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Γιώργος Πετρόπουλος: 
H Nέα Γενιά του δήµου µας  πρέπει να µπει

µπροστά και να πάρει στα χέρια της την ευθύνη για 
το µέλλον της και για το µέλλον των παιδιών της
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ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 10-11

ΣΕΛ. 4-5

Γιάννης Κασσαβός:
«Καλύψαµε ολιγωρία,
αδράνεια και λάθος
χειρισµούς άνω
των 25 ετών

Γιώργος Μαυρίδης: H προστασία
των αδέσποτων ζώων

δηµιουργεί ανθρώπους ψυχικά υγιέστερους
και ευαισθητοποιηµένους

Οδυσσέας Καµπόλης :

 «Με σύγχρονη και καθαρή 
αντίληψη  το νέο  µοντέλο 
για τη διοίκηση  των ∆ήµων»

Συνεχίζεται η παρουσίαση
Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων

ΣΕΛ. 15-17

Άµεση δηµιουργία
χώρων
παιδικής γωνιάς

ΣΕΛ. 12-13

ΣΕΛ. 28

Λαϊκή απαίτηση για
«Αλλαγή Τώρα» στον Αγιασµό

του εκλογικού κέντρου
του Θεόφιλου Αφουξενίδη

ΣΕΛ. 43

«Ο Χάρης ∆αµάσκος
θέλει και

µπορεί να φέρει
την αναβάθµιση
του ∆ήµου µας»

Πολιτικό άρθρο του Κων ∆έδεΜιχάλης Βρεττός: Υποψ. ∆ηµοτικός
Σύµβουλος µε τον Σπύρο Βρεττό

Συνέντευξη  Τάσου Μπαλάσκα, υποψήφιου 
∆ηµοτικού Συµβούλου, της Παράταξης «∆.Ε.Κ.Α.»

Πραγµατικός
θησαυρός
τα κρατικά

ακίνητα

Κοιτάµε µπροστά
και σχεδιάζουµε µαζί 

την επόµενη ηµέρα
για τις Αχαρνές!
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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

Μια λογική πιθανή πρόβλεψη για την επόµενη κυβέρνηση στις εθνικές 
εκλογές  είναι η εξής: Εάν η Ν∆ πάρει 30% συν 50 κοµµάτια πριµ, είναι 

140 κοµµάτια. Λείπουν 15 κοµµάτια να κάνει κυβέρνηση. Με ποιόν θα κολε-
γιάσει. Με Σύριζα; Αδύνατο. Με Χρυσή Αυγή; Παρακινδυνευµένο. Με Κ.Κ.Ε.; 
∆εν κολάι. Μένει µόνο, τα  ληγούρια του Πασόκ που έχουν ξεµείνει.  Ο Κού-
λης και η Φώφη τα έχουν λογαριάσει και συµφωνήσει. Μην ακούτε την Φώ-
φη,  είναι καµουφλάζ. Όσοι άεργοι προσέλθετε.

Απαίτηση του απλού λαού είναι να καταργηθεί παρ’ αυτα, το άσυ-
λο των ΑΕΙ και όλων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ο κάθε πολί-

της είναι ελεύθερος να εκφράζει την γνώµη του, 
αρκεί να µην αντίκειται στο σύνταγµα µας και στους 
ισχύοντες νόµους. Αυτό που γίνεται στα ΑΕΙ εδώ 
και πολλά χρόνια, υποτιµά την νοηµοσύνη µας, 
αποτελεί άµεσο κίνδυνο, για την ζωή µας, κατα-
στρέφει την όποια ιδιοκτησία, ατιµώρητα. Νισάφι 
πια µε ψευτοκουλτούρα και αλητεία.

Όσα χρόνια οι Συριζαίοντες, ήταν στην αντιπο-
λίτευση, έσχιζαν τα ιµάτια τους, να αλλάξει ο νό-

µος περί ευθύνης υπουργών. Τέσσερα χρόνια τώρα 
κυβέρνηση δεν το έπραξαν. Περιµένουν από την ση-
µερινή αντιπολίτευση Ν∆ και ΠΑΣΟΚΙΝΑΛΙΑ να το 
πράξουν. Αµ’ δε; Όλοι οι χοίροι γρυλίζουν όταν δεν 
έχουν φαϊ. 

Όσα συστήµατα διακυβέρνησης έχουµε κα-
τασκευάσει, δεν µπόρεσαν να νικήσουν την 

βιολογική µας τάση, ένστικτο, για κυριαρχία επά-
νω  στις λαϊκές µάζες. Οι Έλληνες κατασκεύασαν 
την ∆ηµοκρατία, όµως οι ίδιοι την καταστρατηγούµε, την εκφυλίζουµε 
για τον ίδιο λόγο. ∆ηµοκρατία, Κοµµουνισµός, Σοσιαλισµός,  Φασισµός, 
έχουν όλοι τον ίδιο στόχο. Την κυριαρχία. Σε όποιο τέτοιο σύστηµα, πρέ-
πει να  θέσουµε δικλείδες, ήθους και εντιµότητας. Τι σηµαίνουν αυτές οι 
λέξεις. Πρέπει  ο κάθε ένας µας, να τις ψάξει.

Λέµε έναν συµπολίτη, θεωρητικό φαφλατά, όταν µε την ρητορική και 
την σωστή χρήση της γλώσσας µας, προσπαθεί να παρουσιάσει σαν 

αλήθεια, το µαύρο για άσπρο. Τέτοιοι συµπολίτες, υπάρχουν πάµπολλοι µέ-
σα στην βουλή. Η ρητορική είναι τέχνη της πειθούς, µα πρώτα από όλα χρει-
άζεται έντιµη πρόθεση. Αλλιώς γίνεται ένας σάκος µε λύµατα.

Όταν ένας συµπολίτης, συνάνθρωπος είναι χαµηλής νοηµοσύνης 
και περιορισµένης εκπαίδευσης, τότε λέµε ότι είναι ξέρας ή ξερό-

λας. Στην ναυτική διάλεκτο λέµε ξέρες, τους υποθαλάσσιους αχαρτογρά-
φητους βράχους, που προκαλούν ζηµιές στα καράβια. Σωστό είναι να 
τους γνωρίζουµε για να µην µας προκαλούν ζηµιές, και χάνουµε τον πο-
λύτιµο χρόνο µας. 

Όπως έλεγε ο παππούς Αριστοφάνης, δυστυ-
χώς µας κυβερνούν, ευρύπρωκτοι, σοδοµίτες, 

κίναιδοι, οµοφυλόφιλοι, αµφιφυλόφιλοι, τρανσέξου-
αλς και κάθε είδους πούς  της καθέτου. Αυτή είναι η ευ-
γενική έκφραση της Ελληνικής γλώσσας.  Που να εκ-
φραστούµε και στην αργκό. Καλύτερα να σταµατήσω.

Η ανεργία οδηγεί στην φτώχεια, αυτή στην  
πείνα και αυτή στην παραβατικότητα και το 
έγκληµα. Οι φυλακές δεν χωρούν άλλους, 

ο υπουργός δικαιοσύνης τους βγάζει έξω, γιατί δεν 
µπορεί να τους θρέψει και ο φαύλος κύκλος συντη-
ρείται. Το πρώτο µέληµα της όποιας κυβέρνησης 
είναι να φροντίζει και να βοηθά τους πολίτες, να 
παράγουν τα δικά τους χρήµατα για την ζήση τους. 
Όλες οι άλλες συνταγές είναι απλά θεωρητικές 
µπούρδες. Η υπερφορολόγηση σκοτώνει την ιδι-
ωτική πρωτοβουλία, και οδηγεί στον φαύλο κύ-
κλο. Είναι τόσο δυσνόητο;

Πες µας εσύ κυρ Λάζαρε που πήγες κει στον Άδη, τι είδες, τι απάντησες 
κει κάτω στο σκοτάδι; - Είδα πόνους, είδα κλάµα  και δεσπότες στα κα-

ζάνια.  ∆εν βλέπω κανένα λόγο να λέει ψέµατα ο Λάζαρος. Εσείς; 
Η καλοσύνη είναι πανίσχυρο όπλο. Αρκεί να µην υπερβαίνει το όριο και µπαί-
νει στον χώρο της βλακείας. Πολλοί άνθρωποι δόλιοι και βλάκες,  εκµεταλλεύ-

ονται την καλοσύνη, θεωρώντας ότι αυτή είναι η εξυπνάδα τους. Είναι απλά, αυτό που 
λέµε κουτοπονηράδα, ή ψευτοµαγκιά. Χρειάζεται να γνωρίζουµε το µέτρο, το όριο.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Από τότε που το κράτος µας δέχθη-
κε την κατάργηση της θανατικής 

ποινής, άρχισε ο κατήφορος της Ελληνικής 
κοινωνίας. Χαλάρωση των ηθών, ατιµωρη-
σία των φονιάδων, βουλευτές µε αίτηµα την 
αποποινικοποίηση της αιµοµιξίας, της κτηνο-
βασίας, των ναρκωτικών, ανασφάλεια, ασύ-
δοτη οπλοφορία, δάσκαλοι ανθέλληνες, κα-
τοχύρωση της οµοφυλοφιλίας και κάθε εί-
δους ασυδοσία µε ανοχή των κυβερνήσεων 
µας.  Αυτό αγαπητοί συµπολίτες, δεν λέγεται 
προοδευτισµός, αλλά επιστροφή στην ζωώ-
δη κατάσταση του ανθρώπου. Ζορίστε λίγο 
το µυαλό σας και θα το καταλάβετε.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ξεκινάµε  µε τις Πασχαλιάτικες ευχές µας: Η  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» 
και οι συνεργάτες  της,  εύχονται  σε όλους.    Καλή Ανάσταση   
και   Χριστός  Ανέστη. Ο συµβολισµός της Ανάστασης του Κυ-

ρίου είναι πολύ σηµαντικός για την ανθρώπινη ζωή, αφού το χαρµό-
συνο µήνυµα για τον αναστηµένο Χριστό αναπτερώνει τις ελπίδες των 
πονεµένων και κατατρεγµένων ανθρώπων που ζουν καθηµερινά τη 
δική τους σταύρωση, προσµένοντας την ώρα της λύτρωσης και της 
δικαίωσης, και στέλνει παντού το µήνυµα της αισιοδοξίας και της χα-
ράς. Χριστός Ανέστη.

Ένα  µήνα, απέχουµε  µέχρι   ∆ηµοτικές και Περιφερειακές  
εκλογές, στις 26 Μαΐου 2019. Ας ξαναδούµε τις  ∆ηµοτικές 
Παρατάξεις  που  θα  πάρουν µέρος στον ∆ήµο Αχαρνών. 

1.  «Αχαρνές - Ενεργοί Πολίτες»,  µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν ∆ή-
µαρχο  Γιάννη Κασσαβό. 
2. «Αχαρνές – Υπερήφανος  ∆ήµος» , µε υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν 
∆ηµοτικό Σύµβουλο Σπύρο   Βρεττό.  
3. «Νέα  ∆ύναµη», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν ∆ηµοτικό Σύµβου-
λο  Παναγιώτη Γρηγοριάδη. 
4.  «ΑχαρνέςΞανά», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον Οικονοµολόγο  Πέ-
τρο  Βαρελά.
5.  «Αχαρνές _Αλλαγή Τώρα», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν ∆ηµο-
τικό Σύµβουλο  Θεόφιλο Αφουξενίδη.  
6. «Λαϊκή  Συσπείρωση», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν ∆ηµοτικό 
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 ∆η-
µοτικό Σύµβουλο  Οδυσσέα  Καµπόλη. 
9. «Αχαρναϊκή Συµµαχία Πολιτών», µε  υποψ. ∆ήµαρχο, τον  πρώ-
ην Αντιδήµαρχο   Στέλιο Ελευθεριάδη.

Την  Περιφέρεια Αττικής, θα διεκδικήσουν  οι παρακάτω 
συνδυασµοί: Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την νυν Περιφερειάρχη Ρέ-
να ∆ούρου, η οποία είναι και πάλι υποψήφια ως επικεφα-

λής του συνδυασµού «∆ύναµη Ζωής» Η Ν∆ στηρίζει τον Γιώργο 
Πατούλη, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος ως επικεφαλής του συν-
δυασµού «Νέα Αρχή για την Αττική» Ο πρώην Γιάννης Σγουρός 
θα είναι επίσης υποψήφιος, µε στήριξη από το ΚΙΝΑΛ, ως επικεφα-
λής του συνδυασµού «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» Υπο-

ψήφιος θα είναι κι ο Ηλίας Παναγιώταρος, µε την «Ελληνική Αυγή 
για την Αττική», παράταξη που στηρίζεται από τη Χρυσή Αυγή Υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης από το ΚΚΕ και επικεφαλής της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» θα είναι ο Γιάννης Πρωτούλης. Υποψήφιος θα είναι 
κι ο Νίκος Παπαδάκης, µε το συνδυασµό «Αττική - Πράσινη Περι-
φέρεια» µε τη στήριξη του Πράσινου Κινήµατος. Υποψήφια θα εί-
ναι κι Μαριάννα Τσίχλη, ως επικεφαλής του συνδυασµού «Ανυ-
πότακτη Αττική» µε τη στήριξη της Λαϊκής Ενότητας. Ακόµα µία 
υποψηφιότητα είναι κι αυτή του Κώστα Τουλγαρίδη, ως επικεφα-
λής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική», 
στηριζόµενη από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Υποψήφιος θα είναι κι ο Θάνος 
Τζήµερος, µε το συνδυασµό «∆ηµιουργία», την οποία στηρίζει η 
∆ηµιουργία Ξανά.
Πηγή:  www.eklogika.gr 

Ως υποψήφιοι  Περιφερειακοί σύµβουλοι από τον  ∆ή-
µο µας,  µέχρι στιγµής, είναι : Με τον  συνδυασµό της  Ρέ-
νας ∆ούρου:  Οι Σπύρος  Σαββίδης, ο Γιώργος Τόκας , 
Κώστας Αµπαρτζάκης, και η Γιάννα Τσούπρα.. Με τον 

συνδυασµό του Γιάννη Σγουρού :  Οι  Σωτήρης Ντούρος, Χρή-
στος Χαλκίδης και Άρτεµις Γκούρλια.  Με τον συνδυασµό του  
Γιώργου Πατούλη: Οι  Θανάσης Κατσιγιάννης,  Γεωργία Βλά-
χου, Ευρώπη Κοσµίδη και Κατερίνα Κατσανδρή. Με τον του 
Γιάννη Πρωτούλη :  Οι Θάνος Τραβασσάρος και Ρούλα Τριγά-

ζη.  
Ο ∆ήµος Αχαρνών µε µόνιµο πληθυσµό 106.943 εκλέγει 
45 δηµοτικούς συµβούλους. Συγκεκριµένα, η ∆ηµοτική 

Ενότητα Αχαρνών εκλέγει 42 και η ∆ηµοτική Ενότητα Θρακοµακε-
δόνων  3.   Ως Περιφερειακοί σύµβουλοι : Στο δυτικό τοµέα Αθη-
νών εκλέγονται 13 περιφερειακοί σύµβουλοι. Στην Ανατολική Ατ-
τική εκλέγονται 13 περιφερειακοί σύµβουλοι. Στη ∆υτική Αττική 
εκλέγονται 4 περιφερειακοί σύµβουλοι

Πολύ κατατοπιστικά  τα στοιχεία µε τις σηµαντικές αλλα-
γές που φέρνει ο νέος εκλογικός νόµος, κατέγραψε ο υπο-
ψήφιος δηµοτικός σύµβουλος  Νάσος Βαλαβάνης, µε την 

συνδυασµό του Χάρη ∆αµάσκου. Με την απλή αναλογική στις 
εκλογές υπάρχει κίνητρο να συµµετέχουν πολλοί συνδυασµοί 
και κατά συνέπεια θα είναι εξαιρετικά δύσκολο ένας από αυτούς 
να πάρει από την πρώτη Κυριακή πάνω από το 50% των ψήφων.

Η πρώτη Κυριακή των εκλογών είναι καθοριστικής σηµα-
σίας διότι µόνον σε αυτήν εκλέγονται όλοι οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι. Ανάλογα µε το ποσοστό που θα πάρει ο κάθε 

συνδυασµός την πρώτη Κυριακή, θα πάρει και το αντίστοιχο πο-
σοστό εδρών στο δηµοτικό συµβούλιο. Αυτό δεν αλλάζει την 
δεύτερη Κυριακή.

Την δεύτερη Κυριακή στην εκλογική µάχη θα συµµε-
τέχουν οι δύο υποψήφιοι δήµαρχοι, οι οποίοι κατά την 
πρώτη Κυριακή πήραν την 1η και την 2η θέση. Όποιος 

πάρει την πρώτη θέση στην εκλογική αναµέτρηση της δεύτε-
ρης Κυριακής θα είναι και ο δήµαρχος της επόµενης τετραε-
τίας. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι ο δήµαρχος θα «ελέγχει» 
την πλειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Μια άλλη ση-
µαντική καινοτοµία του νέου νόµου είναι το ότι διαχωρίζεται 
πλέον η εκλογή του δηµοτικού συµβουλίου από την εκλο-
γή των τοπικών συµβουλίων. Σε άλλη κάλπη και µε άλλο ψη-
φοδέλτιο θα ψηφίζει ο ψηφοφόρος για δήµαρχο και δηµοτι-
κούς συµβούλους και σε άλλη κάλπη και µε ξεχωριστό ψη-
φοδέλτιο θα ψηφίζει για το τοπικό συµβούλιο της κοινότη-
τάς του. Τα τοπικά συµβούλια και οι πρόεδροι θα εκλέγονται 
σε ξεχωριστή κάλπη από το δηµοτικό συµβούλιο. Αυτό ση-
µαίνει ότι ο ψηφοφόρος θα µπορεί να ψηφίσει τον δήµαρχο 
της αρέσκειάς του και διαφορετικό τοπικό συµβούλιο ή πρό-
εδρο της κοινότητας που θα είναι της αρέσκειάς του.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική. 
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται: – Οι κάτοικοι του εξω-
τερικού, – Όσοι έχουν υπερβεί το 70 έτος της ηλικίας τους, – 

Όσοι διαµένουν την ηµέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση µεγαλύ-
τερη από 200 χιλιόµετρα από το εκλογικό τµήµα όπου ψηφίζουν.
Θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον Εορτασµό της Ζωοδόχου 

Πηγής στον ∆ήµο Αχαρνών. ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2019. 
7:00 µ.µ. Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός 
µετ’ Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος Χοροστατού-

ντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως (Αι-
γύπτου) κ. Θεοδώρου.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2019. 7:30 π.µ. 
Εόρτιος Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργού-
ντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα. 

Σε ότι αφορά το Πρόγραµµα  εκδηλώσεων. Την  Πέµπτη 
2 Μαΐου 2019, αµέσως µετά τα χορευτικά  συλλόγων, θα 
έχει συναυλία µε τον Θάνο Πετρέλη, Κώστα Μαρτάκη και  

∆ηµήτρη Γιώτη. Την Παρασκευή 3 Μαϊου 2019, µετά τα χορευ-
τικά Συναυλία µε τους Λευτέρη Πανταζή και DEVIS. Το Σάββατο 
4 Μαϊου, Συναυλία µε τους  Θάνο Καλίδη και τους  VEGAS.
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Η Επέκταση του Νέου Κοιµητηρίου ∆ήµου Αχαρνών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Γιάννης Κασσαβός: "Καλύψαµε ολιγωρία, 
αδράνεια και λάθος χειρισµούς άνω των 25 ετών

Τ ο Νέο Κοιµητήριο του ∆ήµου Αχαρνών εκτείνεται σε 
χώρους που σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο δεν προβλέπονται για αυτή τη χρήση. 

Η Επέκταση Νέου Κοιµητηριού ∆ήµου Αχαρνών δεν εί-
ναι ένα έργο τύπου "µεταφέρω µια µάντρα 50 µέτρα πιο εκεί 
και έχω την επέκταση". ∆εν ήµασταν ποτέ αυτής της λογι-
κής και ειδικότερα σε ένα τόσο ευαίσθητο θέµα.

Τηρήθηκαν στο ακέραιο οι γραφειοκρατικές διαδικασί-
ες και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από εισήγησή µου 
ενέκρινε την Μελέτη για τη σηµειακή τροποποίηση του Γε-
νικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου Αχαρνών στη θέση 
του Νέου Νεκροταφείου (Πολεοδοµική Ενότητα 8), "ανοί-
γοντας" έτσι τη νόµιµη και αξιόπιστη οδό για την Επέκταση 
του Νέου Κοιµητηριού ∆ήµου Αχαρνών. 

Πέραν αυτού ύστερα από ενέργειες µας "έκλεισαν" υπο-
θέσεις οικογενειακών τάφων που εκκρεµούσαν εδώ και πά-
νω από 10 χρόνια. Υποθέσεις που ταλαιπωρούσαν άδικα 
πολίτες του ∆ήµου Αχαρνών, οι οποίοι πέρα από τη δοκι-
µασία της απώλειας είχαν να αντιµετωπίσουν και γραφειο-
κρατικές διαδικασίες, αδιέξοδες πολιτικές και φρούδες υπο-
σχέσεις".

ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟ 
Ο Παγκόσµιος Πρωταθλητής Γιώργος Αθανασιάδης 
Υποψήφιος µε τον Γιάννη Κασσαβό!

Η πρώην Πρόεδρος ΚΥΠΕΚΟ Ελένη Αβραµίδη 
στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Κασσαβού

Ε ίναι από τους αθλητές εκείνους που διαχρονικά τίµη-
σε την Ελλάδα όσο λίγοι, ενώ ταυτόχρονα δεν ξέχασε 
τις Αχαρνές, την πόλη που µεγάλωσε. Ο λόγος για τον 

Παγκόσµιο Πρωταθλητή Ελευθέρας Πάλης Γιώργο Αθανα-
σιάδη που ανήκει πλέον επίσηµα στην παράταξη ΑχαρΝΑΙ 
Ενεργοί Πολίτες! Ο Γιώργος Αθανασιάδης συστρατεύεται 
στο πλευρό του Γιάννη Κασσαβού καθώς αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του να συµµετέχει στο ψηφοδέλτιο της παρά-
ταξης στις προσεχείς δηµοτικές εκλογές δηλώνοντας πως: 
«Αποφάσισα να συµµετάσχω στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη 
Κασσαβού γιατί εµπιστεύοµαι απόλυτα τον ίδιο και τις προ-
θέσεις του. Είµαι βέβαιος πως µαζί µε τον Γιάννη Κασσαβό 
θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν ώστε να ενισχύσουµε τον µα-
ζικό αθλητισµό στην πόλη µας, αλλά ταυτόχρονα να βελτι-
ώσουµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου.»

Ο Γιώργος Αθανασιάδης είναι µέλος πολύτεκνης οικο-
γένειας, ενώ και ο ίδιος είναι παντρεµένος και πατέρας 3 παι-
διών. Ζει στις Αχαρνές από το 1968, είναι Υπάλληλος της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού από το 1984 και Οµο-
σπονδιακός Προπονητής από το 1997 έως το 2006 σε Ολυ-
µπιακές και Εθνικές Οµάδες Ελευθέρας Πάλης. 

Έχει στεφθεί 2 φορές Παγκόσµιος Πρωταθλητής (1987 – 1990), Πρωταθλητής Ευρώπης (1987), 
3 φορές 1ος Μεσογειονίκης (1983-1987-1993), ενώ συµµετείχε και σε 5 Ολυµπιακούς Αγώνες σε 
Λος Άντζελες, Σεούλ, Βαρκελώνη (11ος) , Σίδνευ, και Αθήνα. 

Παράλληλα µε την αθλητική του δραστηριότητα ο Γιώργος Αθανασιάδης είναι Ιδρυτικό Μέλος 
του Συλλόγου Τριτέκνων Αχαρνών «Η Ζεστή Αγκαλιά», του «Συλλόγου Ποντίων Ροµανία» στο Ν. 
Ηράκλειο, καθώς επίσης και του «Συλλόγου Τιτάνες Μενιδίου». 

Έχει βραβευτεί µε το βραβείο «Ήθος Αθλητή» το 1983 από την Πολιτεία, από τους Πρωθυπουρ-
γούς ως Αθλητής το 1992,1996 και το 2000, ενώ έχει τιµηθεί από την Ελληνική Ολυµπιακή Επι-
τροπή, την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, πολλούς ∆ήµους της χώρας και τέλος έχει βραβευτεί 
ως ο 2ος Καλύτερος Αθλητής από την Ένωση Συντακτών Ελλάδος το 1987 και το 1990. 

Φυσικά ο Γιώργος Αθανασιάδης δεν ξέχασε ποτέ την πόλη του, κι αυτό είναι γνωστό καθώς δι-
ετέλεσε Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµού Αχαρνών και ∆ηµοτικός Σύµβουλος από το 2007 
έως το 2010, και παράλληλα ∆ιοικητικό Μέλος του Συµβουλίου Αθλητισµού της ΤΕ∆ΚΝΑ.

Μ ία ισχυρή γυναικεία 
προσωπικότητα ενισχύ-
ει από σήµερα την πα-

ράταξη του Γιάννη Κασσαβού 
ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες. Η Οι-
κονοµολόγος και πρώην Πρόε-
δρος του ΚΥΠΕΚΟ Ελένη Αβρα-
µίδη συστρατεύεται µε τον Γιάν-
νη Κασσαβό για να δώσουν µαζί 
τον αγώνα των δηµοτικών εκλο-
γών ώστε το έργο που ξεκίνησε 
να µην διακοπεί άδοξα.

«Στηρίζω τον Γιάννη Κασσα-
βό γιατί εκτιµώ τον ίδιο σαν προ-
σωπικότητα αλλά και γιατί θεω-
ρώ πως αυτά τα χρόνια δούλεψε 
σκληρά για να εξοµαλύνει την 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση 
που παρέλαβε. Παρόλες τις δυ-
σκολίες ο ∆ήµος Αχαρνών µπή-
κε σε τροχιά ανάπτυξης κι αυτό 
είναι κάτι που όλοι οφείλουµε να παραδεχτούµε. Θα είµαι στο πλευ-
ρό του για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και γιατί θεωρώ πως 
οι γυναίκες έχουµε και πρέπει να δώσουµε τον καλύτερο µας εαυτό 
αν θέλουµε να δούµε την πόλη µας να αλλάζει» δήλωσε η κ. Αβρα-
µίδη.

Η Ελένη Αβραµίδη του Ηλία είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού 
τµήµατος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ερ-
γάστηκε σαν Στέλεχος Οικονοµικών Υπηρεσιών σε µεγάλες εταιρίες, 
ενώ από το 2005 είναι Ελεύθερος Επαγγελµατίας Οικονοµικός Σύµ-
βουλος - Φοροτεχνικός.

Τέλος, διετέλεσε ∆ηµοτική Σύµβουλος στον ∆ήµο Αχαρνών την 
περίοδο 2006-2010.
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟ 

Ο Πασχάλης Βραµπάκης στο πλευρό 
του Γιάννη Κασσαβού στις προσεχείς εκλογές

Αµαλία Βλάχου: Στο πλευρό του Γιάννη Κασσαβού 
γιατί έθεσε ως προτεραιότητα τον άνθρωπο!

Γ. Αγγελακόπουλος: Ο Γιάννης Κασσαβός σαν ∆ήµαρχος 
απέδειξε πως και µε ελλιπή µέσα µπορεί να βάλει τάξη!

Έ νας ακόµη γνωστός επαγγελµα-
τίας των Αχαρνών συστρατεύε-
ται στο πλευρό του Γιάννη Κασ-

σαβού, ο Πασχάλης Βραµπάκης ανήκει 
και επίσηµα στην παράταξη ΑχαρΝΑΙ 
Ενεργοί Πολίτες. 

«Έχοντας ζήσει από κοντά µέσω του 
αείµνηστου πατέρα µου τι σηµαίνει να 
προσπαθείς να λύσεις τα προβλήµατα 
των συνδηµοτών σου αποφάσισα να 
σταθώ στο πλευρό του Γιάννη Κασσα-
βού, καθώς θεωρώ πως είναι ο άνθρω-
πος εκείνος που πάλεψε να λύσει προ-
βλήµατα ετών. Τα κατάφερε και αυτήν 
προσπάθεια θα την καρπωθούν όλοι οι 
συνδηµότες µου. Έργα που µπήκαν σε 
τροχιά υλοποίησης δεν πρέπει µε την 
ψήφο µας να τα σταµατήσουµε! Αντιθέ-
τως, πρέπει στηρίζοντας τον Γιάννη 
Κασσαβό να στηρίξουµε την ανάπτυξη 
και τα έργα πνοής» δήλωσε ο Πασχά-
λης Βραµπάκης. 

Ο Πασχάλης Βραµπάκης διατηρεί 
εργαστήριο µαρµαρογλυπτικής, είναι 
παντρεµένος µε την Αφροδίτη Γκανατσούλα και πατέρας 2 παιδιών, ενώ είναι γιος 
του αείµνηστου τέως Αντιδηµάρχου Νικόλαου Βραµπάκη, ενός εργατικού και ιδιαί-
τερα αγαπητού µέλους της τοπικής κοινωνίας που φεύγοντας από την ζωή άφησε 
ένα δυσαναπλήρωτο κενό πίσω του.

Μ ία πολλά υποσχόµενη νέα 
συνδηµότισσα µας εντά-
χθηκε στην οικογένεια της 

παράταξης ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολί-
τες. Η Αµαλία Βλάχου ∆ικηγόρος 
ανήκει από σήµερα στην παράταξη 
του Γιάννη Κασσαβού. 

«Αποδέχτηκα την πρόσκληση του 
Γιάννη Κασσαβού γιατί θεωρώ πως 
κατά την διάρκεια της θητείας του 
προτεραιότητά του ήταν ο άνθρωπος 
και τα προβλήµατα διαβίωσής του. 
Οι ενέργειες του και µέσω της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας, αλλά και άλλων 
υπηρεσιών του ∆ήµου έχουν απο-
δείξει πως στάθηκε δίπλα στους συν-
δηµότες που είχαν λίγη περισσότερη 
ανάγκη για βοήθεια από όλους εµάς. 
Πιστεύω πως µέσα από την επαγγελ-
µατική µου πορεία και τις συνεργασί-
ες που έχω πραγµατοποιήσει µε την 
Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
µπορώ να προσφέρω στους συνδη-
µότες που έχουν ανάγκη. Για τον λό-
γο αυτό θα είµαι Υποψήφια στις προσεχείς δηµοτικές εκλογές µε την παράτα-
ξη ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες» δήλωσε η Αµαλία Βλάχου η οποία αν και µόλις 
29 ετών διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό, ενώ οι περισσότεροι την γνωρίζουν 
και από την συνεργασία της µε γνωστό δικηγορικό γραφείο των Αχαρνών. Εί-
ναι γέννηµα θρέµµα της Αχαρναϊκής γης και είναι απόφοιτη της Νοµικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Έ νας ακόµη νέος συνδηµότης 
µας ο Γιάννης Πουραίµης, 
αποφάσισε να ασχοληθεί 

ενεργά µε τα κοινά και να σταθεί 
στο πλευρό του Γιάννη Κασσαβού. 
Ο Γιάννης Πουραίµης ανήκει πλέον 
στην οικογένεια της παράταξης 
ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες µε την 
οποία θα είναι Υποψήφιος στις προ-
σεχείς δηµοτικές εκλογές.

«Εµπιστεύοµαι τον Γιάννη Κασ-
σαβό αλλά κυρίως αναγνωρίζω το 
έργο που µε προσπάθεια και σκλη-
ρή δουλειά έχει µέχρι σήµερα 
πραγµατοποιήσει στις Αχαρνές. Η 
στήριξη στο πρόσωπό του είναι µο-
νόδροµος αν επιθυµούµε όλα τα 
έργα πνοής που έχουν προγραµµα-
τιστεί από τον ίδιο, να γίνουν πραγ-
µατικότητα. Οι Αχαρνές δεν χρειά-
ζονται «µαθητευόµενους µάγους» 
αλλά ανθρώπους µε όραµα και 
όρεξη για δουλειά και προσφορά στον συνδηµότη.» δήλωσε ο Γιάννης 
Πουραίµης.

Ο Γιάννης Πουραίµης δεν φοβάται την δουλειά αντιθέτως από µικρή 
ηλικία εργάζεται έως και σήµερα σε µία από τις πιο γνωστές ταβέρνες της 
πόλης που διατηρεί η οικογένεια του «Ο Λιαµπόβας».

Έ νας εργατικός νέος συνδηµότης 
µας ο Γιώργος Αγγελακόπουλος, 
συστρατεύεται µε την παράταξη 

ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες καθώς αποδέ-
χτηκε την πρόσκληση του Γιάννη Κασσα-
βού να δώσουν κοινό αγώνα ώστε το έρ-
γο που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια στις Αχαρ-
νές να µην διακοπεί. 

«Ξεχώρισα τον Γιάννη Κασσαβό γιατί 
σαν ∆ήµαρχος απέδειξε πως ακόµη και µε 
ελλιπή µέσα µπόρεσε να βάλει τάξη στην 
αταξία που είχαν εγκαταστήσει προηγού-
µενες δηµοτικές αρχές. Όταν νοικοκυρεύ-
εις τα οικονοµικά του σπιτιού σου µόνο 
τότε µπορείς να αρχίζεις τα έργα ανακαίνι-
σης και τις επισκευές. Αυτό το γνωρίζω 
πολύ καλά λόγω επαγγελµατικής εµπει-
ρίας κι αυτό είδα πως έπραξε συνειδητά ο 
Γιάννης Κασσαβός για την πόλη µας. Έβα-
λε τάξη στα οικονοµικά, αλλά ταυτόχρο-
να και τις βάσεις για έργα ανάπτυξης όπως 
είναι η αποχέτευση στον Κόκκινο Μύλο 
ένα έργο ζωής που ταλαιπωρούσε δεκά-
δες χρόνια εκατοντάδες συνδηµότες µου. Η αποχέτευση στον Κόκκινο Μύλο είναι 
ένα πραγµατικό έργο που σήµερα υλοποιείται, δεν είναι «µακέτα» κι αυτό το πέτυ-
χε ο Γιάννης Κασσαβός µε σκληρή δουλειά» δήλωσε ο Γιώργος Αγγελακόπουλος.

Ο Γιώργος Αγγελακόπουλος είναι 36 ετών, εργολάβος ανακαινίσεων, ζει και ερ-
γάζεται στον Κόκκινο Μύλο, ενώ έχει ασχοληθεί κατά το παρελθόν και µε τον αθλη-
τισµό ενεργά ως ποδοσφαιριστής.

Ο Γιάννης Πουραίµης - Λιαµπόβας 
υποψήφιος µε τον Γιάννη Κασσαβό
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Καλή Ανάσταση,
Χριστός Ανέστη
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Βρισκόµαστε µπροστά σε µία σηµαντική 
εκλογική αναµέτρηση που θα 
καθορίσει την πορεία του δήµου 

Αχαρνών. Σήµερα όσο ποτέ άλλοτε είµαι 
πεπεισµένος ότι η νέα γενιά του δήµου µας, 
πρέπει να µπει µπροστά και να πάρει την 
ευθύνη για το µέλλον της αλλά και για το 
µέλλον των παιδιών της. 

Η εικόνα που σήµερα παρουσιάζει η πόλη µας, 
δεν είναι αντάξια της ιστορικής της ταυτότητας αλλά 
ούτε και των ανθρώπων που µε κόπο και 
εντιµότητα ζουν και πορεύονται µέσα σε αυτή. 

Σε αυτές τις δηµοτικές εκλογές αποφάσισα να 
συµµετάσχω ενεργά για πρώτη φορά,  στο πλευρό 
του Παναγιώτη Γρηγοριάδη, τρέφοντας βαθιά 
εκτίµηση για το έργο που έχει προσφέρει µέχρι 
σήµερα αλλά και λόγω των καταξιωµένων 
στελεχών που πλαισιώνουν  
την δηµοτική παράταξη «Νέα ∆ύναµη». 

Με οδηγό µας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, το οποίο καταρτίσαµε από κοινού µε 
όλα τα στελέχη της παράταξης µας, µπορούµε να εγγυηθούµε άµεσες και δραστικές λύσεις 
για όλα τα ζητήµατα που µέχρι σήµερα παραµένουν άλυτα. 

Ως αθλητής και Τοµεάρχης Βαρέων Αθληµάτων, γνωρίζω από πρώτο χέρι τα 
προβλήµατα µε τα οποία έρχονται καθηµερινά αντιµέτωπα τα παιδιά που ασχολούνται µε τα 
βαρέα αθλήµατα και πιστεύω πως είναι σηµαντικό να δοθεί η κατάλληλη ώθηση σε αθλητές 
του τόπου µας οι οποίοι µπορούν να µας κάνουν υπερήφανους. 

Ο ∆ήµος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι συνοδοιπόρος και αρωγός της 
προσπάθειάς τους και να αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, προσφέροντάς 
τους την ηθική επιβράβευση και την προώθησή τους δίνοντας επαρκή κίνητρα για να 
συνεχίσουν τον δικό τους αγώνα, ο οποίος όµως µπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της 
εικόνας της πόλης µας. 

Προσωπικά δεσµεύοµαι ότι θα σταθώ στο πλευρό όλων των αθλητών του τόπου µας και 
θα προσπαθήσω µε όλες µου τις δυνάµεις να φανώ αντάξιος της εµπιστοσύνης σας. 

Γιώργος Πετρόπουλος
Τοµεάρχης Βαρέων Αθληµάτων

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

Η πόλη των Αχαρνών,  διαθέτει 
µεγάλες εκτάσεις, οι οποίες 
θα µπορούσαν να 

αξιοποιηθούν κατάλληλα ως προς 
τη δηµιουργία χώρων περίθαλψης 
και φροντίδας των αδέσποτων 
ζώων του δήµου µας. 

Κάτι τέτοιο, δεν είναι καθόλου 
ανέφικτο, αν αναλογιστεί κανείς ότι µε τις 
κατάλληλες διεργασίες και µελέτες, η πόλη 
µας θα µπορούσε πολύ εύκολα να 
αποσπάσει ευρωπαϊκά κονδύλια προς 
αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας ουσιαστικά 
οριστική λύση στο ζήτηµα των αδέσποτων 
ζώων, όπως έχουν πράξει και άλλοι δήµοι 
της χώρας µας. 

Ως Τοµεάρχης Προστασίας και 
Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, εργάζοµαι 
επί του συγκεκριµένου θέµατος και θεωρώ 
πως πρώτα απ’ όλα ως άνθρωποι θα πρέπει να σεβόµαστε και να προστατεύουµε 
οποιαδήποτε µορφή ζωής, µε κάθε τρόπο. 

Στο πρόγραµµά µας, έχουµε συµπεριλάβει µε ιδιαίτερη ευαισθησία την 
δηµιουργία ειδικών χώρων που θα φιλοξενούν και θα αποτελέσουν το καταφύγιο 
για όλα τα αδέσποτα ζώα του δήµου µας, βασισµένων σε ευρωπαϊκά πρότυπα και 
πάντοτε µε γνώµονα την καλύτερες συνθήκες διαβίωσής τους. 

Σκοπός όµως της δηµιουργίας των χώρων περίθαλψης και φροντίδας, είναι και η 
αλληλένδετη προσπάθεια που οφείλουµε να καταβάλουµε ως αυριανή δηµοτική 
αρχή, προκειµένου να ευαισθητοποιήσουµε τους πολίτες και να τους παροτρύνουµε 
να τα υιοθετήσουν. 

Σε αυτή την προσπάθεια που έχουµε ήδη ξεκινήσει, ζητώ την στήριξή σας γιατί 
πάνω απ’ όλα θεωρώ υποχρέωσή µας να διδάξουµε στα παιδιά µας, την αγάπη  
για τα ζώα η οποία αναµφισβήτητα δηµιουργεί ανθρώπους ψυχικά υγιέστερους 
και περισσότερο ευαισθητοποιηµένους, πράγµα το οποίο η πόλη  
των Αχαρνών χρειάζεται.

Γιώργος Μαυρίδης
Τοµεάρχης Προστασίας και 

Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη»  Αχαρνών

H Νέα Γενιά του δήµου µας  πρέπει να µπει 
µπροστά και να πάρει στα χέρια της την ευθύνη για 
το µέλλον της και για το µέλλον των παιδιών της

H προστασία των αδέσποτων ζώων 
δηµιουργεί ανθρώπους ψυχικά  
υγιέστερους και ευαισθητοποιηµένους

Συµπολίτισσες και συµπολίτες, 

Ο λιγοστός πλέον χρόνος που έχει 
αποµείνει µέχρι την 
πραγµατοποίηση των 

δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου,  
που θα καθορίσουν το µέλλον του 
τόπου µας, για να έχει ο κάθε πολίτης 
καθαρή και σωστή κρίση,  η οποία θα 
τον οδηγήσει στη σωστή επιλογή της 
επόµενης δηµοτικής αρχής, έπρεπε ήδη 
να έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα και τόσο 
η δηµοτική αρχή όσο και το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να έχουν καταθέσει ενώπιον 
των πολιτών του δήµου µας όλα τα 
οικονοµικά στοιχεία που τον αφορούν. 

Προσωπικά, θα εξαντλήσω όλα τα 
περιθώρια ώστε ακόµα και την ύστατη 
στιγµή να καταφέρω να αναγκάσω την 
δηµοτική αρχή να δηµοσιεύσει τα 
οικονοµικά στοιχεία του δήµου 
Αχαρνών, όπως άλλωστε είναι 
υποχρεωµένη να πράξει σύµφωνα µε 
το νόµο. 

Η αποφυγή της δηµοσίευσης των 
οικονοµικών στοιχείων του δήµου µας, 
καταδεικνύει όχι µόνο την  αφερεγγυότητα 

όσων είχαν και  έχουν άµεση ή έµµεση 
σχέση µε το θέµα αλλά και τις βαρύτατες 
ευθύνες για το γεγονός ότι ο δήµος µας 
είναι υπερχρεωµένος και µη βιώσιµος 
λόγω της αδιαφάνειας και της λεηλασίας 
που έχουν υποστεί τα ταµεία του δήµου, 
την στιγµή που θα έπρεπε να εµφανίζουν 
πλεονάσµατα. 

Εδώ και δύο δεκαετίες, οδηγούν 
τους πολίτες στις κάλπες φυλάσσοντας 
κλειδωµένα στο σκοτάδι τα οικονοµικά 
στοιχεία του δήµου, πράγµα το οποίο 
επιχειρούν να πράξουν για ακόµα µία 
φορά ώστε να εκλεχθεί µία δηµοτική 
αρχή που θα συνεχίσει το έργο 
αδιαφανών συναλλαγών και της 
καταλήστευσης των ταµείων 
του δήµου µας.  

Σε αυτές τις δηµοτικές εκλογές, είναι 
σίγουρο ότι οι πολίτες γνωρίζουν πλέον 
πολύ καλά µε ποιους έχουν να κάνουν και 
δεν θα επιτρέψουν να έχουν καµία τύχη 
στη διοίκηση του δήµου, αυτοί που µέχρι 

σήµερα ευκαιριακά µεταπηδούν από 
παράταξη σε παράταξη αλλά και οι 
επικεφαλείς τους που τους περισυλλέγουν 
πιστεύοντας ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα 
υφαρπάξουν τη διοίκηση του δήµου µας, 
για να έχουν τα ταµεία του δήµου στη 
διάθεσή τους για άλλη µία τετραετία και να 
τα διαχειρίζονται κατά το δοκούν, χωρίς να 
δίνουν λογαριασµό σε κανέναν. 

Συνδηµότισσες και συνδηµότες, 

Η 26η Μαΐου, πρέπει να είναι η µέρα 
που θα αποδείξει ότι οι πολίτες των 
Αχαρνών νοιάζονται για την πόλη τους, 
αγαπούν την πόλη τους, διεκδικούν για 
την πόλη τους  και µπορούν να 
εξασφαλίσουν ένα λαµπρό  µέλλον για 
τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών

∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη»

Στις 26 Μαΐου οι δηµότες των Αχαρνών στέλνουν ηχηρό
µήνυµα και αλλάζουν σελίδα στην ιστορία της πόλης µας!
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Συναντήσεις Οδυσσέα Καµπόλη 
µε φορείς των Αχαρνών
Κύκλο συναντήσεων 
µε φορείς, συλλόγους 
και ενώσεις που δρα-
στηριοποιούνται στις 
Αχαρνές, πραγµατοποι-
εί ο υποψήφιος ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών Οδυσσέ-
ας Καµπόλης από κοι-
νού µε υποψήφιους δη-
µοτικούς συµβούλους 
της παράταξης που 
ηγείται Αχαρνείς – Μαζί 
Μπορούµε.

 Την ∆ευτέρα 8 
Απριλίου ο κος Καµπόλης 
συναντήθηκε µε το ∆Σ του 
Συλλόγου «Καπετάν Ευ-
κλείδης», όπου υπήρξε γό-
νιµος διάλογος. Ο Οδυσ-
σέας Καµπόλης εξήρε το 
εθελοντικό έργο του συλ-
λόγου και τόνισε πως, τό-
σο ο ίδιος όσο και συνολι-
κά η παράταξη Αχαρνείς, 
θα σταθεί αρωγός σε κάθε 
πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς, ενώ σηµείωσε πως η ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να στηρίζει 
τους φορείς που έχουν πραγµατική δράση µέσα στην τοπική κοινωνία.

 Την Τρίτη 9 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε την Ένωση Γονέων Αχαρνών. 
Το ∆Σ της Ένωσης ανέπτυξε όλα τα σοβαρά ζητήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν τα σχολεία της πε-
ριοχής µας, ενώ κατέθεσε και τις διεκδικήσεις του γονεϊκού κινήµατος στις Αχαρνές. Ο Οδυσσέας 
Καµπόλης υπογράµµισε στη διάρκεια της συζήτησης ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν θε-
σµικά απαντήσεις για την χρηµατοδότηση των σχολείων, ενώ συµφώνησε µε την εφαρµογή του 
φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων που µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στην επιχο-
ρήγηση των σχολικών µονάδων. Απόλυτη σύµπνοια υπήρξε µε την Ένωση Γονέων και στο θέµα 
του Τοπικού Συµβουλίου Παραβατικότητας και στην προβλεπόµενη λειτουργία του, προκειµένου 
να αντιµετωπιστεί το σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πόλη µας µε την εγκληµατικότητα.

Οι Αχαρνείς – Μαζί Μπορούµε έχουν διαχρονικά στηρίξει τους αγώνες για καλύτερη ∆ηµόσια 
και ∆ωρεάν Παιδεία. Υιοθετούν συνολικά τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις του γονεϊκού κινήµα-
τος και θα πρωτοστατούν όπως και να έχει στους κοινωνικούς αγώνες για την Παιδεία και την Υγεία. 
Στο πλαίσιο αυτό θα στηρίξουµε και θα αγωνιστούµε για την θέσπιση ορίων στις κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας τόσο για την ακτινοβολία, όσο και για τις αποστάσεις από σχολεία και νοσηλευτικά 
ιδρύµατα. 

Την Τετάρτη 10/4 υπήρξε συνάντηση µε την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία Αχαρνών και Φυ-
λής.  Σε ένα πολύ ζεστό και οικείο κλίµα και περιβάλλον έγινε µια πολύ καλή και εποικοδοµητική 
συζήτηση.  Τα θέµατα ήταν πολλά αλλά και οι λύσεις εξίσου, βάσει προγράµµατος και οργάνω-
σης που, όπως υπογράµµισε ο Οδυσσέας Καµπόλης, θα στηριχτεί στη µέθοδο και τη γνώση. Εδώ 
να σηµειώσουµε ότι το Σάββατο 13 Απριλίου η Αντικαρκινική Εταιρεία θα προσφέρει δωρεάν τεστ 
ΠΑΠ σε όσες γυναίκες ενδιαφέρονται.

Συνολικά από τις επαφές που είχε έως τώρα ο Οδυσσέας Καµπόλης και οι οποίες θα συνεχι-
στούν το επόµενο διάστηµα, διαπιστώθηκε ένα κοινό σηµείο. Όλοι οι φορείς εξέφρασαν την δυ-
σφορία τους για την στάση της δηµοτικής αρχής και σύσσωµοι τόνισαν ότι δεν στάθηκε στο ύψος 
των περιστάσεων και δεν κατάφερε να προσφέρει την παραµικρή βοήθεια. Βεβαίως η οικονοµική 
κατάσταση του ∆ήµου είναι γνωστή, ωστόσο οφείλουµε όλες και όλοι να φροντίσουµε να στηρί-
ξουµε τις κοινωνικές πρωτοβουλίες, να στηρίξουµε την εθελοντική προσφορά των συµπολιτών 
µας, ιδίως όταν έρχονται να καλύψουν κενά που κανονικά θα έπρεπε να τα διευθετεί ο ίδιος ο δή-
µος.

Μαζί µπορούµε να τα αλλάξουµε όλα αυτά. Μαζί µπορούµε να µετατρέψουµε τις Αχαρνές σε 
µια φωτεινή πόλη κυριολεκτικά και µεταφορικά. Είναι στο χέρι µας!

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ   ΚΑΜΠΟΛΗΣ : 
Με σύγχρονη και καθαρή 
αντίληψη  το  νέο  µοντέλο 
για τη διοίκηση  των ∆ήµων 
Σήµερα, όσο ποτέ, είναι µονόδροµος, η τοπική αυτοδιοίκηση να αποτελέσει την 
κοιτίδα τοπικής ανάπτυξης µε αυξηµένη συµµετοχικότητα των πολιτών.

Άλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι όταν οι τοπικές κοινωνίες αλληλοεπιδρούν ουσι-
αστικά µε την εκάστοτε δηµοτική αρχή το αποτέλεσµα όχι απλά είναι προς όφελος 
των πολιτών αλλά δηµιουργούνται οι συνθήκες για τις επόµενες γενιές να µπορέ-
σουν να δηµιουργήσουν, να βρουν µια κληρονοµιά για την οποία θα είναι υπερή-
φανοι και εν τέλει να πάρουν την σκυτάλη και να δηµιουργήσουν το µέλλον που 
ονειρεύονται και όχι να προσπαθούν να διορθώσουν τις στρεβλώσεις του παρελ-
θόντος.

Άλλωστε κάτι ανάλογο οραµατιζόµαστε και εµείς για τον ∆ήµο Αχαρνών, µια 
περιοχή διαχρονικά υπερήφανη, έναν γίγαντα που οι παρελθοντικές διοικήσεις κρα-
τούν εν υπνώσει λόγω της κακοδιαχείρισης και ουσιαστικά της πτώχευσης του.

Η πρωτοβουλία µας ως ανεξάρτητη παράταξη, ως κίνηση πολιτών ακριβώς αυ-
τό τον στόχο έχει. Να επαναφέρει τον δήµο στην τροχιά της ανάπτυξης, της καθη-
µερινής δηµιουργίας και της δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι πολίτες να εί-
ναι υπερήφανοι για την πόλη τους. Ωστόσο τίποτα απ όλα αυτά δεν µπορεί να γί-
νει αν δεν αλλάξει το µοντέλο διοίκησης στην πράξη και όχι µε ευχολόγια.

Και πως θα γίνει αυτό; Σίγουρα µε µεγάλο κόπο και µε αδιαπραγµάτευτες αρχές 
την διαφάνεια, την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών διεθνώς, την εµπιστοσύ-
νη στα ικανά στελέχη και εργαζόµενους των δήµων, την ανάδειξη δηµοτικών αρ-
χών που έχουν συγκεκριµένες προτάσεις και οδικό χάρτη εφαρµογής τους καθώς 
και µε την αξιοποίηση των εργαλείων που δίνονται στους δήµους και αφορούν την 
καινοτοµία, τις νέες τεχνολογίες και τις έξυπνες εφαρµογές που βελτιώνουν την κα-
θηµερινότητα του πολίτη.

Και όλα αυτά µε όρους συναίνεσης και σύγκλισης καθώς και αυξηµένης συµµε-
τοχικότητας.

Γιατί µόνο µαζί µπορούµε.
  Ο∆ΥΣΣΕΑΣ   ΚΑΜΠΟΛΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
«ΑΧΑΡΝΕΙΣ - ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ   ΚΑΜΠΟΛΗΣ 
«ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»
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Ο∆ΥΣΣΕΑΣ   ΚΑΜΠΟΛΗΣ 
«ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Συνδιαµορφώνει
το αύριο για το Μενίδι,
µε φορείς και πολίτες, 
ο Οδυσσέας Καµπόλης
Συναντά καθηµερινά πολίτες των 

Αχαρνών και ακούει. Εντάσσει 
τις προτάσεις τους, σε ένα πλαί-

σιο πολιτικής εφαρµογής. Οι πολίτες 
που τον συναντούν λένε πως αυτή η 
πρακτική είναι πρωτόγνωρη, µια και 
οι περισσότεροι από τους υποψηφί-
ους, στο πρόσφατο παρελθόν, σχε-
δόν αγνοούσαν τις θέσεις των πολι-
τών … Αυτή η επικοινωνία του κ. Κα-
µπόλη µε τους πολίτες είναι πυκνή 
και συνεχής…

Τη ∆ευτέρα 8 Απριλίου ο κος Καµπό-
λης συναντήθηκε µε το ∆Σ του Συλλόγου 
«Καπετάν Ευκλείδης», όπου υπήρξε γόνι-
µος διάλογος. Ο Οδυσσέας Καµπόλης εξή-
ρε το εθελοντικό έργο του συλλόγου και 
τόνισε πως, τόσο ο ίδιος όσο και συνολικά 
η παράταξη Αχαρνείς, θα σταθεί αρωγός 
σε κάθε πρωτοβουλία κοινωνικής προ-
σφοράς, ενώ σηµείωσε πως η ∆ηµοτική 
Αρχή οφείλει να στηρίζει τους φορείς που 
έχουν πραγµατική δράση µέσα στην τοπι-
κή κοινωνία.

Την Τρίτη 9 Απριλίου πραγµατοποιήθη-
κε συνάντηση µε την Ένωση Γονέων Αχαρ-
νών. Το ∆Σ της Ένωσης ανέπτυξε όλα τα 
σοβαρά ζητήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν 
τα σχολεία της περιοχής µας, ενώ κατέθεσε 
και τις διεκδικήσεις του γονεϊκού κινήµατος 
στις Αχαρνές. Ο Οδυσσέας Καµπόλης υπο-
γράµµισε στη διάρκεια της συζήτησης ότι 
θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν θε-
σµικά απαντήσεις για την χρηµατοδότηση 
των σχολείων, ενώ συµφώνησε µε την 
εφαρµογή του φόρου ηλεκτροδοτούµε-
νων χώρων που µπορεί να λειτουργήσει 
συµπληρωµατικά στην επιχορήγηση των 
σχολικών µονάδων. Απόλυτη σύµπνοια 
υπήρξε µε την Ένωση Γονέων και στο θέµα 
του Τοπικού Συµβουλίου Παραβατικότη-
τας και στην προβλεπόµενη λειτουργία 
του, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το σο-
βαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πόλη 
µας µε την εγκληµατικότητα.

Οι Αχαρνείς – Μαζί Μπορούµε έχουν 
διαχρονικά στηρίξει τους αγώνες για καλύ-
τερη ∆ηµόσια και ∆ωρεάν Παιδεία. Υιοθε-
τούν συνολικά τις προτάσεις και τις διεκδι-
κήσεις του γονεϊκού κινήµατος και θα πρω-
τοστατούν όπως και να έχει στους κοινωνι-
κούς αγώνες για την Παιδεία και την Υγεία. 

Στο πλαίσιο αυτό θα στηρίξουµε και θα 
αγωνιστούµε για την θέσπιση ορίων στις 
κεραίες κινητής τηλεφωνίας τόσο για την 
ακτινοβολία, όσο και για τις αποστάσεις 
από σχολεία και νοσηλευτικά ιδρύµατα.

Την Τετάρτη 10/4 υπήρξε συνάντηση µε 
την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία Αχαρ-
νών και Φυλής.  Σε ένα πολύ ζεστό και οι-
κείο κλίµα και περιβάλλον έγινε µια πολύ 
καλή και εποικοδοµητική συζήτηση.  Τα θέ-
µατα ήταν πολλά αλλά και οι λύσεις εξί-
σου, βάσει προγράµµατος και οργάνωσης 
που, όπως υπογράµµισε ο Οδυσσέας Κα-
µπόλης, θα στηριχτεί στη µέθοδο και τη 
γνώση. Εδώ να σηµειώσουµε ότι το Σάββα-
το 13 Απριλίου η Αντικαρκινική Εταιρεία θα 
προσφέρει δωρεάν τεστ ΠΑΠ σε όσες γυ-
ναίκες ενδιαφέρονται.

Συνολικά από τις επαφές που είχε έως 
τώρα ο Οδυσσέας Καµπόλης και οι οποίες 
θα συνεχιστούν το επόµενο διάστηµα, δια-
πιστώθηκε ένα κοινό σηµείο. Όλοι οι φο-
ρείς εξέφρασαν την δυσφορία τους για την 
στάση της δηµοτικής αρχής και σύσσωµοι 
τόνισαν ότι δεν στάθηκε στο ύψος των πε-
ριστάσεων και δεν κατάφερε να προσφέρει 
την παραµικρή βοήθεια. Βεβαίως η οικονο-
µική κατάσταση του ∆ήµου είναι γνωστή, 
ωστόσο οφείλουµε όλες και όλοι να φρο-
ντίσουµε να στηρίξουµε τις κοινωνικές 
πρωτοβουλίες, να στηρίξουµε την εθελο-
ντική προσφορά των συµπολιτών µας, ιδί-
ως όταν έρχονται να καλύψουν κενά που 
κανονικά θα έπρεπε να τα διευθετεί ο ίδιος 
ο δήµος.

Μαζί µπορούµε να τα αλλάξουµε όλα 
αυτά. Μαζί µπορούµε να µετατρέψουµε τις 
Αχαρνές σε µια φωτεινή πόλη κυριολεκτι-
κά και µεταφορικά. Είναι στο χέρι µας!
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«Η σχέση µας µε την τοπική εξουσία είναι αυστηρά 
προσδιορισµένη: Συµµετέχουµε σε ό,τι µπορεί 
να πάει µπροστά την πόλη, γυρίζουµε την πλά-

τη σε κάθε τι αναχρονιστικό≥! 
Τα παραπάνω ανέφερε, µεταξύ άλλων, ο Θεόφιλος 

Αφουξενίδης κατά τη διάρκεια του Αγιασµού του εκλογικού 
κέντρου  της παράταξης ‘’Αχαρνές, Αλλαγή Τώρα’’.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους άνθρωποι 
της κεντρικής πολιτικής σκηνής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
αλλά και  πλήθος απλού κόσµου. 

Μετά το πέρας του αγιασµού ακολούθησε η οµιλία του 
κ. Αφουξενίδη. Ο λόγος του σύντοµος µεν αλλά ενωτικός, 
γεµάτος ουσία και ευαισθησία για τους συνδηµότες µας και 
τα προβλήµατα τους. Το µήνυµα απλό και ξεκάθαρο: “Όλοι 
µαζί ενωµένοι για το αύριο του δήµου, προκειµένου οι Αχαρ-
νές να αλλάξουν σελίδα”:

“Χτίζουµε ρεαλιστικές και άµεσες λύσεις στα επείγοντα 
ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν κυριολεκτικά 
χθες”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αφουξενίδης, για να τονίσει:

Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσαν και τα µέλη της οι-
κογένειας του Θεόφιλου Αφουξενίδη, ενώ από τις πιο συγκι-
νητικές στιγµές ήταν και οι ευχές που τού έδωσαν η γιαγιά 
και η µητέρας του. Και φυσικά πίσω από έναν πετυχηµένο 
άνδρα, κρύβεται µία σωστή και δεµένη οικογένεια. Η σύζυ-
γος του κ. Αφουξενίδη, Μαρία Χαριτίδη αλλά και ο µικρός 
τους γιος έδωσαν τις δικές τους ευχές και την στήριξη τους 
στον πατέρα και σύζυγο.

Λαϊκή απαίτηση για
«Αλλαγή Τώρα» στον Αγιασµό
του εκλογικού κέντρου
του Θεόφιλου Αφουξενίδη
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
Υποψήφιος Δήµαρχος Αχαρνών

Νίκη ανθρωπιάς πριν τις εκλογές για
την παράταξη του Θεόφιλου Αφουξενίδη
Σε µία συγκινητική και αξιέπαινη 
πράξη προχώρησαν οι άνθρωποι 
της παράταξης “Αχαρνές, Αλλαγή 
Τώρα”.

Με αφορµή τον Αγιασµό του 
εκλογικού κέντρου, ο, Θεόφιλος 
Αφουξενίδης κάλεσε τους υποψήφι-
ους και τους δηµότες, να προσφέ-
ρουν πασχαλινά δώρα, όπως λαµπά-
δες και πασχαλινά αυγά, προκειµέ-
νου να δοθούν στις άπορες οικογέ-
νειες του ∆ήµου. 

Συγκεντρώθηκαν µεγάλες ποσό-
τητες δώρων, τις οποίες έχει αναλά-
βει να διανείµει η Μητρόπολη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως. Ο Θε-
όφιλος Αφουξενιδης και οι συνεργά-
τες του παρέδωσαν το υλικό στον 
Μητροπολίτη Αθηναγόρα, ο οποίος 
εξήρε την προσπάθεια.

Η ξεχωριστή και ανθρώπινη αυτή 
κίνηση, δείχνει - αν µη τι άλλο - ότι 
στις δύσκολες εποχές που βιώνει η 
χώρα και ο δήµος Αχαρνών, οι άν-
θρωποι παραµένουν κοινωνικά ευαί-
σθητοι. 

Υψηλό δείκτη ανθρωπιάς εµπερι-
έχει και η αξιόλογη πρωτοβουλία 
του κ. Αφουξενίδη και των στελεχών 
της παράταξης του.

ο ς της Ανάστασης να τί ει 
τον ρόµο µας προς ένα ευτυχές 
και ηµιουργικό αύριο! α υµί ει 
τον υπέρτατο αλτρουισµό και την 
ανι ιοτελή προσ ορά στον άν ρ πο.

Καλή Ανάσταση και καλό ασχα
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Σ το  τρίπτυχο «ανάπτυξη» κινούνται οι βασικές προτε-
ραιότητες της Ευρώπης Κοσµίδη, πολιτικού µηχανι-
κού και υποψήφιας στην Ανατολική Αττική µε την πα-

ράταξη του Γιώργου Πατούλη.

■ Γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφια στις φετινές αυ-
τοδιοικητικές εκλογές και γιατί µε την παράταξη του κ. Πα-
τούλη;
Η πολιτική στη ζωή µου δεν είναι κάτι καινούργιο. Μεγά-
λωσα µέσα σε µια οικογένεια πολιτικοποιηµένη και εγώ η 
ίδια από τα φοιτητικά µου χρόνια θεωρώ πως είµαι ενεργός 
πολίτης. Σε αυτό το πλαίσιο, αν συνυπολογίσει κανείς πως 
οι πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία χρό-
νια ήταν τόσο πυκνές και τόσο έντονες, θεώρησα χρέος µου 
να ενεργοποιηθώ στην παρούσα συγκυρία. Άρα το βασικό 
ερώτηµα είναι όχι γιατί πολιτεύοµαι αλλά γιατί επέλεξα τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές και τον κ. Γιώργο Πατούλη. Η απά-
ντηση είναι πως βιώνω κι εγώ τα τελευταία χρόνια, καθώς 
ζω και εργάζοµαι στο Μενίδι, την τροµακτική υποβάθµιση 
της Αττικής σε όλα τα επίπεδα. Θα έλεγα, χωρίς δόση υπερ-
βολής, πως η Αττική βρίσκεται αφηµένη στην τύχη της σε 
όλα τα επίπεδα. ∆εν µπορώ βεβαίως να µη συµπεριλάβω 
τα όσα τραγικά συνέβησαν στο Μάτι και στη Μάνδρα, που 
µας ταρακούνησαν όλους και οφείλουµε να µας αφυπνί-
σουν. Σε αυτό το σηµείο θέλω να τονίσω πως δεν επιθυµώ 
να µπω σε πολιτική αντιπαράθεση για το συγκεκριµένο θέ-
µα και να µιλήσω για απόδοση ευθυνών. Όλα, εξάλλου, 
έχουν ειπωθεί και έχουµε αντιληφθεί τι συνέβη. Αυτό που 
θέλω είναι να µη συµβεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο και ο κ. Πα-
τούλης έχει ήδη πολύ ψηλά στην ατζέντα του τα έργα υπο-
δοµής και την πολιτική προστασία, που είναι από τις πρώ-
τες προτεραιότητες για την παράταξή µας Νέα Αρχή.

■ Ποιο θεωρείτε ότι είναι το «επίδικο» σε αυτές τις εκλο-
γές;
Απάντησα κατά το ήµισυ στην προηγούµενη ερώτηση: 
Υποδοµές και πολιτική προστασία είναι στην κορυφή. 
Υπάρχει όµως και κάτι ακόµα. Η ασφάλεια. Ξέρετε πως όσο 
περνάνε τα χρόνια, οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής, και 
ειδικά των πιο αποµακρυσµένων συνοικιών, νιώθουν εγκα-
ταλελειµµένοι. Θα µου πείτε –και ορθώς– πως αυτό είναι 
και θέµα της εκάστοτε κυβέρνησης και του αρµόδιου 
υπουργείου. Και η τοπική αυτοδιοίκηση όµως έχει εργα-
λεία µε τα οποία µπορεί να καταπολεµήσει το έγκληµα. Το 
πρώτο είναι το φως! Θα επιδιώξουµε να φωτίσουµε όλα τα 
σηµεία που είναι σκοτεινά. Και θα το κάνουµε!

■ Πιστεύετε ότι το αποτέλεσµα των αυτοδιοικητικών εκλο-

γών θα παίξει ρόλο και στις εξελίξεις για τις εθνικές εκλο-
γές;
Αυτή είναι µία παράµετρος που δεν τη σκέφτοµαι αυτή τη 
στιγµή. Το πρώτιστο είναι να υπάρξουν νέες διοικήσεις σε 
όλη τη χώρα που θα µπορούν να λύσουν προβλήµατα. 
Μια τέτοια θα είναι η νέα διοίκηση του Γιώργου Πατούλη.

■ Ποιο είναι το κλίµα που προσλαµβάνετε από τις επαφές 
σας µε τους πολίτες;
Είναι κλίµα απογοήτευσης µεν, αλλά και µιας δηµιουργι-
κής πλέον ελπίδας. Όχι κούφιας, σαν αυτήν που έδωσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Οι πολίτες, ξέρετε, είναι πιο ώριµοι απ’ όσο 
θέλουν να τους παρουσιάζουν πολλές φορές. Το ότι το 
2015 πίστεψαν σε κάτι που ήταν, όπως φάνηκε, τελείως 
εκτός πραγµατικότητας το έχουν καταλάβει και πιστεύω 
πως τα λάθη που έχουµε κάνει ως λαός έχουν γίνει πλέον 
δύναµη αλλαγής και δύναµη µιας επανάστασης της λογι-
κής, όπως συνηθίζω να λέω.

■ Είστε πολιτικός µηχανικός, οπότε δεν µπορώ να αντιστα-
θώ και να µη σας ρωτήσω πώς κρίνετε την κατάσταση που 
επικρατεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής από άποψη πολεο-
δοµίας και… τσιµέντου.
Έχουν γίνει πολλά βήµατα, αλλά µπορούν να γίνουν ακό-
µα περισσότερα. Πολεοδοµικά, θα µπορούσε να υπάρχει 
µεγαλύτερη τάξη, αλλά και µεγαλύτερο όραµα. Ξέρετε, η 
δουλειά µου έχει και καλλιτεχνική πλευρά. Θα µπορούσε 
να προσφέρει τα µέγιστα ώστε να οµορφύνει το αστικό πε-

ριβάλλον. Τα τελευταία χρόνια µιλάµε πολύ λίγο για το 
αστικό τοπίο και τις βελτιώσεις που µπορούν να επέλθουν. 
Σας διαβεβαιώ πως είναι πολλές. Το είπατε κι εσείς στην 
ερώτησή σας, που περιλαµβάνει το πράσινο. Μια διαφορε-
τική πολεοδοµική νοοτροπία µαζί µε το πράσινο είναι ένας 
συνδυασµός που θα µπορούσε να απογειώσει τις πόλεις 
µας σε όλη την Αττική! Και να είστε βέβαιοι πως την επόµε-
νη µέρα θα καταθέσω συγκεκριµένο, εντός των οικονοµι-
κών δυνατοτήτων, πλάνο προς αυτή την κατεύθυνση.

■ Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε την ποσόστωση 
των γυναικών στα ψηφοδέλτια των συνδυασµών για τις 
αυτοδιοικητικές, και όχι µόνο, εκλογές;
Είµαι υπέρ, αλλά να σας πω κάτι; Το θέµα δεν είναι θέµα 
ποσόστωσης, είναι της ίδιας της πραγµατικότητας. Κατά πό-
σο δηλαδή αυτές οι γυναίκες που θα συµµετάσχουν στα 
ψηφοδέλτια θα έχουν παράλληλα και την ευκαιρία να προ-
σφέρουν την επόµενη µέρα σε τοµείς που γνωρίζουν, σε 
τοµείς όπου αποδεδειγµένα µπορούν να προσφέρουν πολ-
λά. Εκεί θα κριθεί η κοινωνία µας και όχι απλά στην ποσό-
στωση. Εγώ είµαι σίγουρη πως η δική µου γενιά γυναικών 
έχει πολύ µεγάλο απόθεµα για προσφορά και έργο σε 
όλους τους τοµείς.

■ Αν εκλεγείτε περιφερειακή σύµβουλος, ποιες θα είναι οι 
βασικές προτεραιότητές σας;
Οι βασικές µου προτεραιότητες είναι τρεις: ασφάλεια, υπο-
δοµές και τελικά ανάπτυξη. Πρόκειται για τρεις στόχους 
απόλυτα αλληλένδετους µεταξύ τους. Χωρίς ασφάλεια και 
χωρίς υποδοµές δεν µπορεί να υπάρχει σταθερότητα και 
άρα τελικά ανάπτυξη. Ζω, όπως σας είπα, σε µια περιοχή 
που είναι υποβαθµισµένη. Ξέρω από πρώτο χέρι πως χω-
ρίς το αίσθηµα της ασφάλειας δεν µπορεί να κινηθεί απο-
λύτως τίποτα. Ο φόβος φωλιάζει στις καρδιές των ανθρώ-
πων και λειτουργεί ανασταλτικά για όλες τις δραστηριότη-
τες. Έπειτα, οι υποδοµές αποτελούν τη δεύτερη βασική µα-
γιά για να πάρει µπρος η µηχανή της οικονοµίας. Ξέρετε 
πόσες δυνατότητες έχει η Ανατολική Αττική; Απεριόριστες, 
καθώς διαθέτει µοναδικό φυσικό τοπίο, θάλασσες, αρχαι-
ολογικούς θησαυρούς. Με βάση αυτά µπορούµε να δηµι-
ουργήσουµε την Αττική της επόµενης γενιάς. Και θα το κά-
νουµε!   ∆ηµοσιεύτηκε  στο  https://freesunday.gr   από ∆η-
µήτρης Χρυσικόπουλος 

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ 
ΤΙΜΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΤΟΥ Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

«ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ».

ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ:

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

Ο EΚΔΟΤΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ,
κ. ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ

Ο Π. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΔ, 
κ. ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ, 
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

Η Ευρώπη
για �ν Ατ��

Σας προσκαλώ την Τετάρτη 8 Μαΐου, στις 20.30 
στην Αίθουσα Christine

(19o χλμ. Λεωφ. Πάρνηθος, Αχαρναί)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΗ Σ. ΚΟΣΜΙΔΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜSc
Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος 

Ανατολικής Αττικής

Η παρουσία σας θα με τιμήσει ιδιαίτερα.

info@eurocosm.greuropekosmidi694 040 5618 Ευρώπη Σ. Κοσμίδη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών επιτυχημένης λειτουργίας 
του τεχνικού γραφείου «EuroCosm» και της επικείμενης 

υποψηφιότητάς μου ως περιφερειακής συμβούλου Ανατολικής Αττικής, 

Ευρώπη Κοσµίδη: Βιώνω κι εγώ τα τελευταία
χρόνια την τροµακτική υποβάθµιση της Αττικής 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
1. Εξοπλισµός 4 Παιχνιδιών και  ∆απέδου Ασφαλείας   12.760€
2. Γενικός Εξοπλισµός Αστικού Χώρου                  1.650€
3. Κατασκευαστικά                                       5.694€
4. Ηλεκτροµηχανολογικά                                                6.350€
5. Λοιπά έξοδα Πιστοποίησης                         900€
6. Kαλλωπισµός και φύτευση                     2520€
Γενικό Σύνολο             29.874€ 

Στόχος µας είναι κάθε χρόνο να έχουµε τη δηµιουργία 2 ή 3 
τέτοιων νέων χώρων «Παιδικής Γωνιάς», αυτού του µεγέθους, 
µε έξοδα του δήµου, και ενίσχυση των προσπαθειών αυτών για 
περισσότερες όταν έχουµε βοήθεια από ανάλογα προγράµµατα 
ΕΣΠΑ  ή Περιφέρειας. 

Ας δώσουµε τη δυνατότητα στα παιδιά της πόλης µας να παιξουν 
µε φαντασία και ασφάλεια ΞΑΝΑ.

acharnesxana.gr/     acharnesxana@gmail.com         Πέτρος Βαρελάς - Αχαρνές Ξανά

Το κόστος µίας πιστοποιηµένης παιδικής χαράς διαφοροποιείται ανάλογα µε το πλήθος των παιχνιδιών που θα έχει
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Το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων για 
την υπόθεση του Καπιτωλιάδος Ησυχίου

Τήν Τρίτην 16 Aπριλίου 2019 συνήλθεν η Αγία καί 
Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων υπό 
τήν Προεδρείαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ηµών καί Πα-
τριάρχου Ιεροσολύµων κ.κ. Θεοφίλου.

Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος επελήφθη διαφόρων 
θεµάτων, αφορώντων τό Πατριαρχείον, µεταξύ των 
οποίων ήσαν καί τά κάτωθι:

Α.Τό θέµα αποκαταστάσεως της φήµης του αδί-
κως δυσφηµισθέντος Σεβασµιωτάτου Μητροπολί-
του Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, βάσει γνωµατεύσεως, 
τήν Οποίαν υπέβαλεν εις τόν Μακαριώτατον καί τήν 
Σύνοδον ο αναλαβών τήν διενέργειαν διαδικασίας 
ασφαλιστικών µέτρων Νοµικός Σύµβουλος κ. Λά-
µπρος Κιτσαράς.

Η γνωµάτευσις αυτή έχει ως εξής:

Προς

Την Αυτού Θειοτάτη Μακαριότητα
Θεόφιλο Γ΄
Πατριάρχη Ιεροσολύµων
Θέµα: Ολοκλήρωση δικαστικής υπόθεσης Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου 
και Πατριαρχείου Ιεροσολύµων
Αθήνα, 09-04-2019

Μακαριώτατε,
Ι. Σε συνέχεια προηγούµενου από 29.7.2018 εγ-

γράφου µου, λαµβάνω την τιµή να σας απευθύνω 
την παρούσα νεότερη επιστολή, προκειµένου να σας 
ενηµερώσω και εγγράφως για την επιτυχή, κατόπιν 
συµβιβασµού των αντιδίκων, ολοκλήρωση των δι-
καστικών ενεργειών κατά των εφηµερίδων που δια-
κίνησαν τα δυσφηµιστικά και παρανόµως ληφθέντα 
στοιχεία.

ΙΙ. Ειδικότερα, όπως γνωρίζετε, την άνοιξη του 
2018 κατά το διάστηµα των µηνών Μαρτίου-Απριλί-
ου, ελληνικές εφηµερίδες σκανδαλοθηρικού τύπου 
δηµοσίευσαν φωτογραφικά στιγµιότυπα, από παρα-
νόµως ληφθέν και κτηθέν οπτικοακουστικό υλικό, 
αµφιβόλου γνησιότητας, το οποίο εξέθετε τόσο τον 
Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ησύχιο, όσο και το Πα-
τριαρχείο.

Σήµερα, όλες οι εφηµερίδες και οι δηµοσιογρά-
φοι αυτοί έχουν ανακαλέσει και έχουν ζητήσει συ-
γνώµη, µετά από τις αγωγές που τους ασκήσαµε.

Συγκεκριµένα:
1. Με αφορµή δηµοσιεύµατα στα φύλλα της 

εφηµερίδας “ESPRESSO” της 19.3.2018, 
20.3.2018,21.3.2018 και 22.3.2018, ασκήσαµε τις 
από 15/6/2018 και από 2/11/2018 αγωγές του Πατρι-
αρχείου και του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτη Καπι-
τωλιάδος Ησυχίου, ενώπιον του Πολυµελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών, κατά της ιδιοκτήτριας της εφηµε-
ρίδας, των αρχισυντακτών της και των συντακτών 
των επίδικων δηµοσιευµάτων.

Οι παραπάνω αγωγές προσδιορίστηκαν να συ-
ζητηθούν στο ως άνω ∆ικαστήριο αρχικά στις 
6/12/2018 και τελικώς λόγω αναβολής στις 
24/1/2019.

Κατόπιν συνεννόησης µε την αντίδικη πλευρά, η 
οποία δήλωσε την µετάνοιά της για τα ως άνω δηµο-
σιεύµατα, συµβιβαστήκαµε, υποχρεώνοντάς τους να 
δηµοσιεύσουν αποκαταστατικό δηµοσίευµα στην 
εφηµερίδα τους.

Πράγµατι, στο φύλλο και εξώφυλλο της εφηµε-
ρίδας της 24ης.1.2019, περιλαµβάνετο το εξής κείµε-
νο µετά των φωτογραφιών του Πατριαρχείου:

«Η εφηµερίδα µας προέβη στα από 19, 20, 21 και 
22/3/2018, δηµοσιεύµατά της, αναφεροµένη σε 
ισχυρισµούς τρίτου προσώπου και σε υλικό αµφίβο-
λης προέλευσης, που αφορούσαν στη φήµη του Σε-
βασµιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου 
και του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων.

Μετά την άσκηση εναντίον µας από το Πατριαρ-
χείο Ιεροσολύµων και τον Σεβασµιότατο Μητροπο-
λίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιο των από 15/6/2018 µε 

γενικό αριθµό κατάθεσης 60723/2018 και ειδικό 
αριθµό κατάθεσης 2258/2018 καθώς και 2/11/2018 
µε γενικό αριθµό κατάθεσης 102767/2018 και ειδικό 
αριθµό κατάθεσης 3952/2018 αγωγών τους, αφού 
αντηλλάγησαν µεταξύ µας αµοιβαίες επεξηγήσεις, δι-
ευκρινίσεις και µετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από 
το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, το οποίο έθεσε σε 
γνώση µας το από 17/9/2018 Πρακτικό της Ε∆Ε που 
διεξήγαγε σχετικά µε το Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, 
το περιεχόµενο και πόρισµα του οποίου δεν αµφι-
σβητούµε, δηλώνουµε ότι τα δηµοσιεύµατά µας δεν 
είχαν σκοπό διαπόµπευσης του Σεβασµιότατου Μη-
τροπολίτη Καπιτωλιάδος, ούτε του φηµισµένου για 
το έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, τα ανακα-
λούµε και τους ζητάµε συγγνώµη για την αναστάτω-
ση που ενδεχοµένως να προκλήθηκε.

Τέλος, όσον αφορά ειδικά στο Πατριαρχείο Ιερο-
σολύµων, πιστεύαµε και εξακολουθούµε να πιστεύ-
ουµε ότι είναι πιστό στις χριστιανικές αρχές, ότι απο-
τελεί φάρο του ελληνισµού και της ορθοδοξίας σε 
χρόνους χαλεπούς, σε µέρη µακρινά από τη µητέρα 
Ελλάδα, όπου δίνονται ακόµα αγώνες για την επι-
κράτηση της ειρήνης και της συµφιλίωσης των λαών 
και δεν θα διατηρούσε στους κόλπους του παρά µό-
νον Πατέρες που σέβονται την Αγιοσύνη τους και τις 
Αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κατόπιν της δηµοσίευσης του ως άνω δηµοσιεύ-
µατος στην 4η σελίδα της εφηµερίδας, αλλά και του 
τίτλου «∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥ-
ΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΑΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟ-
ΛΥΜΩΝ», παραιτηθήκαµε από δικόγραφα των αγω-
γών µας και η διαφορά θεωρείται λήξασα, µε τις ανα-
γκαίες εξηγήσεις και απολογίες της ως άνω εφηµερί-
δας να έχουν δοθεί.

2.Περαιτέρω, µε αφορµή άλλα δηµοσιεύµατα 
στα φύλλα της εφηµερίδας «Star», της 31ης.03.2018, 
και 23ης.04.2018, ασκήθηκαν οι από 15/6/2018 και 
από 06/11/2018 αγωγές µας ενώπιον του Πολυµε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της ιδιοκτήτριας 
της εφηµερίδας, των αρχισυντακτών της και των συ-
ντακτών των επίδικων δηµοσιευµάτων.

Οι αγωγές προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στο 
ως άνω ∆ικαστήριο, καταρχήν στις 22/11/2018 και 
τελικώς, κατόπιν αναβολής στις 04.04.2019. Ωστό-
σο, κατόπιν παράκλησης της αντίδικης πλευράς, η 
οποία δήλωσε την µετάνοιά της για τα ως άνω δηµο-
σιεύµατα, συµβιβαστήκαµε, υποχρεώνοντάς τους να 
δηµοσιεύσουν αποκαταστατικό δηµοσίευµα στην 
εφηµερίδα τους.

Πράγµατι, στο φύλλο και εξώφυλλο της εφηµε-
ρίδας της 24ης.3.2019, περιλαµβάνετο το εξής κείµε-
νο µετά των φωτογραφιών του Πατριαρχείου:

«Η εφηµερίδα µας προέβη στα από 31/03 και 
23/4/2018, δηµοσιεύµατά της, αναφεροµένη σε 
ισχυρισµούς τρίτου προσώπου και σε υλικό αµφίβο-
λης προέλευσης, που αφορούσαν στη φήµη του Σε-

βασµιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου 
και του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων.

Στα δηµοσιεύµατα µας, αµελώς, αλλά δίχως την 
πρόθεση βλάβης προβλήθηκαν στιγµιότυπα από 
υλικό που δεν είχαµε ούτε µπορούσαµε να ελέγξου-
µε και τα οποία έθεταν σε κίνδυνο τη φήµη και την 
ακεραιότητα του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ησύ-
χιου και του Ελληνικού Πατριαρχείου, χωρίς να 
έχουµε απτές αποδείξεις.

Μετά την άσκηση εναντίον µας από το Πατριαρ-
χείο Ιεροσολύµων και τον Σεβασµιότατο Μητροπολί-
τη Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιο των από 15/6/2018 και 
από 06/11/2018 αγωγών τους, αφού αντηλλάγησαν 
µεταξύ µας αµοιβαίες επεξηγήσεις, διευκρινίσεις και 
µετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύµων, το οποίο έθεσε σε γνώση µας το από 
17/9/2018 Πρακτικό της Ε∆Ε που διεξήγαγε σχετικά 
µε το Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, το περιεχόµενο 
και πόρισµα του οποίου δεν αµφισβητούµε και το 
οποίο διαβεβαιώνει την ανακρίβεια των ως άνω δη-
µοσιευµάτων, δηλώνουµε ότι τα δηµοσιεόµατά µας 
δεν είχαν σκοπό διαπόµπευσης του Σεβασµιότατου 
Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, ούτε του φηµισµένου 
για το έργο τον Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, τα ανα-
καλούµε καί τους ζητούµε µια ειλικρινή συγγνώµη 
για την αναστάτωση που ενδεχοµένως προκλήθηκε.

Ειδικώς, όσον αφορά στο Πατριαρχείο Ιεροσο-
λύµων, πιστεύαµε και εξακολουθούµε να πιστεύου-
µε ότι είναι πιστό στις χριστιανικές αρχές, ότι αποτελεί 
φάρο του ελληνισµού και της ορθοδοξίας σε χρό-
νους χαλεπούς, σε µέρη µακρινά από τη µητέρα Ελ-
λάδα, όπου δίνονται ακόµα αγώνες για την επικρά-
τηση της ειρήνης και της συµφιλίωσης των λαών και 
δεν θα διατηρούσε στους κόλπους του παρά µόνον 
Πατέρες που σέβονται την Αγιοσύνη τους και τις Αρ-
χές της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κατόπιν της δηµοσίευσης του ως άνω δηµοσιεύ-
µατος στην 4η σελίδα της εφηµερίδας, αλλά και του 
τίτλου «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟ-
ΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΑΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΗΣΥΧΙΟ», παραι-
τηθήκαµε από τα δικόγραφα των αγωγών µας και η 
διαφορά θεωρείται λήξασα, µε τις αναγκαίες εξηγή-
σεις και απολογίες της ως άνω εφηµερίδας να έχουν 
δοθεί.

3.Τέλος, µε αφορµή έτερα δηµοσιεύµατα στα 
φύλλα της εφηµερίδας «Star», της 31ης.03.2018, και 
23ης.04.2018, ασκήθηκαν οι από 15/6/2018 και από 
06/11/2018 αγωγές µας ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της ιδιοκτήτριας της 
εφηµερίδας, των αρχισυντακτών της και των συντα-
κτών των επίδικων δηµοσιευµάτων.

Οι παραπάνω αγωγές προσδιορίστηκαν να συ-
ζητηθούν στο ως άνω ∆ικαστήριο, στις 22/11/2018 
και τελικώς κατόπιν αναβολής στις 04.04.2019. 
Ωστόσο, κατόπιν παράκλησης της αντίδικης πλευ-

ράς, η οποία δήλωσε την µετάνοιά της για τα ως άνω 
δηµοσιεύµατα, συµβιβαστήκαµε, υποχρεώνοντάς 
τους να δηµοσιεύσουν αποκαταστατικό δηµοσίευµα 
στην εφηµερίδα τους. Πράγµατι, στο φύλλο και εξώ-
φυλλο της εφηµερίδας της 22ης.3.2019, περιλαµβά-
νετο το εξής κείµενο µετά των φωτογραφιών του Πα-
τριαρχείου:

«Η εφηµερίδα µας προέβη στα από 31/03 και 
23/4/2018, δηµοσιεύµατά της, αναφεροµένη σε 
ισχυρισµούς τρίτου προσώπου και σε υλικό αµφίβο-
λης προέλευσης, που αφορούσαν στη φήµη του Σε-
βασµιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου 
και του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων.

Στα δηµοσιεύµατά µας, αµελώς, αλλά δίχως την 
πρόθεση βλάβης προβλήθηκαν στιγµιότυπα από 
υλικό που δεν είχαµε ούτε µπορούσαµε να ελέγξου-
µε και τα οποία έθεταν σε κίνδυνο τη φήµη και την 
ακεραιότητα του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ησύ-
χιου και του Ελληνικού Πατριαρχείου, χωρίς να 
έχουµε απτές αποδείξεις.

Μετά την άσκηση εναντίον µας από το Πατριαρ-
χείο Ιεροσολύµων και τον Σεβασµιότατο Μητροπολί-
τη Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιο των από 15/6/2018 και 
από 06/11/2018 αγωγών τους, αφού αντηλλάγησαν 
µεταξύ µας αµοιβαίες επεξηγήσεις, διευκρινίσεις και 
µετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύµων, το οποίο έθεσε σε γνώση µας το από 
17/9/2018 Πρακτικό της Ε∆Ε που διεξήγαγε σχετικά 
µε το Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, το περιεχόµενο 
και πόρισµα του οποίου δεν αµφισβητούµε και το 
οποίο διαβεβαιώνει την ανακρίβεια των ως άνω δη-
µοσιευµάτων, δηλώνουµε ότι τα δηµοσιεύµατά µας 
δεν είχαν σκοπό διαπόµπευσης του Σεβασµιότατου 
Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, ούτε του φηµισµένου 
για το έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, τα ανα-
καλούµε και τους ζητούµε µια ειλικρινή συγγνώµη 
για την αναστάτωση που ενδεχοµένως προκλήθηκε.

Ειδικώς, όσον αφορά στο Πατριαρχείο Ιεροσο-
λύµων, πιστεύαµε και εξακολουθούµε να πιστεύου-
µε ότι είναι πιστό στις χριστιανικές αρχές, ότι αποτελεί 
φάρο του ελληνισµού και της ορθοδοξίας σε χρό-
νους χαλεπούς, σε µέρη µακρινά από τη µητέρα Ελ-
λάδα, όπου δίνονται ακόµα αγώνες για την επικρά-
τηση της ειρήνης και της συµφιλίωσης των λαών και 
δεν θα διατηρούσε στους κόλπους του παρά µόνον 
Πατέρες που σέβονται την Αγιοσύνη τους και τις Αρ-
χές της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κατόπιν της δηµοσίευσης του ως άνω δηµοσιεύ-
µατος στην 4η σελίδα της εφηµερίδας, αλλά και του 
τίτλου «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟ-
ΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΗΣΥΧΙΟ», παραι-
τηθήκαµε από τα δικόγραφα των αγωγών µας και η 
διαφορά θεωρείται λήξασα, µε τις αναγκαίες εξηγή-
σεις και απολογίες της ως άνω εφηµερίδας να έχουν 
δοθεί.

ΙΙΙ. Κατόπιν όλων αυτών, επιτρέψατέ µου να ισχυ-
ρισθώ ότι έχει καταπέσει στο σύνολό της η δόλια συ-
κοφαντία κατά του Σεβασµιωτάτου Καπιτωλιάδος, 
αφού οι ίδιοι οι διακινητές της ανακάλεσαν και ζήτη-
σαν συγνώµη. Θεωρώ, εποµένως, ηθικώς επιβεβλη-
µένη και για εκείνον και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύ-
µων την πλήρη και άµεση ηθική του αποκατάσταση, 
µε την άρση κάθε τυχόν εναποµείνασας επιφύλαξης 
στο πρόσωπό του και την επαναφορά όλων των εκ-
κλησιαστικών και διοικητικών του αρµοδιοτήτων.

Με ιδιαίτερη τιµή
Λάµπρος Κιτσαράς

Καθηγητής Πανεπιστηµίου
∆ικηγόρος

Β. Η χειροτονία εις Πρεσβύτερον του διακόνου 
Γεωργίου Χούρη υπηρετουντος εις τήν εν Ιορδανία 
Κοινότητα της Μαδηβας.

Γ. Η υποβάθµισις εις τήν τάξιν των λαϊκων του 
αποδράσαντος Ιεροδιακόνου π. Αναστασίου.

Εκ της Αρχιγραµµατείας
∆ηµοσιεύτηκε  στο Romfea.gr 
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Ï Ðáíáãéþôçò Ìðïõôóçò åßíáé êÜôïéêïò ôùí Á÷áñíþí (ËáèÝá). ÅñãÜæåôáé óå 

ìåãÜëç ðïëõåèíéêÞ åôáéñåßá ìå åîåéäßêåõóç óôïí ôïìÝá Quality Control êáé 

óôïí ôïìÝá ôùí Logistics. 

Ôáõôü÷ñïíá, áó÷ïëåßôáé ìå ôç ìïõóéêÞ ùò ôñáãïõäéóôÞò êáé óõíèÝôçò. 

Áðü ôï 1999 åßíáé åíåñãü ìÝëïò ôïõ Åîùñáúóôéêïý ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ ËáèÝáò,

ôïõ ïðïßïõ Ý÷åé äéáôåëÝóåé Ðñïåäñïò ãéá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, óõìâÜëëïíôáò 

áðïöáóéóôéêÜ óôïí åîùñáúóìü ôçò óõíïéêßáò ìáò. 

 

Ç áãÜðç ìïõ ãéá ôïí ôüðï ìáò êáé ç áíÜãêç íá óõììåôÝ÷ù óå üôé ìáò áöïñÜ ìå 

þèçóáí íá åßìáé õðïøÞöéïò äçìïôéêüò óýìâïõëïò óôï ðëåõñü ôïõ ÃéÜííç Êáóóáâïý. 

Ìå åíôéìüôçôá, åíèïõóéáóìü êáé èÝëçóç áãùíéæüìáóôå äõíáìéêÜ ãéá ôçí 

áíÜðôõîç ôïõ äÞìïõ ìáò. 

Ôçë/. 6900 000 000

panboutsis@hotmail.com

Είναι αυτό που λέµε «το καλό παιδί» των 
Αχαρνών. Σε κερδίζει µε το χαµόγελο και την 
ευγένεια του. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο 

Παπαδόπουλο, τον Ιδιοκτήτη ενός από τα πιο γνω-
στά Ζαχαροπλαστεία των Αχαρνών, του «ΒΥΖΑ-
ΝΤΙΟΥ» αλλά και Χάλκινο Ολυµπιονίκη  Ζαχαρο-
πλαστικής! 

Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος αποφάσισε 
εκτός από καλλιτέχνης της… ζαχαροπλαστικής να 
µπει δυνατά και στα κοινά ενώνοντας τις δυνάµεις 
του µε τον Γιάννη Κασσαβό µε  µοναδικό σκοπό να 
προσφέρει στον τόπο που µεγάλωσε και ζει µε την 
οικογένειά του, τις Αχαρνές. Αποδέχτηκε την πρό-
σκληση – πρόκληση του Γιάννη Κασσαβού και είναι 
µέλος πλέον την παράταξης «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πο-
λίτες» µε την οποία στις προσεχείς ∆ηµοτικές Εκλο-
γές θα είναι Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος. 

Όµως ποιος είναι, για όσους δεν τον γνωρί-
ζουν, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος; 

Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 
1983 στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας από Έλ-
ληνες γονείς. Η οικογένεια του πέρασε πολλές δυ-
σκολίες, λόγω των κλειστών συνόρων, αλλά κα-
τάφεραν να γυρίσουν στην Ελλάδα, όταν ο ίδιος 
ήταν στην ηλικία των 5 ετών. Έφτασαν στις Αχαρ-
νές, ένα µέρος που αγαπά όπως αγαπά και τους αν-
θρώπους του. 

Κατάγεται από µεγάλο γενεαλογικό δέντρο ζα-
χαροπλαστών και για το λόγο αυτό µεγάλωσε µέ-
σα σε εργαστήρια, µαθαίνοντας από µικρός τα 
αρώµατα της βανίλιας και της κανέλας. 

Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, πτυχιούχος 
µίας από τις µεγαλύτερες σχολές επαγγελµατιών 
στην Ελλάδα, έχει παρακολουθήσει πολλά σεµι-

νάρια στη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ελλάδα για να 
αποκτήσει την εξειδίκευση που ήθελε στην τέχνη 
διακόσµησης τούρτας αλλά και δηµιουργικής ζα-
χαροπλαστικής µε καραµέλα. 

Στην καριέρα του εργάστηκε σε εστιατόρια, ξε-
νοδοχεία, catering και boutique ζαχαροπλαστεία, 
ώστε να αποκτήσει την εµπειρική γνώση από µεγά-

λους τεχνίτες του χώρου και να επιστρέψει στο ζα-
χαροπλαστείο της οικογενείας του. Σκοπός του, να 
το ανακαινίσει και να το αναβαθµίσει, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των καιρών, αλλά και το προσωπικό 
του όνειρο, το οποίο και κατάφερε, µε την υποστή-
ριξη της γυναίκας του και των δύο γιων του. 

Εκτός από το ζαχαροπλαστείο του, ο Κωνστα-
ντίνος Παπαδόπουλος εργάζεται ως καθηγητής δι-
ακοσµητικής ζαχαροπλαστικής τέχνης, στη σχολή 
από όπου ξεκίνησε, εµπνέοντας καθηµερινά νέους 
ζαχαροπλάστες.  Επιπρόσθετα, παραδίδει σεµινά-
ρια σε επαγγελµατίες και συνεργάζεται µε catering, 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δηµιουργώ-
ντας µοναδικές τούρτες γάµου. 

Η αγάπη του για τη διακοσµητική ζαχαροπλα-
στική, τον ώθησε από µικρή ηλικία να συµµετέχει 
σε πολλούς διαγωνισµούς τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. Με συµµετοχές σε διεθνείς δια-
γωνισµούς, το µεγαλύτερο του επίτευγµα ήταν η 
κατάκτηση του χάλκινου µεταλλίου, µε την Ελλη-
νική οµαδική συµµετοχή στην Ολυµπιάδα ζαχαρο-
πλαστικής. 

Σήµερα, έχοντας πολλά χρόνια διαγωνιστικής 
εµπειρίας, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος είναι δι-
εθνώς αναγνωρισµένος κριτής ζαχαροπλαστικής 
από την παγκόσµια οµοσπονδία WORLDCHEFS (µε 
105 κράτη µέλη). 

Τέλος, έχει συγγραφικό έργο µε συνταγές σε 

στήλες περιοδικών.
Όλα αυτά φυσικά συµπληρώνουν ένα πλού-

σιο γεµάτο περγαµηνές βιογραφικό που όµως απο-
δεικνύει κάτι σπουδαίο για έναν Υποψήφιο ∆ηµο-
τικό Σύµβουλο, πως όταν αγαπάς κάτι πολύ όσα 
εµπόδια κι αν τύχουν στον δρόµο σου µε σκληρή 
δουλειά και προσήλωση µπορείς να τα καταφέρεις. 
Με την ίδια υποµονή και προσήλωση ο Κωνσταντί-
νος Παπαδόπουλος έχει οπλιστεί ώστε οι συνδηµό-
τες που θα τον επιλέξουν για ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
να µην απογοητευτούν ούτε λεπτό από τον ίδιο!  
«Ζω και εργάζοµαι στις Αχαρνές. Αγαπάω αυτό τον 
τόπο και η πρόκληση του καλού φίλου ∆ηµάρχου 
Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού να συστρατευτώ µαζί 
του στις εκλογές του Μαΐου µε βρίσκει πιο έτοιµο 
από ποτέ! Θα είµαι υποψήφιος µε την Παράταξη 
Αχαρναί Ενεργοί Πολίτες γιατί πιστεύω πρώτα απ’ 
όλα στον Γιάννη Κασσαβό και στο έργο που µέχρι 
τώρα έχει επιδείξει. Όλοι µαζί µπορούµε να κάνου-
µε την πόλη µας αυτό που ονειρευόµαστε για τα 
παιδιά µας, µία ασφαλής κοινωνία µε ενεργούς πο-
λίτες.» δηλώνει ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. 

Από την πλευρά µας ευχόµαστε ολόψυχα 
στον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο Καλή Επιτυχία 
και µακάρι η πλειοψηφία των συνυποψηφίων του 
σε όλες τις παρατάξεις να έχουν το ίδιο ήθος µε 
τον ίδιο!  Σίγουρα ο ∆ήµος Αχαρνών θα ήταν κα-
λύτερος! 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος:  Ο Ολυµπιονίκης   της 
Ζαχαροπλαστικής, Υποψ. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών! 



ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ
ΠΑΤΟΥΛΗ
ΣΤΗ«ΝΕΑ ΑΡΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ».

Σε µια κοινωνία που µαστιγώνεται συνεχώς, 
οικονοµικά, ηθικά και πνευµατικά, αποδει-
κνύεται πόσο σκληρός είναι ο κόσµος της πο-
λιτικής και πόσο πρέπει να σθενώσεις την 
ψυχή σου για να σταθείς όρθιος για τον 
εαυτό σου πρώτα, για τον ∆ήµο σου, για 
την Περιφέρεια σου, για την Πατρίδα σου. 

Η Ανάσταση αυτή του Χριστού είναι η ευ-
καιρία µας,  να έρθουµε πιο κοντά στα παιδιά 
µας, στην οικογένεια µας, στην κοινωνία µας. 
Στις αξίες µας. Την Αλήθεια, την Ανιδιοτέλεια, 
την Αγάπη, την Σεµνότητα. 

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΛΗΘΙΝΑ
ΣΤΗ   ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Καλό Πάσχα!
Γιάννης Οικονοµάκος

Ιατρός
Πρ. ∆ήµαρχος Ωρωπού (2011-2014)

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος Αν. Αττικής
“Νέα Αρχή για την Αττική” του Γιώργου Πατούλη

Πολιτικό Γραφείο: 6986213034, 6972604220 
Κιν.: 6977296572e-mail: j.oikonomakos.neaarxi@gmail.com

«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
∆ηµοτική παράταξη Αχαρνών

Ο  Υποψήφιος 
∆ήµαρχος  Αχαρνών  
Στέλιος Α. Ελευθεριάδης 
και οι υποψήφιοι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι της παράταξης,  
Εύχονται  σε όλο τον κόσµο,

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Με Υγεία - Ειρήνη
και Ευηµερία

ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών
Τηλ. 6974 896519
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Εύχοµαι οι Άγιες µέρες του Πάσχα και της Ανάστασης του Κυρίου 
να είναι φωτεινός οδηγός για τη ζωή όλων µας! 

Φανή Καπετάνιου 
Υποψήφια Σύµβουλος ∆ηµοτικής  κοινότητας Αχαρνών  

«Αχαρναί Υπερήφανος ∆ήµος» 

Εύχοµαι σε όλους του συνδηµότες µου, 
καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!! 

Άννα Φραγκάκη ∆ανδόλου 
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος Αχαρνών

«Αχαρναί Υπερήφανος ∆ήµος» 

«

Εύχοµαι από καρδιάς, το Αναστάσιµο Φως να µας βοηθήσει να ξαναβρούµε την 
αυτοπεποίθηση µας, την πίστη και την ελπίδα µας για ένα καλύτερο αύριο!! 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Μαρία Λιόλιου-Βρεττού 
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος Αχαρνών «Αχαρναί Υπερήφανος ∆ήµος» 

Εύχοµαι ολόψυχα σε όλες και όλους του δηµότες των Αχαρνών,
η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει υγεία χαρά και ελπίδα!! 

Ιωάννης ∆. Χουζούρης 
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών

«Αχαρναί Υπερήφανος ∆ήµος» 

Συµπολίτισσες και Συµπολίτες,

Στην πόλη µας υπάρχει µείζον πρόβληµα εγκληµατικό-
τητας. 

Το εµπόριο ναρκωτικών ουσιών από  µικρή µειονότητα 
πολιτών, οι ληστείες, οι κλοπές που επιστηµονικά θεωρού-
νται και οι κατ’ εξοχήν κοινωνικές απειλές, κατατάσσουν τις 
Αχαρνές στις τέσσερις(4) µε πέντε(5), πιο επικίνδυνες και 
ανασφαλείς περιοχές της Αττικής. Οι περισσότεροι κάτοικοι 
ζουν µε το φόβο, µήπως πέσουν θύµατα διάρρηξης  ή επί-
θεσης στο δρόµο. Όσοι έχουν παιδιά ανησυχούν για αυτά, 
όταν κυκλοφορούν σε δηµόσια µέρη όπως είναι τα  ελάχι-
στα πάρκα ή στη διαδροµή από και προς το σχολείο, ή όταν 
χρησιµοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι Αχαρνές, η πόλη που µεγαλώσαµε και ζούµε θα πρέ-
πει να αποκτήσει πάλι την καλή φήµη που τις αξίζει. Όλοι 
πρέπει να αισθανόµαστε ασφαλείς, να χαιρόµαστε την ελευ-
θερία µας  στις γειτονιές µας, να µην φοβόµαστε να κυκλο-
φορήσουµε στους δρόµους εξαιτίας της βίας και της παρα-
βατικότητας.

Η παράταξή µας «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος», µε επι-
κεφαλής το Σπύρο Βρεττό, έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιό-
τητα στο πρόγραµµα της την ασφάλεια των πολιτών, της ιδι-
ωτικής και της δηµοτικής περιουσίας. Για να καταπολεµηθεί 
η εγκληµατικότητα και η παραβατικότητα απαιτούνται στο-
χευµένες δράσεις και συνεχείς παρεµβάσεις στα συναρµό-
δια όργανα της πολιτείας, όπως είναι τα Υπουργεία Προστα-
σίας του Πολίτη, ∆ικαιοσύνης, Υγείας και Εσωτερικών. Γενι-
κότερα η αντιµετώπισή τους θα είναι ένας συνδυασµός  σύν-
θετων και συναφών δράσεων. 

Ως εκ τούτου, έχουµε καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα που εγγυάται την πάταξη της εγκληµατικότητας, 
µε απώτερο στόχο την αποµάκρυνση των τοξικοµανών από 
την πόλη µας. Η υλοποίηση του προγράµµατος αυτού, σε 
συνδυασµό µε την υλοποίηση των υπόλοιπων προγραµ-
µάτων που αφορούν για παράδειγµα  την καθαριότητα της 
πόλης, την  παιδεία, τον πολιτισµό, το κυκλοφοριακό, θα 
έχει σαν αποτέλεσµα να γίνει η πόλη των Αχαρνών ασφα-
λής, να αναβαθµιστεί η ποιότητα της ζωής όλων  µας και να 
γίνει πράγµατι  <<Ένας Υπερήφανος ∆ήµος>> 

Με γνώµονα την ηθικότητα, την εργατικότητα και τη δι-
καιοσύνη που επέδειξα επί σειρά ετών ως Ανώτατος Αξιω-
µατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας και εφόσον µε τιµήσετε 
µε τη ψήφο σας στις ∆ηµοτικές εκλογές του Μαΐου, θα είµαι 
σε θέση να σταθώ στο πλευρό ενός ειλικρινή, έντιµου και 
ανιδιοτελή ∆ηµάρχου του Σπύρου Βρεττού, ώστε  να  υλο-
ποιήσουµε το προεκλογικό πρόγραµµα που αφορά την 
εγκληµατικότητα και την παραβατικότητα, για να αισθαν-
θούµε επιτέλους  όλοι  πιο ασφαλείς στον τόπο µας,  να 
έχουµε µια καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα αξιοπρεπές βι-
οτικό επίπεδο, γιατί το αξίζουµε.

Σας ευχαριστώ.!!

 Προσωπική ιστοσελίδα. 
https://www.chouzourisioannis.com 

 F:   IΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Τ ην εκδήλωση «άνοιξε» µε το καλω-
σόρισµα ο κ. Ι. Χουζούρης , στη  συ-
νέχεια δόθηκε η ευκαιρία στον υποψ 

∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό  να  ευ-
χαριστήσει  τους καλεσµένους των υποψή-
φιων του, αλλά και να επαινέσει µε τον κα-
λύτερο τρόπο έναν έναν ξεχωριστά  τους 
οικοδεσπότες-υποψηφίους της παράταξης 
του. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι υποψή-
φιοι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι µε πρώτη την 
Μαρία Λιόλιου η οποία µε επιχειρήµατα 
εξήγησε τον λόγο που είναι υποψήφια µε 
τον Σπύρο Βρεττό, αλλά και  το «τι» την 
«οδήγησε» να επιλέξει την συνεργασία µε 
τα συγκεκριµένα άτοµα αναφερόµενη 
στον καθένα προσωπικά, ζητώντας από 
όλους να αγκαλιάσουν και να γιγαντώ-
σουν την κοινή τους προσπάθεια 

Ένας λόγος µεστός, ειλικρινής  και  κυ-
ρίως ανθρώπινος αποσπώντας θερµό χει-
ροκρότηµα.

Εντυπωσίασε η Άννα Φραγκάκη αναφερόµενη µε θέρµη 
τόσο στους συνυποψήφιους της, (Ιωάννη Χουζούρη, Μαρία 
Λιόλιου Βρεττού, Φανή Καπετάνιου) αλλά και στον υποψ ∆ή-
µαρχο, Σπύρο Βρεττό  τονίζοντας πως στο πρόσωπο του εί-
δε το ήθος και την θέληση, στοιχεία που την ενθάρρυναν  να 
«ακολουθήσει» την Μαρία Λιόλιου την οποία ευχαρίστησε 
και δηµόσια για την πολύτιµη στήριξη και βοήθεια της, κα-
θώς  είναι η πρώτη φορά που ασχολείται µε τα κοινά. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος και η Φανή Καπετάνιου, που ζή-

τησε την βοήθεια όλων για να δει το Μενίδι που αγαπάει 
να αλλάζει προς το καλύτερο, ενώ ούτε εκείνη παρέλειψε 
να ευχαριστήσει  τους συνυποψήφιους της  που την «αγκά-
λιασαν» και την στηρίζουν στην πρώτη της προσπάθεια ως 
υποψήφια στο αναβαθµισµένο πλέον Τοπικό Συµβούλιο 
Αχαρνών   

∆υνατό «σηµείο» της ηµέρας  ο λόγος του στρατηγού   
Ιωάννη Χουζούρη, ο οποίος είχε άψογη παρουσία και τοπο-
θέτηση, όπως ήταν αναµενόµενο άλλωστε από ένα άτοµο 
µε 37 χρόνια λαµπρής πορείας  και  περγαµηνές στην ΕΛ.ΑΣ 
και τα τελευταία 20 σχεδόν στο µοναδικό Ανώτατο Εκπαι-

δευτικό ίδρυµα που υπάρχει στην πόλη 
µας «Την Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής 
Αστυνοµίας» όπου διετέλεσε και ∆ιοικη-
τής και αποστρατεύτηκε µε τον βαθµό του 
υποστράτηγου πριν ένα χρόνο περίπου.

Με όραµά να εξαλειφθεί από τις Αχαρ-
νές η εγκληµατικότητα και η παραβατικό-
τητα και δευτερευόντως να γίνει µια καθα-
ρή και φωταγωγηµένη πόλη µε χώρους 
αθλητικούς, ψυχαγωγικούς, πολιτιστι-
κούς, συστρατεύεται στο πλευρό  Σπύρου 
Βρεττού καθώς όπως τόνισε τον εκφράζει 
απόλυτα, ενώ έχει µοναδικό σκοπό του να 
γίνουν οι Αχαρνες ένας «Ένας Υπερήφα-
νος ∆ήµος». 

Η εκδήλωση «έκλεισε» µε  ερωτήσεις 
των πολιτών προς τον κ. Βρεττό, οι οποίες 
απαντήθηκαν µια προς µια. Αξιοσηµείω-
το είναι ότι ο υποψήφιος ∆ήµαρχος κ. Σπ. 
Βρεττός έµεινε µέχρι να χαιρετήσει και τον 
τελευταίο καλεσµένο. 

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους: ο Υποψή-
φιος ∆ήµαρχος  Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ο ∆ιευθυντής της 
παράταξης ∆ηµήτρης Λάππας  καθώς και  οι φίλοι και υπο-
στηρικτές αυτής:  ο υποψ. Βουλευτής Αττικής µε την Ν∆  ια-
τρός ∆ηµ. Τσανικλίδης, ο πρώην ∆ήµαρχος Αχαρνών και 
νυν υποψ. Περιφ Σύµβουλος  Σωτ. Ντούρος, οι  υποψ Περιφ 
Σύµβουλοι, Κατερίνα Κατσαρδή και Γιάννης Σµέρος, αλλά 
και  πολλοί αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ

(Βιντεοσκοπηµένη  την εκδήλωση θα βρείτε στο Ελεύθε-
ρο Βήµα Αχαρνών)

Άκρως εντυπωσιακή η προεκλογική συγκέντρωση των υποψήφιων
∆ηµοτικών Συµβούλων της παράταξης «Αχαρνές -Υπερήφανος ∆ήµος»

Ιωάννη Χουζούρη, Μαρία Λιόλιου-Βρεττού, Άννα Φραγκάκη-∆ανδόλου  και 
Φανή Καπετάνιου,  το πρωί  της  Κυριακής  7 Απριλίου 2019 σε  γνωστό κτήµα της περιοχής. 









27Μ. Σάββατο 27 Απριλίου 2019

Το πλήρες ψηφοδέλτιό της για τις Ευρωεκλογές 2019 
Σ ε µια κατάµεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, η ∆ηµοκρατική Ευ-

θύνη παρουσίασε το πλήρες ψηφοδέλτιό της για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές στις 17 
Απριλίου 2019. 

Ένα ψηφοδέλτιο που συγκροτείται από καινούριους στην πολιτική πολίτες από όλο το 
κοινωνικό, ηλικιακό, επιστηµονικό κι επιχειρηµατικό φάσµα, τόσο από την Ελλάδα όσο 
και από το εξωτερικό.

Οι πολίτες έχουν πλέον επιλογή ανάµεσα στο νέο και ποιοτικό έναντι του παρωχη-
µένου και αµφιλεγόµενου.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ!!!
Η κρίση στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε µεγάλη οικονοµική, κοινωνική και ηθική κατα-
στροφή.  Ένα µεγάλο  µέρος της κοινωνίας  έχει µείνει άναυδο και δύσπιστο από τις πρω-
τοφανείς εξελίξεις στον τόπο µας.  ∆εν έχουµε την πολυτέλεια της σιωπής. Τώρα είναι 
η ώρα για να γίνουν οι πραγµατικές αλλαγές. Γι’ αυτό  κι εµείς απλοί πολίτες  από διά-
φορες περιοχές της χώρας κάνουµε την αρχή  να πάρουµε την τύχη της χώρας  στα χέ-
ρια µας.

Καλούµε τους συµπολίτες µας να βγούµε µαζί µπροστά και να αναλάβουµε  την ευ-
θύνη των πραγµάτων. Η ∆ηµοκρατική Ευθύνη  ευαγγελίζεται τις αξίες της ∆ηµοκρατί-

ας , της Εντιµότητας  , της ∆ιαφάνειας  της Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης και της Εθνικής Αξι-
οπρέπειας.  Να γίνει η χώρα αυτό  που ξέρουµε όλοι ότι µπορεί να γίνει.  Με σωστή ορ-
γάνωση,  συνετή και σοβαρή δουλειά διορθώνονται οι χρόνιες αδικίες.

Καλούµε να κινητοποιηθούν όσοι πιστεύουν ότι η χώρα δεν µπορεί να συνεχίσει να 
πορεύεται µε δηµαγωγίες  και φουσκωµένες υποσχέσεις. Η ευθύνη για την χώρα µας 
ανήκει. Στηριζόµαστε στις διαχρονικές µας αξίες, αξιοπρέπεια για όλους  και ιδιαίτερα 
για τους αδύναµους, ισονοµία παντού και για όλους, κανόνες διαφάνειας που εφαρµό-
ζονται στην πραγµατικότητα και δεν µένουν στα χαρτιά.

Η χώρα µας την περίοδο της κρίσης έχει υποστεί τόσο βαθιά αποσάθρωση ώστε να 
είναι αποκοµµένη από τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις. Είναι χρέος µας να την επαναφέ-
ρουµε σε ιστορική τροχιά.  Όλες αυτές οι δυσανεξίες  εκφράζονται πιστά από τις σηµε-
ρινές  πολιτικές δυνάµεις . Η χώρα έχει ανάγκη  από έναν άλλο τρόπο σκέψης και δρά-
σης από τους ενεργούς, δηµοκρατικούς πολίτες,  από τους καθηµερινούς ανθρώπους 
του µόχθου και της προσπάθειας. 

Η Ελλάδα και η ∆ηµοκρατία δεν θα τελειώσουν µε την γενιά µας, δοκιµάζονται αλ-
λά θα νικήσουν και θα βγουν  πιο δυνατές  όχι χάρη σε κόµµατα αλλά από ανθρώπους 
που είναι δίπλα µας παντού στη χώρα. Θέλουµε να γίνουµε το εφαλτήριο για να πάει 
η χώρα  ένα βήµα πιο µπροστά,  2-3 σκαλιά πιο ψηλά. 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

Βίτσα Θάλεια Ιδιωτική υπάλληλος, 
πρώην αεροσυνοδός, 
Υποψ. Ευρωβουλευτής

Θεοδωρόπουλος Σωτήρης - Καθηγητής 
Οικονοµικών Πενεπιστηµείου 
Πειραιά- Υποψ. Ευρωβουλευτής

Μπράχου-Ξενάκη Ζωή,  
Ιατρός- Χειρουργός Γυναικολόγος- 
Μαιευτήρας Υποψ.  Ευρωβουλευτής

Σαββίδης Βασίλης -
Νοµικός - ∆ιεθνολόγος
Υποψ. Ευρωβουλευτής

Στεριόπουλος Κώστας - 
∆ιευθυντής Οµίλου Υγείας.
Υποψ. Ευρωβουλευτής

Τσάτσης Νίκος, 
Νευρο-χειρουργός, Νευρο-επιστήµων
Υποψ. Ευρωβουλευτής

Φασούλας Βασίλης -
∆ικηγόρος
Υποψ. Ευρωβουλευτής

Γραφεία  Αθήνας: Λεωφ. Αλεξάνδρας 7 - Πεδίον Άρεως • Τηλέφωνο: 210 6430580 • www.dimokratikiefthini.gr   



Η οικονοµική κρίση ανέδειξε έντονα το ζήτη-
µα της διαχείρισης και αξιοποίησης της δη-
µόσιας ακίνητης περιουσίας. Ο τεράστιος 

αριθµός ακινήτων µε ιδιοκτήτη δηµόσιους φορείς 
(κράτος, ταµεία, ιδρύµατα και άλλους) παραµένει 
έως σήµερα ανεκµετάλλευτο ή όταν -σε λιγοστές 
περιπτώσεις- αξιοποιείται, οι σχετικές αποδόσεις 
είναι ελάχιστες, ενώ τα περιουσιακά αυτά στοιχεία 
δεν ενσωµατώνονται στο εθνικό ενεργητικό µας. 
∆ιαχρονικά, βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες για 
τη βέλτιστη αξιοποίηση, είναι η απουσία σύγχρο-
νου θεσµικού πλαισίου, η ισχνή ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η έλλειψη οργα-
νωµένου εθνικού συστήµατος καταγραφής και δι-
αχείρισής της.

 Ωστόσο, χάνουµε πολύτιµα έσοδα, που θα µπο-
ρούσαν να διοχετευτούν στην µείωση του δηµόσι-
ου χρέους και να τονώσουν την ευρύτερη οικονο-
µική δραστηριότητα και τους δείκτες απασχόλησης. 
Νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη νέων επαγγελµατι-
κών ειδικοτήτων και επιχειρηµατικών δραστηριοτή-
των, κατασκευαστική δραστηριότητα, έργα υποδο-
µών, προµήθειες εξοπλισµού, φορολογικά έσοδα, 
ασφαλιστικές εισφορές και τόνωση των τουριστικών 
ροών όχι µόνο θα αυξήσουν το ΑΕΠ της Ελλάδας, 
αλλά θα δώσουν ώθηση και στο επενδυτικό κλίµα. 
Και βέβαια ο εκσυγχρονισµός των έργων υποδοµής 

συνεισφέρει στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, 
στη δηµιουργία συνθηκών οργανωµένης πολεοδό-
µησης και στρατηγικού πλαισίου υπαγωγής χρήσε-
ων γης.

 ∆ίχως αµφισβήτηση, η επενδυτική αξιοποίηση 
των κρατικών ακινήτων δύναται να περιλαµβάνει 
πολλούς τρόπους, τηρώντας, πάντοτε, τους σχετι-
κούς κανόνες και µε σκοπό την µεγιστοποίηση της 
αποδοτικότητας των εν λόγω περιουσιακών στοιχεί-
ων.

Είναι αδιανόητο, επί παραδείγµατι, να µην υφί-
σταται σήµερα οργανωµένη καταγραφή των βασι-
κών στοιχείων ενός ακινήτου, όπου, κατ’ ελάχιστον, 
θα περιλαµβάνονται ο Κωδικός Αριθµός Εθνικού 
Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ), γεωγραφικές συντεταγµέ-
νες, όροι δόµησης και χρήσεις, ιδιοκτησιακό καθε-
στώς, χαρτογραφικά, τοπογραφικά εδαφολογικά 
και περιβαλλοντικά στοιχεία, παρακείµενα δίκτυα 
και δεδοµένα οικονοµικής αξιολόγησης (αξία γης 
και υποδοµών, κόστος συντήρησης, προβλεπόµε-
να έσοδα).

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα 
πλαίσιο που θα περιλαµβάνει, καταρχήν, τον χαρα-
κτηρισµό επιλεγµένων εκτάσεων και κτιρίων από τη 
∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 
(∆ΕΣΕ) ως Χώρων Υποδοχής Στρατηγικών Επενδύ-
σεων µε ένταξη σε διαδικασίες fast track και µε στό-

χο την προώθησή τους στην ελληνική και διεθνή 
αγορά.

Ενδεικτικό πεδίο εφαρµογής; Ο τουρισµός (ξενο-
δοχειακές µονάδες, κέντρα αναψυχής, µαρίνες, λιµά-
νια, παράκτια µέτωπα,) οι εγκαταστάσεις αθλητικών 
δραστηριοτήτων, τα βιοµηχανικά πάρκα, οι ζώνες 
καινοτοµίας και τα καταφύγια. Οι επενδύσεις στους 
τοµείς αυτούς δηµιουργούν άµεσα και διατηρήσιµα 
οφέλη προς την κατεύθυνση της καταπολέµησης της 
ανεργίας, την αναβάθµιση των περιοχών, την ενίσχυ-
ση του τοπικού τουρισµού και την αύξηση της επι-
σκεψιµότητας, την αξιοποίηση παραθαλάσσιων πε-
ριοχών και τον ελλιµενισµό σκαφών στις υπό κατα-
σκευή µαρίνες, των οποίων η αξία µπορεί να ξεπερά-
σει το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ, ήτοι το 0,5% – 1% 
του ΑΕΠ.

Ουδείς αµφισβητεί τη σπουδαιότητα και τα οφέλη 
της αξιοποίησης της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας. 
Γι’ αυτό είναι ανάγκη να επικεντρωθούµε στη βελτί-
ωση της ποιότητας των ασκούµενων πολιτικών, στην 
µείωση της αβεβαιότητας, την αποκατάσταση της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηµατοδότηση και 
τον εξορθολογισµό της φορολογίας, ώστε να αξιο-
ποιηθούν τα πλεονεκτήµατα της χώρας ως προς τις 
υποδοµές και το πνευµατικό δυναµικό και να επιτευ-
χθεί ο στόχος για στέρεη ανάκαµψη της οικονοµίας.

 ∆ηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ηµερησία
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Πραγµατικός θησαυρός τα κρατικά ακίνητα

Καλή Ανάσταση σε όλους
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Τέρµα Λεωφ. Τατοΐου ● Βαρυµπόπη
● Τηλ. Κρατήσεων: 6976 604070 ● www.ktimaleonidas.gr

Από το 1928 παράδοση στο Καλό Φαγητό

Καλή Ανάσταση
και Χρόνια Πολλά

Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...

∆ιεύθυνση:
Αναστάσιος Καβαλλάρης 

Καλή Ανάσταση 
Καλό Πάσχα

Αλέξανδρος Ανδριώτης
Υποψήφιος βουλευτής 

Ανατολικής Αττικής

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

Αν κάτι πιθανά να µην το ξέρουµε, είναι ότι πάνω από τις προσωπικές µας φιλοδοξίες, 
βρίσκεται ο τόπος µας και το σύστηµα που από την επόµενη ηµέρα θα κληθούµε να 
χρησιµοποιήσουµε για να διοικήσουµε. Είναι το σύστηµα της απλής αναλογικής, µε 
άλλα λόγια ο εµφανής κίνδυνος να υπάρξει µεγάλη δυσκολία στην λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης. Αυτό, δεν ευνοεί κανέναν! Ο καθένας µόνος του και χώρια, εστιάζοντας στο 
δικό του συµφέρον… Αυτό, είναι ένας τρόπος αντίληψης παρωχηµένος που – ειδικά µε 
τον «Κλεισθένη» - θα φέρει πρωτοφανείς δυσκολίες που θα µας πάνε για άλλη µια φορά 
πίσω. Αλλά και στάσιµοι να µείνουµε – όταν όλα γύρω µας εξελίσσονται – πάλι 
χαµένοι θα είµαστε! Προτείνω κάτι; Ναι!...

Σας προτείνω να κοιτάξετε προσεκτικά όλους µας. Αµέσως µετά, να µιλήσετε µε 
ανθρώπους που εµπιστεύεστε την γνώµη τους. Και να κοιτάξετε γύρω σας… Την 
Λαθαία, αλλά και την Αγία Άννα. Τους Θρακοµακεδόνες αλλά και τον Κόκκινο 
Μύλο! Σας προτείνω να κάνετε µια βόλτα στον τόπο µας, που θα σας πάρει το πολύ 
µια ώρα…  Μετά από όλα αυτά, σκεφτείτε τι είδατε, τι ακούσατε, τι νοιώσατε και αφήστε 
το να ωριµάσει µόνο του. Η Μεγάλη Εβδοµάδα, είναι µια ιδιαίτερη στιγµή µέσα στον 
χρόνο… Βρίσκονται οι φίλοι, συναντάµε γνωστούς, µένουµε για λίγο στο µισόφωτο της 
εκκλησίας… Ελάτε λοιπόν να κάνουµε για µια φορά την διαφορά! Και δεν µιλάω πολιτικά, 
αλλά σαν ένας άνθρωπος, απέναντι σε γνωστούς, φίλους ή και – ακόµα – σε ανθρώπους 
που δεν µε ξέρουν καλά.

Ελάτε να συµφιλιωθούµε! ∆εν είναι κακό. Είναι το ίδιο το νόηµα της Ανάστασης! 

Καλό Πάσχα σε όλους! 

Όσο πλησιάζουµε προς 
τις εκλογές, τόσο και 
πληθαίνουν οι παραλλαγές 
στις συνεργασίες αλλά 
και στις αντιπαλότητες. 
∆εν εννοώ ότι ζούµε 
σε ένα κλίµα µάχης, αλλά 
ότι η κάθε πλευρά – 
παρατάξεις, υποψήφιοι 
δηµοτικοί σύµβουλοι και 
ψηφοφόροι – ακολουθούν 
καθηµερινά ένα ιδιόµορφο 
µονοπάτι. Καθηµερινά ακούω 
κάτι νέο, µια νέα έλευση, 
µια φήµη, κάποια 
προσχώρηση ή αποχώρηση. 
Αλλά όλα αυτά τα ξέρουµε…

Ανάσταση, 
ενότητα 
ή και τα δύο;
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Με ειλικρίνεια στις σκέψεις 
και στα έργα µας.

Με εµπιστοσύνη στα λόγια 
και στις πράξεις µας!

Εύχοµαι  ολόψυχα
σε όλους µας

Καλή Ανάσταση
Το χαρµόσυνο µήνυµα

της Ανάστασης του Θεανθρώπου
να φωτίσει τις ψυχές όλων µας. 

Χαρά και υγεία σε κάθε
σπίτι των Αχαρνών. 

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα
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Με το βλέµµα στο αύριο!!!
 

Έ χοντας περάσει όλη την ζωή µου παρατηρώντας τους κατά καιρούς 
«πρωταγωνιστές» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω της ενασχόλησης    
του πατέρα µου, ∆ιευθυντής  τοπικών  εφηµερίδων, «ΑΧΑΡΝΑΪΚΑ ΝΕΑ» 

και τώρα  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», ένα και µόνο ερώτηµα ζυµωνόταν µέσα στο µυαλό 
µου.

Το ερώτηµα αυτό αφορούσε τον λόγο, για τον οποίο ένας ∆ήµος, όπως είναι 
οι Αχαρνές, µε τόσες ευκαιρίες και δυνατότητες που τον χαρακτηρίζουν, στο βά-
θος των ετών, αντί να αναπτύσσεται και να ευηµερεί, σήµερα έχει καταλήξει να 
αγωνίζεται µόνο για την επιβίωση του…

Η απάντηση δεν είναι απλή, αλλά η λύση είναι προφανής. Θα πρέπει ο κα-
θένας από εµάς να αναλάβει ουσιαστική δράση και ως ενεργός πολίτης να µερι-
µνήσει για την βελτίωση και την ευηµερία της διαβίωσης του και κατ’ επέκταση 
της πόλης του.

Η παραπάνω παραδοχή µε οδήγησε στο να υπάρχω σήµερα ως υποψήφιος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος στην παράταξη «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» µε επικεφαλή 
τον Θεόφιλο Αφουξενίδη. Τα οράµατά του συνάντησαν τα δικά µου, στον όρο 
«Κοινωνία Πολιτών», ένας όρος που επικρατεί και αποτελεί και ενδεδειγµένο 
τρόπο ζωής παγκοσµίως.

Η «Κοινωνία Πολιτών» αναφέρεται σε συλλογικές δράσεις ατόµων εντός της 
κοινωνίας µας, δηλαδή Τοπικούς Συλλόγους. Μέσα στους εκάστοτε Τοπικούς 
Συλλόγους τα άτοµα, τα οποία αποτελούν την κοινωνία µας, ενώνονται υπό την 
σκέπη του Πολιτισµού και του Αθλητισµού. 

Με τον Πολιτισµό και τον Αθλητισµό παράγεται φως και αποµακρύνεται το 
σκότος της εσωστρέφειας, του διχασµού, ακόµη και της εγκληµατικότητας. Αυ-
τό είναι λοιπόν το απαραίτητο στοιχείο που πιστεύω ότι χρειάζεται ο ∆ήµος µας, 
ώστε να επέλθει επιτέλους µια αλλαγή.

Όραµα µου είναι ο ∆ήµος Αχαρνών, αξιοποιώντας τους ποικιλόµορφους Το-
πικούς Συλλόγους που διαθέτει, είτε Πολιτιστικούς, είτε Αθλητικούς, να αποκτή-
σει υπερτοπικότητα και να αποτελέσει πηγή φωτός και εξέλιξης για όλους τους 
κατοίκους του, ξεκινώντας και επενδύοντας στις νέες γενιές, οι οποίες αποτελούν 
και το µέλλον του. 

Οι νέες γενιές, δηλαδή τα παιδιά µας, νιώθοντας ότι ανήκουν σε µία οµάδα 
και ότι µέσω της οµάδας αυτής δηµιουργούν και προσφέρουν σε ολόκληρη την 
κοινωνία, κοινωνικοποιούνται και αποκτούν τις απαραίτητες βάσεις και γνώσεις 

για να ευηµερήσουν και να εξελιχθούν στην πορεία της µετέπειτα ζωής τους, ως 
ενήλικες.

Η υλοποίηση του οράµατος µου αυτού, θεµελιώνεται αφενός στην διενέρ-
γεια ειδικών προγραµµάτων, τα οποία θα µετατρέψουν τα σχολεία σε Κέντρα 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης των νέων, αφετέρου και στην αξιοποίηση των ήδη 
υπαρχόντων Τοπικών Συλλόγων και οµάδων εθελοντών, που δυστυχώς βιώ-
νουν την εγκατάλειψη και τη αδιαφορία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προσπα-
θώντας να επιβιώσουν και να στηριχθούν στις δικές τους δυνάµεις προς όφελος 
όλων µας.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν µία ∆ηµιουργική Κοινωνία Πολιτών η οποία 
αποτελεί αναγκαιότητα  για τη ποιοτική αναβάθµιση του ∆ήµου µας. Το τρίπτυ-
χο Αθλητισµός – Παιδεία – Πολιτισµός, αποτελεί το γενικότερο όραµα µου και  
ταυτίστηκε µε αυτό του υποψήφιου ∆ηµάρχου Θεόφιλου Αφουξενίδη, στο 
πλευρό του οποίου θα συµµετέχω ως υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος στις 
επερχόµενες εκλογές.

Καλή Ανάσταση  και καλό Πάσχα σε όλους 



36 Μ. Σάββατο 27 Απριλίου 2019

*∆εξιώσεις  *Κοινωνικές Εκδηλώσεις  *Εvents  *Συνέδρια  *Σεµινάρια
∆ιεύθυνση:

Αναστάσιος Καβαλλάρης 
Λεωφόρος Πάρνηθος 388 ● Αχαρναί ● Τηλ.: 210-2464010,  ● Fax:210-2447661 ● Κιν.: 6976604070 ● www.parnispalace.gr

Καλή Ανάσταση
και Χρόνια Πολλά

Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...
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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 ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
05/05  και 28/07 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 16:00 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
εισιτήριο 85€

07/07  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΖΙΑ 

20/07  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ 
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Κατά καιρούς ο ∆ήµος µας ο ιστορικός ∆ήµος Αχαρνών 

έχει χαρακτηριστεί από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

ως η «πίσω αυλή της Αττικής».  Αυτό ως άνθρωπο 

και ως ενεργό δίµιτη µε θυµώνει και µε στεναχωρεί, 

µου δίνει όµως την αφορµή να πάψω να ακούω τα κακώς 

κείµενα για τον ∆ήµο µου και να ενεργοποιηθώ. 

Έτσι λοιπόν αποφάσισα να ασχοληθώ ενεργά µε τα κοινά στις 

επερχόµενες δηµοτικές εκλογές, µε την παράταξη  

«ΑΧΑΡΝΕΣ - ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ» µε υποψήφιο 

∆ήµαρχο τον κ. ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ. Έναν άνθρωπο έντιµο, 

αξιόλογο, έµπειρο, προσγειωµένο και ικανό. 

Σε αυτή µου την προσπάθεια σας θέλω δίπλα µου ώστε 

µε την στήριξη σας να µου δώσετε την δυνατότητα 

να υπηρετήσω τον ∆ήµο µας µε πάθος, θέληση 

και αποφασιστικότητα, ώστε σε λίγο καιρό όλοι µας αντί 

να λέµε τον ∆ήµο Αχαρνών (η πίσω αυλή της Αττικής) 

να τον λέµε  ΑΧΑΡΝΕΣ- ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ,  

Καλή   Ανάσταση – Καλό Πάσχα 

Ανακοινώνω κι εγώ , την συµµετοχή µου στο ψηφοδέλτιο της 

παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ» 

µε τον συνδυασµό του υποψήφιου 

∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού.

Η αλήθεια είναι πως εξαιτίας προσωπικών λόγων 

αρχικά, είχα αµφιβολίες σχετικά µε το αν θα µετέχω  

στις φετινές δηµοτικές εκλογές. 

Ωστόσο, η αγάπη που έχω για την συµµετοχή στα κοινά 

σε συνδυασµό µε την εµπιστοσύνη που τρέφω για 

το πρόσωπο του κ. Βρεττού µε έκαναν στην πορεία 

να αναθεωρήσω και τελικά να αποφασίσω να γίνω 

µέρος του συνδυασµού αυτού.

Καλώ λοιπόν τους ενεργούς πολίτες 

του ∆ήµου Αχαρνών, να µε στηρίξουν στην προσπάθεια 

αυτή για έναν ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ∆ΗΜΟ. 

Καλό Πάσχα  - Χριστός  Ανέστη 





40 Μ. Σάββατο 27 Απριλίου 2019



41Μ. Σάββατο 27 Απριλίου 2019



42 Μ. Σάββατο 27 Απριλίου 2019

Γιάννης Νίκας 
Υποψήφιος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος
Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος
ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Φέτος, το Αναστάσιµο φώς 
θα φωτίσει τόσο 
τις καρδιές µας, 
όσο και το Μέλλον 
του τόπου που αγαπάµε 
και ζούµε. 

Καλό Πάσχα
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Συνέντευξη  Τάσου Μπαλάσκα, υποψηφίου  ∆ηµοτικού Συµβούλου, µε την ∆ηµοτική Παράταξη «∆.Ε.Κ.Α.»

«Ο Χάρης ∆αµάσκος θέλει και µπορεί να κινήσει  
να φέρει τη σταδιακή αναβάθµιση του ∆ήµου µας»
■ Ποιο είναι το αίσθηµά σου για την 
πόλη που ζεις?
Οι Αχαρνές είναι η πόλη που ζω από το 
1982, είναι η πόλη που µου έδωσε ευ-
καιρίες και µε καταξίωσε επαγγελµατικά 
ως φωτογράφο. Ο ∆ήµος µας, έχει πολ-
λές δυνατότητες λόγω της γεωγραφικής 
του θέσης, µε τον Εθνικό ∆ρυµό της 
Πάρνηθας µια ανάσα µακριά, µε ανεκµε-
τάλλευτες εκτάσεις στο εσωτερικό του, 
µε ευκαιρίες για ανάπτυξη που εδώ και 
χρόνια δεν έχουν αξιοποιηθεί. Αντιθέ-
τως, ζούµε σε µια πόλη παραµεληµένη, 
απαξιωµένη, υποβαθµισµένη και σ’ αυ-
τό το νοσηρό περιβάλλον, εµείς, οι δη-
µότες της αισθανόµαστε πολίτες ενός κα-
τώτερου Θεού.  

■ Γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς µε 
τις ∆ηµοτικές Εκλογές?
Επειδή µε στεναχωρούν όλα όσα περι-
γράφω παραπάνω. Είµαι πατέρας και 
πολύ συχνά απελπίζοµαι που τα παιδία 
µου δε µπορούν να διασκεδάσουν στην 
πόλη που µεγαλώνουν. Είµαι επιχειρη-
µατίας και παρακολουθώ την τοπική 
αγορά να παρακµάζει και τελικά, είµαι 
άνθρωπος µε ιδανικά και ζητώ πολλά 
παραπάνω από την καθηµερινότητα 
µου. Μου αρέσει να παλεύω και να εξε-

λίσσοµαι και αυτή είναι η βασική αιτία 
που αποφάσισα να ενεργοποιηθώ  και 
να δώσω ό,τι καλύτερο µπορώ για την 
αναγέννηση των Αχαρνών. 

■ Με ποια κριτήρια επέλεξες τον Χάρη 
∆αµάσκο και την παράταξη ∆.Ε.Κ.Α.?
Το πλούσιο βιογραφικό του Χάρη στην 
αυτοδιοίκηση 2ου  βαθµού, η πετυχηµέ-
νη επαγγελµατική του πορεία ως πολιτι-
κός µηχανικός και το γνήσιο ενδιαφέρον 
του για την τόπο του θεωρώ ότι τον κα-
θιστούν την πιο ιδανική επιλογή για τις 
Αχαρνές. Η πόλη µας διψάει για έργα 
υποδοµών, για πεζοδρόµηση, για επαρ-
κή φωτισµό, για παρεµβάσεις που θα 
µειώσουν τα υψηλότατα επίπεδα εγκλη-
µατικότητας. Ο Χάρης ∆αµάσκος θέλει 
και κυρίως µπορεί να κινήσει τα νήµατα 
και να επιφέρει τη σταδιακή αναβάθµιση 
του ∆ήµου µας. 
Τα πρόσωπα του συνδυασµού στον 
οποίο µε τιµή συµµετέχω, διαθέτουν τα 
απαραίτητα συστατικά για να τα εµπι-
στευτείς. Έχουν γεµάτες ζωές, είναι επαγ-
γελµατικά αποκατεστηµένα, διαθέτουν 
κοινωνικό κύκλο. ∆ε συµµετέχουν στα 
κοινά για την δική τους ανέλιξη. Αντίθε-
τα, όλοι µαζί µοιραζόµαστε την ίδια ανά-
γκη, θέλουµε να αποκτήσουµε την πό-

λη που µας αξίζει.

■ Πιστεύεις, πραγµατικά, ότι οι Αχαρ-
νές  µπορούν ν’ αλλάξουν σελίδα?
Φυσικά και το πιστεύω! Οι Αχαρνές δεν 
υστερούν σε τίποτα απλά νοσούν από 
την ασθένεια της αδιαφορίας της Τοπι-
κής και Κεντρικής εξουσίας. Αυτό διεκ-
δικούµε να αλλάξουµε όλοι όσοι πλαι-
σιώνουµε το Χάρη. Όλοι µας θέλουµε 
να ∆ηµιουργήσουµε Ένα Καλύτερο Αύ-
ριο και πρώτους απ’ όλους ο επικεφα-
λής µας!

Ευχές 05Απρίλιος 2019

Ας είναι το Πάσχα µια ευκαιρία
επιστροφής στην αλληλεγγύη και την ελπίδα.

Εύχοµαι σε όλους σας καλό Πάσχα
και χρόνια πολλά!!!

Χαλαµπάκη Άννα
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Αναστάσιµο Φως
ας λαµπρύνει
τις καρδιές όλων µας.
Χρόνια Πολλά
και καλό Πάσχα

Καλιφατίδης ∆ανιήλ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το µύνηµα της Θυσίας και
της Ανάστασης του Χριστού
ας αποτελέσει ευκαιρία
επιστροφής στην αισιοδοξία
και την ελπίδα.
Καλό Πάσχα!

∆ρόσου Σοφία
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γρηγοριάδης Ευστάθιος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει
ατοµική και οικογενειακή
ευτυχία και να αποτελέσει
και πάλι τον φωτεινό
σηµατοδότη που
θα γεµίζει τις καρδιές
όλων στον δρόµο για
την επίτευξη των στόχων
και των προσδοκιών,
καθενός ξεχωριστά και
όλων µαζί για τον τόπο µας.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΦωτιάδηςΓεώργιος Αλέξανδρος Π. 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έυχοµαι χρόνια πολλά και υγεία σε όλους!
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!
Ελπίζω, η συγχώρεση σε όποιον µας πλήγωσε,
η αλληλεγγύη στον αδύναµο και η αγάπη
για τον συνάνθρωπο να γίνει τρόπος ζωής!

Λαυρέντη Αγγελική
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Άγιο φως να χαρίσει
σε όλους αγάπη, υγεία,
ευµάρεια και νεες
προοπτικές. Σε µια 
γιορτή όπου η Ελλάδα
συσπειρώνεται σαν
µια γροθιά, κάτω από
τα ίδια ήθη και έθιµα,
ας αγκαλιαστουµε
σαν οικογένεια και
ας γιορτάσουµε όλοι µαζί!

Ο Κυριάκος Κοντάκης στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Πολιτιστικών Κρητικών Σωµατείων

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτιστικών Κρητικών Σω-
µατείων, που ολοκλήρωσε τις εργασίες του στην αίθουσα «Ιωνία», στη Βούλα, συνέ-
δριο, που διοργάνωσε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωµατείων.

Από τις 5-7 Απριλίου αναλύθηκαν πολύπλευρα θέµατα, από εκλεκτούς οµιλητές, συνυ-
φασµένα µε τη Μεγαλόνησο. Το συνέδριο παρακολούθησε ο υποψήφιος περιφερειακός 
σύµβουλος Ανατολικής Αττικής κ. Κυριάκος Κοντάκης ο οποίος κατεβαίνει µε την παράταξη 
του Γιάννη Σγουρού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ».

«Το συνέδριο αποτέλεσε αφορµή να αναδειχτούν σηµαντικά θέµατα που αφορούν το πα-
ρόν και το µέλλον του νησιού µας. Έδωσε παράλληλα την ευκαιρία να έρθουν κοντά όλα τα 
κρητικά σωµατεία, που µε την δραστηριοποίησή τους αναδεικνύουν τον πολιτισµό τα ήθη 
και τα έθιµα της γενέτειράς µας Κρήτης», δήλωσε ο Κυριάκος Κοντάκης, υποψήφιος Περιφε-
ρειακός Σύµβουλος Ανατολικής Αττικής.

Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος Κυριάκος Κοντάκης,  
µε τον υποψήφιο Βουλευτή Ανατ. Αττικής µε το ΚΙΝΑΛ Παντελή 
Ασπραδάκη και τους Μανώλη Πατεράκη και Αντώνη ∆ουκιαντζάκη



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 την ΚΥΡΙΑΚΗ  12  Μαΐου  2018 και ώρα 09.30 π.µ.,  

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- 
Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ χήρας 
ΙΩΑΝ. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

(Το γένος   Ευαγ. Φυτά)
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Αναστασία  και  Νικόλαος Γιαννετάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Μαρία, Σωτήρης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:  Ιωάννης  και  Αγγελική Φυτά

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ  IN VIVO

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσους, µας συµπα-
ραστάθηκαν στο  πένθος µας, από  την  απώλεια της πολυα-

γαπηµένης µας,  Μητέρας , Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας.

ΙΩΑΝΝΑΣ  (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ)  
ΓΕΩΡ.   ΠΑΓΩΝΑ 

Η  οικογένεια της

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/HMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαρα-

στάθηκαν στο  πένθος µας, για την  απώλεια της πολυαγαπηµένης 
µας,  Μητέρας,  Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας.

ΙΩΑΝΝΑΣ  ΠΟΥΡΑΙΜΗ 
(Το  γένος  ∆αµιανού)

Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους 
κατέθεσαν Στέφανο στη σορό της.

Η  οικογένεια της

Τελούµε την Κυριακή 12/05/2019  και ώρα 9:30 π.µ.  40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως  Θεοτόκου (Παναγίτσα) Αχαρναί Υπέρ αναπαύσεως της 

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

ΙΩΑΝΝΑΣ  ΠΟΥΡΑΙΜΗ 
(Το  γένος  ∆αµιανού)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Αναστάσιος
ΤΑ ΤΕΚΝΑ-. ∆ηµήτριος, Κωνσταντίνος  και  ∆ώρα
ΤΑ ΕΓΚΟΝΙΑ :  Ιωάννα, Αναστάσιος και Αικατερίνη

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  ∆ηµήτριος    και    Γεωργία, Χριστίνα, Ελευθερία
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ),  Πλατεία Μενιδίου (Αχαρναί)
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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΟΪΖΟΣ     του    
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  ΧΡΙΣΤΙ-
ΝΑΣ     το γένος  ΠΟΠΟΒΙΤΣ,  
γεννήθηκε  στην  ΡΟΥΜΑΝΙΑ   
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ   και η   ΤΙΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ  του  ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΥ  και της  ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑΣ  το γένος  ΠΑΠΑΣΩΡΤΗ-
ΡΙΟΥ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ,  δη-
λώνουν πως θα έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει  στη  ΒΟΥ-
ΛΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΟΪΛΕ∆ΗΣ 
του ΜΕΝΕΛΑΟΥ και της  ΑΓΟ-
ΡΑΣ το γένος  ΚΟΛΤΣΗ, γεν-
νηθείς στη  ΘΗΒΑ-  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
και κατοικεί  στο  ΚΡΥΟΝΕΡΙ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΤΑΤΙΑΝΑ 
ΣΜΙΡΝΟΒΑ του  ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 
και της  ΝΙΝΑΣ  το γένος  ΓΕ-
ΝΟΣ ΖΑΡΟΒΑ που γεννήθηκε  
στο  ΚΡΑΣΝΟΥΑΡΣΚ  - ΡΩΣΙΑΣ 
και κατοικεί  στο  ΚΡΥΟΝΕΡΙ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ,  θα παντρευτούν 
και ο γάµος θα γίνει  στο  ΚΡΥ-
ΟΝΕΡΙ -  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΟΛΛΙΑΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
του    ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της ΕΛΕ-
ΝΗΣ  το γένος  ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ,  
γεννήθηκε  στην  ΑΘΗΝΑ   
και κατοικεί στο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ  
- ΒΟΙΩΤΙΑΣ   και η   ΚΑΡΑΠΑ-
ΝΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΑ   του  ΣΤΑΥ-
ΡΟΥ   και της  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  
το γένος  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στην ∆ΡΑΠΕΤΣΩ-
ΝΑ  – ΠΕΙΡΑΙΑ,  δηλώνουν 
πως θα έλθουν σε γάµο που 
θα γίνει  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του    ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗ   και της ΕΛΕΝΗΣ  το γένος  
ΥΦΑΝΤΙ∆ΟΥ,  γεννήθηκε  
στην  ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ   και 
η   ΛΕΜΠΕΝΤΕΝΚΟ  ΑΛΙΝΑ   
του  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  και της  
ΡΑΒΙΛΙΑΣ  το γένος  ΤΑΪΓΚΑ-
ΝΟΒΑ  που γεννήθηκε στο 
ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ  και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ,  δηλώνουν πως θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει  
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ
Ο∆ΟΣ ΙΡΙ∆ΟΣ 1   - ΑΧΑΡΝΕΣ. -  ΤΗΛ.   2102461913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το απερχόµενο ∆. Σ. σας ενηµερώνει ότι,  µετά από παρέλευση διετίας βάση 

του καταστατικού από την ηµεροµηνία των τελευταίων εκλογών αποφάσισε η 
Γενική Συνέλευση την διεξαγωγή των εκλογών στις 12  Μαΐου 2019, ηµέρα Κυ-

ριακή  και ώρες  από  8.00.π.µ. έως 19.00 µ.µ.        
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις αρχαιρεσίες για το ∆. Σ. πρέπει µέχρι της  

7-5-2019 να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στα γραφεία του συλλόγου της ώρες 
λειτουργίες του για εκπροσώπηση στο ∆. Σ.

Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία σας στη ψηφοφορία είναι απαραίτητη. Η µεγάλη 
συµµετοχή επιβάλλεται σε πίεση στη λύσει πολλών προβληµάτων της περιοχή µας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ και το ∆. Σ

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 οικιακή βοηθός για οικιακές εργασίες, 4 – 5 
ώρες την ηµέρα και µε αµοιβ΄ξ  5 ευρώ την ώρα. Τηλ. 
6976 836287.  4∆220.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µοδίστρα για  κατάστηµα επιδιορθώσεων 
στην πλατεία Θρακοµακεδόνων για   πενθήµερη εργα-
σία. Τηλ. 210 2435686 και 6936920021. 4∆220.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα  Baby Sister για την φύ-
λαξη µωρού οκτώ µηνών στις Αχαρνές. Τηλ. 6976 
004004. 5∆217.
ΖΗΤΕΊΤΑΙ  οικιακή βοηθός, Ελληνίδα για οικιακές – οι-
κογενειακές εργασίες στην περιοχή Αγίου Πέτρου. Τηλ. 
6976 836287 και 6974 937283. 6∆217
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Βρεφονηπιοκόµος  για  τετράωρη φύλαξη 
µικρού παιδιού 2 ετών,  από ώρα 7.00 π.µ. έως 12.00 

π.µ. στο Κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 210 2444539.
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. ισόγειο 
διαµέρισµα επί της οδού Φιλαδελφείας 61 – Αχαρνές 
(πρώην ιατρείο) . Τηλ. 210 2467238 και 6945 934905. 
4∆217.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 82 τ.µ. στην κεντρική 
πλατεία Μενιδίου, κατάλληλο και  για επαγγελµα-

τική χρήση. Τηλ. 6974 834546 και 210 2402227. 
4∆216.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από αγρόκτηµα, λάστιχα και σωλήνες 
ποτιστικών, ένα φορτηγάκι σε αρίστη κατάσταση και 
ένας Λυόµενος οικίσκος. Τιµές ευκαιρίας. Τηλ. 210 
2441370 και 6973 593186. 6∆219.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  αυγά οικολογικά από κότες ελευθέρας 
βοσκής, για µικρούς και µεγάλους, 10 ευρώ η καρτέ-
λα. Τηλ. 6976 836287 και 6974 937283. 6∆217
ΕΛΛΗΝΙ∆Α  αναλαµβάνει, µαγείρεµα, σίδερο, οικια-
κές εργασίες µε 5 ευρώ την ώρα, ως εξωτερική πρωι-
νή 4 έως 5 ώρες απασχόληση. Τηλ. 6945 506329 και 
211 4107574. 5∆217
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τι-

µές λογικές. Τηλ. 6942 864789. 10∆226.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ µαθήµατα παραδίδονται σε τιµές 
προσιτές.  Τηλ.  6974 962940. 5∆218
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε φροντιστηριακή πείρα, πα-
ραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυ-
µνασίου – 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, εργαζοµέ-
νους,  επαγγελµατίες, εµπορική αλληλογρα-
φία, ορολογία. 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.

28/4/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

29/4/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ∆Ι-
ΤΗ Λεωφ.Θρακοµακεδόνων 242. 
Τ.210/2435820

30/4/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ   Λεωφ. 
Θρακοµακεδόνων 10.  ΤΗΛ. 210/2443437

1/5/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ 
∆εκελείας 51. ΤΗΛ. 210/2448377

2/5/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210/2465432

3/5/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑ-

ΝΩΛΗΣ Λεωφ.∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 
210/2312615

4/5/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Λαθέας 56. ΤΗΛ. 210/2477556

5/5/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

6/5/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑ-
Γ∆ΑΛΗΝΗ Αγ. Τριάδος 35. ΤΗΛ. 210/2464226

7/5/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 210/8087990

8/5/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

9/5/2019  ΠΕΜΠΤΗ ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ  Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 
210/2468746

10/5/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕ-
ΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170.  ΤΗΛ. 
210/2406400

11/5/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΗΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792

12/5/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 
210/2461015

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 28/4/2019 ΕΩΣ 12/5/2019ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 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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