πολιτι-
κή εκτίµηση µου στο πρόσωπο του και διαψεύδονταν οι γενι-
κές αρχές και αξίες που είχα πιστέψει εντασσόµενος στο κόµ-
µα αυτό. Είναι πασιφανές και αδιαµφισβήτητο πώς ένας 
πολιτευτής φεύγει από την προοπτική του να εκλεγεί και από 
το κόµµα που έχει αγωνιστεί δύο χρόνια, όταν η σύγκρουση 
των αρχών του και της ηθικής του είναι ισχυρή µε της αρχές 

και την ηθική των ανθρώπων που ακολουθεί. Μου ήταν αδύ-
νατον λοιπόν να υπαναχωρήσω από όσα πρέσβευα προκει-
µένου ενδεχοµένως να εκλέγω Βουλευτής. Η απογοήτευση 
και η αποδόµηση από τον πρόεδρο τής Ελληνικής Λύσης µε 
οδήγησαν στην παραίτηση µου από το κόµµα αυτό και στην 
µετακίνηση στον ΛΑ.Ο.Σ και τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Εδώ 
ισχύει το ουδέν κακό αµιγές καλού. Μπορώ πλέον ξεκάθαρα 
από την εµπειρία και µε αυξηµένη την αντιληπτική µου ικανό-
τητα, να πω ότι βρισκόµουν στον ιµιτασιόν «Βελόπουλο» και 
ήρθα στον γνήσιο «Καρατζαφέρη». 

■ Πότε πήρατε την απόφαση σας αυτή και µε τι αφορµή;
Αφορµή για την απόφασή µου αυτή στάθηκε η υπαναχώρη-
ση του Βελόπουλου σε ένα πολύ σοβαρό πολιτικό, ηθικό ζή-

τηµα που αποτελεί απόδειξη ότι δεν υπολόγισε την ιδιότητα 
µου ως πολιτευτή αλλά και την διακινδύνευση της ζωής µου. 
Καθώς υφίσταται δικαστική υπόθεση στην οποία µηνυτής εί-
µαι εγώ για απειλή κατά της ζωής µου, όταν είχα εναντιωθεί 
στον ∆ήµαρχο Αχαρνών για αίθουσα που δεν µας παραχώ-
ρησε για την οµιλία του κόµµατος. Τότε ο Βελόπουλος έπνεε 
τα µένεα κατά του δηµάρχου (υπάρχουν και βίντεο και αναρ-
τήσεις του κυρίου Βελόπουλου) και µε διαβεβαίωνε για τη 
στήριξή του. Από τον περασµένο Ιανουάριο µεταστράφηκε η 
στάση του Βελόπουλου στο εν λόγω θέµα και για δικούς του 
λόγους άρχισε να τα βρίσκει µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών βγά-
ζοντας τον για του λόγου το αληθές στη συνέχεια και ενώ εγώ 
είχα αποχωρήσει και σε εκποµπή δική του. Μάλιστα παρεχω-
ρήθη στον Βελόπουλο από τον ∆ηµάρχο Αχαρνών και η αί-
θουσα για τις 27 Ιανουαρίου του 2019, αδειάζοντας µε αυτό 
τον τρόπο εµένα που του στάθηκα από την πρώτη στιγµή και 
που απειλήθηκε η ζωή µου για θέµα που αφορούσε εκείνον 
και το κόµµα. 

■ Τι σας έκανε να επιλέξετε τον ΛΑΟΣ του Γ. Καρατζαφέρη;
Στους κοινούς πατριωτικούς αγώνες συναντηθήκα µε προσω-
πικότητες που αποτελούν πολιτικό κεφάλαιο για την Ελλάδα. 
Προσχώρησα στο κόµµα του Γιώργου Καρατζαφέρη, καθώς 
θεωρώ ότι είναι η δύναµη που µπορεί να συγκεντρώσει και 
να συνενώσει το πατριωτικό χώρο και να εκφραστεί µε εντι-
µότητα συνέπεια και οργάνωση κάτω από έναν πρόεδρο που 
και ξέρει και θέλει και µπορεί. Εδώ να σηµειώσω επίσης ότι 
πρέπει όλοι οι πατριώτες να αναλογιστούµε την ευθύνη που 
έχουµε και φέρουµε και ότι οι προσεχείς εκλογές είναι η τε-
λευταία προσπάθεια και δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει να 
ενώσουµε δυνάµεις και να αφήσουµε τις προσωπικές αντιπα-
λότητες και βλέψεις. Να δούµε αυτά που µας ενώνουν που τε-
λικά µόνο αυτά υπάρχουν ανάµεσά µας. Στο σηµείο αυτό εύ-
χοµαι στον Πρόεδρο µας Γιώργο Καρατζαφέρη να µας εκπρο-
σωπήσει για αρχή στο ευρωκοινοβούλιο, καθώς οι γνώσεις 
του και η εµπειρία του χρειάζονται στο ευρωκοινοβούλιο 
όπου ήταν και αντιπρόεδρος των ευρωσκεπτικιστών.

Κώστας Σωτηράκος, Υποψήφιος Βουλευτής µε το ΛΑ.Ο.Σ.

«∆εν µπορείς να λες ότι είσαι πατριώτης και να µην µιλάς µε τον κόσµο!»
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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.

http://citroen-nikas.gr/
https://www.facebook.com/Citroen.nikas/
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63
ΧΡΟΝΙΑΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πεύκων 13 - Πλατεία Βαρυµπόµπης

Ευχαριστήριο 
Η Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού 

µας   Συµβουλίου,  νιώθουν την ανάγκη να 
ευχαριστήσουν όλους όσους παραβρέθηκαν 
στην κοπή της πίτας του συλλόγου µας και 
µας τίµησαν µε την παρουσία τους. 

Ευχαριστούµε όλα τα παλιά και νέα µέλη 
µας, τους µαθητές των χορευτικών και καλλι-
τεχνικών τµηµάτων για τη πολύτιµη συµβο-
λή 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 πάτερ  Αναστάση Σαργέντη, ο οποίος βρίσκετε αρωγός στο πλευ-
ρό µας και µε τις ευλογίες του µας βοηθάει να πηγαίνουµε όλα και πιο ψηλά και να τιµούµε την παράδοση 
µας .

Ευχαριστούµε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών, κ. Γιάννη Κασσαβό και τους υποψήφιους ∆ηµάρχους που µας τί-
µησαν µε την παρουσία τους :

Τον κ. Βαρελά Μιχ. Πέτρο, επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ» µε τους υποψηφί-
ους δηµοτικούς συµβούλους  Κορρέ Νικηφόρο - Κοτταβέ Ντίνα - Παγώνα Σπύρο - Γκίκα Τζένη - Τσιµπογιάν-
νη ∆ηµήτριο. 

Τον κ. Βρεττό Σπύρο, επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ»  µε τους 
υποψηφίους δηµοτικού συµβούλους Μίχα Γιάννη - Νίκα Γιάννη - Στεφά ∆ήµητρα- Νάνο Βάγγελη.

τον κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»  µε τους υποψη-
φίους δηµοτικούς συµβούλους Αλεπού Σωτήρη - Ανδρονικίδη Νικόλαο - Λουτζάκη Άννα - Συρανίδου Ανα-
στασία και τον υποψήφιο περιφερειακό σύµβουλο µε την παράταξη του Γιάννη Σγουρού, κ.Ντούρο Σωτήρη 

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

Με εκτίµηση 
το ∆Σ του  Εκπολιτιστικού Συλλόγου

Παραδοσιακή Αναβίωση-Αχαρναϊκή Κληρονοµιά
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Κοινωνικές 
Εκδηλώσεις   
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Συνέδρια 

Σεµινάρια
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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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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 ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού 
-  Τοπικό Τµήµα Αχαρνών 
Παλιοί και νέοι οδηγοί έκοψαν τη  πρωτοχρονιάτικη πίτα 
τους στις 23-2-2019  στο καφέ ουζερί jovanna γιορτάζοντας 
µαζί  την  παγκόσµια  ηµέρα σκέψης 2019 δίνοντας αναµνη-
στικά  στους παλιούς οδηγούς και ιδρυτές του οδηγισµού 
στον τόπο µας από την ίδρυση του το  1958. Παρευρέθη-
καν  όλοι οι τοπικοί φορείς.

Η ΕΓΕ Αχαρνών βραβεύει τον Πρόεδρο της ΕΑΕ 
Αχαρνών & Φυλής κ.Παναγιώτη Χ.Καζανά Η ΕΓΕ 
Αχαρνών,µε αφορµή τη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑΣ, αναδεικνύοντας το έργο των ανθρώπων που µε 
την εθελοντική τους προσφορά στηρίζουν τη ΓΥΝΑΙΚΑ 
βράβευσε , ως ελάχιστη ένδειξη τιµής, τον Πρόεδρο του 
Παραρτήµατος Αχαρνών και Φυλής της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας κ. Παναγιώτη Χ. Καζανά, οποίος από 
την ίδρυση του Παραρτήµατος το 2010 µέχρι τις µέρες µας, 
έχει προσφέρει πολλά όχι µόνο στη γυναίκα, εξασφαλίζο-
ντας δωρεάν προληπτικό έλεγχο για την πρόληψη του καρ-
κίνου µε στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας 
ζωής δεκάδων γυναικών του ∆ήµου µας, αλλά και γενικό-
τερα στη τοπική κοινωνία και τον πολιτισµό. Η βράβευση 
του κ. Παναγιώτη Καζανά έγινε σε συνέχεια δύο προηγού-
µενων βραβεύσεων που είχαν γίνει προς το Παράρτηµα 
Αχαρνών και Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρεί-
ας, από τη ∆ηµιουργική Οµάδα Κατοίκων Κόκκινου Μύ-
λου( Σύλλογος Νήσου Λέσβου «Ο Άγιος Ταξιάρχης Μα-
νταµάδου», Α.Ο.Κόκκινος Μύλος και Μουσική Σχολή Μαί-
ρης Κοχλιού)καθώς και από τις ∆οµές Παροχής Βασικών 
Αγαθών του ∆ήµου Περιστερίου.

Την Κυριακή 
17 Φεβρουα-
ρίου 2019, 

αρχή του Τριωδίου, 
τελέστηκε η χειροτο-
νία του διακόνου 
Κωνσταντίνου Μα-
νώλη από τον Σεβα-
σµιώτατο Μητροπο-
λίτη Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρα. Η χειροτονία έγινε στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 
Αχαρνών. Ο κ. Αθηναγόρας στις προτροπές του προς τον 
ιεροδιάκονο ζήτησε να είναι ταπεινός και να δέχεται κάθε 
άνθρωπο που τον πλησιάζει. Η ενορία ήταν κατάµεστη, 
καθώς ο π. Κωνσταντίνος υπήρξε µέλος της για πολλά 
χρόνια.  Παρέστη ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως 
Αρχιµ. Νικόδηµος Αθανασίου, ο ιεροκήρυκας Αρχιµ. 
Αγαθάγγελος Κόκλας, ο Πρωτ. Νικόλαος Κουτούζος και 
άλλοι ιερείς.

Ασφυκτικά γέµισε η ταβέρνα «Μήτσης» στην Πάρ-
νηθος στη συνεστίαση που πραγµατοποίησαν οι 
ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων την 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου για την κοπή της Πρωτοχρονιά-
τικης πίτας. Το παρών έδωσαν στην εκδήλωση τέσσερις 
βουλευτές της περιφέρειας Αττικής και συγκεκριµένα οι 
Αριστείδης Μπαλτάς, Νάσος Αθανασίου, Πάνος Σκουρο-
λιάκος και Γιάννης ∆έδες παρά τις γνωστές απειλές περί 
«ανεπιθύµητων». Από νωρίς έδωσαν το παρών η Περι-
φερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Νότιου Τοµέα Αθηνών Χρήστος Καπάταης και οι περιφε-
ρειακοί σύµβουλοι Στέλιος Κοροβέσης και Γιάννα Τσού-
πρα.  Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τα µέλη της ΚΕ του 
ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ροδάκης, Άγγελος Γκόγκογλου και Ζήσης 
Καπράνας, καθώς και ο συντονιστής της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Ανα-
τολικής Αττικής Λεωνίδας Μπεχράκης και πολλά µέλη της 

Νοµαρχιακής Επιτρο-
πής. Με την παρου-
σία τους τίµησαν την 
εκδήλωση ο δηµοτι-
κός σύµβουλος και 
υποψήφιος ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών, Οδυσ-
σέας Καµπόλης, η 
δηµοτική σύµβουλος 
Σοφία Χριστοπού-
λου, ο πρώην ∆ή-
µαρχος της πόλης Τά-
κης Παπανίκας, κα-
θώς και το µέλος της 
ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και 
υποψήφιος ∆ήµαρ-
χος Ιλίου Κώστας Κά-
βουρας.

Και ο Υπουργός Υποδοµών  Χρήστος Σπίρτζης  στην 
κοπή πίτας  της Λέσχης «Καπετάν Ευκλείδη» στις Αχαρνές

Η φετινή  εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πί-
τας, της  Εύξεινου Λέσχης  Αχαρνών και Αττικής «Ο 
ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ»,  που πραγµατοποιήθηκε  σή-
µερα  Κυριακή  10 Μαρτίου  2019, στην αίθουσα  της 
Λέσχης, «Γιώργος Μωύσιάδης», έγινε  κάτω από ση-
µαντικές  επετείους και συµπτώσεις.  

Στις επετείους εντάσσουµε  τα  100/ντάχρονα  της  
ποντιακής γενοκτονίας και τα 40/χρονα από την ίδρυ-
ση του «Καπετάν Ευκλείδη». Στις συµπτώσεις εντάσ-
σουµε, το νέο  και νεανικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που 
προέκυψε πριν από   δεκαπέντε ηµέρες, καθώς  και η 
παρουσία του υπουργού Υποδοµών  κ. Χρήστου 
Σπίρτζη. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε την παρουσίαση των επι-
σήµων και ακολούθησε ο χαιρετισµός  του προέδρου 
Γιάννη Τοπαλίδη, ο οποίος  παρουσίασε κατ’ αρχήν 
το νέο ∆.Σ. το οποίο και ευχαρίστησε για την στράτευ-
ση των και την συνέχιση των προγραµµάτων των 
Τµηµάτων, Χορευτικό, Τζούντο, Μουσικών Οργά-
νων, εκµάθησης Ρωσικής Γλώσσας. Στην συνέχεια 

χαιρέτησε την παρουσία των υποψηφίων ∆ηµάρχων, 
αλλά και των παρευρισκοµένων,  ευχόµενος να 
έχουν καλή επιτυχία, διαβεβαιώνοντας τους  ως δε-
δοµένη την συνεργασία ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. 

Ακολούθησε η ευλογία της πίτας από τον εφηµέ-
ριο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αχαρνών, πατήρ Μιχα-
ήλ  Κωνσταντινίδη και στην συνέχεια κλήθηκαν οι 
επίσηµοι της πόλης µας να χαιρετίσουν και να κόψουν 
κοµµάτι της πίττας. 

Κόψανε την Προτοχρονιάτικη Πίτα στον 11 Παιδικό Σταθµό Αγίας 
Βαρβάρας του Κόκκινου Μύλου του ∆ήµου Αχαρνών .Μέσα σε 
χαρούµενη ατµόσφαιρα και γεµάτη από τα Παιδικά Χαµόγελα και 
στην καλή προσδοκία των εργαζοµένων  Ο Πρόεδρος της ∆Η.Φ.Α 

∆ηµοτική Φροντίδα του ∆ήµου Αχαρνών κ ∆ηµήτριος Γιαννακόπουλος 
.Μαζί µε τον Πρόεδρο του Αθλητικού Σωµατείου Αχαρνής και µέλος του 
∆.Σ κ Κλίµη Κολιό .Και την ∆ιευθύντρια κ Α Στεργίου και την Προϊσταµέ-
νη Ρ Γαϊτάνη και την ∆ιευθύντρια του Σταθµού κ Maria Diamanti .Ευχή-
θηκαν και αντάλλαξαν µε όλους ευχές και χρόνια πολλά γεµάτα µε χαρές 
και υγεία και κάθε δηµιουργική προσπάθεια και σε κάθε καλή προσδο-
κία .Τόσο στους εργαζοµένους όσο και σε όλους τους παρευρισκοµένους 
,Καθώς στους γονείς και στα µικρά παιδιά του Σταθµού.
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Ο Αντώνης Αµπαρτζάκης  στο ψηφοδέλτιο του Πέ-
τρου Βαρελά.  «Μια µοναδική βραδιά ,,,,κοσµοσυρ-
ροών απίστευτη και πολύ παλµός... Συµµετέχω στο 

ψηφοδέλτιο  «Αχανές ξανά»  µε τον Πέτρο Βαρελά,  υπο-
ψήφιο ∆ήµαρχο....για να δηλώσουµε την πίστη µας οτι η 
οδός των χαµένων ονείρων δεν είναι το τέλος... Έχουµε την 
δική µας οδό ..των ονείρων που ζητούν δικαίωση...….» 

Με κατοίκους του Αγ ∆ηµητρίου συναντήθηκε ο 
Χάρης ∆αµάσκος υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών, 
την περασµένη  εβδοµάδα. Ακολούθησε διαλογική 

συζήτηση για τα προβλήµατα της περιοχής.

Ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών για 
προσφορά, την ανάγκη αλληλεγγύ-

ης στον συνάνθρωπο, φίλοι και µέλη προ-
σήλθαν στην ειδικά διαµορφωµένη αίθου-
σα του εντευκτηρίου των γραφείων µας να 
δωρίσουν ζωή. Τη Κυριακή 3 Μαρτίου 
πραγµατοποιήθηκε η πρώτη για το 2019 
εθελοντική αιµοδοσία για την ενίσχυση της 
τράπεζας αίµατος που διαθέτει ο σύλλογος.
Ευχαριστούµε τους ευγενικούς αιµοδότες 
µας, κυνηγούς, φίλες και φίλους για την 
προσφορά τους, επίσης ευχαριστούµε την 
υπέροχη οµάδα από τον Ερυθρό Σταυρό 
«Κοργιαλένειο Μπενάκειο νοσοκοµείο», 
για τον επαγγελµατισµό και τη φιλική διά-
θεση που επιδεικνύουν

Επίσκεψη του υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής  Γ. Πατούλη στο ∆ήµο Αχαρνών 
Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης µετέβη σήµερα στο ∆ήµο Αχαρνών, 
στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγµατοποιεί σε όλους τους ∆ήµους της Αττικής προ-
κειµένου να συζητήσει µε τους πολίτες και να ενηµερωθεί από τους τοπικούς φορείς για 
τις ανάγκες και τα προβλήµατα που υπάρχουν.

Πρώτος σταθµός της περιοδείας του κ. Πατούλη ήταν το ∆ηµαρχείο της πόλης όπου 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και οι αντιδήµαρχοι τον υποδέχθηκαν και τον 
ενηµέρωσαν για τα προβλήµατα της περιοχής µε έµφαση στα ζητήµατα ανεργίας, χρη-
µατοδότησης αναπτυξιακών έργων και υλοποίησης αντιπληµµυρικών έργων. 

Ο Γ. Πατούλης επισκέφθηκε το αστυνοµικό τµήµα της περιοχής, καταστήµατα καθώς 
και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του συνοδευόταν από υποψήφιους περιφε-
ρειακούς συµβούλους, ενώ είχε συναντήσεις και µε υποψήφιους δηµάρχους της περι-
οχής.  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισηµάνθηκε ότι ο ∆ήµος Αχαρνών παρά το γε-

γονός ότι βρίσκεται πληθυσµιακά στην τέταρτη θέση στην Αττική και στη δεύτερη σε 
αριθµό µαθητών οι χρηµατοδοτήσεις που έλαβε την προηγούµενη περίοδο από την πε-
ριφέρεια Αττικής ήταν ελάχιστες και τον κατέτασσαν στατιστικά στην τελευταία δεκάδα. 

Επιπλέον έγινε αναφορά σε θέµατα απασχόλησης µε το δείκτη ανεργίας να είναι ιδι-
αίτερα υψηλός καθώς καταγράφονται πάνω από 13.500 άνεργοι. Την ίδια ώρα ο δήµος 
Αχαρνών καταγράφει µια θλιβερή πρωτιά σε ότι αφορά τους πολίτες που είναι κάτω από 
το όριο της φτώχιας (πάνω από 2.500).

Η αντιπληµµυρική θωράκιση, η διαχείριση των απορριµµάτων, ο ΧΥΤΑ Φυλής, τα 
έργα οδοποιίας και η ασφάλεια  αποτελούν θέµατα τα οποία απασχόλησαν τη συζήτη-
ση.  Ο Γ. Πατούλης άκουσε µε ενδιαφέρον και το αίτηµα των φορέων για τη λειτουργία 
παραρτήµατος της περιφέρειας στην περιοχή προκειµένου να µπορούν να εξυπηρετού-
νται καλύτερα οι κάτοικοι. 

Στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων  στις 
2 Μαρτίου 2019,   στην εκδήλωση που διοργά-
νωσε η πρόεδρος  του Συλλόγου «Αγία Παρα-

σκευή» και τα ΚΑΠΗ Θρακοµακεδόνων κ. Βάλια 
Σµυρλή, κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο 
υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, επικεφαλής του 
συνδυασµού «Νέα Αρχή για την Αττική» Γιώργος Πα-
τούλης. Ο υποψήφιος περιφερειαρχης ς µας µίλησε 
για τα προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν οι δήµοι. 
Υποσχέθηκε , ότι θα είναι αρωγος µας, ώστε ο ∆ήµος 
µας, να πάει ψηλά, διότι είναι ο ιστορικοτερος ∆ήµος 
από την αρχαιότητα. ∆εν πρέπει , να ξεχνάµε τους 
Αχαρνεις του Αριστοφανη. Μιλήσαµε για τις δράσεις 

µας , τις φιλανθρωπικες και όχι µόνο. Στην εκδήλωση 
παρευρεθηκαν, ο υποψήφιος Ευρωβουλευτης κ. 
Κρεµλης Γιώργος και ο δήµαρχος Αχαρνών κ. Κασσα-
βος Γιάννης, ο Αντιδηµαρχος κ. Συρινίδης Θεόδωρος. 
Ο κ. Παγωνας Σπύρος, Ο Πρέσβης κ. Γεωργίου Γιώρ-
γος, οι υποψήφιοι περιφεριακοι σύµβουλοι κ. Βλαχου 
Γεωργία, κ. Κατσανδρη Κατερίνα, κ. Καρατζας Γιώργος 
και ο κ. Κατσιγιαννης Θανάσης. Ο υποψήφιος ∆ήµαρ-
χος  σύµβουλο µε τον κ. Βρεττο Σπύρο,  ο Υποψήφιος 
δήµαρχος Γρηγοριαδης Παναγιώτης, υποψήφιοι σύµ-
βουλοι Αλεπους Σωτήρης, Ανδρονικιδης Νίκος, Γκίκα 
Ελένη, Παντελες Σταύρος. Υποψήφιος ∆ήµαρχος κ. 
∆αµασκος Χάρης, κ.α 
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40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Μαρτίου 2019 και ώρα  8.30 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου - Αχαρ-
νές  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συ-

ζύγου, Πατέρα, παππού, Αδελφού  και  Θείου

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η Σ ΥΖΥΓΟΣ : Αικατερίνη (το γένος Αθ. Χωριατόπουλου)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Βασιλική Πουλοπούλου, 
                      Κωνσταντίνος  και  Αθηνά Πουλοπούλου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : Παναγιώτης
ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ  DEL LA POET A

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  24   Μαρτίου 201 και ώρα 09.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

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

ΙΣΙ∆ΩΡΑΣ  ΜΑΡΙΝΗ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Ιωάννης

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Κωνσταντίνος  και  Μαρία Μαρίνη,  
Μαρία και  Φώτης Σουρλατζής, Σταύρος  και  Μαρία Μαρίνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αναστασία, Ισιδώρα, Γιάννης, Γιάννης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΓΚΙΚΑ

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   24 Μαρτίου 2019 και ώρα 09.30 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 

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

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆Ε∆Ε (ΡΙΖΩΝΗΣ)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Βασιλική 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γιώργος  και  Χριστίνα ∆έδε,  Ελευθερία ∆έδε
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ∆ηµήτρης, Γεωργία, Έλλη, Εβίτα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί  συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ

Τελούµε  το ΣΑΒΒΑΤΟ  30   Μαρτίου 2019 και ώρα 09.00 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θειας

∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ∆ΑΡ∆ΑΝΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Αγγελική  και  Σταύρος Καλιώρας,
Αθηνά χήρα Αντ. ∆άρδανου, 
Αικατερίνη χήρα Ιωαν. Σερέπα 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  -  ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ

Ο Α∆ΕΛΦΟΣ ΤΗΣ  : Αθανάσιος Κουντουριώτης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήριο στο   κυλικεία του «ΝΑΟΥ»

Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ  24 Μαρτίου 2019  και ώρα  09.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ, από τον Ιερό  Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

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

ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) ΒΛΑΣΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:   Μαρία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Βλάσιος και Πολυτίµη Βαρελά, 
Αναστασία   και Μιχάλης Γουλανδρής 

ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευή, Μαρία – Άννα, Ιωάννης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Ειρήνη Μουστακάτου, Ταρώ χήρα Γιώργου Βαρελά, 

Άννα χήρα Ιωάννη Βαρελά, Ελένη χήρα Βασ. Βαρελά
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ (Κάτω αίθουσα)

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 30 Μαρτίου  2019 και ώρα 9.30 π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ι.Ν. Αγίου Βλασίου - Αχαρνές  υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Συζύγου, Μητέρας, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ  ΚΟΥΤΡΕΛΑΚΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Ιωάννης

Ο ΓΙΟΣ :  ∆ηµήτρης 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :   Γαρυφαλλιά  και  Κώστας  Βακρινός

Παναγιώτα  και  Βασίλης  Αρναούτης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν 

στο  πένθος µας, για την  απώλεια του  πολυαγαπηµένου µας, 
Συζύγου Πατέρα, Παππού, αδελφού και Θείου

ΣΩΤΗΡΙΟΥ   ΒΡΕΤΤΟΥ
  Ιδιαιτέρως   ευχαριστούµε  όσους κατέθεσαν στέφανο στην σορό

του  καθώς και όσους κατέθεσαν αντί στεφάνου, χρήµατα 
στο Φιλόπτωχο του Ιερού ναού Αγίου Βλασίου

   Η  οικογένεια του 

Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ    7  Απριλίου  2019 και ώρα 9.30 π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Αγίου Βλασίου - Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

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

ΣΩΤΗΡΙΟΥ   ΒΡΕΤΤΟΥ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Μαρία ( Μαρίκα)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Τάκης και Μιµίκα Βρεττού, 
Μπέττυ και Σπύρος Κατάρας

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  : Μαίρυλι, Σωτήρης, Αντωνία – Ραφαέλα, Σωτηρία - Μαρία
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Γεώργιος και Πόπη  Ζέρβα 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ  
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

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

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 6977 876586 κ. Λευτέρης.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ  «ΑΥΛΙΖΑΣ»
Πρέσπας & Ψαθά, Αχαρναί Τ.Κ. 13672 • Αχαρναί, 09/03/2019 • Τηλ. 210-2407703

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται τα µέλη του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγ-

µατοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου, Πρέσπας και Ψαθά, την Κυριακή 31 
Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 µε θέµατα:

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
Απολογισµό Πεπραγµένων 
Οικονοµικό Απολογισµό.

Με εκτίµηση 
Το ∆.Σ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ :  Να  προτιµάτε  
για  δηµοσίευση της Αγγελίας 
του  Θρησκευτικού σας Γάµου, 
την Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη 

Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». 

Με την πράξη αυτή γίνε  
ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση 
της Ιστορίας του τόπου µας. 
Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα  
στο  697 2426684  ή στείλτε 

την στο mail: acharnaiki@gmail.com.
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ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

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

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

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

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

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα  Baby Sister για την 
φύλαξη µωρού οκτώ µηνών στις Αχαρνές. Τηλ. 
6976 004004. 5∆217.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα ισόγειο 33 τ.µ. στην πλα-
τεία Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 6937 
108661. 4∆217.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 70 τ.µ. ισό-
γειο διαµέρισµα επί της οδού Φιλαδελφείας 61 – 
Αχαρνές (πρώην ιατρείο) . Τηλ. 210 2467238 και 
6945 934905. 4∆217.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από αγρόκτηµα, λάστιχα και σωλήνες 
ποτιστικών, ένα φορτηγάκι σε αρίστη κατάσταση και 
ένας Λυόµενος οικίσκος. Τιµές ευκαιρίας. Τηλ. 210 
2441370 και 6973 593186. 6∆219.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  αυγά οικολογικά από κότες ελευθέ-
ρας βοσκής, για µικρούς και µεγάλους, 10 ευρώ η 
καρτέλα. Τηλ. 6976 836287 και 6974 937283. 
6∆217
ΕΛΛΗΝΙ∆Α  αναλαµβάνει, µαγείρεµα, σίδερο, οικι-
ακές εργασίες µε 5 ευρώ την ώρα, ως εξωτερική 
πρωινή 4 έως 5 ώρες απασχόληση. Τηλ. 6945 
506329 και 211 4107574. 5∆217
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 82 τ.µ. στην κεντρική 
πλατεία Μενιδίου, κατάλληλο και  για επαγγελµατι-
κή χρήση. Τηλ. 6974 834546 και 210 2402227. 
4∆216.
ΖΗΤΕΊΤΑΙ  οικιακή βοηθός, Ελληνίδα για οικιακές – 
οικογενειακές εργασίες στην περιοχή Αγίου Πέτρου. 
Τηλ. 6976 836287 και 6974 937283. 6∆217
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ,  αναπηρική  καρέκλα ειδικού τύπου 

αχρησιµοποίητη στην τιµή των 200 ευρώ και ένα 
µονό κρεβάτι, µε στρώµα  σε λευκό χρώµα στην τι-
µή και 200 ευρώ. Τηλ. κα Μαίρη  6976 253551. 
4∆213
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε µεγάλη εµπειρία αναλαµβάνει ραψί-
µατα από την αρχή και επιδιορθώσεις. Τηλ. 210 
2461482. 6∆213.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Βρεφονηπιοκόµος  για  τετράωρη φύλα-
ξη µικρού παιδιού 2 ετών,  από ώρα 7.00 π.µ. έως 
12.00 π.µ. στο Κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 210 2444539.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΓΑΛΛΙΚΩΝ µαθήµατα παραδίδονται σε τιµές προ-
σιτές.  Τηλ.  6974 962940. 5∆218
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε φροντιστηριακή πείρα, παρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου 
– Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 6∆216

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού 
Πανε/µίου, µε master και πολύ µεγάλη εµπειρία, 
παραδίδει µαθήµατα για όλα τα επίπεδα  
(PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - µαθητές,  υποψη-
φίους Πανε/µιων, Ακαδηµιών Εµπ/κού Ναυ/κού, 
Αεροπορίας,  Ξεναγών, εργαζοµένους,  επαγγελ-
µατίες, εµπορική αλληλογραφία, ορολογία. 
Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία.  Τηλ. 6907653300
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µα-
θήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λο-
γικές. Τηλ. 6942 864789. 10∆214

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  εντός Σχεδίου Πόλης,  
πέντε οικόπεδα των 400 τ.µ.,  

ενιαία, µε παλιά κατοικήσιµο οικία 
των 58 τ.µ.. Με κεντρική θέρµανση 

– Μπόϊλερ - Ηλιακό. 
Αποθηκευτικούς χώρους 100 τ.µ. 

και πλέον. Με παραγωγικά – 
οπωροφόρα δένδρα και προ 
πάντων σταθερή περίφραξη.

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
115.000 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες  
στο  Τηλ. 6976 836287.

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

18/3/2019   ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙ-
ΚΗ  Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210/2462255

19/3/2019   ΤΡΙΤΗ ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.  
(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 
210/2316673

20/3/2019   ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Λε-
ωφ. Καραµανλή 38-40. ΤΗΛ. 210/2446460

21/3/2019   ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥ-
ΣΗΣ  Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210/2477442

22/3/2019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 210/2403004

23/3/2019  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ∆ΟΚΙΑ 
Πάρνηθος. 102 ΤΗΛ. 210/2476440

24/3/2019  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗ-
ΝΗ  Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210/2440487

25/3/2019  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ   Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος.  
Τ.210/2316737

26/3/2019   ΤΡΙΤΗ ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ  Κιουρκατιώτη 25.  ΤΗΛ. 
210/2462194

27/3/2019   ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 

ΡΟΥΣΛΑΝ   Αγίου ∆ιονυσίου 82.  ΤΗΛ. 
210/2444771

28/3/2019  ΠΕΜΠΤΗ ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆Ο-
ΣΗΣ  Ηρώων Πολυτεχνείου 51.  ΤΗΛ. 
210/2477711

29/3/2019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ  Λ.Θρακ/δόνων 117. ΤΗΛ.210/2430204

30/3/2019  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792

31/3/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αριστοτέλους 200-202 . ΤΗΛ. 210/2477292

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 17/3/2019 ΕΩΣ 31/3/2019

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

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ



39Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

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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