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μα  με του  
 μ τε  

που μα  τ μ σαν
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ΣΕΛ. 3-5

Γιάννης Κασσαβός: 
Η πόλη µας θα βελτιωθεί µε 
πίστη στις ικανότητές µας

Πρασάδα Αθηνά: Οι Νέοι άνθρωποι πρέπει
να αποτελούν τον πυλώνα της κοινωνικής 

αλληλεγγύης και προσφοράς
απέναντι στον συνάνθρωπό µας 

Ολόκληρος  ο συνδυασµός  υποψηφίων
ΣΕΛ. 28-29

Αποφασισµένοι 
να κάνουµε
την πόλη µας
«Αχαρνές ξανά»

ΣΕΛ. 16-17

ΣΕΛ. 48

Πρόταση  «Αχαρνές - 
Αλλαγής Τώρα»  

  από τον  Θεόφιλου  
Αφουξενίδη

ΣΕΛ. 39

«Μαζί
µπορούµε 

Να  αλλάξουµε
 τις Αχαρνές»

Πολιτικό άρθρο του Κων ∆έδεΛαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών Οδυσσέας Καµπόλης:

Ένα δοκιµασµένο 
εργαλείο για άµεσα 
κρατικά έσοδα

Βασίλης
Τοπαλιανίδης      

Υποψήφιος 
∆ήµαρχος 

ΣΕΛ. 6

(Κεντρική Οµιλία του ∆ηµάρχου Γιάννη Κασσαβού  την
Παρασκευή 26 Μαΐου 2019 στις 20:00 στην Κεντρική Πλατεία)

ΣΕΛ. 13-15



2 σαψασψασ

Φίλες και φίλοι, 
η Νεολαία της πόλης των Αχαρνών, δίνει δυναµικό 

παρόν στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές του Μαΐου, 
µέσα από τη δηµοτική παράταξη «Νέα ∆ύναµη» µε 
υποψήφιο ∆ήµαρχο τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη. 

Η πόλη µας, µέσα στην οποία µεγαλώσαµε,  έχει 
ανάγκη σήµερα όσο ποτέ, την συµµετοχή των νέων 
ανθρώπων που µε τις ιδέες, το όραµα και την ικανότητά 
τους θα την οδηγήσουν στη θέση που της αξίζει! 

Ως Τοµεάρχης Νεολαίας , θα σταθώ στο πλευρό των 
νέων ανθρώπων  του τόπου µας για να µπορέσουµε να 
κάνουµε την πόλη µας φιλική και φιλόξενη για όλους 
µας. 

Στις δηµοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου βρίσκοµαι 
δίπλα στον Παναγιώτη Γρηγοριάδη, ως υποψήφιος κοινοτικός σύµβουλος της 
Κοινότητας Αχαρνών, θέλοντας και εγώ µε τη σειρά µου να προσφέρω όσο µπορώ 
για να δούµε την πόλη µας να αλλάζει σελίδα! 

 Σας ζητώ να µε τιµήσετε µε την ψήφο σας και σας διαβεβαιώνω  ότι θα σταθώ 
αντάξιος  της εµπιστοσύνης σας!

    Γιώργος Μαβίδης
Υποψήφιος Κοινοτικός Σύµβουλος Αχαρνών
∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Τοµεάρχης Νεολαίας 

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ∆ΙΝΕΙ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Συνδηµότισσες και συνδηµότες, 
βρισκόµαστε µπροστά στην σηµαντικότερη 

εκλογική αναµέτρηση για το δήµο Αχαρνών τις 
τελευταίες δεκαετίες,  που θα καθορίσει το µέλλον 
της πόλης µας. 

Οι πολίτες καλούνται σε αυτή την κοµβική 
στιγµή, να επιλέξουν την επόµενη διοίκηση του 
δήµου µας µε γνώµονα το έργο που έχουν 
προσφέρει στον τόπο και τους αγώνες που ο κάθε 
υποψήφιος δήµαρχος έχει κάνει  µέχρι σήµερα. 

Συστρατεύοµαι στο πλευρό του Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη, γνωρίζοντας καλά τους αγώνες που έχει 
δώσει για το δήµο µας και τους δηµότες και µε την 
πεποίθηση ότι αποτελεί την µοναδική ελπίδα για να βγει 
ο δήµος Αχαρνών από το τέλµα στο οποίο βρίσκεται τα 
τελευταία χρόνια. 

Στις δηµοτικές εκλογές  της 26ης  Μαΐου, σας ζητώ να µε εµπιστευτείτε µε την 
ψήφο σας για να παλέψω κι εγώ µε όλες µου τις δυνάµεις να κάνουµε το όραµα 
όλων µας για το δήµο Αχαρνών πραγµατικότητα!

Σας διαβεβαιώνω ότι θα σταθώ αντάξια της εµπιστοσύνης σας!
Πρασάδα Αθηνά

Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος Αχαρνών
∆ηµοτική Παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Τοµεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ 
ΠΥΛΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568
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Γιάννης Κασσαβός: Η πόλη µας θα βελτιωθεί 
µε πίστη στις ικανότητές µας

Φίλες και Φίλοι

H ώρα του λαού ήρθε. 
Την Κυριακή 26 Μαΐου αποφασίζετε για το ∆ήµαρχο 

και τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της περιόδου 2019-
2023.

Ο ∆ηµοτικός µας Συνδυασµός ΑχαρΝΑΙ –Ενεργοί Πο-
λίτες είναι ανανεωµένος σε ανθρώπους και ιδέες περισσό-
τερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

Τα πεπραγµένα µας ως ∆ηµοτική Αρχή και η προσή-
λωση στην άσκηση των καθηκόντων µου ως ∆ήµαρχος 
Αχαρνών είναι δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να αξιολογή-
σετε. 

Γι’ αυτό µε αυτό το έντυπο σας παρουσιάζω ενδεικτι-
κές δράσεις και έργο τεσσάρων ετών. Η προσπάθεια και η 
σκληρή δουλειά, καθώς και οι αντιξοότητες που συναντή-
σαµε δεν µπορούν να αποτυπωθούν, τα κουβαλάµε στην 
ψυχή µας και στη καρδιά µας. 

Γιατί από το 2014, µε την πατρίδα να αγκοµαχεί στην 
ύφεση και τη φτώχεια, έδωσα καθηµερινή µάχη για να 
βγάλω το ∆ήµο Αχαρνών από την αποµόνωση, πνιγµένος 
στα χρέη και στα δανεικά από την κακοδιαχείριση των 
προκατόχων µου, ξεχασµένος από την κεντρική διοίκηση, 
που αδιαφορούσε εγκληµατικά, µε έναν απαρχαιωµένο 
µηχανολογικό εξοπλισµό και απλήρωτους εργαζόµενους  
καρκινοβατούσε. 

Σήµερα είµαι στην κρίση καθεµιάς και καθενός από 
εσάς για την ανανέωση της εµπιστοσύνη σας και της θη-
τείας µου. 

Σας ζητώ να µε κρίνετε αυστηρά και δίκαια, ως δικό σας 
άνθρωπο που µόχθησε και δούλεψε για το κοινό καλό. 

Σας ζητώ να αναλογιστείτε το ∆ήµο που παρέλαβα και 
τι πέτυχα. Αλλά και να συγκρίνετε την προσωπικότητα, τις 
ικανότητες και τα πεπραγµένα µου µε αυτά των υπολοί-
πων που διεκδικούν την ευθύνη του ∆ηµάρχου Αχαρνών. 

Σήµερα οργανώνουµε την επόµενη δεκαετία. 
Σας ζητώ να προχωρήσουµε όλοι µαζί και να µην θυ-

σιάσουµε ότι µε κόπο πετύχαµε. Να αξιοποιήσουµε τις ευ-
καιρίες του νέου ΕΠΣΑ 2021-2027, τα έργα που έχουµε 

ήδη δροµολογήσει και έχουν χρηµατοδοτηθεί. Για να τα 
αλλάξουµε όλα προς το καλύτερο.

Στην δουλειά που κάναµε στο ∆ήµο έως σήµερα ήσα-
σταν εκεί, µε ελπίδα, µε υποµονή, µε συµµετοχή και γι’ 
αυτό σας ευχαριστώ αλλά και σας ζητώ να συνεχίσετε µε 
την ίδιο ζήλο, µε πίστη. 

Γιατί η πίστη οδηγεί στην πράξη και στα θετικά αποτε-
λέσµατα. 

Και οι Αχαρνές θα οµορφύνουν και θα βελτιωθούν µε 
πίστη στις ικανότητές µας, όχι µε αµπελοφιλοσοφίες αλ-
λά µε περισσότερα αµπέλια.

Ας βαδίσουµε µαζί σταθερά µπροστά, για το καλό 
όλων µας, µε προκοπή και χαµόγελο.

Μήνυµα ελπίδας και ενότητας από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό µε αφορµή 
την δηµοσιοποίηση του πλούσιου  απολογισµού στη θητείας του. Παρουσιάζοντας 
σηµαντικά έργα και ουσιαστικές δράσεις που έγιναν κατά τη θητεία του ο Γιάννης Κασσαβός  
παράλληλα θέτει τις στέρεες βάσεις της επόµενης τετραετίας για τον ∆ήµο Αχαρνών 

Στον πλούσιο απολογισµό του ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβό παρουσιάζει

τις προκλήσεις της θητείας του και
όσα µε πίστη και µεγάλη προσπάθεια 

κατάφερε να ολοκληρώσει.
(διαθέσιµος στο www.kassavos.gr) 
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Μεγαλειώδης Συγκέντρωση του ΚΚΕ 
και της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο Μενίδι 
Κριτήριο ψήφου η αµείλικτη πραγµατικότητα που ζει ο λαός

Στην κεντρική πλατεία του Μενιδίου πραγµατοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 10/5 η µαζική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ και 
της Λαϊκής Συσπέιρωσης. Τη συγκέντρωση άνοιξε η Ρούλα Τρι-

γάζη, υποψήφια περιφερειακή σύµβουλος µε τη «Λαϊκή Συσπείρωση». 
Επίσης χαιρέτισαν,  η Ρούλα Ελευθεριάδου, υποψήφια ευρωβουλευ-
τής του ΚΚΕ, ο Θάνος Τραβασάρος, υποψήφιος περιφερειακός σύµβου-
λος, και ο Βασίλης Τοπαλλιανίδης, υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών. 

Την κεντρική οµιλία έκανε η Λουίζα Ράζου, µέλος του ΠΓ της ΚΕ του 
ΚΚΕ και υποψήφια ευρωβουλευτής.

Η κ. Ράζου υπογράµµισε ότι η αµείλικτη πραγµατικότητα που ζει η 
πλειοψηφία των εργατικών - λαϊκών οικογενειών πρέπει να αποτελέσει 
κριτήριο ψήφου, να γίνει ταξική πολιτική επιλογή µπροστά στις κάλπες 
της 26ης Μάη.

Φέρνοντας πολλά παραδείγµατα από την περιοχή του Μενιδίου και 
συνολικά της ∆υτικής Αθήνας, ανέδειξε ότι δεν µπορεί να υπάρξει δί-
καιη καπιταλιστική ανάπτυξη. Είπε µεταξύ άλλων:

«Εδώ δραστηριοποιούνται εκατοντάδες εργοστάσια και µεγάλες 
επιχειρήσεις που βγάζουν υπέρογκα κέρδη από τη δουλειά χιλιάδων 
εργατών. Την ίδια στιγµή στην περιοχή θερίζουν η φτώχεια, η ανεργία, 
η κακοπληρωµένη δουλειά (...)

Αυτήν την κατάσταση δεν την έφερε η κρίση, ήταν εδώ από την επο-
χή της καπιταλιστικής ανάπτυξης, από την εποχή που στην περιοχή δι-
άφοροι πρόθυµοι τελάληδες διαφήµιζαν τις “ευεργετικές επενδύσεις”, 
το “καλό επενδυτικό περιβάλλον”, την “καλή ΕΕ” που θα τρώγαµε µε 
χρυσά κουτάλια. Το “Ελντοράντο” των Ολυµπιακών Αγώνων του 
2004, που θα έδιναν δουλειές και υποδοµές για το λαό και έγιναν ευ-
καιρία για να αυγατίσουν τα κέρδη τους και να πλουτίσουν οι µεγαλο-
επιχειρηµατίες.

Ας δούµε µερικά επιτεύγµατα της “ανάπτυξης” στην περιοχή του 
Μενιδίου:

Τότε δεν ήταν που τα µεγάλα εργοστάσια της περιοχής αυγάτιζαν 
τα κέρδη τους ενώ οι εργαζόµενοι σε αυτά έπρεπε να χάνουν κάθε λί-
γο µέρος από τις κατακτήσεις και τα δικαιώµατά τους για να µην πέσει η 
“ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης”; Θυµηθείτε τους εργαζοµένους 
του “Κατσέλη”, του “Ρήγα”, τους απολυµένους της “Κόκα - Κόλα”. Τώ-
ρα γνωρίζουν ότι εργαζόµενοι και επιχειρήσεις δεν είναι µία οικογένεια, 
όπως τους έλεγαν. Οι µεν πετάχτηκαν στο δρόµο, οι δε πήραν τα κέρ-
δη τους και τα έκαναν πιο αποδοτικές επενδύσεις που τους εξασφάλι-
ζαν πιο ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους.

Τότε δεν ήταν που επεκτάθηκε άναρχα ο οικιστικός ιστός της περι-
οχής, µπαζώθηκαν ρέµατα, δεν υπήρξε κανένα σχέδιο αντιπληµµυρι-
κής προστασίας µε αποτέλεσµα µε την παραµικρή βροχή δρόµοι και 
σπίτια να πληµµυρίζουν και τα εµποροµάγαζα και τα λαϊκά σπίτια να 
χρειάζονται οχυρωµατικά έργα για να βγάλουν το χειµώνα και να απο-
φύγουν τις καταστροφές;

Την περίοδο της ανάπτυξης δεν ήταν, όταν έγινε ο µεγάλος σει-
σµός της Πάρνηθας που αποκάλυψε δραµατικά τις σοβαρές ελλεί-
ψεις αντισεισµικής προστασίας τόσο σε κατοικίες, όσο και σε εργασι-
ακούς χώρους; Τότε αποκαλύφθηκαν τα µεγάλα εγκλήµατα των µε-

γαλοεργολάβων και των επιχειρηµατιών (...)
Την ίδια περίοδο της ανάπτυξης δεν ήταν, όταν η χωµατερή των 

Λιοσίων που σκορπά µόλυνση και καρκίνο αποτέλεσε σύµβολο της 
ανάπτυξης και της ευηµερίας µε κριτήριο το κέρδος; ∆ήµαρχοι, πε-
ριφερειάρχες, εκπρόσωποι αστικών κοµµάτων, εργοδοτικοί και κυ-
βερνητικοί συνδικαλιστές προπαγάνδιζαν τα οφέλη και τα δήθεν 
ανταλλάγµατα από την παραµονή της. Σήµερα που τα ανταλλάγµα-
τα αποδείχτηκαν αέρας κοπανιστός το µόνο που έµεινε για τους ερ-
γαζόµενους και τις λαϊκές οικογένειες της περιοχής είναι ο βρώµικος 
αέρας και το µολυσµένο υπέδαφος (...)

Παιδί αυτής της ανάπτυξης, ξέφρενου κυνηγιού του κέρδους και 
εκδήλωση του παρασιτισµού της, δεν είναι και η εγκληµατική δρα-
στηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή µε χαρακτηριστικά πα-

ραδείγµατα το εµπόριο ναρκωτικών, όπλων και το λαθρεµπόριο γε-
νικά; Πρόκειται για µια ακόµα σηµαντική καπιταλιστική δραστηριό-
τητα, πίσω από την οποία βρίσκονται ισχυρά οικονοµικά συµφέρο-
ντα, που διασυνδέονται µε µηχανισµούς του αστικού κράτους. Τα 
µεγάλα κέρδη που αποφέρει είναι η βάση για να καταδικάζεται ο λα-
ός της περιοχής να ζει µέσα στην ανασφάλεια και στο φόβο, στον πό-
λεµο των συµµοριών, στα ξεκαθαρίσµατα λογαριασµών, στα ναρ-
κωτικά και τις σφαίρες στα σχολεία.

Αυτό είναι το σύστηµα, για τη µακροηµέρευση του οποίου σφά-
ζονται οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης αυτές τις µέρες στη Βουλή».

Στη συνέχεια η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΚΚΕ αναφέρθη-
κε στη δράση που ανέπτυξε το Κόµµα στην περιοχή, που πάντα «µε 
κριτήριο την ανάδειξη των λαϊκών προβληµάτων, µπήκε στην πρώ-
τη γραµµή των αγώνων του λαού σε όλα τα µεγάλα µέτωπα που επι-
δρούν στη ζωή του». Και κάλεσε «να αξιοποιηθεί η εργατική ψήφος, 
µε τρόπο που θα δίνει ελπίδα και προοπτική στα όνειρα και στις 
προσδοκίες των λαϊκών ανθρώπων. Να δυναµώσει το ΚΚΕ παντού.

Γιατί µόνο η ψήφος στο ΚΚΕ είναι ψήφος καταδίκης του αντιδρα-
στικού οικοδοµήµατος της ΕΕ, που παλεύει για την αποδέσµευση 
από αυτήν τη λυκοσυµµαχία, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του 
σοσιαλισµού.

Γιατί µόνο µε δυνατό ΚΚΕ µπορούµε να υψώσουµε αποτελεσµα-
τικό τείχος στο ρατσισµό, στο φασισµό και την ακροδεξιά, που απο-
τελούν εναλλακτικές µορφές διαχείρισης της δικτατορίας του κεφα-
λαίου.

Για να µην είναι η ναζιστική εγκληµατική ΧΑ στη 3η θέση που, 
εκτός από την εγκληµατική της δράση, τοποθετείται υπέρ της ΕΕ και 
των θεσµών της».

Ανακήρυξη του συνδυασµού  που συµµετέχει  στις 
∆ηµοτικές Εκλογές της 26 Μαΐου 2019 στο ∆ήµου Αχαρ-
νών. 
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. ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
54. ΤΑΪΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
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

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη
2. ΡΕΝΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη Μαρίνου
3. ΣΤΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου
4. ΤΡΙΜΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
5. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ιωάν-
νη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Κοινότητα (πρ. ∆ηµοτική) Αχαρνών
1. ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ∆ΗΜΑΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
6. ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7. ΚΑΠΕΡΩΝΗ  ΣΕΛΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΚΑΠΠΑ  ∆ΙΑΜΑΝΤΩ συζ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΚΑΤΣΟΥΛΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ
11. ΚΑΤΣΟΥΛΗ  ΜΑΡΙΑ συζ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
12. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
13. ΚΟΥΡΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΗΛΙΑ
14. ΚΟΥΤΗΡΗ  ΜΑΥΡΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15. ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
17. ΣΑΡΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΣΤΕΦΟΥ∆Η  ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
19. ΤΡΙΜΠΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
Κοινότητα (πρ. ∆ηµοτική)  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

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΠΑΛΙΑΝΙ∆ΗΣ • ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΕ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΨΗΦΙΣΕ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ µε Υποψήφιο ∆ήµαρχο Αχαρνών το 
Βασίλη Τοπαλλιανίδη και Υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής το Γιάννη Πρωτούλη. 

Στις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ δώσε ∆ύναµη στη ∆ύναµή σου µε πολύ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ  
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«Από την πρώτη στιγµή που ανέλαβα ως 
Αντιδήµαρχος τεχνικών έργων, κύριο µέ-
ληµά µου ήταν να φανώ χρήσιµος στους 

συνδηµότες µου και να τιµήσω την ψήφο τους µε έρ-
γο. Σήµερα, πέντε χρόνια σχεδόν µετά, κάνοντας τον 
απολογισµό µου και ζητώντας ξανά την ψήφο τους, πι-
στεύω ότι έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι στην επίλυση 
χρόνιων προβληµάτων της πόλης µας, στους τοµείς 
των αντιπληµµυρικών έργων και των  έργων υποδο-
µής». Πάντα µέσα σε νόµιµα πλαίσια και µε στόχο την 
εξυπηρέτηση του πολίτη και την βελτίωση της ποιότη-
τας της ζωής του».

O Παναγιώτης Πολυµενέας, σε µια συνέντευξη 
εφ΄όλης της ύλης, σε µια κατάθεση ψυχής, στην Αχαρ-
ναϊκή.

Κύριε Πολυµενέα, κατεβαίνετε ξανά µε τον Γιάν-
νη Κασαβό. Πως πήρατε αυτή την απόφαση, τη 
στιγµή µάλιστα που πριν λίγο καιρό είχατε αποχω-
ρήσει από την Παράταξη;
Επέστρεψα διότι θεωρώ ότι πράγµατι επιτελέσαµε έρ-
γο στην πόλη των Αχαρνών. Ένα έργο που έχουµε 
χρέος απέναντι στους συνδηµότες µας, να συνεχίσου-
µε. Ήρθαµε αντιµέτωποι, όταν αναλάβαµε, µε πολλά 
και χρόνια προβλήµατα, ειδικά στο κοµµάτι που αφο-
ρά τα τεχνικά έργα.

Οι δηµότες  κύριε Πολυµενέα έχουν αντίθετη 
άποψη. Κατηγορούν τη ∆ηµοτική Αρχή ότι δεν έκα-
νε έργο, ειδικά στον τοµέα που αναφέρεστε εσείς. 
Και ας µιλήσουµε αρχικά για την έλλειψη παιδικών 
χαρών στην πόλη, αφού στην πλειοψηφία τους εί-
ναι κατεστραµµένες.
Εξασφαλίσαµε 1.108.000 ευρώ για σύγχρονες και πι-
στοποιηµένες παιδικές χαρές. Η ασφάλεια των παιδιών 
µας αποτελεί για µας ζήτηµα πρώτης προτεραιότητα 
γιατί η ∆ηµοτική Αρχή δεν προσφέρεται για κοµµατι-
κά παιχνίδια. Βάλαµε τέλος στη λογική προηγούµε-
νων διοικήσεων του ∆ήµου, «φυτεύω όργανα για ψη-
φοθηρικούς λόγους, αδιαφορώντας για το νοµικό 
πλαίσιο και κυρίως για ην ασφάλεια των παιδιών». 

Με υπευθυνότητα και αίσθηµα ευθύνης αποκτή-
σαµε για πρώτη φορά πιστοποιηµένες παιδικές χαρές. 
Όταν αναλάβαµε, παραλάβαµε 53 χώρους χαρακτη-
ρισµένους ως «παιδικές χαρές», από τους οποίους δεν 
λειτουργούσε κανένας µε τις προδιαγραφές ασφάλει-
ας που ισχύουν από το 2009.Από τους 53 αυτούς χώ-
ρους, µόνον οι 18 είναι σε ακίνητα που έχουν χαρα-
κτηριστεί ως παιδική χαρά στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο του 
∆ήµου Αχαρνών. Οι υπόλοιποι 35 χώροι δεν πληρού-
σαν καµία προδιαγραφή ασφαλείας και ήταν ακατάλ-
ληλοι για παιδικές χαρές.

Από την πρώτη στιγµή που ανέλαβα την αντιδη-
µαρχία των τεχνικών έργων, έκανα καταγραφή και 
αποτύπωση ζηµιών σε παιδικές χαρές, η οποία έδειξε 
ότι η πλειοψηφία τους βρίσκονταν στα όρια της εγκα-
τάλειψης, µε όργανα πληµµελώς συντηρηµένα και 
άκρως επικίνδυνα για τη σωµατική ακεραιότητα των 
παιδιών µας.

Προχώρησα λοιπόν αµέσως στην άµεση επισκευή 
όσων οργάνων µπορούσαν να επισκευαστούν, ενώ 
έχουν ήδη αποξηλωθεί και αποµακρυνθεί όσα κρίθη-
καν ακατάλληλα. Στη συνέχεια εκπονήθηκαν µελέτες 
για την κατασκευή και πιστοποίηση των παιδικών χα-
ρών οι οποίες θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλεί-
ας.

Να σας ενηµερώσω ότι για τις ολοκληρωµένες µε-
λέτες εξασφαλίστηκαν οι  εξής χρηµατοδοτήσεις, είτε 
από ίδιους πόρους, είτε από την Περιφέρεια και το 
Υπουργείο Εσωτερικών :
1. 200.000 ευρώ από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 
Αφορά στη συντήρηση, ανακατασκευή και πιστοποί-

ηση παιδικών χαρών. Το έργο δηµοπρατήθηκε από το 
∆ήµο και εκτελείται.
2. 632.00 ευρώ από Προγραµµατική Σύµβαση µε την 
Περιφέρεια Αττικής. Αφορά στα έργα αναβάθµισης 
παιδικών χαρών.
Το έργο επαναδηµοπρατείται και αναµένεται άµεσα η 
έναρξή            του.
3. 276.000 ευρώ από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 
του ΥΠΕΣ. Αφορά στο έργο προµήθειας και τοποθέτη-
σης εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών. 
Ο δήµος µας έχει λάβει την έγκριση της πρότασης και 
σύντοµα θα προχωρήσει σε δηµοπράτηση του έργου. 
Ήδη κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν στους κα-
τοίκους, η πρώτη πιστοποιηµένη παιδική χαρά, στην 
οδό Μπόσδα, απέναντι από το ∆ηµαρχείο, και στην 
περιοχή της Μπόσκιζας. Σύντοµα παραδίδονται και 
εκείνες που κατασκευάζουµε, στην περιοχή της Νεά-
πολης. στην οδό Μυροβλητίσσης και Αγίου Ελευθε-
ρίου.

Σας κατηγορούν για υπερβολικά υπερβολικά κό-
στη.
Οι µελέτες γίνονται από την τεχνική υπηρεσία. Όχι από 
τον Αντιδήµαρχο και το ∆ήµαρχο. Και έχουν να κά-
νουν µε την έκταση του έργου, την ποιότητα των ορ-
γάνων που θα τοποθετηθούν κ.λ.π. ∆εν πάµε να φτιά-
ξουµε κάτι πρόχειρο και προσωρινό.

Όσον αφορά τις αναπλάσεις των Πλατειών; 
Ακούστηκαν διαµαρτυρίες για τα έργα που κάνατε 
στην κεντρική Πλατεία.
Πήραµε την πολιτική απόφαση και τολµήσαµε να προ-
χωρήσαµε στην ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας, 
προκειµένου να την απαλλάξουµε από εικόνες τριτο-
κοσµικές και να την παραδώσουµε στους δηµότες. 
Έτσι κάναµε κάποιες παρεµβάσεις µε στόχο να  διευ-
κολύνουµε την κίνηση των δηµοτών και την πρόσβα-
ση σε αυτήν και αναδείξαµε την οµορφιά της. Την κά-
ναµε ανθρώπινη και λειτουργική και µάλιστα µε την 
συνέναιση των καταστηµαταρχών. Επίσης, προχωρή-
σαµε και στην ανάπλαση της Πλατείας Καράβου.

Με τα αντιπληµµυρικά, ένα χρόνιο πρόβληµα της 
πόλης, µε τις γνωστές τεράστιες συνέπειες, τι κάνα-
τε; Η κατάσταση παραµένει ίδια. 

Η αντιπληµµυρική θωράκιση της πόλης είναι ένα πο-
λύ µεγάλο θέµα, που είχε παραµείνει στη τύχη του 
από τις προηγούµενες διοικήσεις. Το κυριότερο πρό-
βληµα θα έλεγα του ∆ήµου µας που χρειάζεται πολ-
λά χρήµατα για να λυθεί οριστικά. Αυτό που πετύχα-
µε είναι να διεκδικήσουµε και να εξασφαλίσουµε αρ-
κετά υψηλές πιστώσεις, προκειµένου να λυθεί.   

Με αυτές τις πιστώσεις θα προχωρήσουµε στη δι-
ευθέτηση των ρεµάτων της Καναπίτσας και της Εσχα-
τέας, µε τη δηµιουργία δύο συλλεκτήρων απορροής 
των όµβριων υδάτων και κατασκευή δεξαµενών ανά-
σχεσης και αγωγών οµβρίων υδάτων στον παλαιό οι-
κισµό του ∆ήµου Αχαρνών.Ο προυπολογισµός του 
έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.504.000 ευρώ.

Επίσης,στην πρότασή µας προβλέπεται η κατα-
σκευή έργων ορεινής υδρονοµίας. Θα προχωρήσου-
µε δηλαδή στη δηµιουργία υδατοφραγµάτων ανάσχε-
σης στα ρέµατα του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, µε 
σκοπό τη συκράτηση του 40% των υδάτων που κατα-
λήγουν στον οικιστικό ιστό της πόλης.    

Οι δρόµοι της πόλης κύριε Πολυµενέα είναι σε 
κακό χάλι. Λακκούβες παντού , έλλειψη πεζοδρο-
µίων…..
Προσπαθήσαµε και σε αυτόν τον τοµέα να επιτελέσου-
µε έργο. Πρόκειται για ένα απαρχαιοµένο δίκτυο µε 
πολλά προβλήµατα. Είναι πολλές παρεµβάσεις που 
απιτούνται. Οι δρόµοι πράγµατι ήταν σε κακό χάλι, 
όταν αναλάβαµε. Αυτή τη στιγµή ολοκληρώνεται το 
έργο ασφαλτόστρωσης  που συµπεριλαµβάνει, την 
περιοχή της Χαραυγής (Λεωφόρος Ιωνίας), και τους 
δρόµους γύρω από την Κεντρική Πλατεία.

Ασφαλτοστρώθηκαν και ανακατασκευάστηκαν 
επίσης δρόµοι στη Μπόσκιζα, οδών στην Αριστοτέ-
λους και παρακείµενους δρόµους, στην οδό Αγίας Τρι-
άδας, αλλά και σε πολλές ακόµη περιοχές του ∆ήµου. 
∆ιαπλατύνθηκαν τα πεζοδρόµια στην οδό Παγκάλου 
και διαµορφώθηκε ο πεζόδροµος που κάποιοι είχαν 
κάνει ποδηλατόδροµο.Ενώ αποκαταστάθηκε ο 
ασφαλτοτάπητας στην οδό Σαλαµίνος, έως την Κεντρι-
κή Πλατεία και τώρα η διαδροµή ανάµεσα στις εκκλη-
σίες του Αγίου Βλασίου και της Παναγίτσας, είναι πλέ-
ον ασφαλής. Αποκαταστάθηκαν τα πεζοδρόµια στον 
Κόκκινο Μύλο και φωταγωγήθηκαν δρόµοι, όπως η 
οδός Παγκάλου, η περιοχή της Λυκότρυπας και της 

Χαραυγής. Τέλος, η Περιφέρεια έχει υποσχεθεί τη δέ-
σµευση και άλλων κονδυλίων, προκειµένου να προ-
χωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο της οδοποιίας 
στις Αχαρνές .

Άλλο ένα πρόβληµα που αντιµτώπιζε η περιοχή 
του Κόκκινου Μύλου, βαίνει στο τέλος του σε δύο µή-
νες. Πρόκειται για την αποχέτευση της περιοχής, ένα 
χρόνιο αίτηµα των κατοίκων. Το έργο χρηµατοδοτή-
θηκε από την Περιφέρεια. Έτσι πολύ σύντοµα η περι-
οχή , µετά πό δεκαετίες αναποτελεσµατικότητας και 
υποσχέσεων, θα αποκτήσει ένα σύγχρονο αποχετευ-
τικό δίκτυο.

Οι Θρακοµακεδόνες είναι σε εγκατάλειψη
Και εγώ, όπως και οι κάτοικο, θα ήθελα αυτό το όµορ-
φο προάστειο να αποτελεί µια ξεχωριστή ενότητα, για-
τί είναι µια πανέµορφη  περιοχή µε σχέδιο, µε δρό-
µους…. Μια περιοχή πρότυπο που δεν έχει καµία σχέ-
ση µε το ∆ήµο Αχαρνών. Αναγνωρίζω τα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζει. Από την πρώτη στιγµή που 
ανέλαβα, προσπάθησα να επιλύσω κάποια ζητήµατα. 
Έστειλα συνεργεία στην περιοχή για να κλείσουν λακ-
κούβες στους δρόµους, ή για να αντικαταστήσουν τον 
ασφαλτοτάπητα. Προχωρήσαµε στην ανάπλαση της 
Πλατείας. Για το σκοπό αυτό επισκευάσαµε τη γεώτρη-
ση της Αγίας Τριάδας για να υδροδοτηθεί ξανά και να 
φυετυθούν διάφορα φυτά, αποκαταστήσαµε ή ενισχύ-
σαµε το φωτισµό σε πολλούς δρόµους. Επίσης κάνα-
µε κάποιες εργασίες στο Πνευµατικό Κέντρο που βελ-
τίωσαν τη λειτουργικότητα του κτιρίου, κάνοντάς το 
ξανά  ασφαλή για το κοινό.

Και να περάσουµε και στο καυτό θέµα της πυρα-
σφάλειας, µιας και ήσασταν ο υπεύθυνος της Πολι-
τικής Προστασίας του ∆ήµου.
Καταβάλαµε κάθε προσπάθεια ως υπηρεσία, ώστε 
να τεθεί σε λειτουργία όλος ο µηχανισµός της πυρό-
σβεσης στους Θρακοµακεδόνες, που και αυτός ήταν 
σε εγκατάλειψη. Επισκευάσαµε :
1.Τα αυτοκίνητα της Πολιτικής Προστασίας που ήταν 
για χρόνια σε ακινησία. 
2.Το εκχιονιστικό µηχάνηµα το οποίο χρησιµοποιή-
θηκε και σαν αλατιέρα. 
3. Όλους τους πυροσβεστικούς κρουνούς που υπάρ-
χουν στην περιοχή.
4. Τα δύο βυτία που µεταφέρουν το νερό.
5. Το πυροσβεστικό σύστηµα της οδού Μακεδονίας

Φτιάξαµε καινούργιο αντλιοστάσιο και σύστηµα 
πυρόσβεσης στην οδό Σιατίστης. Αγοράσαµε και-
νούργιες κατάλληλες στολές για τους υπαλλήλους 
της Πολιτικής Προστασίας. 

Με όλα αυτά και πολλά ακόµη, ανταποκριθήκα-
µε µε τον καλύτερο τρόπο σε περιπτώσεις ακραίων 
καιρικών φαινοµένων (χιόνια, παγετώνες, φωτιές). 
Υπάρχει πλέον σχέδιο εκκένωσης της πόλης σε περί-
πτωση ανάγκης ή οποιουδήποτε φαινοµένου εµφα-
νιστεί. Τοποθτήσαµε επιπλέον πίνακα ενηµερωτικό 
στην κεντρική Πλατεία των Θρακοµακεδόνων και εί-
µαστε σε απόλυτη συνεργασία µε την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και τη γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας. 

Φυσικά δεν λέω ότι φτάσαµε στον ανώτατο βαθ-
µό, όµως έγινε µια ουσιαστική προσπάθεια. Εγώ προ-
σωπικά δεν µηδενίζω το έργο κανενός. Γι΄ αυτό δεν 
δέχοµαι να µηδενίζουν  και τη δική µου προσπάθεια. 

Ελπίζω οι συνδηµότες µου να κρίνουν το έργο 
µας και τις πρωτοβουλίες µας δίκαια. Να τα συγκρί-
νουν µε προηγούµενων χρόνων. Τι παραλάβαµε και 
που φτάσαµε. Τους διαβεβαιώ ότι µοχθήσαµε και 
δουλέψαµε για το κοινό καλό. Πετύχαµε πολλά και 
έχουµε χαράξει ήδη µια πορεία για να πετύχουµε 
ακόµη περισσότερα. Γι’ αυτό ζητάµε ξανά την εµπι-
στοσύνη τους, στις 26 του Μάη.

Παναγιώτης Πολυµενέας : « Έβαλα και εγώ το δικό µου λιθαράκι 
στην επίλυση χρόνιων ζωτικών προβληµάτων στις Αχαρνές»
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 9ο  

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

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 l Αχαρνές l Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 l ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών
l Τηλ.: 210 2445658 - 6946 574537

E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com   

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l 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 l 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 € l Σύλλογοι: 50 € l ∆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

∆ηµοκρατία, κοµµουνισµός, σοσιαλισµός, αριστερά, φασισµός, Να-
ζί, είναι συστήµατα εξουσίας που νοµοτελειακά θα εναλλάσσονται. 

Όλα αυτά εκφυλίζονται εκ των έσω, δηλαδή σαπίζουν από τις λαµογιές, τις 
απάτες, τις ατιµίες που φτωχοποιούν τους λαούς,  τους καταδικάζουν σε κα-
τοχή και µιζέρια, εντείνοντας την θέληση τους για βίαιη ανατροπή και εµφυ-
λίους πολέµους. Αυτή θα είναι η µοίρα µας για αρκετές χιλιάδες χρόνια. ∆εν 
µπορεί να υπάρξει τίµια και ηθική εξουσία. Αν τυχόν ποτέ υπάρξει θα τους 
κλείσουµε φυλακή.

Όλη η Ευρώπη σήµερα είναι διχασµένη, µεταξύ της έννοµης τά-
ξης και της αναρχίας. ∆ηλαδή της δηµοκρα-

τικής διακυβέρνησης και του φασισµού. Το φαι-
νόµενο αυτό δηµιουργήθηκε από την απληστία 
των κρατών της για φτηνά εργατικά χέρια από 
Ασία και Αφρική. Όµως ήγειρε, δυνάµωσε, την µι-
σαλλοδοξία των Ευρωπαίων απλών πολιτών, που 
θεωρούν λύση την ενδυνάµωση των ακραίων φα-
σιστικών ιδεολογιών. Η απληστία είναι καταστρο-
φικό µας βιολογικό ένστικτο.

Σωστό είναι να ακούµε µε υποµονή, όλους 
τους συνανθρώπους µας, είτε αυτοί είναι θεω-

ρητικοί φαφλατάδες, είτε αυτού είναι παµπόνηροι κα-
πιταλιστές, είτε αυτοί είναι απλοϊκοί λαϊκοί εµπειρικοί 
σοφοί. Η µητέρα φύση, έχει δώσει σε όλους µας, µια 
ελάχιστη λογική για να µπορούµε να διακρίνουµε 
εάν ο συµπολίτης µας, προσπαθεί να µας καπελώσει, 
ή  ένα έχει τίµια πρόθεση να µας ευεργετήσει

Η αναπόφευκτη  αδυναµία της δηµοκρατί-
ας, είναι η διαπλοκή. Για να γίνει ένα κόµµα κυβέρνηση, χρειάζο-

νται µερικά βουνά από χρήµατα. Αυτά τα δίνουν προκαταβολικά οι επι-
χειρηµατίες, για να τα εισπράξουν πολλαπλάσια κατόπιν, από το δηµό-
σιο χρήµα, ιδίως από τις δηµόσιες επενδύσεις. Το πρόβληµα είναι άλυ-
το, είναι ανίατο. Απλό και κατανοητό.

Είναι πέρα για πέρα λάθος η νοοτροπία που ανέπτυξαν οι αρι-
στεροί, τα τελευταία πέντε χρόνια. Ή µαζί µας ή εχθροί µας. Οφεί-

λουµε µε υποµονή να ακούµε την άλλη γνώµη, εκτός της δικής µας, 
για να µπορούµε να κρίνουµε. Αλλιώς πέφτουµε σε λάθη, µετά στο 
ψέµα και µετά στην απάτη. Γνωστά και απαράδεκτα πράγµατα και συ-
µπεριφορές.

Οι αµερικανοί δεν χρειάζονται πλέον τον κύριο Τσίπρα, γιατί τους 
έκανε την δουλειά τους, αν και στοίχησε µερικά εκατοµµύριο ευ-

ρώ. Τώρα χρειάζονται ένα Πρωθυπουργό που να δέχεται Αµερικανικές 
επενδύσεις, µε χαριστικούς όρους  και σταθερό φορολογικό καθεστώς 
για τα επόµενα 20-30 χρόνια.

Σήµερα στο καφενείο κάποιος συµπολίτης, µε 
ρώτησε τι προγνωστικά κάνεις για τον επόµε-

νο ∆ήµαρχο. Του απάντησα. Αγαπητέ µου εγώ είµαι 
αλλοδαπός και όχι ιθαγενής Μενιδιάτης. Μπορώ 
όµως από τους υποψηφίους να σου πω ποιον θα 
προτιµούσα. Γνώρισα τον κύριο Μιχάλη Βαρελά 
εδώ σε αυτό το καφενείο, άνθρωπο χαµηλών τό-
νων, λογικότατο, και κατά πως λένε οι συντοπίτες 
του, έντιµο. Την εντιµότητα και το ήθος την παίρνεις 
από την οικογένεια σου, όχι από το  σχολείο. Θα 
προτιµούσα τον γιό του  τον Πέτρο.

Αγαπητέ ψηφοφόρε του σηµερινού µας 
πρωθυπουργού, µπορείς να ονοµάσεις το 

προεκλογικό δώρο του, όπως θέλεις, επίδοµα, 
ενίσχυση, όµως δεν µπορείς να το ονοµάσεις δέ-
κατο τρίτο µισθό. Είναι σαν να µου λέγεις κατά-
µουτρα ότι είµαι µπιτ αυνάνας. Κανείς δεν είναι 
βλάξ βλέποντας την τσέπη του. Μπορεί λόγω 

ανάγκης, να δέχοµαι πολλά  πράγµατα, αλλά την απάτη και την κοροϊ-
δία δεν την αντέχω. Ελπίζω να συµµερίζεσαι την σκέψη µου.

Η αποχή από µια ψηφοφορία ξεκινά από το ότι, όλα τα γουρούνια έχουν 
την ίδια µούρη ή όλοι τους είναι τα ίδια αφοδεύµατα. Όµως  το να µην 

ψηφίζεις ή να ακυρώνεις την ψήφο σου, είναι σαν να αποδέχεσαι, ότι, δεν βα-
ριέσαι, όποιος και να µε πηδάει το ίδιο πράγµα είναι. Πέρα για πέρα λάθος. Εκ 
δύο κακών το µη χείρων  βέλτιστον, έλεγαν οι αρχαίοι παππούδες µας.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Για όσους το έχουµε ψιλοκαταλάβει, 
σε µια µικρή χώρα όπως είναι η δική 

µας, δεν κυβερνά η ψήφος του λαού, αλλά 
αυτός που παράγει και έχει χρήµατα. ∆ύναµη 
και εξουσία είναι το χρήµα. Όταν όµως ξο-
δεύουµε περισσότερα από όσα παράγουµε 
πηγαίνουµε στον έντοκο δανεισµό. Αυτό αυ-
ξάνει τη φορολογία, το κόστος παραγωγής, 
µε αποτέλεσµα τον πληθωρισµό, την ακρί-
βεια, την ανάγκη για αυξήσεις µισθών και σε 
ένα φαύλο οικονοµικό κύκλο που οδεύει 
στην συµφορά, δηλαδή στην χρεοκοπία. 
Θαύµατα και µάγοι είναι απατεώνες. Προσαρ-
µογή στην σκληρή πραγµατικότητα.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Κυριακή 26 Μαΐου 2019 -  ∆ηµοτικές Εκλογές. Για µια φορά 
ακόµη βιώνουµε το ίδιο σκηνικό σε κάθε ∆ήµο της χώρας, µε 
την προσδοκία να αναδειχθεί από τις κάλπες o «καλύτερος» 

επόµενος ∆ήµαρχος που θα αλλάξει τα πράγµατα και θα απαλλάξει 
το ∆ήµο από την κακοδιαχείριση και την αποτυχηµένη πολιτική του 
απερχόµενου ∆ηµάρχου. Για µια ακόµη φορά επαναλαµβάνεται µο-
νότονα και πανοµοιότυπα το ίδιο σκηνικό που βλέπουµε κάθε τέσσε-
ρα χρόνια.

Οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι καλούν για συζήτηση τοπικές συλ-
λογικότητες  και συγκεντρώσεις για ενηµέρωση.  Οι δηµο-
τικοί σύµβουλοι κάθε παράταξης,  επιδίδονται  στην ενηµέ-

ρωση στις  γειτονιές τους, στα καφενεία, στις Λαϊκές στα Σούπερ 
Μάρκετ. Κυκλοφορούν πολύχρωµα, εντυπωσιακά έντυπα σε 
ιλουστρασιόν χαρτί, και εδώ στις Αχαρνές  είχαµε ενηµέρωση και 
από  έντυπα άλλων δήµων.

Μέσα σε αυτό το «δηµοκρατικό» σύστηµα οι πολίτες έχουν  
ψήφο κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά  κάθε φορά  επωµίζονταν και 
τις αποτυχίες για την λάθος ψήφο, καλώντας των  τούτη τη  φο-

ρά  να ψηφίσει τους καλύτερους, τους ικανού3ες και τους άξιους. Ψη-
φήστε  νέους ή νέα πρόσωπα, δύσκολα ακούγετε.
Αυτά  τα λίγα  για αλατοπίπερο. Ευχόµαστε όλοι σε όλους καλή  
επιτυχία Τα αποτελέσµατα των εκλογών ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (https://ekloges.ypes.
gr/).

Ας ξαναδούµε τις  ∆ηµοτικές Παρατάξεις  που  θα  πάρουν µέ-
ρος στον ∆ήµο Αχαρνών. 
1.  «Αχαρνές - Ενεργοί Πολίτες»,  µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν 

∆ήµαρχο  Γιάννη Κασσαβό. 
2. «Αχαρνές – Υπερήφανος  ∆ήµος» , µε υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν ∆η-
µοτικό Σύµβουλο Σπύρο   Βρεττό.  
3. «Νέα  ∆ύναµη», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν ∆ηµοτικό Σύµβουλο  
Παναγιώτη Γρηγοριάδη. 
4.  «ΑχαρνέςΞανά», µε  υποψ. ∆ήµαρχο τον Οικονοµολόγο  Πέτρο  
Βαρελά.
5.  «Αχαρνές _Αλλαγή Τώρα», µε  υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο  Θεόφιλο Αφουξενίδη.  
6. «Λαϊκή  Συσπείρωση», µε  υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν ∆ηµοτικό Σύµ-
βουλο  Βασίλη Τοπαλιανίδη.
7 . « ∆.Ε.Κ.Α.», µε  υποψ. ∆ήµαρχο τον νυν Περιφερειακό  Σύµβουλο  
Χάρη ∆αµάσκο.

8.  «Αχαρνεις – Μαζί µπορούµε», µε υποψ. ∆ήµαρχο τον  νυν ∆ηµο-
τικό Σύµβουλο  Οδυσσέα  Καµπόλη. 
9. «Αχαρναϊκή Συµµαχία Πολιτών», µε  υποψ. ∆ήµαρχο, τον  πρώην 
Αντιδήµαρχο   Στέλιο Ελευθεριάδη.
10. «∆ούρειος Ίππος», µε υποψήφια  ∆ήµαρχο την Χρύσα ∆ουρίδα.
Την  Περιφέρεια Αττικής, θα διεκδικήσουν  οι παρακάτω συνδυα-
σµοί: 

Η  νυν Περιφερειάρχη Ρένα ∆ούρου, η οποία είναι και πάλι 
υποψήφια ως επικεφαλής του συνδυασµού «∆ύναµη Ζω-
ής». Ο  Γιώργος Πατούλης, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος 

ως επικεφαλής του συνδυασµού «Νέα Αρχή για την Αττική»
Ο πρώην Γιάννης Σγουρός θα είναι επίσης υποψήφιος,  ως επικε-
φαλής του συνδυασµού «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής». 
Υποψήφιος θα είναι κι ο Ηλίας Παναγιώταρος, µε την «Ελληνική 
Αυγή για την Αττική». Υποψήφιος από το ΚΚΕ και επικεφαλής της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης» θα είναι ο Γιάννης Πρωτούλης.
Υποψήφιος θα είναι κι ο Νίκος Παπαδάκης, µε το συνδυασµό «Ατ-
τική - Πράσινη Περιφέρεια» µε τη στήριξη του Πράσινου Κινήµα-
τος. Υποψήφια θα είναι κι Μαριάννα Τσίχλη, ως επικεφαλής του 
συνδυασµού «Ανυπότακτη Αττική» µε τη στήριξη της Λαϊκής Ενό-
τητας. Υποψήφιος θα είναι κι ο Θάνος Τζήµερος, µε το συνδυα-
σµό «∆ηµιουργία», την οποία στηρίζει η ∆ηµιουργία Ξανά.

Οι  εκλογές  της επόµενης Κυριακής σίγουρα  σε πολλούς θα 
φανούν πολύπλοκες.  Ψηφίζουµε για ∆ήµαρχο, για Κοινοτι-
κά συµβούλια, για την Περιφέρεια και για την Ευρωβουλή!  

Πολλές οι κάλπες, πολλά τα ψηφοδέλτια,  αλλά και λίγες οι ευκαιρί-
ες  που πρέπει να µην χάσουµε   

Η ∆ηµοτική  Παράταξη  ∆.Ε.Κ.Α.  συµπεριέλαβε  σε προ-
εκλογικό  έντυπο, όλες  τις  χρήσιµες πληροφορίες, από 
την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,    που θα βο-

ηθήσει να ξέρετε από πριν τον τρόπο που ψηφίζετε, τι ψηφίζε-
τε αλλά και τον αριθµό των σταυρών που πρέπει να βάλετε. Και 
αν χρειαστείτε επιπλέον βοήθεια.  Καλέστε  στην «Γραµµή άµε-
σης Επικοινωνίας». το Σάββατο 25/5 και την Κυριακή 26/5 
(09:00 - 21:00).

Ο Α’ γύρος θα γίνει την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Ο Β’ γύρος 
(αν χρειαστεί) θα γίνει την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 Η εγκατά-
σταση των αρχών που θα αναδειχθούν θα γίνει 1η Σεπτεµβρί-

ου 2019.Η  λήξη της θητείας των αρχών που θα αναδειχθούν θα γί-
νει 31 ∆εκεµβρίου 2023 

∆ικαίωµα ψήφου έχουν  όλοι  οι δηµότες του ∆ήµου που 
έχουν συµπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (Να έχουν 
γεννηθεί δηλαδή µέχρι τις 31.12.2002), είναι εγγεγραµµένοι 

στους εκλογικούς καταλόγους του δήµου και δεν έχουν στερηθεί το 
εκλογικό τους δικαίωµα.

Χρήσιµο να ξέρει: Όλα τα εκλογική τµήµατα θα ανοίξουν στις 7:00 
και θα κλείσουν στις 19:00. Ο ψηφοφόρος ψηφίζει Βάζοντας σταυ-
ρό προτίµησης υπέρ του/της ή των υποψηφίων συµβούλων µε 

σταυρό ή σταυρούς προτίµησης που σηµειώνει µε στυλό µπλέ χρώµατος, 
δίπλα στο ονοµατεπώνυµο του κάθε υποψηφίου συµβούλου, είτε αριστε-
ρά είτε δεξιά.

ΑΧΑΡΝΕΣ: Βάζεις από 1 µέχρι 3 σταυρούς στους Υποψήφιους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους των Αχαρνών. Βάζεις µόνο 1 σταυρό 
σε Υποψήφιο ∆ηµοτικό Σύµβουλους  Θρακοµακεδόνων. Βάζεις 

από 1 έως 2 σταυρούς στους Υποψήφιους Συµβούλους Κοινότητας 
Αχαρνών.

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ: Βάζεις µόνο 1 σταυρό στους Υποψήφιους ∆η-
µοτικούς Συµβούλους Θρακοµακεδόνων. Βάζεις µόνο 1 σταυρό σε 
Υποψήφιο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αχαρνών. Βάζεις από 1 έως 2 σταυ-

ρούς στους Υποψήφιους Συµβούλους Κοινότητας Θρακοµακεδόνων.
Περιφερειακές εκλογές  2019 : Τα ψηφοδέλτια στο πάνω µέρος 
του ψηφοδελτίου το όνοµα του συνδυασµού και το τυχόν έµ-
βληµα το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψηφί-

ου περιφερειάρχη µε τπν αντίστοιχη ένδειξη δίπλα ή κάτω από το όνο-
µα τους υποψηφίους περιφερειακούς συµβούλους της αντίστοιχης 
εκλογικής περιφέρειας, µε  αλφαβητική σειρά Σταυροί προτίµησης : Ο 
εκλογέας µπορεί να σηµειώσει στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του µέχρι 
τέσσερις (4) σταυρούς προτίµησης.  Για τις Ευρωεκλογές,  ο εκλογέας 
µπορεί να σηµειώσει στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του µέχρι τέσσερις 
(4) σταυρούς προτίµησης.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Συγχαίρουµε την αγαπηµένη µας  ανιψιά και εξαδέλφη

ΒΙΚΥ  Γεωργίου  ΤΣΑΜΑΛΗ, 
για την απόκτηση πτυχίου 

ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Και της ευχόµαστε Καλή σταδιοδροµια.

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΗΣ                         ΤΑ  ΞΑ∆ΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ 
  

    Αναστασία  και                      Σωτήρης και Αννέζω.
Παναγιώτης  Βάθης              ∆ηµήτρης και Αλεξία











Δεν θα 
επιτρέψουμε 
τα ίδια λάθη για 
άλλη μια φορά!
Δεν θα 
επιστρέψουμε 
στα ίδια 
αδιέξοδα! 

Χάρης 
Δαμάσκος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ









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

• Γεννήθηκα και διαµένω στις Αχαρνές
• Το πατρικό µου σπίτι βρίσκεται στη θέση πλακάκια, 
κοντά στο σταθµό του τρένου.
• Τώρα διαµένω στην περιοχή Νεάπολη στις Αχαρνές.
•  Απόφοιτος της Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής 
Αστυνοµίας.
•  Απόφοιτος του Τµήµατος Επαγγελµατικής Μετεκ-
παίδευσης Επιτελών Στελεχών Ελληνικής Αστυνοµί-
ας.
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου ( Master Msc) στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µε ειδικότητα στη Γενική ∆ιοίκη-
ση.
• Κάτοχος τίτλου εκπαιδευτή ενηλίκων της µη τυπι-
κής εκπαίδευσης, πιστοποιηµένο από τον Ε.Ο.ΠΠ.Ε.Π.

• Έχω διατελέσει καθηγητής στις Σχολές Αξιωµατι-
κών, Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης και στη Σχο-
λή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας, από το 
έτος 1985 έως το έτος 2016, στα µαθήµατα Αστυνοµι-
κής Αυτοάµυνας, Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής και 
Σκοποβολής, Γενικής Αστυνόµευσης και Εθιµοτυπί-
ας-Αστυνοµικής ∆εοντολογίας.
• Υπηρέτησα επί 37 έτη στην Ελληνική Αστυνοµία σε 
πολλές Υπηρεσίες, µεταξύ των οποίων σε Αστυνοµι-
κά Τµήµατα και Τµήµατα Ασφαλείας της Γ.Α.∆.Α και 
της Γ.Α.∆.Θ,  στη ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών 
Εγκληµάτων Βίας, στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 
Προστασίας και στη Σχολή Αξιωµατικών.

Συµπολίτισσες και Συµπολίτες
Συµπορεύοµαι µε έναν άνθρωπο ηθικό, ειλικρινή 

και ανιδιοτελή το Σπύρο Βρεττό στις δηµοτικές εκλο-

γές του ∆ήµου Αχαρνών, διότι µε εκφράζει απόλυτα.
Η παράταξή µας «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος», 

έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δρά-
σεων, το οποίο µπορείτε να το µελετήσετε αναλυτικά  
σ την  ισ τοσελ ίδα  της  παράταξής  µας  << 
iperifanosdimos.gr >> ή σε έντυπη µορφή που διατί-
θεται  από το εκλογικό µας κέντρο, στο οποίο φαίνε-
ται µεταξύ άλλων  ότι  δίνεται  ύψιστη προτεραιότητα  
στην ασφάλεια των πολιτών και στην προστασία της 
ιδιωτικής και της δηµόσιας  περιουσίας. Συγκεκριµέ-
να  ο τοµέας δράσης   που έχει σχέση µε τη δηµόσια 
τάξη και την ασφάλεια στην πόλη µας,

Στοχεύει :
• Στην πάταξη του εµπορίου ναρκωτικών ουσιών και 
γενικότερα στην πάταξη της εγκληµατικότητας.
• Στη συνεχή παρουσία Αστυνοµικών µονάδων πρό-
ληψης  και καταστολής εγκληµάτων (ΟΠΚΕ).
• Στην  ελεύθερη κυκλοφορία  των δηµοτών µε ασφά-
λεια, χωρίς φόβο.
• Στην καλύτερη ποιότητα ζωής. 
• Σε ένα αξιοπρεπές  βιοτικό επίπεδο.
• Σε ένα καλύτερο µέλλον των παιδιών µας.

Με γνώµονα την ηθικότητα, την εργατικότητα και 
τη δικαιοσύνη που επέδειξα επί σειρά ετών ως Ανώ-
τατος Αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας και 
εφόσον µε τιµήσετε µε τη ψήφο σας, θα προσφέρω 
στο ∆ηµότη Αχαρνών,  τόσο από τις   εµπειρίες  που 
απόκτησα από την προηγούµενη ιδιότητά µου , όσο 
και από το  µεταπτυχιακό (master MSc) που κατέχω 
στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

Σας ευχαριστώ.

«
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Υποψήφια Ευρωβουλευτής «ΕΝΥΠΕΚ-Όρθια Ελλάδα»

Μαρία Ναυροζίδου: «Στην «Όρθια Ελλάδα» 
οραµατιζόµαστε µια ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ»

Το µήνυµά της για µια Ευρώπη της αλληλεγγύης, του σεβασµού 
της οικογένειας και του θεσµού του κοινωνικού κράτους, έστει-
λε η Μαρία Ναυροζίδου, υποψήφια ευρωβουλευτής µε την « 
ΕΝΥΠΕΚ- Όρθια Ελλάδα» στην µεγάλη πολιτική εκδήλωση που 
πραγµατοποιήθηκε στο “Varibobi Club”. 

Καταχειροκροτούµενη από τους εκατοντάδες παραβρισκόµενους 
πολίτες η κα Ναυροζίδου έκανε µια συγκινητική αναδροµή στο πα-
ρελθόν, µιλώντας για την οικογένειά της, η οποία αποτέλεσε τη κινη-
τήρια δύναµη της συµµετοχής της στα κοινά µε σκοπό την εξασφάλι-
ση ενός καλύτερου αύριο για τους νέους και τις νέες της χώρα µας.

Με κεντρικό σύνθηµα «Εµπρός για την «άλλη» Ευρώπη» η υπο-
ψήφια Ευρωβουλευτής, γνωστή για την κοινωνική της δράση και τη 
στήριξή της προς την οικογένεια, αφού εδώ και 11 χρόνια διατελεί 
πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής,  ανέφερε 
πως  µετά την ενασχόλησή της µε την τοπική αυτοδιοίκηση κι αφού 
πέρασε από θέσεις ευθύνης, αισθάνεται τιµή για την πρόσκληση που 
της έγινε να συµµετέχει στο ευρωψηφοδέλτιο της «Όρθιας Ελλά-
δας».

Κατά την οµιλία της η κα Ναυροζίδου δεσµεύτηκε πως, σε περί-
πτωση εκλογής της, θα αξιοποιήσει τη θητεία της στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο για να προωθήσει τα δικαιώµατα των οικογενειών και των 
ευπαθών οµάδων, θα αγωνιστεί για ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πο-
λίτες καθώς και για την αλλαγή της πολιτικής στο δηµογραφικό ζή-
τηµα.  

«Στην «Όρθια Ελλάδα» οραµατιζόµαστε µια ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ που 
έπρεπε να αποτελεί έναν  µεγάλο δηµοκρατικό, οικονοµικό, πολιτι-
σµικό και θεσµικό καταλύτη που θα αποτρέψει τη νεοφιλελεύθερη 
παγκοσµιοποίηση και που -λόγω της πολύπλευρης, δυνητικά, επιρ-
ροής της στον κόσµο- θα την οδηγούσε σε ενοποιητικές πολιτισµι-
κές, οικονοµικές και οικολογικές κατακτήσεις. Ειδικά για τη χώρας 
µας όµως, θα στηρίξουµε τις πολιτικές εκείνες που άµεσα και έµµε-
σα θα λειτουργήσουν υπέρ της ελληνικής οικογένειας, µε απώτερο 
σκοπό την ανατροπή της πληθυσµιακής συρρίκνωσης και που θα 
οδηγήσουν στην αναγέννηση του ελληνικού πληθυσµού» τόνισε 
χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όµως, θα διεκδικήσει µε όλο της το είναι να λη-
φθούν µέτρα ώστε να επανέλθουν οι νεαρής ηλικίας και υψηλής 
εξειδίκευσης συµπατριώτες µας που έχουν φύγει στο εξωτερικό. 

 Η προσέλκυση των χιλιάδων Ελλήνων στην γενέτειρα τους  θα 
έχει σηµαντικά αποτελέσµατα στο πλαίσιο της βελτίωσης της ελλη-
νικής εξίσωσης της δηµογραφίας.

Ένα επιπλέον καθήκον για την κα Ναυροζίδου είναι αυτό της ανα-
γνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων. 

«∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί τόσα χρόνια τώρα αυτό δεν απο-
τελεί µια προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Για 
εµένα προσωπικά αλλά και για την πολιτική κίνηση στην οποία συµ-
µετέχω, την «Όρθια Ελλάδα», αποτελεί βασική συνιστώσα της πο-
λιτικής µας. Αυτό που όλος ο κόσµος γνωρίζει από τις καταγραφές 
των µαρτύρων και των ιστορικών, πρέπει επιτέλους να ακουστεί και 
στο Ευρωκοινοβούλιο και να πάρουν όλη θέση απέναντι στην ιστο-
ρία», ανέφερε κατά την οµιλία της.

Καταλήγοντας η υποψήφια ευρωβουλευτής ζήτησε τη στήριξη 
όλων των πολιτών που έχουν όραµα µια δηµοκρατική, προοδευτι-
κή και δίκαιη κοινωνία. 

«Σας καλώ ως αυριανή εκπρόσωπός σας στο νέο Ευρωκοινο-
βούλιο να µείνουµε Όρθιοι και να ελπίζουµε για κάτι καλύτερο για 
τα παιδιά µας και για τα παιδιά των παιδιών µας. Τα Καλύτερα Έπο-
νται».

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της «Όρ-
θιας Ελλάδας» Άρης Λιαροκάπης ο οποίος και εξέφρασε την εµπι-
στοσύνη και τη στήριξή του στη Μαρία Ναυροζίδου.
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Κωνσταντίνος  Νιώρας :  « Ίσοι µπορεί να είµαστε όλοι, ίδιοι δεν είµαστε» 
Συνέντευξη  στην Ευαγγελία Γουλέτα 

Ο Κωνσταντίνος Νιώρας, µόνιµος κάτοικος Αχαρνών, γιος του εκ-
δότη της ιστορικής εφηµερίδας  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», Υπαξιωµατι-
κός στην Ελληνική Πολεµική Αεροπορία, Τοµεάρχης ∆ηµοσί-

ων Σχέσεων της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων στρατιωτικών και 
Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του 14ου∆ηµοτικού 
Σχολείου Αχαρνών, µιλάει στο attikinews.  Συγκεκριµένα αναφέρετε 
στην απόφαση του να λάβει για πρώτη φορά µέρος στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές µε τον συνδυασµό του κ. Θεόφιλου Αφουξενίδη και στο 
όραµα του για τον δήµο Αχαρνών, τονίζοντας πως κάθε νόµισµα έχει 
δύο όψεις και είναι καιρός να ζήσουν την καλύτερη, καθώς τα τελευταία 
χρόνια βιώνουν την άσχηµη όψη του τόπου τους.  

Κύριε Νιώρα, σας βλέπουµε για πρώτη φορά υποψήφιο δηµοτι-
κό σύµβουλο στις αυτοδιοίκητές εκλογές. Τι σας ώθησε στην συµ-
µετοχή σας αυτή;
Από την παιδική µου ηλικία έως και σήµερα, λόγω της ιδιότητας του 
πατέρα µου, είχα την δυνατότητα να παρατηρώ τόσο την πολιτική «σκη-
νή» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και τους πρωταγωνιστές αυτής.

Καθώς, όµως περνούσαν τα χρόνια και ωρίµαζα ως πολίτης διαπί-
στωνα ότι ο ∆ήµος Αχαρνών, δεδοµένης της πληθώρας των ευκαιριών 
και δυνατοτήτων του, αντί να αποτελεί πηγή Πολιτισµού και εξέλιξης 
για τους πολίτες, χαρακτηριζόταν από µία συνεχή παρακµή που οδη-
γούσε τους κατοίκους του στην αποµόνωση και την εσωστρέφεια.

Η παραπάνω κατάσταση µε οδήγησε στην παραδοχή ότι ένας ενερ-
γός πολίτης, ο οποίος επιθυµεί να αλλάξει και να βελτιώσει τον τόπο 
του, δεν αρκεί να αναθέτει την τύχη του ιδίου και της περιοχής  του συ-
νεχώς σε άλλους, οι οποίοι µέχρι σήµερα έχουν αποδειχθεί κατά το 
πλείστο ανεπαρκείς, αλλά αντιθέτως πρέπει και οφείλει στον εαυτό του 
να αποκτήσει ενεργό δράση και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που µε 
βλέπετε σήµερα υποψήφιο ∆ηµοτικό Σύµβουλο του ∆ήµου Αχαρνών 
στις επερχόµενες εκλογές.

Με ποιο κριτήριο επιλέξατε να σταθείτε στο πλευρό του κύριου 
Θεόφιλου Αφουξενίδη;
Ο κ. Θεόφιλος Αφουξενίδης εκπροσωπεί την νέα εποχή για τον ∆ήµο 
Αχαρνών, λόγω τόσο της ηλικίας του και των ιδεών του, όσο και της 
δοµής της ίδιας του της παράταξης, η οποία αποτελείται από ανθρώ-
πους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αγνές προθέσεις, µη έχοντας  
ασχοληθεί κανείς τους ξανά µε τα κοινά, µε αποτέλεσµα να µην εξαρ-
τώνται από τυχόν «λάθη» προτέρου βίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Όπως έχει και ο ίδιος αναφέρει σε σχετικές δηλώσεις του, στην παρά-
ταξη µας, το πάθος και αγάπη για τις Αχαρνές αποτελούν το κοινό τόπο 
της προσπάθειας µας και την εφαλτήριο δύναµη ώστε να επιφέρουµε 
την αλλαγή στον ∆ήµο µας. Αυτά τα αγνά αισθήµατα για τον τόπο µας 
είναι που µε ένωσαν µε τον κ. Θεόφιλο Αφουξενίδη, στου οποίου το 
πλευρό θα συµµετέχω ως υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος.

Πως ιεραρχείτε τα προβλήµατα της περιοχής σας και ποιες πρό-
κειται να είναι οι προτεραιότητές σας εφόσον συµµετάσχετε στην 

επόµενη δηµοτική αρχή;
Όπως έχω ήδη αναφέρει η πορεία του ∆ήµου µας είναι πτωτική και σχε-
δόν σε κάθε τοµέα αντιµετωπίζει προβλήµατα, που όµως όλα λύνονται. 
Η ασφάλεια και οι υποδοµές σε ολόκληρο τον ∆ήµο αποτελούν προ-
τεραιότητα µου, έτσι ώστε να µπορούµε να ασχοληθούµε µε οποιοδή-
ποτε άλλο ζήτηµακαι το τρίπτυχο Αθλητισµός - Παιδεία - Πολιτισµός, 
αποτελεί το γενικότερο όραµα µου.

∆υστυχώς η εγκληµατικότητα στο επίπεδο που έχει περιέλθει στην 
περιοχή µας, χρήζει άµεσης αντιµετώπισης και το πρώτο βήµα που πρέ-
πει να γίνει είναι η άµεση και έννοµη καταστολή της. Το επόµενο βήµα, 
είναι η ανάπτυξη του Πολιτισµού στις Αχαρνές µέσω της «Κοινωνίας 
Πολιτών», δηλαδή τις συλλογικές δράσεις ατόµων εντός της κοινωνί-
ας µας, και κατ’ επέκταση τους Τοπικούς Συλλόγους. Μέσα στους εκά-
στοτε Τοπικούς Συλλόγους τα άτοµα, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν 
την κοινωνία µας, ενώνονται υπό την σκέπη του Πολιτισµού και του 
Αθλητισµού, µέσω των οποίων παράγεται φως µε αποτέλεσµα να απο-
µακρύνεται το σκότος της εσωστρέφειας, του διχασµού και κυρίως της 
εγκληµατικότητας.

Εποµένως, ο ∆ήµος Αχαρνών, αξίζει και οφείλει να επενδύσει στις 
νέες γενιές, δηλαδή τα παιδιά µας, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν και 
το µέλλον του, µέσω των Αθλητικών - Πολιτιστικών Συλλόγων, οι οποί-
οι προσφέρουν στο παιδί την αίσθηση ότι ανήκει σε µία οµάδα και ότι 
µέσω της οµάδας αυτής δηµιουργεί και προσφέρει σε ολόκληρη την 
κοινωνία, µε αποτέλεσµα να κοινωνικοποιείται και να αποκτά τις απα-
ραίτητες βάσεις και γνώσεις, ώστε να ευηµερήσει και να εξελιχθεί στην 
πορεία της µετέπειτα ζωής του, ως ενήλικας. Η υλοποίηση του παραπά-
νω στόχου, θεµελιώνεται αφενός µε την διενέργεια ειδικών προγραµ-
µάτων, τα οποία θα µετατρέψουν τα σχολεία τις απογευµατινές ώρες σε 
Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης των νέων (Κ∆ΑΠ), και αφετέρου 
µε την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων Τοπικών Συλλόγων και οµά-

δων εθελοντών, που δυστυχώς βιώνουν την απόλυτη εγκατάλειψη και 
τη αδιαφορία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι υποψήφιες δηµοτικές παρατάξεις στον ∆ήµο σας είναι σε αριθ-
µό δέκα. Πώς κρίνετε την µεγάλη αυτή συµµετοχή;
Αρχικά, θα ήθελα να επισηµάνω ότι πέρα από το γεγονός ότι το ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο ευνοεί τον µεγάλο αυτό αριθµό υποψηφίων συν-
δυασµών, η πολυφωνία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξυπηρετεί στην 
ουσία το πολίτευµα της ∆ηµοκρατίας και κατ’ επέκταση τον ίδιο τον πο-
λίτη.

Επιπρόσθετα, επιτακτικό είναι να αναφερθεί ότι µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία αναγκαίες θα είναι οι µετέπειτα συνεργασίες, οι οποίες όµως 
θα πρέπει να προκύψουν µε γνώµονα το κοινό καλό, αλλά και τους κοι-
νούς στόχους που θεωρώ ότι όλες οι παρατάξεις έχουµε για την βελτί-
ωση των συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή µας, αγνοώντας ιδιοτελείς 
σκοπούς και προσωπικές φιλοδοξίες.

Το µείζον ζήτηµα στο θέµα των συνεργασιών όµως έγκειται στο 
«γνώθι σαυτόν» που πρέπει να έχει κάθε υποψήφιος ∆ήµαρχος, έτσι 
ώστε να παραµεριστούν εγωισµοί και εσωστρέφειες και να επιλεγεί εν 
τέλει ένας άνθρωπος, που όχι µόνο επιθυµεί να διοικήσει τον πολύπα-
θο ∆ήµο µας, αλλά και να µπορεί. Όπως συχνά αναφέρω για την υλο-
ποίηση οποιουδήποτε οράµατος στην ζωή σου θα πρέπει να κατέχεις 
την ικανότητα, την θέληση αλλά και τον τρόπο υλοποίησης του ίδιου 
του οράµατός σου, δηλαδή µε άλλα λόγια την εµπειρία και κατά την 
προσωπική µου άποψη ο Θεόφιλος Αφουξενίδης συνδυάζει όλα τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τα σε κάθε ευκαιρία που 
του δόθηκε αυτά τα δεκατρία χρόνια πορείας του στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση. 

Κι όπως λέει κι ο ίδιος ίσοι µπορεί να είµαστε όλοι, ίδιοι δεν 
είµαστε.

Συνέντευξη του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρου Γκοτσόπουλου για το πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»

Φέτος θα υπερβούµε τα 130.000 παιδιά και η διαδικασία 
θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο. Αύξηση των ωφελουµένων στις Αχαρνές

Πότε θα ξεκινήσει φέτος η διαδικασία για την φιλοξενία των 
παιδιών στους παιδικούς σταθµούς;
Θα ξεκινήσει 7-10 Ιουνίου, η προθεσµία θα είναι 22 ηµέρες και η 
υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά στην eetaa.gr. Τα οριστικά απο-
τελέσµατα θα ανακοινωθούν γύρω στις 15/7. 

Πιστεύετε ότι φέτος θα περάσετε τα 127.000 παιδιά που φιλο-
ξενήθηκαν πέρυσι;
Επιδίωξη δική µας είναι να ικανοποιήσουµε όλες τις αιτήσεις, γε-
γονός που θα απαιτήσει σηµαντική αύξηση του περσινού προϋ-
πολογισµού που να θυµίσω ήταν στα 235.000.000 Ευρώ. Το 2018 
είχαµε 141.000 έγκυρες αιτήσεις και δώσαµε 127.000 vouchers. 
Τώρα προσδοκούµε να ξεπεράσουµε τα 130.000 παιδιά.

Οι διαδικασίες φιλοξενίας των παιδιών στους παιδικούς 
σταθµούς που θα τηρηθούν φέτος, θα είναι οι ίδιες µε τις περ-
σινές;
Θέλουµε φέτος οριστικά να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία τον 
Ιούλιο, χωρίς να χρειάζεται οι γονείς που δεν έχουν πάρει vouchers 

να περιµένουν έως τον Σεπτέµβριο, προκειµένου να έχουν µια δεύ-
τερη ευκαιρία. Πιστεύω ότι µπορούµε µέσα Ιουλίου όλοι, οι µητέ-
ρες, οι παιδικοί σταθµοί, δηµοτικοί και ιδιωτικοί να γνωρίζουν συ-
νολικά πόσα vouchers και πού έχουν διατεθεί, έτσι ώστε να κάνουν 
µε ασφάλεια και άνετα τον προγραµµατισµό τους. Να επαναλάβω 
ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα που είναι συγχρηµατοδοτούµε-
νο, µε µικρό πια ποσοστό από το ΕΣΠΑ, απευθύνεται σε άνεργες 
µητέρες εγγεγραµµένες στον ΟΑΕ∆, µισθωτές και αυτοαπασχο-
λούµενες στον ιδιωτικό τοµέα. Τα συγκεκριµένα στοιχεία που πρέ-
πει να δηλώσουν ηλεκτρονικά θα ανακοινωθούν από την ΕΕΤΑΑ 
µέχρι τέλος Μαΐου. 

Όσον αφορά στο ∆ήµο Αχαρνών, ο αριθµός των παιδιών που 
θα φιλοξενηθούν φέτος θα είναι µεγαλύτερος από πέρυσι;
Το 2018 δώσαµε 770 vouchers σε 1197 αιτήσεις. Είµαι βέβαιος ότι 
το 2019 µπορεί να ικανοποιήσουµε αιτήσεις που θα αφορούν του-
λάχιστον 1000 παιδιά. Να υπενθυµίσουµε ότι ο κ. Θεόδωρος Γκο-
τσόπουλος είναι υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος στην Ανα-
τολική Αττική µε την κα. Ρένα ∆ούρου.
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Ελένη  Καµπόλη:  «Πιστεύω πως έχει δυστυχώς χαθεί 
πολύτιµος χρόνος  και υπάρχει άµεση ανάγκη να δοθούν 
λύσεις  στα οξυµένα προβλήµατα της περιοχής»
Συνέντευξη στην Ευαγγελία Γουλέτα

Η Ελένη Καµπόλη, διευθύντρια του 28ου ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου Αχαρνών και αντιπρόεδρος στην αντικαρκινική Αχαρ-
νών είναι µία νέα υποψήφια που διεκδικεί θέση στα δρώµε-

να του δήµου της. Πρωταρχικό της µέληµα όπως δηλώνει στο 
attikinews, είναι η δηµιουργία µιας δίκαιης κοινωνίας µε ίσες ευ-
καιρίες για όλους, που σέβεται τον πολίτη και επενδύει στο µέλλον 
των παιδιών.  Θέλοντας να προβάλει το όραµα της, επιλέγει να εί-
ναι στο πλευρό του κύριου Χάρη ∆αµάσκου µε την παράταξη 10. 

Κυρία Καµπόλη, µελετώντας το βιογραφικό σας, γνωρίζουµε πως 
είστε µία δραστήρια γυναίκα µε έντονο το συναίσθηµα κοινωνικής 
προσφοράς. Θα θέλατε να µας περιγράψετε το έργο σας στη δύσκο-
λη περιοχή του στρατοπέδου Καποτά όπου εργάζεστε και γενικότε-
ρα άλλες κοινωνικές δράσεις στις οποίες συµµετέχετε; 
Εργάζοµαι από το 2011 ως ∆ιευθύντρια 28ο∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών  
που βρίσκεται εντός του καταυλισµού σεισµοπλήκτων του στρατοπέδου 
Καποτά. Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο καθώς καλούµαι να ασκήσω 
τα εκπαιδευτικά και  διοικητικά µου καθήκοντα παράλληλα µε άλλες δρά-
σεις υποστηρικτικές των µαθητών και των οικογενειών τους. Πιο συγκε-
κριµένα είµαστε δίπλα στους µαθητές µας υλοποιώντας εµβολιασµούς, 
παιδιατρικές εξετάσεις, προγράµµατα σχολικών γευµάτων, διανοµής ει-
δών ένδυσης αλλά και διασφαλίζοντας δωρεάν συµµετοχή σε εκπαιδευ-
τικά και πολιτιστικά προγράµµατα σε συνεργασία µε φορείς και ιδιώτες 
καθώς και µε τη Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως. Είµαι 
ευτυχής διότι µε την ανάδειξη των προβληµάτων της σχολικής κοινότη-
τας, υπήρξε θετική ανταπόκριση ακόµη και σε θέµατα που σχετίζονται µε 
τη βελτίωση υλικοτεχνικής υποδοµής του Σχολείου, γεγονός ιδιαίτερα 
σηµαντικό για τους µαθητές µας καθώς το σχολικό περιβάλλον είναι τις 
περισσότερες φορές η µοναδική διέξοδος από το ζοφερό περιβάλλον του 
καταυλισµού που µεγαλώνουν και η µοναδική ελπίδα για οµαλή κοινω-
νική ένταξη. Βέβαια η κοινωνική προσφορά δεν εξαντλείται µόνο εδώ. 
Από τη θέση της αντιπροέδρου του Παραρτήµατος Αχαρνών και Φυλής 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας συµβάλλω στην υλοποίηση κοι-
νωνικών δράσεων προαγωγής της υγείας που περιλαµβάνουν διοργά-
νωση εθελοντικών αιµοδοσιών, υλοποίηση δωρεάν test-pap, µαστογρα-
φιών, ενηµερωτικών εκδηλώσεων και πολλά άλλα ακόµη. 

Ωστόσο είναι πρώτη φορά που συµµετέχετε σε αυτοδιοίκητές εκλογές. 
Τι σας ώθησε σε αυτή την απόφαση;
Η επιλογή ενασχόλησης  µε τα κοινά για κάθε σκεπτόµενο πολίτη δεν εί-
ναι σίγουρα εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το ∆ήµο Αχαρ-
νών, όπου έχουν συσσωρευτεί τεράστια προβλήµατα τα προηγούµενα 
χρόνια. Η απόφασή µου να ασχοληθώ µε τις αυτοδιοίκητές εκλογές ήταν 
αποτέλεσµα  ώριµης σκέψης και αφού όλα αυτά τα χρόνια που ζω και ερ-
γάζοµαι στο ∆ήµο Αχαρνών γίνοµαι καθηµερινά αποδέκτης πολλαπλών 
ζητηµάτων αναφορικά µε την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής που σχε-
τίζεται µε την έλλειψη υποδοµών ,την  απουσία καθαριότητας ,και την αυ-
ξηµένη εγκληµατικότητα στην περιοχή. Πιστεύω πως έχει δυστυχώς χα-
θεί πολύτιµος  χρόνος και υπάρχει άµεση ανάγκη να δοθούν  λύσεις στα 
οξυµένα προβλήµατα της  περιοχής,από ανθρώπους που έχουν αποδεί-
ξει πως µπορούν να σταθούν στο πλευρό των πολιτών και να συντελέ-
σουν στην έξοδο του ∆ήµου µας από το τέλµα που έχει περιέλθει.

Τι συνετέλεσε στην επιλογή σας να ενταχθείτε στον συνδυασµό του 
κύριου Χάρη ∆αµάσκου;

Η  απόφασή µου να ταχθώ στο πλευρό του κ. Χάρη ∆αµάσκου δεν ήταν 
τυχαία. Πιστεύω ακράδαντα πως στο πρόσωπό του συγκεντρώνει όλα 
εκείνα τα στοιχεία του ηγέτη που µπορεί να οδηγήσει τον τόπο στην πρό-
οδο και την ανάπτυξη. Η µακρόχρονη πορεία του σε διαφορετικές θέσεις 
ευθύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση  τον καθιστά έναν έµπειρο πολιτικό, 
ο οποίος µε γνώση και σύνεση µπορεί να δώσει λύση στα προβλήµατα 
που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της περιοχής του ∆ήµου Αχαρνών. Πα-
ράλληλα όµως ο κ.Χάρης ∆αµάσκος και η παράταξη «∆.Ε.Κ.Α.», πλαισι-
ώνεται από µια οµάδα άξιων και ικανών συνεργατών που είναι έτοιµοι να 
εργαστούν µαζί του από την επόµενη µέρα των εκλογών για  να γυρίσει 
σελίδα ο ∆ήµος και να δηµιουργήσουµε όλοι µαζί ένα καλύτερο αύριο. 

Πως εκτιµάτε το καθένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
περιοχή σας;
Όπως σας ανέφερα και προηγουµένως τα προβλήµατα είναι πολλαπλά 
και φυσικά διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή στο ∆ήµο µας. Επιπλέον 
η ιεράρχηση που γίνεται για την επίλυσή τους είναι πιθανά υποκειµενική, 
εφόσον ο καθένας δίνει προτεραιότητα σε αυτά που θεωρεί κατά περίπτω-
ση σηµαντικά. Όπως προκύπτει βέβαια από την επαφή µας µε τους πολί-
τες ,τα θέµα της ασφάλειας ,της καθαριότητας και της αντιµετώπισης της 
παραβατικότητας φαίνεται πως απασχολούν κατά κύριο λόγο τους πολί-
τες ,ενώ έπονται άλλα που σχετίζονται µε τη βελτίωση και ανάπτυξη των 
υποδοµών, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την επέκταση  κοινωνικών δο-
µών καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου.

Πως επιθυµείτε να αξιοποιηθείτε από την επόµενη δηµοτική αρχή; 
Ποια  είναι τα άµεσα σχέδια που θα θέλατε να υλοποιήσετε στο πλαί-
σιο της συµµετοχής σας σε αυτή;
Η απόφαση αυτή είναι συλλογική και βέβαια δεν νοµίζω πως υπάρ-
χουν περιθώρια να διαφοροποιηθεί από την πραγµατική θέληση των 
δηµοτών µας, συνεπώς θα πρέπει να ενεργήσουµε σύµφωνα µε τα όσα 
περιγράψαµε προηγουµένως.  Σε ότι µε αφορά, όπως γνωρίζετε υπη-
ρετώ τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης για πολλά χρό-
νια. Παράλληλα η επιστηµονική µου κατάρτιση σε τοµείς που σχετίζο-
νται µε την Κοινωνιολογία και τη ∆ιοίκηση, µε ωθούν να προσπαθή-
σω στο πλαίσιο ενός εκσυγχρονισµένου µηχανισµού διοίκησης, να 
συµβάλλω στην εξασφάλιση καλύτερων σχολικών υποδοµών για τα 
παιδιά του ∆ήµου Αχαρνών, χώρων άθλησης και αναψυχής και πα-
ράλληλα επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών προς τους δηµότες µε 
στόχο τη δηµιουργία µιας δίκαιης  κοινωνίας  µε ίσες ευκαιρίες για 
όλους ,  που σέβεται τον πολίτη και επενδύει στο  µέλλον των παιδιών 
της εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο αύριο.

Tοπικά συµβούλια  ή τοπικές κοινότητες
Επιµέλεια:  Μπάµπης  Υφαντής

Σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµο που 
αφορά και στις ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, τα 
όργανα, τη σύνθεση, τις αρµοδιότητες και 
τη λειτουργία τους, ψηφίσαµε στις δυο τε-
λευταίες δηµοτικές εκλογές και για την Το-
πική Κοινότητα Αχαρνών καθώς και την 
Τοπική Κοινότητα Θρακοµακεδόνων. Οι 
δυο Τοπικές Κοινότητες τις προηγούµενες 
φορές συµπεριλαµβάνονταν στο ∆ηµοτι-
κό Ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασµού. Έτσι 
δεν έγιναν αντιληπτά ούτε η ύπαρξή τους, 
ούτε η σπουδαιότητά τους. Στις φετινές ∆η-
µοτικές εκλογές οι ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
εκλέγουν τους εκπροσώπους τους µε ξε-
χωριστό ψηφοδέλτιο, διαφορετικό από 
αυτό του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και 
σε διαφορετική κάλπη. Οι ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΕΣ έχουν αρµοδιότητες επαφής του 
δηµότη µε το ανώτατο όργανο του ∆ήµου 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Οι αρµοδιότητες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι:
Το συµβούλιο ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες στα όρια της τοπικής κοινότητας: 
1. διατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό συµβούλιο για τα ακόλουθα θέµατα: 
α) τον ορισµό των υπηρεσιακών µονάδων του δήµου που υπάρχει ανάγκη να λει-

τουργήσουν στην περιφέρειά του, 
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήµου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότη-

τα, γ) την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, 
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιµων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια 

της τοπικής κοινότητας, ε) την εκµίσθωση, χωρίς δηµοπρασία, δηµοτικών δασικών εκτά-
σεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας, στ) για την εκποίηση, εκ-
µίσθωση δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχεί-
ων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας. 2. Προτείνει στην επιτρο-
πή ποιότητας ζωής: α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών β) τις θέσεις όπου 
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία των εµποροπανηγύ-
ρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστη-
ριοτήτων στην περιφέρειά του, γ) τους χώρους στάθµευσης οχηµάτων 

3. Εισηγείται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλει-
οψηφία των µελών του, στο δηµοτικό συµβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική από-
φαση, για τη χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε 
οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη µείωση δηµοτικών φό-
ρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις 
πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής 
βοήθειας». 

4. ∆ιατυπώνει στην οικονοµική επιτροπή σύµφωνη γνώµη για την αποδοχή κληρο-
δοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπι-
κή κοινότητα 

5. Προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας. 

6. Εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα 
που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου, ανάλογα µε τις 
ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του. 

7. Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της τοπικής κοινότητας που, κατόπιν 
ελέγχου από την οικεία οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού 
του δήµου. 

8. Εκτός από τις παραπάνω αρµοδιότητες, το δηµοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε 
δηµοτικής περιόδου, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµα-
διαία Εφηµερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου, µπορεί να αναθέτει την άσκη-
ση αρµοδιοτήτων στα συµβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Όπως γίνεται αντιληπτό η σπουδαιότητα του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι πολύ 
µεγάλη και η ψήφος του καθενός απαραίτητη για την ανάδειξη των καλύτερων που µπο-
ρούν να εκπροσωπήσουν τον τόπο και τους δηµότες.

Σηµ. Ο Χαράλαµπος ΥΦΑΝΤΗΣ, είναι
Υποψ. Τοπικός Σύµβουλος, µε την παράταξη «ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ» 

ΠΑΣΟΚ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Επειδή το  ΠΑ.ΣΟ.Κ. ∆ΕΝ έδωσε χρίσµα σε κανέναν υποψήφιο 

∆ήµαρχο, στηρίζει ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους ∆ηµοτικούς 
και Τοπικούς Συµβούλους που βρίσκονται στα ψηφοδέλτια όλων των 

∆ηµοτικών Παρατάξεων για τον ∆ήµο Αχαρνών και είναι µέλη του. 

Ο Γραµµατέας ∆.Ο. ΑΧΑΡΝΩΝ
Ξυλογιάννης Απόστολος
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ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ (ΕΜΜΥ) ΛΑΖΑΡΟΥ
Υποψήφια Σύµβουλος - Τοπικό Συµβούλιο Αχαρνών

 Ξεκινήσαµε  το κοινό µας όραµα  από το  2014.
 Πορευόµαστε  µαζί  2015, 2016, 2017, 2018, 2019  τελική ευθεία 

 Φτάσαµε   το  στόχο.
 Κοινό µας όραµα  η Υπερήφανη Πόλη µας !!!  
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ (ΜΠΕΛΗΣ) 
Υποψήφιος Σύµβουλος ∆ηµοτικής Κοινότητας Αχαρνών

«Απο τούτες τις εκλογές, ο θεσµός 
του Τοπικού Συµβουλίου σε ρόλο 

καθοδηγητή ανάπτυξης για την πόλη µας»



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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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

       

 

 

 

    
 

 

  

 

 λία
λος

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

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

 

 µατίας
 µεινώνδας
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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

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 

       

 

 

 

    
 

 

  

 



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

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

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

Στόχος της συµµετοχής  µου στις επερχόµενες ∆ηµοτικές Εκλογές µε  τον συνδυασµό του Οδυσσέα Καµπόλη είναι
τόσο η άµεση πραγµατοποίηση ουσιαστικού και ανιδιοτελούς έργου προς όφελος του τόπου µας και των κατοίκων του,

όσο και η, µέσα από την απτή αποτύπωση αυτού στη ζωή στην πόλη µας, ανάδειξη της ενασχόλησης
µε τα κοινά στην πραγµατική της υπόσταση, απεγκλωβίζοντας την από τη σηµερινή,

της απαξίωσης, η οποία τείνει να αποµακρύνει  ακόµα και από το δικαίωµα της ψήφου την πλειοψηφία των συµπολιτών µας.

Αυτό που  ζητώ, είναι να µην αρνηθούµε το δικαίωµα µας του εκλέγειν, γιατί µόνο έτσι µπορούµε να διεκδικήσουµε
όλα αυτά που µας ανήκουν αλλά µας τα έχουν ιδιαίτερα, στο ∆ήµο µας , στερήσει.

Με ειλικρίνεια.   
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗΣ 
Μηχανολόγος - Μηχανικός 

Υποψήφιος  δηµοτικός σύµβουλος 

Υποψηφιότητα µε αξίες!!!
Φίλες  και  φίλοι,

Έχω γεννηθεί, εργάζοµαι και κατοικώ
µε την οικογένεια µου στις Αχαρνές.

Αποφάσισα να συµµετάσχω ενεργά ως υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος
γιατί ζω καθηµερινά τα χρόνια και  αυξηµένα προβλήµατα της πόλης µας .

Μοιράζοµαι τις ανησυχίες των συµπολιτών µου καθηµερινά
και θέλω να σταθώ δίπλα τους .

Γι’  αυτό χρειάζονται υπεύθυνες και βιώσιµες λύσεις.

Θέλω και Μπορώ να συµβάλλω µε όλες τις δυνάµεις µου,
ώστε να τα αντιµετωπίσουµε.

Έχω µάθει να Αγωνίζοµαι σκληρά για να πετυχαίνω τους στόχους,
να βρίσκω λύσεις στα προβλήµατα.

Ξέρω ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν υπάρχει θέληση,
γνώσει και διάθεση για εργασία.

Γι’ αυτό συµµετέχω στην παράταξη «Αχαρναί Υπερήφανος ∆ήµος» 
µαζί µε τον Άξιο και ∆υναµικό υποψήφιο ∆ήµαρχο  τον  ΣΠΥΡΟ  ΒΡΕΤΤΟ 

Τηλ.: 6985 032789 – 210 2409696
Ε: tasosxeile@gmail.com 

F: Tasos Xeile 
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*∆εξιώσεις  *Κοινωνικές Εκδηλώσεις  *Εvents  *Συνέδρια  *Σεµινάρια
∆ιεύθυνση:

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

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

Γιώργος Αθανασιάδης (Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών_

Σε µια δηµοκρατική Πολιτεία όλοι είναι σηµαντικοί, δεν περισσεύει κανείς
Η συµµετοχή σας στο ψηφοδέλτιο του δηµάρχου Γιάν-

νη Κασσαβού αποτελεί θετική έκπληξη. Ποιοι λόγοι σας 
οδήγησαν στο συγκεκριµένο ψηφοδέλτιο και όχι σε κά-
ποιο άλλο;
Μετά από αρκετά χρόνια ενάσχολησής µου µε τα δηµοτικά 
θέµατα των Αχαρνών και µε ώριµη σκέψη αποφάσισα να 
κατέβω στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης µε την παρά-
ταξη «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες» του δηµάρχου Γιάννη 
Κασσαβού.

Ο Γιάννης Κασσαβός είναι ένας έµπειρος και ικανός πο-
λιτικός στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστή η πολύχρο-
νη πορεία του στον δήµο Αχαρνών, η µαχητικότητα και η 
αποτελεσµατικότητά του στη µάχη για τα προβλήµατα της 
πόλης. ∆ικαιούται τη στήριξή µας για µια νέα θητεία ώστε να 
ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε µε αξιώσεις µέσα στην 
τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Ο ∆ήµος Αχαρνών 
δεν έχει περιθώρια για δοκιµές και πειραµατισµούς.

Γιατί να ψηφίσω εσάς και όχι κάποιον άλλο Υποψήφιο 
του Συνδυασµού;
Οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού 
«ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες» είναι αξιόλογοι και επιτυχηµέ-
νοι πολίτες στον κοινωνικό και επαγγελµατικό τοµέα. Αρκε-
τοί έχουµε και την εµπειρία της ενασχόλησης µε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.

Οπωσδήποτε η απόφαση για την εκλογή των δηµοτικών 
συµβούλων είναι στην κρίση και την επιλογή των κατοίκων 
των Αχαρνών. Σίγουρα όµως προέχει η δυναµική της παρά-
ταξης συνολικά και όχι των προσώπων.

Στην περίπτωση εκλογής σας και επικράτηση του Συν-
δυασµού, σε ποιό πόστο νοµίζετε ότι θα µπορούσατε να 
προσφέρετε;

Η απόφαση ενός πολίτη να ασχοληθεί µε τα κοινά είναι ύψι-
στο καθήκον και δηµοκρατική υποχρέωση. Είναι θέση και 
όχι αντίθεση. ∆εν έχει σηµασία από ποιο πόστο θα κληθεί 
κανείς να υπηρετήσει την πόλη τους πολίτες της. Αρκεί η δι-
άθεση για κοινωνική προσφορά, θέληση, σκληρή δουλειά, 
υπευθυνότητα , συνεργασίες , συµπόρευση και «καθαρό 
βλέµµα».

Έχετε εικόνα της κατάστασης των προβληµάτων του 
∆ήµου;
Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι µια αναπτυσσόµενη πληθυσµιακά 
και χωροταξικά µεγαλούπολη. Οι ανάγκες της πόλης σε τε-
χνικές υποδοµές καθώς και η συντήρηση των υπαρχουσών 
δοµών είναι φυσικό να διογκώνονται συνεχώς. Απαιτείται 
διαρκής φροντίδα για το οδικό δίκτυο, δίκτυο οµβρίων, απο-
χέτευση, διευθέτηση ρεµάτων, σχολικά κτίρια, παιδικούς 

σταθµούς, παιδικές χαρές, φωτισµό κλπ.

Αν µπορούσατε να υλοποιήσετε ένα έργο ποιο θα ήταν 
αυτό;
∆ιαρκής προσπάθεια και επισταµένη φροντίδα απαιτεί η βελ-
τίωση της καθηµερινότητας του πολίτη. 

Ειδικότερα, το έργο της ∆ηµοτικής Αρχής είναι δυσχερέ-
στατο και απαιτεί σκληρή δουλειά µε επιµονή, υποµονή και 
συνεργασία όλων των δυνάµεων της πόλης. Συνεργασία πα-
ρατάξεων του δηµοτικού συµβουλίου, των δηµοτικών συµ-
βούλων, των κοινωνικών και κρατικών φορέων και όλων 
των πολιτών.

Σε µια δηµοκρατική Πολιτεία όλοι είναι σηµαντικοί, δεν 
περισσεύει ΚΑΝΕΙΣ.

Όλοι Μαζί για τις Αχαρνές
Είναι µια σχέση Εµπιστοσύνης

5Κυριακή 12 Μαΐου 2019





Τέρµα Λεωφ. Τατοΐου l Βαρυµπόπη
l Τηλ. Κρατήσεων: 6976 604070 l 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
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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: 

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

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

l  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: 

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

δευση
l  ποδηλατόδροµο…µόνο για ποδηλάτες!
l  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

Φως Περισσότερο Φως... 
Μια από τις πιο σηµαντικές αρµοδιότητες της Πρωτοβάθµιας τοπικής Αυτοδιοίκησης 
είναι ο φωτισµός. Οι ∆ήµοι είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν επαρκή φωτισµό σε όλη 
την έκταση τους, ωστόσο έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο στο ∆ήµο µας τόσο από την 
σηµερινή αλλά και από τις προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές, να υπάρχει µια δυσλει-
τουργία στο τοµέα αυτό.

 Πλατείες που µαζεύονται και παίζουν µικρά παιδιά, περιφερειακοί δρόµοι, αλλά 
και συνοικίες ολόκληρες ΥΠΟ φωτίζονται, παρά το γεγονός ότι τόσο οι επαγγελµατίες 
όσο και οι απλοί ∆ηµότες πληρώνουν υψηλότατα ∆ηµοτικά τέλη. 

Αυτό το φαινόµενο πρέπει κάποια στιγµή να αλλάξει. 
∆εν δικαιούµαστε να αντιµετωπιζόµαστε σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Εκτός 

όλων των άλλων, ο επαρκής φωτισµός βοηθάει στην µειώσει της παραβατικότητας. 
Είναι προφανές ότι ακόµα και οι µικροκλοπές που κάνουν παραβατικά στοιχεία, θα 
µειωθούν στις περιοχές που υπάρχει έντονος φωτισµός. 

Και µπορεί ο ∆ήµος µας να είναι υπό οικονοµική επιτροπεία, αλλά τα χρήµατα για 
τον φωτισµό είναι µέσα στα ∆ηµοτικά τέλη που πληρώνουν όλοι οι ∆ηµότες. 

Επιπλέον τον τελευταίο καιρό εµφανίστηκαν στην αυτοδιοίκηση διάφορα Χρηµα-
τοοικονοµικά εργαλεία, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του φωτισµού των ∆ή-
µων. Ποιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η αλλαγή των συµβατικών λαµπτήρων σε 
LED όπου η αποπληρωµή τις επένδυσης ουσιαστικά γίνεται από την εξοικονόµηση που 
προκύπτει. Για εµάς η ενίσχυση του φωτισµού σε όλη την πόλη είναι ζήτηµα υψηλής 
προτεραιότητας. Σε συνδυασµό µάλιστα µε τον θεσµό, του τοπικού διαµεσολαβητή 
των ΡΟΜΑ, που φιλοδοξούµε να εισάγουµε για τις ευαίσθητες περιοχές του ∆ήµου 
µας, θεωρούµε ότι θα πέτυχουµε και να φωτιστεί καλύτερα όλος ο ∆ήµος µας, και να 
µειωθεί η παραβατικότητα. Ταυτόχρονα όµως µε την αλλαγή των λαµπτήρων σε LED 
θα εξοικονοµήσουµε ετησίως κάποιες χιλιάδες ευρώ, τα οποία θα µπορέσουµε να τα 
προωθήσουµε στην κοινωνική πολιτική του ∆ήµου µας. 

Όλα είναι θέµα πολιτικών επιλογών, και εµείς θα τολµήσουµε και θα πετύχουµε. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ. 
ΥΠΟΨ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αχαρνές Αλλαγή τώρα. 
Μέλος Πολιτικού Γραφείου Πράσινου Κινήµατος 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

l Τηλ.: 210 2401073
l Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές l Τ.Κ. 13674Για ετήσια καταχώριση

τύπου κάρτας κόστος
200 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.

Για ετήσια καταχώριση
ενός ογδόου, κόστος

300 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.

 ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ :
Λ. Φιλαδέλφειας 84 & Μπόσδα
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ :  
213 2072300-2, 210 2415300-2
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : 213 2072452
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα :
213 2072453
Γραφείο Τύπου :  213 2072527 / 523
Αντιδήµαρχος ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ :
213 2072 312
Αντιδήµαρχος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : 
213 2072 354
Αντιδήµαρχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ :  213 2072 441
Αντιδήµαρχος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ :
213 2072 356
Αντιδήµαρχος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:
213 2072 504
Αντιδήµαρχος ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 
213 2133 105

Αντιδήµαρχος ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :
213 2072 381
Αντιδήµαρχος ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ : 213 2072424
Οικονοµικές Υπηρεσίες :
213 2072351
Τεχνικές Υπηρεσίες : 213 2072441
Τµήµα  Μητρώου – ∆ηµοτολόγιο : 
213 2072 330-6
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής :
213 2123127
Καθαριότητα  Β. Τοµέα :
213 2140307 
Καθαριότητα  Ν. Τοµέα:
213 2072471
Τµήµα Περιβάλλοντος : 
213 2172 540
Τµήµα Πολεοδ- κων  Εφαρµογών: 
213 2072415
∆.Η.Φ.Α. :  210 24066630
∆Η.Κ.Ε.Α. : 210 2478507

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ∆ΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
Αρτηριακή Υπέρταση
∆υσλιπιδαιµίες
Λοιµώξεις
∆ιακοπή καπνίσµατος

   Ιατρείο: Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (Έναντι Ι.Ν. Αγ. Βλασίου)
   Τηλ.:  213 0447235 • Κιν. 6976 432 424

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις
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ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

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

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

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

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

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
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  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 µαθή-
µατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6942 864739. 10∆229
ΑΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια µε 18/ετή  εµπειρία παραδίδει 
ιδιαίτερα  µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες, σε Αχαρ-

νές και γύρω. Τηλ. 6976 854911. 6∆224.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τι-
µές λογικές. Τηλ. 6942 864789. 10∆226.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – 
Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 
601252. 6∆220
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού 
Πανε/µίου, µε master και πολύ µεγάλη εµπειρία, 
παραδίδει µαθήµατα για όλα τα επίπεδα  
(PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - µαθητές,  υποψη-
φίους Πανε/µιων, Ακαδηµιών Εµπ/κού Ναυ/κού, 
Αεροπορίας,  Ξεναγών, εργαζοµένους,  επαγγελ-
µατίες, εµπορική αλληλογραφία, ορολογία. 
Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία.  Τηλ. 6907653300

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.

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

27/5/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   
Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210/2448143

28/5/2019 ΤΡΙΤΗ l ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  Φι-
λώτα 50 Θρακ/κεδόνες.  ΤΗΛ. 210/2430183

29/5/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙ-
ΚΗ  Αριστοτέλους 132.  ΤΗΛ. 210/2462255

30/5/2019 ΠΕΜΠΤΗ l ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Κ.  (κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 
210/2316673

31/5/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Λεωφ. Καραµανλή 38-40.  ΤΗΛ. 
210/2446460

1/6/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥ-
ΣΗΣ Αριστοτέλους 185.  ΤΗΛ. 2102477442

2/6/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Πάρ-
νηθος 118.  ΤΗΛ. 2102403004

3/6/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ∆ΟΚΙΑ 
Πάρνηθος 102 ΤΗΛ. 2102476440

4/6/2019 ΤΡΙΤΗ l ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ Αγ. 
Τριάδος 1. ΤΗΛ. 2102440487

5/6/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ l ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος  ΤΗΛ. 
2102316737

6/6/2019 ΠΕΜΠΤΗ l ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Κιουρκατιώτη 25.  ΤΗΛ. 2102462194

7/6/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣ-
ΛΑΝ Αγίου ∆ιονυσίου 82 ΤΗΛ. 2102444771

8/6/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆Ο-
ΣΗΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 
2102477711

9/6/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ Λ. Θρακοµακεδόνων 117. ΤΗΛ. 
2102430204

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 26/5/2019 ΕΩΣ 9/6/2019ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ



«Μοντεσσοριανά Σχολεία και 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Erasmus+»

Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα “Erasmus+” αφορά στην µαθησιακή κινητικότητα προ-
σωπικού και µαθητών σχολείων, ώστε να βιώσουν τη µαθησιακή εµπειρία σε µια άλ-
λη χώρα. Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να βελτιώσουν τις γλωσ-
σικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή µε µια διαφορετική κουλτούρα και πολιτι-
σµό και να αναπτύξουν το αίσθηµα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης, διατροφής, διαβίωσης και διάφορες δράσεις των 
συµµετεχόντων. Τα «Μοντεσσοριανά Σχολεία» αιτήθηκαν στην Εθνική Μονάδα ∆ια-
χείρισης ΙΚΥ (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών)  να συµµετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα Erasmus+ για το σχολικό έτος 2018-2019 (µέτρο ΚΑ2, Σχολική Εκπαίδευση). 
Το πρόγραµµα εν τέλει εγκρίθηκε και βρίσκεται υπό υλοποίηση.

Τα Μοντεσσοριανά Σχολεία που εδρεύουν στη Βαρυµπόµπη και ένα µεγάλο δη-
µόσιο σχολείο της Λετονίας, το Saulkrastu Vidusskola από το προάστιο Saulkrasti, κο-
ντά στην πρωτεύουσα Ρίγα της Λετονίας, είναι τα σχολεία που συµµετέχουν στο πρό-
γραµµα, το οποίο έχει τίτλο «Generation Z at School». Η όλη διαδικασία αφορά στην 
παρακολούθηση µαθηµάτων, στην παρουσίαση της ιστορίας και του πολιτισµού της 
κάθε χώρας και στις µεθόδους διδασκαλίας που προτιµούν οι µαθητές από 11 έως 13 
ετών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του προγράµµατος έχουν προγραµµατιστεί διάφο-
ρες δράσεις µεταξύ των δυο σχολείων. Πιο σηµαντική βέβαια είναι η µετακίνηση µα-
θητών και δασκάλων. Έτσι, τον Μάρτιο του 2019 επισκέφθηκαν το σχολείο µας µα-
θητές και δάσκαλοι του συνεργαζόµενου σχολείου της Λετονίας για µια εβδοµάδα. 
Αργότερα, τον Μάιο, µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης καθώς και δάσκαλοι του σχολείου 
µας επισκέφθηκαν το σχολείο στη Λετονία.

Μαθητές και δάσκαλοι από τη Λετονία έφτασαν στις 24 Μαρτίου. Στις 25 Μαρτίου 
παρακολούθησαν τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγµα και κατόπιν επισκέφθηκαν 
το Μουσείο Ακρόπολης και ξεναγήθηκαν στην Πλάκα και στα Αναφιώτικα. Στις 26 θα 
παρακολούθησαν µαθήµατα στα Μοντεσσοριανά Σχολεία και οι µαθητές παρουσία-
σαν τις εργασίες τους για τον ελληνικό πολιτισµό. Γευµάτισαν στο σχολείο και το από-
γευµα επισκέφθηκαν το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος». Στις 27 Μαρτίου θα συνέχισαν 
τις εκπαιδευτικές τους εργασίες στο σχολείο και αφού γευµάτισαν στο σχολείο, το από-
γευµα επισκέφθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα. Στις 28 πραγµατοποίησαν 
εκπαιδευτική εκδροµή, µαζί µε τη Β΄ τάξη των Μοντεσσοριανών Σχολείων στο «Μέλι 
Αττικής» και το µεσηµέρι επισκέφθηκαν τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Την Παρα-
σκευή 29 Μαρτίου θα επέστρεψαν στη Λετονία.

Στις 30 Απριλίου µαθητές και εκπαιδευτικοί από τα Μοντεσσοριανά σχολεία ανα-
χώρησαν για τη Ρίγα της Λετονίας. Την 1η Μαΐου πραγµατοποίησαν εκδροµή για να 
γνωρίσουν την πόλη και επισκέφτηκαν µουσεία. Στις 2, 3 και 4 Μαΐου επισκέφθηκαν 
το συνεργαζόµενο σχολείο Saulkrastu Vidusskola, για να παρακολουθήσουν µαθή-
µατα και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Στις 5 Μαΐου πραγµατοποίησαν εκδρο-
µές στα αξιοθέατα της γύρω περιοχής και στις 6 Μαΐου  θα επέστρεψαν στην Αθήνα.

Τα Μοντεσσοριανά Σχολεία κάνουν ένα «άνοιγµα» στην ευρωπαϊκή κουλτούρα 
µε σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλ-
λά και κάθε ενδιαφερόµενο, όσον αφορά τον πολιτισµό και την εκπαίδευση µέσω βι-
ωµατικών εµπειριών και καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας. 

Καλή επιτυχία σε όλους!
Αργιανά Αγγελική

Εκπαιδευτικός
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Ο∆ΥΣΣΕΑΣ   ΚΑΜΠΟΛΗΣ 
«ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»
«Μαζί µπορούµε να αλλάξουµε τις Αχαρνές»
Λ ίγες ώρες έµειναν πριν πάµε στην κάλ-

πη. Η κρίση επιδείνωσε τα ούτως ή 
άλλως πολυποίκιλα προβλήµατα και 

θέτει µπροστά στις ευθύνες της τη ∆ηµοτική 
Αρχή. Για να κινητοποιηθούν οι δηµότες, πρέ-
πει κάπου να πιστέψουν αλλά ο διαχρονικός 
εµπαιγµός, βάζει εµπόδια στο δρόµο τους.

 Ναι, δεν είναι αργά και µπορούµε να γυρί-
σουµε σελίδα µε όραµα, σχέδιο και αποφασιστι-
κότητα µπορούµε να λύσουµε τα προβλήµατα 
του ∆ήµου µας, µπορούµε όλοι µαζί να αλλά-
ξουµε τις Αχαρνές. 

Πρώτα πρέπει να παραδεχθούµε την πραγ-
µατική κατάσταση και να κατανοήσουµε τις ευθύ-
νες γιατί τους υπαίτιους τους ξέρουν οι δηµότες 
των Αχαρνών, τους ξέρουµε όλοι. 

Πριν την κάλπη, πρέπει όλοι µας να ξεκαθα-
ρίσουµε τι θέλουµε για την επόµενη ηµέρα και 
ποιον θα εµπιστευτούν οι δηµότες των Αχαρνών 
ότι θέλει, µπορεί και θα βελτιώσει τις συνθήκες 
ζωής και το µέλλον του τόπου του. 

Η παρούσα κατάσταση πρέπει να ανατραπεί. 
Μπορούµε να ζήσουµε σε ένα ∆ηµο µε Καλή 
ποιότητα ζωής, µε αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και 
ασφάλεια.

 Καλώ τους συνδηµότες και τις συνδηµοτισ-
σες µου να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν µε 
στόχο το µέλλον που µας αξίζει, γνωρίζοντας ότι 
δεν µπορείς να επενδύεις σε αυτούς που δοκιµά-
στηκαν και απετυχαν αλλά και σε εκείνους που 
δεν διαθέτουν τεχνογνωσία και αποφασιστικότη-
τα. 

Όλοι ζητάµε το αντίδοτο στον τυχοδιωκτισµό 
και στους επαγγελµατίες των διαχειριστών στην 
τοπική κοινωνία. 

Προσωπικά, θέτω σε απόλυτη προτεραιότη-
τα να επίλυσω τη δύσκολη καθηµερινή ζωή των 
δηµοτών στις Αχαρνές, τα οικονοµικά του ∆ήµου 
και την εγκληµατικότητα. 

∆ιαθέτω µακρά εµπειρία στην ενάσκηση ∆η-
µόσιας εξουσίας και έχω χειριστεί αποτελεσµατι-
κά, στο πεδίο της επαγγελµατικής µου δράσης, 
διαφόρων ειδών ζητήµατα ανάλογης δυσκολίας. 

Το ίδιο θα κάνω και τώρα µε ακόµα περισσό-
τερη θερµή, καθώς η απόφαση µου να ασχολη-
θώ µε την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ενσυνείδη-
τη, καθαρή και στοχεύει στην ανύψωση του ∆ή-
µου Αχαρνών. 

Ζω µε την οικογένεια µου και θα ζω στις 
Αχαρνές και σας καλώ να καλυτερέψουµε τη ζωή 
µας. 

Με σχέδιο, όραµα, αποτελεσµατικότητα, 
αγάπη και σεβασµό για τον τόπο µας. 

Είναι δική σου επιλογή! 

Με εκτίµηση Οδυσσέας Καµπολης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   Ο∆ΥΣΣΕΑΣ  ΚΑΜΠΟΛΗΣ  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΑΛΕΞΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
4. ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
5. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ
6. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
7. ΓΚΕΤΣΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΚΙΜ 
8. ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
9. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
10. ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
11. ΖΕΡΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
12. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
13. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ 
14. ΚΑΛΕΣΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
15. ΚΑΡΓΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
16. ΚΑΡΝΗ (ΜΑΡΙΝΗ) ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
17. ΚΑΤΑΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
18. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ
19. ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
20. ΚΟΡ∆ΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
21. ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
22. ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
23. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ - ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
24. ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
25. ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
26. ΜΑΥΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
27. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

28. ΜΠΙΣΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
29. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
30. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
31. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
32. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
33. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
34. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
35. ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
36. ΠΑΡΑΣΧΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 
37. ΠΑΣΒΑΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
38. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
39. ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
40. ΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
41. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
42. ΣΚΡΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
43. ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
44. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
45. ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
46. ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
47. ΤΣΙΩΛΗ ΑΡΕΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
48. ΤΣΟΜΕΖΙ∆ΟΥ - ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ
49. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡ ΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΛΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΕΙΜΩΝΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Κοινότητα (πρ. ∆ηµοτική) Αχαρνών
1. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΚΕΤΣΑΙ  ΣΑΜΟΥΕΛΑ του ΑΓΚΙΜ
3. ∆ΑΜΙΑΝΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ
6. ΚΑΛΑΪΤΖΗ  ΜΥΡΣΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7. ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8. ΚΟΥΤΣΗ  ΑΜΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η  ΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10. ΜΕΛΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
11. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΟΥΤΣΙΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
13. ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
15. ΣΠΑΘΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
17. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
18. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
Κοινότητα (πρ. ∆ηµοτική)  Θρακοµακεδόνων

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΓΚΙΟΛΗ - ΧΑΡΙΤΙ∆Η  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
5. ΚΟΚΚΑΛΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΣΤΑΜΟΣ  ΑΛΦΡΕ∆ΟΣ του ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
7. ΦΑΡΑΖΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ  ΝΙΚΗΣ 
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Πεύκων 13 - Πλατεία Βαρυµπόµπης



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

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



Γκολέµης Παναγιώτης
Σε κάθε ∆ηµότη του ∆ήµου µας, βιώνοντας την άσχηµη κατά-
σταση που έχει περιέλθει, του τίθεται το δίληµµα να διαλέξει 
ανάµεσα στη στείρα κριτική ή αν θα «σηκώσει µανίκια» και θα 
πάρει µέρος στην προσπάθεια να λυθούν τα προβλήµατα του.  
Σε αυτό το δίληµµα βρέθηκα να απαντήσω και εγώ. ∆ιάλεξα να 
πάρω µέρος στον αγώνα και στην προσπάθεια, ώστε ο ∆ήµος 
των Αχαρνών να φύγει από την αφάνεια και να πάρει τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο που του αξίζει. 
Μαζί µε το Σπύρο το Βρεττό θα επιχειρήσω να βάλω ένα λιθα-
ράκι και να βοηθήσω τον τόπο που µεγάλωσα και ζω.

ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Οικονοµολόγος - Ασκούµενος 

Ορκώτος Λογιστής 



ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΝΗ 
- ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»
ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
ΘΡΑΚ/∆ΟΝΩΝ- ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

Συνδηµότισσες και συνδηµότες, 

Οι Θρακοµακεδόνες όπως και η Βαρυµπό-
µπη, δύο από τα οµορφότερα κοµµάτια του δή-
µου των Αχαρνών αποτελούν τη µεγαλύτερη 
πρόκληση όσον αφορά στην ανάδειξη τόσο της 
µοναδικής τους οµορφιάς όσο και της ιστορικό-
τητάς τους. 

Κάθε προσέγγιση θα πρέπει να γίνει µε από-
λυτο σεβασµό στον πρότυπο οικιστικό χαρακτή-
ρα των περιοχών αυτών αλλά και στις ανάγκες 
των κατοίκων. 

Ως Τοµεάρχης Θρακοµακεδόνων- Βαρυµπό-
µπης και ως υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος µε 
τη δηµοτική παράταξη «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών, 
γνωρίζω από πρώτο χέρι τόσο τις ανάγκες όσο και τις απαραίτητες παρεµβάσεις που πρέ-
πει να πραγµατοποιηθούν.

Στο πρόγραµµά µας, έχουµε φροντίσει να συµπεριλάβουµε όλα όσα αφορούν τις δύο 
αυτές περιοχές όσον αφορά στα έργα υποδοµών που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν άµε-
σα αλλά και στο καίριας σηµασίας ζήτηµα της προστασίας του πρασίνου που µας περιβά-
λει. 

Σε αυτές τις δηµοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου, βρίσκοµαι στο πλευρό του Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη, ενός ανθρώπου µε δείγµατα γραφής στην αυτοδιοίκηση, όραµα και αποδε-
δειγµένη ικανότητα να πραγµατοποιήσει καινοτόµες παρεµβάσεις που θα εξασφαλίζουν 
τόσο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όσο την ασφάλειά και την αντιπυ-
ρική θωράκιση των περιοχών µας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας ζητώ να µε τιµήσετε µε την ψήφο σας στις επικεί-
µενες δηµοτικές εκλογές µε τη διαβεβαίωση ότι θα σταθώ αντάξια της εµπιστοσύνης σας. 
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Ακούγοντας το Κράτος να καταρρέει στο Μάτι

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης
Ιατρός - Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος Ανατολικής Αττικής µε 
τη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Αττική» του υποψήφιου Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη

Φίλες και φίλοι,
Λίγες µέρες πριν έρθει η ώρα να ρίξετε
την ψήφο σας στην κάλπη, θέλω να ζητήσω
τη στήριξή σας ως υποψήφιος Περιφερειακός
Σύµβουλος Ανατολικής Αττικής,
µε Περιφερειάρχη τον Γιώργο Πατούλη.
Υπόσχοµαι να µην σας απογοητεύσω,
αν µε εκλέξετε, καθώς είµαι γνώστης
των πολλών προβληµάτων της περιοχής µας,
µε µείζον θέµα την αποκατάσταση
των πυροπαθών των δήµων Μαραθώνα
και Ραφήνας-Πικερµίου, αλλά και την αναβάθµιση
της ποιότητας ζωής στο ευλογηµένο 
-από κάθε άποψη- κοµµάτι της Ανατολικής Αττικής.
Με πολλή δουλειά και µεράκι, η Περιφέρειά µας
µπορεί να αξιοποιηθεί ακόµα περισσότερο
και να µετατραπεί σε πόλο έλξης πολιτών
τόσο τουριστικά όσο και ιστορικά.

Πάµε δυνατά µε πίστη ότι την Κυριακή 26 Μαΐου η νίκη θα είναι µαζί µας.

Σας ευχαριστώ!

προσευχή του εκεί, µεσοπέλαγα, πριν συνεχίσει 
να ψάχνει στο σκοτάδι για άλλους ανθρώπους.
Οι ιστορίες είναι αµέτρητες. Οσοι οι νεκροί 
(έφτασαν τους 102 την περασµένη εβδοµάδα) 
και περισσότερες. Ιστορίες ανθρώπων που χά-
θηκαν τόσο άδικα και άλλων που σώθηκαν, αλλά 
εννέα µήνες µετά παλεύουν ακόµα µε τα τραύµα-
τα εκείνης της τραγικής ηµέρας.

Οι πρώτοι νεκροί και η σύσκεψη 
υπό τον πρωθυπουργό
Ακούγοντας τα ηχητικά είναι σαφές πως όλοι 
ήξεραν από νωρίς το εύρος της καταστροφής. 
Στις 19.50, ένας πυροσβέστης ενηµερώνει πως 
έχει βρει στην άκρη ενός δρόµου στο Κόκκινο Λι-
µανάκι άτοµο µέσης ηλικίας νεκρό. Στο συντονι-
στικό, όµως, «είναι σε άρνηση». «Μια επιφύλαξη, 
µήπως έχει απλά χάσει τις αισθήσεις; ∆εν είναι 
και γιατρός ο συνάδελφος», λένε µεταξύ τους. 
Οµως, πυροσβέστες, άνθρωποι του ΕΚΑΒ, της 
Αστυνοµίας, τηλεφωνούν πλέον συνεχώς και 
ενηµερώνουν για τους νεκρούς που εντοπίζουν. 
Μέσα σε σπίτια, στον δρόµο, µέσα σε αυτοκίνητα, 
στην παραλία, παντού.
Ενόψει της σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό, 
ο αξιωµατικός υπηρεσίας τηλεφωνεί στο ΕΚΑΒ 
για να µάθει τον αριθµό των νεκρών που έχουν 
ήδη παραλάβει. «Εχουµε παραλάβει έναν, αλλά 

υπάρχουν πολλά περιστατικά και το 
ξέρει και η Πολιτική Προστασία». Η 
εντολή που είχαν ήταν να περισυλ-
λέγουν τους νεκρούς µόνο εάν ήταν 
στη µέση του δρόµου. Εάν ήταν µέσα 
στα σπίτια, δεν τους παραλάµβαναν. 
Είναι τουλάχιστον αφελές κάποιος 
να ισχυριστεί πως όσοι κάθισαν 
στο τραπέζι της σύσκεψης εκείνο το 
βράδυ δεν ήξεραν ακριβώς το τι εί-
χε συµβεί. Παρ’ όλα αυτά, µπροστά 
στις κάµερες, ο πρωθυπουργός, οι 
υπουργοί και η ηγεσία της Πυροσβε-
στικής επέλεξαν να συζητήσουν για 
το πόσα οχήµατα βρίσκονταν στην 
περιοχή, τι καιρό θα έκανε την επο-
µένη και την ώρα που θα πετούσαν 
τα πρώτα εναέρια µέσα το πρωί.
Οι συνοµιλίες του επιχειρησιακού 
και συντονιστικού κέντρου φωτί-
ζουν πολλές και διαφορετικές πτυ-
χές των γεγονότων της 23ης Ιου-
λίου: τις δυσκολίες, την ένταση, την 
απόγνωση και τα µοιραία λάθη. Αλ-
λά κυρίως, λένε την ιστορία ενός 
Κράτους που είχε πραγµατικά κα-
ταρρεύσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο στις 
περισσότερες κλήσεις στη διάρκεια 
αυτών των οκτώ κρίσιµων ωρών.

Το ξενοδοχείο
Φαίνεται έντονα και στα τηλεφωνήµατα που έγι-
ναν για το ξενοδοχείο Ραµάντα. Οι εργαζόµενοι 
του ξενοδοχείου έδιναν πραγµατική µάχη για να 
σωθούν οι 400 άνθρωποι που είχαν βρει κα-
ταφύγιο εκεί. Ο διευθυντής έβρεχε µε µάνικες 
τις δεξαµενές υγραερίου του ξενοδοχείου όταν 
οι φλόγες κυριολεκτικά είχαν φτάσει στην πόρτα 
και ο ιδιοκτήτης προσπαθούσε να έρθει από την 
Αθήνα για να βοηθήσει. Από τον δρόµο καλού-
σε συνεχώς την Πυροσβεστική και όπου αλλού 
µπορούσε, ζητώντας βοήθεια για να εκκενωθεί 
το ξενοδοχείο.
«∆εν µπορείτε εσείς µε κάποιον τρόπο, µε κάποια 
λεωφορεία ενδεχοµένως, κάπως να το φροντί-
σετε;» τον ρωτούν από το κέντρο. «Εγώ µπορώ 
να κανονίσω τα λεωφορεία, αλλά δεν υπάρχει 
πρόσβαση. Εγώ ο ίδιος δεν µπορώ να φτάσω», 
απαντάει εκείνος σαστισµένος. Κάποια στιγµή, ο 
εκπρόσωπος του τότε γενικού γραµµατέα Πολιτι-
κής Προστασίας τηλεφωνεί στην Πυροσβεστική 
για την υπόθεσή του: «Ρε συ, αυτός ξαναπήρε, 
και να ξέρεις, παίρνουν από ψηλά γι’ αυτόν, πο-
λύ ψηλά. Μην λέµε τώρα ονόµατα. Μου λέει έχω 
θέµα. Τετρακόσιες ψυχές, ξέρω γω τι µου ’λε-
γε εκεί πέρα. Ρε συ, κάνε έναν κόπο ξανά. Πάρε 
τουλάχιστον να του δείξεις... Μην καεί κανείς και 
µας πει αυτός τίποτα και µπλέξουµε».
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Μ πορεί να πετύχει ο στόχος για αύξηση των κρα-
τικών εσόδων χωρίς να χρειαστεί να επιβληθούν 
φόροι επί… δικαίων και αδίκων; Μπορεί ορισµέ-

νοι να σπεύσουν να µιλήσουν για ουτοπίες και χίµαιρες, 
αλλά η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, είναι δυνατόν, 
εφόσον η πολιτική βούληση υπάρχει, να αυξηθούν τα 
κρατικά έσοδα, χωρίς να επιβληθούν νέοι ή να αυξηθούν 
οι υφιστάµενοι φόροι. Και αυτό χωρίς να χρειαστεί να 
ανακαλύψουµε τον τροχό, καθώς, αρκεί να µελετήσουµε 
το παράδειγµα άλλων χωρών. Ας πάρουµε όµως τα πράγ-
µατα από την αρχή.

Η λέξη-κλειδί είναι «non-dom», δηλαδή το καθεστώς µη – 
κατοίκου (non-dom), που έχουν θεσµοθετήσει πολλές χώρες, 
ανά τον κόσµο, µε στόχο την προσέλκυση των πολυεκατοµµυ-
ριούχων του πλανήτη ή των ατόµων υψηλότατης καθαρής θέ-
σης (Ultra high-net-worth individuals-UHNWI), όπως είναι, δι-
εθνώς, ο όρος.

Γιατί, όµως, να επιδιώκει µία χώρα να προσελκύσει τους 
UHNWI, που υπολογίζεται ότι διαθέτουν περιουσία, κατ’ ελά-
χιστον 30 εκατ. δολαρίων; Επειδή οι συγκεκριµένοι άνθρωποι 
αναζητούν, διαρκώς, καλύτερη φορολογική µεταχείριση για 
τα εισοδήµατά τους. ∆εν είναι τυχαίο ότι σύµφωνα µε πρόσφα-
τη έρευνα της συµβουλευτικής εταιρείας Knight Frank, το 26% 
των υπερπλουσίων, παγκοσµίως, σχεδιάζει να µεταναστεύσει 
και να αγοράσει ένα σπίτι εκτός του µόνιµου τόπου διαµονής 
τους. Στην Ελλάδα, χορηγούµε άδεια διαµονής σε υπηκόους 
τρίτων χωρών έναντι αγοράς σπιτιού αξίας τουλάχιστον 

250.000 ευρώ ή επένδυσης σε άυλους τίτλους, όπως κρατικά 
οµόλογα, προθεσµιακές καταθέσεις κτλ.

Ουδείς αµφισβητεί ούτε τα δηµοσιονοµικά οφέλη του προ-
γράµµατος «Χρυσή Βίζα», που εφαρµόζεται από τα µέσα του 
2013, ούτε τις θετικές προσδοκίες της αντίστοιχης -πολύ νεότε-
ρης- πρωτοβουλίας για άυλους τίτλους. Παρ’ όλ’ αυτά, το κε-
νό ως προς την προσέλκυση των Κροίσων είναι υπαρκτό. Κε-
νό που έρχεται να καλύψει το καθεστώς non-dom, δηλαδή η 
θέσπιση ενός ελκυστικού οριζόντιου φορολογικού συντελε-
στή (flat tax rate) για το σύνολο των παγκοσµίων εισοδηµά-
των ενός πολυεκατοµµυριούχου. Η Ελλάδα, για παράδειγµα, 
θα µπορούσε να προσφέρει ως δέλεαρ στους υπερπλουσίους 
ένα flat tax rate για τα παγκόσµια εισοδήµατά τους, µε αντάλ-
λαγµα τη µεταφορά της φορολογικής έδρας τους στη χώρα 
µας. Η πρωτοβουλία αυτή, όπου έχει υιοθετηθεί, διεθνώς, έχει 
ενισχύσει σηµαντικά τις επενδύσεις και την καταναλωτική δα-
πάνη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, το 2017, η Ιταλία νοµο-
θέτησε την επιβολή ανώτατου φόρου έως 100.000 ευρώ για 
όσα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, µεταφέ-
ρουν τη φορολογική έδρα τους στη χώρα. Ως προϋποθέσεις 
έθεσε οι ultra-rich, στους οποίους απευθύνεται το µέτρο, να 
µην είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας τα τελευταία εννέα 
χρόνια, να αγοράσουν κατοικία και να ζουν στην Ιταλία για ένα 
ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Οι υπερπλούσιοι µπορούν να κά-
νουν χρήση του συγκεκριµένου προγράµµατος για µέχρι 15 

χρόνια, διατηρώντας τη δυνατότητα να αποσυρθούν από αυ-
τό όποτε επιθυµούν. Αποτέλεσµα; Η χώρα έχει καταφέρει να 
προσελκύσει σηµαντικό αριθµό UHNWI στους οποίους ανή-
κουν και Ιταλοί πολυεκατοµµυριούχοι, που διατηρούσαν, 
εκτός Ιταλίας, τη φορολογική έδρα τους.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ιταλία ψήφισε τον σχετικό νόµο 
για το καθεστώς µη-κατοίκου, µετά από τροποποιήσεις που 
πραγµατοποίησε η Μεγάλη Βρετανία στο δικό της αντίστοιχο 
πλαίσιο, καθιστώντας το λιγότερο ελκυστικό. Πάντως, η Γηραιά 
Αλβιώνα, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Βασιλικής 
Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Εσόδων και Τελωνείων για τα έσοδα από 
φορολογούµενους non-dom εισέπραξε, για τη χρήση 2016-
2017, το αστρονοµικό ποσό των 10,8 δισ. ευρώ.

∆εδοµένου ότι η Ελλάδα ουδόλως υστερεί, τουλάχιστον 
ως προς τις υποδοµές και τις κλιµατολογικές συνθήκες, σε σχέ-
ση µε την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την 
Ιρλανδία, που παρέχουν ισχυρά κίνητρα προσέλκυσης των πο-
λυεκατοµµυριούχων, έχει, ίσως, έρθει η ώρα να σκεφτούµε 
σοβαρά την υιοθέτηση του καθεστώτος non-dom. Εκτός από 
τα δηµοσιονοµικά οφέλη και την τόνωση της αγοράς πολυτε-
λούς κατοικίας, θα βελτιώσει σηµαντικά την εικόνα της χώρας 
και θα ενισχύσει την υπεραξία του τουριστικού προϊόντος της.

* O κ. Κωνσταντίνος ∆έδες είναι δικηγόρος – 
Μέλος του τοµέα Ανάπτυξης της Ν.∆.

∆ηµοσιεύτηκε στο www.capital.gr

Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Ένα δοκιµασµένο εργαλείο για άµεσα κρατικά έσοδα

Καλή Ανάσταση σε όλους
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)

1. ΑΛΕΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2. ΑΛΤΙΚΑΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΑΜΑΝΑΤΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ) του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
4. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
5. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆Η ΟΛΓΑ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
6. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΒΑΒΟΥΡΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
11. ΒΡΕΤΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΓΑΒΡΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΘΙΜΟΥ
14. ΓΕΛΑ∆ΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ - ΛΟΥΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ
16. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΒΒΑ
17. ΕΦΡΕΜΙ∆ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
18. ΖΑΒΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19. ΖΕΪΤΙΝΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
21. ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
22. ΚΑΦΕΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
23. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24. ΚΟΤΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
26. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
29. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30. ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
31. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
33. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
34. ΜΕΝΤΕΣΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
35. ΜΠΑΛΝΤΑΤΣΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΥΛΟΥ
36. ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
37. ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
38. ΝΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
39. ΠΑΝΤΕΛΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
40. ΠΑΠΑ∆ΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
41. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
42. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
43. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
44. ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45. ΠΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
46. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
47. ΠΡΑΣΑ∆Α ΑΘΗΝΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ
48. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ∆ΑΜΙΑΝΟΥ
49. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
50. ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
51. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
52. ΣΟΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
53. ΣΥΡΑΝΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
54. ΤΑΪΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
55. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
56. ΤΟΣΟΥΝΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
57. ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

58. ΤΣΑΝΙΚΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
59. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
60. ΤΣΟΡΠΑΤΣΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
61. ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
62. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
63. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
(Μέχρι έναν (1) σταυρό)
1. ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΓΚΟΝΗ-ΑΛΕΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
5. ΜΑΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Κοινότητα (πρ. ∆ηµοτική) Αχαρνών
1. ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ  ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
3. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΟΡ∆ΑΝΗ
5. ΒΕΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
6. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7. ΖΑΠΟΥΝΙ∆ΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΘΕΙΑΚΟΥ  ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΚΟΠΑΛΙ∆ΗΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
11. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆Η  ΝΙΝΑ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
12. ΛΥΚΟΥ∆Η  ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13. ΜΑΒΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΜΑΒΙ∆ΗΣ  ΓΚΟΡ∆ΗΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ
15. ΜΑΝΤΑ  ΕΡΑΣΜΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16. ΜΟΥΣΚΟΪ∆ΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΠΕΤΡΟΥ
17. ΝΙΚΟΛΕΝΚΟ  ΑΛΕΞΑΝΤΡ του ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ
18. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
19. ΠΕΪ∆Η   ΟΛΓΑ του ΗΛΙΑ
20. ΣΑΒΙΝΟΒ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ
21. ΣΥΡΑΝΙ∆ΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ
22. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ
23. ΦΙΤΟΖΟΒ  ΓΙΟΥΡΙ του ΙΩΑΝΝΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
Κοινότητα (πρ. ∆ηµοτική)  Θρακοµακεδόνων
1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ
2. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΓΚΑΜΠΡΑΝΙ∆ΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ
6. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΗΛΙΑ∆Η  ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ
8. ΚΑΛΑΪΤΣΙ∆ΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α
9. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ  ΣΟΦΙΑ (ΜΠΑΚΑΛΗ) του ΙΑΚΩΒΟΥ
10. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11. ΠΑΠΑΠΟΥΛΟΥ  ΤΡΙΑ∆Α του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΒΑΡΟΤΣΗ ΗΡΩ του ΖΑΧΑΡΙΑ
5. ΒΕΝΕΤΙΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΒΙ∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
8. ΓΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
9. ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10. ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
11. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ∆ΑΓΚΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13. ∆Ε∆ΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΕΥΤΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15. ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16. ΖΕΝΙΝΑ ΙΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
17. ΖΕΪΤΕΝΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
18. ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. ΚΑΒΑΖΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
20. ΚΑΜΗΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
21. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
22. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
23. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ
24. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
25. ΚΕΜΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
26. ΚΕΣΩΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
27. ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
28. ΚΡΟΥΓΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΡΙΠΙ∆Η
29. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
30. ΜΑΚΡΙ∆Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
31. ΜΑΤΖΑΝΑ ΘΕΑΝΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32. ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ
33. ΜΕΣΤΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
34. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
35. ΜΠΕΣΧΜΕΛΝΙΤΣΙΝ ΣΥΜΕΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
36. ΠΑΝΑΪΛΙ∆ΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
37. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
38. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
39. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
40. ΠΑΡΑΣΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
41. ΠΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
42. ΡΑΜΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
43. ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΒΡΑΑΜ
44. ΣΑΜΟΥΡΓΑΣΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
45. ΦΥΤΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ
46. ΧΑΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
(Μέχρι έναν (1) σταυρό)

1. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ
2. ΚΑΒΑΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Κοινότητα (πρ. ∆ηµοτική) Αχαρνών

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
Κοινότητα (πρ. ∆ηµοτική)  Θρακοµακεδόνων

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής
Περιφέρειας Αχαρνών
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΑΚΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΥΝΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
∆ΟΥΡΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΙΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
ΚΟΕΝ ΜΑΤΙΛΝΤΑ του ΙΩΣΗΦ
ΚΟΕΝ ΣΑΝ∆ΡΑ του ΙΩΣΗΦ
ΚΟΝΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝ∆ΡΕΑ
ΚΟΡΑΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΠΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝ∆ΡΕΑ
ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΜΕΝΤ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΑΖΙΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΙΛΙΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΠΟΓΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΛΕΞ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΑΝΙΑΚΟΥ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑ∆Ε∆Ε ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΡΑΪΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ (ΛΙΝΑ) του ΗΛΙΑ
ΣΕΡ∆ΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΣΙΣΜΑΝΙ∆Η ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΕΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΤΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΖΕΡΜΠΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΡΟΥΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΧΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΑΚΣΟΝ) του ΖΗΣΗ

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής 
Περιφέρειας Θρακοµακεδόνων
(Μέχρι έναν (1) σταυρό)
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ ΜΟΛΦΕΤΑ ΚΛΑΙΡΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΥ
ΣΑΡΡΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

«ΝΕΑ  ∆ΥΝΑΜΗ -
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ

«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ  

∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ
∆ΟΥΡΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) 

Yποψήφια ∆ήµαρχος
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
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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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   09  Ιουνίου  2019 και ώρα 9.30 π.µ., ΕΤΗ-

ΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου  και  
Παύλου –Αχαρναί, για την ανάπαυση  της  ψυχής του πολυαγαπη-

µένου µας, Πατέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΚΥΤΙΝΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Παναγιώτα 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Χαράλαµπος  και  Χαρά Κυτίνου,  Αλεξάνδρα  και  
Νικόλαος Λάσκος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Παναγιώτα  και  Ματθαίος, 
Αθανάσιος, Μαριαλένα

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ: Ευάγγελος, Χριστιάνα
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 & ώρα 9:30 π.µ.
ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου Αχαρναί
Για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ: Παναγιώτης, Κλειώ
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπύρος, Παρασκευή

ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΣΗ
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40/HMEPO   ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

  Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 02  Ιουνίου 2019  και ώρα 7:30 π.µ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ  ΘΕΙΑ  ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ, χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου µητροπολίτου  Ιλίου – Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. κ. Αθηναγόρου  και εν συνεχεία  40/ΗΜΕΡΟ   ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Αγίου ∆ηµητρίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

της πολυαγαπηµένης µας Συζύγου, Αδελφής, Γιαγιάς και  Θείας

ΕΥΤΥΧΙΑΣ    ΠΡΙΜΠΑ
«Πρεσβυτέρας»

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ιερεύς Κωνσταντίνος   Πρίµπας
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο  καφές θα προσφερθεί  στο Πνευµατικό Κέντρο του Ναού

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  02  Ιουνίου 2019  και ώρα 9:30 π.µ. 
40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό   Κοιµήσεως  Θε-

οτόκου  – Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  της  λα-
τρευτής  µας Συζύγου, Μητέρας, Θυγατέρας και Αδελφής

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Χρήστος Νικολαϊδης 

Ο ΥΙΟΣ : Αθανάσιος-Αντώνιος
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : Κωνσταντίνα Καραγιάννη, 

Νικόλαος και ∆ιονυσία ∆ούνη
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ Κωνσταντίνος Καραγιάννης και Ιωάννα, 

Βασίλειος ∆ούνης
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  - ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήριε  στο  κυλικείο του Ναού 

Ευχαριστούµε   από  καρδιάς, όλους όσοι, 
µας συµπαραστάθηκαν στο  πένθος µας, για 

την απώλεια του πολυαγαπηµένους µας,
Συζύγου – Πατέρα, Παππού και  Θείου   

ΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚΑ 
Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους  

κατέθεσαν Στέφανο στη σορό του.

Η οικογένεια του

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 & ώρα 9:30 π.µ., ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρ-
ναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύ-

γου, Πατέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ : Χριστίνα και Χαράλαµπος, Στέφανος και Άννα
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Γεώργιος, ∆ηµήτρης και Μαρίνα, 

Χαρίλαος, Μαρία, Γεώργιος
ΤΑ  ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο καφές και τα  συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ

Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ  09  Ιουνίου 2019 και ώρα 09.30 π.µ. 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- 

Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας, Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και  Θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   ΠΙΓΚΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  ∆ηµήτριος

 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Παναγιώτα και  Φώτης Σερεµέτης, 
Ευαγγελία  και  ∆ηµήτρης Πουλιέζος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ∆ηµήτρης, Μάριος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο ΚΑΦΕ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ
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ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ
ΙΡΙ∆ΟΣ 1   - ΜΟΝΟΜΑΤΙ  - ΑΧΑΡΝΕΣ 

Τηλ. : 210-2461913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Το  νέο διοικητικό συµβούλιο
Τα νέα νεοεκλεγµένα µέλη του Συλλόγου Μονοµατίου που προέκυψαν από της πρόσφατες  

αρχαιρεσίες της 12-5-2019. Είναι (σε σώµα που συγκροτήθηκε οµόφωνα): 
Πρόεδρος -ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΣ ΒΑΣΙΑΕΙΟΣ, Αντιπρόεδρος - ΚΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ. Γραµµατέας - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓ., Ταµίας - ΣΑΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος - ∆ΡΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Το νέο ∆.Σ. σας ευχαριστεί δέρµα για την προσέλευση σας στις εκλογές.
Μετά τιµής 
Το νέο ∆.Σ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ το γένος  ΤΣΙΡΩΝΗ, γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ   - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΧΛΙΑΠΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  το γένος  ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗ, γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ 
,δηλώνουν πως θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στην  ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΑΛΕΝΤΖΙ – ΜΑΡΑΘΩ-
ΝΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  του  ΑΝ∆ΡΕΑ  και της  ΕΛΙ-
ΣΑΒΕΤ  το γένος  ΤΑΞΙ∆ΟΥ, γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥ-
ΣΙ -   ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ   - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η   ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ    ΠΩΛΙΝΑ  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
και της  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  το γένος   ΘΕΟΦΑΝΙ∆Η, γεννή-
θηκε στην  ΓΕΩΡΓΙΑ   και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ,  δηλώνουν πως θα έλθουν σε γάµο που θα 
γίνει στον  ΑΓΙΟ  ΡΩΣΣΟ – ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    του  ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥΣ   και της  ΕΙΡΗΝΗΣ   το γένος  ΜΙΣΤΡΙ∆Η, γεννή-
θηκε στη ΡΩΣΙΑ   και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ   - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η   ΣΑΣΑΡΙ∆ΟΥ  ΕΛΠΙ∆Α  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  
ΕΛΕΝΗΣ   το γένος   ΓΑΒΡΙ∆Η, γεννήθηκε στην  ΝΙΚΑΙΑ  
- ΠΕΙΡΑΙΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, δηλώ-
νουν πως θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΒΙΚΕΛΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  του   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  και της  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ   το γένος  ΣΙΟΥΤΗ, γεννήθηκε  στην   
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και 
η   ΖΑΓΚΟΥ    ΕΥΓΕΝΕΙΑ   του  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ   και της  
∆ΗΜΗΤΡΑΣ  το γένος    ΧΑΝΤΖΗ, γεννήθηκε στην  ΦΥ-
ΓΑΛΙΑ – ΗΛΕΙΑΣ    και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ,  δηλώνουν πως θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στην  ΜΑΝ∆ΡΑ  – ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
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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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