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Τ α εµπορικά καταστήµατα της 
πόλης µας εδώ και πολλά χρόνια 
προσπαθούν να επιβιώσουν 

χωρίς τη στήριξη που θα έπρεπε να 
έχουν από τις εκάστοτε δηµοτικές αρχές 
του τόπου,  οι οποίες όπως ορίζουν οι 
υποχρεώσεις τους θα έπρεπε να 
µεριµνούν για τη δηµιουργία του 
κατάλληλου πλαισίου µέσα στο οποίο 
οι τοπικές επιχειρήσεις θα γίνονταν 
ανταγωνιστικές και βιώσιµες. 

Η έλλειψη πεζόδροµων, η ουσιαστικά 
διακεκοµµένη και άναρχα δοµηµένη 
εµπορική ζώνη σε συνδυασµό µε την 
έλλειψη κατάλληλου φωτισµού, πλατειών  
και γενικότερα µε την έλλειψη αισθητικής 
των περιβαλλόντων χώρων δεν επιτρέπουν 
όχι µόνο να γίνουν οι Αχαρνές ένας ισχυρός 
ανταγωνιστής των εµπορικών καταστηµάτων γειτονικών πόλεων αλλά όπως εν τέλει 
αποδεικνύεται γίνονται ο ανασταλτικός παράγοντας ακόµα και για τους πολίτες των 
Αχαρνών να πραγµατοποιούν τις αγορές τους σε γειτονικούς δήµους οι οποίοι 
διαθέτουν τις σωστές υποδοµές. 

Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό ζήτηµα το οποίο θα έπρεπε να έχει διευθετηθεί εδώ 
και δεκαετίες είναι το ζήτηµα των όµβριων υδάτων που όχι µόνο δηµιουργεί τεράστια 
προβλήµατα στην εµπορική ζωή  της πόλης µας αλλά ακόµα περισσότερο 
καταστρέφει τα εµπορεύµατα και τα καταστήµατά µας µε αποτέλεσµα κάθε φορά που 
µία νεροποντή ξεσπά στην περιοχή µας, εµείς να βιώνουµε έναν εφιάλτη.  

Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, µε την εγκληµατικότητα, το εµπόριο των 
ναρκωτικών και τους τοξικοµανείς να κατοικοεδρεύουν στην πόλη µας τα τελευταία 
χρόνια, δίνεται καθηµερινά η χαριστική βολή σε µία απεγνωσµένη αγορά που 
προσπαθεί µε νύχια και µε δόντια να σταθεί όρθια, χωρίς την αρωγή της δηµοτικής 
αρχής η οποία σφυρίζει αδιάφορα απέναντι στα χρόνια ζητήµατα των εµπορικών 
καταστηµάτων των Αχαρνών. 

Ο λόγος που δέχτηκα να συµµετάσχω στη δηµοτική παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών 
είναι η βαρύτητα που δίνεται µέσω του προγράµµατός της στην υλοποίηση όλων των 
απαραίτητων προϋποθέσεων για την έµπρακτη στήριξη των καταστηµάτων της πόλης µε 
τη δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών που θα προσελκύσουν το αγοραστικό κοινό 
και θα ξαναδώσουν «ζωή» και «ανάσα» στην αγορά των Αχαρνών. 

Γιώργος Λευκόπουλος
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών-
Τοµεάρχης Εµπορικών Καταστηµάτων

Η τοπική ανάπτυξη αποτελεί τον 
βασικότερο συντελεστή που 
µπορεί να καθορίσει τόσο την 

οικονοµική ευηµερία του τόπου µας όσο 
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.  

Μία σειρά ευνοϊκών παραγόντων οι οποίοι 
εδώ και χρόνια παραµένουν ανεκµετάλλευτοι, 
όπως η ιστορική µας ταυτότητα αλλά και η 
γεωγραφική µας θέση, οι µεγάλες εκτάσεις και 
ο αντίστοιχα µεγάλος αριθµητικά  πληθυσµός, 
θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία 
για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
δηµιουργία τοπικής ανάπτυξης είναι η 
ουσιαστική και απαρέγκλιτη συνδροµή του 
δήµου µε έργα υποδοµών σε όλα τα επίπεδα. 

Ένα βασικό έργο που χρήζει άµεσης 
εκτέλεσης είναι η αντιπληµµυρική θωράκιση 
µε την ταυτόχρονη αναβάθµιση της αισθητικής της πόλης µας µέσα από έργα που 
αφορούν την δηµιουργία χώρων αναψυχής, ανακατασκευή  του οδικού δικτύου και 
δηµιουργία νέου στις περιοχές που είναι αναγκαίο. Παράλληλα ο κατάλληλος οδικός 
φωτισµός θα αποτελέσει την ολοκλήρωση της αναβαθµισµένης εικόνας του δήµου µας 
έτσι όπως όλοι µας τον οραµατιζόµαστε. 

Τα παραπάνω έργα, έχουν την δυνατότητα άµεσης υλοποίησης εάν ο δήµος 
προσανατολιστεί και εργαστεί προς την καλύτερη και αµεσότερη απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται γι αυτόν αλλά και την αντίστοιχη 
απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται από τον κρατικό µηχανισµό. 

Ο λόγος που αποφάσισα να συµµετάσχω  στην δηµοτική παράταξη «Νέα ∆ύναµη» 
Αχαρνών, είναι τόσο η προσωπική εµπειρία που διαθέτω λόγω του προσανατολισµού 
των σπουδών µου, οι οποίες αφορούν στην Ευρωπαϊκή ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων όσο και 
το ολοκληρωµένο και πλήρως εµπεριστατωµένο πρόγραµµα της παράταξης, το οποίο 
µε ρεαλισµό περιλαµβάνει όλα τα ζητήµατα µε τα οποία βρίσκεται αντιµέτωπος ο δήµος 
µας  και δίνει διεξοδικές και άµεσες λύσεις σε κάθε ένα από αυτά. 

Σε αυτές τις κρίσιµες δηµοτικές εκλογές, ζητώ από κάθε πολίτη την εµπιστοσύνη και 
την  στήριξή του στην δηµοτική παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών, µε επικεφαλής τον 
Παναγιώτη Γρηγοριάδη, που αποτελεί την εγγύηση για την άµεση επίτευξη όλων όσων 
δεσµευόµαστε απέναντί σας.

Νίκος Φράγκος
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών
Τοµεάρχης Τοπικής Ανάπτυξης

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τ ρόφιµα και χρήµατα σε 
φτωχές οικογένειες οι οποίες 
βάλλονται από την οικονοµική 

κρίση, µοίρασε ο Παναγιώτης 
Γρηγοριάδης, όπως άλλωστε 
συνηθίζει να κάνει κάθε χρόνο τις 
Άγιες µέρες. 

Φέτος το Πάσχα, ο Παναγιώτης 
Γρηγοριάδης, έδωσε απλόχερα χαρά και 
ελπίδα σε φτωχές οικογένειες του δήµου 
µας, οι οποίες αδυνατούσαν να 
αντεπεξέλθουν στα έξοδα του 
Πασχαλινού τραπεζιού. 

Η προσφορά του έτυχε µεγάλης 
αποδοχής από τους αδύναµους 
συνανθρώπους µας, οι οποίοι έδωσαν τις 

καλύτερες ευχές τους στον υποψήφιο 
δήµαρχο, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά 
ανέφεραν είναι πάντα στο πλευρό τους µε 
έργα και όχι µε λόγια. 

Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιηµένος σε θέµατα τα οποία 
αφορούν τις αδύναµες κοινωνικές 
οµάδες, φροντίζει πάντα µακριά από τα 
φώτα της δηµοσιότητας να βοηθάει και να 
στηρίζει αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη.

Για άλλη µία φορά λοιπόν, ο 
υποψήφιος δήµαρχος παρέδωσε 
µαθήµατα ανθρωπιάς. Ας ευχηθούµε η 
κίνησή του να αποτελέσει παράδειγµα 
προς µίµηση και από άλλους  
συµπολίτες µας. 

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ «ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» ΠΑΡΕ∆ΩΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 17 ΕΤΩΝ

Γιάννης Κασσαβός προς νέους: “Αφήστε το σηµάδι σας 
δηµοκρατικά στα δηµοτικά δρώµενα των Αχαρνών”

Φίλες και φίλοι

Επικοινωνώ µαζί σας ως ∆ήµαρχος Αχαρνών για να σας καλέσω να 
λάβετε µέρος στις δηµοτικές εκλογές.

Όπως πιθανότατα γνωρίζετε µε έναν πρόσφατο νόµο ορίζεται ως 
όριο εκλογικού δικαιώµατος το 17ο έτος ηλικίας. 

Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσουν λόγο 
και ρόλο οι νέοι, εσείς. 

Η γενιά σας έχει υποστεί τις συνέπειες της κρίσης. Όµως παραµένε-
τε το πιο ζωντανό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας. Σε εσάς στηρίζου-
µε τις ελπίδες µας για µια δίκαιη υπέρβαση των δυσκολιών που αντι-
µετωπίζουµε.

Το δικαίωµα για ψήφο στα 17 µαζί µε την καθιέρωση της απλής ανα-
λογικής στις δηµοτικές εκλογές αποτελούν δύο µεγάλα βήµατα δηµο-
κρατίας. 

Γιατί το πρώτο συµβολίζει µε τον καλύτερο τρόπο ότι η νέα γενιά, 
όχι µόνον οι εσείς οι 17 ετών αλλά και οι µεγαλύτεροι σας, είστε το µέ-
τρο για να µετρήσουµε όλοι µας τις επιτυχίες και τις αποτυχίες µας. 

Το δεύτερο συµβολίζει την θέληση των ενηλίκων για µια δικαιότε-
ρη έκφραση της κοινωνίας, για µια αναλογική αντιπροσώπευση.

Γι αυτό σας ζητώ να συµµετέχετε στις εκλογές. Χωρίς τη συµµετοχή 
σας οι αποφάσεις θα ληφθούν για εσάς χωρίς εσάς. 

Ελάτε να επιδοκιµάσετε ή να αποδοκιµάσετε όσους και εκείνους 
που εσείς µε τα δικά σας κριτήρια και το δικό σας ένστικτο κρίνετε.  Η 
γνώµη σας µετράει. 

Ακόµα περισσότερο εδώ στις Αχαρνές και πρωτίστως στο ∆ήµο 
Αχαρνών επιθυµώ ως ∆ήµαρχος να υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή εκ-
προσώπηση. Και σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος καθορίζει την καθηµερι-
νή µας ζωή, την δική σας καθηµερινότητα.

Η συµµετοχή κρίνει το µέτρο δικαιοσύνης στην αξιολόγηση των 
υποψηφίων. 

Αλλά και ως πατέρας δύο παιδιών ηλικίας µεταξύ των 20 και 30 
ετών, γνωρίζω πόσες φορές µε συµβούλευσαν µε δίκαιες και χρήσιµες 
γνώµες και απόψεις. 

Ελάτε λοιπόν µαζικά να ψηφίσετε στις εκλογές. Να αφήσετε το ση-
µάδι σας δηµοκρατικά στα δηµοτικά δρώµενα των Αχαρνών.

Καλώς να ορίσετε
Γιάννης Κασσαβός 

∆ήµαρχος Αχαρνών 

Το δικαίωµα για ψήφο στα 17 µαζί µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής 
στις δηµοτικές εκλογές αποτελούν δύο µεγάλα βήµατα ∆ηµοκρατίας

Γιάννης Κασσαβός:
«Οι νέοι παραµένουν

το πιο ζωντανό κοµµάτι
της ελληνικής κοινωνίας.

Σε αυτούς στηρίζουµε
τις ελπίδες µας για

µια δίκαιη υπέρβαση
των δυσκολιών

που αντιµετωπίζουµε».
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Όταν ένας νέος άνθρωπος αποδεικνύει µε λόγο ουσίας το 
ενδιαφέρον του για τους συµπολίτες του και το «δένει» 
µε την αγάπη του για την πατρίδα, τις ρίζες του αλλά και 

την οικογένειά του, τότε το µέλλον είναι λογικό να χαµογελά.
Και µαζί µε αυτό και οι εκατοντάδες άνθρωποι (περισσότεροι από 

800) που βρέθηκαν δίπλα του για να τον ακούσουν αλλά και για να 
τον τιµήσουν. 

Ο λόγος για την υποψήφια περιφερειακή σύµβουλο Ανατολικής 
Αττικής, Ευρώπη Κοσµίδη η οποία σε µια εκδήλωση σταθµό για τα 
αυτοδιοικητικά δρώµενα της περιοχής, απέδειξε ότι είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η πατρίδα, η οικογένεια, η παράδοση και η πολιτική. 

Όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν στην εκδήλωση αυτή έφυγαν 
πλουσιότεροι όχι βέβαια γιατί άκουσαν κούφια λόγια που χαρακτη-
ρίζουν ορισµένους πολιτικούς αλλά διότι συνειδητοποίησαν ότι 
υπάρχει ελπίδα για τον πολύπαθο τόπο που ζουν και δηµιουργούν, 
εφόσον τις τύχες τους µπορούν να καθοδηγήσουν άνθρωποι που δι-
αθέτουν σύγχρονη σκέψη, βούληση για να την κάνουν πράξη και πα-
ράλληλα σέβονται το παρελθόν του τόπου και των προγόνων τους. 

∆εν θα ήταν υπερβολή να αναφερθεί ότι ήταν όλοι εκεί αποδει-
κνύοντας µε την παρουσία τους τη δυναµική της προσωπικότητάς της. 
Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι από έξι 
συνολικά δηµοτικές παρατάξεις των Αχαρνών αλλά και διακεκριµέ-
νες προσωπικότητες από όλους τους τοµείς της δηµόσιας και πολιτι-
στικής ζωής! 

Η Ευρώπη Κοσµίδη, η «Ευρώπη µας», όπως την αποκαλούσαν 
όλοι όσοι βρέθηκαν στην προεκλογική εκδήλωσή της, χωρίς να 
υπερβάλει κατάφερε να κάνει τη διαφορά. 

Από την πρώτη στιγµή όταν έσφιγγε το χέρι ενός προς ένα των 
συµπολιτών της που έφταναν στον χώρο και αντάλλασσε λίγα λόγια 
αγάπης µαζί του αποδεικνύοντας ότι η σχέση της µαζί τους δεν είναι 
τυπική. 

Άνθρωποι από το Λαύριο έως τον Ωρωπό και από τη Βούλα έως 
την Αρτέµιδα βρέθηκαν κοντά της το βράδυ της Τετάρτης. Ίσως τους 
περισσότερους να τους ένωνε η κοινή καταγωγή, ο Πόντος, όλους 
‘όµως τους ένωνε η εµπιστοσύνη που ένιωθαν στη σχέση τους µε την 
Ευρώπη. 

Και αυτή τους αντάµειψε µε έναν µοναδικό τρόπο. Με τον ουσι-
αστικό πολιτικό λόγο που άρθρωσε, έχοντας δίπλα της κορυφαίες 
προσωπικότητες µε πρώτον τον υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής, 
Γιώργο Πατούλη. 

Και τόνισε η Ευρώπη τους τρεις κεντρικούς πυλώνες που θα στη-
ριχθεί η νέα περιφερειακή αρχή και έχουν να κάνουν µε την ασφά-
λεια, την ανάπτυξη και την πρόληψη για τις φυσικές καταστροφές. 

Με εµπεριστατωµένο λόγο και χωρίς να πλατιάσει ανούσια η 
υποψήφια περιφερειακή σύµβουλος δεσµεύθηκε, παρουσία του 
υποψήφιου περιφερειάρχη και προέδρου της ΚΕ∆Ε, για την υλοποί-
ηση των συγκεκριµένων προτεραιοτήτων. 

Παράλληλα όµως στάθηκε και σε κάποιες αξίες που έχουν ξεχα-
στεί από πολλούς. Αφενός στην εργασία και στη δύναµη που αυτή 
παρέχει σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να συνεισφέρει στα κοινά 
αλλά και την παράδοση και την ιστορία της οικογένειας της και του 
περήφανου Ποντιακού Ελληνισµού. 

«Όλοι όσοι ασχολούµαστε µε τα κοινά, ξεχνάµε πολλές φορές 

να αναφερθούµε στην επαγγελµατική µας σταδιοδροµία σαν να εί-
ναι κάτι δευτερεύον, που δεν αφορά τους πολλούς. Για µένα δεν 
ισχύει σε καµία περίπτωση κάτι τέτοιο, καθώς η δουλειά µου αποτε-
λεί την αφετηρία µου για τα πάντα. Και αυτή η δουλειά, το τεχνικό 
γραφείο του πατέρα µου Σάββα Κοσµίδη, συµπληρώνει φέτος 50 
χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς λειτουργίας», ανέφερε µεταξύ άλ-
λων, καταχειροκροτούµενη η Ευρώπη Κοσµίδη. 

Για να προσθέσει αναφερόµενη στις ποντιακές ρίζες της: « Ξέρε-
τε πολύ καλά πως για τους Πόντιους, όπως ο πατέρας µου, η ζωή 
δεν ήταν ποτέ εύκολη και δεν τους χαρίστηκε σε τίποτα. Ταγµένοι να 
φυλάνε τις Θερµοπύλες του ελληνισµού στα ανατολικά, βρίσκονταν 
στο διάβα όλης της ιστορίας τους στο µάτι του κυκλώνα. Ποτέ όµως 
δεν έχασαν ούτε τον στόχο ούτε την προσήλωση τους, ακόµα και αν 
χρειάστηκε µεγάλος κόπος και πολλές θυσίες για να διατηρήσουν 
την ταυτότητα τους, την ίδια τους την υπόσταση. Ακόµα και όταν βρέ-
θηκαν αντιµέτωποι µε την µεγαλύτερη τραγωδία που είχαν βιώσει 
σε όλη την µακραίωνη ιστορία τους, δεν έχασαν αυτές τις αρετές. 
Αντίθετα τις ανέδειξαν περισσότερο! Πάντα µαχητές, όπως τους έµα-
θε ο Πυρρίχιος, ο αρχαιότερος ελληνικός χορός, όταν πια κατέρρευ-
σε σαν χάρτινος πύργος η πατρογονική τους εστία, κατάφεραν να τα 
χτίσουν όλα από την αρχή σε µία νέα πατρίδα, χάρη σε αυτές τις αρε-
τές! Το πείσµα, την προσήλωση τους, την νοικοκυροσύνη τους. Αυ-

τά έφεραν µαζί τους ερχόµενοι από τον Πόντο στην µητέρα – πατρί-
δα. Γιατί η Ελλάδα φίλες και φίλοι, δεν ήταν ποτέ τίποτα διαφορετι-
κό από την µεγάλη πατρίδα της καρδιάς τους»! 

Και τα λόγια της αυτά ήταν αρκετά για να ξεσηκώσουν τους πε-
ρήφανους Πόντιους και Πόντιες που είχαν έρθει για να την τιµήσουν! 

Ο ενθουσιασµός που προκάλεσαν τα λεγόµενα της Ευρώπης 
Κοσµίδη ήταν ίσως αυτά που συνεπήραν και πέντε κορυφαίες προ-
σωπικότητες που µίλησαν για αυτήν, τις ικανότητες και τις δυνατότη-
τές της αλλά και το ήθος και την αποφασιστικότητά της για προσφο-
ρά στο κοινωνικό σύνολο. 

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο εκ-
δότης και συγγραφέας, Σάββας Καλεντερίδης, ο ευρωβουλευτής και 
εκ νέου υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας Γιώργος 
Κύρτσος, ο γραµµατέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν∆ και έµπειρος 
αυτοδιοικητικός, Νίκος Χαρδαλιάς και ο ηθοποιός και διακεκριµένη 
προσωπικότητας µε σηµαντική προσφορά στις παραδόσεις του Πο-
ντιακού Ελληνισµού, Λάζος Τερζάς, κατέθεσαν τις θερµές απόψεις 
τους για την Ευρpώη Κοσµίδη: 

Κι αν η όλη εκδήλωση µπορεί να χαρακτηριστεί πολιτική, η συ-
γκίνηση στη διάρκειά της περίσσεψε. 

Απλά διότι µια γυναίκα της αυτοδιοίκησης όπως η Ευρώπη Κο-
σµίδη απέδειξε µε έναν απλά εκκωφαντικό τρόπο πως ξέρει να ανα-
γνωρίζει την αξία που έχουν οι ρίζες και οι παραδόσεις της φυλής της 
αλλά και να κλίνει το γόνυ µε σεβασµό στον γεννήτορά της του οποί-
ου η ζωή ολόκληρη ήταν συνυφασµένη µε τη δύσκολη αλλά θαυ-
µαστή µοίρα των Ελλήνων Πόντου. 

Η Ευρώπη τίµησε τον πατέρα της, Σάββα Κοσµίδη, έναν µεγάλο 
Έλληνα και άξιο οικογενειάρχη ενώπιον των εκατοντάδων φίλων 
της, νιώθοντας µια ξεχωριστή περηφάνια γι’ αυτόν. 

Τί άλλο άραγε θα περίµενε ένας γονιός από τα παιδιά του. Λι-
τός, λακωνικός ο Σάββας Κοσµίδης αρκέστηκε σε έναν τρυφερό 
ασπασµό στην Ευρώπη που έκανε τη δυναµική και αποφασιστική 
αυτή γυναίκα όχι µόνο να συγκινηθεί αλλά και να νιώσει έστω για 
λίγα λεπτά αυτό το γλυκό και γεµάτο σιγουριά άρωµα της πατρι-
κής αγκαλιάς. 

Και η συνέχεια ήταν πιο συγκλονιστική όταν οι νέοι και οι νέες του 
Χορευτικού του Συλλόγου «Καπετάν Ευκλείδης» ξεδίπλωσαν την 
ιστορία του µακρινού αλλά πάντα αγαπηµένου Πόντου µέσα από χο-
ρούς της πάντα ζωντανής στις µνήµες όλων πατρίδας. 

Πηγή  notioanatolika.gr 

Ευρώπη  Κοσµίδη:  Εκδήλωση ουσιαστικού πολιτικού λόγου 
αλλά και συγκίνησης για τους Πόντιους και την οικογένεια µου
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Στις εκλογές 26 Μαΐου για το ∆ήµο 
και την Περιφέρεια κάνε το βήµα!
∆υνάµωσε το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης σε ∆ήµο 
και Περιφέρεια – ∆υνάµωσε το ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές.

∆υναµώστε τη Λαϊκή Συσπείρωση που στηρίζει το ΚΚΕ γιατί είπε την αλήθεια, για να τιµωρή-
σουµε τους ενόχους, γιατί δεν συµβιβάστηκε παρά το όποιο εκλογικό κόστος, γιατί έχει συνέ-
πεια, γιατί πάλεψε ενάντια στο φασισµό την ώρα που οι άλλοι χαριεντίζονταν. ΚΚΕ και «Λαϊ-

κή Συσπείρωση» σε όλες τις κάλπες. Για να πάρουµε πίσω ό,τι µας πήρανε, γιατί πρέπει να δυναµώ-
σει η πάλη απέναντι στην ΕΕ της οποίας οι κατευθύνσεις εξειδικεύονται από την κάθε κυβέρνηση και 
εφαρµόζονται από τους δήµους και τις Περιφέρειες.

Η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή του κ. Κασσαβού στο  ∆ήµο Αχαρνών υπηρέτησε µε συνέπεια την 
αντιλαϊκή πολιτική των Κυβερνήσεων Ν∆ – ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ,  τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Είναι η ∆η-
µοτική Αρχή που πρωτοστάτησε στην αύξηση της φορολογίας, των χαρατσιών, τη γενίκευση της αντα-
ποδοτικότητας στους παιδικούς σταθµούς και τον πολιτισµό, στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιούσι-
ας και των αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες. 

Έστρωσε το έδαφος στις επιχειρήσεις για να βάλουν στο χέρι τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, το 
Τατόι, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Χωριού.

Πρόταξε έργα εξυπηρέτησης των  επιχειρηµατικών συµφερόντων και έκανε στην µπάντα τα έργα 
άµεσης ανάγκης για τις λαϊκές οικογένειες όπως αυτά που αφορούν την αντιπληµµυρική προστασία, 
την αντισεισµική και αντιπυρική θωράκιση.

Η ∆ιοίκηση Κασσαβού βρήκε άξιους συµπαραστάτες στους υπόλοιπους συνδυασµούς.  Άλλοτε 
µε εξαγορές, άλλοτε µε συναινέσεις, άλλοτε µε µεταγραφές προχώρησε απερίσπαστα την εφαρµογή 
κάθε αντιλαϊκής κατεύθυνσης που της έδινε η κυβέρνηση, είτε αυτή ήταν της Ν∆, είτε του ΠΑΣΟΚ εί-
τε του ΣΥΡΙΖΑ.

Ήταν η ∆ηµοτική Αρχή που µε τη στήριξη και των υπόλοιπων ∆ηµοτικών παρατάξεων (πλην Λα-
ϊκής Συσπείρωσης)  σαν τα «καλά παιδία» της Κυβέρνησης παρέδωσαν εν µία νυκτί τα αποθεµατικά 
του ∆ήµου Αχαρνών για να υπηρετήσουν τους στόχους των µατωµένων πλεονασµάτων. Σε αυτά, σή-
κωναν το χέρι τους και ψήφιζαν σαν ένας άνθρωπος η ∆ηµοτική Αρχή µαζί µε την παράταξη του ΣΥ-

ΡΙΖΑ του κ. Καµπόλη αλλά και µαζί µε τον κ. Βρεττό, τον κ. Γρηγοριάδη και τους υπόλοιπους. 
Πολλοί από τους υποψήφιους ∆ηµάρχους που σήµερα εµφανίζονται ως το «νέο» που τάχα µου 

θα φέρει την αλλαγή στο ∆ήµο Αχαρνών, έχουν υπηρετήσει από θέσεις ευθύνης σε προηγούµενες 
∆ηµοτικές Αρχές, όπως οι κ. Αφουξενίδης και Βρεττός από θέσεις αντιδηµάρχων στις ∆ιοικήσεις Κασ-
σαβού και Ντούρου αντίστοιχα,  και υπηρέτησαν µε συνέπεια τις ίδιες αντιλαϊκές κατευθύνσεις.     

Ήταν η ∆ηµοτική Αρχή που µαζί µε τις υπόλοιπες δηµοτικές παρατάξεις καλούσαν στα εθνικιστι-
κά συλλαλητήρια. ∆ιαγκωνίζονταν για το ποιος θα φανεί περισσότερο «πατριώτης» και την ίδια στιγ-
µή έκαναν τα πάντα για  να µην µπει σε ψηφοφορία ψήφισµα της Λαϊκής Συσπείρωσης που καταδίκα-
ζε τα σχέδια ΗΠΑ – ΝΑΤΟ και ΕΕ στην περιοχή. Αυτά τα σχέδια εξυπηρετεί η απαράδεκτη Συµφωνία 
των Πρεσπών, που εντείνει αλυτρωτισµούς και εντάσσει τη γειτονική χώρα στην πολεµική µηχανή 
του ΝΑΤΟ.  

Ήταν η ∆ηµοτική Αρχή που κάλυψε την εγκληµατική δράση φασιστικών οµάδων, που αξιοποίη-
σε ακόµα και υπαρκτά εργατικά – λαϊκά προβλήµατα όπως αυτό της εγκληµατικότητας για να χύσει 
το ρατσιστικό της δηλητήριο, που δεν έβγαλε άχνα για τις δεκάδες επιθέσεις σε µετανάστες εργάτες. 
Όλα αυτά µε την ανοχή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της ∆ηµοτικής του παράταξης του κ. Καµπόλη. 

Ήταν η ∆ηµοτική Αρχή που έστελνε αντιπροσωπεία Αντιδηµάρχων να παρευρίσκεται σε εκδηλώ-
σεις της Χρυσής Αυγής και να φωτογραφίζονται µε τον αρχιφασίστα Μιχαλολιάκο. Μάλιστα οι συγκε-
κριµένοι αντιδήµαρχοι, για να διασωθούν πολιτικά,  λίγες µέρες πριν την έναρξη της προεκλογικής 
περιόδου κρύφτηκαν στον «ανεξάρτητο» και «ακοµµάτιστο» συνδυασµό του κ. Βρεττού. Άλλοι εντά-
χθηκαν στην παράταξη του κ. Γρηγοριάδη όπου έχει πάει ένα βήµα παραπέρα, καθώς για διάφορα 
ζητήµατα αντιγράφει τις ανακοινώσεις της Χρυσής Αυγής.  

Ο λαός του Μενιδίου, έχει πείρα. Μπορεί σε αυτές τις εκλογές να ξετρυπώσει τα διάφορα φασι-
στοειδή που κρύβονται πότε στον έναν και πότε στον άλλο συνδυασµό. Να ρίξει ΚΟΚΚΙΝΟ στο ΜΑΥ-
ΡΟ  των φασιστών και σε όσους καλοθελητές τους παρέχουν στέγη. 

Εκλογική Περιφέρεια Αχαρνών
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αλεξίου
2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ του Σταύρου
3. ΑΛΕΠΙ∆ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Θεοδώρου  
4. ΑΜ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου  
5. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΡΕΣΤΟΥΛΑ του Ζαχαρία
6. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου
7. ΒΙ∆ΑΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-∆ΗΜΗΤΡΑ του Ευστράτιου
8. ΓΑΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου
9. ΓΕΩΡΓΟΥ ΑΓΑΠΗ του Παναγιώτη
10. ΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου 
11. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ συζ. Μαργαρίτη
12. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδων
13. ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 
14. ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
15. ΚΑΛΛΙΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
16. ΚΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ∆ηµητρίου
17. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του Γρηγορίου 
18. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ του Σάββα
19. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
20. ΚΑΤΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Παναγιώτη
21. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χαραλάµπους Γερασίµου
22. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Γεωργίου
23. ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ του Σωτηρίου 
24. ΚΟΡΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου
25. ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου

26. ΚΟΤΣΙΚΟΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Αγγέλου
27. ΚΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Αντωνίου 
28. ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Παναγιώτη
29. ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ του Γεωργίου
30. ΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χριστοφόρου
31. ΜΑΡΙΝΗ ΜΥΡΤΩ του Αναστασίου
32. ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ∆ηµητρίου
33. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ 
34. ΜΟΣΧΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ζώη
35. ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ του Γεωργίου
36. ΝΤΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Νικολάου
37. ΝΤΟΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αριστείδη 
38. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Χαριλάου 
39. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Στέργιου
40. ΠΑΤΕΡΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Θεολόγου
41. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. Παναγιώτη
42. ΡΑΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Παύλου
43. ΡΟ∆ΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του Παύλου 
44. ΣΑΡΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου
45. ΣΑΧΣΑΝΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ηλία
46. ΣΕΪΤΟΥ ΝΙΚΗ του Ιωάννη
47. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αχιλλέα
48. ΣΙΛΙΓΑΡ∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
49. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
50. ΣΥΡΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
51. ΣΥΡΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη

52. ΣΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ηµητρίου
53. ΤΑΪΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του Παναγιώτη
54. ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
55. ΤΕΝΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου
56. ΤΟΥΜΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ευαγγέλου
57. ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αθανασίου 
58. ΤΡΑΤΡΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του Νικολάου
59. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ συζ. Λάµπρου
60. ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κωνσταντίνου
61. ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ
62. ΨΑΡΑ∆ΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

Εκλογική Περιφέρεια Θρακοµακεδόνων 
63. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη 
64. ΡΕΝΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη Μαρίνου
65. ΣΤΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου 
66. ΤΡΙΜΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
67. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ιωάννη  

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Αχαρνών του ∆ΗΜΟΥ Αχαρνών
1. ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
2. ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου
3. ∆ΗΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  του Νικολάου
5. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ∆ιονυσίου
6. ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ελευθερίου

7. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΣΕΛΗΝΗ του Κωνσταντίνου
8. ΚΑΠΠΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ  του Γεωργίου
9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 
10. ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία
11. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ συζ. Αλεξάνδρου
12. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ
13. ΚΟΥΡΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ηλία
14. ΚΟΥΤΗΡΗ ΜΑΥΡΑ του Ιωάννη
15. ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου
16. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Αθανασίου
17. ΣΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
18. ΣΤΕΦΟΥ∆Η ΓΕΩΡΓΙΑ του Χρήστου
19. ΤΡΙΜΠΟΥ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ∆ηµητρίου 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θρακοµακεδόνων 
1. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου 
2. ΒΡΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του Ηλία
3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταύρου 
4. ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ευσταθίου
5. ΚΙΣΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ευσταθίου
6. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ συζ. Αθανασίου
7. ΚΟΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ συζ. ∆ηµητρίου
8. ΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αριστείδη
9. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

 Υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι στο ∆ήµο Αχαρνών

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών
Βασίλης Τοπαλλιανίδης

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Πρωτούλης

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος
Θάνος Τραβασάρος

 Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος
Ρούλα Τριγάζη
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 9ο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δείγµατι. Την µεγάλη Παρασκευή, απαγορεύεται λόγω νηστείας να φάµε λάδι, όµως 
επιτρέπεται η ελιά. Απαγορεύεται να τρώµε γάλα και βούτυρο, γιατί απαγορεύεται η  
γελάδα; Εδώ κάποιος µας δουλεύει µας εξαπατά. Η αλήθεια  λυτρώνει το άτοµο, το 
ψέµα δυναµώνει τους απατεώνες.

Στην πολιτική ζωή µας για εκλογές, έχουµε πιάσει στην πράξη πάτο. Ζού-
µε την παρακµή και τον ευτελισµό της δηµοκρατίας. Ότι ρετάλι, ότι άστε-

γο, ότι τυχοδιώκτης, ότι κουδούνι, ότι αµφιφυλόφιλος, ότι ερπετό, ότι κατακάθι 
δηλαδή ίζηµα, το προβάλλουν  τα υπάρχοντα κόµµα-
τα, για εκλεκτούς, αρκεί να µαζεύουν ψήφους. Αυτό το 
γεγονός σηµαίνει ότι βαδίζουµε στην λάσπη και στα αν-
θρώπινα λύµατα.

∆ιαχρονικά, ανά τους αιώνες εµείς οι άνθρωποι αλ-
ληλοεξοντωνόµαστε. Συνήθως, υπάρχει ένας νικη-

τής και ένας ηττηµένος. Όµως από την εµπειρία µας, ούτε η 
νίκη, ούτε η ήττα είναι αιώνιες. Μονίµως είµαστε σε µια σύγ-
χυση. Γιατί;  Μήπως η µητέρα φύση επιβάλλει την δική της 
ισορροπία, είτε στο περιβάλλον της, είτε στη ζωή κάθε εί-
δους που µπορεί να συντηρήσει; Ένα πολύ ζωτικό και δι-
δακτικό ζήτηµα που πρέπει να ερευνήσουµε.

Τα άκρα στην πολιτική. Συντηρούν την εχθρότη-
τα και την διχόνοια. Σεβόµαστε την  δηµοκρατία, 

το  σύνταγµα µας, τους νόµους της. Τι γίνεται όµως όταν µια θεσµικά εκλεγµένη 
κυβέρνηση πράττει τα αντίθετα από την βούληση της πλειοψηφίας του λαού της; 
Πως πρέπει να αντιδράσει ο κυρίαρχος λαός; Μια απλή, αλλά πολύ δύσκολη 
ερώτηση για να έχει µια σωστή απάντηση.

∆εν µπορείς να αλλάξεις τον κόσµο, δηλαδή την ροή της ανθρωπότητας, για-
τί κανένας εξουσιαστής ή στρατηλάτης, δεν το κατόρθωσε. Στην ουσία τα βά-

ζεις µε την οικονοµία – την ισορροπία της µητέρας φύσης. Όταν το καταλάβεις και 
αφού έχεις κάνει λίγη ή τεράστια ζηµιά, συµβιβάζεσαι αµυνόµενος. Το ένστικτο της 
αυτοσυντήρησης.

Μια λογική πιθανή πρόβλεψη για την επόµενη κυβέρνηση στις εθνι-
κές 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 
κολεγιάσει. Με Σύριζα; Αδύνατο. Με Χρυσή Αυγή; Παρακινδυνευµένο. Με 
Κ.Κ.Ε.; ∆εν κολάι. Μένει µόνο, τα  ληγούρια του Πασόκ που έχουν ξεµείνει.  Ο 
Κούλης και η Φώφη τα έχουν λογαριάσει και συµφωνήσει. Μην ακούτε την 
Φώφη,  είναι καµουφλάζ. Όσοι άεργοι προσέλθετε.

Όσα συστήµατα διακυβέρνησης έχουµε κατασκευάσει, δεν µπόρεσαν να 
νικήσουν την βιολογική µας τάση, ένστικτο, για κυριαρχία επάνω  στις λαϊ-

κές µάζες. Οι Έλληνες κατασκεύασαν την ∆ηµοκρατία, όµως οι ίδιοι την καταστρα-
τηγούµε, την εκφυλίζουµε για τον ίδιο λόγο. ∆ηµοκρατία, Κοµµουνισµός, Σοσια-

λισµός,  Φασισµός, έχουν όλοι τον ίδιο στόχο. Την κυρι-
αρχία. Σε όποιο τέτοιο σύστηµα, πρέπει να  θέσουµε δι-
κλείδες, ήθους και εντιµότητας. Τι σηµαίνουν αυτές οι 
λέξεις. Πρέπει  ο κάθε ένας µας, να τις ψάξει.

Όταν ένας συµπολίτης, συνάνθρωπος είναι χα-
µηλής νοηµοσύνης και περιορισµένης εκπαί-

δευσης, τότε λέµε ότι είναι ξέρας ή ξερόλας. Στην ναυ-
τική διάλεκτο λέµε ξέρες, τους υποθαλάσσιους αχαρ-
τογράφητους βράχους, που προκαλούν ζηµιές στα 
καράβια. Σωστό είναι να τους γνωρίζουµε για να µην 
µας προκαλούν ζηµιές, και χάνουµε τον πολύτιµο 
χρόνο µας. 

Όπως έλεγε ο παππούς Αριστοφάνης, δυστυχώς 
µας κυβερνούν, ευρύπρωκτοι, σοδοµίτες, κίναι-

δοι, οµοφυλόφιλοι, αµφιφυλόφιλοι, τρανσέξουαλς και κάθε είδους πούς  της κα-
θέτου. Αυτή είναι η ευγενική έκφραση της Ελληνικής γλώσσας.  Που να εκφρα-
στούµε και στην αργκό. Καλύτερα να σταµατήσω.

Η ανεργία οδηγεί στην φτώχεια, αυτή στην  πείνα και αυτή στην παρα-
βατικότητα και το έγκληµα. Οι φυλακές δεν χωρούν άλλους, ο υπουρ-

γός δικαιοσύνης τους βγάζει έξω, γιατί δεν µπορεί να τους θρέψει και ο φαύ-
λος κύκλος συντηρείται. 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 ιδιωτική πρωτοβουλία, και οδηγεί στον φαύ-
λο κύκλο. Είναι τόσο δυσνόητο;

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Η ενηµέρωση είναι αναγκαία για να 
µην σε πιάνουν οι συνοµιλητές σου 

αδιάβαστο. Η κρίση ενός γεγονότος, είναι 
εντελώς άλλη υπόθεση. Χρειάζεται γνώσεις, 
εµπειρία και προπαντός έντιµη πρόθεση. Εάν 
κρίνεις µόνον το συµφέρον του εαυτούλη 
σου και όχι το καλό, την ευεργεσία του συ-
νόλου, τότε απλά είσαι λάθος.  Η επιβίωση 
µας είναι µια περίπλοκη υπόθεση µε χίλιους 
κινδύνους που πρέπει να προσπαθούµε να 
τους αντιµετωπίζουµε.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Βρισκόµαστε  ακριβώς  15 ηµέρες πριν   από την ηµέρα διεξα-
γωγής των ∆ηµοτικών Εκλογών   στο ∆ήµο Αχαρνών.  Οι  ∆έ-
κα   ∆ηµοτικοί Συνδυασµοί  που  θα λάβουν  µέρος, κατέθεσαν 

τα  ψηφοδέλτια τους  σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την κείµενη νοµο-
θεσία. Θα  αναµετρηθούν  λοιπόν  εννέα  υποψήφιοι  ∆ήµαρχοι  και την  
ψήφο των  δηµοτών  διεκδικούν  700 περίπου   υποψήφιοι  ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι και 80 περίπου   υποψήφιοι  Τοπικοί Σύµβουλοι.  Θα εκλε-
γούν  συνολικά  45  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  και    9  Τοπικοί  Σύµβουλοι  
για  τις  Αχαρνές  και    5   για τους Θρακοµακεδόνες. Το  σύνολο των  
ψηφοφόρων   στις  Αχαρνές  είναι    67.000  περίπου   και  στους Θρα-
κοµακεδόνες  2.500.   Ευχή µας είναι να προσέλθουν στις κάλπες του-
λάχιστον οι 50 χιλιάδες.

Με βάση τα  παραπάνω στοιχεία  ο συναγωνισµός   είναι  µε-
γάλος,  αφού  το εκλογικό µέτρο  εκλογής  ενός  δηµοτικού 
συµβούλου θα είναι   στα  2,22  που αντιστοιχεί  περίπου στα 

1100 ψηφοδέλτια. Αν  λάβουµε  υπ’ όψιν   ότι έχουµε   δέκα   συν-
δυασµούς  που µπορεί  να πιάσουν  άπαντες το 5%, τότε   τις  πρώ-
τες  εννέα  εκλόγιµες θέσεις από τις  45,  τις καταλαµβάνουν  οι  υπο-
ψήφιοι ∆ήµαρχοι  και  ύστερα  εκλέγονται οι  υποψήφιοι  δηµοτικοί 
σύµβουλοι  που  έλαβαν  µεν   τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων, αλ-
λά   σε συνάρτηση    µε το ποσοστό  που έλαβε  ο συνδυασµός  τους. 

Το  ευχάριστο και ενθαρρυντικό  σε αυτές τις εκλογές είναι  η µε-
γάλη συµµετοχή  πολλών  και  αξιόλογων  νέων  παιδιών,  µε  
πτυχία, µε γνώσεις  και  επαγγελµατικά  επιτυχηµένα στη ζωή, 

καθώς επίσης και νέες δηµοτικές παρατάξεις. Να αναφέρουµε  όµως  και 
την  συµµετοχή, των  έµπειρων   στελεχών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκη-
σης, µε συµµετοχή  από τέσσερα  χρόνια  έως  και είκοσι πέντε και βά-
λε.  Είναι αυτοί που νοιώθουν νέοι, µε θέληση να προσφέρουν  ακόµα 
περισσότερο, κάτι που  το είχαν στο όραµά τους  αλλά  για διάφορους 
λόγους  δεν κατάφεραν.

Στην δοµή των  ψηφοδελτίων  διακρίνει κανείς  µετακινή-
σεις   και µεταφορές   κοµµατικών στελεχών ή  οικογενεια-
κών  µελών σε διαφορετικούς  συνδυασµούς. Εµείς από 

την πλευρά µας  και από την πλευρά της «Αχαρναϊκής», ευχόµα-
στε, Καλή επιτυχία  σε όλους  και  όλα να πάνε καλά, για τους 
ίδιους αλλά και για την πόλη µας. Και όλοι να χειροκροτήσουµε  
και να  συγχαρούµε  τους νικητές. 

Η   «Αχαρναϊκή»  ξεκαθαρίζει  την  θέση της : Οι κλασικές µέ-
θοδοι της πόλωσης και της σκανδαλολογίας πριν από µια 
εκλογική αναµέτρηση δεν εκπροσωπεί τον Πολιτικό Πολιτι-

σµό. ∆εν εκπροσωπεί τον µέσο ψηφοφόρο. ∆εν εκπροσωπεί τα συµ-
φέροντα της πόλης. Ο ∆ήµος έχει τεράστιες προκλήσεις µπροστά του 
που απαιτούν κλίµα συναίνεσης στο πολιτικό σκηνικό.  Εδώ είναι και 
σήµερα µε τους σύγχρονους πολίτες της που περιµένουν λύσεις προ-
βληµάτων και ποιότητα ζωής.

Τελικά  πάµε  µε δέκα συνδυασµούς  στις δηµοτικές  εκλο-
γές. Ας ξαναδούµε τις  ∆ηµοτικές Παρατάξεις  που  θα  πά-
ρουν 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.
10. «∆ούρειος Ίππος», µε υποψήφια  ∆ήµαρχο την Χρύσα ∆ουρί-
δα.

Την  Περιφέρεια Αττικής, θα διεκδικήσουν  οι παρακάτω συν-
δυασµοί:  Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την νυν Περιφερειάρχη Ρένα ∆ού-
ρου, η οποία είναι και πάλι υποψήφια ως επικεφαλής του συν-

δυασµού «∆ύναµη Ζωής» Η Ν∆ στηρίζει τον Γιώργο Πατούλη, ο 
οποίος κατεβαίνει υποψήφιος ως επικεφαλής του συνδυασµού «Νέα 
Αρχή για την Αττική». Ο πρώην Γιάννης Σγουρός θα είναι επίσης υπο-
ψήφιος, µε στήριξη από το ΚΙΝΑΛ, ως επικεφαλής του συνδυασµού 
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής». Υποψήφιος θα είναι κι ο Ηλίας 
Παναγιώταρος, µε την «Ελληνική Αυγή για την Αττική», παράταξη 
που στηρίζεται από τη Χρυσή Αυγή. Υποψήφιος περιφερειάρχης από 
το ΚΚΕ και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» θα είναι ο Γιάννης 
Πρωτούλης. Υποψήφιος θα είναι κι ο Νίκος Παπαδάκης, µε το συν-

δυασµό «Αττική - Πράσινη Περιφέρεια» µε τη στήριξη του Πράσινου 
Κινήµατος. Υποψήφια θα είναι κι Μαριάννα Τσίχλη, ως επικεφαλής 
του συνδυασµού «Ανυπότακτη Αττική» µε τη στήριξη της Λαϊκής Ενό-
τητας. Ακόµα µία υποψηφιότητα είναι κι αυτή του Κώστα Τουλγαρί-
δη, ως επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην 
Αττική», στηριζόµενη από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Υποψήφιος θα είναι κι ο 
Θάνος Τζήµερος, µε το συνδυασµό «∆ηµιουργία», την οποία στηρί-
ζει η ∆ηµιουργία Ξανά. Πηγή:  www.eklogika.gr 

Ο ∆ήµος Αχαρνών συστάθηκε το 1835 µε την εφαρµογή της 
πρώτης διοικητικής διαίρεσης του ελληνικού κράτους και 
αποτέλεσε έναν από τους δέκα δήµους στους οποίους διαι-

ρέθηκε αρχικά η Επαρχία Αττικής. Το 1840 ένα τµήµα του αποσπά-
στηκε και αποτέλεσε τον δήµο Χασιάς, µετέπειτα δήµο Φυλής. Ο 
δήµος διατηρήθηκε αµετάβλητος µέχρι το 1912 οπότε το µεγαλύ-
τερο τµήµα του αποτέλεσε την νεοσύστατη κοινότητα Μενιδίου. 
Στην κοινότητα εντάχθηκαν εκτός από το Μενίδι, οι οικισµοί Βαρυ-
µπόπη και Τατόι. Το 1915 µετονοµάστηκε σε κοινότητα Αχαρνών. 
Το 1946 η κοινότητα αναγνωρίστηκε σε δήµο. Τα επόµενα χρόνια 
αποσπάστηκαν από το δήµο Αχαρνών οι οικισµοί Κρυονέρι, Ζεφύ-
ρι και το 1979 οι Θρακοµακεδόνες.[2] Ο δήµος στη συνέχεια παρέ-
µεινε αµετάβλητος µέχρι την εφαρµογή του σχεδίου Καλλικράτης, 
το 2011, οπότε συνενώθηκε µε την κοινότητα Θρακοµακεδόνων.

Η αντίστροφη µέτρηση για τη µεγάλη διπλή «µάχη» για τις Ευ-
ρωεκλογές 2019 και τις ∆ηµοτικές Εκλογές 2019 ξεκίνησε Μέ-
σα από την εφαρµογή του Υπουργείου Εσωτερικών θα έχουµε  

τη δυνατότητα να ενηµερωθούµε για όλα τα αποτελέσµατα. Σε δύο 
ενότητες, µια για τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2019 και µια 
για τις ευρωεκλογές 2019 έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσουµε  πλή-
ρη εικόνα για όλα τα αποτελέσµατα που θα κρίνουν τις εξελίξεις στη 
χώρα µας. Υπολογίζεται µετά τις 10:00 το βράδυ της Κυριακής της 26 
Μαίου 2019,  θα έχουµε τα πρώτα αποτελέσµατα

«ΑΧΑΡΝΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΣΤΕΛΙΟΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΑ   ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΧΑΡΝΑ’Ι’ΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ , ΤΗΝ ΕΡΧΟ-
ΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 16/5/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30  ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΙΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ.  
ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
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ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ (ΕΜΜΥ) ΛΑΖΑΡΟΥ
Υποψήφια Σύµβουλος - Τοπικό Συµβούλιο Αχαρνών

Το  Τοπικό Συµβούλιο γίνεται θεσµός και
είναι µονόδροµος ο Σπύρος  Βρεττός
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  ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

  ΧΑΛΚΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ -

  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  ΧΑΡΙΤΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

  ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

  ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  ΑΘΑΝΑΣΕΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΧΥΣΙ ΑΛΜΠΕΡΤ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Α.

  ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Ο∆ΗΓΟΣ ΟΣΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΜΕΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

  ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΚΑΣΕΛΙΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΟΜΙΚΟΣ

  ΚΕΣΕΜΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΟΛΓΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ

  ΚΑΛΙΦΑΤΙ∆ΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

  ΜΠΑΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥ

  ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

  ΜΑΝΟΥΣΑΚΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΛΑΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

  ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

  ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

  ΝΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Α.

  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΣΥ

  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Ms

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) 
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΤΟΥΛΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΑΦΕΡΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

  ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

  ΣΑΧΣΑΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ

  ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΕΥΘ. ΠΩΛ. ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ

  ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΑΛΗΣ

ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆Η ΕΥ∆ΟΚΙΑ
Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΤΣΑΛΑΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΣΑΚΛΙ∆ΟΥ ΡΑΧΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
-ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

EVENT PLANNER
  ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΧΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
  ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

EΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

  ΓΙΕΓΚΟΡΟΒ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
  ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

& ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
  ΓΚΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΓΚΡΙΝΚΟ ΑΝΑΤΟΛΗ
∆ΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ

  ∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ

  ∆ΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

  ΤΣΑΝΤΕΚΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΟΣΥ

  ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ο∆ΗΓΟΣ ΟΣΥ
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 Ν έα δεδοµένα στην κούρσα για τη δηµαρ-
χία Αχαρνών,  ανέδειξε η συγκέντρωση 
της Παράταξης “Αχαρνές,  Αλλαγή Τώρα”. 

Ένα µεγάλο πλήθος προσήλθε στην εκδήλωση 
για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου και του 
προγράµµατος,  συµβάλλοντας στην εµπέδωση 
της αίσθησης πως συντελείται στροφή νίκης του 
Θεόφιλου Αφουξενίδη. 

 Οι γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγµατα κάνουν 
λόγο για µία πρωτοφανή κοσµοσυρροή,  η οποία 
αφορούσε απλούς ανθρώπους και πολύ λιγότερο 
τοπικούς παράγοντες. Έλειπαν οι “στρατιές” των επι-
σήµων που συρρέουν σε όλες τις πολιτικές εκδηλώ-
σεις. Για πρώτη φορά,  συγκεντρώθηκε τόσος κό-
σµος στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου 
Αχαρνών.

 Ενδεικτικό είναι πως ο κόσµος πληµµύρισε την 

αίθουσα εκδηλώσεων,  φτάνοντας έως και τους δύο 
εκθεσιακούς χώρους του ισογείου! Ακόµη και οι 
πλέον δύσπιστοι,  αντιλαµβάνονται πλέον πως η πα-
ράταξη “Αχαρνές,  Αλλαγή Τώρα” ξεπερνά κάθε 
προσδοκία και ο Θεόφιλος Αφουξενίδης θα είναι 
ένας από τους δύο διεκδικητές του δηµαρχιακού 
θώκου,  όπως δείχνουν και οι τελευταίες δηµοσκο-
πήσεις.

 Με αυθεντικές εκδηλώσεις,  οι άνθρωποι της κα-
θηµερινότητας που κατέκλυσαν τον χώρο δεν έκρυ-
βαν τον ενθουσιασµό τους για το νέο που έρχεται 
στον ∆ήµο. Για την Αλλαγή και τη στροφή προς τα 
εµπρός που συντελείται. Το κλίµα ενθουσιασµού 
συντηρούσε ο Θεόφιλος Αφουξενίδης,  παρουσιά-
ζοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η Αλλαγή 
στις Αχαρνές. Οι παριστάµενοι τον άκουγαν µε µε-
γάλη προσοχή να παρουσιάζει τους άξονες πολιτι-

κής της Παράταξής του.
 Η εκδήλωση στο ∆ηµαρχείο των Αχαρνών ήταν 

πραγµατικά µία αποκάλυψη,  ανατρέποντας όλα τα 
δεδοµένα. Για την οµάδα του κ. Αφουξενίδη,  ωστό-
σο,  η προσέλευση του κόσµου ήταν απολύτως ανα-
µενόµενη. Ανάλογα σηµάδια είχαν προκύψει έξι µή-
νες πριν,  στη µεγάλη µουσικοπολιτιστική εκδήλω-
ση της Παράταξης “Αχαρνές,  Αλλαγή Τώρα” µε τους 
αδελφούς Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη 
και τον Κωνσταντίνο Σταυρουλιδάκη.

 Είχαν,  επίσης,  διαφανεί από τις πολύ σοβαρές και 
άκρως επιτυχηµένες εκδηλώσεις σε θέµατα ασφά-
λειας και παραβατικότητας,  όπως εκείνη µε τον κα-
θηγητή και πρώην υπουργό Γιάννη Πανούση,  στην 
οποία δόθηκαν συγκεκριµένες και απτές λύσεις για 
την αντιµετώπιση του κυρίαρχου προβλήµατος της 
πόλης.

Παράσταση νίκης από την Παράταξη του Θεόφιλου Αφουξενίδη

Θερµά λόγια 
από τον Τάκη 
Βαµβακίδη

Την εκδήλωση της Παράταξης 
“Αχαρνές, Αλλαγή Τώρα” παρου-
σίασε µε τον µοναδικό του τρόπο 
ο αγαπηµένος ηθοποιός Τάκης 
Βαµβακίδης. Τα λόγια του ήταν 
ανθρώπινα και µετέδωσαν στους 
παριστάµενους µία απίστευτη αυ-
θεντικότητα. Η αγάπη του κόσµου 
στο πρόσωπό του δεν είναι τυ-
χαία. Όπως δεν είναι τυχαία και η 
θερµή αγκαλιά που επιφύλαξε 
στον Θεόφιλο Αφουξενίδη, µαζί 
µε την ευχή να είναι ο επόµενος 
δήµαρχος Αχαρνών.
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Το πρόγραµµα της Παράταξης “Αχαρνές, Αλλα-
γή Τώρα” χτίστηκε πάνω στις ανάγκες του πολίτη, 
όπως αυτές εισακούστηκαν από τις αναρίθµητες 
εξορµήσεις του Θεόφιλου Αφουξενίδη και των στε-
λεχών του, σε κάθε γειτονιά των Αχαρνών, εδώ και 
έξι µήνες.

Τα προσόντα του Θεόφιλου Αφουξενίδη ανα-
γνωρίζονται από στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και της πολιτικής ζωής του τόπου. Χαρακτηρι-
στικό είναι το σχόλιο του Σπύρου Βρεττού, γιου του 
πρώην αντιπροέδρου της Βουλής Ντίνου Βρεττού:

“Γνωρίζω την εργατικότητα και την τιµιότητα του 
Θεόφιλου Αφουξενίδη και είµαι βέβαιος πως µπο-
ρεί να γίνει ένας πολύ καλός δήµαρχος για τις Αχαρ-
νές”.

Το στοίχηµα πλέον είναι να φανεί εάν η µαζικό-
τητα στις συγκεντρώσεις του Θεόφιλου Αφουξενίδη 
είναι ικανή να ανατρέψει τη φθίνουσα ποιότητα ζω-
ής που βιώνουµε στις Αχαρνές. Να βγάλει την πόλη 
µας από το τέλµα και την οπισθοδρόµηση. Αυτό µέ-
νει να φανεί από το αποτέλεσµα της εκλογικής ανα-
µέτρησης της 26ης Μαΐου.

Παράσταση νίκης από την Παράταξη του Θεόφιλου Αφουξενίδη

Στήριξη από δύο πρώην δηµάρχους

Εκτός από την αξιοσηµείωτα µεγάλη παρου-
σία κόσµου, η εκδήλωση της Παράταξης 
“Αχαρνές, Αλλαγή Τώρα” είχε έντονα πολιτι-
κά χαρακτηριστικά. Στο πλευρό του Θεόφιλου 
Αφουξενίδη βρέθηκαν οι πρώην δήµαρχοι 
Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης και Σωτήρης 
Ντούρος, οι οποίοι τού ευχήθηκαν καλή επι-
τυχία στον αγώνα του. 

Εξάλλου, ο κ. Ντούρος έχει δηλώσει στην 
κάµερα πως καθώς ο Θεόφιλος Αφουξενίδης  
είναι γνώστης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
πρέπει να στηρίξουµε στις πλάτες του την πρό-
κληση για Αλλαγή στον ∆ήµο:

“Στις κρίσιµες αναµετρήσεις οι ικανοί έχουν 
τον πρώτο λόγο και ο Θεόφιλος Αφουξενίδης 
είναι από τους ικανούς”, ανέφερε ο κ. Ντού-
ρος, για να σηµειώσει: “Μπορεί να προσφέρει 
στον ∆ήµο πάρα πολύ. Έχουµε ανάγκη από τέ-
τοια άτοµα. ∆εν έχουµε άλλα περιθώρια”.

Έµπρακτη στήριξη παρέχει και ο πρώην δή-
µαρχος και βουλευτής Παναγιώτης Φωτιάδης, 
καθώς ο γιος του Γεώργιος Αλέξανδρος Φω-
τιάδης, αρχιτέκτων µηχανικός και ο ίδιος, συµ-
µετέχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης “Αχαρ-
νές, Αλλαγή Τώρα”. 
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Θανάσης Χρήστου 
Υποψήφιος σύµβουλος 
Κοινότητας Αχαρνών
ΕΙΜΑΙ 21 ΕΤΩΝ και φοιτητής στο 3ο 
έτος των προπτυχιακών µου σπου-
δών στο Τµήµα Μαθηµατικών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών. Μεγάλωσα , ζω και 
κατάγοµαι από τις Αχαρνές και από 
τους δύο γονείς µου : Βασιλείου Χρή-
στου , το γένος Λαζάρου ( Μπενούκα 
) και Σταυρούλα Παρασκευά , το γένος 
∆αµιανού . Πιστεύω ότι νέοι άνθρω-
ποι πρέπει να διεκδικούν θέσεις ευθύ-
νης και θεσµικούς ρόλους, διότι το 
επιτάσσουν τα σηµεία και οι ανάγκες 
των καιρών . Γι’ αυτό πήρα την από-
φαση να συµπορευτώ µε τον Χάρη 
∆αµάσκο 

στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου 
και να συµµετέχω κι εγώ σε µια προ-
σπάθεια για την βελτίωση της καθηµε-
ρινότητάς µας. Από τις πρώτες µας συ-
ναντήσεις κατάλαβα ότι πρόκειται για 
έναν ικανότατο άνθρωπο µε όραµα 
και αγάπη για τον τόπο, έναν άνθρω-
πο εγγυητή της οµαλότητας και υπέρ-
µαχο της δηµοκρατίας, που συγκε-
ντρώνει γύρω του έναν συνδυασµό 
ατόµων που µοιράζονται κοινές αξίες 
και όνειρα για την αναβάθµιση και εξέ-
λιξη των Αχαρνών. Στόχος µας λοιπόν 
να δώσουµε µια γροθιά στο λαϊκισµό 
και µε όλες µας τις δυνάµεις να δηµι-
ουργήσουµε ένα καλύτερο αύριο για 
την πόλη µας και τους δηµότες της!

Κώστας 
Τριανταφυλλίδης
Υποψήφιος ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ είναι 30 
ετών, έχει µεγαλώσει και ζει µέχρι σήµερα στο 
Μενίδι. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος ∆ιοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
και συνιδιοκτήτης στην εταιρία επιπλοποιίας 
RAPTOHELLAS µε έδρα τις Αχαρνές. Συµµετέ-
χει στην δηµοτική παράταξη του Χάρη ∆αµά-
σκου θέλοντας να δηµιουργήσει µαζί µε τους 
πολίτες των Αχαρνών ένα καλύτερο αύριο.

Ζούµε σε µια εποχή όπου σε κάθε κουβέ-
ντα απαξιώνουµε γενικότερα και αόριστα τους 
πολιτικούς, φταίνε όλοι εκτός από τον ίδιο µας 
τον εαυτό. Αν πραγµατικά θες να αλλάξει κάτι, 
µπορείς πρώτα να αλλάξεις εσύ και µετά να ερ-
γαστείς προκειµένου να εµπνεύσεις κι άλλους 
να αλλάξουν. Αυτές οι σκέψεις µε οδήγησαν 
στην επιθυµία για παραγωγική και δηµιουργι-
κή δράση στην κοινωνία την οποία µεγάλωσα, 
τον ∆ήµο Αχαρνών. Έτσι λοιπόν θέλω να δια-
θέσω χρόνο και προσπάθεια για µια καλύτερη 
γειτονιά. Από την καθαριότητα γειτονιάς µου, 
την λακκούβα του δρόµου, την επιχείρηση του 
γείτονα, το σχολείο του παιδιού του, την ασφά-
λεια του. Αν µείνουµε ενωµένοι και επενδύ-
σουµε εδώ στο Μενίδι, ίσως είναι µια αρχή για 
ένα καλύτερο αύριο... Σε αυτό το δηµιουργικό 
έργο µε τιµά ιδιαίτερα που επιλέχθηκα να συν-
δράµω στην οµάδα του Χάρη του ∆αµάσκου, 
τον εµπιστεύοµαι και εύχοµαι να τον δω να δι-
οικεί τον ∆ήµο Μενιδίου την επόµενη των δη-
µοτικών εκλογών.

Ιωάννα Καραλιά
Υποψήφια ∆ηµοτική 
Σύµβουλος
ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΚΑΡΑΛΙΑ ΙΩ-
ΑΝΝΑ, είµαι 26 ετών και εργά-
ζοµαι στον Ιδιωτικό τοµέα. Έχω 
ολοκληρώσει τις σπουδές µου 
στο τµήµα της Οικιακής Οικονο-
µίας και Οικολογίας, στη σχολή 
Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρµοσµένων Οικονοµικών 
του Χαροκόπειου Πανεπιστήµι-
ου. 

Συνεχίζω τις σπουδές µου 
στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 
ως φοιτήτρια στη σχολή Οι-
κονοµικών, Επιχειρηµατικών 
και ∆ιεθνών σπουδών, στο 
τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοί-
κησης Επιχειρήσεων. 

Πραγµατοποίησα την πρα-
κτική µου άσκηση στο 7ο Γυ-
µνάσιο Αχαρνών, ως καθηγή-
τρια Οικιακής Οικονοµίας, κα-
θώς και στο Ίδρυµα Θεοτόκος, 
ίδρυµα προστασίας και απο-
κατάστασης παιδιών και νέων 
µε νοητική υστέρηση, ως Οι-
κονόµος στη ∆ιαχείριση της 
Εφοδιαστικής αλυσίδας. Είµαι 
εδώ σήµερα γιατί πιστεύω 
πως µε ειλικρινή διάθεση και 
συλλογική δράση θα δηµι-
ουργήσουµε ένα καλύτερο 
αύριο για την πόλη µας και 
του κατοίκους της.

Βαγγέλης Κατάρας 
Υποψήφιος ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος
ΕΙΜΑΙ 29 ΕΤΩΝ, πτυχιούχος Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισµού (Αρι-
στοτέλειο πανεπιστήµιο Θεσσαλονί-
κης) 

Αναζητώντας µια ποιοτικότερη και 
ασφαλέστερη ζωή στο τόπο που 
ζω,αποφάσισα να ασχοληθώ µε τα 
κοινά της πόλης µας.

Σε µία εποχή που οι πολίτες είναι 
δύσπιστοι, που πολλές φορές απαξι-
ώνουν στην συµµετοχή στα κοινά, 
εµείς θεωρούµε χρέος µας να συµ-
βάλλουµε ο καθένας ξεχωριστά και 
όλοι µαζί, στο να κάνουµε τον δηµό-
τη και πολίτη πρωταγωνιστή σε ότι 
αφορά την καθηµερινότητα του, τα 
προβλήµατα του και την ποιότητα 
ζωής του.

Ως νέος και δραστήριος άνθρω-
πος θέλω να έχω στο πλευρό µου 
ανθρώπους µε ΠΑΘΟΣ και µεράκι να 
αλλάξουµε τον τόπο µας. Όχι ατοµι-
κά αλλά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Στόχος µου η άµεση επικοινωνία 
µε τον δηµότη και η µεγαλύτερη δυ-
νατή συµµετοχή των νέων στα κοινά 
και δρώµενα της πόλης µας.

Για αυτό λοιπόν ζητώ την εµπιστο-
σύνη και την ψήφο σου και πιστεύω 
ότι δεν θα σε απογοτεύσω.

Στο χέρι µας, λοιπόν, είναι να 
προσφέρουµε στους εαυτούς µας 
αυτά που πραγµατικά µας αξίζουν.

Τέσσερα νεαρά µέλη της παράταξης ∆.Ε.Κ.Α.  
συστήνονται στους δηµότες  των Αχαρνών

Είναι σηµαντικό στον συνδυασµό µιας 
δηµοτικής παράταξης να υπάρχουν πρόσωπα 
µε αξίες, σπουδές, ενδιαφέρον για τον τόπο, 

που να εκπροσωπούν τις νέες γενιές και να έχουν 
φρέσκες ιδέες και σύγχρονες απόψεις για το αύριο. 
Στο πλαίσιο αυτό, τέσσερα «παιδιά» της παράταξης 
10 του Χάρη ∆αµάσκου εκπροσωπούν τη νέα γενιά, 
όντας κοµµάτι της και συστήνονται µέσω του 
Μενιδιάτη στους δηµότες των Αχαρνών.
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Γιαννάκου  Παναγιώτα (Γιώτα)
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος 

Είναι δική µας η επιλογή και η ευθύνη να ∆ηµιουργήσουµε 
Ένα Καλύτερο Αύριο για εµάς και για τα παιδιά µας!

 Είναι η πρώτη φορά που συµµετέχετε  στις ∆ηµοτικές 
εκλογές;
Είναι η πρώτη φορά που είµαι υποψήφια  στις ∆ηµοτικές 
εκλογές όµως  έχω µακρόχρονη πορεία στην ενεργό δρα-
στηριοποίηση  στα κοινά του τόπου µας 
τα τελευταία δώδεκα χρόνια στο πλαίσιο του Γονεϊκού Κι-
νήµατος σε  θέσεις τόσο στα πρωτοβάθµια όργανα (Πρό-
εδρος του 22ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, Αντιπρό-
εδρος του 2ου Γυµνασίου Αχαρνών, Πρόεδρος του 7ου 
Λυκείου Αχαρνών) όσο και στα δευτεροβάθµια όργανα 
(Μέλος, Γενική Γραµµατέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος 
τη διετία 2015-2017 στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεµόνων). Αξίζει να σηµειώσω ότι κατά το παρελθόν, 
έχω εκτελέσει καθήκοντα Γεν. Γραµµατέως στην Οµοσπον-
δία Γονέων Ανατ. Αττικής (2013-2015), καθώς επίσης αι-
ρετό µέλος της Ένωσης Γονέων στη Πρωτοβάθµια και ∆ευ-
τεροβάθµια Σχολική Επιτροπή και στη ∆ηµοτική Επιτροπή 
Παιδείας από το 2014 έως το 2018. 

 Τι σας έκανε να θέσετε υποψηφιότητα;
Ένα πλέγµα συνιστωσών συνθέτουν αυτή την απόφασή 
µου. Ο πιο σηµαντικός λόγος είναι ασφαλώς ότι όντας 
ενεργός πολίτης του ∆ήµου Αχαρνών και µητέρα δυο παι-
διών, είµαι εξοργισµένη από την συνεχή υποβάθµιση των 
συνθηκών και του επιπέδου της ζωής µας, την εγκατάλει-
ψη, την εγκληµατική αδιαφορία, τους  εµπαιγµούς, τις ψεύ-
τικες δεσµεύσεις και τις  πελατειακές σχέσεις που αναπτύσ-
σονται. Κατά την άποψή µου, ήρθε η ώρα που όλοι µαζί οι 
άνθρωποι που νοιαζόµαστε για τον τόπο µας να πάρουµε 
τις τύχες µας και τις τύχες των παιδιών µας στα χέρια µας. 
Επιπλέον, η απόφαση του Χάρη ∆αµάσκου να θέσει υπο-
ψηφιότητα στο ∆ήµο Αχαρνών συντέλεσε καθοριστικά 
στην δική µου απόφαση. Ο Χάρης ∆αµάσκος είναι ένας 
άνθρωπος τον οποίο εµπιστεύοµαι, ένας άνθρωπος έντι-

µος, ανιδιοτελής, δίκαιος, µε ήθος και ιδανικά, µε όραµα 
και δυναµισµό, µε γνώσεις, ικανότητες  και αποδεδειγµέ-
νη αγάπη για τον  τόπο µας. 

 Ποια κατά τη γνώµη σας είναι τα σηµαντικότερα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνδηµότες σας;

∆εν έχω εύκολη απάντηση  σε αυτό για τον απλούστατο 
λόγο ότι τίποτα δεν πάει καλά σε αυτόν τον ∆ήµο καθώς 
όλα τα θέµατα σε όλα τα επίπεδα χρίζουν αναδιαµόρφω-
σης και βελτίωσης! Θα µπορούσαµε να κάνουµε µια πο-
λύ µεγάλη συζήτηση για την  εγκληµατικότητα  την  παρα-
βατικότητα την παντελή έλλειψη καθαριότητας, τις ανύ-
παρκτες παιδικές χαρές και πλατείες, τους γεµάτους λα-
κούβες , χωρίς πεζοδρόµια δρόµους,  σκοτεινούς το 
βράδυ που µετατρέπονται σε  ποτάµια  µε τη πρώτη ψιχά-
λα.  Όπως όλοι γνωρίζουµε, δεν τελειώνουν τα προβλή-
µατα και οι δυσκολίες του κόσµου σε αυτόν εδώ τον τόπο 
είναι ατέρµονα, αυξανόµενα και απαιτούν άµεση δραστη-
ριοποίηση και αντιµετώπιση.

 Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε και πως θα επιλύσετε 
όλα αυτά τα προβλήµατα στα οποία αναφερθήκατε;
Ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών Χάρης ∆αµάσκος  και 
η παράταξη ∆ΕΚΑ έχουµε ένα πλήρες ολοκληρωµένο 
Πρόγραµµα για τον ∆ήµο µας απόλυτα εφαρµόσιµο  και 
κοστολογηµένο. Αυτό όµως που κυρίως µας διακρίνει ως 
παράταξη είναι η έννοια και η αγάπη για την πόλη µας, η 
ικανότητα,   οι ανιδιοτελείς προθέσεις, το ήθος και η βεβαι-
ότητα πως  θα µπορέσουµε όχι απλά να βελτιώσουµε την 
πόλη µας αλλά να την καταστήσουµε µια σύγχρονη ευρω-
παϊκή πόλη, µια πόλη πρότυπο!

 Τι θα λέγατε στους συµπολίτες σας για να σας ψηφί-
σουν;
Θα τους συµβούλευα να παραµερίσουν τις αγκυλώσεις 
και τα ενδεχόµενα µικροσυµφέροντα. Είναι στο χέρι τους 
να δουν, να ενηµερωθούν, να κρίνουν και να αποφασί-
σουν. Είναι δική µας η επιλογή και η ευθύνη να ∆ηµιουρ-
γήσουµε Ένα Καλύτερο Αύριο για εµάς και για τα παιδιά 
µας! Γιατί το θέλουµε, γιατί το µπορούµε, γιατί µας αξίζει!
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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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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΛΑΓΙΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
και της   ΕΥΤΕΡΠΗΣ  το γένος  ΜΙΚΕΛΗ, γεννηθείς 
στη  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και η  ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΙΑ του  
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  και της  ΜΑΡΙΑΣ  το γένος  ΘΕΟ∆Ω-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε  στην ΠΑΤΡΑ  - 
ΑΧΑΪΑΣ και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,  
θα παντρευτούν και ο γάµος θα γίνει  στην  ΒΑ-
ΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΓΚΟΥΜΑΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  του  ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ  και της  ΦΙΟΝΑΣ το γένος  ΠΙΤΤ , γεν-
νηθείς στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί  
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΚΟΥΜΠΑ-
ΡΟΥΛΗ   ΟΛΓΑ του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  και της  ΕΥ-
ΘΥΜΙΑΣ  το γένος  ΦΩΤΙΟΥ  που γεννήθηκε  
στο  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,  θα παντρευτούν και ο γάµος 
θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το γένος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ ΖΩΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ το 
γένος ΤΖΗΚΑ, γεννήθηκε στη ΧΑΛΚΙ∆Α - ΕΥ-
ΒΟΙΑΣ και κατοικεί στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
,δηλώνουν πως θα έλθουν σε γάµο που θα 
γίνει στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΥ  και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ το γένος  ΤΣΙΡΩΝΗ, 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ   - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΧΛΙΑΠΑ  ∆ΗΜΗΤΡΑ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  το γένος  ΚΟΥ-
ΚΟΥΣΟΥΛΗ, γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ ,δηλώνουν πως θα 
έλθουν σε γάµο που θα γίνει στην  ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ – ΚΑΛΕΝΤΖΙ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενωτική η προεδρία του Ηλία Κολλύρη στην 
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων

 
ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και σα-
φή έµφαση στον θεµελιώδη ρό-
λο και σκοπό των θεσµικών ορ-
γάνων του γονεϊκού κινήµατος, 
έδωσε η προεδρία του Προέ-
δρου του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεµόνων του 21ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Αχαρνών, Ηλία 
Κολλύρη στην Εκλογοαπολογι-
στική Συνέλευση της Ένωσης Γο-
νέων ∆ήµου Αχαρνών, που 
έλαβε χώρα στις 8/5/2019 στην 
αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου.

Σε µία συνεδρίαση που ξεχώρισε η διάθεση για αποφυγή προσωπικών εντάσεων και αντεγκλή-
σεων, για καθιέρωση κανόνων υγιούς και εποικοδοµητικού διαλόγου, καθώς η σχολική καθηµε-
ρινότητα των παιδιών και η κατάσταση των σχολικών µονάδων δεν επιτρέπουν τίποτα άλλο παρά 
ενότητα και συνεργασία µεταξύ εθελοντών γονέων, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικα-
σίες και δροµολογήθηκαν οι ενέργειες για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. 
της Ένωσης Γονέων που θα διεξαχθούν στις 18/5/2019.

Άξιο αναφοράς ότι το 20ετές πρόβληµα του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, που µετά από 
προσπάθειες χρόνων βρίσκεται σε τροχιά ευθυγράµµισης µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα, που 
απαιτεί κτιριακή µονάδα για τα παιδιά του, αναδεικνύεται, για ακόµη µία φορά, από το δυναµικό 
∆.Σ. του Συλλόγου, που εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση από τους αντιπροσώπους του Ηλία Κολ-
λύρη και Κατερίνα Γραβαρίτη, υπό το πρίσµα του ουσιαστικού και πολιτισµένου διάλογου και της 
κοινής προοπτικής των Συλλόγων Γονέων και του δευτεροβάθµιου οργάνου της Ένωσης Γονέων 
για την Παιδεία που αρµόζει στα παιδιά όλων, χωρίς αγκυλώσεις και χωρίς τακτικισµούς.

Άξιο επίσης αναφοράς το κλίµα αισιοδοξίας και διάθεσης για συµπόρευση από εθελοντές γο-
νείς, που αναδείχθηκε από την ενεργή και πολυάριθµη παρουσία αντιπροσώπων των σχολικών µο-
νάδων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, µέχρι το πέρας της πολύωρης συνεδρίασης.

∆ηµιουργία τµήµατος AHEPA στις ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 Απριλί-
ου 2019, πραγµατοποιήθη-
κε στο γραφείο της Αντι-
καρκινικής εταιρείας Αχαρ-
νών και Φυλής, η πρώτη 
συνάντηση των Υποψηφί-
ων AHEPANS, µε σκοπό 
την δηµιουργία τµήµατος 
AHEPA στις Αχαρνές.

 Στην συνάντηση πα-
ρευρέθη ο Αντικυβερνήτης  
AHEPA περιφέρειας Ελλά-
δος Κος Βαρσάµης, χαιρέτι-
σε δε την εκδήλωση η Κα 
Ευρώπη Κοσµίδου (Υποψήφια Περιφερειακή σύµβουλος Ανατολικής Αττικής, 
µε τον Κο Γιώργο Πατούλη).

 Η AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association) , 
https://ahepa.org/ , είναι η µεγαλύτερη και παλαιότερη οργάνωση Ελληνοα-
µερικάνων από το 1922. Σκοπός  της είναι η διάδωση του: Ελληνισµού, Χρι-
στιανισµού, Φιλανθρωπίας κλπ.  Στην Ελλάδα µας, υπάρχουν σαράντα (40) 
τµήµατα σε όλη την επικράτεια. Τµήµατα υπάρχουν επίσης σε όλη την Ευρώ-
πη, Κύπρο, Κωνσταντινούπολη, Αυστραλία και φυσικά σε όλη την Αµερική.

  Προβλέπονται να γίνουν κι άλλες συναντήσεις των Υποψηφίων µελών, 
προς επίτευξη του σκοπού, της δηµιουργίας του τµήµατος Αχαρνών µε την 
ονοµασία ‘Αριστοφάνης’ .

  Ευχαριστώ για την διάθεση του χώρου και καλωσορίζω τον Πρόεδρο της  
Αντικαρκινικής εταιρείας Αχαρνών και Φυλής Κο Παναγιώτη Καζανά, στην µε-
γάλη οικογένεια της AHEPA.

 Μέλος AHEPA HJ-01

 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ 

ΣΥΛΗΠΗΤΗΡΙΟ 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου Φίλων ∆η-
µοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσε-
βάς» εκφράζει τη θλίψη του για τον χαµό του επί 
χρόνια Προέδρου του ΕΟΣ Αχαρνών και προσω-
πικού φίλου του ζωγράφου κ.Χρήστου Τσεβά, 
Βασίλη Νίκα. 
Ήταν ένας ακούραστος εθελοντής που εργάστη-
κε επί σειρά ετών για τον τόπο του....τις Αχαρνές, 
συνεχίζοντας το έργο και το όραµα του αξέχα-
στου αδερφού του, του αείµνηστου Νώντα Νίκα. 
Στεκόταν πάντα στο πλευρό του κ.Τσεβά, στηρί-
ζοντας το έργο του Οµίλου µας. 
∆ιαβιβάζουµε τα συλλυπητήριά µας στην οικογέ-
νειά του και στη δεύτερη οικογένειά του, τον 
Ε.Ο.Σ. Αχαρνών. 
Για το ∆.Σ. 

Η Πρόεδρος                                     
Κουµπούρη Ειρήνη                   

Η Γεν.  Γραµµατέας
Βρεττού Παναγιώτα – Μαρία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ 

Το  Φιλόπτωχον  Ταµείον Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου, Αχαρνών,  Ευχαριστεί θερµά,
την Εταιρεία  ΑΙΓΑΙΑΣ ΑΜΚΕ και ιδιαίτερα  τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την οικονοµική ενίσχυση 

που πρόσφερε για µια ακόµη φορά στην φιλόπτωχο µας, ενόψει του Πάσχα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Το  Φιλόπτωχον  Ταµείον Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου, Αχαρνών,  Ευχαριστεί θερµά, Τον  ∆ήµαρχο Αχαρνών  κ. 
Γιάννη Κασσαβό και τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργο Σταύρου, για τα προϊόντα που µας πρόσφε-

ραν εν όψει του Πάσχα για τις άπορες οικογένειες της Ενορίας µας και που πάντα µας στηρίζουν. 
Επίσης ευχαριστούµε την Μαρία της Κυριακής και όλους 

 Και όλες που στηρίζετε το έργο µας, προσφέροντα χρήµατα στο κυτίο, αντί στεφάνου, δωρεές, προϊόντα προς διανοµή.
Χάριν στην ευαισθησία όλων σας, οικογένειες  που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα λόγω  κρίσης, πέρα-

σαν όµορφα στην µεγάλη γιορτή της αγάπης.

Ευχόµαστε χρόνια Πολλά σε όλους σας.

Τα Μέλη: 
Ματίνα Ράπτη –∆ηµοπούλου, Λένα  Ράπτη, - Μαραγιάννη, 

 Καίτη  Κουντουργιώτη, Ελένη Μαραγοπούλου.

Τα Μέλη: Ματίνα Ράπτη –∆ηµοπούλου, 
Λένα  Ράπτη, - Μαραγιάννη, 

 Καίτη  Κουντουργιώτη, Ελένη Μαραγοπούλου.

Με τιµή 
Ο Πρόεδρος 

Αρχιµ. Τίτος Χρήστου 

Με τιµή 
Ο Πρόεδρος 

Αρχιµ. Τίτος Χρήστου 
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Ο∆ΥΣΣΕΑΣ   ΚΑΜΠΟΛΗΣ 
«ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»
Με στόχο να µετατρέψει το  ∆ήµο 
Αχαρνών από επαίτη σε πρωταγωνιστή
Στην τελική ευθεία για τις δηµο-

τικές εκλογές µπαίνουν οι υπο-
ψήφιοι και σιγά -σιγά ξεχωρί-

ζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
καθενός. Ο Οδυσσέας Καµπόλης, 
ένας έµπειρος αυτοδιοικητικός, νοµι-
κός µε µακρά πορεία στα τοπικά των 
Αχαρνών, ξεχωρίζει αφενός για το µε-
τριοπαθές και ρεαλιστικό στίγµα του 
και αφετέρου για την αποφασιστικό-
τητα να αλλάξει πλέον ρότα ο πολύ-
παθος και δυσφηµισµένος ∆ήµος 
Αχαρνών. 

Με ένα ανεξάρτητο και πολυσυλλεκτικό 
ψηφοδέλτιο διεκδικεί µε αξιώσεις τη δηµαρ-
χία µε στόχο του την εµπέδωση της ασφάλει-
ας στην περιοχή, την καθιέρωση ενός µο-
ντέρνου µοντέλου διοίκησης µε αξιοκρατία 
και διαφάνεια, καθώς και την µεγαλύτερη 
δυνατή συµµετοχικότητα των πολιτών.

Είναι χαρακτηριστικό πως το ενδιαφέρον 
του για την τοπική αυτοδιοίκηση τον οδήγη-
σε να εργασθεί συστηµατικά για τη δηµιουρ-
γία πλαισίου συνεργασιών ∆ήµων και 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την αξιοποί-
ηση ανενεργών στρατοπέδων προς όφελος 
των τοπικών κοινωνιών, ενώ δεν ακολούθη-
σε την κλασσική στείρα καταγγελτική αντι-
πολίτευση στα δηµοτικά συµβούλια.

Ασφάλεια 
● Λειτουργία του Τοπικού Συµβουλίου Πα-
ραβατικότητας βάσει των προβλεπόµενων 
διατάξεων για να υπάρξει ουσιαστικός σχε-
διασµός, διαβούλευση και δέσµευση της 
πολιτείας για την καταπολέµηση της εγκλη-
µατικότητας.
● Υλοποίηση χωροταξικού µε ένταξη στο 
σχέδιο πόλης όλων των περιοχών, ώστε να 
επιτραπεί ο ηλεκτροφωτισµός σε κάθε γω-
νιά τις πόλη και η υδροδότηση όλων των 
περιοχών από την ΕΥ∆ΑΠ.
● Ενίσχυση του θεσµού της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµία και σχεδιασµό περιπολιών ιδί-
ως τις νυχτερινές ώρες.

Οικονοµία - Τοπική Ανάπτυξη
● Ταχεία έξοδος από το Παρατηρητήριο µε 
ακριβή αποτύπωση των οικονοµικών στοι-
χείων του ∆ήµου και καταγραφή της ακίνη-
της περιουσίας.
● Αξιοποίηση όλων των χρηµατοδοτικών 
εργαλείων της Πολιτείας και της Ε.Ε για την 
ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας 
και την αύξηση των θέσεων εργασίας.
● ∆ηµιουργία γραφείου ανάπτυξης για την 
δηµιουργία και στήριξη επιχειρήσεων τοπι-
κής, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
µίας.
● Σύσταση Ένωσης Νέων Επιστηµόνων που 
θα γίνει το εφαλτήριο για τον σχεδιασµό και 
την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.
● Υλοποίηση κύκλου σεµιναρίων για την 
τοπική ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα. 

Καθαριότητα & Περιβάλλον
● Υλοποίηση των µελετών και ένταξη της 

πόλης στον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ια-
χείρισης Απορριµµάτων στοχεύοντας στη 
διαλογή στην πηγή.
● Υλοποίηση εκπαιδευτικών ηµερίδων και 
σεµιναρίων για την εµπέδωση της κουλτού-
ρας ανακύκλωσης.
● Πραγµατοποίηση προγράµµατος διαχω-
ρισµού υλικών στα σχολεία.
● ∆ηµιουργία πάρκου περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης.
● Απόδοση στον δήµο του βόρειου τµήµα-
τος του στρατοπέδου ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ για τη 
δηµιουργία χώρου αναψυχής.

Πολιτισµός
● Ανάδειξη των σηµαντικών αρχαιολογι-
κών χώρων τnς περιοχής και κυρίως του 
Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών.
● Σχεδιασµός για την ίδρυση Μουσείου 
που θα φιλοξενήσει την συλλογή τns Τοπι-
κής Εφορείας Αρχαιοτήτων.
● Ενίσχυση των καλλιτεχνικών δραστηριο-
τήτων και των δοµών τns ∆ΗΚΕΑ για να 
έχουν όλοι πρόσβαση στον πολιτισµό.
● ∆ηµιουργία ∆ηµοτικού Κινηµατογρά-
φου.
● Θεσµοθέτηση τοπικού πολιτιστικού φε-
στιβάλ.

Κοινωνική Μέριµνα - Υγεία
● Σύσταση των δύο Τοπικών Μονάδων 
Υγείας, όπως  προβλέπει ο σχεδιασµός του 
Υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθµια 
Φροντίδα Υγείας στον δήµο µας.
● Σύσταση ∆ηµοτικού Φαρµακείου.
● ∆ηµιουργία ∆ηµοτικού Εστιατορίου για 
την παροχή γευµάτων σε απόρους συµπο-

λίτες µας.
● Σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων για 
την µείωση των δαπανών του ∆ήµου και 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε νοικο-
κυριά που αδυνατούν να καλύψουν τις 
ενεργειακές τους ανάγκες.
● Σχεδιασµός για επέκταση του δικτύου 
Φυσικού Αερίου εντός δύο ετών σε όλες τις  
περιοχές των Αχαρνών.
● Πάγωµα δηµοτικών τελών σε άνεργους 
και χαµηλόµισθους για τρία χρόνια.
● Σύσταση οµάδων ενηµέρωσης υγείας σε 
σχολεία και ΚΑΠΗ για συχνές και επιβλα-
βείς παθήσεις, όπως   η στεφανιαία νόσος  
και ο διαβήτης.
● Επαναλειτουργία του Ξενώνα Γυναικών 
Θύµατα Ενδοοικογενειακή  Bία.

Αθλητισµός
● Υλοποίηση σχεδίου δράσπ5 για την αξι-
οποίηση στην πράξη των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού.
● ∆ηµιουργία νέων υποδοµών για νέα 
αθλήµατα µε δηµιουργία ανάλογων υπο-
δοµών, όπως πίστα ΒΜΧ και γηπέδου τοξο-
βολίας.
● Παραχώρηση χώρων σε αθλητικά σωµα-
τεία που επιθυµούν την δηµιουργία γηπέ-
δων µε συνδροµή από τον δήµο για τις  
απαιτούµενες µελέτες.
● Μέριµνα για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ 
στις  αθλητικές εγκαταστάσεις.

Συγκοινωνίες
● Αύξηση των δροµολογίων του προαστι-
ακού για την αποσυµφόρηση των λεωφο-
ρειακών γραµµών.

● Πλήρης λειτουργία του ΣΚΑ.
● Σύσταση δηµοτικής συγκοινωνίας για την 
σύνδεση όλων των περιοχών µε τα µέσα 
σταθερής Tροχιάς.
● ∆ιαβούλευση και σχεδιασµός για τον 
επανασχεδιασµό των δροµολογίων.
● ∆ηµιουργία πάρκου κυκλοφοριακής εκ-
παίδευσης.

Μέριµνα για το παιδί
● Αξιοποίηση των κονδυλίων για την δηµι-
ουργία σύγχρονων παιδικών χαρών κλει-
στού τύπου.
● Επέκταση των παιδικών σταθµών για την 
συνολική ικανοποίηση των αναγκών, ιδίως 
των εργαζοµένων γονέων.
● ∆ηµιουργία ποδηλατικού πάρκου.
● Σύσταση χώρων αναψυχής και πολιτι-
σµού για τους  έφηβους της πόλης µας.
● ∆ηµιουργία δηµοτικής δοµής για την βο-
ήθεια στις  µαθησιακές δυσκολίες µε παρο-
χή λογοθεραπείας και εργοθεραπείας.
● Άµεση απόδοση του συνόλου των οικο-
νοµικών πόρων που αφορούν τις  σχολικές 
επιτροπές, για την οµαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία των σχολείων.

Τρίτη ηλικία
● Εκσυγχρονισµός των ΚΑΠΗ και ένταξη σε 
προγράµµατα αναψυχής και δραστηριοτή-
των µε χαµηλό αντίτιµο.
● Ενίσχυση του προγράµµατος Βοήθεια 
στο Σπίτι.
● Υλοποίηση προγραµµάτων δια βίου εκ-
παίδευσης µε εκπαιδευτικούς κύκλου προ-
σαρµοσµένους στις ανάγκες των ηλικιωµέ-
νων.

«Μαζί µπορούµε να αλλάξουµε τις Αχαρνές».
« Έχω το σχέδιο, έχω αποδείξει ότι µπορώ  να κάνω έργο και δεσµεύοµαι και ζητώ την στήριξη σας».
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«

Στην πόλη µας υπάρχει µείζον πρόβληµα εγκληµατικότητας
Συµπολίτισσες και Συµπολίτες,

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





acharnesxana.gr    

poulopk@hotmail.com

Costas Poulopoulos

Ας ξεκινήσουµε από τα απλά και τα εύκολα που µας ενώνουν.  
Από όλα εκείνα που θα κάνουν την καθηµερινότητά µας ανθρώπινη  
και τη ζωή µας χαρούµενη.

Ας ξεκινήσουµε από τα µικρά που θα µας οδηγήσουν στα όµορφα  
και στα µεγάλα.

Ας επαναφέρουµε την ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ στη ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της πόλης µας  
και στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ µας ΑΡΧΗΣ.
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Η  «ΑΧΑΡΝΕΣ  ΞΑΝΑ»  ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟΝ  ΤΟΠΙΚΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ  «ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ 
ΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ»
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «Αχαρ-
νές Ξανά» σε όλη την διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου ήταν και εί-
ναι υπέρµαχος της συνεννόησης και 
της συνεργασίας µεταξύ των ∆ηµο-
τικών Παρατάξεων.

Κίνητρο µας είναι να οδηγήσου-
µε την πόλη µας στο επίπεδο που 
της αξίζει , στο επίπεδο που οι κάτοι-
κοι της αξίζει να ζουν.

Μετά από συναντήσεις µε τον 
Τοπικό Ανεξάρτητο Συνδυασµό 
«Θρακοµακεδόνες οι Πολίτες για 
την Πόλη µας», διαπιστώσαµε σύ-
µπνοια απόψεων για τα προβλήµα-
τα και τις λύσεις που πρέπει να δο-
θούν, στην περιοχή των Θρακοµα-
κεδόνων.

Για τους λογούς αυτούς αποφα-
σίσαµε να στηρίξουµε στο Τοπικό 
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότη-
τας Θρακοµακεδόνων την υποψη-
φιότητα του ανεξάρτητου συνδυα-
σµού «Θρακοµακεδόνες οι Πολίτες 
για την Πόλη µας».
Πέτρος Μιχ. Βαρελάς
Υποψήφιος  ∆ήµαρχος  Αχαρνών

Υποψηφιότητα  
για δηµοτικός σύµβουλος  

σηµαίνει να θες να βοηθήσεις  
τη µικρή κοινωνία  

που σε περιβάλλει,  
την γειτονιά σου. 

Το «όλοι ίδιοι είναι»  
αποτελεί µία εύκολη απάντηση 

στην ερώτηση «µε ποιούς  θα πας 
και ποιούς θα αφήσεις». 

Προφανως και δεν είναι  
ίδιοι όλοι.

Και η επιλογή Πέτρος βαρελάς 
είναι η απάντηση  

για κάτι διαφορετικό.

apagonas@icloud.com
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Βλ ό λ  Κων/νοςά ά Αγγελική

ΟΥΜΕ 

Βλαχόπουλος Κων/νος
Επιχειρηµατίας

ά-Πρωτοπαπά Αγγελική
λευθ. Επαγγελµατίας Επιχειρηµατίας

Βρεττός Επαµεινώνδας

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

∆ΗΜΟΤΙΚ   

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Α ά  ά Α ζά   Αθανασιάδης Σάββας
Ελευθ. Επαγγελµατίας

Αµπαρτζάκης  
Τ. Αρχιµουσικός  ∆ήµου Αχαρνών

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΧΑΡΝΩΝ

       

 

 

 

    
 

 

  

 

 Α ώ  Ά θ  Μά Βάθης Σπύρος Αντώνης 
   ήµου Αχαρνών

Άνθη Μάριον
Καθηγήτρια-Ηθοποιός

Βάθης Σπύρος
Ιδιοκτήτης σχολής οδηγών

Βαρελά-Πρωτοπαπά Αγγελική
Ελ  

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

∆έδε Μαργαρίτα 
Αρχιτέκτων-Μηχανικός

       

 

 

 

    
 

 

  

 

ς
∆ιγενής Χρήστος

Φυσικός - Εκπαιδευτικός
Θεοφάνιδου-Ηλιάδου Παναγιώτα

∆ικηγόρος
Ιωσηφίδου Μαρία

πάλληλοςΙδιωτική Υ
∆ουσαΐτου Χριστίνα

πάλληλος∆ηµόσιος Υ

 ς Μπαλάσκα Μαριάννα 
∆ικηγόρος

Μπεκιάρη Νικολέττα 
λώσσαςαλλικής ΓΚαθηγήτρια Γ Γαλλικής Γ Ελεύθ. Επαγγελµατίας

Νιαβή Βασιλική Νίκα Ελένη
πάλληλοςΙδιωτική Υ

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Κατζαντζιδής Νικόλαος
οπογράφος ΜηχανικόςΑγρονόµος-ΤΤο  

Κολετζάκης Νικόλαος
Εφορ

Κατσανδρής Ιωάννης
Επιχειρηµατίας

       

 

 

 

    
 

 

  

 

ς Νικόλαος
ιακός

Κορρές Νικηφόρος 
Έµπορος Σιδηρικών-Χρωµάτων

  
 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Σ λίδ  Σ ύ  

Μόσχος Αλέξανδρος
Ανθοπαραγωγός

Σταµπολίδης Σταύρος 
Ηλεκτρονικός - Προγρ/στής Η/Υ πάλληλοςΙδιωτικός Υ

εράσιµοςΣυρίγος Γ Γεράσιµος

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Nικολόπουλος Ντίνος
Επιχειρηµατίας

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Π ώ  Α
πάλληλος Ιδιωτική Υ

Ξυλογιάννη Στέλλα Παγώνας Αθανάσιος
Ορθοπεδικός Χειρουργός

       

 

 

 

    
 

 

  

 

 Αθ ά    Παναγιώτου Κων/νος
Επιχειρηµατίας

 Αθανάσιος
ς Χειρουργός

σιµπογιάννης ∆ηµήτρηςΤΤσιµπογιάννης ∆ηµήτρης
Οικονοµολόγος   

 
 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

ζανέτου ΠαναγιώταΤ
Φοιτήτρια

ζουρµπά  ΤΤζουρµπάκης Αντώνης
Ιδιωτικός Υ

       

 

 

 

    
 

 

  

 

ΤΤριανταφυλλίδου Αλεξάνδρα 
Ελευθ. Επαγγελµατίας 

άκης Αντώνης
πάλληλοςς Υ

ριανταφυλλίδου Αλεξάνδρα 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

ά  Νικόλα

ώ Ν ά  Β λ ή ί Μ λίδης Γ

 ας 
 ξάνδρα σεκούρας Κων/νοςΤΤσεκούρας Κων/νος

αξιαρχος Απόστρατος Τ
Τ

ιάννη ΝικόλαΓ
Φοιτητής ΠΑΠΕΙ   Επιχειρηµατίαςηλος

 σίλης εωργακόπουλος ΜάριοςΓΓεωργακόπουλος Μάριος

ιώργοςΜιχαηλίδης Γ
πάλληλοςΙδιωτικός Υ

Ντάγκα Βασιλική
Οικονοµολόγος

 ία
 ατίας   

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Υ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  

ΘΡΑΚΟ

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Μακαρών  
Αρχιτέκτω

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Μίχα Ευαγγελία
πάλληλΙδιωτική Υ

νας Αθανάσιος
ων-Μηχανικός
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΧΑΡΝΩΝ

πάλληλοςΙδιωτικός Υ
Αναστασίου Βασίλης

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Αρχιτέκτω

Παγώνας Σπύρος
Επιχειρηµατίας

Στριφτο
Εκπαιδευτι

       

 

 

 

    
 

 

  

 Μ ί  ΜαρίαώΜ ίδ  Γ

πάλληλοςΙδιωτική Υων Μηχανικός

ού Βιολέττα 
ικός-∆ιερµηνέας

ιώργος σιαβαλιάρης Γ Γιώργος Τ
Οδοντοτεχνίτης

   

Μιµίκου Μαρία
Ελευθ. Επαγγελµατίας

ιώργοςΜαργαριτίδης Γ Γιώργος
πάλληλοςΙδιωτικός Υ    

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 



       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

    Τ      Τ  

ά  Ε ίΓ έ  ΕλέΓ

ΜΑΣ ΠΟΛΗ     ΤΗΝ 

ιαννακάρα ΕυτυχίαΓΓιαννακάρα Ευτυχία
Σύµβολος Ανάπτυξης & Επικοινωνίας Εφοριακός

εωργίαιαννοπούλου Γ ΓεωργίαΓΓιαννοπούλου Γ
πάλληλοςΙδιωτικός Υ

 ς αβριελάτος ΕλευθέριοςΓΓαβριελάτος Ελευθέριος κέρτσου ΕλένηΓΓκέρτσου Ελένη
Λογίστρια
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Σ «ΑΧΑΡ         
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Ιδιωτική Υ
ΓΓκίκα ∆ηµ. Τ

Καθηγήτρια Ιταλικής γλώσσας 
κίκα – Λουτσέτη ΕυθαλίαΓΓκίκα – Λουτσέτη Ευθαλίαζένη (Ευγενία)κίκα ∆ηµ. Τ  Τζένη (Ευγενία)

       

 

 

 

    
 

 

  

 

ώ∆ λ ώ  Γ
πάλληλοςωτική Υ

 – Λουτσέτη Ευθαλία ωγώ∆αλακώστα Γ Γωγώ
Συνταξιούχος ΕΛΤΑ Επιχειρηµατίας

∆άλλας Αντώνης
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  Νικηφόρος 
 ρικών-Χρωµάτων

Καταβέ-Καζέρου Κων/να 
πάλληλοςΙδιωτική Υ

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Κ ί  ∆έ Κώτσαινας  
αγµατάρχη   Τ

Κρίνου ∆έσποινα
πάλληλος∆ηµόσιος Υ

       

 

 

 

    
 

 

  

 

 Κων/νος 
ς (∆Β) Ε.Α.

Λαζαρής Κων/νος
πάλληλοςΙδιωτικός Υ

εώργιοςΛέκκας Ν. Γ  Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μαργαρίτης Αποστόλης

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Μέ  Ιωάννης Μ λίδ  ∆ ή

ώίδης Γ  ΕλέΣ ίδη Γ  Κ /Σ ά  Γ

Μέγας Ιωάννης
Επιχειρηµατίας

Μισαηλίδης ∆ηµήτρης
Αθλητής

ργαρίτης Αποστόλης
Επιχειρηµατίας

ιώργοςαιοφορίδης Γ Γιώργος
Επιχειρηµατία

εωρ. ΕλένηΣιχίδη Γ Γεωρ. Ελένη
λώσσαςKαθηγήτρια Αγγλικής & Ρωσικής Γ    Γλώσσας

ερ. Κων/νοςΣτάµου Γ Γερ. Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

ίΦί  Γ

Παπαδόπουλος Κώστας
Επιχειρηµατίας

Πουλόπουλος Παν. Κων/νος
Μαθηµατικός

ου Κων/νος
ρηµατίας Αρχιτέκ

εωρ  Ράπτης Γ Γεωρ.Κων/νος 

σιφτελίδης ∆ηµήτριοςΤΤσιφτελίδης ∆ηµήτριος
Ηλεκτρολόγος µηχανικός-

Επιχειρηµατίας

εωργίαΦίτσιου Γ Γεωργία
πάλληλοςΙδιωτική Υ

Φράγκος Παναγιώτης
πάλληλοςΙδιωτικός Υ

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Σ  
κτων
ρ.Κων/νος Σηµαιοφορίδης ΓΣαµαρίδη Νικολέττα

Φιλόλογος
Σαντοριναίος Κυριάκος

Επιχειρηµατίας

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Κ όλ  Π  ΗλίΚ λ ύλ  Ελέ

Π ζή Α δ ά Π δ ίδ  Ε ά λ  Π δά  Μ ί

    

 
Καµπόλης Παν. Ηλίας

πάλληλοςςΙδιωτικός Υ
Καλογεροπούλου Ελένη

πάλληλοςΙδιωτική ΥMarketing-Ναυτιλιακά
∆άρδας Μάρκος

  
Πανταζή Ανδριάνα

πάλληλοςΙδιωτική Υ
Προδροµίδης Ευάγγελο  

πάλληλοςΙδιωτικός Υ
Παπαδάκη Μαρία

Φιλόλογος

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Κ λ ύ  Κ /

Φυτάς Στέφανος
πάλληλοςΙδιωτικός Υ

Χρηστάκη Ελπίδα
Λογίστρια – Φοροτεχνικός

Xαραλαµπίδης Αριστοτέλης 
Μουσικός-Μουσικολόγος

Καρλαύτης Κων/νος
πάλληλοςΙδιωτικός Υ

Κολιός Αναστάσιος
Προγρα  

Κατουρτσίδης Χρήστος
άλλ λΙδ ό  Υ

       

 

 

 

    
 

 

  

 

Χ δ ύλ  Κ /  
  κός

Χριστοδούλου Κων/νος 
Ελευθ. Επαγγελµατίας

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

ς Αναστάσιος
αµµατιστής Η/Υ

Κορκοντζέλου Μαρία
άλληλοςΙδιωτική Υ

Μαντζουράνης Κων/νος 
Πρόεδρος ΚΟΙΝΣΕΠ Κυκεών

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 Σ θ ύλ  ∆έ βέλλ  Μ ίΤ ί  ΙωάννηςΤ

 

 

Προγραµµατιστής Η/Υ πάλληΙδιωτική ΥπάλληλοςΙδιωτικός Υ

  
 ος Σταθοπούλου ∆έσποινα

πάλληλοςΙδιωτικός Υ
ριβέλλα ΜαρίαΤΤριβέλλα Μαρία

Νηπιαγωγός
ρίγγας ΙωάννηςΤΤρίγγας Ιωάννης

πάλληλος∆ηµόσιος Υ
φαντής ΧαράλαµποςΥΥφαντής Χαράλαµπος

Συνταξιούχος ΟΤΕ

       

 

 

 

    
 

 

  

 Φ ά Μ ό  Μ ί

ηλος Πρόεδρος ΚΟΙΝΣΕΠ Κυκεών

Φυτά-Μπόρση Μαρία
Ελευθ. Επαγγελµατίας

 αµπος
 ΟΤΕ

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 



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

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 κοινω-
νικό, 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 παρωχηµένου 
και αµφιλεγόµενου.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ!!!
Η κρίση στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε µεγάλη οικονοµική, κοινωνική και ηθική καταστροφή.  
Ένα µεγάλο  µέρος της κοινωνίας  έχει µείνει άναυδο και δύσπιστο από τις πρωτοφανείς εξε-
λίξεις 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 διάφορες περιοχές της χώρας κά-
νουµε την αρχή  να πάρουµε την τύχη της χώρας  στα χέρια µας.

Καλούµε τους συµπολίτες µας να βγούµε µαζί µπροστά και να αναλάβουµε  την ευθύνη 
των πραγµάτων. Η ∆ηµοκρατική Ευθύνη  ευαγγελίζεται τις αξίες της ∆ηµοκρατίας , της Εντι-

µότητας  , της ∆ιαφάνειας  της Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης και της Εθνικής Αξιοπρέπειας.  Να γί-
νει η χώρα αυτό  που ξέρουµε όλοι ότι µπορεί να γίνει.  Με σωστή οργάνωση,  συνετή και σο-
βαρή δουλειά διορθώνονται οι χρόνιες αδικίες.

Καλούµε να κινητοποιηθούν όσοι πιστεύουν ότι η χώρα δεν µπορεί να συνεχίσει να πο-
ρεύεται µε δηµαγωγίες  και φουσκωµένες υποσχέσεις. Η ευθύνη για την χώρα µας ανήκει. Στη-
ριζόµαστε στις διαχρονικές µας αξίες, αξιοπρέπεια για όλους  και ιδιαίτερα για τους αδύναµους, 
ισονοµία παντού και για όλους, κανόνες διαφάνειας που εφαρµόζονται 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 επαναφέρουµε σε ιστο-
ρική τροχιά.  Όλες αυτές οι δυσανεξίες  εκφράζονται πιστά από τις σηµερινές  πολιτικές δυνά-
µεις . Η χώρα έχει ανάγκη  από έναν άλλο τρόπο σκέψης και δράσης από τους ενεργούς, δη-
µοκρατικούς πολίτες,  από τους καθηµερινούς ανθρώπους του µόχθου και της προσπάθειας. 

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

Σωτήρης Θεοδωρόπουλος, 
Καθηγητής Οικονοµικών 
Πανεπιστηµίου Πειραιά

Ιουλία Κωνσταντινίδη,
Καθηγήτρια πιάνου

Βασίλης Φασούλας, ∆ικηγορος 
Μέλος του ∆.Σ. Αθηνών

Κλειώ Βρεττού,
Ιατρος- Κυττταρολόγος

Αλεξάνδρα Τσιµή- Ντουµάζιου 
τ. Γεωπόνος, ε. Χηµικός

Κώστας Στεργιόπουλος, ΜΒΑ,
∆ιευθυντής Οµίλου Υγείας

Ζωή Μπράχου-Ξενάκη,
Χειρουργός
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας

Εύη Ξενοδόχου-Λιβανού,
Επιχειρηµατίας

Μάριος Πατσουλές, Γεωλόγος, 
Μηχανικός  πετρελαίου

Ελένη Ανδρώνη, Νοµικός, LLM 
Μέλος ∆. Σ. Αθηνών
και Βρυξελλών

Σοφία Γεροντίδου, 
Ιδιωτική  Υπάλληλος.png

Νίκος Τσάτσης, Ιατρός 
Νευροχειρουργός- Νευροεπιστήµων

Θάλεια Βίτσα,
Ιδιωτική Υπάλληλος

Βασίλης Σαββίδης,
Νοµικός ∆ιεθνολόγος

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
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Γιάννης Νίκας 
Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος
Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος - ΣπΥροΣ ΒρεττοΣ

«Όλοι οι συνδυασμοί, υπόσχονται λίγο πολύ τα ίδια. Πως θα καταλάβω από 
πριν, ποιοι μπορούν να τα ολοκληρώσουν και ποιοι όχι»;
Οι Αχαρνές έχουν συγκεκριμένα προβλήματα και όλοι οι συνδυασμοί, αυτά έχουν 
καταγράψει. Μόνος τρόπος για να είναι κανείς σίγουρος ότι επιλέγει σωστά, είναι να έρθει 
έστω και μια φορά στο εκλογικό κέντρο και να ρωτήσει! Πιστεύω ότι η αίσθηση που 
θα έχετε, αρκεί. Φτάνει να κάνετε κι΄εσείς αυτό το μικρό βήμα και να υπάρξει διάλογος.

«Πως επιλέγω έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο; Πέρα από το να τον 
γνωρίζω προσωπικά…»
Διαβάστε όσα έχει πεί και έχει γράψει, και μην αγνοήσετε και το βιογραφικό του. 
Αν διαβάζετε μια «ξύλινη γλώσσα» ή όσα βλέπετε δεν σας δημιουργεί ασφάλεια 
στην επιλογή, τότε μάλλον δεν είναι η πρώτη σας επιλογή. Η εποχή των τυπικών 
απαντήσεων, έχει περάσει και όποιος υποψήφιος ζεί «στο σήμερα», είναι 
ανθρώπινος, και λέει τα πράγματα με το όνομά τους.

«Πιστεύει ο Γιάννης ο Νίκας ότι οι Αχαρνές έχουν ελπίδα να 
αλλάξουν κάποτε»;
Αν δεν το πίστευα, δεν θα ήμουν υποψήφιος. Ένας τόπος όμως, δεν αλλάζει 
μόνο με προθέσεις, αλλά με δουλειά και τις χρήσιμες κινήσεις. Και 
μέθοδο! Πρόγραμμα δηλαδή, που θα ξεκινήσουμε από τα πιο άμεσα 
ζητήματα: εγκληματικότητα, καθαριότητα και βασικές υποδομές. 
Η εποχή με έργα βιτρίνας, έχει περάσει προ πολλού!

«Τι έπαιξε ρόλο για να δηλώσετε υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος»;
Είναι κάτι που δεν το κάνω για πρώτη φορά και θα μπορούσα να ζήσω 
μια χαρά και χωρίς αυτή την ιδιότητα. Αλλά η μη-συμμετοχή, είναι 
άδικη για τον τόπο. Προσωπικά, έχω αποδείξει ότι μπορώ να είμαι 
αποτελεσματικός, με την επαγγελματική μου πορεία μέχρι σήμερα 
και με τις συμμετοχές μου στα κοινά (Δείτε το βιογραφικό μου σχετικά). 
Τα ίδια ακριβώς «όπλα» θα χρησιμοποιήσω 
και στην Διοίκηση, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές.

«Γιατί κάποιος να επιλέξει εσάς με σταυρό προτίμησης»;
Ίσως η πιο δύσκολη απάντηση, γιατί είμαι αναγκασμένος να μιλήσω θετικά για τον 
εαυτό μου. Αντί γι΄αυτό, θέλω να αφιερώσετε ελάχιστο χρόνο και να διαβάσετε 
τις σκέψεις μου, τις προτάσεις μου, όλα όσα έχω πεί και έχω γράψει, αλλά 
και να με γνωρίσετε έστω και για λίγο από κοντά. Το τηλέφωνό μου είναι 
πάντα ανοιχτό. «Μαζί» σημαίνει επαφή και διάλογος. Είμαι πάντα πρόθυμος και σας 
περιμένω. 

Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν τις έχετε κάνει; Απαντήσεις που δεν έχετε 
πάρει ενώ τις χρειάζεστε; Πιστεύω ότι υπάρχουν ερωτήσεις που τις 
περισσότερες φορές δεν γίνονται. Είναι οι ερωτήσεις των ψηφοφόρων 
προς τους υποψήφιους που καταχωρούνται ως «δύσκολες» και έτσι, 
δεν εκφράζονται ποτέ. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι χρέος μου να σας τις 
απαντήσω, κάνοντας λίγο πιο εύκολες τις σκέψεις σας πρίν την κάλπη.

Οι 5 απαντήσεις που πρέπει να ξέρεις
πριν ψηφίσεις
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Πεύκων 13 - Πλατεία Βαρυµπόµπης





Τέρµα Λεωφ. Τατοΐου ● Βαρυµπόπη
● Τηλ. Κρατήσεων: 6976 604070 ● www.ktimaleonidas.gr

Από το 1928
παράδοση στο Καλό Φαγητό

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

∆ιεύθυνση:
Αναστάσιος Καβαλλάρης 

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

Οι ∆ήµοι της Ανατολικής Αττικής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Κοντάκης
Επιχειρηµατίας

Υποψήφιος
Περιφερειακός Σύµβουλος 
Ανατολικής Αττικής

Τα προβλήµατα
λύνονται µε πράξεις.
Για να δηµιουργούµε

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

Η Κατερίνα Κατσανδρή γεννήθηκε στο Μενίδι ( Αχαρνές ) από Μενιδιάτες γο-
νείς. Σπούδασε γιατρός µε ειδικότητα την Παθολογία και τα τελευταία έξι χρόνια 
εργάζεται, ως γιατρός, στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός».

Είναι υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Όνειρο και σκοπός της ζωής της ήταν ανέκαθεν η προσφορά και η βοήθεια 

των αδυνάτων η οποία βρήκε διέξοδο στο λειτούργηµα που επιτελεί µε σεβασµό 
και υπευθυνότητα.

Από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδροµίας της ασχολήθηκε µε τον συνδικαλι-
σµό και την προάσπιση των δικαιωµάτων του ιατρικού κλάδου κανθός και τη Βελ-
τίωση των συνθηκών περίθαλψης και νοσηλείας των ασθενών.

Αποφάσισε να ασχοληθεί µε την τοπική αυτοδιοίκηση µετά από πρόσκληση 
του Γιώργου Πατούλη, υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής µε τον συνδυασµό 
«ΝΕΑ ΑΡΧΗ» για την Αττική, στο πρόσωπο του οποίου βρήκε τον αποτελεσµατι-
κό άνθρωπο, γιατρό και πολιτικό που µόνο αυτός µπορεί να βρει λύσεις, στα όσα 
ταλαιπωρούνταν πολίτη της Αττικής.

Συστρατεύεται µαζί του λοιπόν και δεσµεύεται να προσφέρει όλες τις δυνάµεις 
της για µια «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» για την Αττική σε µια Πορεία Νίκης, Ελπίδας και Προο-
πτικής.
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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



36 Κυριακή 12 Μαΐου 2019

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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα  35 τ.µ.  στην 
κεντρική πλατεία Αχαρνών 22. Τηλ. 210 2469087 και 
6937 108661.  6∆224
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 ερ-
γασία. Τηλ. 210 2435686 και 6936920021. 4∆220.
ΖΗΤΕΊΤΑΙ  οικιακή βοηθός, Ελληνίδα για οικιακές – 
οικογενειακές 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 πλα-
τεία Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 6937 
108661. 4∆217.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  στην Κεντρική πλατεία , Γραφείο 
2ου ορόφου 70 τ.µ., δύο τουαλέτες, όλο LAMINET, 
µε θέα την πλατεία. Τηλ. 6974 306420. 4∆218.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα διάρι , 3ου ορόφου 52 
τ.µ., διαµπερές, στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6932 
668756. 4∆218
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 70 τ.µ. ισό-
γειο διαµέρισµα επί της οδού Φιλαδελφείας 61 – 
Αχαρνές (πρώην ιατρείο) . Τηλ. 210 2467238 και 
6945 934905. 4∆217.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 82 τ.µ. στην κεντρι-
κή πλατεία Μενιδίου, κατάλληλο και  για επαγ-

γελµατική χρήση. Τηλ. 6974 834546 και 210 
2402227. 4∆216.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από αγρόκτηµα, λάστιχα και σωλήνες 
ποτιστικών, ένα φορτηγάκι σε αρίστη κατάσταση και 
ένας Λυόµενος οικίσκος. Τιµές ευκαιρίας. Τηλ. 210 
2441370 και 6973 593186. 6∆219.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  αυγά οικολογικά από κότες ελευθέ-
ρας βοσκής, για µικρούς και µεγάλους, 10 ευρώ η 
καρτέλα. Τηλ. 6976 836287 και 6974 937283. 6∆217
ΕΛΛΗΝΙ∆Α  αναλαµβάνει, µαγείρεµα, σίδερο, οικι-
ακές εργασίες µε 5 ευρώ την ώρα, ως εξωτερική 
πρωινή 4 έως 5 ώρες απασχόληση. Τηλ. 6945 
506329 και 211 4107574. 5∆217
 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, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – 
Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 
601252. 6∆220
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλι-
κού Πανε/µίου, µε master και πολύ µεγάλη 
εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα για όλα τα επί-
πεδα  (PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - µαθητές,  
υποψηφίους Πανε/µιων, Ακαδηµιών Εµπ/
κού Ναυ/κού, Αεροπορίας,  Ξεναγών, εργα-
ζοµένους,  επαγγελµατίες, εµπορική αλληλο-
γραφία, 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.

12/5/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 
210/2461015

13/5/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ   Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

14/5/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡ-
ΓΑΡΙΤΑ  Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 
210/2465432

15/5/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ 
ΤΟΥΛΑ Φιλαδελφείας 203 . ΤΗΛ. 
2102385253

16/5/2019  ΠΕΜΠΤΗ ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  Πάρ-

νηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

17/5/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ  Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210/2400171

18/5/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Πλ. Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 210/2467156

19/5/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ  ∆ιαγό-
ρα 30. ΤΗΛ. 210/2448558 , 6972633576

20/5/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥ-
ΑΝ  Κύπρου 76 ΤΗΛ. 210/2469800

21/5/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ  Πάρνη-
θος 140. ΤΗΛ. 210/2462102

22/5/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ  

Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 
210/2434055

23/5/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Πάρ-
νηθος 83. ΤΗΛ.210/2468376

24/5/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   
∆εκελείας 70. ΤΗΛ. 210/2445844

25/5/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ  Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 272. ΤΗΛ. 
210/2310318

26/5/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  Λε-
ωφ. Ιωνίας 46 (Χαραυγή). ΤΗΛ. 
210/2440400-800

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 12/5/2019 ΕΩΣ 26/5/2019ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ





Λ. ∆ηµοκρατίας

 Οδός   Φαιστού

Οδός  Μόρνου

Οδός  Ικτίνου.

Μαζί µε τον Χάρη ∆αµάσκο,  
Να  Γυρίσουµε σελίδα
Σε αυτές τις εκλογές πρέπει να αποφασίσουµε τι θέλουµε

Να πάµε µπροστά η να µείνουµε στο χθες

Να αλλάξουµε γειτονιά !!!!  Ή  να την αλλάξουµε !!!!
Από εµάς εξαρτάτε!!!

Και θέλουµε κα\ µπορούµε να αλλάξουµε το σήµερα 
να µην µείνουµε στο χθες.

Να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο αύριο, για εµάς 
και τα παιδιά µας, η πόλη των Αχαρνών δεν είναι 
η πλατεία και οι γύρο δρόµοι.

Ο Χάρης ∆αµασκός έχει τις γνώσεις, την εµπειρία, 
την όρεξη, την θέληση,

Γιατί αγαπάει την πόλη µας  ζει σε αυτήν
Πρέπει να τον εµπιστευθούµε .

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ  ΠΟΛΗ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
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*∆εξιώσεις  *Κοινωνικές Εκδηλώσεις  *Εvents  *Συνέδρια  *Σεµινάρια
∆ιεύθυνση:

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

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

ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Υποψήφιος  Σύµβουλος 

Ονοµάζοµαι Γκολέµης Παναγιώτης. Γεννήθηκα, 
µεγάλωσα και ζω στις Αχαρνές. 

Έχω σπουδάσει στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθήνας (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) στο τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοί-
κησης Επιχειρήσεων και έχω αποκτήσει το µεταπτυ-
χιακό τίτλο Msc in Business Administration & Economics από το Copenhagen 
Business School. 

Εργάζοµαι σαν ασκούµενος Ορκωτός Λογιστής.  
∆ιάλεξα να πάρω µέρος στον αγώνα του Σπύρου του Βρεττού, ώστε ο ∆ήµος 

των Αχαρνών να φύγει από την αφάνεια και να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
που του αξίζει.

∆ιεκδικώ την ψήφο σας και σας 
διαβεβαιώ  ότι δεν θα σας απογοητεύσω
Ονοµάζοµαι Γιώργος Πετάκος. Είµαι παντρεµένος µε την ∆ήµητρα Μπακάλη και έχω 
έναν γιο, τον ∆ηµήτρη. Μεγάλωσα και ζω στις Αχαρνές όπου και δραστηριοποιούµαι 
επαγγελµατικά. 

Είµαι Αντιπρόεδρος οµοσπονδίας λαϊκών αγορών περιφέρειας Αττικής, Πρόεδρος 
σωµατείου πωλητών λαϊκών αγορών Αχαρνών «Αλληλεγγύη», ενώ στο παρελθόν 
έχω διατελέσει Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. και δηµοτικός σύµβουλος στο ∆ήµο Αχαρ-
νών.

Η εργασία µου ως πωλητής λαϊκών αγορών µου δίνει τη δυνατότητα να έρχοµαι 
καθηµερινά σε επαφή µε τον κόσµο και να αφουγκράζοµαι τις ανάγκες και τα προ-
βλήµατα των συµπολιτών µου. 

Έτσι είµαι πάντα κοινωνικά ευαισθητοποιηµένος και νιώθω βαθιά το αίσθηµα της 
προσφοράς, της αλληλεγγύης και του εθελοντισµού. Γι’ αυτό και σε συνεργασία µε 
τους συναδέλφους µου οργανώνουµε δράσεις ώστε να βοηθήσουµε τον συνάνθρω-
πό µας σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Στα πλαίσια αυτά του κοινωνικού αισθήµατος και µη µπορώντας να παρακούσω 
τις δυσκολίες και να παραβλέψω τα προβλήµατα (του διπλανού) αποφάσισα ότι ήρ-
θε η ώρα η προσπάθειά µου αυτή να επεκταθεί σε ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινω-
νικό επίπεδο, θέτοντας υποψηφιότητα στο πλευρό του υποψηφίου ∆ηµάρχου Αχαρ-
νών, Σπύρου Βρεττού µε την παράταξη «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος».

∆ιεκδικώ την ψήφο σας και σας διαβεβαιώ ότι δεν θα σας απογοητεύσω.
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Σχεδιασµός και πράξεις για 
την ασφάλεια των πολιτών
Από τον ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΟΝΤΑΚΗ, Επιχειρηµατία
Υποψήφιο Περιφερειακό Σύµβουλο Ανατ. Αττικής
µε το Γιάννη Σγουρό και την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είναι γεγονός ότι η εγκληµατικότητα και γενικότερα η ανασφάλεια 
στις τοπικές κοινωνίες έχει αναδειχτεί σε ένα από τα µεγαλύτερα προβλή-
µατα της καθηµερινότητας των πολιτών. 

Το αίσθηµα ανασφάλειας υπάρχει καθηµερινά σε όλη την Ανατολι-
κή Αττική και ιδιαίτερα στα δυτικά και στα βόρεια της Περιφέρειας. 

Οι ληστείες είναι καθηµερινό φαινόµενο, ενώ και άλλες παράνοµες 
ενέργειες, που έρχονται στο φως ή και δεν βγαίνουν ποτέ στις ειδήσεις, 
συνθέτουν το γκρίζο σκηνικό της ζωής των πολιτών στο σύνολο σχεδόν 
της Ανατολικής Αττικής. 

Γιατί όµως φτάσαµε ως εδώ; Αναµφισβήτητα οι συγχωνεύσεις των αστυνοµικών τµηµάτων παντού σχε-
δόν σ όλες τις πόλεις αλλά και η υποστελέχωση στο προσωπικό αποτελούν κύριες αιτίες, γιγαντώνοντας 
ένα πρόβληµα που έχει γίνει πραγµατικά µάστιγα. 

Πρέπει βέβαια να πούµε ότι, παρά την υποστελέχωση και του απαράδεκτου φαινοµένου οι αστυνοµι-
κοί να απασχολούνται για τη φύλαξη πολιτικών ή άλλων σηµαινόντων προσώπων, το έργο που επιτελούν 
τα µέλη του αστυνοµικού σώµατος είναι γιγαντιαίο και µάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

Ταυτόχρονα πρέπει να αναδειχτεί ότι η εγκληµατικότητα δεν πλήττει µόνο τα νοικοκυριά και τα σπίτια 
αλλά και τους επαγγελµατίες και τα µαγαζιά τους. Αναρίθµητα είναι τα περιστατικά κλοπών σε οδηγούς τα-
ξί, σε µικροµάγαζα, σε minimarket, βενζινάδικα, χώρους εστίασης, µαγαζιά τροφίµων και ρούχων,  αλλά 
και σε κάθε είδους επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα την απόγνωση των επαγγελµατιών που δεν ξέρουν από 
πού να φυλαχτούν.

Εποµένως είναι µείζονος σηµασίας το θέµα της συγκροτηµένης και ουσιαστικής αντιµετώπισης του προ-
βλήµατος.

Απαιτείται συστηµατική ενεργοποίηση της αστυνόµευσης στις περιοχές µας, ενίσχυση των Οµάδων Πρό-
ληψης και Καταστολής Εγκλήµατος, αύξηση των περιπολιών και ενίσχυση των τοπικών Αστυνοµικών Τµη-
µάτων, µε επιστροφή ανθρώπινου δυναµικού από υπηρεσίες φύλαξης στόχων και άλλα επιπλέον καθή-
κοντα.

Απαιτείται όµως και στενή συνεργασία του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, µε την Περιφέρεια Αττικής και τους οικείους ∆ήµους έτσι ώστε από κοινού να 

χαράξουν και να υλοποιήσουν ένα συνολικό σχεδιασµό ώστε να νιώσει ο πολίτης περισσότερη ασφάλεια 
στην καθηµερινότητά του. 

Σε αυτό το πεδίο είµαι βέβαιος ότι ο Γιάννης Σγουρός ως ο επόµενος Περιφερειάρχης θα κάνει το καλύ-
τερο δυνατόν για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και όλοι εµείς οι συνεργάτες του θα στρατευτού-
µε σε αυτήν την κατεύθυνση –όπως άλλωστε οφείλουµε- προς όφελος των πολιτών.

Άµεσα µέτρα για να αλλάξει το σκηνικό 
της εγκληµατικότητας στην Ανατολική Αττική
Από τον ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗ
Υποψήφιο Βουλευτή Ανατ. Αττικής µε το ΚΙΝΑΛ

Τα τελευταία χρόνια η εγκληµατικότητα και η ανασφάλεια των 
πολιτών έχουν αναδειχτεί σε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
της Ελληνικής κοινωνίας ενώ ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής 
Αττικής φαινόµενα εγκληµατικότητας είναι καθηµερινό φαινόµενο.

Με την υποστελέχωση των Αστυνοµικών Τµηµάτων αλλά και 
έλλειψη τεχνικού εξοπλισµού, κάτι που δοκιµάζει τις αντοχές των µε-
λών της Αστυνοµίας, οι οποίοι καταβάλλον τιτάνιες προσπάθειες, 
προσπαθώντας να καλύψουν τα κενά, η Αστυνοµία παλεύει κάτω 
από αντίξοες συνθήκες και συχνά επιτυγχάνει εντυπωσιακά αποτε-
λέσµατα. 

Όµως σε ό,τι αφορά τις κλοπές σε σπίτια και σε µαγαζιά, το πρό-
βληµα γιγαντώνεται και δοκιµάζει τις αντοχές της κοινωνίας και ευ-
ρύτερα του κάθε πολίτη, σε ένα δύσκολο κοινωνικό και οικονοµικό 
περιβάλλον όπου η καθηµερινότητα καθίσταται ολοένα και πιο δύ-
σκολη. Τίθεται εποµένως κρίσιµο το θέµα της συγκροτηµένης και ου-
σιαστικής αντιµετώπισης του προβλήµατος, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν µπορεί να υπάρχει έλεγχος και περιορισµός 
της εγκληµατικότητας χωρίς µέσα και -το κυριότερο- χωρίς επαρκές προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται επαναπροσδιορισµός του επιχειρησιακού σχεδιασµού ειδικά για την Ανατολική Αττι-
κή µε έµφαση στον ∆ήµο Αχαρνών, στα βόρεια της περιφέρειας αλλά και σε αραιοκατοικηµένες περιοχές, σε όλο το 
εύρος της Ανατολικής Αττικής.

Απαιτείται συνεργασία Πολιτείας, Αστυνοµίας και Αυτοδιοίκησης για να µειωθεί δραστικά το φαινόµενο. Κανένα 
πρόβληµα δεν λύνεται αν δεν υπάρχει µια συνολική αντιµετώπισή του από ένα Κράτος συγκροτηµένο, υπεύθυνο, ευ-
έλικτο, όπου οι δοµές του λειτουργούν επαρκώς, µε υπευθυνότητα και συγκεκριµένους στόχους. 

Επίσης πρέπει να εφαρµοστούν πρακτικές που χρησιµοποιούνται από τα σύγχρονα κράτη για την αντιµετώπιση 
της εγκληµατικότητας µέσα κυρίως από περιβαλλοντικούς σχεδιασµούς και αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις. Ο περιβαλ-
λοντικός σχεδιασµός τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη πρακτική. Οι παρεµβάσεις που γίνονται στο πλαί-
σιο αυτό περιλαµβάνουν πολύπλευρες αισθητικές επεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο, συµβάλλοντας έτσι στην µείωση 
της παραβατικότητας.

Φυσικά όλα αυτά χρειάζονται σχεδιασµό, όραµα, προσήλωση στους στόχους, κάτι που την επόµενη ηµέρα των 
εκλογών όποτε αυτές κι αν γίνουν, θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και να υλοποιηθούν στο µέτρο του δυνατού. Το 
ΠΑΣΟΚ άλλωστε ήταν εκείνο που πέτυχε στο παρελθόν ουσιαστικά αποτελέσµατα στο διαχρονικό πρόβληµα της 
εγκληµατικότητας και για πολλά χρόνια µετά οι πολίτες βίωναν ένα καλύτερο αίσθηµα ασφάλειας στην καθηµερινό-
τητα τους. Σήµερα το ΚΙΝΑΛ έχει ουσιαστικές προτάσεις για αυτό το σύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβληµα, που είναι ανα-
γκαίο όσο ποτέ άλλοτε να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά στο σύνολό του.



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

Αδράνεια ή ζήλος;
Λόγια ή Πράξεις;
Υποκρισία ή εντιµότητα;
Τα διλλήµατα αυτά ας αποτελέσουν την 
πυξίδα µας στις ερχόµενες εκλογές. Από 
την µεριά µου, µπορώ να σας διαβεβαιώ-
σω ότι στον αγώνα των κοινών το µόνο 
που έχω να καταθέσω είναι ακούραστη ψυ-
χή και καθαρό βλέµµα. Με αυτά ξεκίνησα 
ως ιατρός µέχρι και σήµερα. Με αυτά συνέ-
χισα στον ∆ήµο Ωρωπού, αφήνοντας έργο 
προς όφελος του συνόλου και µόνο. Με 
αυτά θα πορευτώ στο νέο κεφάλαιο που 
ανοίγει για την Αττική. 

Πάµε µαζί για µια «Nέα Aρχή για την Αττική».
Γιατί το αξίζουµε!

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.: 6977296572

e-mail: j.oikonomakos.neaarxi@gmail.com

Η υποψηφιότητά µου µε το ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟ είναι Επιλογή ευθύνης και χρέους, 
γιατί στη Πολιτική χρειάζονται έργα και όχι λόγια!!! 
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ  έχει επιτύχει µόνο µε έργο. 

Εγώ σαν ∆ήµαρχος ήµουν πάντα κοντά σας!!
Το ίδιο θα είµαι και ως Περιφερειακός Σύµβουλος για τα προβλήµατα 

του ∆ήµου και τις ανάγκες των ∆ηµοτών.
Η ψήφος σας θα είναι για µένα δύναµη για να προσφέρω όσο γίνεται περισσότερο

Με εκτίµηση
Σωτήρης Ντούρος

Πολιτικός Μηχανικός
τ.  ∆ήµαρχος Αχαρνών
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Αγαπητοί φίλοι και ενεργοί πολίτες, 
Αποφάσισα να διαθέσω το δυναµικό µου στην 

κεντρική πολιτική, ως κοινωνική επιστήµονας και δη 
επαγγελµατίας ψυχικής υγείας, Σύµβουλος Οικογέ-
νειας-Ψυχοθεραπεύτρια, εργαζόµενη  επί 22 χρόνια 
µέχρι και σήµερα, ως µάχιµη ελεύθερη επαγγελµα-
τίας.

 Στα µάτια ενός ειδικού που το καθεαυτό αντικεί-
µενό του είναι  η επίλυση προβληµάτων, η  πολιτι-
κή παράταξη που σταθερά εδώ και 30 χρόνια - πρε-
σβεύει αταλάντευτα, υγιείς αναπτυξιακές ιδέες και 
επιβεβαιώνεται από την πραγµατικότητα  στο χειρι-
σµό όλων των µειζόνων  εθνικών ζητηµάτων, είναι 
ξεκάθαρα η Ένωση Κεντρώων.

Η ώριµη τοποθέτησή κάθε σκεπτόµενου λογικά 
πολίτη που αποτελεί και ακρογωνιαία θέση της 
ΈΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, αφορά  στην απαίτηση της 
πραγµατικότητας για κυβέρνηση συνεργασίας. 

Έτσι θα επιτύχουµε - όπου οι αυτοδύναµες κυ-
βερνήσεις αποτυγχάνουν ευθυνόµενες για  την πτώ-
χευση: 

Με την Κυβέρνηση συνεργασίας,
- αποφεύγονται ακραία φαινόµενα διχοτόµησης 

και πόλωσης, δηλαδή ο µισός λαός να στρέφεται 
κατά του άλλου µισού

- αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικότερα φαινό-
µενα βίας, διεθνούς τροµοκρατίας, προσφυγικό, µε-
ταναστευτικό, φαινόµενα «χρυσής αυγής», κτλ., κα-

θώς κανένα κράτος µπορεί µόνο του να αντιµετωπί-
σει τέτοιου βεληνεκούς πολύπλοκα ανθρωπιστικά 
ζητήµατα, 

- υπάρχει αλληλοέλεγχος των κυβερνώντων 
υπό το πρίσµα της  κυβέρνησης ευρέως πέλµατος 
(πλην συµµετοχής άκρων: KKE & ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ) - 
κάτι που δε µπορεί να επιτευχθεί υπό αυτοδύναµες 
κυβερνήσεις, όπου µόνες τους έχουν το «µαχαίρι και 
το καρπούζι» και ενθαρρύνουν το πελατειακό κρά-

τος προκειµένου να επανεκλέγονται,
- προσελκύονται σοβαροί επενδυτές µη φοβού-

µενοι ότι θα απωλέσουν τα χρήµατά τους, δεδοµέ-
νου ότι οι νόµοι  (επί ασφαλιστικού, φορολογικού, 
τραπεζικού)  θα θεσπίζονται από κοινού και δε θα 
καταργούνται/ αλλάζουν, µε την εκλογή της επόµε-
νης κυβέρνησης

- Στις αυτοδύναµες κυβερνήσεις τέλος, αγόµεθα 
και φερόµεθα από το πόσο ιστορικά ενήµερος, συ-
γκροτηµένος ως προσωπικότητα, ικανός και φιλό-
πατρις είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός και τα πέριξ 
αυτού στελέχη του, χωρίς απαραίτητα παράλληλα 
να εξασφαλίζεται η εθνική συµµετοχή και έγκριση, 
πχ. ενδεικτικά βλέπετε συµφωνία Πρεσπών, όπου 
δεν υπήρξε διαβουλευση στη Βουλή για την πρω-
τοβουλία της ενέργειας αυτής, όπως και στο εκκλη-
σιαστικό ζήτηµα όπου και πάλι το θέµα δε συζητή-
θηκε στη Βουλή. Σοβαρά εθνικά ζητήµατα επικυρώ-
νονται µε την ελάχιστη πλειοψηφία του 151!

*Σηµειωτέον: υπό αυτοδύναµες κυβερνήσεις 
πτωχεύσαµε!

Προηγήθηκε η πτώχευσή µας ως χώρα και ακο-
λούθησε το αίτηµά µας προς τους ξένους, για ανά-
µιξή τους και οικονοµική µας στήριξη, λόγω πολύ 
χαµηλού επιτοκίου δανεισµού 1% µέσω µνηµονί-
ων.

Με εκτίµηση 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) ΚΕΧΑΓΙΑ

Είµαστε στο «ΕΜΕΙΣ» κι  ΌΧΙ στο «ΕΓΩ»

Ελευθερία - Έρη  Κεχαγιά
Σύµβουλος Οικογένειας - Ψυχοθεραπεύτρια
Μ.Α. Παν/µίου KEELE - Αγγλίας
Υποψήφια Βουλευτής
Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Facebook: Κεχαγιά Ελευθερία-Έρη,
Πολιτευτής Ένωσης Κεντρώων-Βασίλης Λεβέντης
Τ.: 693 2524008
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21 ΜΑΪΟΥ  
Ωρα 20.30|ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σας προσκαλούµε  

στην κεντρική οµιλία του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 

  acharnesxana.gr              690 944 92 93 #acharnesxana #petrosvarelas

ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

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

13674
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Έφυγε   από τη ζωή  η Πρεσβυτέρα  Ευτυχία  Πρίµπα 
 

40/HMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/HMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 40/HMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/HMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε την Κυριακή 19  Μαΐου  2019  και ώρα 9:30 π.µ.  40/
ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό    Αγίου Νικολάου  (πα-
λαιού ηµερολογίου) - Αχαρνές υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ)   ΓΕΩΡΓ.  ΠΑΓΩΝΑ 
 

Ο  ΥΙΟΣ:   Κυριάκος 
Η ΕΓΓΟΝΗ : Ιωάννα

Η Α∆ΕΛΦΗ : Αγγελική χήρα ∆ηµ. Παχή
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ   

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  12 Μαΐου 2019 και ώρα   09:30 
π.µ 40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασί-
ου Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµέ-

νου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΥΡΤΑΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Μαρία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  : Αθανάσιος, Αναστάσιος 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Μαρία,  - Ιλια , ∆ηµήτρης,  Σταύρος,  Σοφία. 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια 

στην αίθουσα «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΣ ΜΑΡΙΩΣ»

Τελούµε την Κυριακή 19  Μαΐου  2019  και ώρα 11:30 π.µ.  
ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό  Αγίου Παντελεήµονος 
στο Νέο Νεκροταφείο Αχαρνών,   υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του πολυαγαπηµένου   µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, 

Αδελφού  και  Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΕΤΑΚΟΥ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :   Μαρία

ΤΑ  ΠΑΙ∆ΙΑ :  Γεώργιος και ∆ήµητρα  Πετάκου, 
Παναγιώτα και Άγγελος Νικολάου

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : ∆ηµήτριος, Γεώργιος, Μαριος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Νεκροταφείου   

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 πολυα-

γαπηµένης µας, Συζύγου, Μητέρας,  Αδελφής  και  Θείας

ΙΩΑΝΝΑΣ  ΠΟΥΡΑΙΜΗ  (Το  γένος  ∆αµιανού)
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Αναστάσιος

ΤΑ ΤΕΚΝΑ-. ∆ηµήτριος, Κωνσταντίνος  και  ∆ώρα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  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)

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συ-
µπαραστάθηκαν στο  πένθος µας, για την  απώλεια της πολυ-
αγαπηµένης µας,   Κόρης – Συζύγου – Μητέρας και Αδελφής   

  ΧΡΥΣΑΝΘΗ   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  
Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους 

κατέθεσαν Στέφανο στη σορό της.

Οι   οικογένειες  
Κωνσταντίνας  Καραγιάννη

Χρήστου  Νικολαϊδη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ  18  Μαΐου  2019 και ώρα 09.00 
π.µ.,  40ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλα-
σίου- Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγα-

πηµένου µας Πατέρα, Παππού,  Αδελφού   και  Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΜΑΣΚΟΥ (ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Σπύρος  και Αδαµαντία  ∆αµάσκου,  
Γεώργιος και Μαρία  Ρεµούνδου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Ιωάννης , Αναστασία.
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ- ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια 
στο καφέ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

 40ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία, της περιοχής Αγίου 
∆ηµητρίου αλλά και ευρύτερα το άγγελµα του θανάτου της πρεσβυτέρας  Ευτυχί-
ας   Πρίµπα, η οποία έφυγε  από την ζωή,  το απόγευµα της Μεγάλης Τετάρτης, 
ύστερα από πολύµηνη ασθένεια.

Ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή  η πρεσβυτέρα του π. Κων/νου Πρίµπα, ο οποί-
ος  διακονεί  στην τοπική Εκκλησία  επί 40 συνεχή χρόνια  και  διακρίθηκε   για την 
καλοσύνη, τη βαθιά πίστη, την ευγένειά της και τη διακριτική της προσφορά.

Ήταν προικισµένη µε όλες τις χριστιανικές αρετές, πάντα ευγενική, καλόκαρ-
δη, φιλόξενη. Ήταν ψυχή αγαθή, ευλαβής και ευσεβής.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε   το απόγευµα  της Μεγάλης  Πέµπτης   στην 
ιδιαιτέρα της πατρίδα, τα Καµπιά  - Φθιώτιδος. 

Την  Κυριακή   2 Ιουνίου  2019, θα τελεστεί στον ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου ( 
Λεωφ. ∆ηµοκρατίας ) Αχαρνές,  Αρχιερατικό  40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην 
µνήµη της, τελετουργούντος του σεβασµιότατου Μητροπολίτου  Ιλίου – Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα.

 Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ  απευθύνει θερµά συλλυπητήρια στον π.  Κων/νο Πρίµπα. 

Ο  Ε.Ο.Σ. Αχαρνών µε µεγάλη θλίψη 
ανακοίνωσε,  την απώλεια, του  Βασίλη  Νίκα 

 
Έφυγε από κοντά µας ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΑΣ, το απόγευµα της  Τρίτης 7 -05-2019. 

Ο επί 12 έτη από το 2004 -2016 πρόεδρος του Συλλόγου. Ένας άνθρωπος που το 
όνοµά του όπως και του αδελφού του, του αείµνηστου Νώντα Νίκα, είναι άρρη-
κτα συνδεδεµένο µε την ύπαρξη του Ορειβατικού Αχαρνών. Ένας άνθρωπος που 
για όλους εµάς στο Σύλλογο δεν ήταν µόνο φίλος αλλά και αδελφός. Είχαµε µά-
θει να τον έχουµε κοντά µας κάθε µέρα και να συζητάµε µαζί του τα πάντα. Να εί-
ναι παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις µας. Ένας άνθρωπος που είχε ανέβει σε όλα τα 
βουνά της πατρίδας µας, συµµετείχε σε όλες τις Πανελλήνιες και είχε ανέβει πολ-
λά βουνά του εξωτερικού. 

Υποσχόµαστε όµως ότι θα τον θυµόµαστε και θα ζει πάντα στις καρδιές µας 
και ότι θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε ότι αυτός αγαπούσε.

Η νεκρώσιµη ακολουθία  έγινε  Τετάρτη 8/5/2019 στις 4:00 µµ στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Αχαρνών (∆ηµοκρίτου 18, Αχαρνές)

Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ  απευθύνει θερµά συλλυπητήρια στην Οικογένεια του και 
στον Ε.Ο.Σ.  
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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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Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι βρισκόµαστε εν 
µέσω µιας πρωτοφανούς, γενικευµένης κρί-
σης, µε οικονοµικά αλλά και κοινωνικοπολιτι-

κά χαρακτηριστικά και µε άκρως δυσµενείς συνέπει-
ες σε όλους τους τοµείς.

Η οικονοµική κρίση εξελίσσεται µε ιλιγγιώδη θα λέγα-
µε ταχύτητα, ιδίως µετά την εκλογή της κυβέρνησης Σύ-
ριζα, σε µια κρίση θεσµών και αξιών, καθώς µέσα σε συν-
θήκες ανέχειας, ανεργίας και µαρασµού, η πίστη των πο-
λιτών σε αρχές και αξίες, πάνω στις οποίες κτίστηκε για δε-
καετίες ο κοινωνικό-οικονοµικό-πολιτικός ιστός, έχει 
κλονισθεί.

Μία κρίση που προέρχεται κατά βάση από τον επηρε-
ασµό των σχέσεων εµπιστοσύνης των πολιτών προς την 
πολιτική και τους πολιτικούς, την σηµαντική πτώση του 
µορφωτικού και βιοτικού επιπέδου, την υπολειτουργία 
και υποστελέχωση του δηµοσίου, την πλήρη έλλειψη της 
αξιοκρατίας και ισονοµίας.

Συνεπώς, η ελληνική κρίση δεν είναι µόνον οικο-
νοµική, αλλά είναι επίσης υπαρξιακή και µέρος της 
ευθύνης φέρουν επίσης οι απλοί άνθρωποι. Αν µάλι-
στα αναλογιστούµε ότι ως λαός σπάνια κάνουµε αυ-
τοκριτική και αναζήτηση των λόγων που µας οδήγη-
σαν σε αυτή την κατάσταση, προκύπτει αµφιβολία ως 
προς το αν µπορούµε να ανατρέψουµε την κατάστα-
ση αν δεν αλλάξουµε νοοτροπία.

Στην προσπάθεια να εντοπίσουµε τα αίτια της κρίσης 
στην οικονοµία και την κοινωνία που αντιµετωπίζουµε, 
θα πρέπει αρχικά να λεχθεί ότι η Ελλάδα ήταν πάντα µια 
φτωχή χώρα που ωστόσο είχε αξίες, αξίες της φτώχειας 
και ξαφνικά ήλθε αυτός ο πλασµατικός πλούτος, τον 
οποίο οι Έλληνες, όπως αποδείχθηκε, αδυνατούσαν να 
διαχειριστούν, ενώ και τα πρότυπα και είδωλα άλλαξαν 
ριζικά.

Μόλις, λοιπόν, η επίπλαστη αυτή ευµάρεια, ανατρά-
πηκε µε την εµφάνιση της κρίσης, η οποία σε κάθε περί-
πτωση επιδεινώθηκε ορατά µετά την ανάδειξη της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ, η διάλυση της κοινωνίας και η παρακµή σε 
όλα τα επίπεδα ήρθαν στην επιφάνεια.

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά 
σε δύο συγκεκριµένες αξίες, την Ελευθερία και την Παι-
δεία, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν δεχθεί ανεπα-
νόρθωτα πλήγµατα και τις οποίες η κυβέρνηση Σύριζα 
προσπαθεί συνεχώς να καταστρατηγήσει. Φαίνεται, µάλι-
στα, η κυβέρνηση να µάχεται συνεχώς να φιµώσει κάθε 
άποψη αντίθετη στις αριστερές ιδεοληψίες της, να υπονο-
µεύσει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης, προόδου και προ-
κοπής και να αλλοιώσει το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώ-
ρας. Αν λάβουµε µάλιστα υπόψη ότι µέσω της παιδείας 
µεταλαµπαδεύονται οι γνώσεις και οι αξίες που διαµορ-
φώνουν χαρακτήρες και συνετούς πολίτες, είναι σαφές ότι 
δεν µπορούµε να παρακολουθούµε αµέτοχοι την φθίνου-

σα πορεία της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό 
ότι δεν µπορεί να υπάρχει ουσιαστική Παιδεία χωρίς 
Ελευθερία. ∆εν νοείται ευνοµούµενο κράτος, αν ο κάθε 
µαθητής δεν µπορεί να έχει ακώλυτη και αµερόληπτη 
πρόσβαση στη γνώση, δυνατότητα επιλογής τρόπου µά-
θησης και ίσες ευκαιρίες. ∆εν µπορεί να υπάρξει ανάπτυ-
ξη χωρίς πρωτοβουλία, επιχειρηµατικότητα και κίνητρα. 
Γιατί η ελεύθερη πρωτοβουλία και η ελεύθερη οικονοµία 
οδηγεί, τελικά, στην ελεύθερη δηµιουργία.

Όλες αυτές τις αξίες και αρχές, η τήρηση των οποίων 
µόνο επωφελής µπορεί να είναι για την κοινωνία µας, η 
κυβέρνηση δεν τις αγνοεί απλώς, αλλά τις καταπατά κα-
τάφωρα.

Συµπερασµατικά και γνωρίζοντας ότι τα περιθώρια για 
την κοινωνία µας έχουν στενέψει επικίνδυνα, η κυβέρνη-
ση δεν µπορεί να σφυρίζει αδιάφορα, αλλά ούτε και εµείς 
οι ίδιοι ως µονάδες. Μάλιστα, τώρα που η διακυβέρνηση 
Σύριζα πλησιάζει στο τέλος της, οφείλουµε ως πολίτες να 
αποµακρύνουµε κάθε προβληµατική ιδεολογική αγκύ-
λωση και να έχουµε καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπά-
θεια ώστε να µπει ένα τέλος στην ανοµία, την πλήρη απο-
διοργάνωση και την αξιακή κρίση. ∆εν µπορούµε ως λα-
ός να επιτρέψουµε µία οικονοµική συγκυρία να οδηγήσει 
σε εκφυλισµό των αξιών που οι προκάτοχοι µας µε στε-
ρήσεις, αγώνες κατάφεραν να κατοχυρώσουν.

∆ηµοσιεύτηκε στο www.attikinews.gr

Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Η κρίση αξιών και θεσµών

Καλή Ανάσταση σε όλους
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Προ των  πυλών 
Βαδίζοντας προς το τέλος αυτού του τα-

ξιδιού και κοιτώντας πίσω, το τελευταίο πε-
ντάµηνο, συνειδητοποιώ τις τεράστιες αλ-
λαγές που επιτελέστηκαν µέσα µου. Έλεγα 
τις προάλλες σ’ ένα συνυποψήφιο πως 
νιώθω σα να αγόρασα ένα τεράστιο κο-
στούµι κι επειδή δεν ήθελα να το στενέψω 
αναγκάστηκα να µεγαλώσω υπερβολικά 
για να χωρέσω µέσα του.

Πραγµατικά. Είναι µεγάλο αυτό που 
έχω κάνει. Είναι µεγάλο όποιο κι αν είναι το 
αποτέλεσµα. Είναι µεγάλο όχι µόνο για µέ-
να µα και για όλους όσους εµπνεύστηκαν, 
αγγίχτηκαν, παρακινήθηκαν, άρχισαν να 
σκέφτονται έξω από το κουτί. Πόσοι είναι 
αυτοί; ∆εν έχει σηµασία. Κάνω τη διαδρο-
µή µου για µένα. Αν αυτό κινητοποιεί και 
κάποιον άλλον, ακόµα κι’ αν είναι ένας, τό-
σο το καλύτερο. 

Αυτό που έχει σηµασία είναι να είµαι 
εγώ συνεπής απέναντι στο όραµά µου. Να 
νιώθω πως έµεινα πιστή σ’ αυτό που αγα-
πώ. Να απολαµβάνω τη διαδροµή χωρίς να υποθηκεύω τίποτα. Να είµαι ελεύθερη να 
χαράξω νέα πορεία την επόµενη µέρα. Προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Εγώ θα κερδί-
σω ακόµα και χάνοντας. Τώρα, αν κερδίσω κερδίζοντας, ξέρω πως µπορώ να το υπη-
ρετήσω. 

Με έµπνευση και πάθος όπως κάνω τα πάντα σ’ αυτή τη ζωή. Τώρα όµως έχω πολ-
λά περισσότερα εφόδια. Γνώσεις, εµπειρίες, ανθρώπινες σχέσεις, συνέργειες. Κυρίως 
όµως αυτό που µε κάνει πιο πλούσια µέσα από την πορεία του αυτογνωσιακού αυτού 
ταξιδιού, είναι η αίσθηση πως ΜΠΟΡΩ. Είναι µια αίσθηση που σου δίνει φτερά. Τη συ-
στήνω ανεπιφύλακτα. Κι είναι απλά επιλογή. Ξέρεις, το θέµα µε την επιλογή είναι πως 
δεν υπεισέρχεται ο νους, η λογική. 

Αν επιλέξω να µπορώ, απλά µπορώ. Αν κάτι θέλω να µείνει στους ανθρώπους από 
αυτή τη διαδροµή µου, είναι αυτό το µήνυµα. Ο καθένας µπορεί. Όλοι µπορούµε. Να 
κυνηγήσουµε τα όνειρά µας. Να γίνουµε µεγαλύτεροι από αυτό που νοµίζαµε ότι είµα-
στε. Να εµπνεύσουµε. Να παρακινήσουµε. Να ξανασηκωθούµε όταν πέφτουµε. Αυτός 
ο δήµος δεν απαρτίζεται από ανθρώπους παραιτηµένους και κυνικούς. Αρνούµαι να το 
δεχτώ. 

Εγώ βλέπω παντού ανθρώπους µε αξία που αγαπούν το ωραίο και είναι διατεθειµέ-
νοι να παλέψουν γι’ αυτό. Κι αν υπάρχουν κάποιοι δύσπιστοι, ας αφεθούν να παρασυρ-
θούν από αυτό το κύµα θετικής σκέψης που αναδύεται σιγά-σιγά. Είναι η σειρά του να 
υπερισχύσει. Είναι η ώρα του. Αναπόδραστα.

 Η πολιτική δε χρειάζεται να είναι πια αυτός ο σκληρός χώρος, ο γεµάτος ψέµα, υπο-
κρισία, κοροϊδία, µαταίωση, προσωπικό συµφέρον. 

Η πολιτική µπορεί να είναι ένας χώρος όπου στρατηγική, όραµα, ενσυναίσθηση, δη-
µιουργία, έµπνευση, αισθητική παντρεύονται µε γνώµονα το κοινό συµφέρον, την ανά-
δειξη των θετικών, την αξιοποίηση του δυναµικού των ανθρώπων, τη δηµιουργία ευ-
τοπιών. 

Σ’ αυτές τις εκλογές επιλέγουµε ∆ούρειο Ίππο γιατί…Ναι, γίνεται!

Χρύσα ∆ουρίδα
Υποψήφια ∆ήµαρχος Αχαρνών

Επικεφαλής παράταξης ∆ούρειος Ίππος

Χρύσα ∆ουρίδα
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έχω γεννηθεί και έχω µεγαλώσει στις Αχαρνές από γονείς ποντιακής κατα-
γωγής. Η µητέρα µου ονοµάζεται Κυριακή Κεσίδη και προέρχεται από  πολύ-
τεκνη οικογένεια, και ο πατέρας µου είναι ο Σταύρος Τουλκαρίδης υπάλληλος 
Ο.ΣΥ. 

Γνωρίζω την περιοχή µου σπιθαµή προς σπιθαµή και έχω βιώσει όλες τις µε-
γάλες αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στον τόπο µου, που από χωριό έγινε 
ολόκληρη πόλη σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Εκτός από τόπος κατοικίας 
είναι και ο τόπος που δραστηριοποιούµαι επαγγελµατικά ως Λογιστής- Σύµ-
βουλος Επιχειρήσεων. 

Είµαι αυτοδηµιούργητος και πέραν της επαγγελµατικής µου σταδιοδροµίας 
σε µεγάλες εταιρείες, ελεγκτικό οίκο και γραφεία οικονοµοτεχνικών συµβου-
λών, έχω διατελέσει και γραµµατέας στην Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών & Αττικής « 
Ο Καπετάν Ευκλείδης», καθώς και µέλος της πρωτοβάθµιας σχολικής επιτρο-
πής Αχαρνών. 

Καθηµερινά έρχοµαι σε επαφή µε αρκετό κόσµο που ανεξαρτήτως ηλικίας 
έχουν κοινές ανησυχίες. Σε όποια γωνιά της περιοχής µας και αν σταθούµε, σε 
όποια παρέα και αν καθίσουµε σίγουρα θα ακούσουµε κάποια από τα παρα-
κάτω: 

●  Η εγκληµατικότητα που µας ταλαιπωρεί τόσα χρόνια ήρθε για να µείνει 
και τι µπορεί να γίνει για την εξάλειψή της;

●  Θα αναδειχθούν ιστορικά µνηµεία και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της πό-
λης προκειµένου να γίνει πόλος έλξης; 

●  Θα δηµιουργηθούν δοµές ή και να υποστηριχθούν κατάλληλα υπάρχου-
σες εγκαταστάσεις αθλητισµού και χώρων αναψυχής που δεν αναδεικνύονται; 

Υπόσχοµαι να µην αφήσω αναπάντητα τα παραπάνω ερωτήµατα και να δώ-
σω µάχη προκειµένου η πόλη στην οποία µεγαλώσαµε να εκσυγχρονιστεί και 
να γίνει παράδειγµα προς µίµηση. 

Αποφάσισα  να συµπορευθώ µε την παράταξη «Αχαρνές-αλλαγή τώρα» και 
τον Θεόφιλο Αφουξενίδη, καθώς µε τρόπο ρεαλιστικό, δηµιουργικό και δίκαιο 
για όλους τους δηµότες εγγυάται την αποτελεσµατική και χρηστή διαχείριση 
πόρων και ανθρώπινου δυναµικού προκειµένου να αποκτήσουµε τον ∆ήµο 
που θέλουµε και µας αξίζει.

Άµεσα θα παλέψω για να έχουµε: 

●  θερινό κινηµατογράφο…για τους ροµαντικούς και όχι µόνο)
●  µουσικό πάρκο…για µικρούς και µεγάλους
●  βρεφονηπιακούς σταθµούς… που δεν θα µένει κανένα παιδί εκτός
●  ολοκληρωµένη διαχείριση απορριµµάτων…µε ανακύκλωση και εκπαί-

δευση
●  ποδηλατόδροµο…µόνο για ποδηλάτες!
●  Ασύρµατο internet…σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους

Αγαπητοί συνδηµότες και αγαπητές συνδηµότισσες, σας ζητώ να µε εµπι-
στευθείτε και να µε τιµήσετε µε την ψήφο σας στις 26 Μαΐου, προκειµένου η πό-
λη µας να αποκτήσει την προοπτική που της αξίζει. ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ 

 Tουλκαρίδης Ευάγγελος
Λογιστής-Φοροτεχνικός MSc
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