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« Σχεδιάζουµε κάτι που
για πρώτη φορά,  είναι

Ουσιαστικό, διαφορετικό 
και απόλυτα αναγκαίο»
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Μιχάλης Τσορπατσίδης: Σε αυτές τις εκλογές
είµαι δίπλα στον Παναγιώτη Γρηγοριάδη γιατί 

αποτελεί την εγγύηση που θα  αλλάξει
εξ ολοκλήρου την εικόνα της Πόλης µας 
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Γιάννης Κασσαβός στα εγκαίνια
του εκλογικού του κέντρου:

"Οι Αχαρνές βγήκαν µια για
πάντα από το περιθώριο,
ήρθαν στο προσκήνιο, απαιτούν
διεκδικούν και πετυχαίνουν!"

Μεγάλη συγκέντρωση
µε πολλά µηνύµατα
στα εγκαίνια του
εκλογικού κέντρου
του Σπύρου Βρεττού
Τα ονόµατα όλων των υποψηφίων του
Συνδυασµού «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος»

Θεοδωρίδης ∆ηµήτρης: Στην «Νέα ∆ύναµη» 
εγγυόµαστε για ένα εξορθολογισµένο 

συγκοινωνιακό δίκτυο που 
διευκολύνει την καθηµερινότητα του πολίτη

Νέα ∆ηµοτική Παράταξη στις Αχαρνές 
στις προσεχείς ∆ηµοτικές εκλογές

 «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»
Με  επικεφαλείς 
τον πρώην Αντιδήµαρχο
Στέλιο  Ελευθεριάδη 
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Και επίσηµα  Υποψήφια 
Ευροβουλευτής 

η Μαρία Ναυροζίδου µε
την «Όρθια Ελλάδα»

Ο Οδυσσέας Καµπόλης, Υποψήφιος ∆ήµαρχος

«Τα 8 χειροπιαστά έργα 
που υλοποιήσαµε 

- Ως ∆ηµοτική Αρχή  θα φέρουµε
το ∆ήµο Αχαρνών εκεί που του αξίζει» 
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 9ο  

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

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

● Τηλ.: 210 2445658 - 6946 574537
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com   

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

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

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

Εκτύπωση: ΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 
Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου ● Τηλ. 6937 426761

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

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

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

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

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

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

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

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

 Η ενηµέρωση είναι αναγκαία για να µην σε πιάνουν οι συνοµιλητές σου 
αδιάβαστο. Η κρίση ενός γεγονότος, είναι εντελώς άλλη υπόθεση. Χρειάζε-

ται γνώσεις, εµπειρία και προπαντός έντιµη πρόθεση. Εάν κρίνεις µόνον το συµφέ-
ρον του εαυτούλη σου και όχι το καλό, την ευεργεσία του συνόλου, τότε απλά εί-
σαι λάθος.  Η επιβίωση µας είναι µια περίπλοκη υπόθεση µε χίλιους κινδύνους 
που πρέπει να προσπαθούµε να τους αντιµετωπίζουµε.

Η αντίδραση για πολλούς ανθρώπους, είναι κίνηση προοδευτική, για 
άλλους είναι µαύρη και αρνητική. Ανάλογα µε το τι επιδιώκει ο κάθε 

ένας µας. Παραδείγµατι. Την µεγάλη Παρασκευή, απαγορεύεται λόγω νηστεί-
ας να φάµε λάδι, όµως επιτρέπεται η ελιά. Απαγορεύ-
εται να τρώµε γάλα και βούτυρο, γιατί απαγορεύεται 
η  γελάδα; Εδώ κάποιος µας δουλεύει µας εξαπατά. Η 
αλήθεια  λυτρώνει το άτοµο, το ψέµα δυναµώνει τους 
απατεώνες.

Τα οικονοµικά ή η οικονοµία µιας χώρας, δεν εί-
ναι υπόθεση απλών αριθµών.  Είναι µια πολύπλο-

κη διαδικασία, που έχει χίλιες παραµέτρους, που πρέπει 
να τις γνωρίζεις, να τις συντονίσεις, για ένα τελικό ωφέλι-
µο αποτέλεσµα. Ο κύριος Βαρουφάκης, µιλά σαν γνώ-
στης αυτής της διαδικασίας, µε έντιµη και ειλικρινή πρό-
θεση. Όµως είναι µόνος µε πεντακόσια εκατοµµύρια Ευ-
ρωπαίους, αντιπάλους. ∆εν είναι δυνατόν να δούµε απτά αποτελέσµατα αύριο κιό-
λας. Θα χρειαστούν χρόνια. Εύχοµαι να µην κουραστεί.

Είναι χρήσιµο να µάθουµε το λεξιλόγιο των Συριζαίων,  για να τους κα-
ταλάβουµε. Ονοµάζουν την βλακεία αυταπάτη. Το ψέµα, την συνειδη-

τή απάτη, αφήγηµα. Την λιτότητα και έλλειψη χρηµάτων, ολιγαρκή επάρκεια. 
Την καθεστωτική σταλινική νοοτροπία, προοδευτική αλλαγή, ή ήταν δίκαιο 
και έγινε πράξη.  Τις µολότωφ, που καίνε ανθρώπους και ιδιοκτησίες, πληµ-
µέληµα, για εκτόνωση της νεολαίας. Την τροµοκρατία και τους φόνους, δί-
καιο κατά του κατεστηµένου και της διαπλοκής. Το ξεπούληµα της πατρίδος, 
διεθνοποίηση, αντιρατσισµό, οµογενοποίηση, πολυπολιτισµικότητα, παγκο-
σµιοποίηση.

Είναι βλακώδες να συγκρουστούν τα ρετάλια του κοµµουνισµού µε τα ρετά-
λια του ναζισµού - φασισµού. Ποιος είναι ο καλύτερος άρχων; Αυτός που κά-

νει τους υπηκόους του ευχαριστηµένους µέσα στην ηθική, την ασφάλεια, την ευηµε-
ρία. Το έργο των ακραίων ετσιθελιστών και αυταπατηµένων, το έχουµε ξαναζήσει, µε 
ολέθρια αποτελέσµατα και εκατόµβες δολοφονιών.  ∆εν διδαχτήκαµε τίποτε; 

Αναδευτήρας, δηλαδή ανακατωσούρας, είναι αυτός που επί χρή-
µασι διαδίδει ψευδείς ειδήσεις. Όταν το ανακάτεµα σταµατήσει και 

κατακαθίσουν τα πραγµατικά υλικά, από τον αφρό, ο αναδευτήρας την 
κοπανάει και εξαφανίζεται. Είναι ένα επάγγελµα εποχιακό, που κερδίζει 
χρήµατα από την επικρατούσα, εξουσία. Πολλοί το εξασκούν και θέλει 
προσοχή στις ψευδείς ειδήσεις.

Στην πολιτική ζωή µας για εκλογές, έχουµε πιάσει 
στην πράξη πάτο. Ζούµε την παρακµή και τον ευ-

τελισµό της δηµοκρατίας. Ότι ρετάλι, ότι άστεγο, ότι τυ-
χοδιώκτης, ότι κουδούνι, ότι αµφιφυλόφιλος, ότι ερπε-
τό, ότι κατακάθι δηλαδή ίζηµα, το προβάλλουν  τα υπάρ-
χοντα κόµµατα, για εκλεκτούς, αρκεί να µαζεύουν ψή-
φους. Αυτό το γεγονός σηµαίνει ότι βαδίζουµε στην 
λάσπη και στα ανθρώπινα λύµατα.

Εάν η σηµερινή κυβέρνηση µας, κατορθώσει 
να διοχετεύσει τους λαθροµετανάστες µας στα 

Σκόπια, θα είναι το µόνο θετικό σηµείο, στην πεντά-
χρονη διαδροµή της. Είναι αυτό που συνήθως λένε οι 

ξένοι. Εάν ένας Έλληνας σου δώσει το χέρι για χειραψία, µετά δες εάν σου λεί-
πει κανένα δάκτυλο… Το έχουµε αυτό, µην αγανακτείτε.

Η λέξη δαίµονας ή δαιµόνια στην γλώσσα µας σηµαίνει, την αντίδραση µας, 
στο κακό ή στο καλό. Καλό είναι η γνώση µας σε ότι από την βιολογική µας 

ευφυΐα µαθαίνουµε και αφήνουµε πίσω το λάθος.  Κακό δαιµόνιο είναι ότι ανα-
τρέπει το ψέµα των εξουσιαστών µας, και µας κάνει ελεύθερους, σκεπτόµενους, 
ανθρώπους. Ο αγώνας που πρέπει να κάνουµε είναι να αφήσουµε το ψέµα των 
εξουσιαστών και να πορευτούµε στην αλήθεια, της πραγµατικότητας.

Η δίκη του δολοφόνου του Φύσσα, καθυστερεί εδώ και τέσσερα χρό-
νια. Μου θυµίζει τις άδειες και τις αγκαλιές του Κουφοντίνα από στελέ-

χη της αριστεράς.  Κάνω την απλοϊκή σκέψη. Μήπως η εντολή προς τον δο-
λοφόνο ήταν προϊόν συναλλαγής µεταξύ της κυβέρνησης και της ακροδεξι-
άς. Ποιος ξέρει, το µέλλον θα το δείξει. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Ο κλέφτης είναι και ψεύτης. Ο 
ψεύτης είναι και κλέφτης. Εσείς 

µε το µέρος ποιανού είστε; Στο σηµερινό 
πολιτικό µας σκηνικό οι  ψεύτες έχουν 
πόλεµο µε τους κλέφτες. Αύριο, µεθαύ-
ριο που θα αλλάξει η κατάσταση, οι κλέ-
φτες θα γίνουν ψεύτες. Παιδιά αυτά είναι 
µπερδεµένα πράγµατα, µην τα ψάχνετε 
πολύ θα ζαλιστείτε…

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Σχεδόν  ενάµισι µήνας, απόµεινε  µέχρι   ∆ηµοτικές 
και Περιφερειακές  εκλογές, στις 26 Μαΐου 2019. Ας 
δούµε τις  ∆ηµοτικές Παρατάξεις  που  ετοιµάζονται 

να  πάρουν µέρος και να διεκδικήσουν τον ∆ήµο Αχαρνών. 
1.  «Αχαρνές - Ενεργοί Πολίτες»,  µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν 
∆ήµαρχο  Γιάννη Κασσαβό. 
2. «Αχαρνές – Υπερήφανος  ∆ήµος» , µε υποψ. ∆ήµαρχο τον 
νυν ∆ηµοτικό Σύµβουλο Σπύρο   Βρεττό.  
3. «Νέα  ∆ύναµη», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν ∆ηµοτικό Σύµ-
βουλο  Παναγιώτη Γρηγοριάδη. 
4.  «ΑχαρνέςΞανά», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον Οικονοµολόγο  
Πέτρο  Βαρελά.
5.  «Αχαρνές _Αλλαγή Τώρα», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν ∆η-
µοτικό Σύµβουλο  Θεόφιλο Αφουξενίδη.  
6. «Λαϊκή  Συσπείρωση», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν ∆ηµοτι-
κό Σύµβουλο  Βασίλη Τοπαλιανίδη.
7 . « ∆.Ε.Κ.Α.», µε  υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν Περιφερειακό  Σύµ-
βουλο  Χάρη ∆αµάσκο.
8.  «Αχαρνεις – Μαζί µπορούµε», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν 
∆ηµοτικό Σύµβουλο  Οδυσσέα  Καµπόλη. 
9.  «∆ούρειος Ίππος», µε υποψήφια  ∆ήµαρχο την Χρύσα ∆ου-
ρίδα
10. «Αχαρναϊκή Συµµαχία Πολιτών», µε  υποψ. ∆ήµαρχο, τον  
πρώην Αντιδήµαρχο   Στέλιο Ελευθεριάδη.
Υπάρχει ακόµα και µια κίνηση πολιτών στους Θρακοµακεδό-
νων, όµως δεν έχουµε ακόµα επίσηµη ενηµέρωση. 

Ο Υποψήφιος  Περιφερειάρχης  Αττικής Γιάννης  Σγου-
ρος, και οι   υποψήφιοι Σύµβουλοι Ανατολικής Αττικής 
µας  προσκαλούν την Τρίτη 16/4/2019 και ώρα 20.00 
στο ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, στην  Οµιλία του  Γιάννη 

Σγουρού  και την παρουσίαση των Υποψηφίων Συµβούλων Αν. 
Αττικής

Ο Θεόφιλος Αφουξενίδης  και το στελέχη της παρά-
ταξης «Αχαρνές – Αλλαγή τώρα» µας προσκαλούν 
στον Αγιασµό του Εκλογικού  Κέντρου  την Κυρια-

κή 14  Απριλίου 2019 και ώρα 7.00 µ.µ. στην οδό Αρχαίου Θε-
άτρου ( Σαλαµίνος ) 24, στις Αχαρνές.  Με αφορµή  την έναρ-
ξη της λειτουργίας του Εκλογικού κέντρου  θα πραγµατοποι-
ηθεί στον ίδιο  χώρο συλλογή από Πασχαλινά  τα  οποία θα 
διατεθούν  σε  παιδιά άπορων οικογενειών  της πόλης µας. 

Ανέλαβαν υπηρεσία στο ∆ήµο οι εργαζόµενοι του Ξέ-
νιου. Με την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων 
εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων, ολοκληρώ-

θηκε, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, η µεταφορά των 45 εργα-
ζοµένων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων 

(ΞΕΝΙΟΣ) στο ∆ήµο Φυλής. Καλωσορίζοντας τους εργαζοµένους 
ο ∆ήµαρχος Φυλής τόνισε ότι ικανοποιήθηκε ένα δίκαιο αίτηµα 
τους, που εκκρεµούσε από το 2012, οπότε λύθηκε και τέθηκε σε 
εκκαθάριση ο ΞΕΝΙΟΣ. Ιδιαίτερη µνεία έκανε στη συµβολή του Γε-
νικού Γραµµατέα του ∆ήµου Φυλής Αργύρη Αργυρόπουλου, 
χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα είχε γίνει πράξη η µεταφορά 
τους. Ευχαριστίες εξέφρασε και στη ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών Έφη Κοντούλα, που έφερε σε πέρας, τις απαραίτητες 
διοικητικές διαδικασίες.

Η παρουσία του Λευτέρη Πανταζή στα εγκαίνια του 
εκλογικού κέντρου του ∆ηµάρχου Αχαρνών Γιάννη 
Κασσαβού, το βράδυ της Κυριακής 7 Απριλίου 2019, 

αποτέλεσε το επιστέγασµα µιας πετυχηµένης συγκέντρωσης. 
Ο δηµοφιλής τραγουδιστής δεν εξέφρασε απλή στήριξη στην 
παράταξη του ∆ηµάρχου, αλλά θα είναι υποψήφιος µαζί της 
στις εκλογές του προσεχούς Μαΐου, γιατί, όπως είπε ο παρου-
σιαστής της εκδήλωσης Νίκος Τσουκλείδης, είναι ένας Έλλη-
νας µε διεθνή ακτινοβολία που διατηρεί στενούς δεσµούς µε 
τις Αχαρνές.

∆ηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(Φ.Ε.Κ. Β’ 1056/29.3.2019) οι δύο αποφάσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισµό του αριθµού 

των δηµοτικών και περιφερειακών Συµβούλων που θα εκλεγούν 
σε κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας.  Η αριθµ. 22141 αφορά 
τους δηµοτικούς συµβούλους και εκδόθηκε σε εφαρµογή, µετα-
ξύ άλλων, του άρθρου 30 του Καλλικράτη, όπως αυτό τροπο-
ποιήθηκε κατά το πρόσφατo νοµοσχέδιο =(αρ.56 ν.4604/2019) 
βάσει του µόνιµου πληθυσµού της Απογραφής του 2011. Αντι-
στοίχως, η αριθµ. 22339 Υπουργική Απόφαση ορίζει τον αριθµό 
των περιφερειακών συµβούλων, βάσει του µόνιµου πληθυσµού 
2011, εφαρµόζοντας το αρ.283 του Καλλικράτη, όπως το διαµόρ-
φωσε το αρ.68 του ν.4604/2019.

∆ηµοτικοί σύµβουλοι :  Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύ-
ρων-Καµατερού µε µόνιµο πληθυσµό 62.529 κατοί-
κους εκλέγει 41 δηµοτικούς συµβούλους. Συγκεκρι-

µένα, η ∆ηµοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων εκλέγει 22 και 
η ∆ηµοτική Ενότητα Καµατερού 19. Ο ∆ήµος Ιλίου µε µόνιµο 
πληθυσµό 84.793 εκλέγει 41 δηµοτικούς συµβούλους. Ο ∆ή-
µος Πετρούπολης µε µόνιµο πληθυσµό 58.979 εκλέγει 33 δη-
µοτικούς συµβούλους. Ο ∆ήµος Αχαρνών µε µόνιµο πληθυ-
σµό 106.943 εκλέγει 45 δηµοτικούς συµβούλους. Συγκεκρι-
µένα, η ∆ηµοτική Ενότητα Αχαρνών εκλέγει 42 και η ∆ηµοτι-
κή Ενότητα Θρακοµακεδόνων 3. Ο ∆ήµος Φυλής µε µόνιµο 
πληθυσµό 45.965 εκλέγει 33 δηµοτικούς συµβούλους. Συγκε-
κριµένα, η ∆ηµοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων εκλέγει 24, η ∆η-

µοτική Ενότητα Ζεφυρίου 7 και η ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής 2.  
Περιφερειακοί σύµβουλοι : Στο δυτικό τοµέα Αθηνών εκλέ-
γονται 13 περιφερειακοί σύµβουλοι. Στην Ανατολική Αττική 
εκλέγονται 13 περιφερειακοί σύµβουλοι. Στη ∆υτική Αττική 
εκλέγονται 4 περιφερειακοί σύµβουλοι

Με εκλεκτό κόσµο κι εγκάρδιες ευχές τα εγκαίνια 
του νέου χώρου «Υγεία, ∆ιατροφή και Ψυχολο-
γία» . Το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 τελέστηκαν τα 
εγκαίνια του νέου χώρου «Υγεία, ∆ιατροφή και 

Ψυχολογία» (Λεωφόρος Πάρνηθος 128). Θέλουµε να ευ-
χαριστήσουµε όλους τους φίλους και τους γνωστούς που 
µας τίµησαν µε την παρουσία τους και ήρθαν να γνωρί-
σουν τον καινούργιο µας χώρο.

Από τις 5 έως τις 7 Απριλίου 2019 το 1ο Γυ-
µνάσιο Αχαρνών υποδέχτηκε και φιλοξένη-
σε τους Ευρωπαίους εταίρους του στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος 

Erasmus+ «Connecting Classrooms 3.0» που διερευ-
νά το θέµα των προσφύγων και µεταναστών. Τρεις 
εκπαιδευτικοί από την Ιταλία και τέσσερεις Ισπανοί, ( 
δύο εκπαιδευτικοί και δύο στελέχη επιστηµονικού 
ιδρύµατος) επισκέφτηκαν τη χώρα µας και µετά τη 
συνεργασία µε τους Έλληνες συναδέλφους τους, ξε-
ναγήθηκαν στην Αθήνα και γνώρισαν σηµαντικά ση-
µεία ιστορικού ενδιαφέροντος. Στη συνάντηση ορ-
γανώθηκε και το ταξίδι 12 µαθητών του 1ου Γυµνα-
σίου Αχαρνών που θα γίνει τον επόµενο Μάιο στο 
Burgos της Ισπανίας. 

Ξεχωριστή Έκθεση Πασχαλινής Λαµπάδας και ∆ώρων 
στη Φιλότεχνη Αχαρνών την Κυριακή 14 και τη ∆ευτέ-
ρα 15 Απριλίου. Συγχαρητήρια από καρδιάς στην οµά-

δα ποδοσφαίρου του 7ου ΓΕΛ Αχαρνών από την Πρόεδρο της Β΄ 
βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Αχαρνών Ιωάννα Αναστα-
σοπούλου

Στην αναγγελία  της  Νέα ∆ηµοτικής Πα-
ράταξης  στις Αχαρνές, για τις  προσε-
χείς ∆ηµοτικές εκλογές  του Μαΐου τρέ-
χοντος έτους, προχώρησε  ο συµπολί-
της  µας πρώην  αντιδήµαρχος   ΣΤΕΛΙ-
ΟΣ  ΕΛΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ , µε το όνοµα 
«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», 
και επικεφαλείς τον ίδιο.

O Στέλιος Ελευθεριάδης είναι  Εργοδη-
γός ηλεκτρολόγος στο επάγγελµα και γεν-
νήθηκε στις Αχαρνές, από πατέρα Πόντιο 
και µητέρα Μενιδιάτισσα. 

Έχει εκλεγεί  για 8 χρόνια ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος και έχει διατελέσει Αντιπρόε-
δρος στη ∆ηµοτική Επιχείρηση του ∆ήµου 
Αχαρνών, Πρόεδρος στον 6ο  παιδικό 
Σταθµό και Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πο-

λιτικής. Περιεκτική και λιτή η πρώτη του 
δήλωση : «Η πόλη µας αντιµετωπίζει µε-
γάλα και δυσεπίλυτα προβλήµατα. Χρει-
άζεται από όλους µας αγώνας για να δώ-
σουµε τέλος στη στασιµότητα και τη µι-
ζέρια Αισιοδοξώ ότι από την εποµένη 
των εκλογών ξεκινάει µια νέα πορεία για 
τις Αχαρνές, µε συµπαραστάτη όλο το 
λαό της πόλης µας. Γιατί οι πολίτες των 
Αχαρνών αξίζουν περισσότερα».

Νέα ∆ηµοτική Παράταξη στις Αχαρνές 
στις προσεχείς ∆ηµοτικές εκλογές
 «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»
 Με  επικεφαλείς  τον πρώην 
Αντιδήµαρχο ΣΤΕΛΙΟ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η
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Γιάννης Κασσαβός:
Οι Αχαρνές βγήκαν µια για
πάντα από το περιθώριο
ήρθαν στο προσκήνιο απαιτούν
διεκδικούν και πετυχαίνουν

Π ρόσκληση στους πολίτες τον Αχαρνών να 
συνεχίσουν µαζί τον βηµατισµό στη νέα επο-
χή µε τη βεβαιότητα της επιτυχίας, απηύθυ-

νε ο ∆ήµαρχος  Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός κατά 
την οµιλία του στα εγκαίνια του Εκλογικού του Κέ-
ντρου και την Παρουσίαση των υποψηφίων της πα-
ράταξης του. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός δεν πτο-
ήθηκε ούτε από τη βροχή που έπεσε κατά την οµιλία 
και µε αµείωτο πάθος και ένταση ζήτησε τη στήριξη του 
Αχαρναϊκού λαού ώστε µαζί µε τους πολίτες της πό-
λης, να προφυλάξει, να διαφυλάξει και να προστατεύ-
σει ως κόρη οφθαλµού ότι µε κόπο και θυσίες έγιναν 
τα τελευταία χρόνια, από ορισµένους που έρχονται µε 
φόρα χωρίς να υπολογίζουν τίποτα, χωρίς φραγµούς, 
χωρίς ηθική, χωρίς ντροπή και θέλουν να γυρίσουν πί-
σω τον ∆ήµο Αχαρνών.

Όπως ανάφερε µεταξύ άλλων ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Γιάννης Κασσαβός στην οµιλία του: 

«Όταν το 2014 πέρασα ως δήµαρχος Αχαρνών το 
κατώφλι του ∆ηµαρχείου έχοντας την εντολή σας να 
φτιάξω έναν δήµο που θα σας σέβεται έναν δήµο που 
θα σας υπηρετεί έναν δήµο καθαρό, ανθρώπινο, πο-
λιτισµένο µε κοινωνική αλληλεγγύη και προστασία 
των αδύναµων.

Και τι βρήκα χρέη, χρέη, χρέη, χρέη και δανεικά 
έναν δήµο πνιγµένο στα χρέη και στα δανεικά, σχεδόν 
90 εκ. ευρώ. Και έπρεπε σε 4 χρόνια να αποδείξω ότι 
ο δήµος Αχαρνών µπορεί να νοικοκυρέψει τα οικονο-
µικά του µπορεί να αποπληρώνει τα δάνεια του µπο-
ρεί να εξοφλεί τα χρέη του και πέτυχα. Πέτυχα όχι µό-

νον να κλείσω τις πληγές αλλά και να µας εµπιστεύ-
ονται και να µας χρηµατοδοτούν έργα και παρεµβά-
σεις σε όλα τα επίπεδα. 

Σχεδιάσαµε έργα που αλλάζουν την καθηµερινότη-
τά µας για τα επόµενα 10 και 20 χρόνια όπως τα αντι-
πληµµυρικά. Και φυσικά σκεφτείτε σχεδόν 20 εκ έργα 
σε τέσσερα χρόνια ενώ από το 2006 έως το 20114 µό-
λις 5,5 εκ έργα. Επισκευάσαµε 48 σχολικά συγκροτή-
µατα, συντηρήσαµε δεκάδες χιλιοµέτρων δρόµων µε 
περισσότερα από 4 εκ ευρώ, κατασκευάσαµε την απο-
χέτευση του Κόκκινου Μύλου, φτιάξαµε και φτιάχνου-
µε ασφαλείς παιδικές χαρές που ήταν παγίδες για τα 
παιδιά µας χρηµατοδοτήσαµε τα κοινωνικά προγράµ-
µατα ενίσχυσης των ευπαθών οµάδων του δήµου µας 
µε περισσότερα από 3 εκ ευρώ, υποστηρίξαµε ΚΑΠΗ, 
Παιδικούς σταθµούς, πλατείες όπως την κεντρική και 
του Καράβου, και βέβαια τα δύο µεγάλα αντιπληµµυ-
ρικά έργα 90 εκ. ευρώ που ξεκίνησαν και ολοκληρώ-
νονται και σήµερα 20 χρόνια από την πρώτη διεκδίκη-
ση γίνονται πραγµατικότητα. 
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟ 
Μαζί µε τον Γιάννη 
Κασσαβό και
ο Λευτέρης Πανταζής 

Ντανιέλ Μπατίστα: Στηρίζω δηµόσια την υποψηφιότητά του Γιάννη Κασσαβού

Γιάννης Κασσαβός: «Ο Λευτέρης 
Πανταζής, ο Πόντιος 
αδερφός µας ανήκει πλέον στην 
παράταξή µας! Είναι υποψήφιος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος! 
Καλώς ήρθες Λευτέρη!»

Γωγώ Ευταξία: Θα σταθώ στο πλευρό του Γιάννη Κασσαβού 
γιατί αξίζει των στήριξη όλων µας!
Μια νέα γυναίκα γεµάτη όρεξη για προσφορά στον συνάνθρωπο, αλλά κυρίως για όρεξη να 
δει τον τόπο που γεννήθηκε, µεγάλωσε και ζει µε την οικογένεια της είναι η Γεωργία γνωστό-
τερη ως Γωγώ, Ευταξία που θα σταθεί στο πλευρό του Γιάννη Κασσαβού στις προσεχείς δηµο-
τικές εκλογές! Η Γωγώ Ευταξία ανήκει πλέον και επίσηµα στο δυναµικό της παράταξης Αχαρ-
ΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες καθώς συστρατεύεται στον αγώνα ώστε η πορεία ανάπτυξης των Αχαρ-
νών να µην διακοπεί από «µαθητευόµενους µάγους». 

Βάλια Σκληρού: Οι νέοι έχουν φωνή στην παράταξη του Γιάννη Κασσαβού
Με νέους συνδηµότες µας ενισχύεται η παράταξη ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες! Η νεαρή Βάλια 
(Βασιλική – Κατερίνα) Σκληρού ανήκει πλέον στην οικογένεια της παράταξης του Γιάννη Κασ-
σαβού και θα είναι υποψήφια µε τον συνδυασµό στις προσεχείς δηµοτικές εκλογές. Η Βάλια 
Σκληρού είναι γέννηµα θρέµµα των Αχαρνών, πατέρας της είναι ο ∆ηµήτρης Σκληρός και µη-
τέρα της η Καίτη Πουρνάρα. Είναι µία κοπέλα της διπλανής πόρτας που σπουδάζει στο ΤΕΙ Κα-
βάλας Μηχανική Πληροφορικής όµως ταυτόχρονα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος, απο-
δεικνύοντας πως η εργασία δεν είναι άγνωστη λέξη για εκείνη, όπως άλλωστε και στα περισ-
σότερα στελέχη της παράταξης ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες!

∆ηµήτρης ∆έδες: Άλλος ένας νέος 
στην παράταξη ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες!
Ο 26χρονος Φοιτητής Τεχνίτης Φυσικού Αερίου ∆ηµήτρης ∆έδες είναι από τους νέους ηλικιακά υποψηφίους 
που ενισχύουν την παράταξη του Γιάννη Κασσαβού ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες. Σκοπός του Γιάννη Κασσαβού 
ήταν να δηµιουργήσει ένα φρέσκο ψηφοδέλτιο µε καθαρά πρόσωπα γεµάτα όρεξη για δουλειά και προσφο-
ρά. Αυτό αποδεικνύεται µέρα µε την ηµέρα καθώς γνωρίζουµε τους νέους υποψήφιους συµβούλους που θα 
συµµετάσχουν στις εκλογές της 26ης Μαϊου. Ο ∆ηµήτρης ∆έδες γεννήθηκε, µεγάλωσε και ζει στις γειτονιές των 
Αχαρνών, αγαπά τον τόπο των γονιών του και θέλει µε λαχτάρα να προσφέρει όσα περισσότερα µπορεί ώστε 
η καθηµερινότητα των συνδηµοτών του, των φίλων του, των συγγενών του να γίνει καλύτερη.

Η Νατάσα Μαρίνη στο πλευρό του Γιάννη Κασσαβού
Μία νέα γυναίκα γεµάτη όρεξη για προσφορά στον συνάνθρωπο και µε στόχο 
να βάλει στην ζωή όλων τον αθλητισµό µέσα από πρωτοποριακές δράσεις, εί-
ναι η Αναστασία ή γνωστότερη σε όλους µας Νατάσα Μαρίνη που αποδέχτηκε 
την πρόσκληση του Γιάννη Κασσαβού να συστρατευτεί µαζί του στην παράτα-
ξη ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες. 
Η Νατάσα Μαρίνη έχει διακριθεί για την αγάπη αλλά και την προσφορά της στον 
µαζικό αθλητισµό του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ντανιέλ Μπατίστα «Ο Γιάννης Κασσαβός είναι ένας 
καθαρός άνθρωπος µε όραµα και αγάπη για την πόλη του. 
Στηρίζω δηµόσια την υποψηφιότητά του και προτείνω σε 
όλο τον αθλητικό κόσµο των Αχαρνών να αναδείξει µέσα 
από την εκλογική διαδικασία τον Γιάννη Κασσαβό ξανά 
∆ήµαρχο! ∆εσµοί φιλίας, το όραµα για µία πόλη 
ανθρώπινη που θέσαµε το 2010, αλλά και η σκληρή 
δουλειά που έκανε την τελευταία 5ετία ο Γιάννης Κασσαβός 
µε οδηγούν στο να σταθώ δηµόσια στο πλευρό του σ’ αυτή 
την εκλογική αναµέτρηση ώστε η ανάπτυξη που ξεκίνησε 
να µην διακοπεί από «υποψήφιους µάγους». 

Αλλά και τα νέα απορριµµατοφόρα, και τόσα 
άλλα µικρά και µεγάλα που ορισµένα φαίνονται και 
άλλα όχι. Πιστέψτε µε όµως η ψυχή µου το ξέρει µε 
πόση δυσκολία, µε πόση δουλειά, µε πόσα επιχει-
ρήµατα µε πόση προσπάθεια σχεδιάστηκαν, εγκρί-
θηκαν και έγιναν πράξη. 

∆εν είναι τυχαίο ότι ο ∆ήµος µας σε µια συγκρι-
τική έρευνα ενός ανεξάρτητου φορέα βγήκε 6 σε 
όλα τη χώρα για την ανταποδοτικότητα και την απο-
τελεσµατικότητα των έργων του και των υπηρεσι-
ών του και ειδικά για τις δράσεις κοινωνικής αλλη-
λεγγύης για τις πολιτικές δηλαδή του δήµου για 
τους αδύναµους συνδηµότες βγήκε 2ος σε ολόκλη-
ρη τη χώρα

Το αποτέλεσµα της πολιτικής των προκατόχων 
µου ήταν να επικρατήσει στις Αχαρνές µια διάχυτη 
απαισιοδοξία, µιζέρια και κατήφεια. Αλλά κυρίως 
να φτάσουν το δήµο στον πάτο. Και σήµερα ορι-
σµένοι από αυτούς που ευθύνονται διεκδικούν 
την εµπιστοσύνη σας ανακυκλώνοντας το ίδιο 
στελεχιακό δυναµικό, ανθρώπους που πέρασαν 
από θέσεις Αντιδηµάρχων και Προέδρων ∆ηµο-
τικών Επιχειρήσεων και απέτυχαν, σήµερα που 
διεκδικούν το αξίωµα του ∆ήµαρχου δεν µας 
πείθουν ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό. 

Ενώ κλείνοντας την οµιλία του ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός ζήτησε την εντολή 
των πολιτών ώστε: «…ο παραγκωνισµένος δήµος 
µας έως το 2014 να εδραιώσει τον πρωταγωνιστι-
κό ρόλο που κατέκτησε τα τελευταία χρόνια στην 
Αττική του 2020. 

Η εκλογική αναµέτρηση στις 26 Μαΐου δεν εί-
ναι µια τυπική διαδικασία. ∆εν είναι µια εκλογή 
όπως οι άλλες. ∆εν είναι µια ευκαιρία επίσκεψης 
στην κάλπη. Η πρόσκληση που σας απευθύνω 
είναι πράξη καθήκοντος, άσκηση αρχών και 
ιδανικών. Συνιστά χρέος στην πόλη, στην ίδια 
µας τη ζωή, Γιατί η πόλη δεν είναι µικροπολι-
τική σκοπιµότητα και προσωπική µαταιοδοξία. 
Η πόλη είναι ζωή καθηµερινή. Είναι τα προβλή-
µατα και οι προσδοκίες µας. Είναι οι άνθρωποι 
που κάνουν την καθηµερινή µας ζωή προσωπι-
κό τους αγώνα».
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Αικατερίνη Στάµου 

Αικατερίνη (Λίνα) Στάµου - ∆ικηγόρος

Υποψήφια δηµοτική σύµβουλος  Αχαρνών

∆εκελείας 19 - Αχαρνές Αττικής
Τηλ.:210 - 2469042, 6945 - 332243
email: aik.stamou@gmail.com

Ο  ∆ήµος  Αχαρνών µπορεί να αποτελέσει 
επιτέλους τον κρίσιµο µοχλό ανάπτυξης για  την 
κοινωνία µας µε τη δυναµική που του αξίζει.
Οι Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2019 έρχονται σε µία συγκυρία όπου η χώρα 
µας προσπαθεί να ξεπεράσει µία οικονοµική κρίση, η οποία δοκίµασε τις αντο-
χές της ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. 

Αντίθετα, ο ∆ήµος µας ήδη από το έτος 2016, µε την ένταξη του στο Οικονοµικό 
Παρατηρητήριο έχει τεθεί σε καθεστώς επιτροπείας αφού λειτούργησε ως «κακο-
πληρωτής» και έλαβε δανειακές υποχρεώσεις τις οποίες δεν µπορούσε να εξυπηρε-
τήσει ενώ είχε δηµιουργήσει µία σειρά δηµοτικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι υπάλ-
ληλοι αµείβονταν µε χρήµατα από τα παραπάνω δάνεια. 

Η κακοδιαχείριση και οι πελατειακές σχέσεις που συντηρήθηκαν από τις εκάστο-
τε ∆ηµοτικές Αρχές αλλά ιδίως η αδυναµία της ενεργού συµµετοχής των πολιτών 
στη λήψη αποφάσεων οδήγησαν στην πλήρη απαξίωση των δηµοκρατικών διαδι-
κασιών και τελικά σε αδιαφάνεια στα οικονοµικά του ∆ήµου µας. 

Η λογική ενός συγκεντρωτικού ∆ηµαρχοκεντρικού µοντέλου ως όργανο λήψε-
ως των αποφάσεων βολεύεται στην αδιαφορία των πολιτών για τα τοπικά ζητήµατα 
και τους αποµακρύνει από την πραγµατική άσκηση της εξουσίας. 

Η πόλη µας συγκαταλέγεται στους µεγαλύτερους ∆ήµους της Αττικής που σηµαί-
νει ότι θα έπρεπε να έχει επαρκείς πόρους από την εκµετάλλευση της γης και της πε-
ριουσίας της, όπως επίσης την αξιοποίηση της πολιτιστικής της κληρονοµιάς (βλ. το 
Αρχαίο Θέατρο, Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος, κ.α).  Βρίσκεται εξάλλου στους πρό-
ποδες της Πάρνηθας, η οποία αποτελεί πόλο έλξης τουριστών και χώρο πραγµατο-
ποίησης αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Τα προβλήµατα του ∆ήµου µας είναι πολλά και θα πρέπει να υιοθετήσουµε µο-
ντέλα που ενισχύουν διαδικασίες συµµετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων 
για την κατανοµή των οικονοµικών πόρων ανάλογα µε τις ανάγκες των ίδιων, µε 
εξειδίκευση σε τοµείς όπως η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισµός και οι ελεύθεροι χρό-
νοι πρασίνου. 

Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισµός θα πρέπει να διαµορφώνεται σύµφωνα µε 
τα  αιτήµατα  των πολιτών µε προτεραιότητα τις ανάγκες της κάθε γειτονιάς και να 
ανακοινώνεται σε όλους τους δηµότες. 

Η  ετήσια απολογιστική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία συµ-
µετέχουν όλοι οι πολίτες θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία διαδικασία για την άσκη-
ση ουσιαστικού ελέγχου από τον κάθε πολίτη µε πλήρη διαφάνεια.

Συµµετέχω στη ∆ηµοτική Παράταξη «Αχαρνείς – Μαζί Μπορούµε» µε υποψήφιο 
δήµαρχο τον Οδυσσέα Καµπόλη,  γιατί πιστεύω ότι µέσω της  αυτοδιοίκησης, ο ∆ή-
µος µας θα αποτελέσει επιτέλους τον κρίσιµο µοχλό ανάπτυξης για την κοινωνία µας 
µε τη δυναµική που του αξίζει.

Η Λίνα (Αικατερίνη) Στάµου είναι ∆ικηγόρος και υποψήφια δηµοτική σύµβουλος 
µε την δηµοτική παράταξη «Αχαρνεί – Μαζί µπορούµες»  µε υποψήφιο δήµαρχο τον 
Οδυσσέα Καµπόλη, γεννήθηκε και µεγάλωσε στις Αχαρνές, είναι απόφοιτος της Νο-
µικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης µε µεταπτυχιακές σπουδές 

στη Γαλλία. Σήµερα διατηρεί δικηγορικό γραφείο στις Αχαρνές. 
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Στον απολογισµό δράσεων που υλοποίησε η παρά-
ταξη «Αχαρνείς», προχώρησε ο υποψήφιος ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών και επικεφαλής της παράταξης της 

αντιπολίτευσης, Οδυσσέας Καµπόλης. 
«Το έργο που υλοποιήσαµε ως παράταξη της ελάσσονος 

αντιπολίτευσης. Αυτή είναι και η απάντηση, µε πραγµατικά 
δεδοµένα, στους ψευδείς ισχυρισµούς ορισµένων, ότι η πα-
ράταξη «Αχαρνείς» και ο Οδυσσέας Καµπόλης ήταν όπως 
έγραψαν «ανύπαρκτη στον ∆ήµο».
● «Με δικές µας ενέργειες που υιοθετήθηκαν από τη ∆ηµο-
τική Αρχή ιδρύσαµε στην πόλη των Αχαρνών Γραφείο ενη-
µέρωσης και Υποστήριξης ∆ανειοληπτών (κόκκινα δάνεια) 
της ειδικής γραµµατείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Αυτό 
το γραφείο είχε προγραµµατιστεί να λειτουργήσει σε άλλο 
∆ήµο της Ανατολικής Αττικής µικρότερο κατά πολύ του ∆ή-
µου µας. Όµως εµείς το ανατρέψαµε αυτό. Χάρις κυρίως στις 
δικές µας ενέργειες επαναλειτούργησε ο Αστυνοµικός Σταθ-
µός των Θρακοµακεδόνων από το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη είχε εκδοθεί Π∆ που τον καταργούσε. Η ∆ηµοτι-
κή Αρχή έστειλε επιστολή διαµαρτυρίας στο Υπουργείο κα-
θυστερηµένα , δύο ηµέρες µετά την δηµοσίευση του σχετι-
κού Π∆ σε ΦΕΚ. Εµείς ως παράταξη καταφέραµε να τροπο-
ποιηθεί το Π∆ και να εξακολουθήσει να λειτουργεί το Α.Σ. 

Θρακοµακεδόνων. 
● Εµείς ως παράταξη και µε τους συνεργάτες µου στους Θρα-
κοµακεδόνες πετύχαµε να διατηρηθεί και να µην κλείσει το 
υποκατάστηµα των Ε.Λ.Τ.Α. στους Θρακοµακεδόνες. Είχε 
προγραµµατιστεί να κλείσει από την ∆ιοίκηση των Ε.Λ.Τ.Α. 
Χάρις όµως στην κινητοποίηση µας σήµερα λειτουργεί και 
θα εξακολουθήσει να λειτουργεί. 
● Είµαστε η µοναδική ∆ηµοτική ∆αράταξη της Αντιπολίτευ-
σης που δουλέψαµε για να βρούµε λύσεις στο οικονοµικό 
πρόβληµα του ∆ήµου και που καταθέσαµε συγκεκριµένες 
γραπτές προτάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
● Είµαστε η µοναδική ∆ηµοτική παράταξη της Αντιπολίτευ-
σης που πιέσαµε και εργαστήκαµε για να ενταχθεί η µελέτη 
της υπογειοποίησης των γραµµών του ΟΣΕ σε χρηµατοδοτι-
κό πρόγραµµα του Υπουργείου Υποδοµών. Αυτό γιατί πι-
στεύουµε ότι είναι έργο πνοής για την πόλη και πρέπει επιτέ-
λους να ξεκινήσει . ∆εν µπορεί να συνεχιστεί η διάσπαση ο 
διαχωρισµός του κέντρου της πόλης από τις γραµµές του τρέ-
νου. 
● Είµαστε η µοναδική παράταξη της Αντιπολίτευσης που ερ-
γαστήκαµε για να µην χάσει ο ∆ήµος έσοδα από την µεταφο-
ρά του Καζίνο της Πάρνηθας . 
● Εγώ προσωπικά συµµετείχα στην σύνταξη της τροπολογί-

ας σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία του καζίνο θα χρηµα-
τοδοτεί το φορέα διαχείρισης του εθνικού δρυµού της Πάρ-
νηθας για 5 χρόνια µετά την µεταφορά του καζίνο 
● Είµαστε η µοναδική παράταξη της Αντιπολίτευσης που 
έχουµε ασχοληθεί εποικοδοµητικά µε την αξιοποίηση µέ-
ρους στου Στρδου ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ. Ήδη συντάσσουµε βιώσι-
µη πρόταση προς το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ώστε να το 
πείσουµε να χαρακτηριστεί τµήµα του ( ΑΠΟΘΗΚΕΣ 2ου 
ΤΥΛ) ΑΝΕΝΕΡΓΟ για να το αξιοποιήσουµε επ’ ωφελεία τόσο 
του ∆ήµου όσο και του Υπουργείου. Πιστέψτε µε είµαστε η 
µοναδική παράταξη που µπορούµε να το υλοποιήσουµε για-
τί επί σειρά ετών στο Υπουργείο Άµυνας έχω συντάξει πλή-
θος διατάξεων νόµων για την παραχώρηση ανενεργών στρα-
τοπέδων στους ΟΤΑ. 
● Είµαστε η µοναδική παράταξη της Αντιπολίτευσης που 
έχουµε δράσει για να µην κλείσει η ∆.Ο.Υ Αχαρνών και να 
ξανανοίξει κατάστηµα της ∆ΕΗ. Έχω στείλει επιστολές τεκµη-
ριωµένες και στον κ. Πιτσιλή ∆ντή της ΑΑ∆Ε και στον κ. Πα-
ναγιωτάκη, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ.

«Τα 8 χειροπιαστά έργα που υλοποιήσαµε 
- Ως ∆ηµοτική Αρχή  θα φέρουµε
το ∆ήµο Αχαρνών εκεί που του αξίζει» 

Κοσµοσυρροή στη συγκέντρωση του υποψήφιου ∆ηµάρχου Οδυσσέα Καµπόλη

Περισσότερα από 500 άτοµα βρέθηκαν στα 
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της δηµοτι-
κής παράταξης «Αχαρνείς Μαζί Μπορούµε», 

µε τον υποψήφιο δήµαρχο Αχαρνών, Οδυσσέα Κα-
µπόλη σε µια δυναµική τοποθέτηση να σκιαγραφεί 
το σχέδιο για την επόµενη ηµέρα του δήµου.

Στην εκδήλωση, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
προσέλευσης, ο Οδυσσέας Καµπόλης τόνισε πως ο δή-
µος επιτέλους πρέπει να ξεκινήσει την πορεία προς τα 
εµπρός αφήνοντας πίσω όλα όσα πλήγωσαν τους πο-
λίτες και αµαύρωσαν την εικόνα της περιοχής.

Επιπλέον, όπως σηµείωσε ο κ. Καµπόλης, «Μόνο 
µαζί µπρούµε µε κλίµα συνεννόησης και συνεργασίας 
να ξαναφέρουµε τον ∆ήµο εκεί που του αξίζει και θα το 
κάνουµε».
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Οι Αχαρνές, ο τόπος στον οποίο µεγάλωσα , 
είναι µία πόλη που έχει αναδείξει 
σπουδαίους αθλητές,  οι οποίοι µας έκαναν 

υπερήφανους και βοήθησαν να ακουστεί το όνοµα 
της πόλης µας σε όλο τον κόσµο. 

Στο πέρασµα των χρόνων και φτάνοντας στο σήµερα, 
είναι αναµφισβήτητο ότι πολλά νέα παιδιά της πόλης 
µας, ασχολούνται µε τον αθλητισµό κάνοντάς µας 
υπερήφανους, θέτοντας κάθε φορά  
υψηλότερους στόχους. 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τους πολλούς 
και σηµαντικούς αθλητικούς Συλλόγους της περιοχής 
µας, στους οποίους γαλουχούνται οι αυριανοί 
πρωταθλητές, δηµιουργούν την ανάγκη  ύπαρξης  ενός 
ολοκληρωµένου σχεδίου που θα υποστηρίζει και θα 
προωθεί τους αθλητικούς Συλλόγους της περιοχής µας,  
µε σκοπό να δώσει κίνητρα και σε άλλους νέους να ασχοληθούν µε τον αθλητισµό. 

Με δεδοµένη την αγάπη µου για τον αθλητισµό, όντας και εγώ ο ίδιος αθλητής από 
πολύ µικρή ηλικία γνωρίζω από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις δυσκολίες µε τις οποίες 
έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι οι αθλητικοί σύλλογοι της περιοχής µας και πιστεύω ότι 
ο δήµος πρέπει να είναι αρωγός σε κάθε τους προσπάθεια και να τους στηρίζει µε όλες 
του τις δυνάµεις. 

Η ενασχόλησή µου µε τα κοινά ξεκίνησε από µικρή ηλικία µέσω του νεοσύστατου το 
2006 από την κεντρική εξουσία οργάνου που εκπροσωπούσε την Νεολαία του δήµου 
µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, χρήζοντάς µε Πρόεδρο της Νεολαίας του δήµου Αχαρνών. 

Το 2012 ως Πρόεδρος του Αχαρναϊκού, κατάφερα να ανεβάσω µετά από 30 χρόνια 
την οµάδα του Αχαρναϊκού στην β’ εθνική. 

Σε αυτές τις δηµοτικές εκλογές, αποφάσισα να σταθώ στο πλευρό του Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη και να είµαι υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε τη «Νέα ∆ύναµη», 
γνωρίζοντας τους πολύχρονους αγώνες που έχει δώσει στην πόλη µας, το ήθος, την 
ικανότητα και την αποφασιστικότητά του να αλλάξει εξ ολοκλήρου την εικόνα της πόλης µας. 

Έχοντας µελετήσει το πρόγραµµα και βλέποντας τα καταξιωµένα στελέχη που 
απαρτίζουν την παράταξή, θα προσπαθήσω κι εγώ µε όλες µου τις δυνάµεις να 
επιτύχουµε το νικηφόρο αποτέλεσµα που θα µας δώσει τη δυνατότητα να κάνουµε 
πράξη όλα όσα οραµατιζόµαστε για την πόλη µας. 

Μιχάλης Τσορπατσίδης
Τοµεάρχης Υποστήριξης 

Αθλητικών Συλλόγων δήµου Αχαρνών
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Ένας από τους πολυπληθέστερους 
∆ήµους της Αττικής, όπως οι Αχαρνές, 
που παράλληλα αποτελεί και έναν από 

τους µεγαλύτερους γεωγραφικά δήµους της 
χώρας είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα 
κατάλληλο συγκοινωνιακό δίκτυο και ένα 
σχέδιο το οποίο θα προσαρµόζεται στις 
ανάγκες των πολιτών και θα τους εξυπηρετεί 
από την µία άκρη της πόλης µέχρι την άλλη και 
θα την ενώνει µε εξορθολογισµένα 
δροµολόγια µε γειτονικούς δήµους. 

Ως Τοµεάρχης Συγκοινωνιών και γνωρίζοντας 
από πρώτο χέρι όλες τις αδυναµίες του 
συγκοινωνιακού δικτύου των Αχαρνών, έχουµε 
καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο το οποίο 
εγγυάται την άµεση και αποτελεσµατική 
αναβάθµιση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους δηµότες της πόλης µας. 

Παράλληλα ο σχεδιασµός που έχουµε πραγµατοποιήσει περιλαµβάνει την 
δηµοτική συγκοινωνία η οποία µπορεί να εξυπηρετεί τους πολίτες µε δωρεάν 
µετακινήσεις προς το κέντρο των Αχαρνών και τις δηµόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται 
µακριά από το κέντρο των Αχαρνών αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. 

Ταυτόχρονα επιβάλλεται η µελέτη και ο επανασχεδιασµός των δροµολογίων ώστε 
να εξυπηρετούν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και να παρέχουν τη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση σε κατοίκους ακόµα και των πιο αποµακρυσµένων περιοχών του 
δήµου µας. 

Στα σχέδιά µας είναι να έρθει το µετρό στην πόλη µας, πράγµα καθόλου ανέφικτο 
αν αναλογιστεί κανείς ότι είµαστε ένας δήµος µε σχεδόν 200.000 κατοίκους και θα 
δώσει το προνόµιο στην πόλη µας όπως και σε άλλες πόλεις της Αττικής για 
ευκολότερη και γρηγορότερη µετακίνηση. 

Αναφορικά µε τον σταθµό του προαστιακού στο ΣΚΑ, προχωράµε στην 
επανεξέταση των δροµολογίων και των δικαιωµάτων µας ως προς την παραχώρηση 
µεγάλων εκτάσεων του δήµου µας ώστε να έχουµε ανταποδοτικά οφέλη από τη 
χρήση τους αλλά και σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Με βάση όλα τα παραπάνω και µε δεδοµένη την επιτυχία στις ερχόµενες εκλογές, 
ως υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε τη δηµοτική παράταξη «Νέα ∆ύναµη», 
θεωρώ πως µπορούµε να εγγυηθούµε και να επιτύχουµε για το δήµο µας το 
καλύτερο αποτέλεσµα που θα αλλάξει την καθηµερινότητα των πολιτών του. 

Θεοδωρίδης ∆ηµήτρης
Τοµεάρχης Συγκοινωνιών

Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Στον Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό 
Σύλλογο «Η Αυλίζα» βρέθηκε ο 
επικεφαλής της δηµοτικής 

παράταξης «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών, 
Παναγιώτης Γρηγοριάδης, µαζί µε τους 
υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους 
της περιοχής Παναγιώτη Κοσµίδη και 
Βλαδίµηρο Μακρίδη, παρουσία 
πλήθους κόσµου της περιοχής.

Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε 
συζητήθηκαν τα χρόνια προβλήµατα της 
περιοχής για τα οποία οι υποψήφιοι 
δηµοτικοί σύµβουλοι δεσµεύτηκαν να 
δώσουν άµεσες λύσεις ενώ παράλληλα ο  
επικεφαλής της «Νέας ∆ύναµης» κ. 
Παναγιώτης Γρηγοριάδης δεσµεύτηκε για 
την πλήρη εξάλειψη της εγκληµατικότητας, 
του εµπορίου των ναρκωτικών και την 
αποµάκρυνση των τοξικοµανών από την 
πόλη µας για να ξαναγίνουν οι γειτονιές της 
πόλης µας ασφαλείς και ανθρώπινες. 

Ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών 
µετά το πέρας της συγκέντρωσης 

δήλωσε: «Εδώ και τέσσερα χρόνια τα 
καταξιωµένα στελέχη µας και οι 
Τοµεάρχες έχουν εργαστεί σκληρά και 
έχουν καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο 
σχέδιο που εγγυάται ότι από το ίδιο 
βράδυ που θα είµαστε δηµοτική αρχή, η 

πόλη των Αχαρνών αλλάζει σελίδα. 
Το πιο σηµαντικό τόσο για εµένα 

προσωπικά όσο και για τα στελέχη της 
παράταξής µας είναι ότι οι πολίτες 
αναγνωρίζουν στο πρόσωπό µας την 
εντιµότητα και την ειλικρίνεια µε τις οποίες 

πορευόµαστε µε στελέχη άφθαρτα, τα 
οποία σε συνδυασµό µε το ολοκληρωµένο 
και άµεσα υλοποιήσιµο πρόγραµµά µας 
φέρνουν την ελπίδα την οποία εδώ και 
χρόνια οι πολίτες των Αχαρνών 
επιζητούσαν.»

Σε αυτές τις εκλογές είµαι δίπλα στον Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη γιατί αποτελεί την εγγύηση που θα  
αλλάξει εξ ολοκλήρου την εικόνα της Πόλης µας 

Στην «Νέα ∆ύναµη» εγγυόµαστε για ένα 
εξορθολογισµένο συγκοινωνιακό δίκτυο που 
διευκολύνει την καθηµερινότητα του Πολίτη

Στον εξωραϊστικό σύλλογο «Η Αυλίζα» βρέθηκε η ∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών



Με το βλέμμα στο αύριο
∆ρόσου Σοφία 
Ψυχολόγος

Έχω µεγαλώσει στις Αχαρνές και µέσα στις αλάνες της Αγ. 
Άννας γαλουχήθηκα να το θεωρώ τον τόπο µου! Ένας 
τόπος πλούσιος σε ιστορικό, πολιτιστικό και οικολογικό 
ενδιαφέρον.  Ένας δήµος που αγκαλιάζει γενιές ανθρώπων 
που αναζητούν να βρουν το σπίτι τους. Εδώ είναι το σπίτι 
µου και εµένα !Εδώ ζω µε την οικογένεια µου, 
εδώ µεγαλώνω τα παιδιά µου. Είναι ο τόπος 
που δραστηριοποιούµαι ως ψυχολόγος 
και βιώνω τις ανησυχίες συµπολιτών 
µου στην καθηµερινότητα τους! Μια 
καθηµερινότητα δύσκολη, γιατί κάθε 
δοµή είναι σε αποσύνθεση, κάθε επιλογή 
αδιέξοδη. Η πόλη µας έχει πάψει  να 
µας αναγνωρίζει το δικαίωµα ποιότητας 
ζωής! Η συµµετοχή στα κοινά είναι 
επιβεβληµένη υποχρέωση κάθε πολίτη που 
επιθυµεί να έχει µέλλον ο τόπος του. ∆εν 
πρέπει να επιτρέπουµε πλέον παραδοσιακές 
τακτικές να διακυβεύουν το µέλλον της πόλης 
µας, το µέλλον  των παιδιών µας. Η πόλη µας χρειάζεται 
αλλαγή. Γι’ αυτή την αλλαγή συµπορεύοµαι µε τον Θεόφιλο 
Αφουξενίδη. Για την αλλαγή της πόλης µας τώρα. Γιατί αν όχι 
τώρα, τότε πότε;

Χαλκίδης Αβρ. Παναγιώτης 
Λογιστής

 Έχω γεννηθεί   στον  Πειραιά  και διαµένω µόνιµα στον  ∆ήµο Αχαρνών εδώ 
και 41 χρόνια. Είµαι παντρεµένος µε την Μαρία Χαλκίδου , το γένος Κεσίδου 
,  συνταξιούχο  υπάλληλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ , έχουµε τρεις έγγαµες 
κόρες , την Σάγια , την Ελένη και την Κωνσταντίνα και τέσσερα εγγόνια . Είµαι 
λογιστής- φοροτέχνης εδώ και 40 χρόνια .Λόγω της  επαγγελµατικής 
µου ιδιότητας συναναστρέφοµαι  καθηµερινά µε πολλούς 
συµπολίτες µου και διαπιστώνω πως όλοι πλέον είναι 
αγανακτισµένοι από τα προβλήµατα και την παρακµή 
του τόπου µας.   ∆ιετέλεσα Πρόεδρος της Συντονιστικής 
Επιτροπής Μαζικών Φορέων Αχαρνών , την δεκαετία 
του 1980 , µε αγώνες για την ένταξη των περιοχών µας 
στο σχέδιο πόλης , που απέφεραν αποτελέσµατα , επειδή 
είχαµε ενωθεί 23 σύλλογοι  . Σήµερα είµαι  Γραµµατέας 
του Ευξείνιου Μουσικού-Πολιτιστικού Συλλόγου 
( Ε.Μ.ΠΟ.Σ.) και Ταµίας της πρωτοβουλίας πολιτών 
Αχαρνών .  Επειδή  δεν  µπορώ πλέον να παραµένω αµέτοχος 
και άπραγος στα ευρύτερα κοινά δρώµενα σκεπτόµενος το 
µέλλον των παιδιών και των εγγονιών µας ,  αποφάσισα  να  συµµετέχω  
στις   επερχόµενες   δηµοτικές  εκλογές,   ως  υποψήφιος  δηµοτικός  σύµβουλος,  
 µε την παράταξη «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» µε  επικεφαλής τον Θεόφιλο 
Αφουξενίδη . Ο λόγος είναι ,  διότι έχουµε τα ίδια οράµατα για την βελτίωση 
της πόλης µας και  πιστεύω ακράδαντα πως όλοι µαζί  θα καταφέρουµε  να  
διαµορφώσουµε,  επιτέλους,  έναν τόπο καλύτερο για όλους µας .

Γρηγοριάδης  Στάθης
Ψηκτικός

Γεννήθηκα στην Αθήνα και διαµένω µόνιµα στο ∆ήµο 
Αχαρνών εδώ και 40 χρόνια. Είµαι Απόφοιτος 2Ο ΤΕΛ 
Αχαρνών, στην κατεύθυνση «Μηχανολόγων βιοµηχανικής 
παραγωγής» και δηµοσίου ΙΕΚ στον τοµέα «Τεχνικός 
ψύξης αερισµού και κλιµατισµού. Λόγω της  
επαγγελµατικής µου ιδιότητας (ψυκτικός) 
συναναστρέφοµαι  καθηµερινά µε 
πολλούς συµπολίτες µου και διαπιστώνω 
πως όλοι πλέον είναι αγανακτισµένοι 
από τα προβλήµατα και την παρακµή 
του τόπου µας. 
Επειδή  δεν  µπορώ πλέον να παραµένω 
αµέτοχος και άπραγος, αποφάσισα  να  
συµµετέχω  στις   επερχόµενες   δηµοτικές  
εκλογές,  ως  υποψήφιος  δηµοτικός  
σύµβουλος,  µε την παράταξη «Αχανές Αλλαγή 
Τώρα» και επικεφαλής τον Θεόφιλο Αφουξενίδη, διότι 
πιστεύω ακράδαντα πως όλοι µαζί  θα καταφέρουµε  να  
διαµορφώσουµε   επιτέλους έναν τόπο καλύτερο για µας και 
τα παιδιά µας.

Μπάζιος Νίκος
Οικοδοµικές Εργασίες

Έχω ζήσει όλη µου την ζωή, στην πόλη τούτη. Έχω ζήσει τις 
όµορφες και ξένοιαστες εποχές που όλοι αναπολούµε. Οι εποχές 
αυτές, δεν γίνεται να έρθουν ξανά. Αυτό που γίνεται όµως να 
επιστρέψει, είναι το λειτουργικό και ασφαλές πρόσωπο 
των Αχαρνών.
Ως τεχνικός δόµησης, έχω δει στην πράξη ότι, 
όλα διορθώνονται. Αυτό, έχω υιοθετήσει 
και στην ζωή µου. Η πόλη που ζούµε, 
είναι –θα έλεγε κανείς, το «µεγάλο 
µας σπίτι». Ζούµε, κυκλοφορούµε, 
σπουδάζουµε, εργαζόµαστε, εντός της. 
Το θεωρώ σπουδαίο, να συµβάλλω στην 
ανοικοδόµηση αυτής. 
Με τον Θεόφιλο Αφουξενίδη, συµπλέουµε 
σε ένα βασικό:, «να µιλάµε λιγότερο για να 
δουλεύουµε περισσότερο». Έχουµε πολλά να 
διορθώσουµε και πολλά να υλοποιήσουµε. ∆ια αυτό και έθεσα 
εαυτόν, στο πλευρό του. 
Προσκαλώ και τους συµπολίτες µας, να συµµετέχουν ενεργά µαζί 
µας!
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
Υποψήφιος Δήµαρχος Αχαρνών

Φωτιάδης Παν. Γιώργος
Αρχιτέκτων - Μηχανικός

Γεννήθηκα το 1984 από τον Παναγιώτη Φωτιάδη και τη 
Μαρία Καραφώτη, στη Γερµανία. Μεγάλωσα στις Αχαρνές, 
όπου φοίτησα στο πρώτο δηµοτικό και έπειτα στο Γυµνάσιο 
και Λύκειο Θρακοµακεδόνων. Γνωρίζω άπταιστα Αγγλικά 
και Γερµανικά. Το 2009 αποφοίτησα από την 
Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας όπου η έρευνά µου 
επικεντρώθηκε στην βιοκλιµατική 
αρχιτεκτονική. Από το 2011 ασκώ το 
ελεύθερο επάγγελµα του Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού, µε έδρα τις Αχαρνές. 
Πρόσφατα η επαγγελµατική µου 
δραστηριότητα επεκτάθηκε και στο 
χώρο του εµπορίου. Είµαι ένας νέος 
άνθρωπος που παρά τα προβλήµατα 
της εποχής µας, επιλέγω συνειδητά να 
ονειρεύοµαι, να σχεδιάζω και να αγωνίζοµαι 
στην Ελλάδα του σήµερα. Είµαι πεπεισµένος 
πως η υποψηφιότητα µου ως δηµοτικός σύµβουλος µε 
την παράταξη ‘Αχαρνές Αλλαγή Τώρα’ και επικεφαλής 
τον Θεόφιλο Αφουξενίδη, θα µου δώσει την ευκαιρία να 
εργαστώ πάνω στα προβλήµατα τόσο της περιοχής όσο και 
της γενιάς µου.

Σιδηρόπουλος Ιωάννης
Ηλεκτροτεχνίτης - Στέλεχος Πολυεθνικής

Γεννήθηκα στον ιστορικό δήµο των Αχαρνών. Σε αυτή την 

πόλη που νοιάζοµαι, έχω δηµιουργήσει την οικογένεια µου και 

µεγαλώνω τα δύο µου παιδιά. Τα τελευταία 20 

χρόνια εργάζοµαι σε µία από τις µεγαλύτερες 

πολυεθνικές ηλεκτρολογικού υλικού και 

εξοπλισµού. 

Αφουγκραζόµενος τις ανάγκες των 

συµπολιτών µου, πήρα την απόφαση 

να ασχοληθώ µε τα κοινά της πόλης µας. 

Νιώθω το χρέος απέναντι στα παιδά µου να 

είµαι ενεργός πολίτης και να κάνω ό,τι περνάει 

από το χέρι µου να γίνει ο ∆ήµος Αχαρνών αντάξιος 

των προσδοκιών µας.

Επειδή η πόλη µας χρειάζεται πραγµατικά αλλαγή, στηρίζω τον 

Θεόφιλο Αφουξενίδη, ένα γνήσιο άνθρωπο που κινητήρια δύναµή 

του είναι µόνο η πρόοδος  και η ευηµερία της πόλης µας.
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Τη δικιά του στέγη εγκαινίασε ο Σύλλογος Τριτέκνων Αν. Αττικής 
Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγµατικότητα για τη Μαρία Ναυροζίδου

Η υποψηφιότητά της για την Ευρωβουλή, η οποία ανακοι-
νώθηκε επίσηµα από το πρόεδρο της «Όρθιας Ελλάδας»  
Αλ. Μητρόπουλο, αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών 
και του έργου της που έχει περάσει, εδώ και καιρό, τα στε-
νά όρια του ∆ήµου Αχαρνών, βάζοντας το δικό της λιθαρά-
κι στο πανελλήνιο γονεϊκό κίνηµα που αφορά Τριτέκνους, 
πολυτέκνους και όχι µόνο.

Χαρισµατική, φιλική και αυθόρµητη, η Υποψήφια Ευρω-
βουλευτής και πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ανατ. Αττι-
κής Μαρία Ναυροζίδου αποτελεί την ήρεµη δύναµη σε ότι και 
αν κάνει: είτε µιλά για τα δικαιώµατα των Τριτέκνων, είτε για την 
κατάσταση στην Ελλάδα, είτε για τις διεκδικήσεις από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Και ότι και κάνει, το κάνει µε πάθος.

Με το ίδιο πάθος δέχθηκε την πρόκληση να συµµετέχει ως 
ιδρυτικό µέλος στο νεοιδρυθέν κόµµα «Όρθια Ελλάδα» του 
Αλέξη Μητρόπουλου. Λίγο αργότερα ήρθε και η πρόταση για 
την Ευρωβουλή. Το νέο κόµµα µε το όνοµα «Όρθια Ελλάδα», 
το οποίο θα συµµετέχει µε πλήρεις συνδυασµούς τόσο στις ευ-
ρωεκλογές όσο και στις εθνικές εκλογές, απαρτίζουν ο δικηγό-
ρος- οικονοµολόγος Γιώργος Ρωµανιάς, ο εργατολόγος Αλέ-
ξης Μητρόπουλος, ο πανεπιστηµιακός ∆ιονύσης Χιόνης, η Μα-
ρία Ναυροζίδου και άλλοι.

Στόχος της Μαρίας Ναυροζίδου είναι η ανάδειξη του δηµο-
γραφικού προβλήµατος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εξεύ-
ρεση λύσης για να αντιστραφεί η κατάσταση καθώς και η υλο-
ποίηση ενός  ρεαλιστικού Ευρωπαϊκού σχεδίου στήριξης της 
Ελληνικής Οικογένειας. Όσοι τη γνωρίζουν βεβαιώνουν ότι η 
Μαρία και από τα έδρανα της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα 
διεκδικήσει, θα χτυπήσει τη γροθιά της στο τραπέζι και στο τέ-
λος θα καταφέρει αυτά που θέλει.

Ποια είναι η Μαρία Ναυροζίδου
Η Μαρία Ναυροζίδου είναι πρωτίστως µητέρα τριών παιδιών. 
Εκλέγεται  ∆ηµοτική Σύµβουλος Αχαρνών επί εννέα έτη και µέ-
χρι πρότινος κατείχε τη θέση της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επι-
χείρησης Ανάπτυξης ∆ήµου Αχαρνών. 

Ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος των Τριτέκνων Ανατολικής 
Αττικής και πρώην Αντιπρόεδρος της Πανελλαδικής Οµοσπον-
δίας Τριτέκνων.

Έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις διεκδικήσεις των 
τριτέκνων οικογενειών και από τη θέση της στο δήµο Αχαρνών 
έχει αναπτύξει έντονη πολιτιστική και κοινωνική δράση. Κατά-
γεται από πρόσφυγες γονείς Ποντιακής καταγωγής και µεγά-
λωσε στο Μοσχάτο. Αποφοίτησε από τη Σχολή Βρεφονηπιο-
κόµων -Παιδοκόµων «Ανδρέας Συγγρός» και εργάστηκε στον 
Παιδικό σταθµό του Θεραπευτηρίου Ν.Π.Ι.∆  «Ευαγγελισµός». 
Ως πρόεδρος των Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής εργάζεται, 
ασταµάτητα, για την υποστήριξη των οικογενειών και των ευ-
παθών κοινωνικών οµάδων που έχουν πληγεί από την οικο-
νοµική κρίση, αξιοποιώντας σχετικά προγράµµατα, χορηγίες 
και δωρεές. Πλούσια αρθρογραφία σχετικά µε θέµατα οικογε-
νειών έχουν δηµοσιευθεί στον τύπο.

Οραµατίζεται και αγωνίζεται για την ενωµένη Ευρώπη που 
θα εκτιµά τους πολίτες και τους κατοίκους της προκειµένου να 
επιτύχουν από κοινού υψηλότερα πρότυπα ανθρώπινης, κοι-
νωνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και τεχνικής ανάπτυ-
ξης.  

Για το µέλλον το δικό µας και των παιδιών µας.
Για τη δική µας Ευρώπη, µε κοινωνικό πρόσωπο, µε κοι-

νούς στόχους και µε ίσες ευκαιρίες για όλους.

Το Μενίδι στηρίζει Μαρία Ναυροζίδου για 
την Ευρωβουλή µε το κόµµα  «Όρθια Ελλάδα» 

Με έκδηλη συγκίνηση για ένα όνειρο ζω-
ής που έγινε πραγµατικότητα η πρόεδρος 
του Συλλόγου Τριτέκνων Ανατολικής Ατ-
τικής «Η Ζεστή Αγκαλιά» Μαρία Ναυροζί-
δου, παρέδωσε στους Τρίτεκνους της πε-
ριοχής το δικό τους Σπίτι. Χρειάστηκε να 
περάσουν 11 χρόνια αγώνα, προσπάθειας 
και δυσκολιών για να µπορούν οι Τρίτε-
κνοι να έχουν έναν  χώρο αναφοράς, έναν 
χώρο-κόσµηµα για την περιοχή, ικανό να 
δώσει άλλη προοπτική και δυναµική στον, 
ήδη, δραστήριο σύλλογο.

Τα εγκαίνια των γραφείων  του Συλλό-
γου πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο 6 
Απριλίου 2019 από το Σεβασµιότατο Μη-
τροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως κ. Αθηναγόρα, παρουσία του µέλους της 
∆.Ε του κόµµατος «Όρθια Ελλάδα» Γιώργου 
Ρωµανιά και πλήθους επισήµων.

Στην οµιλία της η κα Ναυροζίδου χα-
ρακτήρισε εξαιρετικής σηµασίας την χρο-
νική στιγµή απόκτησης τους Στέγης του 
Συλλόγου Τριτέκνων, δεδοµένου ότι το 
2019 είναι η χρονιά συµπλήρωσης 11 
ετών αδιάλειπτης και συνεχούς λειτουρ-
γίας του. «Ήταν έµπνευση στιγµής που 
έγινε όνειρο ζωής για µένα προσωπικά, 
πριν από 11 χρόνια και πήρε σάρκα και 
οστά µε πολύχρονους αγώνες, παρά τις 
απίστευτες δυσκολίες που αντιµετωπίζα-
µε κάθε φορά. Ένα όνειρο ζωής που σή-
µερα έγινε πραγµατικότητα» τόνισε 

Όπως σηµείωσε, ο Σύλλογος εκπροσω-
πεί τις ανάγκες, τους προβληµατισµούς και 
τους στόχους των 2400 εγγεγραµµένων µε-
λών του και όχι µόνο και πρόσθεσε: «Όλα 
αυτά τα χρόνια, µε κάθε τρόπο, συµµετείχα-
µε και θα συνεχίσουµε να δίνουµε το παρόν 
στην ουσιαστική συµβολή και προσφορά 
του Συλλόγου όχι µόνο στις οικογένειες των 
µελών µας, αλλά ταυτόχρονα στην πραγµα-
τική ανάπτυξη και στη συνοχή του ∆ήµου 
µας, της Περιφέρειάς µας και της Χώρας µας 
γενικότερα.  Αναφερόµενη στο δηµογραφι-
κό πρόβληµα επεσήµανε ότι «ως ανάγκη για 
εφαρµογή της δηµογραφικής πολιτικής 
εµπεριέχεται στο πολύ τεκµηριωµένο Οµό-

φωνο Πόρισµα της ∆ιακοµµατικής Επιτρο-
πής της Βουλής των Ελλήνων(1993), όπου 
ως πρώτη πρόταση των µέτρων είναι ο χα-
ρακτηρισµός των Τριτέκνων ως Πολύτε-
κνους  διότι δεν υφίσταται ουσιαστικό οικο-
νοµικό κόστος.    

Η κα Ναυροζίδου ευχαρίστησε θερµά 
το ∆ήµαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό  ο 
οποίος παραχώρησε το χώρο στο Σύλλο-
γο και σύσσωµο το δηµοτικό συµβούλιο 
για την οµόφωνη στήριξή του  καθώς και 
τους χορηγούς, χωρίς τη βοήθεια των οποί-
ων δε θα είχε υλοποιηθεί τίποτα.  Τέλος, ευ-
χαρίστησε θερµά τους τα µέλη του Συλλό-
γου και τους Τρίτεκνους της Ανατολικής Ατ-

τικής για την συνεχή ηθική και υλική συ-
µπαράσταση τους, για τις καθοριστικές και 
καταλυτικές παρεµβάσεις τους, ιδιαίτερα το 
τελευταίο διάστηµα που ήταν και το δυσκο-
λότερο στον αγώνα που κάναµε µε τον 
χρόνο ώστε να είµαστε έτοιµοι να λειτουρ-
γήσουµε έγκαιρα στο νέο µας χώρο».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η περι-
φερειακή σύµβουλος Γιάννα Τσούπρα, οι 
υποψήφιοι δήµαρχοι Σπύρος Βρεττός και 
Θεόφιλος Αφουξενίδης, υποψήφιοι δηµο-
τικοί σύµβουλοι, υποψήφιοι περιφερεια-
κοί σύµβουλοι, ο υποψήφιος βουλευτής 
της Ένωσης Κεντρώων Αλέξανδρος Ανδρι-
ώτης κ.α  











Αγαπητοί Συµπολίτες,

Ονοµάζοµαι Σάνδρα Κοέν και είµαι Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Λογιστικής στο Οικονοµικό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολού-

µαι ερευνητικά µε τα θέµα της χρηµατοοικονοµικής διοί-
κησης στο δηµόσιο τοµέα, δηµοσιεύω συστηµατικά επι-
στηµονικά άρθρα και µελέτες, συµµετέχω σε διεθνείς επι-
στηµονικές οµάδες εργασίας, εκπροσωπώ τη χώρα µας στο 
εξωτερικό για θέµατα λογιστικής αναµόρφωσης στο δηµό-
σιο τοµέα και φυσικά διδάσκω σχετικά µαθήµατα σε προ-
πτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Αισθάνοµαι ότι ήρθε 
η ώρα να χρησιµοποιήσω τις γνώσεις και την εµπειρία µου 
προκειµένου να βοηθήσω ώστε η χρηµατοοικονοµική δι-
αχείριση του ∆ήµου µας να γίνει περισσότερο αποτελεσµα-
τική, αποδοτική, διαφανής, σύγχρονη και φιλική προς τον 
πολίτη. Σίγουρα πρόκειται για µια µεγάλη πρόκληση αλ-
λά είναι ταυτόχρονα και µονόδροµος προκειµένου ο ∆ή-
µος µας, ένας ∆ήµος ενταγµένος σε πρόγραµµα εξυγίαν-
σης, να µετατραπεί σε ένα διαχρονικά βιώσιµο οικονοµικά 
∆ήµο. Πιστεύω ότι η αλλαγή µπορεί να γίνει και η πεποί-
θησή µου αυτή δεν βασίζεται σε ευσεβείς πόθους αλλά σε 
µελέτη των διαθέσιµων στοιχείων. Αυτή τη στιγµή τα οικο-
νοµικά στοιχεία του ∆ήµου, όσα µπορούν να εξαχθούν µέ-
σω των απολογισµών των χρήσεων 2016-2017 ελλείψει 
λογιστικών καταστάσεων, οι οποίες δεν συντάσσονται από 
τον ∆ήµο παρόλο που υπάρχει σχετική νοµοθεσία, κατα-
δεικνύουν:
α) την εξαιρετικά µεγάλη εξάρτηση του ∆ήµου από το Κρά-
τος µέσω των επιχορηγήσεων που τον καθιστούν απολύ-
τως ευάλωτο σε µη αναµενόµενες αλλαγές στις πολιτικές 
χρηµατοδότησης, 
β) την επίτευξη περιορισµένων ίδιων εσόδων, 
γ) την ύπαρξη σηµαντικών σταθερών ανελαστικών δαπα-
νών για πληρωµές µισθών και τοκοχρεολυσίων,
δ) τη διενέργεια ελάχιστων νέων επενδύσεων µε αποτέλε-
σµα οι υποδοµές να παλαιώνουν και να απαξιώνονται, και 
ε) την ανάλωση σηµαντικού µέρους του προϋπολογισµού 
για την αποπληρωµή υποχρεώσεων προηγούµενων ετών. 
Με άλλα λόγια µεγάλο µέρος του κόστους λειτουργίας του 
∆ήµου κατά τη διάρκεια ενός έτους µετακυλύεται να πλη-
ρωθεί σε επόµενες χρήσεις. 

Στο δικτυακό τόπο του ∆ούρειου Ίππου (www.
chryssadourida.gr) υπάρχει αναλυτική οικονοµική ανά-
λυση των απολογισµών του ∆ήµου Αχαρνών για τα έτη 
2013-2017 βάσει στοιχείων από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών (https://chryssadourida.gr/index.php/publications). 
Μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στο κείµενο µέσω 
του οπτικού κωδικού που συνοδεύει αυτή τη δηµοσίευ-
ση. 

Κατανοώ ότι το ερώτηµα που προκύπτει εύλογα µετά 
από αυτή την καταγραφή είναι: «Τι έχει να προτείνει ο 
∆ούρειος Ίππος;» 

Οι προτάσεις είναι οι εξής:
Χρηµατοοικονοµική διαχείριση µε βάση τα 3Ε. Τα τε-

λευταία χρόνια η αξιολόγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
γίνεται σε διεθνές επίπεδο µε βάση τα 3Ε, τους τρεις πυλώ-
νες πάνω στους οποίους στηρίζεται η Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκη-
ση. Το πρώτο Ε αφορά την αποδοτικότητα (efficiency) δη-
λαδή τη σχέση µεταξύ εισροών και εκροών. Τι ποσοτικό 
αποτέλεσµα παράγει ένας ∆ήµος µε τους πόρους που δια-
θέτει. Ο στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της αποδοτικό-
τητας η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε πολλούς τρόπους. 
Ο ∆ήµος να µπορεί να παρέχει περισσότερες υπηρεσίες µε 
τον ίδιο προϋπολογισµό. Να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες µε 
µικρότερο προϋπολογισµό, κοκ. Το δεύτερο E είναι η απο-
τελεσµατικότητα (effectiveness). Πόσο καλά επιτυγχάνει ο 
∆ήµος τους βασικούς στόχους που έχει θέσει. Μειώθηκε 
η εγκληµατικότητα, αυξήθηκε το επίπεδο καθαριότητας, 
είναι ηλεκτροφωτισµένες επαρκώς οι περιοχές που θα 
έπρεπε; Είναι σαφές ότι η αποτελεσµατικότητα σχετίζεται µε 

το αποτέλεσµα και πόσο αυτό συνάδει µε τους στόχους 
που έχουν τεθεί αρχικά. Αλλά δυστυχώς εκ κατασκευής, 
η αποτελεσµατικότητα δεν έχει σχέση µε τους πόρους που 
έχουν διατεθεί για την επίτευξη του στόχου. Ναι, αυξήθη-
κε το επίπεδο της καθαριότητας αλλά αυτό µπορεί να έγι-
νε µε υπέρβαση του προϋπολογισµού. Άρα; Το τρίτο Ε εί-
ναι η οικονοµία. Να δίνονται δηλαδή για κάθε δράση τό-
σο πόροι όσοι είναι απαραίτητοι για την υλοποίησή της. 
Αλλά εάν τελικά δαπανηθούν αυτοί οι πόροι πώς εξασφα-
λίζεται ότι το επίπεδο ποιότητας και ο όγκος των υπηρεσι-
ών ήταν τα αναµενόµενα; Άρα η τοπική αυτοδιοίκηση πρέ-
πει να αξιολογείται συστηµατικά µε αυτό το τρίπτυχο. Κά-
θε Ε φωτίζει µία διάσταση και όλες µαζί το εάν ο ∆ήµος λει-
τουργεί µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. 

Νέες πηγές εσόδων. Τα 3Ε αφορούν τη διαχείριση των 
πόρων. Το ύψος όµως των διαθέσιµων πόρων που βρίσκο-
νται στη διάθεση της διοίκησης  προκειµένου να τα διαχει-
ριστεί είναι κάτι διαφορετικό. Σε ένα ∆ήµο οι πόροι προέρ-
χονται από τις κρατικές επιχορηγήσεις (Κεντρικοί Αυτοτε-
λείς Πόροι- ΚΑΠ), τα ανταποδοτικά τέλη, τους λοιπούς φό-
ρους και τέλη, τα ίδια έσοδα από παροχή υπηρεσιών και 
αξιοποίηση της περιουσίας, χρηµατοδοτήσεις από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, κτλ. Η αύξηση των διαθέσιµων πόρων 
αυξάνει τους βαθµούς ελευθερίας της διοίκησης και είναι 
επιτακτική ανάγκη για να µπορούν να γίνουν περισσότερα 
και καλύτερα πράγµατα για τους πολίτες. Αυτό απαιτεί φα-
ντασία, πρόγραµµα και διάθεση να ξεπεραστούν αγκυλώ-
σεις και στεγανά. Μάλιστα, µέρος αυτής της αύξησης, ακό-
µα και µικρό αρχικά, µπορεί να µην είναι καν χρηµατικό 
αλλά να αποτελεί παροχή σε είδος όπως συµβαίνει σε σει-
ρά εθελοντικών προγραµµάτων. 

∆ιαφάνεια και λογοδοσία: Σε αυτό το σηµείο, έχοντας 
θίξει τα θέµατα των πόρων και της διαχείρισής τους, εισέρ-
χεται στη συζήτηση το θέµα της διαφάνειας και της λογο-
δοσίας. Οι πολίτες πρέπει να έχουν γνώση για τη διαχεί-
ριση του δηµοσίου χρήµατος, τον προϋπολογισµό, τα 
προγράµµατα, τη δοµή του κόστους. Τα οικονοµικά του 
∆ήµου δεν είναι ένα µαύρο κουτί. Οι πόροι που διαχειρί-
ζεται ο ∆ήµος είναι δηµόσιο χρήµα και πρέπει να υπάρχει 
διαφάνεια τόσο στην προέλευση όσο και στη διαχείρισή 
του. ∆ιαφάνεια σηµαίνει ότι µπορώ να βρω πληροφορί-
ες για όλα αυτά µε τρόπο εύκολο και κατανοητό, που δεν 

απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις. Ωστόσο η διαφάνεια δεν 
είναι επαρκής. Απαιτείται και λογοδοσία. Επεξήγηση δη-
λαδή του τι έγινε, σε τι ήταν διαφορετικό από τον προϋ-
πολογισµό, τι δούλεψε και τι δεν δούλεψε σωστά µέσα 
στο χρόνο, ποιοι είναι οι στόχοι για το µέλλον. Τα συστή-
µατα λογοδοσίας και διαφάνειας που υπάρχουν στην Ευ-
ρώπη και διεθνώς είναι καλές πρακτικές που µπορούν να 
εφαρµοστούν εύκολα και στον ∆ήµο µας (συµµετοχικός 
προϋπολογισµός, απλοποιηµένες εκθέσεις, προϋπολο-
γισµοί προγραµµάτων). Η ευκολία σχετίζεται µε την τεχνι-
κή υλοποίηση. Η ανάπτυξη και τήρηση σύγχρονων και 
αξιόπιστων συστηµάτων προϋπολογισµού, λογιστικής 
και κοστολόγησης δεν αποτελούν τεχνικές προκλήσεις. 
Είναι λυπηρό που ο ∆ήµος µας δεν συντάσσει λογιστικές 
καταστάσεις ενώ υπάρχει τέτοια υποχρέωση για όλους 
τους Καλλικρατικούς ∆ήµους και εποµένως δεν δηµοσι-
οποιεί τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις του και τα πάγια πε-
ριουσιακά του στοιχεία. 

Συµµετοχή του πολίτη: Έχει διαπιστωθεί ωστόσο ότι 
η ύπαρξη τέτοιων συστηµάτων δεν εξασφαλίζει από µόνη 
της την επιτυχία. Απαιτείται ωριµότητα από τη διοίκηση 
του ∆ήµου για χρήση της πληροφορίας για λήψη αποφά-
σεων αλλά και από τους πολίτες κατά την επεξεργασία και 
µελέτη αυτών των στοιχείων. Αποτελούν τα οικονοµικά 
στοιχεία βάση για εύκολη κριτική, για να δείχνει κανείς µε 
το δάχτυλο τι δεν πήγε σωστά ή ποιες είναι οι αστοχίες ή 
αποτελεί µια βάση καταγραφής των επιτυχηµένων πε-
πραγµένων αλλά και επανασχεδιασµού, κατανόησης των 
περιορισµών και εκ νέου προσπάθειας;  Άρα ο ρόλος των 
πολιτών στο ∆ήµο είναι σηµαντικός και πολύπλευρος. Η 
οργανωµένη αλληλεπίδραση δηµοτών και ∆ήµου ανα-
µένεται να έχει πολλαπλά οφέλη. Χωρίς τη συστηµατική 
αρωγή των δηµοτών στις ενέργειες του ∆ήµου, η επιτυχία 
των προγραµµάτων δεν είναι εξασφαλισµένη. Οι πολίτες, 
είτε ατοµικά είτε οργανωµένοι µέσω συλλόγων και φορέ-
ων, µπορούν να κατευθύνουν, να υποστηρίξουν, να ενι-
σχύσουν, να ενδυναµώσουν τα προγράµµατα του ∆ήµου. 
Οι πολίτες µπορεί και πρέπει να είναι ο άγρυπνος φύλα-
κας που παρακολουθεί µε ρεαλισµό και διάθεση υποστή-
ριξης την υλοποίηση των στόχων και των προγραµµάτων 
του ∆ήµου που έχουν διαµορφωθεί από κοινού. Θέτουν 
προτεραιότητες και αναγνωρίζουν τη σηµασία των διαθέ-
σιµων πόρων. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον χρηστής και αποτελεσµατικής 
διαχείρισης, µε εξωστρέφεια και καινοτοµικότητα στην 
άντληση πόρων, διαφάνεια και λογοδοσία, µε όραµα και 
λογικές προτεραιότητες, µε σταθερά βήµατα προόδου, εί-
ναι εφικτό η απόδοση του ∆ήµου να βελτιώνεται συστηµα-
τικά προσφέροντας παράλληλα περισσότερες, ποιοτικότε-
ρες και σύγχρονες υπηρεσίες για τους πολίτες- για όλους 
εµάς. Ο ∆ήµος µπορεί και πρέπει να γί-
νει άµεσα οικονοµικά βιώσιµος.

Αυτό είναι το πλαίσιο της οικονοµι-
κής διαχείρισης στο οποίο πιστεύει η 
Χρύσα ∆ουρίδα και µε µεγάλη χαρά 
θα ήθελα να την υποστηρίξω σε αυτό 
της το έργο. Πιστεύω, ότι Ναι, γίνεται! 

Σάνδρα  Κοέν Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος
Με υποψήφια ∆ήµαρχο την Χρύσα  ∆ουρίδα
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαµψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί,  Τηλ. 210 2465635, 6977 627625, Φαξ 210 2465635

Βραβεύτηκε από τον πάτερ Γρηγόριο Πιγκάλοβ, ο  Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και 
του ΙΣΑ  και υποψήφιος  Περιφερειάρχης  Αττικής, Γιώργος  Πατούλης.

Γ. Πατούλης:  «Στόχος µας  είναι να συνεχίσουµε την εποικοδοµητική συνεργασία µε την Εκκλησία δηµιουργώντας 
ένα ∆ίκτυο Πολιτισµού, Εκπαίδευσης αλλά και Άθλησης σε όλη την Αττική, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών»

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και του ΙΣΑ βραβεύτηκε  
για το κοινωνικό του έργο και την προσφορά του στον άνθρωπο από τον πάτερ Γρη-
γόριο Πιγκάλοβ, σε ειδική τελετή που πραγµατοποιήθηκε, το πρωί της Κυριακής 7 

Απριλίου 2019, στην Παναγία Σουµελά Αχαρνών, παρουσία πλήθους πιστών.
Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε τον πάτερ Γρηγόριο Πιγκάλοβ για την τιµητική βράβευση, επιση-

µαίνοντας ότι πρόκειται για µία αναγνώριση που του δίνει κουράγιο και δύναµη να συνεχίσει την 
προσφορά του σε όλους τους συµπολίτες του, που έχουν ανάγκη

Σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής:
«Με τους εθελοντές γιατρούς µας και όλους τους συνεργαζόµενους φορείς, προσπαθούµε 

καθηµερινά, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία µε την Αυτοδιοίκηση και την «ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΗ» της Αρχιεπισκοπής, να ανακουφίσουµε τον ανθρώπινο πόνο, να δώσουµε λύση, να θε-

ραπεύσουµε τον κάθε ασθενή που µας έχει ανάγκη. Προτεραιότητά µας είναι να συνεχίσουµε την 
εποικοδοµητική συνεργασία µε την Εκκλησία δηµιουργώντας ένας δίκτυο πολιτισµού, εκπαίδευ-
σης αλλά και άθλησης σε όλη την Αττική, αξιοποιώντας και τους αύλιους χώρους των ναών µας.

Παράλληλα θα τους στηρίξουµε, προκειµένου να συνεχίσουν το κοινωνικό τους έργο, µέ-
σα από συγκεκριµένες δράσεις και προγράµµατα. Στόχος η δηµιουργία υποδοµών σε όλη την 
Αττική, για την προστασία και στήριξη των αδύναµων συµπολιτών µας.

Είναι καθήκον µας να στεκόµαστε ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες που υποφέρουν, που 
έχασαν τη δουλειά τους και βρέθηκαν εν µια νυκτί στο δρόµο και δεν έχουν πρόσβαση σε κα-
µιά δοµή κοινωνικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Η πολύ εποικοδοµητική αυτή συ-
νεργασία επισφραγίζουν την θέληση και τη δυναµική για ουσιαστική προσφορά και κοινωνι-
κή φροντίδα στο συνάνθρωπο». 
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Αγαπητοί φίλοι και ενεργοί πολίτες, 
Αποφάσισα εσχάτως να διαθέσω το δυναµικό µου στην 

κεντρική πολιτική, ως κοινωνική επιστήµονας και δη επαγ-
γελµατίας ψυχικής υγείας, Σύµβουλος Οικογένειας-Ψυχο-
θεραπεύτρια.  

Εργάζοµαι ως µάχιµη ελεύθερη επαγγελµατίας επί 22 
χρόνια µέχρι και σήµερα. ∆ιαµένω από το 1985 στους Θρα-
κοµακεδόνες.

Στα µάτια ενός ειδικού επιστήµονα, που το καθεαυτό αντι-
κείµενο εργασίας του είναι  η αντιµετώπιση και επίλυση προ-
βληµάτων, η  πολιτική παράταξη που σταθερά εδώ και 30 
χρόνια - πρεσβεύει αταλάντευτα τις ίδιες υγιείς θέσεις, εφι-
κτό να εφαρµοσθούν στο  σήµερα, χωρίς να είναι ανεδα-
φικές - τύπου  Κουµουνιστικών καθεστώτων - αντιθέτως  
είναι ρεαλιστικές λαµβάνοντας υπόψη της δυνατότητες της 
χώρας, είναι ξεκάθαρα κατά τη γνώµη µου, η Ένωση Κεντρώ-
ων. 

Βασικές της θέσεις ενδεικτικά,  ανάµεσα σε άλλες - είναι: 
η παραµονή της χώρας µας στην Ευρώπη, καθώς ως αδύ-
ναµη και πτωχευµένη χώρα η Ελλάδα, έχει ανάγκη να είναι 
µε τους δυνατούς. Παραµονή στο Ευρώ - ως ένα δυνατό νό-
µισµα που προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια (θυµηθείτε 
τις αλλεπάλληλες υποτιµήσεις της δραχµής παλαιότερα) και 
τέλος η Ένωση Κεντρώων είναι υπέρ της ανάπτυξης και υγι-
ούς επιχειρηµατικότητας µέσω ιδιωτικών επενδύσεων µε στα-
θερούς κανόνες και κάτω από µία διακριτή κοινωνική κρατι-
κή µέριµνα  για τους αδύναµους  και αναξιοπαθούντες (π.χ. 
αναπήρους, µονογονεϊκές οικογένειες, στρατιώτες, µάννες, 
κτλ. ) Όσο για τα µεγίστης εθνικής σηµασίας ζητήµατα,  όπως 
π.χ. για το Μακεδονικό, αυτά πρέπει να αντιµετωπίζονται µό-
νο συλλογικά µε συνεργασία όλων των πολιτικών αρχη-
γών και διαβούλευση στη Βουλή. Για το εν λόγω θέµα όπως 

και για άλλα, δεν προηγήθηκε καµµία συζήτηση στη Βουλή, 
ούτε ακούστηκε η άποψη του λαού µέσω δηµοψηφίσµατος. 

Η Ένωση Κεντρώων είναι κατά  του φανατισµού και των 
εθνικιστικών άναρθρων κραυγών τύπου Χρυσής Αυγής. 

Οι εκτιµήσεις της Ένωσης Κεντρώων εδώ και δεκαετίες -  
για την πορεία της χώρας, όχι τυχαία, επιβεβαιώνονται τραγι-
κά από την πραγµατικότητα που βιώνουµε, κρίνοντας εκ των 
αποτελεσµάτων,  για το χείριστο, εγωκεντρικό και µε έλλειψη 
ώριµης σκέψης χειρισµό, όλων των µειζόνων  εθνικών θεµά-
των.

Κατά τη γνώµη µου, ο κ. Λεβέντης,  έχει αγγίξει πρώτος 
από το 1986, τον  πυρήνα του επερχόµενου οικονοµικού -  και 
όχι µόνο - προβλήµατος  της χώρας µας, αναφερόµενος στη 
διχόνοια και στο δικοµµατισµό (πόλωση),  που µαστίζει την 
πατρίδας µας επί δεκαετίες. Ελάχιστοι από τους πολιτικούς του 

αντιπάλους έχουν την παρρησία να του το αναγνωρίσουν αυ-
τό δηµοσίως - µη καταφέρνοντας οι ίδιοι να ξεφύγουν από τα 
µικροκοµµατικά συµφέροντα ενός ασύλληπτα πελατειακού 
κράτους -  που προφανώς θρέφει και τους ίδιους και  που στοί-
χισε στην Ελλάδα να παραµείνει ουραγός και αθωράκιστη στις 
δυσκολίες. Ακόµη λιγότεροι θέλησαν να αντιληφθούν τα αί-
τια της πτώχευσης, οικονοµικής αλλά κυρίως ηθικής, που µα-
στίζει τη νοοτροπία µας, παρασύροντας έτσι  και τον απλό πο-
λίτη, ο οποίος ποτέ δεν είχε στη διάθεσή του τα πραγµατικά 
οικονοµικά και όχι µόνο - στοιχεία, ώστε να κρίνει ακέραια. 

 ∆εν είναι τυχαίο που είµαστε η µοναδική χώρα στην 
Ευρώπη, που επί 10ετία βρίσκεται σε οικονοµική κρίση, µε 
άγνωστο  ακόµη βάθος χρόνου - ακραίας λιτότητας - παρά την  
φαινοµενική και µόνο  κάποια «δραστηριότητα»  στην αγορά. 
Η δραστηριότητα αυτή οφείλεται κυρίως: 
● στην έκρηξη των εκµισθώσεων  ακινήτων µέσω Airbnb «ως 
µάννα εξ ουρανού» για τη λύση εξεύρεσης κάποιου µηνιαί-
ου εισοδήµατος 
● στη χορήγηση της Golden Visa που δίνεται άρον άρον µε 
250.000 ευρώ επένδυση ξένων από τρίτες χώρες. 
● η δε κάποια εµφανιζόµενη ως ρευστότητα στην αγορά, δεν 
είναι προϊόν νέων σθεναρών επιχειρήσεων από επενδύσεις 
και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά προέρχεται από 
ληστρική φορολόγηση, ελεύθερων επαγγελµατιών και περι-
κοπή συντάξεων. ∆ηλαδή η αγορά στηρίζεται σε παθητικούς 
τρόπους τροφοδότησης.   

Άλλες χώρες όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία 
- παρότι σε µνηµόνια , πραγµατοποιώντας  µεταρρυθµίσεις, 
µέσα σε διάστηµα 2-3 ετών, επανήλθαν σε θετικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης και ατενίζουν το µέλλον αισιόδοξα, χωρίς να ση-
µαίνει ότι υπάρχει χώρα που είναι η γη της επαγγελίας.

Με εκτίµηση

Ελευθερία - Έρη  Κεχαγιά
Σύµβουλος Οικογένειας - Ψυχοθεραπεύτρια
Μ.Α. Παν/µίου KEELE - Αγγλίας
Υποψήφια Βουλευτής Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Facebook: Κεχαγιά Ελευθερία-Έρη,
Πολιτευτής Ένωσης Κεντρώων-Βασίλης Λεβέντης
Τ.: 693 2524008

H αλήθεια στο Κέντρο!



Ενόψει των ∆ηµοτικών-Περιφερειακών εκλογών του 
2019 θα ήταν χρήσιµη µια γρήγορη επισκόπηση σχε-
τικά µε τα δικαιώµατα και της υποχρεώσεις των υπο-

ψηφίων συµβούλων, όπως αυτά καθορίζονται από τα δύο 
βασικά νοµοθετήµατα που ρυθµίζουν την αρχιτεκτονική της 
πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, ήτοι το Ν. 3852/2010 και τον 
Ν. 3870/2010.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή ενός συνδυα-
σµού στις εκλογές είναι η έγκυρη κατάρτισή του, που πραγµα-
τώνεται µε γραπτή δήλωση ενώπιον του οικείου Πρωτοδικείου 
και την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που συµπληρώ-
νουν το συνδυασµό.H δήλωση αυτή πρέπει να κατατεθεί το αρ-
γότερο είκοσι µέρες πριν την διενέργεια των εκλογών. 

Ταυτόχρονα για κάθε υποψήφιο ατοµικά προσκοµίζεται πι-
στοποιητικό εγγραφής στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου, υπεύθυ-
νη δήλωση ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωµάτων 
καθώς και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυµα εκλο-
γιµότητας  και τέλος αποδεικτικό είσπραξης του απαιτούµενου 
παραβόλου. Ο νόµος παρέχει τη δυνατότητα µεταδηµότευσης 
των υποψηφίων µε αίτησή τους στα ΚΕΠ, ώστε να δηλώσουν 
την υποψηφιότητά τους στην Περιφέρεια ή το ∆ήµο που επιθυ-
µούν, µε καταληκτική προθεσµία την 4ηΜαίου 2019.

Οι επικεφαλής των δηµοτικών και περιφερειακών συνδυα-
σµών είναι υπόχρεοι να προβούν σε δήλωση εσόδων και δα-
πανών του συνδυασµού σε ειδικό βιβλίο που τηρούν. Αντίστοι-
χη δήλωση υποβάλλουν και οι υποψήφιοι ατοµικά. Έτσι ο επι-
κεφαλής ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του συνδυασµού 
οφείλει να λάβει ειδικό ΑΦΜ από την αρµόδια ∆ΟΥ, όπου και 

θα θεωρήσει το ειδικό ως προς τη χρήση  και το σκοπό του Βι-
βλίο Εσόδων-Εξόδων. 

Τα έσοδα του συνδυασµού ή του υποψηφίου ατοµικά ει-
σφέρονται σε ειδικό λογαριασµό που ανοίγει για την εξυπηρέ-
τηση των προεκλογικών δαπανών. Σε αυτούς τους λογαρια-
σµούς δηλαδή υποχρεούνται οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι 
να δέχονται όλες τις εισφορές των υποστηρικτών τους. 

Σηµειωτέον ότι η χρηµατοδότηση των συνδυασµών µπορεί 
να γίνει τόσο από φυσικά πρόσωπα όσο και από πολιτικά κόµ-
µατα, ενώ οι υποψήφιοι µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνο 
από φυσικά πρόσωπα. Ο νόµος όµως αποκλείει τις εισφορές 
από φυσικά πρόσωπα που οφείλουν στο ∆ήµο ποσό άνω των 
1.000 ευρώ, ιδιοκτήτες ΜΜΕ και πρόσωπα που είναι υπάλλη-
λοι του ∆ήµου ή νοµικών προσώπων του ∆ήµου. Μάλιστα ο 
«εκλογικός» τραπεζικός λογαριασµός θα πρέπει να γνωστοποι-
ηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών Εκλογικών Παραβάσε-
ων. 

Είναι αυτονόητο ότι όσοι υποψήφιοι δεν έχουν έσοδα και 
δεν προτίθενται να προβούν σε δαπάνες, δεν υποχρεούνται στο 
άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού. Τέλος όλοι οι συνδυασµοί 
και οι υποψήφιοι οφείλουν να αναρτήσουν τα έσοδα και τις δα-
πάνες τους στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Το ανώτατο ποσό που µπορούν να δαπανήσουν οι δηµοτι-
κοί και περιφερειακοί σύµβουλοι εξαρτάται από τον πληθυσµό 
του ∆ήµου ή της Περιφέρειας που τίθεται η υποψηφιότητα σε 
συνάρτηση µε τους αντίστοιχους συντελεστές που ορίζει το αρ. 
7 του Ν. 3870/2010. Οι εισφορές από κάθε τρίτο πρόσωπο δεν 

επιτρέπεται να ξεπερνούν το ποσό των 500 ευρώ, καθώς και οι 
συνολικές οι εισφορές δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό που 
δικαιούται κάθε υποψήφιος να δαπανήσει. Στις δαπάνες αυτές 
περιλαµβάνονται φυλλάδια, κάρτες, site, διαφηµίσεις, 
socialmediaκτλ.

Ένας ακόµη περιορισµός που τίθεται µε το αρ. 6 του 
Ν.3870/2010 για τους υποψηφίους συµβούλους είναι η απα-
γόρευση λειτουργίας εκλογικών κέντρων και γραφείων από 
τους ίδιους ή από τρίτους για χάρη τους. Παράλληλα ρητώς 
απαγορεύεται  η ανάρτηση ή επικόλληση πανό, αφισών, φω-
τογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής.

Τέλος ο Ν. 3870/2010 καθορίζει και τον τρόπο προβολής 
των υποψηφίων συµβούλων στα ΜΜΕ. Ρητά προβλέπεται λοι-
πόν πως για έναν µήνα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών οι υπο-
ψήφιοι δικαιούνται δύο εµφανίσεις σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθ-
µούς εθνικής εµβέλειας και  από µία εµφάνιση σε ραδιοτηλεο-
πτικούς σταθµούς τοπικής εµβέλειας και σε διαδικτυακό τόπο. 
Ως εµφανίσεις θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις, η συµ-
µετοχή σε οργανωµένες συζητήσεις καθώς και η κάλυψη κατό-
πιν αιτήµατος τους της προεκλογικής δραστηριότητας.

Ανακεφαλαιώνοντας το νοµοθετικό πλαίσιο για τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές όπως αυτό διαµορφώνεται από τους Ν. 
3870/2010 και  3852/2010, τάσσει πληθώρα ρυθµίσεων και πε-
ριορισµών για τους υποψήφιους συµβούλους και κρίνεται απα-
ραίτητη η πιστή   προσήλωση στα ως άνω νοµοθετήµατα για 
την ακώλυτη άσκηση των δικαιωµάτων τους ως προς την θέση 
υποψηφιότητας και εκλογή τους.

 ∆ηµοσιεύτηκε στο AttikiNews 
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις υποψηφίων συµβούλων
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Α ισθητή είναι η παρουσία και η προσπάθεια του Βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Σκουρολιάκου στην αντι-
µετώπιση σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπί-

ζει ο ∆ήµος Αχαρνών. Τόσο µε τις επίκαιρες ερωτήσεις του 
στη Βουλή, όσο και µε τις συχνές επαφές του µε τα αρµόδια 
Υπουργεία, προσπαθεί και, οφείλουµε να πούµε ότι το κα-
ταφέρνει, τις περισσότερες φορές, να αναδείξει τα προβλή-
µατα αυτά και αρκετές φορές να συµβάλλει στην επίλυσή 
τους.  Αξίζει να τονίσουµε ότι, ο κ. Σκουρολιάκος, ως Καλ-
λιτέχνης, δίνει µεγάλη έµφαση στην ανάδειξη του πολιτιστι-
κού πλούτου των Αχαρνών, γιατί «αυτή είναι που θα οδη-
γήσει σε ένα φωτεινότερο αύριο την πόλη». Ας δούµε όµως 
καλύτερα τι λέει ο ίδιος για όλα αυτά, στη συνέντευξη που 
παραχώρησε στην «Αχαρναϊκή»

■ Πρόσφατα  κάνατε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το 
θέµα της µεταφοράς της ∆ΟΥ Αχαρνών σε άλλον ∆ήµο της 
Αττικής.
Ναι. Θεωρώ  πως αυτό το θέµα δεν έχει να κάνει µόνο µε την 
εξυπηρέτηση σε φορολογικά θέµατα των πολιτών. Είναι πρω-
τίστως θέµα ελεύθερης λειτουργίας και διακίνησης µέσα στην 
πόλη των Αχαρνών.

Στην πρωτολογία µου, ανέλυσα την αγωνία της τοπικής 
κοινωνίας του ∆ήµου Αχαρνών  µετά την απόφαση της Ανε-
ξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων για την κατάργηση- συγ-
χώνευση  35 καταστηµάτων στην περιοχή της Αττικής τον Φε-
βρουάριο του 2018. Τόνισα πως από το 2013  µε κυβέρνηση 
Σαµαρά – Βενιζέλου, καταργήθηκε το δικαστικό και το επιχει-
ρηµατικό τµήµα της εφορίας,  ενώ παράλληλα σήµερα εντεί-
νονται οι φήµες πως η ∆ΟΥ Αχαρνών είτε θα µεταφερθεί στο 
κατάστηµα της ∆ΟΥ Ελευσίνας ή στο κατάστηµα της ∆ΟΥ 
Παλλήνης.  Το αποτέλεσµα θα είναι να δηµιουργούνται έντο-
να λειτουργικά και κοινωνικά προβλήµατα διότι αν εφαρµο-
σθεί  η συγκεκριµένη απόφαση,  ο τρίτος µεγαλύτερος δήµος 
της Αττικής και ο µεγαλύτερος δήµος της Ανατολικής Αττικής 
µένει χωρίς Εφορία.

Είχα την ευκαιρία να αναδείξω τα έντονα κοινωνικά προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος Αχαρνών και ειδικότερα 
τα προβλήµατα παραβατικότητας αντιµετωπίζονται σε µια πό-
λη που λειτουργεί. Μια πόλη της οποίας οι κάτοικοι κυκλο-
φορούν, υπάρχει κοινωνική επαφή και εξυπηρέτηση στον τό-
πο τους.

Η  Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου 
τόνισε τις ευθύνες της προηγούµενης κυβέρνησης Ν∆- ΠΑ-
ΣΟΚ για την κακή κατάσταση που επικρατούσε στις ∆ΟΥ ανά 
την Ελλάδα και ειδικότερα του τότε Γενικού Γραµµατέας ∆η-
µοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη που µε δική του απόφαση  κα-
ταργήθηκαν τα δύο τµήµατα (Επιχειρηµατικό και ∆ικαστικό)  
από την ∆.Ο.Υ. Αχαρνών. Κατέληξε, πως  αντιλαµβάνεται τις 
δυσκολίες που προκύπτουν για τους κατοίκους του ∆ήµου 
Αχαρνών και δεσµεύτηκε πως θα ζητήσει από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες να επανεξετάσουν το θέµα ώστε η  λειτουργία των 

∆.Ο.Υ. να συνάδει µε τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.
Είµαι παρών και παρακολουθώ το θέµα, ώστε να έχουµε 

την καλύτερη έκβαση αυτού του σηµαντικού θέµατος.

■ Είναι αποφασισµένη η µεταφορά του Καζίνο της Πάρνη-
θας. Τι ενέργειες µπορεί να γίνουν ώστε να µην  είναι επι-
βλαβής για την πόλη των Αχαρνών αυτή η µεταφορά;
Ασχολούµενος µε αυτήν την όντως σηµαντική υπόθεση όσον 
αφορά την πόλη και τους κατοίκους, επισκέφθηκα και µίλη-
σα µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Καζίνο της Πάρνηθας 
κ. Νίκο ∆άνδολο, καθώς και µε τον  ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο  
της Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου κ. Γιώργο Τερζάκη. Και µε 
τους δύο σηµαντικούς παράγοντες αντιµετώπισα ένα κλίµα 
καλής πρόθεσης και συνεργασίας. Έτσι λοιπόν, µπορούµε να 
πούµε πως υπάρχει ένα σχέδιο οµαλής εξέλιξης της µεταφο-
ράς αυτής. Κατ’ αρχήν, οι εργαζόµενοι στο Καζίνο δεν πρέπει 
να ανησυχούν. Το νοµικό πρόσωπο παραµένει το ίδιο και το 
σύνολο των εργαζοµένων µεταφέρεται ως έχει. 

Ο χώρος του σηµερινού Καζίνο περνάει στην ΕΤΑ∆, µαζί 
µε µία «προίκα» 5 εκατοµµυρίων ευρώ για αποκατάσταση 
του φυσικού τοπίου, για προστασία και αναβάθµιση του Εθνι-
κού ∆ρυµού και µάλιστα µε πρόσθετη επιδότηση 1,5 εκατ. 
Ευρώ κατ΄ έτος για 5 χρόνια. Υπάρχουν  σκέψεις για περιβα-
ντολλογικές µελέτες, καθώς και τη δηµιουργία κέντρου περι-
βαλλοντικής έρευνας µαζί µε τον φορέα Εθνικού ∆ρυµού 

Πάρνηθας και το ∆ασαρχείο . Ζητούµενο είναι, να γίνει χώ-
ρος αναψυχής µε ένα λογικό εισιτήριο για το τελεφερίκ. Ως 
γνωστόν, η έναρξη του τελεφερίκ γίνεται σε οικόπεδο του ∆ή-
µου. Υπάρχει σύµβαση για  δέκα χρόνια ακόµα χρήση, µε 
αµοιβή 500.000 ευρώ προς τον ∆ήµο ετησίως.

■ Με το µεγάλο πρόβληµα της παραβατικότητας τι γίνεται;
Έχετε δίκιο. Η παραβατικότητα είναι η µεγάλη πληγή των 
Αχαρνών. Είναι µια ιστορία που ξεκινά από παλιότερα όπως 
είχα την ευκαιρία να καταγγείλω και άλλη φορά. Τότε , πριν 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004,  που µε έναν τρόπο 
«µαγικό» µεταφέρθηκε η εµπορία ναρκωτικών στην περιοχή 
µας. Από ποιους άραγε;

Οι προσπάθειες είναι πολλές, αλλά δυστυχώς οι ανάγκες 
περισσότερες. Είναι γνωστό πως υπάρχουν στα µέσα µαζικής 
µεταφοράς αστυνοµικοί µε πολιτικά και ακόµα κατά την εξέ-
λιξη των δροµολογίων άνδρες της Ασφαλείας και ΟΠΚΕ στα-
µατούν τα λεωφορεία για ελέγχους. Υπάρχουν ακόµα, 
«κλούβες» της αστυνοµίας στα επίµαχα σηµεία όπου γίνεται 
η εµπορία. Γίνονται εκεί λοιπόν έλεγχοι και προσαγωγές. Γνω-
στές είναι οι επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνοµίας µε την πρό-
σφατη εξάρθρωση  σπείρας κλεπτών σε Μενίδι και Αυλίζα. 
Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε και άλλα, αλλά ας µείνου-
µε στο ότι παρ’ όλες τις µεγάλες προσπάθειες και τα αποτελέ-
σµατα, χρειάζεται µεγαλύτερη επιµονή και πείσµα.  Προτεραι-
ότητα µας άλλωστε , παραµένει πάντα  η νοµιµότητα και η 
ασφάλεια των πολιτών. 

■ Υπάρχουν  όµως και οι Αχαρνές του πολιτισµού.
οι Αχαρνές, που έχουν στο ίδιο σηµείο αδιάλειπτη παρουσία 
χιλιάδων ετών. Από τους αρχαίους χρόνους έως σήµερα. Αδι-
άψευστοι µάρτυρες τα ευρήµατα που καθηµερινά σχεδόν έρ-
χονται στο φως. Ο Τύµβος του Σοφοκλή, ο Θολωτός Τάφος, 
η Αρχαιολογική Συλλογή των Αχαρνών, το Ιστορικό και Λα-
ογραφικό Μουσείο Αχαρνών , το υπό αποκάλυψη Αρχαίο 
Θέατρο και τόσα άλλα. Όσον αφορά το Αρχαίο Θέατρο έχου-
µε συντονίσει τις ενέργειες µας µε την Υπουργό Πολιτισµού 
κ. Μυρσίνη Ζορµπά ώστε να προχωρήσει το θέµα των απαλ-
λοτριώσεων. Είµαι αυτή τη στιγµή στην ευχάριστη θέση να 
µεταφέρω την πληροφορία πως τα χρήµατα της απαλλοτρί-
ωσης έχουν  εγκριθεί ήδη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Ταµείου Αρχαιολογικών Χώρων και Απαλλοτριώσεων. 

Να σηµειώσουµε και τον πλούτο των πολιτιστικών συλ-
λόγων της πόλης. Τους Αρβανίτες, τους Πόντιους, τους Κρη-
τικούς, Μακεδόνες, Ηπειρώτες, Ρουµελιώτες, Θεσσαλούς και 
τόσους άλλους. Όλοι µαζί, συνυπάρχουν µέσα από τον πλού-
το του πολιτισµού, στην κοινή µας πατρίδα. Και οι Αχαρνές 
είναι ο τόπος που φιλοξενεί τις διαφορετικές κουλτούρες και 
τις αναδεικνύει στο σήµερα, προετοιµάζοντας πάντα ένα πιο 
φωτεινό αύριο.

Ο Πάνος  Σουρολιάκος, είναι Ηθοποιός – Σκηνοθέτης  και 
Βουλευτής   ΣΥΡΙΖΑ, της Περιφέρειας  Αττικής 

Πάνος Σκουρολιάκος : Είµαι πάντα παρών στην επίλυση 
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι Αχαρνές



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

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

Αναστάσιος Καβαλλάρης 

Αχαρνών (Μενίδι, Θρακοµακεδόνες)
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης
∆ιονύσου (Άγιος Στέφανος, ∆ροσιά, ∆ιόνυσος, Άνοιξη, Σταµάτα, Κρυονέρι, Ροδόπολη)
Κορωπίου
Λαυρεωτικής (Λαύριο, Κερατέα, Άγιος Κωνσταντίνος)
Μαραθώνα (Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Γραµµατικό, Βαρνάβας)
Μαρκόπουλου Μεσογαίας
Παιανίας-Γλυκών Νερών
Παλλήνης (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη)
Ραφήνας-Πικερµίου
Σαρωνικού (Καλύβια, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Κουβαράς, Παλαιά Φώκαια)
Σπάτων-Αρτέµιδας
Ωρωπού (Ωρωπός, Αυλώνας, Κάλαµος, Συκάµινο, Πολυδένδρι, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Μαλακάσα,
Καπανδρίτι, Αφίδναι)

Οι ∆ήµοι της Ανατολικής Αττικής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Κοντάκης
Επιχειρηµατίας

Υποψήφιος
Περιφερειακός Σύµβουλος 
Ανατολικής Αττικής

Τα προβλήµατα
λύνονται µε πράξεις.
Για να δηµιουργούµε

και να προοδεύουµε!
Τηλ. επικοινωνίας: 6976 277440
fb: Κυριάκος Κοντάκης



Γιάννης Νίκας 
Υποψήφιος ∆ηµοτικός σύµβουλος
Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος - ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Γεννήθηκα στις Αχαρνές…

…το 1968 και το λέγαµε Μενίδι. Έµαθα την ζωή µέσα σε µια οικογένεια - πρότυπο, έτσι όπως 
έχουµε µάθει να αποκαλούµε την φυσιολογική ζωή. Μετά το 2ο Λύκειο Αχαρνών συνέχισα 
σπουδές στα Οικονοµικά και την Πληροφορική. 

1990: Καιρός για δουλειά στον χώρο των επιχειρήσεων. Η πρώτη µου προσπάθεια ήταν 
η DAEWOO-CHEVROLET στην Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας, για να ακολουθήσουν η «Citroen 
Νίκας» και σχετικά πρόσφατα το Museum Café στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών. Θεωρώ 
ότι κατάφερα να καταθέσω κοινό νού, γνώσεις, οργάνωση και πολύ δουλειά. Αξίες 
αποτελεσµατικές και απαραίτητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, µαζί µε την Ηθική που είναι 
αδύνατον να λείπει αν κάποιος θέλει να διοικήσει ουσιαστικά έναν τόπο.

2010: εκλέχθηκα Τοπικός σύµβουλος στον ∆ήµο Αχαρνών, ενώ έχω διατελέσει 
Αντιπρόεδρος του Τοπικού συµβουλίου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο 
κέντρο Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή» και της ∆ηµοτικής φροντίδας Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.) µε 
εποπτεία στους παιδικούς σταθµούς, τα ΚΑΠΗ και τους Αθλητικούς οργανισµούς. 

∆εν µπορώ χωρίς τους φίλους µου και µε ξεκουράζει ο περίπατος στην αγαπηµένη µας 
Πάρνηθα. Μιλάω καλά Αγγλικά, παρακολουθώ κάθε εξέλιξη από ολόκληρο τον κόσµο, είµαι 
παντρεµένος µε τη Οικονοµολόγο Ευαγγελία Βασσάλου και ευτυχισµένος πατέρας του Νίκου 
και του ∆ηµήτρη.

Οι Αχαρνές, είναι η πόλη 
που αγαπάµε! Βασική 
µας προτεραιότητα  είναι 
να δηµιουργήσουµε 
όλες τις σύγχρονες και 
οργανωµένες ενέργειες 
που θα καταφέρουν να 
επανεκκινήσουν την ζωή 
στις Αχαρνές. Θέλει τόλµη, 
θέλει γνώση αλλά και διάθεση 
να συνεργαστούµε όλοι µαζί. 
Θα ακούσετε πολλά και θα 
είσαστε σκεπτικοί για τα 
περισσότερα, γιατί είναι λογικό. 
Πολιτεύοµαι και διεκδικώ µια 
θέση στο ψηφοδέλτιο, όµως 
δεν είναι αυτοσκοπός µου. Θα 
µπορούσα να ζήσω και χωρίς 
αυτά, αλλά επιλέγω έναν 
απαραίτητο - σήµερα - δρόµο 
και τον µοιράζοµαι µαζί σας.

Θα προχωρήσουµε 
µπροστά
και ξεχνάµε 
οτιδήποτε
µας πάει πίσω.
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Τις πιο θερµές ευχές µας για Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Χριστός Ανέστη!!!





http://citroen-nikas.gr/
https://www.facebook.com/Citroen.nikas/

– ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ 
– ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
   ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΣΑΤΣΗΣ 

Υποψήφιος  Ευρωβουλευτής 

 Τηλ.  6973 944580

– ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

– ΣΥΝΕΠΕΙΑ

- ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΜΠΡΑΧΟΥ 

Υποψήφια  Βουλευτής

Ανατολικής Αττικής 

Τηλ.  6973 944580

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

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

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

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

µεγαλύτερες προκλήσεις, για τις δυνατότητες
διαχείρισης ακόµα µεγαλύτερων προβληµάτων.
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63
ΧΡΟΝΙΑΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πεύκων 13 - Πλατεία Βαρυµπόµπης
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∆εξιώσεις

Κοινωνικές 
Εκδηλώσεις   

Εvents 

Συνέδρια 

Σεµινάρια

*
*
*
*
*

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ 
20o χιλ. Λ. Πάρνηθος ● Αχαρναί ● Τηλ.: 210-2464010, 

● Fax:210-2447661 ● Κιν.: 6976604070 ● www.parnispalace.gr

Στους πρόποδες της καταπράσινης Πάρνηθας
τον  Parnis Palace  προσφέρεται για τις 

επιχειρηµατικές σας δραστηριότητες συνδυάζοντας 
παράλληλα την άνετη και ευχάριστη διαµονή σας.  

Όλοι οι χώροι έχουν σχεδιαστεί
να προσφέρουν αυτό που εσείς χρειάζεστε…

ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ

Η κυβέρνηση έχει λάβει τις πολιτικές απο-
φάσεις της. Η σκανδαλολογία και η πόλω-
ση υποδαυλίζουν τα πάθη και η αλλοτρίω-
ση του θυµικού της εκλογικής πελατείας 
έχει αναχθεί σε µέγα µέσο για την επιβίωση 
του συστήµατος.

Ποια είναι, όµως, η εκλογική πελατεία του 
κυβερνώντος κόµµατος που σε καµιά περί-
πτωση δεν περιλαµβάνει τους λεγόµενους 
«νοικοκυραίους» µικροµεσαίους αστούς της 
πάλαι ποτέ µεσαίας τάξης. Η προτιµητέα 
εκλογική πελατεία, είναι τα χαµηλότερα εισο-
δηµατικά στρώµατα της κοινωνίας.

Εκεί όπου πιστεύουν ότι µπορεί να πιά-
σουν τόπο πολιτικά έστω και τα ψίχουλα του 
κοινωνικού µερίσµατος. Εκεί όπου µπορεί να 
καρποφορήσει ο ταξικός θυµός για την χρό-
νια εγκατάλειψη που οφείλουµε να παραδε-
χτούµε ότι υπήρξε από τις προηγούµενες κυ-
βερνήσεις. Και εκεί όπου οι συνέπειες των 
Μνηµονίων περιόρισαν ακόµη περισσότερο 
το βιοτικό επίπεδο σε συνθήκες φτώχειας και 
ανέχειας. 

Σε αυτές τις κοινωνικές οµάδες, όπως επί-
σης στους κατεστραµµένους της κρίσης αλά 
και στην πλατιά µάζα των δηµοσίων υπαλλή-
λων και συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, ποντά-
ρει εκλογικά η κυβέρνηση. 

Πώς ανατρέπεται αυτή η στρατηγική; Χρει-
άζεται όραµα και ατζέντα ρηξικέλευθη, που 
θα βελτιώνει την καθηµερινότητα του πολίτη. 
Και ίσως αυτό να είναι στον δρόµο προς τις 
κάλπες ακόµα πιο σηµαντικό, ιδιαίτερα όταν 
πληθαίνουν τα δείγµατα ανικανότητας.

 Η Ένωση Κεντρώων έχει τις δυνατότητες 
και τις γνώσεις για να συνδιαµορφώσει µε άλ-
λες προοδευτικές δυνάµεις την ατζέντα που 
χρειάζεται για να βγει η κοινωνία από το έλος 
που βαλτώνει. Σε αυτή την προσπάθεια, την 
εθνική, δεν πρέπει να λείψει κανείς.

*Ο Αλέξανδρος Ανδριώτης κατέρχεται στις 
Εθνικές Εκλογές, στην Ανατολική Αττική,

µε την Ένωση Κεντρώων.

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

Χρειάζεται όραµα και
στρατηγική που
θα αλλάξει την
καθηµερινότητα του πολίτη
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49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760 
E-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

 
 

 

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

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

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


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

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

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


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

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

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

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

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

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

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ AΠΡΙΛΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
21/04  ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
Μαλεσίνα – Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου – παραλία Θεολόγου Φθιώτιδας,
Εισιτήριο 15€

05/05   ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΤΗΝΟΣ   
Εισιτήριο 55€

12/05  ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ στη µονή Θεογεννήτορος Αυλώνας. Ανα-
χώρηση 08.30πµ – Επιστροφή το µεσηµέρι
Εισιτήριο 8€

19/05   ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΝΑΥΠΛΙΟ
Εισιτήριο 15€

15/06  ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
Αναχώρηση 10:00 πµ – Επιστροφή 17:00 µµ

17/06   ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΕ Υ∆ΡΑ–ΠΟΡΟ– ΑΙΓΙΝΑ 

23/06  ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΑΙΓΙΝΑ 

30/06 – 01/07 / ΚΥΡΙΑΚΗ - ∆ΕΥΤΕΡΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΗΝΟΣ

07/07  ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΖΙΑ 

20/07  ΣΑΒΒΑΤΟΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ 



Με το βλέμμα
στο αύριο
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Ευχαριστήριο 
Τα µέλη του 

Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου του Ιερού 
Ναού Αγίου ∆ιονυσίου 

Αχαρνών µαζί µε τα µέλη 
του Ταµείου Ενοριακής 
∆ράσης ευχαριστούµε 
θερµά τον κύριο Πέτρο   

∆. Καβαλάρη για 
την στήριξη άπορων 

ενοριτών µας. 

Ο Πρόεδρος Πρωτ. 
Αναστάσιος Σαργέντης

Ευχαριστήριο 
Τα µέλη του Ταµείου Ενοριακής 
∆ράσης του Ιερού Ναού Αγίου 
∆ιονυσίου Αχαρνών µαζί µε τον 
πρόεδρο αυτού εκφράζουν τις 

ευχαριστίες τους προς τον 
πρόεδρο των Λαϊκών Αγορών 

Γιώργο Πετάκο, τον κύριο Γιάννη  
Καλάργαλη και τους πωλητές 

της Λαϊκής της Παρασκευής στην 
ενορία µας για την διαχρονική 

και ανιδιοτελή στήριξη των 
άπορων ενοριτών µας.
Ο Πρόεδρος Πρωτ. 

Αναστάσιος Σαργέντης

Ευχαριστήριο 
Τα µέλη του Ταµείου 

Ενοριακής ∆ράσης του 
Ιερού Ναού Αγίου 

∆ιονυσίου Αχαρνών µαζί 
µε τον πρόεδρο του π. 
Αναστάσιο Σαργέντη 

ευχαριστούν θερµά τον κ. 
∆ηµήτρη Φαλλιέρο για την 
προσφορά κρέατος προς 
τους άπορους αδελφούς 

της ενορίας µας.

Ο Πρόεδρος Πρωτ. 
Αναστάσιος Σαργέντης

Ευχαριστήριο 
Τα µέλη του 

Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου του Ιερού 
Ναού Αγίου ∆ιονυσίου 

Αχαρνών και ο πρόεδρος 
αυτού Πρωτ. Αναστάσιος 
Σαργέντης εκφράζουν τις 
ευχαριστίες τους προς τον 
κ. Θεοφιλο Αφουξενιδη 

για την επισκευή του 
Ρολογιού του Ναού.

Ο Πρόεδρος Πρωτ. 
Αναστάσιος Σαργέντης

Ευχαριστήριο 
Τα µέλη του 

Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου του Ιερού 
Ναού Αγίου ∆ιονυσίου 

Αχαρνών µαζί µε τα µέλη 
του Ταµείου Ενοριακής 
∆ράσης ευχαριστούµε 

θερµά τον κύριο Πέτρο ∆. 
Καβαλάρη για την 
στήριξη άπορων 

ενοριτών µας. 

Ο Πρόεδρος Πρωτ. 
Αναστάσιος Σαργέντης

Κυριακή των Βαΐων   
● Πρωί 7:00  Όρθρος κ Θεία Λειτουργία 
● Απόγευµα 7:00 Η Ακολουθία του Α Νυµφίου                                                                                       

Μεγάλη ∆ευτέρα   
● Απόγευµα 7:00 Η Ακολουθία του Β Νυµφίου

Μεγάλη Τρίτη   
● Απόγευµα 7:00 Η Ακολουθία του Γ Νυµφίου                                                                                                                

Μεγάλη Τετάρτη      
● Απόγευµα  4:00  Το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου 
● Στις 6:30  Η Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος                                                                                                                           

Αγία και Μεγάλη Πέµπτη  
● Πρωί στις 8:00  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 
● Απόγευµα στις 6:30 Η Ακολουθία των Άχραντων Παθών 
    του Κυρίου µας ( Τα 12 Ευαγγέλια )                                                                                                                                                

Αγία και Μεγάλη Παρασκευή 
● Πρωί στις 8:00  :  Οι Μεγάλες και Βασιλικές Ώρες και ακολούθως  
    η Ακολουθία του Εσπερινού της Αποκαθήλωσης. 
● Απόγευµα στις 6:30   Ο Όρθρος µετά της Ακολουθίας του Επιταφίου. 
Η ποµπή θα ξεκινήσει αµέσως   µετά την ∆οξολογία από το ναό επί 
των οδών Βαρελά , Εθνικής Αντιστάσεως  και  Χαριλάου Τρικούπη. 
Από την Απολλωνίας η επιστροφή στο Ναό.                                                                                                                                            

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ       
● Πρωί στις 8:00 Ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία 
● 11η   Νυκτερινή . Έλευση του Αγίου Φωτός. 
● 11:40 Το Πασχάλιο Μήνυµα του Ποιµενάρχη µας κ. Αθηναγόρα  και η Ακο-
λουθία της Ανάστασης    
● 12:00  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  Όρθρος και η Αναστάσιµη Θεία Λειτουργία . 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  
Ιερός Ναός Αγίου ∆ιονυσίου Αχαρνών

• Τηλ.: 210-2463144 -  panastasar@gmail.com)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - Ιερός Ναός Αγίου ∆ιονυσίου Αχαρνών      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 



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
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το «ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ»  20 Απριλίου 2019  και  
ώρα 09.00 π.µ. ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Αγίου Βλασί-
ου - Αχαρναί «ΠΛΑΤΕΙΑ» για την ανάπαυση της ψυχής του πολυ-

αγαπηµένου µας, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΡΙΣΤ. ΜΙΧΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : ∆ήµητρα  και  Γεώργιος  ∆έδες,  

                     Αριστείδης  και  Ζαχαρούλα Μίχα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ιωάννης, Ραφαέλα, Κωνσταντίνος, Γεωργία

ΤΑ ΑΛΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθέν συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ»

Τελούµε το «ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ»   20 Απριλίου  2019  και  
ώρα 09.00 π.µ. ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Αγίου Βλασί-
ου - Αχαρναί «ΠΛΑΤΕΙΑ» για την ανάπαυση της ψυχής του πολυ-

αγαπηµένου µας, Εξαδέλφου και Θείου

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ∆ήµητρα  και  Γεώργιος  ∆έδες, 

Αριστείδης  και  Ζαχαρούλα Μίχα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ: Ιωάννης, Ραφαέλα, Κωνσταντίνος, Γεωργία 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ»

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ «Η ΚΡΗΤΗ». 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥ∆ΑΚΗ 98 , ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΤΚ 13672 -ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΤΗΛ .  210-2465678. 

Επικήδειος για τον αείµνηστο φίλο και µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, Γεώργιο Σιράγα, 
που εκφωνήθηκε  την  Πέµπτη 4 Απριλίου 2019, στην νεκρώσιµη ακολουθία:

Πολυαγαπηµένε µας και αξέχαστε φίλε Γιώργο.
Τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές, τη µαύρη Τρίτη στις 2 του Απρίλη, µας έφθασε το 

θλιβερό µαντάτο.
Να το πιστέψοµε δεν µπορούσαµε. ∆εν θέλαµε να το πιστέψοµε, µα τα κακά µαντάτα 

συνέχιζαν να έρχονται και τότε αγαπητέ µας Γιώργο, όσο και αν δεν θέλαµε, ο πόνος η θλί-
ψη και η σκοτοδίνη που νιώσαµε, µας ανάγκασαν να δεχτούµε τη σκληρή πραγµατικότη-
τα.

∆ράµα, κυριολεκτικό δράµα, σκληρός και άδικος ο χαµός σου, που µια συγκεκριµέ-
νη στιγµή η µαύρη µοίρα και η κακή τύχη θέλησαν να σε οδηγήσουν στο δρόµο δίχως 
επιστροφή.

Ένας οδυνηρός συνδυασµός της µοίρας και της τύχης που είχε αποτέλεσµα µοιραίο, 
για να γεµίσει την οικογένειά σου και όλους εµάς µε ανείπωτη θλίψη για τον άδικο χαµό 
σου.

∆ράµα βαρύ και αβάστακτο, λίγες ώρες πριν να είσαι µαζί µας και τις επόµενες απών 
για πάντα.

Η σκέψη µας δεν µπορεί να το κατανοήσει και η λογική µας αρνείται να το δεχτεί. Ο οι-
κογενειάρχης, ο πατέρας, ο αδελφός, ο γλυκός ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο φίλος µας και 
συνεργάτης µας, δεν είναι πια µαζί µας.

Βλέποµε την αγαπηµένη σου σύζυγο, το παιδί σου, τα αδέλφια σου και τους συγγε-
νείς σου, να µην µπορούν να πιστέψουν αν είναι αλήθεια ή ψέµατα αυτό που συµβαίνει.

Ο πόνος αγγίζει βαθειά και αυτούς και όλους µας και ίσως να βλέπεις αυτή τη στιγµή ότι, ακόµη και οι 
ποιο σκληρές καρδιές έχουν λυγίσει και εκδηλώνουν την οδύνη τους µε δάκρυα στα µάτια για τον άδικο 
χαµό σου.

Και πώς θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν όλοι µας γνωρίζαµε τη καλή σου γεµάτη καλοσύνη 
καρδιά, την απέραντη διάθεσή σου, την πίστη σου στην οικογένεια, το αληθινό σου χαµόγελο, τη γλυκιά 
σου µορφή, και την έκδηλη και έµπρακτη αγάπη σου για τους ανθρώπους.

Ήσουν πραγµατικό παλικάρι και καβαλάρης της ζωής.
Γεννήθηκες πριν από 51 χρόνια στο Ρέθυµνο και έκανες τα πρώτα σου βήµατα στο χωριό σου το ΓΕΡΑ-

ΚΑΡΙ.
Με τους γονείς σου Βενιζέλο και Μαρία ήρθες και εγκαταστάθηκες στην Αθήνα δέκα χρονών παιδί.
Έξυπνος και δραστήριος αποφοίτησες µε εξαιρετικές επιδόσεις από το Γυµνάσιο και το Λύκειο, όπου 

ήσουν Πρόεδρος της τάξης σου αλλά και πρόεδρος του 15µελούς του σχολείου.
Έκανες ανώτερες σπούδασες στα Ηλεκτρονικά και τα τελευταία 20-25 χρόνια δούλεψες µε τιµιότητα και 

αξιοπρέπεια σαν ελεύθερος επαγγελµατίας.
Παντρεύτηκες την αγαπηµένη σου Μελίντα και απέχτησες ένα γιό, το καµάρι σου τον Βενιζέλο.
Ήσουν επί σειρά ετών µέλος του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών και τελευταία εκλεγµένο µέλος της Ελε-

γκτικής Επιτροπής του Συλλόγου.
Αµέριστη η συµπαράσταση και η βοήθειά σου στο Σύλλογο. Πάντα παρόν σε κάθε 

κάλεσµα και σε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου. Πάντοτε η λογική σου επηρέαζε τις 
αποφάσεις µας. Πάντα έθετες σαν προτεραιότητα ‘’τον Άνθρωπο’’. Θυµόµαστε τα λόγια 
σου: ‘’Βοηθήστε τους ανθρώπους – Βοηθήστε τους ανθρώπους’’ που έχουν ανάγκη.

Αυτός ήσουν. Ήσουν ο άνθρωπος που σκορπούσε χαµόγελο, που έδινε καλοσύνη. 
Ήσουν ένας πραγµατικός λεβέντης, ένας αληθινός άρχοντας που παραδειγµάτιζες και 
πρόσφερες χαρά σε όλους.

Σε ευχαριστούµε θερµά για την προσφορά σου.
Τώρα, είσαι µπροστά µας και η ψυχή σου πετά στους ουρανούς. Ποιος λογισµός, ποια 

δύναµη, ποια µετρηµένη γνώση µπορεί να δώσει παρηγοριά στη γυναίκα σου, στο παι-
δί σου, στα αδέλφια σου, στους συγγενείς σου και σε όλους εµάς?

Ποιος θα παρηγορήσει τον άλλο, αφού όλοι συντετριµµένοι και απαρηγόρητοι στε-
κόµαστε µπροστά σου?

Όλοι κλαίµε και θρηνούµε εσένα, τον άνθρωπο που άγγιζε τις καρδιές µας και πλού-
τιζε τη σκέψη µας.

Αλησµόνητε Γιώργο
Στο Σύλλογο Κρητών Αχαρνών θα µας είναι αξέχαστη η παρουσία σου, η προσφο-

ρά σου, η αρχοντιά σου, η ταπεινότητά σου, η ευγένειά σου, και η καλοσύνη σου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών σε έκτακτη Συνεδρίαση και σαν ελάχιστο 

φόρο τιµής αποφάσισε:
– Να εκφράσει τα θερµά Συλλυπητήρια στην οικογένεια
– Να παραστεί ολόκληρο στην τελετή
– Να συµµετέχει στην τελετή αντιπροσωπεία µε παραδοσιακή ενδυµασία
– Να καταθέσει στέφανο στη µνήµη σου
– Να διαθέσει την αίθουσα του Συλλόγου για τα συλλυπητήρια στη οικογένεια
– Να προσφέρει ηθική συµπαράσταση στην οικογένεια
– Να δηµοσιευτεί το ψήφισµα στον τύπο.
Αγαπητέ Γιώργο
Θα σε θυµόµαστε πάντα, ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα σε σκεπάσει.
Αιωνία σου η µνήµη.                                  

Αχαρνές 4 Απριλίου 2019 
ΆΡΗΣ  ΤΖΑΓΑΚΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΓΚΛΕΚΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  του ΧΡΗΣΤΟΥ και της  ΕΛΕΝΗΣ   το 
γένος  ΚΟΝ∆ΥΛΗ,  γεννήθηκε  στην  ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και η   ΤΣΙΜΙΝΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ   του ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ   και της  ΕΛΕΝΗΣ  το γένος  ΜΑΝΤΑ, που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο ΒΑΡΝΑΒΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ,  δηλώνουν πως 
θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει  στο ΒΑΡΝΑΒΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ  του   ΚΩΝ/ΝΟΥ  και της  ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ    το 
γένος  ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ,  γεννήθηκε  στην  ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και η   ΤΟΥΝΤΑ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  
και της  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ   το γένος  ΓΙΑΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ,  δηλώνουν πως θα έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει  στη  ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

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.

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΕΝΠεριοχή  Άγιος Ιωάννης Ρώσσος -  Ρέθι , Αχαρνές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο  Ιερός Ναός Αγίων ∆ώδεκα Αποστόλων Αχαρνών, έχει την τιµή 

να σας προσκαλέσει την  Τετάρτη  17 Απριλίου στις 7.00 µ.µ  
σ’ ένα µοναδικό, κατανυκτικό  και  επίκαιρο άκουσµα.  

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδος  ( παράρτηµα Αχαρνών ) θα ψάλλει στον Ιερό Ναό , τα 
εγκώµια  της  Μεγάλης Εβδοµάδος  καθώς και τον Επιτάφιο Θρήνο της Παναγίας.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα υπάρχει bazzar µε χειροποίητα  πασχαλινά είδη. 

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του ναού µας.

Σας περιµένουµε όλους .
                                                                                 
Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ναού.

Εκδήλωση µε θέµα
«Το Θείον Πάθος» 

στον Άγιο Βλάσιο Αχαρνών 
Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Βλασίου Αχαρνών, µε 
τη θεατρική οµάδα του Ι. Ναού Αγίου Ιωάννου Νέας Φι-
λαδέλφειας και τους πρωτοψάλτες ∆ηµήτριο και Κων-
σταντίνο Κατσικογιώργο σας προσκαλούν την Τρίτη 16 
Απριλίου 2019 στις 7:30 το βράδυ σε µία παρουσίαση 
ψαλµών, κειµένων, ποιηµάτων και προβολής µε θέµα 
«Το Θείον Πάθος».

Αγγελία πώλησης 
Φροντιστηρίου

Πωλείται Κέντρο Ξένων 
Γλωσσών εν λειτουργία 

στο Μενίδι. 
Πολύ καλή φήµη,

µε 55 µαθητές.
Πλήρης εξοπλισµός,
όµορφη εγκατάσταση

Τηλ επικοινωνίας : 
6976154918

13674
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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 µοδίστρα για  κατάστηµα επιδιορθώσε-
ων στην πλατεία Θρακοµακεδόνων για   πενθήµερη 
εργασία. Τηλ. 210 2435686 και 6936920021. 
4∆220.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα  Baby Sister για την 
φύλαξη µωρού οκτώ µηνών στις Αχαρνές. Τηλ. 
6976 004004. 5∆217.
ΖΗΤΕΊΤΑΙ  οικιακή βοηθός, Ελληνίδα για οικιακές – 
οικογενειακές εργασίες στην περιοχή Αγίου Πέ-
τρου. Τηλ. 6976 836287 και 6974 937283. 6∆217
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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα ισόγειο 33 τ.µ. στην 

πλατεία Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 
6937 108661. 4∆217.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  στην Κεντρική πλατεία , Γραφείο 
2ου ορόφου 70 τ.µ., δύο τουαλέτες, όλο LAMINET, 
µε θέα την πλατεία. Τηλ. 6974 306420. 4∆218.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα διάρι , 3ου ορόφου 
52 τ.µ., διαµπερές, στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6932 
668756. 4∆218
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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 82 τ.µ. στην κεντρι-
κή πλατεία Μενιδίου, κατάλληλο και  για επαγ-
γελµατική χρήση. Τηλ. 6974 834546 και 210 
2402227. 4∆216.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από αγρόκτηµα, λάστιχα και σωλή-
νες ποτιστικών, ένα φορτηγάκι σε αρίστη κατάστα-
ση 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, οι-
κιακές εργασίες µε 5 ευρώ την ώρα, ως εξωτερική 
πρωινή 4 έως 5 ώρες απασχόληση. Τηλ. 6945 
506329 και 211 4107574. 5∆217

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µα-
θήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές 

λογικές. Τηλ. 6942 864789. 10∆226.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ µαθήµατα παραδίδονται σε τιµές προ-
σιτές.  Τηλ.  6974 962940. 5∆218
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε φροντιστηριακή πείρα, πα-
ραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνα-
σίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 
6∆220
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού 
Πανε/µίου, µε master και πολύ µεγάλη εµπει-
ρία, παραδίδει µαθήµατα για όλα τα επίπεδα  
(PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - µαθητές,  υπο-
ψηφίους Πανε/µιων, Ακαδηµιών Εµπ/κού Ναυ/
κού, Αεροπορίας,  Ξεναγών, εργαζοµένους,  
επαγγελµατίες, εµπορική αλληλογραφία, ορο-
λογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία.  Τηλ. 
6907653300

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.

14/4/2019  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  Κ. Κορδελιού & Βαρελά. 
ΤΗΛ.210/2476847

15/4/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ  
Φιλαδελφείας 157.  ΤΗΛ. 2130146658 
16/4/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  
Αγ. ∆ιονυσίου 4. ΤΗΛ. 210/2407559

17/4/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΜΟΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Αριστοτέλους 165 .  ΤΗΛ. 2102403449

18/4/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ  ∆ηµ ∆έδε 18.  ΤΗΛ. 2102467040

19/4/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙ-

ΛΙΚΗ   Θηβαίου 20.  ΤΗΛ. 2102468482

20/4/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ   Αγ. Κωνσταντίνου 16.  ΤΗΛ. 
2102460251

21/4/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211/7000902

22/4/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙ-
ΚΟΣ  Εθν. Αντιστάσεως 20 . ΤΗΛ. 
2102409494

23/4/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Ολυµπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 
210/2476279

24/4/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΜΠΑΡ∆Α ΜΑΡΙ-
ΝΑ (πρ. ΖΕΡ∆ΕΣ) Αγίου ∆ιονυσίου 36. 
ΤΗΛ. 210/2441644

25/4/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 
210/2476440

26/4/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΣΟΦΙΑ Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 
210/2467050

27/4/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΘΕΜΗΣ Πλ. Θρακ/δόνων Εµπ.Κέντρο. 
ΤΗΛ. 210/2432259

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 14/4/2019 ΕΩΣ 28/4/2019ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές ● Τ.Κ. 13674Για 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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