
∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 ● Έτος 9ο ● Αρ. Φύλλου: 220 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

Σάρωσε η  Ευρώπη
Κοσµίδη στις
Περιφερειακές Εκλογές  

Ο Σπύρος Βρεττός 
είναι ο νέος δή-
µαρχος Αχαρνών 

για τη δηµοτική θητεία 
2019-2023. Σύµφωνα µε 
τα επίσηµα στοιχεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών 
και µε ενσωµατωµένα τα 
142 από τα 142 εκλογικά 
τµήµατα ο κ. Βρεττός συ-
γκεντρώνει ποσοστό 
51,50% έναντι 48,50 % 
του Χάρη ∆αµάσκου.

Η  Παράταξη του κ. 
Βρεττού, «ΑΧΑΡΝΕΣ  ΥΠΕ-
ΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ» κατέ-
λαβε  την πρώτη θέση  συ-
γκεντρώνοντας  ποσοστό  
22,15 % και στον α΄ γύρο 
των εκλογών, λαµβάνο-
ντας 10 έδρες στο νέο ∆η-
µοτικό Συµβούλιο, ενώ η 
Παράταξη «∆.Ε.Κ.Α.» του 
κ.  Χάρη  ∆αµάσκου, κατέ-
λαβε την δεύτερη µε  20,12 
%  και  έχει 9 έδρες. 

Συνεπώς, καµία ∆ηµο-
τική παράταξη δεν θα έχει 
πλειοψηφία στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και άρα  ανα-
µένονται  συνεργασίες, 
όπως ορίζει ο νέος Νόµος 
της Απλής Αναλογικής. 

Έτσι ο νέος δήµαρχος θα 
κληθεί να  υπερβεί  διαφο-
ρές και προσεγγίσεις προ-
κειµένου να προχωρήσει 
στην υλοποίηση του προ-
γράµµατός του για τον ∆ή-
µο Αχαρνών.

Μήνυµα ενότητας και 
σκληρής δουλειάς έστειλε 
ο νέος δήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός απευ-
θυνόµενος στον κόσµο 
που συγκεντρώθηκε από 
νωρίς το βράδυ της Κυρια-

κής  2 Ιουνίου,  στο εκλο-
γικό κέντρο του συνδυα-
σµού «Αχαρνές Υπερήφα-
νος ∆ήµος».

Ο κ. Βρεττός ανέλαβε 
τη δέσµευση ότι από την 
επόµενη κιόλας ηµέρα θα 
ξεκινήσει τη δουλειά µαζί 
µε τα στελέχη του για ν’ αλ-
λάξουν οι Αχαρνές. «Από 
αύριο ξεκινάµε όλοι µαζί 
δουλειά, όποιος αγαπάει 

αυτήν την πόλη και θέλει 
να προσφέρει δεν περισ-
σεύει. Αγωνιζόµαστε και 
θα αγωνιστούµε για ένα 
καλύτερο αύριο για τις 
Αχαρνές. Σας υπόσχοµαι 
ότι σε τέσσερα χρόνια θα 
µιλάνε τα έργα µας για 
εµάς και όχι εµείς. Πάµε να 
τα αλλάξουµε όλα για το 
καλό αυτού του τόπου» 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέος Περιφερειάρχης Αττικής.
Ο  Γ. Πατούλης, µε ποσοστό 66%  

Προσωπικός θρίαµβος για Παππού, 
αξιοσηµείωτη πορεία Κουλοχέρη, 
άντεξε πολιτικά ο Μπουραΐµης. 

Με µια νίκη που αποτελεί προσωπικό του θρί-
αµβο και εκλογή από την πρώτη Κυριακή   µε  
57,20 %  και 19  έδρες,  ο Χρήστος Παππούς 
ανανέωσε τη ∆ηµαρχιακή θητεία του στο ∆ή-
µο Φυλής. Αξιοσηµείωτη ήταν η κατάκτηση της 
δεύτερης θέσης από τον Αλέξανδρο Κουλοχέ-
ρη ενώ ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης, παρά το γε-
γονός ότι άντεξε πολιτικά όλα τα προηγούµε-
να χρόνια, δεν κατάφερε να καρπωθεί τους κό-
πους της αντιπολίτευσής του. Λιγότερα ποσο-
στά από ότι αναµενόταν κατέγραψε η Λαϊκή 
Συσπείρωση Φυλής, χαµηλότερο των προσδο-
κιών το αποτέλεσµα για το Χρήστο Ρούσσα.

   Νέος   ∆ήµαρχος   Αχαρνών 
Ο Σπύρος  Βρεττός  µε  51,50%

Γιατί απαιτείται 
σχέδιο 
Εκτάκτου 
ανάγκης 
µετά τις εκλογές

ΣΕΛ. 5

Ολοσέλιδο ευχαριστήριο στη σελ. 7

Στις πρώτες του δηλώσεις από το 
προεκλογικό του περίπτερο ο Γ. Πα-
τούλης δήλωσε ότι «η επόµενη ηµέ-
ρα θα είναι γραµµένη µε χρώµατα 
ενότητας και συνεργασίας. Αρκετά 
διχαστήκαµε, αρκετά ταλαιπωρηθή-
καµε καιρός να πάµε µπροστά. Συνε-
χίζουµε µαζί, συνεχίζουµε δυνατά».
«Σας ζήτησα να κάνουµε µια Νέα 
Αρχή για την Αττική και το πετύχα-
µε», ανέφερε ο κ. Πατούλης και 
πρόσθεσε: «Θέλω να σας δώσω µια 
υπόσχεση. ∆εν θα σας απογοητεύ-
σουµε, θα δουλέψουµε µε όλη τη 
δύναµη της ψυχής µας»

∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

Πολιτικό άρθρο του Κων ∆έδε
∆ικηγόρος –  Σύµβουλος  Επενδύσεων.
Πολιτευτής και µέλος του Τοµέα 
Οικονοµίας  και Ανάπτυξης της Ν.∆.

Με 10.000 ψήφους, στον τοµέα της Ανατολικής Αττι-
κής, η  «δική» µας, Ευρώπη Κοσµίδη εισέπραξε την 
εµπιστοσύνη του κόσµου, επιβεβαίωσε τη δυναµική 
της και πλέον βάζει πλώρη για µια παραγωγική θητεί-
α.«Ευχαριστώ πολύ για την εµπιστοσύνη που µου δεί-
ξατε και µε εκλέξατε Περιφερειακή σύµβουλο Ανατ. 
Αττικής. ∆εσµεύοµαι πως τα προβλήµατα της περιο-
χής µας θα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων 
µου και όλοι µαζί θα δώσουµε  µια νέα ώθηση και θα 
κάνουµε επιτέλους µια Νέα Αρχή. 
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 9ο  

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

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

Fax: 210 8623644 ● Τηλ.: 210 2445658 - 697 2426684
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com   

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

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

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

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου ● Τηλ. 6937 426761

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

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

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

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

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

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

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

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

Ηθική είναι ο έντιµος τρόπος συµπεριφοράς στους συνανθρώπους µας. Η 
ευθύτητα, η συνέπεια, η µπέσα, το καθήκον, το δίκαιο από ανθρωπιστική 

συνείδηση, δηλαδή ότι είναι σωστό, για να µην βλάψει κάποιος τους συνανθρώ-
πους του. Η ηθική είναι κανόνας, ειρήνης και γαλήνιας συνύπαρξης. Οι µηχανές 
που κατασκευάζουµε µε την τεχνολογία και την επιστηµονική πρόοδο, πρέπει να 
υπακούουν σε κανόνες ηθικής.  Αλλιώς θα γίνουν εργαλεία καταστροφής του αν-
θρώπινου γένους.

Μετά  το λάθος, ψάχνουµε τα αίτια για να µην το επαναλάβουµε. Η 
φτωχοποίηση ενός λαού, ο άκρατος πλουτισµός, η αλαζονεία της εξου-

σίας, ο αµοραλισµός, η ανασφάλεια, η εγκληµατικό-
τητα, γεννά τους ακραίους, δηλαδή τους φασίστες, 
τον φασισµό. Όλα τα κακά έχουν ένα αίτιο.

Παρατηρώντας την συµπεριφορά των καθηµερι-
νών συνανθρώπων µας, διακρίνεις ποιος ζει στην 

κοσµάρα του, µε δολιότητα, µε αποστήθιση και χωρίς 
κρίση, και ποιος προσπαθεί τα καθηµερινά προβλήµατα 
όλων µας, να τα λύσει µε τον λιγότερο οδυνηρό τρόπο. 
Αυτό δείχνει καλή πρόθεση, ήθος και εντιµότητα. Έννοι-
ες που είναι δύσκολο να τις καταλάβουµε. Κάθε λαός εί-
ναι συνυπεύθυνος για τα δεινά του, µε τον κυβερνήτη 
που καλείται να εκλέξει.

Ο συγχωρεµένος εφοπλιστής καθηγητής, 
Στρατής Ανδρεάδης, έδινε κάθε χρόνο στο ΚΚΕ 

ένα σοβαρό ποσό χρηµάτων, για να µην του κάνει το 
ΠΑΜΕ απεργίες στο ναυπηγείο του. Σήµερα οι γυναίκες των εφοπλιστών συ-
νεισφέρουν στο κυβερνόν κόµµα σοβαρά ποσά, για να αποκτήσουν ισόβια 
θεσµικά αξιώµατα. Αυτό λέγεται σπέκουλα και σπεκουλαδόροι, δηλαδή κερ-
δοσκόποι.  Τίποτε στη ζωή µας δεν γίνεται χωρίς αντάλλαγµα. Αναρωτηθήκα-
τε όµως τον µουτζούρη, ποιος τελικά τον πληρώνει; Λίγη σκέψη δεν βλάπτει.

Όσοι πίστεψαν ότι µπορούν να παντρέψουν τον καπιταλισµό µε τον 
σοσιαλισµό απέτυχαν, διότι υπέκυψαν στο βιολογικό τους ένστικτο 

του ιδίου πλουτισµού λόγω εξουσίας. Όσο µπορούν να αναστήσουν τους 
τυρανόσαυρους. Βρε παιδιά άλλο ναύτης που αντιµετωπίζει τόσες αντίξο-
ες καταστάσεις και άλλο καντηλανάφτης. 

Εάν µελετήσουµε την Ευρωπαϊκή ιστορία από την Γαλλική επανάστα-
ση 1789 και µετά, διαπιστώνουµε ότι, το Γερµανικό  Έθνος που είναι στο 

κέντρο της Ευρώπης, δραστήριο και πάντα ισχυρό, θέλει µε κάθε τρόπο να κυ-
ριαρχεί, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. ∆εν δέχεται κανένα άλλο Έθνος ισάξιο του.  
Εµείς οι Έλληνες ένα µικρό και ανίσχυρο  κράτος, θέλουµε  να ανήκουµε στην 
Ευρωπαϊκή οικογένεια. ∆εν είναι όµως καθόλου εύκολο γιατί µας καπελώ-
νουν όλους µας, µε τριάντα αργύρια.

Η δηµοκρατία έχει εξωτερικούς εχθρούς που επιβουλεύονται την ελευθε-
ρία µας και εσωτερικούς που καραδοκούν σαν λιγούρια να µας κλέψουν 

τον κόπο µας,  το βίο µας. Χρειάζεται νουθεσία για τους 
νέους και άπειρους, µνήµη και ευρεία αντίληψη για τους 
γηραιότερους, και ετοιµότητα από όλους µας να την υπε-
ρασπιστούµε. Οι λαοπλάνοι στοχεύουν στην µαταιοδο-
ξία και τον πλουτισµό τους.

Οι δυσκολίες για την Ένωση των Ευρωπαϊκών 
λαών, σε Οµοσπονδία. 1.  ∆ύο Ευρωπαϊκοί πα-

γκόσµιοι πόλεµοι, για κυριαρχία, µε βία. 2. Η διαφο-
ρετικότητα των εθνών. Βρετανοί, Κέλτες, Γότθοι, Βίκι-
γκς, Γύφτοι,. 3. ∆ιαφορετικές θρησκείες. Καθολικοί, 
Ορθόδοξοι, Μουσουλµάνοι, που επιδιώκουν την κυ-
ριαρχία τους. 4. Απληστία των Ευρωπαίων, για φτη-
νά εργατικά χέρια από οπουδήποτε, χωρίς µελέτη των 
επιπτώσεων. 5. ∆ιαφθορά, διαπλοκή και λαµογές εκ 
των έσω για ίδιο πλουτισµό, των κυβερνώντων. 6. Βι-

ολογική, φυσιολογική αντίδραση των απλών εννόµων πολιτών σε αυτή την 
κατάσταση που δεν αλλάζει. 

Ουαί τοις ηττηµένοις, λέγει το ρητό. ∆ηλαδή αλίµονο στους νικηµένους. Και 
επειδή οι Συριζέοντες έχουν καταλάβει την ήττα τους, θα αλληλοσπαρα-

χτούν. Απλά τώρα επιχειρούν το τίναγµα της γάτας. Πάντα έτσι γινότανε. Γιατί. να 
αλλάξει τώρα. Υποµονή θα τα δούµε µπροστά µας. 

Μια βλαβερή συµβουλή, αλλά έξυπνη  διαφήµιση για τον ΟΠΑΠ, εί-
ναι η εξής. Εάν ψάχνει η τύχη σου να σε βρει, κάποτε θα σε βρεί, εφό-

σον σε ψάχνει. Πρέπει όµως και σύ να της δίνεις που και που,  ένα στίγµα, που 
περίπου βρίσκεσαι. ∆ιαβολικά πράγµατα που παίζουν µε τον πόνο µας.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

 Εν αρχή είναι ο λόγος. Και 
ο λόγος του λαοπλάνου 

εστί. Όµως ο λαοπλάνος εξαπατά 
τους νέους και άπειρους. Όχι τους 
γέρους και έµπειρους. Πάντα θα 
υπάρχουν οι ξεροκέφαλοι, τα 
αγύριστα κεφάλια, οι αµετανόη-
τοι. Εάν κάποιος δεν µπορεί να 
αλλάξει νοοτροπία και τρόπο σκέ-
ψης, πως µπορεί να αλλάξει την 
ζωή του ή τον κόσµο  όλο. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ο Σπύρος Βρεττός είναι ο νέος δήµαρχος Αχαρνών για τη δηµοτική 
θητεία 2019-2023. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών και µε ενσωµατωµένα τα 142 από τα 142 εκλογικά 
τµήµατα ο κ. Βρεττός συγκεντρώνει ποσοστό 51,50% έναντι 48,50 

% του Χάρη ∆αµάσκου.
Είθισται το βράδυ της Κυριακής των εκλογών να κορυφώνεται η αγω-
νία και η συσσωρευµένη ένταση των ηµερών στα επιτελεία των δηµο-
τικών παρατάξεων. Αγωνία που σχετικά σύντοµα µετατράπηκε σε χα-

ρά  στα εκλογικά κέντρα των δύο «µονοµάχων» της 2ης Κυριακής. Λίγο πριν τις 
8 άρχισε να υπάρχει µία σχετική ροή αποτελεσµάτων, όχι επισήµων αλλά µέσω 
των αντιπροσώπων που κάθε συνδυασµός είχε µέσα στα εκλογικά τµήµατα. 
Ταυτόχρονα άρχισε και η προσέλευση κόσµου προς τα εκλογικά κέντρα των 
συνδυασµών, αυξάνοντας τον αριθµό αυτών που περίµεναν να µάθουν από 
πρώτο χέρι αποτελέσµατα.

∆εν ξεκαθάρισε ακόµα η εικόνα  για το ποιοι εκλέγονται δηµοτικοί 
σύµβουλοι σε Αχαρνές-Θρακοµακεδόνες. Αποµένει να γίνει γνω-
στό ποιοι είναι οι τρεις δηµοτικοί σύµβουλοι που εκλέγονται από 
τους Θρακοµακεδόνες αν και είναι σίγουρο ότι ο ένας εξ αυτών θα 

είναι ο πρ. δήµαρχος Θέµης Οικονόµου από την παράταξη του Χάρη ∆αµά-
σκου.

Σπύρος Βρεττός : Μιχάλης Βρεττός 1209, Γεώργιος Σιδηρόπουλος 991, 
Νικόλαος ∆αµάσκος 625, Ευστάθιος Τοπαλίδης 621, Νικόλαος Ξαγο-
ράρης 526, Γεώργιος Πετάκος 479, Χριστίνα Κατσανδρή 444, Ευάγγε-
λος Αραπαντζής 439, Σαχσανίδη Ελένη 

Χάρης ∆αµάσκος : ∆ηµήτρης Κωφός 732, Γεωργία Ευθυµιάδου 630, ∆ηµή-
τρης ∆αµάσκος 552, Βασίλης Λαζάρου 526, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 
518, Γιώργος ∆ασκαλάκης 479, Αφροδίτη Τζίγκου 43, Θέµης Οικονόµου 1160
Πέτρος Βαρελάς : Αθανάσιος Παγώνας 429, Σπύρος Βάθης 414, ∆ηµήτρης Τσι-
µπογιάννης 393, Νώντας Βρεττός 352, Κώστας Στάµου 337
Γιάννης Κασσαβός : Μαρίνος Μουκάνης 465, Ελένη Αβραµίδη 445, Γεώργιος 
Αθανασιάδης 417, Θεόδωρος Συρινίδης 365
Παναγιώτης Γρηγοριάδης :  Πέκος Χαράλαµπος 423, Μιχάλης Τσορπατσίδης 
335 και Όλγα Παυλίδου 286
Θεόφιλος Αφουξενίδης : Ιωάννης Αβραµίδης 287, Γεώργιος Φωτιάδης 272 και 
Παναγιώτης Χαλκίδης 225
Βασίλης Τοπαλλιανίδης : Αναστάσιος Τραβασάρος 633 και Παναγιώτα Αγγε-
λοπούλου 623
Οδυσσέας Καµπόλης : Κων/νοςΠαπακώτσης 212
Στέλιος  Ελευθεριάδης  και    Χρύσα ∆ουρίδα

Μια ξεχωριστή συνάντηση είχε το µεσηµέρι της Τετάρτης, η νεοεκλε-
γείσα µε τον συνδυασµό του Γιώργου Πατούλη, περιφερειακή σύµ-
βουλος Ανατολικής Αττικής, Ευρώπη Κοσµίδη. Έγινε δεκτή στο αρ-
χιεπισκοπικό µέγαρο από τον προκαθήµενο της Ελλαδικής Εκκλη-

σίας κ. Ιερώνυµο µε τον οποίο συνοµίλησαν και αντάλλαξαν απόψεις επί 45 

ολόκληρα λεπτά παρά το ιδιαίτερα βεβαρηµένο πρόγραµµα του Μακαριό-
τατου. 

Η επίσκεψη της κας Κοσµίδη είχε ένα και µοναδικό λόγο. Να λάβει την 
ευχή του Αρχιεπισκόπου για το δύσκολο έργο που έχει µπροστά της. 
Παράλληλα όµως του µετέφερε τον σφυγµό της κοινωνίας τον οποίο 

και η ίδια αφουγκράζεται και απάντησε σε ένα καταιγισµό ερωτήσεων του Μα-
καριοτάτου όχι µόνο για τις εκλογές αλλά και για πλήθος άλλων θεµάτων. 

Μήνυση κατά αγνώστων µε παραδειγµατική τιµωρία κατέθεσε πριν 
λίγο ο υποψήφιος δήµαρχος Αχαρνών Χάρης ∆αµάσκος. Άγνωστοι, 
νωρίτερα, πέταξαν εκατοντάδες τρικάκια σε δεκάδες σηµεία του δή-
µου Αχαρνών µε ρατσιστικό και  «∆ΕΚΑ», µε αποτέλεσµα να δηµι-

ουργηθεί αναστάτωση και να κινητοποιηθούν άµεσα οι Αρχές µετά από κα-
ταγγελίες πολιτών που έντροµοι αντίκρισαν τα εµετικά µηνύµατα. Για ξεκά-
θαρη προβοκάτσια κάνουν λόγο δεκάδες πολίτες που γνωρίζουν το ήθος 
και το προφίλ του κου ∆αµάσκου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προεκλο-
γικής περιόδου διατήρησε χαµηλούς τόνους και ήταν ο µόνος από τους δέ-
κα (!) υποψήφιους για τον πολύπαθο δήµο Αχαρνών, που δεν λασπολό-
γησε σε καµία συγκέντρωση αντίπαλες υποψήφιες παρατάξεις. Κατά τη δι-
άρκεια της εκλογικής διαδικασίας την περασµένη Κυριακή, κατάφερε να συ-
γκεντρώσει ποσοστό 20.12% και να περάσει στις επαναληπτικές εκλογές 
που διεξάγονται από το πρωί σε όλη την Επικράτεια.

Ο νέος ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός  θα κληθεί να συγκεράσει διαφορές 
και προσεγγίσεις προκειµένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του 
προγράµµατός του για τον ∆ήµο Αχαρνών. Όπως έγραφε και ο ίδιος 

στα social media, λίγες µέρες πριν τον β΄γύρο: » Νιώθω εξαιρετικά χαρούµενος 
γιατί χωρίς κοµµατικές εξαρτήσεις καταφέραµε και ενώσαµε τους ∆ηµότες των 
Αχαρνών µε σχέδιο για µία πόλη που θα προσφέρει ασφάλεια, καθαριότητα, 
υποδοµές, µα πάνω από όλα µια πόλη µε σεβασµό στα παιδιά, στους νέους, 
στους οικογενειάρχες, στα ΑΜΕΑ, στην Τρίτη ηλικία. Είναι η ώρα να γίνουµε όλοι 
µέρος της Αλλαγής που θέλουµε να δούµε στις Αχαρνές…»

Ευχαριστήρια επιστολή του νέου Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατού-
λη προς τους εθελοντές που στήριξαν την προσπάθεια του συνδυ-
ασµού «Νέα Αρχή για την Αττική»   
Ευχαριστήρια επιστολή προς όλους τους εθελοντές που στήριξαν ενερ-
γά και ουσιαστικά την προσπάθεια του συνδυασµού «Νέα Αρχή για την 
Αττική» απέστειλε ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.  
Στην επιστολή επισηµαίνει πως «το  νικηφόρο αποτέλεσµα της εκλο-
γικής αναµέτρησης της 2ας Ιουνίου δικαιώνει τη σκληρή δουλειά αλ-
λά και το όραµα µας,  για µία καλύτερη Αττική, πιο σύγχρονη, πιο αν-

θρώπινη.  Πιο λειτουργική. Μια Περιφέρεια πραγµατικά ευρωπαϊκή» και υπο-
γραµµίζει πως «η νίκη είναι νίκη µας,  γιατί όλοι µαζί καταφέραµε να πείσου-
µε τη µεγάλη  πλειοψηφία των πολιτών πως έχουµε σχέδιο, ρεαλιστικό 
πρόγραµµα και διάθεση να δουλέψουµε από την πρώτη κιόλας µέρα, για να 
κάνουµε την Αττική µας, µία περιφέρεια πρότυπο για τους πολίτες της».

Τα ποσοστά που πήραν τα κόµµατα στις Ευρωεκλογές
 στο ∆ήµο Αχαρνών :
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23,76
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 23,56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 7,57
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7,56
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 5,71
Κίνηµα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙ∆ΗΣΟ-Ένωση ∆ηµ. Εθνικής Μεταρρύθµισης 
Ε.∆.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) 4,49
ΕΝΥΠΕΚΚ – ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 4,00
ΜέΡΑ25 2,88
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 1,93
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1,91
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,60
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ 1,59
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) 1,46
ΠΟΤΑΜΙ 1,37
ΕΛΛΑ∆Α Ο ΑΛΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 1,30
Οικολόγοι Πράσινοι 1,04
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 0,94
Ελεύθερη Πατρίδα 0,91
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 0,64
ΝΕΑ ∆ΕΞΙΑ 0,61
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟ-
ΠΗ 0,55
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΑ.Ε.» – 
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) 0,55
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 0,49
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 0,44
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,42
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 0,34
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 0,30
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόµµα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) 0,29
ΛΕΥΚΟ – ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ PESG – PEOPLE΄S 
EUROPEAN SOCIAL GROUPS 0,27
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0,26
Νέα Ελληνική Ορµή 0,25
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. 
0,18
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
0,14
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ 0,13
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 0,13
Φιλελεύθερη Συµµαχία 0,12
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 0,11
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.∆.Ε.) 0,10
«Λ.Ε.Υ.Κ.Ο» «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» «ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 0,09
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 0,04
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Αγαπητοί φίλοι και ενεργοί πολίτες, 

Αποφάσισα να διαθέσω το δυναµικό µου στην κεντρική πο-
λιτική, ως κοινωνική επιστήµονας και δη επαγγελµατίας ψυχικής 
υγείας, Σύµβουλος Οικογένειας-Ψυχοθεραπεύτρια, εργαζόµενη  
επί 23 χρόνια µέχρι και σήµερα, ως µάχιµη ελεύθερη επαγγελ-
µατίας.

Στα µάτια ενός ειδικού που το καθεαυτό αντικείµενό του εί-
ναι  η επίλυση προβληµάτων, η  ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ αποτελεί 
τη µόνη πολιτική παράταξη, που σταθερά εδώ και 30 χρόνια κα-
τόρθωσε να αντέξει στο χρόνο - παρά το ότι πρέσβευε θέσεις 
ενάντια στην καθεστηκυία πολιτική των κοµµατικών γόνων, των 
ανεπάγγελτων  και των αλαζόνων - πράγµα που της είχε στοιχί-
σει και τη θέση της εκτός Βουλής, αλλά παράλληλα τασσόταν 
σταθερά υπέρ της Ευρώπης - της µεγάλης  και ιερής αυτής οικο-
γένειας - παρά τα προβλήµατά της, υπέρ της Επιχειρηµατικότη-
τας και  του Ευρώ.  

Μεγάλη  και µόνη ανταµοιβή της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ,  είναι 
η πλήρης επιβεβαίωσή της  από την πραγµατικότητα και το απο-
τέλεσµα που βιώνουµε  στο χειρισµό όλων των µειζόνων  εθνι-
κών ζητηµάτων.

Συµπολίτες, µην εγκαταλείπεστε στους φόβους σας!

Ψηφίστε ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!

Αντλήστε θάρρος από τις άλλες χώρες που τα κατάφεραν 
κάνοντας υγιείς µεταρρυθµίσεις!

«Μια αστραπή είναι η ζωή µας... µα προλαβαίνουµε! Ψη-
φίζουµε ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ! 

ΑΞΙΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΗ ΨΗΦΟ ΜΑΣ, ΤΙΜΩΝΤΑΣ, ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΗ ΚΕΧΑΓΙΑ»

Με θερµούς χαιρετισµούς,
για έναν εποικοδοµητικό σηµαντικό νέο µήνα!

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΗ ΚΕΧΑΓΙΑ
Σύµβουλος Οικογένειας Ψυχοθεραπεύτρια

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Site: www.antidiaploki.gr

FACEBOOK: Κεχαγιά Ελευθερία-Έρη, 
Πολιτευτής Ένωσης

Κεντρώων-Βασίλης Λεβέντης
Γραφ.: 2103002617 -

Κιν.: 6932524008

Ελευθερία - Έρη  Κεχαγιά
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Facebook: Κεχαγιά Ελευθερία-Έρη,
Πολιτευτής Ένωσης Κεντρώων-Βασίλης Λεβέντης
Τ.: 693 2524008

Ο δικοµµατισµός θριαµβεύει, 
η Ελλάδα πτωχεύει!
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τα ανοιξιάτικα  δωράκια ενόψει κάλπης 
και ο καλοκαιρινός εφιάλτης Τσίπρα. 
 Η  ιδέα ότι µπορείς να κερδίσεις  τις εκλογές µε 
προεκλογικές παροχές,  δωράκια και πολλές 
και µεγάλες υποσχέσεις,  έχει πάρει στο λαιµό 
της πολλές κυβερνήσεις. 

  Όπως έχει αποδειχθεί,  αυτοί  στους οποίους 
απευθύνονται τα θετικά µέτρα περνούν από το 
ταµείων,  εισπράττουν  και δεν λένε ούτε ένα «ευ-
χαριστώ». 

 Ειδικά αυτός που τους δίνει τα δωράκια εί-
ναι ο ίδιος που προηγουµένως τους το είχε πά-
ρει από την άλλη τσέπη. Σε αυτή την περίπτωση, 
 µάλιστα,  εισπράττοντας,  δίνουν ραντεβού στην 
«κάλπη» για να του στείλουν τον λογαριασµό 
στη µία και µοναδική ευκαιρία που τους δίνεται.

  Κάπως έτσι και χειρότερα την έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ  
στις 26 Μαΐου  µε την µεγάλη διαφορά ήττας στις 
ευρωεκλογές πάνω από 9, 5 µονάδων της Ν∆.  

 Από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι µόνο,  και το γεγονός 
ότι ο  ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε καµιά Περιφέρεια παρά 
µόνον αυτές τις οποίες «κρύβεται» πίσω από το 
ΚΙΝΑΛ. Αλλά και κανέναν από τους υποψηφί-
ους του δεν πήρε έστω ένα από τους µεγάλους 
∆ήµους της χώρας. 

 Αυτό θα δηµιουργήσει ένα νέο πολιτικό 
σκηνικό,  δύσκολα διαχειρίσιµο. Με δεδοµένο 
δε ότι ο πρωθυπουργός έδωσε ότι είχε να δώσει 
από τα λεγόµενα πλεονάσµατα νωρίς πριν από 
τις Ευρωεκλογές. 

 Η πορεία µέχρι ένα µήνα.,   οπότε θα στη-
θούν οι κάλπες των Εθνικών Εκλογών θα ισο-
δυναµεί µε εφιάλτης για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 
Τα µεν ανοιξιάτικα δωράκια θα πάνε υπέρ πίστε-
ως και πατρίδος,  ο δεν ΣΥΡΙΖΑ θα υποστεί πραγ-
µατικό Βατερλώ.

 Η  Γνώµη µας ... 

Ευρωεκλογές 2019       
Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας 
όσους µε τίµησαν µε τη φήφο τους. Άντεξαν 
στη πόλωση, στη  τεράστια προπαγάνδα των 
ΜΜΕ και στις υπόλοιπες «σειρήνες».

Η κάλπη ανέδειξε και θετικά και αρνητικά. Το 
αρνητικό είναι ότι δεν πιάσαµε τα ποσοστά που θέ-
λαµε. Το θετικό είναι ότι περάσαµε αρκετά διάση-
µα ονόµατα, τα οποία έχουν µεγάλη προβολή στη 
τηλεόραση και χρόνια παρουσίας, ενώ εµάς δεν 
µας γνώριζε καθόλου ο κόσµος και δεν έχουµε 
και χορηγούς για διαφήµιση. 

Να υπενθυµίσω ότι είµαστε ίσως το µόνο δη-
µοκρατικό κόµµα, γιατί σχεδόν όλα είναι προσω-
ποπαγή, αρχηγικά, ενώ εµείς έχουµε µια εννεαµε-
λή διοικούσα επιτροπή και οι αποφάσεις είναι 
συλλογικές. Είναι δε τέτοιο το πνεύµα αγώνα και 
συνεργασίας, ώστε µέχρι τώρα όλες οι αποφάσεις 
λαµβάνονται οµόφωνα και δεν χρειάστηκε καν να 
µπει κάποιο θέµα σε ψηφοφορία (που θα ήταν 
απολύτως θεµιτό).  

Με τις 41.200 ψήφους και το 0,73%, ήλθαµε 
σχεδόν στα ίσια (0,80%) µε τους Ανεξάρτητους 
Έλληνες. Περάσαµε τη «∆ηµιουργία Ξανά» του 
Θάνου Τζήµερου, τη «Νέα ∆εξιά» του Φαήλου 
Κρανιδιώτη, την «ΑΝΤ.ΑΡΣΥ.Α», τη «Λαϊκή Ενό-
τητα» του Λαφαζάνη, την «Όρθια Ελλάδα» του 
Αλέξη Μητρόπουλου που τον βλέπει όλη χώρα 
κάθε Σαββατοκύριακο, (βέβαια µε την αποχώρη-
ση του κ. Ρωµανιά από όρθια έµεινε κουτσή), τη 
«∆ηµοκρατική Ευθύνη» του π. υπουργού Αλέ-
κου Παπαδόπουλου, το «Άρµα Συνεργασίας» του 

Γιάννη ∆ηµαρά και πολλά ακόµα κόµµατα.
Εν όψει των Εθνικών εκλογών, βρισκόµαστε 

σε συζητήσεις µε αγνά και σοβαρά κόµµατα, για 
εκλογική συµµαχία διατηρώντας το καθένα την 
αυτοτέλειά του. Εάν και εφ’ όσον ευωδωθούν οι 
προσπάθειες, τότε είναι σχεδόν σίγουρη η είσοδός 
µας στην Ελληνική Βουλή. Εκεί θα ακουστεί πραγ-
µατικά µια διαφορετική φωνή, που τόσο έχει ανά-
γκη η χώρα µας. 

Η µάχη για την Ευρωβουλή ήταν το όχηµα για 
να παλέψουµε εκεί που µας χρειάζεται περισσότε-
ρο η Πατρίδα: Στο δικό µας κοινοβούλιο. ∆ιότι 
µπορεί να µας πιέζουν για τα συµφέροντά τους οι 
εταίροι, αλλά όπως λέει η παροιµία: «Αν δε γονά-
τιζε η καµήλα, δε θα τη φορτώνανε».

Με αισιοδοξία και πείσµα προχωράµε µπρο-
στά, πιστεύοντας στη δικαίωση.

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

1. Ειδική παροχή µητρότητας
Η παροχή προστασίας της µητρότητας έχει δι-

άρκεια επιδότησης έως 6µήνες και λαµβάνεται, 
πλέον, στο ίδιο ύψος µε τον αναµορφωµένο κα-
τώτατο µισθό, στα 650 ευρώ. ∆ικαιούχες είναι οι 
µητέρες που είναι ασφαλισµένες στον ΕΦΚΑ-τ. 
ΙΚΑ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιω-
τικού τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ορι-
σµένου ή αορίστου χρόνου, µε πλήρη ή µερική 
απασχόληση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον 
εργοδότη µετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και 
λοχείας ή της ισόχρονης προς το µειωµένο ωρά-
ριο αδείας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση:
Η ασφαλισµένη πρέπει να βρίσκεται σε ενερ-

γό εργασιακή σχέση εξαρτηµένης εργασίας κατά 
την έναρξη της άδειας µητρότητας Πρέπει να έχει 
λάβει παροχές µητρότητας από τον ΕΦΚΑ-τ. ΙΚΑ 
ή τον Ειδικό Λογαριασµό Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Η δικαιούχος υποβάλλει στον ΟΑΕ∆ αίτηση 
εντός 60 ηµερών από τη λήξη της άδειας µητρό-
τητας (τοκετού και λοχείας) της ισόχρονης προς το 
µειωµένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανο-
νικής άδειας.

2. Ειδικό βοήθηµα έπειτα από τρίµηνη πα-
ραµονή στο Μητρώο Ανέργων

∆ικαιούχοι της ειδικής αυτής επιδότησης, εί-
ναι ασφαλισµένοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν 
συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για το τακτικό επίδοµα ανεργίας και παραµένουν 
άνεργοι επί τρεις µήνες. Το ύψος της επιδότησης 
ισούται µε 15 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας και 
µε τον νέο µισθό «αγγίζει» τα 240 ευρώ.

Προϋποθέσεις χορήγησης:
Τουλάχιστον 60 ηµέρες εργασίας στο έτος που 

προηγείται της έναρξης του τριµήνου
Να µην υπάγεται ο ωφελούµενος σε κατηγο-

ρίες επαγγελµατικών κλάδων όπως οικοδόµοι, 
λατόµοι, ασβεστοποιοί, µουσικοί, τραγουδιστές, 
εργαζόµενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγ-
γέλµατα. Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδη-
µά του να µην υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο πο-
σό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρό-
σφατα διαθέσιµο έγγραφο της οικείας οικονοµι-
κής εφορίας (Για το έτος 2019 το ποσό αυτό 
ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ)

3. Ειδικό εποχικό βοήθηµα
Το επίδοµα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε έτος 

το διάστηµα 10/9 έως και 30/11, ενώ αφορά συ-
γκεκριµένες (εποχικές) κατηγορίες εργαζοµένων. 
Το βοήθηµα κυµαίνεται από 508 έως 752 ευρώ, 
ανάλογα µε την κατηγορία επαγγέλµατος.

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΟΑΕ∆ 2019 -  ΈΩΣ ΚΑΙ 1.642 ΕΥΡΩ
– ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ–

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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Πολιτικό άρθρο
του Κωνσταντίνου ∆έδε

Πολιτευτή  Αττικής και µέλος του τοµέα Ανάπτυξης Ν.∆.

Γιατί απαιτείται σχέδιο εκτάκτου ανάγκης µετά τις εκλογές
Ένα είναι το ζητούµενο, εκτός από την αυτοδυναµία, στις 

εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Η κυβέρνηση που θα κλη-
θεί να συγκροτήσει, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, η Νέα 

∆ηµοκρατία, να λειτουργήσει µε ρυθµούς, πρωτόγνωρα, γρήγο-
ρους. Κι αυτό διότι µπορεί η σύντοµη προεκλογική περίοδος να 
αποτρέπει το «ξεχαρβάλωµα» της οικονοµίας, ωστόσο, απαιτείται 
οργανωµένο και άµεσα εφαρµόσιµο σχέδιο, προκειµένου η χώρα 
να αφήσει οριστικά πίσω της τα χειρότερα. 

Ο λόγος; Το πενιχρό έργο του ΣΥΡΙΖΑ που εξαντλήθηκε στην 
ολοκλήρωση του αναπτυξιακού προγράµµατος των προκατόχων 
του, της συγκυβέρνησης Νέας ∆ηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ. Έκοψε κορ-
δέλες, εγκαινίασε δρόµους, ολοκλήρωσε ιδιωτικοποιήσεις, που 
βρήκε σχεδόν έτοιµες από τους «προηγουµένους». Όλα αυτά θα 
ήταν καλοδεχούµενα, εάν η απερχόµενη κυβέρνηση δεν είχε να 
επιδείξει ελάχιστη προνοητικότητα για τη δηµιουργία της επόµενης 
γενιάς έργων που είναι αναγκαία για να τροφοδοτήσουν υψηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας PwC, 
το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων υποδοµής, που ανέρχεται σε 
25 δισ. ευρώ, υπολείπεται του ιστορικού ρυθµού επενδύσεων κα-
τά περίπου 4,1 δισ. ευρώ µέχρι το 2024. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι ελ-
λείψει των αναγκαίων επενδύσεων, το ΑΕΠ µπορεί να µειώνεται, 
ετησίως, κατά 0,8 ποσοστιαίες µονάδες, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. 

Υπολογίζεται ότι τα έργα υποδοµής έχουν πολλαπλασιαστή 

1,8, δηλαδή τα αναπτυξιακά οφέλη που δηµιουργούν είναι ιδιαί-
τερα σηµαντικά, κάτι που αγνοεί επιδεικτικά τα τελευταία τεσσερά-
µισι χρόνια η κυβέρνηση. Και δυστυχώς οι περιπτώσεις είναι πο-
λυάριθµες.

Η κατασκευή του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος, δεν έχει ακό-
µη ξεκινήσει. Κι ας έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τον Μάρτιο 
του 2015, όταν ο υπουργός Υποδοµών Χρ. Σπίρτζης ακύρωσε έναν 
έτοιµο διαγωνισµό µε πρόσχηµα τη συµµετοχή στο έργο πολλών 
τεχνικών εταιρειών. Τελικά, οι δύο -έναντι τεσσάρων όπως επιθυ-
µούσε αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ- από τις συνολικά οκτώ εργολαβίες κατέ-
ληξαν να ανατεθούν σε εταιρεία -φιλικά προκείµενη στην κυβέρ-
νηση- που αδυνατεί να προσκοµίσει τις απαραίτητες εγγυητικές επι-
στολές.

Θα υποστηρίξει κάποιος, η κυβέρνηση ολοκλήρωσε τους µε-
γάλους οδικούς άξονες. Αφότου, όµως, το 2015 λόγω του αχρεί-
αστου δηµοψηφίσµατος που οδήγησε σε capital controls, προκά-
λεσε την αναστολή των κατασκευαστικών εργασιών σε αυτούς. Και 
αφότου, έδωσε «πανωπροίκι» 500 εκατ. ευρώ στους εργολάβους 
για να επανεκκινήσουν τα έργα.

Επίσης, ολοκλήρωσε αριθµό αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες, 
βέβαια, ήταν, ήδη, σε προχωρηµένο στάδιο, µε ενέργειες της κυ-
βέρνησης Νέας ∆ηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ. Οι πιο χαρακτηριστικές πε-
ριπτώσεις περιλαµβάνουν την παραχώρηση των 14 περιφερεια-
κών αεροδροµίων, τα δύο µεγαλύτερα λιµάνια της χώρας, ΟΛΠ 

και ΟΛΘ, την επέκταση της σύµβασης παραχώρησης στο αεροδρό-
µιο Ελευθέριος Βενιζέλος και την πώληση του ∆ΕΣΦΑ.

Το ερώτηµα όµως είναι εάν η επόµενη κυβέρνηση θα βρει κά-
ποιο ολοκληρωµένο σχέδιο αξιοποίησης κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων, όπως είχε την τύχη να παραλάβει από τους «προηγού-
µενους» ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση είναι αρνητική. 

Ώριµα έργα δεν υπάρχουν και είναι χαρακτηριστικό του modus 
operandi της κυβέρνησης ότι τα τελευταία τεσσεράµισι χρόνια, η 
µεγάλη επένδυση του Ελληνικού παραµένει «παγωµένη». Εάν λά-
βουµε υπόψη τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τη δέσµευση της 
χώρας σε δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 
3,5% του ΑΕΠ έως το 2022, το πρόβληµα ρευστότητας κρατικών 
εταιρειών, όπως η ∆ΕΗ και τα ΕΛΤΑ και την αύξηση του συνολικού 
ιδιωτικού ληξιπρόθεσµου χρέους στα 226 δισ. ευρώ, γίνεται κατα-
νοητό ότι απαιτείται ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. 

Ευτυχώς, η Νέα ∆ηµοκρατία διαθέτει ολοκληρωµένο σχέδιο 
που θα εφαρµόσει από την πρώτη ηµέρα, µε στόχο την προώθη-
ση, προσέλκυση και ολοκλήρωση µεγάλων επενδύσεων, όπως 
αυτή της αξιοποίησης του Ελληνικού, που µπορεί να αλλάξει συ-
νολικά την ελληνική οικονοµία.  

∆ηµοσιεύτηκε στο www.capital.gr
• O κ. Κωνσταντίνος ∆έδες είναι δικηγόρος –  σύµβουλος  επενδύσεων. 

• Μέλος του τοµέα Οικονοµίας  και Ανάπτυξης της Ν.∆.
• Γραφείο :  Βασιλίσσης Σοφίας 35. Αθήνα. 10675. 

• Τηλ. 210 3621415 και 6944 450417
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Ο πρώτος των πρώτων 
σε σταυρούς Μιχάλης Βρεττός...
Αυτό που πλέον µας αφορά 
είναι η επόµενη µέρα στις Αχαρνές

Κάπου εδώ η προεκλογική περίοδος ολοκληρώνεται. Εκείνο που 
πλέον πρέπει να αφορά όλους µας, είναι η επόµενη µέρα στις Αχαρ-
νές να είναι µέρα ενότητας. 

Όλοι µαζί χωρίς αλαζονεία και έπαρση θα σηκώσουµε µανίκια για 
να αλλάξουµε την πόλη. Θα γίνουµε µια γροθιά για να είµαστε και πά-
λι υπερήφανοι για τον τόπο µας… ∆εν µας αξίζει τίποτα λιγότερο…  

Μαζί µε τον Σπύρο ανοίγουµε µια νέα σελίδα για τις Αχαρνές, µια 
νέα σελίδα για τις επόµενες γενιές…! 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ   2019  -   ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Συγχαρητήρια από τον Χάρη ∆αµάσκο στον Σπύρο Βρεττό 

Το όµορφο ταξίδι, που ξεκίνησε πριν έξι µή-
νες σήµερα τελείωσε. Ευχαριστώ θερµά τους 
συµπολίτες µου, που αγκάλιασαν την παράτα-
ξή µας και µας στήριξαν µε τέτοια ένταση και δύ-
ναµη από την πρώτη κιόλας µέρα. Το 49% της 
δεύτερης Κυριακής είναι ένα ποσοστό, το οποίο 
αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι Αχαρνές µπορούν 
και αλλιώς! Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες 
µου, τους υποψήφιούς µου δηµοτικούς και κοι-
νοτικούς συµβούλους. Είναι µια υπέροχη οµά-
δα, που άξιζε η πόλη µας!

 Συγχαρητήρια στον Σπύρο Βρεττό και στην 
παράταξή του εύχοµαι καλή θητεία και ελπίζω 
να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο, που ανα-
λαµβάνει.

Πέτρος Βαρελάς - Αχαρνές Ξανά
Ευχαριστώ όσες και όσους µας 

στήριξαν µε την ψήφο τους στις εκλο-
γές της 26ης Μαϊου.

Θέλω να διαβεβαιώσω όσους µας 
εµπιστεύτηκαν και ελπίζουν ότι εµείς 
θα χαράξουµε νέο δρόµο ότι δεν θα 
διαψεύσουµε τις ελπίδες τους!

Θα είµαστε δίπλα σε κάθε θετικό 
που έχει σκοπό να βοηθήσει, να βελ-
τιώσει και να αναδείξει το δήµο µας 
αλλά και απόλυτα αντίθετοι σε ό,τι 
δεν αποσκοπεί στο καλό των Αχαρ-
νών!!!

Πέτρος Μιχ.Βαρελάς
ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ

∆ήλωση του 
Γιώργου Σιδηρόπουλου

 
Αγαπητοί συνδηµότες ο αγώνας σήµερα 
αρχίζει Και το σίγουρο είναι πως δεν περισ-
σεύει κανείς πάµε πλέον οµαδικά Να ενώ-
σουµε τις δυνάµεις µας να αλλάξουµε την 
εικόνα και την καθηµερινότητα της πόλης 
µας ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ !!!!!

Ο Γιώργος Σιδηρόπουλος είναι δηµοτικός 
σύµβουλος µε την παράταξη ΑΧΑΡΝΕΣ ΥΠΕ-
ΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ του Σπύρου Βρεττού

Γιώργος ∆ασκαλάκης: Ευχαριστώ όλες 
και όλους που µε τίµησαν µε την ψήφο τους 

 
Ήταν µια µάχη συλλογική, ένας αγώ-
νας που συνεχίζεται και την επόµενη 
Κυριακή, χάρη σε εσάς. 

Οι δικές µου ευχαριστίες σε όλες 
και όλους που µε τίµησαν µε την ψή-
φο τους σε εκλόγιµη θέση, είναι αµέ-
τρητες και µέσα από την καρδιά µου. 

Σκέπτοµαι ότι το έργο που άφησα 
πίσω µου, δεν πήγε χαµένο. Αύριο, 
θα συνεχιστεί και για πρώτη φορά οι 
Αχαρνές αποκτούν µια σύγχρονη 
οντότητα στο πρόσωπο του Χάρη ∆α-
µάσκου και της παράταξης «∆ΕΚΑ» 
που κάνει την διαφορά.

Συνδηµότισσες και συνδηµό-
τες 

Σε µια ελεύθερη και δηµο-
κρατική εκλογική διαδικασία νι-
κητές είµαστε όλοι µας. 

Η εκλογική διαδικασία της 
26ης Μαΐου 2019 διεξήχθη οµα-
λά στη πόλη µας, χωρίς σηµαντι-
κά προβλήµατα και οι όποιες 
ανεπαίσθητες ασυνέχειες προέ-
κυψαν, αντιµετωπίστηκαν άµεσα 
και αποτελεσµατικά από τις Υπη-
ρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών. 

Είναι σηµαντικό ότι όλοι µας 
– εργαζόµενοι στον ∆ήµο Αχαρ-
νών και ∆ηµοτικές παρατάξεις – 
συνεισφέραµε ουσιαστικά, ώστε οι εκλογές – η 
ύψιστη διαδικασία της ∆ηµοκρατίας µας – να απο-
τελέσουν την αδιαφιλονίκητη αποτύπωση της 
βούλησης των πολιτών. 

Το αποτέλεσµα των εκλογών και η ψήφος των 
πολιτών είναι απόλυτα σεβαστά, ανεξάρτητα αν 
δηµιουργούν ευχάριστα ή στενάχωρα συναισθή-
µατα. 

Τις επόµενες ηµέρες, τόσο εγώ προσωπικά ως 
∆ήµαρχος Αχαρνών, όσο και οι εργαζόµενοι στον 
∆ήµο Αχαρνών, έχουµε µπροστά µας σηµαντικές 
προκλήσεις, όπως τη διεξαγωγή του 2ου γύρου 
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών, αλλά και τη διε-
ξαγωγή των Εθνικών Εκλογών που όπως διαφαί-
νεται θα προκηρυχθούν τις επόµενες ηµέρες. 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δηµότες 
του ∆ήµου Αχαρνών, που έλαβαν µέρος στις 

εκλογές, εκφράζοντας ελεύθερα 
και δηµοκρατικά τη βούλησή 
τους. 

Ειδικότερα τις νέες και νέους, 
που συµµετείχαν για πρώτη φο-
ρά στη διαδικασία των εκλογών 
και µε τη συµµετοχή τους δίνουν 
δύναµη και ελπίδα σε όλους µας. 

Επίσης, να ευχαριστήσω 
όλους τους εργαζόµενους στον 
∆ήµο Αχαρνών, οι οποίοι έδω-
σαν τον καλύτερο εαυτό τους κα-
τά την εκλογική διαδικασία, επι-
δεικνύοντας επαγγελµατισµό και 
συνέπεια και είµαι απόλυτα βέ-
βαιος ότι το ίδιο θα πράξουν και 

στις επόµενες ηµέρες. 
Κλείνοντας, να εκφράσω τις ευχαριστίες µου 

προς τους πολίτες, τους υποψηφίους, τα στελέχη 
και τους εθελοντές της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – 
Ενεργοί Πολίτες, που έχω την τιµή να είµαι επικε-
φαλής, οι οποίοι έδωσαν έναν σπουδαίο και τίµιο 
αγώνα, µε εµπιστεύτηκαν και πίστεψαν στο όρα-
µά µου. 

Κύριο και µόνο µέληµα µου µέχρι τις 31 Αυ-
γούστου 2019, που θα υπηρετώ τον Αχαρναϊκό 
λαό ως ∆ήµαρχος, είναι να εξασφαλίσω την οµα-
λή λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρ-
νών και κατά συνέπεια της πόλη µας. Να µη υπάρ-
χει καµία ολιγωρία και να µην χαθεί ούτε µια στιγ-
µή στα σηµαντικά έργα που είναι σε εξέλιξη και 
στα όσα σηµαντικά ή λιγότερο σηµαντικά καλού-
µαστε να ανταποκριθούµε.

Ευρώπη Κοσµίδη
Ένα πολύ όµορφο ταξίδι ολοκληρώθηκε και πλέον ξεκινάµε 

για άλλα, καινούργια και πιο δύσκολα, ταξίδια µε σκληρή δουλειά 
και πείσµα. 

Θέλω να ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου τις 10.077 και 
πλέον συµπολίτες µου που µε εξέλεξαν περιφερειακή σύµβουλο 
Ανατολικής Αττικής και µου έδωσαν την δυνατότητα να τους εκ-
προσωπήσω. 

∆έσµευση µου είναι πως θα δώσουµε όλες τις µάχες που πρέ-
πει για να αλλάξουµε όλα όσα µας χαλάνε και µας κρατούν πίσω.

∆εν υπόσχοµαι πως θα κερδίσουµε όλες τις µάχες! 
Υπόσχοµαι όµως να τις δώσουµε όλες! 
Και θα τις δώσουµε όπως πάντα µαζί!

∆ήλωση του ∆ηµάρχου Αχαρνών 
Γιάννη Κασσαβού για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019



7Κυριακή 9 Ιουνίου 2019



8 Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

∆ηµοτική Ενότητα - Αχαρνών
Ενσωµάτωση : 100,00 (133 / 133 ΕΤ)
Εγγεγραµµένοι :  66.301 .   Έγκυρα :  94,72 .  Άκυρα : 3,81
Συµµετοχή : 60,71. Λευκά : 1,47 .  Ενσωµάτωση σταυ-
ρών: 99,25 (132 / 133 ΕΤ)
Τα αποτελέσµατα σταυρών υποψηφίων είναι ενδεικτικά 
και προέρχονται από όσα δεδοµένα εστάλησαν µε SRT

Βρεττός Σπυρίδων 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ   
Ποσοστό :  22,95   Ψήφοι :   8.751  

1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ    1.209 

2. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ)  991 

3. ∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΑΚΑΝΙΑΡΟΣ) . 625 

4. ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 621 

5. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΟΥΚΑ 526 

6. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 479 

7. ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ 444 

8. ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 439 

9. ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΠΕΤΡΟΥ 417 

10. ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΛΟΥΪΖΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 417 

11. ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 365 

12. ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 361 

13. ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 349 

14. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 346 

15. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. του ΜΑΝΟΥΣΟΥ 334 

16. ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 334 

17. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 317 

∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) 
∆.Ε.Κ.Α. - ∆ηµιουργούµε Ένα Καλύτερο Αύριο 
Ποσοστό :  17,77  - Ψήφοι : 6.774 

1. ΚΩΦΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 732 

2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ (ΤΟΥΜΑΝΙ∆ΟΥ) ΓΕΩ.  630 

3. ∆ΑΜΑΣΚΟΣ (ΧΑΛΕΣΗΣ) ∆ΗΜ. του ΣΠ.. 552 

4. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡ. 526 

5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.  του ΣΠ.. 518 

6. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜ. 479 

7. ΤΖΙΓΚΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 439 

8. ΠΕ∆ΙΑ∆ΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 430 

9. ΚΑ∆ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 423 

10. ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 413 

11. ΜΠΟΜΠΟΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 410 

12. ΚΑΤΑΡΑΣ (ΚΑΡΑΦΑΚΗΣ) ΕΥΑΓΓ. του ΓΕΩΡΓ. 354 

13. ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 324 

14. ΚΑΡΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 304 

15. ∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 302 

16. ΣΑΒΒΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΣΑΒΒΑ 294 

Βαρελάς Πέτρος  -  Αχαρνές Ξανά 
Ποσοστό :  14,87  - Ψήφοι : 5.668 

1. ΠΑΓΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΧΡ..429 

2. ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ 414 

3. ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚ. 393 

4. ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) . 352 

5. ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΡΑΣ. 337 

6. ΦΥΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 316 

7. ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆. 310 

8. ΚΟΛΕΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ι∆ΟΜ. 283 

9. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝ. 276 

10. ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 274 

11. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΛΕΤΑ)      267 

12. ΣΑΜΑΡΙ∆Η ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΚΗ)     . 261 

13. ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩ. 241 

14. ∆Ε∆Ε ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 233 

15. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝ. 217 

16. ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ           217 

Κασσαβός Ιωάννης - ΑχαρΝΑΙ  Ενεργοί  Πολίτες 
Ποσοστό: 11,76  - Ψήφοι : 4.484 

1. ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 465 

2. ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ 445 

3. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 417 

4. ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 365 

5. ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 302 

6. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΥΛΟΥ 253 

7. ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟ∆. 243 

8. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦ. 231 

9. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΗ 221 

10. ΠΑΓΚΟΖΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘ.(ΛΕΥΤ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ)  219 

11. ΒΡΕΤΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΠΟΥΛΙΟΣ)  . 204 

12. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΜΠΕΛΛΟΣ)    187 

13. ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛ. 180 

14. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΗΝΑ 169 

15. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ)  162 

16. ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓ. 160 

17. ΚΟΛΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 148 

18. ΧΑΣΣΑΝ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ του ΣΕΡΙΦ 148 

19. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)  145 

Γρηγοριάδης  Παναγιώτης 
«ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  
ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ»
Ποσοστό :  9,24  -  Ψήφοι : 3.521 

1. ΠΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 423 

2. ΤΣΟΡΠΑΤΣΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛ. 335 

3. ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 286 

4. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 284 

5. ΑΛΕΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 258 

6. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 253 

7. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ 251 

8. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 231 

9. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 203 

10. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 198 

11. ΑΛΤΙΚΑΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΙΝΟΥ 184 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 - ∆ήµος  Αχαρνών - Σταυροδοσία υποψηφίων
Β’ Κυριακή  
Ενσωµάτωση : 100,00 (142 / 142 ΕΤ)
Εγγεγραµµένοι : 70.929 -  Έγκυρα : 29.017 
– Άκυρα :  608
Συµµετοχή:  30.575 -  Λευκά : 950

Βρεττός Σπυρίδων 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
Ποσοστό :  51,50  - Ψήφοι : 14.945 

∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) 
∆.Ε.Κ.Α. - ∆ηµιουργούµε 
Ένα Καλύτερο Αύριο 
Ποσοστό :  48,50 – Ψήφοι : 14.072 

Α’ Κυριακή 
Ενσωµάτωση :  100,00 (142 / 142 ΕΤ)
Εγγεγραµµένοι : 70.929.  
Έγκυρα :  41.295 .  Άκυρα :  1.618
Συµµετοχή :  43.572.   Λευκά : 659

Βρεττός Σπυρίδων: «ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ» 
Ποσοστό:  22,15  - Ψήφοι : 9.148  - Έδρες : 
10 

∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) 
«∆.Ε.Κ.Α. - ∆ηµιουργούµε Ένα Καλύτερο 
Αύριο» 
Ποσοστό :  20,12 - Ψήφοι : 8.308 - Έδρες : 9 

Βαρελάς Πέτρος : «Αχαρνές Ξανά». 
Ποσοστό :  14,38 - Ψήφοι : 5.940 - Έδρες : 6 

Κασσαβός Ιωάννης: 
«ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες»
Ποσοστό :  11,37 - Ψήφοι : 4.697 - Έδρες : 5 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 
ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Ποσοστό :  8,69 - Ψήφοι : 3.588 - Έδρες : 4 

Αφουξενίδης Θεόφιλος: 
«ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ»
Ποσοστό :  7,83 - Ψήφοι : 3.233 - Έδρες :  4 

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
Ποσοστό :  7,42  - Ψήφοι : 3.063 - Έδρες : 3 

Καµπόλης Οδυσσέας: 
«ΑΧΑΡΝΕΙΣ- ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
Ποσοστό :  4,78 - Ψήφοι : 1.975 -  Έδρες : 2 

Ελευθεριάδης Στυλιανός: 
«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
Ποσοστό :  1,70 - Ψήφοι : 701 - Έδρες : 1 

∆ουρίδα Χρυσούλα (Χρύσα): 
«∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ» 
Ποσοστό :  1,55  - Ψήφοι : 642 - Έδρες : 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  -  ∆ηµοτικές εκλογές – Μάιος 2019 
ΟΙ  ΠΡΩΤΟΙ  ΣΕ   ΨΗΦΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
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12. ΑΜΑΝΑΤΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ) του ΘΕΟΦ. 182 
13. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 180 
14. ΣΥΡΑΝΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 173 
15. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΒΒΑ 158 
16. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 158 

Αφουξενίδης  Θεόφιλος - ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ 
Ποσοστό :  8,14  -  Ψήφοι : 3.104 

1. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 287 
2. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  272 
3. ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΒΡΑΑΜ 225 
4. ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓ. 193 
5. ΚΑΛΙΦΑΤΙ∆ΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 168 
6. ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 166 
7. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝ.164 
8. ∆ΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΩΜΑ 164 
9. ΤΟΥΛΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥ. 148 
10. ΤΣΑΝΤΕΚΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΜΙΧΑΗΛ 140 
11. ΧΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 136 
12. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 134 
13. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 128 

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ποσοστό :  7,56  - Ψήφοι : 2.881 

1. ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αθαν. 633 
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αλεξίου 623 
3. ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ του Γεωργίου 434 

4. ΨΑΡΑ∆ΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 169 
5. ΑΛΕΠΙ∆ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Θεοδώρου 117 
6. ΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου 115 
7. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του Γρηγορίου 110 
8. ΚΟΡΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου 107 
9. ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ του Σωτηρίου 101 
10. ΚΑΤΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Παναγιώτη 99 
11. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ του Σταύρου 88 
12. ΚΑΛΛΙΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου 85 
13. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Γεωργίου 85 
14. ΣΥΡΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου 84 
15. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ 83 

Καµπόλης Οδυσσέας - ΑΧΑΡΝΕΙΣ- ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
Ποσοστό :  4,74  -  Ψήφοι : 1.806 

1. ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓ. 212 
2. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 175 
3. ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 161 
4. ΣΚΡΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 127 
5. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ 113 
6. ΖΕΡΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 113 
7. ΚΑΡΓΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 108 
8. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ του ΕΥΑΓ. 107 
9. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ 107 
10. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ - ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡ. 94 
11. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 85 
12. ΚΑΤΑΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 83 
13. ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 83 
14. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 80 
15. ΚΑΛΕΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 78 

Ελευθεριάδης Στυλιανός 
ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ποσοστό :  1,87  -  Ψήφοι :  712 
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 243 
2. ΚΑΒΑΖΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 134 
3. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ 81 
4. ΕΥΤΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 62 
5. ΒΕΝΕΤΙΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 60 
6. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 49 
7. ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45 
8. ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 38 
9. ΜΑΤΖΑΝΑ ΘΕΑΝΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 38 
10. ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 37 

∆ουρίδα Χρυσούλα (Χρύσα)  - ∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 
Ποσοστό: 1,11 - Ψήφοι : 424 

1. ΚΟΕΝ ΣΑΝ∆ΡΑ του ΙΩΣΗΦ 101 
2. ∆ΟΥΡΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 43 
3. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤ. 40 
4. ΧΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΑΚΣΟΝ) του ΖΗΣΗ 37 
5. ΚΟΕΝ ΜΑΤΙΛΝΤΑ του ΙΩΣΗΦ 33 
6. ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 31 
7. ΚΑΤΣΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 31 
8. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 31 
9. ΣΙΣΜΑΝΙ∆Η ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28 
10. ∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 27 

∆ηµοτική Ενότητα  Θρακοµακεδόνων
Τελευταία ενηµέρωση : 27/5/2019, 08:24 
Ενσωµάτωση : 100,00 (9 / 9 ΕΤ)
Εγγεγραµµένοι : 4.628.  Έγκυρα :  95,42.  Άκυρα: 2,56
Συµµετοχή : 71,78 .  Λευκά :  2,02
Ενσωµάτωση σταυρών : 100,00 (9 / 9 ΕΤ)
Τα αποτελέσµατα σταυρών υποψηφίων είναι ενδεικτικά 
και προέρχονται από όσα δεδοµένα εστάλησαν µε SRT

∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) 
∆.Ε.Κ.Α. - ∆ηµιουργούµε Ένα Καλύτερο Αύριο 
Ποσοστό :  48,39 .   Ψήφοι:  1.534 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ)   1.160 

2. ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΕΥΑΓΓ. 743 
3. ΠΛΑΤΥΠΟ∆ΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ  του ΕΥΣΤ. 567 
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛ. 534 

Βρεττός Σπυρίδων 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
Ποσοστό :  11,86 .  Ψήφοι : 376 

1. ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1.352 
2. ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ 919 
3. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓ.   440 
4. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤ. 324 

Βαρελάς Πέτρος - Αχαρνές Ξανά 
Ποσοστό :  8,93 . Ψήφοι : 283 

1. ΠΑΓΩΝΑΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.018 
2. ΣΤΡΙΦΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ  του ΣΠ. 352 
3. ΜΙΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΦΑΤΣΗ) του ∆ΗΜΗΤΡ. 350 
4. ΤΣΙΑΒΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛ. 170 

∆ουρίδα Χρυσούλα (Χρύσα) - ∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 
Ποσοστό : 6,88 .  Ψήφοι :  218 

1. ΣΑΡΡΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 106 
2. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ ΜΟΛΦΕΤΑ ΚΛΑΙΡΗ του ΠΑΝ. 83 
3. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)       40 

Κασσαβός Ιωάννης 
ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες 
Ποσοστό :  6,72 . Ψήφοι : 213 

1. ΖΗΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΪΟΥ 416 
2. ΑΣΗΜΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤ. 330 
3. ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΘΕΟ∆.. 264 
4. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)   228 
5. ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ.  . 121 
         
Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ποσοστό :  5,74 .   Ψήφοι : 182 

1. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη 406 
2. ΣΤΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου 301 
3. ΡΕΝΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη Μαρίνου 203 

ΑΧΑΡΝΕΙΣ- ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
Ποσοστό :  5,33.   Ψήφοι : 169 

1. ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 211 
2. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓ. 193 

Αφουξενίδης Θεόφιλος 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ 
Ποσοστό :  3,19 .   Ψήφοι : 101 

1. ΧΑΡΙΤΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛ. 516 
2. ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ 147 
3. ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 113 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 
ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Ποσοστό : 2,11 - Ψήφοι :  67 

1. ΓΚΟΝΗ-ΑΛΕΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ 494 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΞΕΝΟΦ. 453 
3. ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 155 
4. ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 119 
 
Ελευθεριάδης Στυλιανός 
ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Ποσοστό : 0,85 .  Ψήφοι :  27 

1. ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Η. 244 
2. ΚΑΒΑΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 64 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 - ∆ήµος  Αχαρνών - Σταυροδοσία υποψηφίων
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*∆εξιώσεις  *Κοινωνικές Εκδηλώσεις  *Εvents  *Συνέδρια  *Σεµινάρια
∆ιεύθυνση:

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

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

Με την πόλη των Αχαρνών να διαγράφει µία χαοτική 
πορεία τις τελευταίες δύο δεκαετίες και την κρισιµό-
τητα του εκλογικού αποτελέσµατος να είναι αυτό 

που θα προερχόταν  µέσα από την αυστηρή και δίκαιη κρί-
ση των ψηφοφόρων,  θεωρώ πως έδωσα έναν έντιµο αγώ-
να, καταθέτοντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα σε όλους 
τους τοµείς,  το οποίο καταρτίσαµε από κοινού µε τους Τοµε-
άρχες της δηµοτικής µας παράταξης εδώ και τέσσερα χρόνια, 
µέσα από σκληρή δουλειά και το οποίο έδινε τη δυνατότη-
τα,  το όραµα κάθε πολίτη αυτού του δήµου να γίνει πραγ-
µατικότητα. 

∆υστυχώς όµως για άλλη µια φορά το καθοριστικό απο-
τέλεσµα για το µέλλον του δήµου µας, δεν διαµορφώθηκε 
µε γνώµονα το πρόγραµµα, την ηθική, την ικανότητα και την 
αποφασιστικότητα που θα εξασφάλιζαν, την ανάπτυξη, την 
ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στην πόλη µας αλλά µε βά-
ση µηχανισµούς, κυκλώµατα και συναλλαγές  που εδώ και 
δεκαετίες καθορίζουν τις εκλογικές εξελίξεις του τόπου, πα-
ρασύροντας τους ψηφοφόρους να τους δώσουν άλλη µία 
ευκαιρία για άλλη µία τετραετία να συνεχίσουν να λεηλα-
τούν, να κατασπαταλούν τα δηµόσια ταµεία και να σέρνουν 
την πόλη στο χάος και στην καταστροφή.  

Για του λόγου το αληθές η νέα δηµοτική αρχή που πρό-
κειται να αναλάβει τη διοίκηση, είτε αυτή είναι η δηµοτική 
παράταξη του Σπύρου Βρεττού είτε του Χάρη ∆αµάσκου, θα 
είναι µία διοίκηση που θα συνεχίσει το ίδιο έργο αφού θα 
απαρτίζεται από αντιδηµάρχους των πρώην δηµάρχων Σ. 
Ντούρου και Ι. Κασσαβού. Κατά συνέπεια το αποτέλεσµα για 
την πόλη των Αχαρνών θα είναι το ίδιο και απαράλλακτο µε 
αυτό που τόσα χρόνια βιώνουµε όλοι ως πολίτες . 

Θέλω να ευχαριστήσω µέσα από τα βάθη της καρδιάς 

µου τους ψηφοφόρους , που πίστεψαν και εµπιστεύτηκαν τα 
όσα είχαµε καταθέσει για την πόλη µας  και τα οποία εµµένω 
να υποστηρίζω ακόµα και αυτή την ύστατη στιγµή ότι θα κά-
ναµε πράξη τηρώντας τις δεσµεύσεις µας απέναντί τους στο 
ακέραιο κάνοντας την πόλη µας πρότυπο σε όλη τη χώρα. 

Λυπάµαι για τις περιοχές που είναι επιβαρυµένες µε το 
εµπόριο των ναρκωτικών, τους τοξικοµανείς και την εγκλη-
µατικότητα,  οι οποίες έχασαν την  ευκαιρία για άλλη µία φο-
ρά να απαλλαχτούν οριστικά από τα προβλήµατα αυτά . 

Λυπάµαι για τους Θρακοµακεδόνες και την Βαρυµπόµπη 
που έχασαν την ευκαιρία ενός ολοκληρωµένου και εγγυη-
µένου σχεδίου πυρασφάλειας που θα εξασφάλιζε την απο-
τροπή ενδεχόµενης πυρκαγιάς και έχει άµεση σχέση µε την 
προστασία  των ανθρώπων που ζουν εκεί και των περιουσι-
ών τους. 

Λυπάµαι που χάθηκε η ευκαιρία  να υπάρξει για πρώτη 
φορά στο δήµο µας ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αντιπληµµυ-
ρικής θωράκισης  που θα απάλλασσε την πόλη από τις κα-
ταστροφικές πληµµύρες που µας έχουν κοστίσει ανθρώπι-
νες ζωές. 

Λυπάµαι για την άµεση ανάπτυξη που εξασφαλίζαµε µέ-
σω του προγράµµατός µας µε τη στήριξη της επιχειρηµατικό-
τητας και της αισθητικής αναβάθµισης της πόλης µας. 

Λυπάµαι για το Ολυµπιακό Χωριό, που καταδικάστηκε 
σε παρατεταµένη λεηλασία των ολυµπιακών εγκαταστάσε-
ων και των περιουσιών των κατοίκων του που εµείς σχεδιά-
ζαµε να το κάνουµε στολίδι της Αττικής.  

Λυπάµαι που χάθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσουµε την 
επιστροφή των βασιλικών ανακτόρων στο δήµο Αχαρνών 
όπου και ανήκουν από το ίδιο βράδυ που θα ήµασταν δη-
µοτική αρχή. 

Η απλή αναλογική δίνει πλέον την ευκαιρία στους 
αρχηγούς των παρατάξεων τη δεύτερη Κυρια-
κή να συνεργαστούν και να διεκδικήσουν έµ-
µισθες  θέσεις αντιδηµάρχων. 

Προσωπικά παραµένω αµετακίνη-
τος µπροστά στις αρχές, τις αξίες, το 
όραµα και την αγάπη για την πόλη 
µου που πιστά υπηρέτησα και θα 
εξακολουθώ να υπηρετώ και δηλώ-
νω ξεκάθαρα ότι δεν συµπράττω µε 
καµία από τις δύο παρατάξεις που 
συµµετέχουν στο δεύτερο γύρο αφού 
ουδεµία σχέση έχουν µε το πρόγραµ-
µά µας, τα σχέδιά µας αλλά κυρίως µε 
τις αρχές που πρεσβεύουµε.

Παναγιώτης Γρηγοριάδης 
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΑΦΟΥ ΟΥ∆ΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΜΕ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαµψούντος και Βενιζέλου,
Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, 
Τηλ. 210 2465635, 6977 627625, Φαξ 210 2465635
Αχαρνές  30  Μαΐου  2019

∆ηµόσιες Ευχαριστίες
στον Μέγα  Ευεργέτη µας
κ. Αθανάσιο Μαρτίνο

Εκ µέρους του Εκκλησιαστικού συµβουλίου και  εµού Προσωπικά,  σας  
εκφράζω  την ευγνωµοσύνη µας και τις θερµές ευχαριστίες µας, για  την  γεν-
ναιόδωρη  και διαρκεί   δωρεά σας, στην  αποπεράτωση  εργασιών  ανέγερσης  
του  Ναού µας.

Με την απλόχερη  δωρεά  σας  καλύψατε  το µεγαλύτερο και σηµαντικότε-
ρο  µέρος ανέγερσης  του περικαλλούς  Ιερού  Ναού, της  Παναγίας  Σουµελά, 
στο  ∆ήµο Αχαρνών, που θα αποτελέσει  τόπος  προσκύνησης και λατρείας  
για τους απανταχού Πόντιους και των Ελλήνων του Βορρά.   

Και πάλι σας είµαστε  ευγνώµονες  και προσευχόµαστε,  δια πρεσβειών της  
θαυµατουργού εικόνας  της  Παναγίας  Σουµελά, να σας χαρίζει  υγεία  οικογε-
νειακή, κάθε επιτυχία στις  επαγγελµατικές σας δραστηριότητες  και µακροηµέ-
ρευση επ’ αγαθώ.

                 
Με   εκτίµηση και αγάπη Χριστού

Για το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο 
Πάτερ  Γρηγόριος  Πιγκάλοβ

Γιορτή Νεολαίας Μητροπόλεως Ιλίου  2019 

Με µεγάλη επιτυχία  πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 19/5/2019 στο Θέατρο Πέτρας
Ο  Μητροπολίτης Αθηναγόρας  βράβευσε µε τον Μεγά-

λο Σταυρό του Αγίου 
Βλασίου,  τον Αξιότιµο ∆ωρητή  και  Ευεργέτη   κ. Αθανά-

σιο   Μαρτίνο 
Τι µπορούν να κατορθώσουν τα νιάτα της Εκκλησίας, µας 

το απέδειξε η µεγαλειώδης ΕΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, που πραγµα-
τοποίησε στο Μεγάλο Θέατρο Πέτρας, η Ιερά Μητρόπολη Ιλί-
ου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως την Κυριακή 19 Μαΐου 
2019 το απόγευµα.

Οι κερκίδες του θεάτρου γεµάτες από θεατές που ξεπέρα-
σαν τους 4000 σε πλήθος, χωρίς να περιλαµβάνονται οι συ-
ντελεστές και το εθελοντικό προσωπικό, που διακονούσε στο 
όµορφο αυτό πανηγύρι.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τους χαιρετισµούς του ∆ιευθυ-
ντού Γραφείου Νεότητος π. Ιωαννικίου Γιαννόπουλου, Ιερο-
κήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως και του ∆ηµάρχου Πετρου-
πόλεως κ. Ευαγγέλου Σίµου, ο οποίος και φιλοξένησε την εκ-
δήλωση στο χώρο του θεάτρου.

Ακολούθησε ο ενθουσιώδης χαιρετισµός του Πανοσιο-
λογιωτάτου Αρχιµανδρίτου κ. Νικοδήµου Αθανασίου, Πρω-
τοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος παροµοιά-
ζοντας την καλλιέργεια της νεολαίας από την Εκκλησία µε την 
σµίλευση της πέτρας για την κατασκευή του θεάτρου, ώστε 
να µεταβληθεί σε χώρο πολιτισµού, συνεχάρη και ευχαρί-
στησε τους παρόντες και όσους συνέβαλλαν στην εκδήλω-
ση.

Κατόπιν κάλεσε στο βήµα τον Σεβασµιώτατο Μητροπο-
λίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα, ο οποίος έπειτα από µία σύντοµη 
και εµπνευσµένη εισήγηση βράβευσε µε τον Μεγάλο Σταυ-
ρό του Αγίου Βλασίου, τον Αξιότιµο ∆ωρητή και Ευεργέτη κ. 
Αθανάσιο Μαρτίνο, Εφοπλιστή.

Την παρουσίαση της εορτής ανέλαβαν η Ελένη Λιντζαρο-
πούλου και ο Πασχάλης Μερµιγκάκης.

Ακολούθησαν τα χορευτικά συγκροτήµατα των Ιερών 

Ναών Αγίας Τριάδος Πετρουπόλεως και Αγίου ∆ιονυσίου 
Αχαρνών µε χορούς από τη Θράκη και τη Βοιωτία, το Μου-
σικό Σύνολο Εγχόρδων του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτό-
κου Φυλής και η καταπληκτική οµάδα Νοηµατικής του Ιερού 
Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Πετρουπόλεως, που µας παρου-
σίασε στη γλώσσα της Νοηµατικής τρία τραγούδια (Ποια 
Προσευχή, Λόγια Σιωπής, Απόγευµα στο ∆ένδρο) µας χειρο-
κρότησε και µας έδειξε την αγάπη της στην σιωπηρή, αλλά 
εκφραστική γλώσσα των νοηµάτων.

Ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Πετρουπόλεως στη συνέχεια 
µε τον ταλαντούχο ηθοποιό και σκηνοθέτη κ. Κωνσταντίνο 
Τζαφέρη, ανέβασε στη θεατρική σκηνή το «Παραµύθι χωρίς 
Όνοµα» σε διασκευή του Ιακώβου Καµπανέλλη µε την συµ-
µετοχή 90 παιδιών. Στο θεατρικό συµµετείχε και η παιδική 
χορωδία του Ιερού Ναού µε µαέστρο την εκπληκτική κα Κω-
σταγιαννακοπούλου Μαρία.

Συγκίνηση γέµισε την καρδιά όλων το σύντοµο καλλιτε-
χνικό βίντεο που προβλήθηκε κατόπιν, µε τίτλο «9 χρόνια πέ-
ρασαν», µε την πορεία και τη δράση του Σεβασµιωτάτου Ποι-

µενάρχου µας κ. Αθηναγόρου, από την ηµέρα της ενθρονί-
σεώς του το 2010 µέχρι σήµερα.

Την εορτή µας έκλεισε ο Σεβασµιώτατος µε ωραίο λόγο 
πολλές ευχές, µε ευχαριστίες, στους συντελεστές. Μοίρασε 
λουλούδια σε όλα τα παιδιά και παρέδωσε τα κύπελλα του 
Αθλητικού Πρωταθλήµατος στον π. ∆ηµήτριο Παναγακό-
πουλο για να τα προσφέρει στους νικητές.

Με την παρουσία του µας τίµησε ο Πανοσιολογιώτατος 
Αρχιµανδρίτης κ. Πολύκαρπος Μπόγρης, Γραµµατέας της Συ-
νοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής Νεότητος. 
Παρευρέθηκαν στην Μεγάλη Εορτή Νεολαίας οι ∆ήµαρχοι 
όλων των περιοχών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, ∆η-
µοτικοί Σύµβουλοι και πολιτικοί άρχοντες.

Η Μεγάλη Εορτή ολοκληρώθηκε µε µια σκέψη στο νου 
και την καρδιά όλων: «… και του χρόνου πάλι εδώ…». Σας 
ευχαριστούµε όλους.

Από το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

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

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

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ το γένος   
ΑΓΓΕΛΗ, γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και η ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του 
ΙΝΑΧΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος 
ΚΑΛΤΣΙ∆ΟΥ, γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ ,  δηλώνουν πως θα 
έλθουν σε γάµο που θα γίνει στη 
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ– ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ  του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  ΣΙΜΑΣ  
το γένος  ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ, γεννήθηκε  
στην   ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΣΙΑΜΙ∆Η   
ΠΑΡΘΕΝΑ   του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  
ΦΩΤΕΙΝΗΣ   το γένος   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ, γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ   και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,  δη-
λώνουν πως θα έλθουν σε γάµο που 
θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΛΑ∆Ι-
ΜΗΡΟΥ και της ΑΝΝΑΣ το γένος ΠΑ-
ΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στο 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ -ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΗΛΙΑ∆ΟΥ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΣ το γένος ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΟΥ που γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ -ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γά-
µο που θα γίνει στον Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΛΟΪΖΙ∆ΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ  του   ΧΡΙΣ-
ΤΟΦΟΡΟΥ  και της  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  το 
γένος  ΓΚΙΚΑ, γεννήθηκε  στην   ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  και η  ΚΡΑΝΙ∆ΟΥ   ΕΛΕΝΗ   
του  ΙΩΑΝΝΗ  και της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ   το 
γένος   ΤΕΛΙΑΝΙ∆ΟΥ , γεννήθηκε στην  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α  και κατοικεί στον ΑΣ-
ΠΡΟΠΥΡΓΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ,  δηλώνουν 
πως θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  
ΣΤΑΥΡΟΥ  και της ΕΛΠΙ∆ΑΣ  το γένος   
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ, γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  
- ΑΤΤΙΚΗΣ και η   ΠΕΓΙΟΥ   ΒΑΛΕΝΤΙ-
ΝΑ   του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΒΑΪΑΣ  το 
γένος  ΤΙΓΚΟΥ, γεννήθηκε στην  ΚΟ-
ΖΑΝΗ  και κατοικεί στην  ΝΕΑ  ΙΩΝΙΑ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ,  δηλώνουν πως θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ  ΒΙΤΑΛΙΟΣ  του   ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ  και της  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ  το γένος 
ΣΟΝ, γεννήθηκε  στο ΠΑΧΤΑΡΑ – ΚΑ-
ΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟ-
ΦΙΑ  του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ   και της  ΜΑΡΙ-
ΝΑΣ  το γένος  ΦΙΞ , γεννήθηκε στο  
ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ    και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,  δηλώνουν 
πως θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - 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  ΑΡΙΣΤΟ-
ΜΕΝΗ   και της  ∆ΗΜΗΤΡΑΣ  το γένος    
ΧΑΝΤΖΗ, γεννήθηκε στην  ΦΥΓΑΛΙΑ – 
ΗΛΕΙΑΣ    και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ,  δηλώνουν πως θα έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στον  Ι. Ν. Αγίων 
Αναργύρων -  ΜΑΝ∆ΡΑ  – ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ    ΚΟΣΜΑΣ   του   ΙΩΑΝ-
ΝΗ    και της  ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ   το γένος  ΤΑ-
ΚΑ, γεννήθηκε  στην  ΒΕΡ∆ΙΚΟΥΣΙΑ – 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  και κατοικεί στη  ΒΕΡ∆ΙΚΟΥ-
ΣΙΑ – ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   και η   ΣΤΑΥΡΑ    ΜΑ-
ΡΙΑ    του  ΙΩΑΝΝΗ   και  της   ∆ΗΜΗΤΡΑΣ   
το γένος   ΛΑΣΚΟΥ, γεννήθηκε στο  ΧΟ-
ΛΑΡΓΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στα  ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,  δηλώνουν πως θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει στη  ΒΕΡ∆Ι-
ΚΟΥΣΙΑ – ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. 

ΕΝΩΣΗ  ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΙΠΠΕΩΝ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΟΥ
(Β` ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΦΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ)
ΑΧΑΡΝΕΣ  13672
Αχαρνές  29/05/2019  - Αρ.Πρωτ.:76
                                                                              

ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε και να σας κάνουµε γνω-
στό το νέο ∆Σ της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών (2019-2021) έπειτα από τις αρχαιρεσίες 

που έγιναν στις 14 Απριλίου 2019.
Πρόεδρος: Καράλη Μελποµένη

Αντιπρόεδρος : Μεντής Θεοφάνης
Γεν. Γραµµατέας : Κασιόλα Ανθούλα

Ταµίας  : Παππά Αλεξάνδρα
Μέλος : Σπυροπούλου Κωνσταντίνα

Μέλος  : Γράβου Πολυξένη
Μέλος: Λυδάκη Παρασκευή

Για το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο 

             Η Πρόεδρος                                               Η Γεν. Γραµµατέας
       Μελποµένη Καράλη                         Ανθούλα Κασιόλα
             6945614690                      6972927003

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ  
ΑΧΑΡΝΩΝ - ΒΡΑ∆ΥΑ ΑΝΤΙ-

ΚΡΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ - 
ΣΑΒΒΑΤΟ 
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρ-
νών σας προσκαλεί στην 
ΒΡΑ∆ΥΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟΥ που 
διοργανώνει το Σάββατο 29 
Ιουνίου ώρα 9:00µµ 
στον προαύλιο χώρο του 
συλλόγου 
στον Προφήτη Ηλία.
Γλέντι µέχρι το ξηµέρωµα, 
µε ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟ ΚΡΕΑΣ, πλούσιους µεζέδες, άφθονο πιοτό και 
πολύ κέφι και χορό.

Θα µας διασκεδάσει 
ο µοναδικός ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ.

ΑΧΑΡΝΕΣ  - Πανόραµα 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο  90 τ.µ., ελιές, εντός σχεδίου, επικλινές, 

Σ.∆. 0,6, Σ.Κ. 0,4, 17 Χ 11, πρόσοψη 17 µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, θέα βουνό 
- δάσος, ελεύθερο  και για αντιπαροχή, µεσίτες δεκτοί.  Η περιοχή είναι ανα-

πτυσσόµενη και διαθέτει ύδρευση και αποχέτευση ΕΥ∆ΑΠ. 
Το οικόπεδο χαρίζεται µε την προϋπόθεση εξόφλησης ή µεταβίβασης 
του στεγαστικού δανείου, που λήφθηκε για την αγορά του οικοπέδου. 

Εναλλακτικά το οικόπεδο ανταλλάσσεται µε άµεσα 
εκµεταλλεύσιµο ακίνητο. 

∆εκτές εναλλακτικές προτάσεις.

Πληροφορίες : Κα Άννα Κλεινάκη : Τηλ. 6947 154949 και 210 2415462.  4∆223.



15Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

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

Από το 1928
παράδοση στο Καλό Φαγητό

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

∆ιεύθυνση:
Αναστάσιος Καβαλλάρης 
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ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ  Η  Α.Ε.ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ  
ΜΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΟΜΑ∆Α  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΜΑΣ.

ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ  ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ 

Κ-6 / Κ-8 / Κ-10 / Κ-12 / Κ-14 / Κ-16 / Κ-18

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ  &  MILOS  ZIVANOVIC

∆ύο  προπονητές µε τεράστια εµπειρία 
στο παιδικό ποδόσφαιρο 

και πως πρέπει να λειτουργήσει σωστά 
µια ακαδηµία ποδοσφαίρου.

Ε∆ΡΑ - RIVER  CAMP (Θωµά Παλαιολόγου 85).

Γήπεδα (6Χ6 & 8Χ8) & ∆ηµοτικό Γήπεδο Αγίας Άννης (11Χ11)

CAMP  ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  Α.Ε.Μ. 2019 

1η Περίοδος  17/6 - 21/6
2η Περίοδος  24/6 - 28/6

Ηλικίες του CAMP  Από 8-18 χρονών

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ  ΤΗΝ ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΤΙΜΗ 25 ευρώ την περίοδο 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
6944456579 & 6939382111

Στις 17 Ιουνίου ξεκινά το Happy 
Summer Camp του Α.Ο.∆ίας Αχαρνών 

 
To Happy Summer Camp για 5η συ-

νεχή χρονιά ετοιµάζεται να δεχτεί τους µι-
κρούς φίλους για να περάσουν µαζί ένα 
υπέροχο, δηµιουργικό καλοκαίρι. Το 
Happy Summer Camp βρίσκεται σ’ έναν 
καταπράσινο και ασφαλή χώρο στη Βα-
ρυµπόµπη, µε εύκολη πρόσβαση από τα 
υπόλοιπα Βόρεια Προάστια (Κηφισιά, 
Νέα Ερυθραία). 

Στόχος τόσο των διοργανωτών όσο 
και των έµπειρων παιδαγωγών που το 
στελεχώνουν είναι τα παιδιά να ψυχαγω-
γηθούν αλλά και να έρθουν σε επαφή µε 
αθλήµατα και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που θα τους χαρίσουν τη δυνατότητα να απο-
κτήσουν πνεύµα οµαδικότητας και δηµιουργικότητας. 

Η πρώτη περίοδος του Happy Summer Camp ξεκινά στις 17 Ιουνίου και µπορούν να λά-
βουν µέρος παιδιά από 5-13 χρόνων. 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει Εικαστικό-∆ηµιουργικό Εργαστήρι, Μουσικοκινητική Αγω-
γή, Γλωσσικά Παιχνίδια, Θεατρικό Εργαστήρι, Ροµποτική, Τοξοβολία, Τζούντο, Tae-Kwon-
Do, Κολύµβηση, Fun & Fit for Kids, Τένις, Ξιφασκία και Βόλει. 

Εκτός από τις καθηµερινές δραστηριότητες κάθε εβδοµάδα πραγµατοποιούνται βιωµατι-
κές, εκπαιδευτικές εκδροµές και θαλάσσια µπάνια. 

∆εκατιανό, γεύµα και επιδόρπιο παρέχονται στα παιδιά εφόσον το επιθυµούν οι γονείς. 
Περισσότερες πληροφορίες για τo Happy Summer Camp θα βρείτε στο site µας: www.aodias.gr

Εκδήλωση Μνήµης για τον αδικοχαµένο µαθητή 
Μάριο - ∆ηµήτριο Σουλούκο το Σάββατο 8 Ιουνίου 
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63
ΧΡΟΝΙΑΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πεύκων 13 - Πλατεία Βαρυµπόµπης

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Άνω Αχαρνών τέλεσε την ακολουθία του Εσπερι-
νού κατά την κυριώνυµη ηµέρα της εορτής, ο Σεβασµιώ-

τατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθη-
ναγόρας. Μετά τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας, ο Σεβασµιώτατος 
προχείρισε τον εφηµέριο του Ιερού Ναού π. Ελευθέριο Βάσσο σε 
Πρωτοπρεσβύτερο.

Σ τ ο ν 
πανη-

γυρικό Εσπε-
ρινό και στη 
λ ι τάνευση 
της ιεράς ει-
κόνος των 
Αγίων Κων-
σταντίνου και 
Ελένης Κάτω 
Αχαρνών χο-
ροστάτησε ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως κ. Αθηναγόρας, τη ∆ευτέρα 20 Μαΐου 2019.

Σε µια σεµνή και απλή γιορτή, η οποία όµως πάλλο-
νταν από τον ενθουσιασµό των παιδιών και την έκδη-
λη χαρά των γονιών τους, ο Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεών του βράβευσε τη ∆ευτέρα, 

20 Μαΐου 2019, στο Αθλητικό του κέντρο «ΝΩΝΤΑΣ ΝΙΚΑΣ» 
τους αθλητές του, για τις διακρίσεις τους κατά την αθλητική 
περίοδο του 2018. Η έντονη προεκλογική περίοδος των Αυ-
τοδιοικητικών, Περιφερειακών και Ευρωβουλευτικών εκλο-
γών της 26 Μαΐου 2019 όµως, στέρησε την παρουσία εκπρο-
σώπων της Πολιτείας!

Χρυσό Βραβείο για
τη Σχολή Χατζήβεη
στην κατηγορία Βέλτιστη 
Μαθησιακή Εµπειρία

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 
στο συνεδριακό κέντρο Πανεπιστηµίου ∆υτικής 
Αττικής τα Education Leaders Awards 2019 µε την 
τελετή απονοµής των βραβείων. Στην τελετή πα-
ρουσιάστηκαν και βραβεύθηκαν από κριτική επι-
τροπή υψηλού κύρους και επιστηµοσύνης µε πρό-
εδρο την κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου, οι βέλτιστες 
πρακτικές των εκπαιδευτικών οργανισµών που δι-
ακρίθηκαν στις διαφορετικές κατηγορίες των βρα-
βείων.
Η Σχολή Χατζήβεη διεκδίκησε και κέρδισε το χρυ-
σό βραβείο στην κατηγορία Βέλτιστη Μαθησιακή 
Εµπειρία παρουσιάζοντας την πρόταση “∆εξιότη-
τες Ζωής”, σαν ένα χαρακτηριστικό δείγµα της εκ-
παιδευτικής καθηµερινότητας των µαθητών της.
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Ευχαριστήριο από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών
Εκ µέρους του ∆Σ ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών κ. ∆ηµήτρης Γιαννούλης, ευχαριστεί όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και παρευρέθηκαν στο εορτασµό

της 78ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης, που έγινε στον φιλόξενο χώρο του Συλλόγου µας την Κυριακή 19 Μαΐου 2019.  
Προηγήθηκε η επιµνηµόσυνος δέηση και ο χαιρετισµός του ∆ηµάρχου της πόλης µας κ. Ι. Κασσαβού. Ακολούθησε καλωσόρισµα και σύντοµη αναφορά στη σηµασία της Μ. Κρήτης από τον Πρόεδρο 

του Συλλόγου. Στη συνέχεια, ο κεντρικός οµιλητής Αντιστράτηγος ε.α  Α. Μυτιληνάκης, αναφέρθηκε σε συγκεκριµένα και καθοριστικής σηµασίας γεγονότα της µεγάλης αυτής Μάχης.
Η οµιλία  συνοδεύτηκε µε Κρητικούς χορούς από τα συγκροτήµατα του Συλλόγου µας και µε τα  «Κρητικά Κατοχικά Μοιρολόγια» µε τις συγκινησιακές αφηγήσεις της  µαθήτριας του λυκείου Πηνελόπης Μπικάκη.

Στην ορχήστρα µας συµµετείχαν: Ο µεγάλος ερµηνευτής  Σωτ. ∆ωγάνης (Τραγούδι) και οι καταξιωµένοι κρητικοί καλλιτέχνες Γ. Κακλής (Λαούτο-Τραγούδι), ∆ιον. Κορνηλάκης (Λύρα) και Παπαδάκης Ανδρέας (Λαούτο).  
Όλους τους εκλεκτούς καλλιτέχνες µας, τον Αντιστράτηγο κεντρικό οµιλητή και την Πηνελόπη Μπικάκη τους ευχαριστούµε θερµά για  την ανιδιοτελή συµµετοχή τους  και για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσµά µας.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος κόσµου µέλη και φίλοι του Συλλόγου µας. Παρευρέθηκαν επίσης οι βουλευτές Ι. ∆έδες (ΣΥΡΙΖΑ) και Β. Οικονόµου (Ν∆). Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Ι.  Κασσαβός,
ο τέως ∆ήµαρχος Σωτ. Ντούρος, υποψήφιοι ∆ήµαρχοι και υποψήφιοι ∆ηµοτικών και περιφερειακών παρατάξεων, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, αντιδήµαρχοι και υποψήφιοι πολιτικών κοµµάτων. 

Παρόν και ο ∆ιοικητής της 180ΜΚΒ/ΧΩΚ Μ. Μυτηλινάκης. Επίσης, Πρόεδροι ∆ηµοτικών Οργανισµών, εκπρόσωποι Κρητικών και πολιτιστικών Συλλόγων, ο πρόεδρος της Κρητικής Εστίας Γ. Κατσαράκης 
και της  Οµοσπονδίας Σωµατίων Αµαριωτών Νικ. Κραουνάκης. Μαζί µας και ο Αντ/δρος της  Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Κρητών Γ. Χριστοδουλάκης και ο τέως Αντιδήµαρχος και ιστορικό µέλλος 

του Συλλόγου µας Στέλιος Αποστολάκης. Τιµητική η παρουσία της κ. Άννας Μπιθικώτση κόρης του αείµνηστου τραγουδιστή Γρηγόρη Μπιθικώτση.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης προσφέρθηκε παραδοσιακό κέρασµα στους παρευρισκόµενους. Ευχόµαστε και του χρόνου µε υγεία και καλή επιτυχία στις επιδιώξεις και τους στόχους όλων.   

      Ο Πρόεδρος        Ο  Γεν.  Γραµµατέας
              ∆ηµήτρης Γιαννούλης                                       Νικ. Φουκαράκης  
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Τελέσθηκε  το 40/ήµερο  Μνηµόσυνο της Πρεσβυτέρας  Ευτυχίας  Πρίµπα
Σ ε κλίµα κατάνυξης και συγκίνησης την Κυριακή   2  

Ιουνίου 2019  πραγµατοποιήθηκε το τεσσαρακονθή-
µερο Ιερό Μνηµόσυνο της µακαριστής πρεσβυτέρας 

κυράς  Ευτυχίας, συζύγου του π. Κωνσταντίνου Πρίµπα, στον 
Ιερό Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου   στις Αχαρνές.

Η Θεία Λειτουργία και το Ιερό Μνηµόσυνο τελέσθηκαν προ-
εξάρχοντος του  Σεβασµιώτατου Μητροπολίτου  Ιλίου Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως  κ. Αθηναγόρα.  Τον Αρχιερέα πλαισίωναν 
οι εφηµέριοι του Ναού, ο προϊστάµενος π. Κων. Πρίµπας και 
Παν. Τσιλιβερδής και  ο π. Ηλίας  Ζωγράφος. Τον Αρχιερέα δια-
κόνησε µε ιεροπρέπεια ο ιεροδιάκονος  π. Κων. Γεωργακόπου-
λος. 

Σε συγκινησιακό κλίµα τελέσθηκε το Ιερό µνηµόσυνο εις το 
τέλος του οποίου ο π. Κωνσταντίνος  Πρίµπας.  µε λόγια ειλικρι-
νούς αγάπης ευχαρίστησε εγκαρδίως  τον Σεβασµιώτατο δια την 
πατρική στήριξη και αγάπη µε την οποία περιέλαβε τον ίδιο από 
την πρώτη στιγµή.

Η εκλιπούσα  πρεσβυτέρα  διακρίθηκε για την καλοσύνη, τη 
βαθιά πίστη, την ευγένειά της και τη διακριτική της προσφορά.

Ήταν προικισµένη µε όλες τις χριστιανικές αρετές, πάντα ευ-
γενική, καλόκαρδη, φιλόξενη. Ήταν ψυχή αγαθή, ευλαβής και 
ευσεβής.

Τέλος ο π. Κωνσταντίνος ζήτησε τις προσευχές όλων για την 
ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης πρεσβυτέρας του κα-
θώς και για τον ίδιο, ώστε να φανεί δυνατός κρατώντας  ψηλά 
την ιεροσύνη του και να παραµείνει  άξιος  πατέρας της Ενορίας 
του.

Μετά το πέρας του Ιερού µνηµόσυνου εδόθη σε όλους κα-
φές εις µνήµην της πρεσβυτέρας  Ευτυχίας, στο Πνευµατικό Κέ-
ντρο  του Ναού.

Από πλευρά επισήµων,  διακρίναµε,  τον πρώην  Βουλευτή 
Ντίνο Βρεττό, τον Βουλευτή Γιώργο Βλάχο και τον νεοεκλεγέντα 
∆ήµαρχο  Σπύρο Βρεττό.  

Φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών, ότι στις  19  Ιουνίου  2019,  ηµέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ ,  πανηγυρίζει το παρεκκλήσιον του  Αγίου  Αποστόλου  Ιούδα 
του Θαδδαίου, που βρίσκεται  στο προαύλιο  χώρο,  του  Ενοριακού Ιερού  Ναού Αγ. ∆ηµητρίου – Αχαρνών, σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα.

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ
Ώρα  19.00 µ.µ. :  Μέγας  Πανηγυρικός  Αρχιερατικός Εσπερινός,  µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος,   

Ώρα  20.30 µ.µ. :  Λιτάνευσις της  Ιεράς εικόνας του Αγίου Απόστολου Θαδδαίου

ΤΕΤΑΡΤΗ   19  ΙΟΥΝΙΟΥ 2019,  ΗΜΕΡΑ  ΕΟΡΤΗΣ
Ώρα 07.00 π.µ. : Όρθρος και Πανυγυρική  Αρχιερατική  Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη 

Ηλιουπόλεως – Αιγύπτου κ.κ. Θεοδώρου,  µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος. 

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Ώρα  19.00 µ.µ. : Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Παράκλησις  του Αγίου Απόστολου Ιούδα του Θαδδαίου

Εκ  του  Ι. Ναού  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ – 
ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
Λ.  ∆ηµοκρατίας  109 - Αχαρνές
Τηλ. 210 2462249

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΟΥ∆Α  ΤΟΥ  ΘΑ∆∆ΑΙΟΥ 
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40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 9  Ιουνίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γ.Ο.Χ. ∆η-
µοκρίτου 18 – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-

µένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΚΩΝΣΤ.   ΝΙΚΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Αικατερίνη  και  Παναγιώτης Παγώνας
Μαρία  και  Ιωάννης Ζουρίδης,  Κωνσταντίνος  και  Ευµορφία Νίκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Παναγιώτης, Ελεάνα, Μανώλης, 
Βασίλης, Βασίλης, Άγγελος,  Στέλιος  

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  -   ΟΙ ΦΙΛΟΙ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήριο στο ραντεβού της «ΜΑΡΙΩΣ»

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   23 Ιουνίου  2019 και ώρα 09.30 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – 

Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΓΕΩΡ. ΛΕΚΚΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ελένη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία  και  Σωτήρης Φυτάς. 
Γεώργιος  και  Ειρήνη Λέκκα

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

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ  23 Ιουνίου 2019 και ώρα 09.30 π.µ,  
ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου 
– Αχαρναί,   για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµέ-
νου µας Πατέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΡΑΠΤΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Κωνσταντίνος  και  Αθανασία Ράπτη, 

Σοφία  και  Ευάγγελος Γκίκας,  Γεώργιος  και  Σταυρούλα Ράπτη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Πόπη  και  ∆ιονύσης, Κατερίνα και Χρήστος, 

∆ήµητρα, Κωνσταντίνος, Χρήστος, Βασίλης
ΤΑ  ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ  - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΛΟΥΤΣΗ»

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

Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.µ.,  ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήµονος Νέου 
Κοιµητηρίου – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυα-

γαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΣΠΑΣΙΑΣ   Χήρας  ΠΑΝ.  ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αντυ   Μεντζέλου, Κωνσταντίνος Μεντζέλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Σταυρούλα, Παναγιώτης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια  
στο κυλικείο   του «ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ»

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ., ΕΤΗ-
ΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών - Χαραυ-
γή – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµέ-

νης µας, Συζύγου, Μητέρας, Κόρης, Αδελφής  και Θείας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   ΑΥΦΑΝΤΗ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Εµµανουήλ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γαριφαλιά - Ειρήνη, Κωνσταντίνος 
Η ΜΗΤΕΡΑ : Ελένη

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο   κυλικείο του « ΝΑΟΥ»

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το   ΣΑΒΒΑΤΟ  15  Ιουνίου  2019 και ώρα 9.00 π.µ.  

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στην Ιερά Μονή Γεννήσεως  Χριστού 
– Ντάρδιζα  - Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πο-

λυαγαπηµένου µας  

ΚΩΝ/ΝΟΥ   ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μιµίκα 
Η ΚΟΡΗ: Λίλη

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : Σωτήρης  και Σοφία  Παρθενίου 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Παντελής και Βασιλική Τσιαπάρα    

ΤΑ ANΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα  της Ιεράς Μονής. 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε   πολύ όλους όσους  παραβρέθηκαν στο  

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, του λατρευτού µας,

ΠΑΝΤΕΛΗ   ∆ΑΜΙΑΝΟΥ 
Που τελέστηκε στον   Ιερό  Ναό Αγίου ∆ιονυσίου,  Αχαρνές, 

στις  28 – 05 – 2019, σε «κλειστό οικογενειακό κύκλο, 
Επιθυµία της Οικογένειας του». 

Η  ΜΗΤΕΡΑ : Κωνσταντίνα  ∆αµιανού.          
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  :  Αιµιλία – ∆ηµήτρης 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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 2/ΧΡΟΝΩΝ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΤΕΛΟΥΜΕ  Την  Κυριακή  9  Ιουνίου  2019 και ώρα   9:30 π.µ.

        2/ΧΡΟΝΩΝ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στον   Ιερό   Ναό  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ   Αχαρνές, 

Για  την  Ανάπαυση  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ  ΜΑΣ  

ΥΙΟΥ,   Α∆ΕΛΦΟΥ,  ΕΓΓΟΝΟΥ, ΑΝΙΨΙΟΥ, 

  ΕΞΑ∆ΕΛΦΟΥ  και  ΣΥΜΜΑΘΗΤΟΥ    

ΜΑΡΙΟΥ – ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : Αθανάσιος  και  ∆ιονυσία

Η Α∆ΕΛΦΗ : Ευαγγελία

ΟΙ  ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ : Θωµάς  και  Πανωραία,  Ευαγγελία
ΟΙ  ΘΕΙΟΙ - ΤΑ  ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -  ΟΙ  ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί τα συλλυπητήρια στην αίθουσα του Ιερού  ΝΑΟΥ

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

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032
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ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

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

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

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

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

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελληνίδα για οικιακή βοηθός σε κα-
τοικία ηλικιωµένων στην περιοχή αγίου πέτρου. 
Τηλ. 6976 836287 και 6974 937283.  4∆214.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ   Λυόµενος οικίσκος Βαρέου τύπου 
σε τιµή ευκαιρίας . Τηλ. 6973 5931186. 4∆214

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ,  αναπηρική  καρέκλα ειδικού 
τύπου αχρησιµοποίητη στην τιµή των 200 ευ-
ρώ και ένα µονό κρεβάτι, µε στρώµα  σε λευ-
κό χρώµα στην τιµή και 200 ευρώ. Τηλ. κα 
Μαίρη  6976 253551. 4∆213

ΕΛΛΗΝΙ∆Α  κυρία ζητεί εργασία, ως 
Οικιακή βοηθός, Νοσοκόµα, Φροντίδα  
ηλικιωµένων. Τηλ. 210 2114107574 

και 6945 506329. 4∆214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελληνίδα κυρία, για φροντίδα  ηλι-
κιωµένου στις Εργατικές  κατοικίες Προφήτη  
Ηλία. Τηλ. 6983 506547. 4δ212

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  µονοκατοικία 100 τ.µ. µε ηλι-
ακό , αυτόνοµη θέρµανση, επί της Σουλίου 47 
και Αγίου γεωργίου. Τηλ. 6945 506329. 
4∆211

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε µεγάλη εµπειρία αναλαµβάνει 
ραψίµατα από την αρχή και επιδιορθώσεις. 
Τηλ. 210 2461482. 6∆213.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος για την ταβέρνα  ΕΛΑ-
ΤΟΣ Λεωφ. Καραµανλή 5 – Πάρνηθα.

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.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού 
– Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 
6972 601252. 6∆216

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλι-
κού Πανε/µίου, µε master και πολύ µεγάλη 
εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα για όλα τα 
επίπεδα  (PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - µα-

θητές,  υποψηφίους Πανε/µιων, Ακαδηµι-
ών Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας,  Ξενα-
γών, εργαζοµένους,  επαγγελµατίες, εµπο-
ρική αλληλογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, 
Μεθοδική εργασία.  Τηλ. 6907653300

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, παραδί-
δει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864789. 10∆214

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

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

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

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

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
115.000 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες  
στο  Τηλ. 6976 836287.

9/6/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Λ. Θρακοµακεδόνων 117. ΤΗΛ. 
2102430204

10/6/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. Τ. 
2102316792

11/6/2019  ΤΡΙΤΗ ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ Αριστοτέλους 200-202 . ΤΗΛ. 
2102477292

12/6/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑ-
ΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 
2102404494

13/6/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ Λ. Θρακοµακεδόνων 22. ΤΗΛ. 
2102466608

14/6/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ Λ. Θρακοµακεδόνων 81. ΤΗΛ. 
2102444418

15/6/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆ε-
κελείας 90.  ΤΗΛ. 2102477724

16/6/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ 
Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 2102448787

17/6/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 2102465660

18/6/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ Πάρνη-
θος 23. ΤΗΛ. 2102464914

19/6/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Λιοσίων 104.   ΤΗΛ. 2102462282

20/6/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ ∆ηµ. ∆έδε 18. ΤΗΛ. 2102467040

21/6/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 2102442311

22/6/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Σαλαµίνος 36. ΤΗΛ. 2102463245

23/6/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ Λιοσίων 66.  ΤΗΛ. 2102407650

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 9/6/2019 ΕΩΣ 23/6/2019

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, λόγω 
συνταξιοδότησης στο κεντρικό 
Μενίδι, πλήρης εξοπλισµένο. Τηλ. 
210 2460251. 4∆214
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

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

• Χειρουργική καταρράκτη
• ∆ιαθλαστική χειρουργική

• Μελέτη γλαυκώµατος 
• Παθήσεις αµφιβληστοειδή  ώχρας κηλίδας

• Παιδιατρική οφθαλµολογία
• Εφαρµογή φακών επαφής

• Ανανέωση διπλωµάτων οδήγησης
Συνταγογράφηση – Παραπεµπτικά µε Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Πάρνηθας 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13674, 1ος όροφος

 Τηλ. 210 2403403
 Κιν. 6946 791668

Για ετήσια καταχώριση
τύπου κάρτας κόστος

200 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.
Για ετήσια καταχώριση
ενός ογδόου, κόστος

300 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.

 ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ∆ΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

■ Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
■ Αρτηριακή Υπέρταση
■ ∆υσλιπιδαιµίες
■ Λοιµώξεις
■ ∆ιακοπή καπνίσµατος

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

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις
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