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Στην αναγκαιότητα της ισότιµης και 
ειλικρινούς  συνεργασίας  ∆ήµων 
και Περιφέρειας προκειµένου να 

επιτευχθεί ο στόχος  για την αναπτυξιακή 
επανεκκίνηση στην Αττική αναφέρθηκε ο 
νέος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης κατά τη διάρκειά της  πρώτης συνά-
ντησης γνωριµίας µε  νεοεκλεγέντες και 
επανεκλεγέντες δηµάρχους της Αττικής.  
Από  πλευράς  ∆ήµου Αχαρνών,  παρα-
βρέθηκαν  ο νεοεκλεγείς ∆ήµαρχος  Σπύ-
ρος Βρεττός και ο  εκ των πρώτων σε 
σταυρούς Μιχάλης  Βρεττός.

Ο Γ. Πατούλης αφού συνεχάρη όλους 
του ∆ηµάρχους για την εκλογή τους επισή-
µανε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιµο και 
για το λόγο αυτό «ξεκινάµε δουλειά από 
σήµερα. Υλοποιούµε την  προγραµµατική 
δέσµευση µας για δηµιουργία µόνιµου 
συµβουλίου διαβούλευσης της Περιφέρει-
ας και των 66 ∆ήµων της Αττικής».

Ο  νέος Περιφερειάρχης Αττικής υπο-
γράµµισε ότι η ιστορική συγκυρία εκλογής 
στη θέση του Περιφερειάρχη ενός αιρετού 
που προέρχεται από τον Πρώτο Βαθµό Αυ-
τοδιοίκησης θα πρέπει να αξιοποιηθεί προ-
κειµένου η συνεργασία των δήµων και της 
περιφέρειας να είναι αποτελεσµατικότερη.

Αναφερόµενος στην συγκρότηση του 
Μόνιµου Συµβουλίου ∆ιαβούλευσης της 
Περιφέρειας και των 66 ∆ήµων υπογράµµι-

σε ότι αυτό θα συνεδριάζει ανά δίµηνο και 
θα έχει ως βασική του αποστολή την στενό-
τερη και συστηµατική συνεργασία του Πρώ-
του και ∆ευτέρου Βαθµού Αυτοδιοίκησης 
προκειµένου να ξεπεραστούν οι γραφειο-
κρατικές αγκυλώσεις και να αντιµετωπι-
στούν τα προβλήµατα που εµποδίζουν την 
ταχύτερη υλοποίηση έργων στην Αττική.  

Ο  Γ. Πατούλης παρέδωσε στους νεοε-
κλεγέντες δηµάρχους το πρόγραµµα της 
Νέας Αρχής στο οποίο περιγράφονται ανα-
λυτικά οι προτεραιότητες για την Αττι-
κή.«Θέλω τη συνεργασία σας και  τις προ-
τάσεις σας. Η πολιτική ταυτότητα του κάθε 

∆ηµάρχου δε θα αποτελέσει κριτήριο για τη 
συνεργασία µας. Αποτελεί προσωπικό µου 
στοίχηµα η ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου 
διοίκησης στο οποίο προτεραιότητα θα έχει 
η επίλυση των ζητηµάτων που απασχολούν 
τους πολίτες».

Αναφερόµενος ο νέος Περιφερειάρχης 
στα σηµαντικά ζητήµατα που χρήζουν άµε-
σης αντιµετώπισης υπογράµµισε ότι θα 
πραγµατοποιηθούν ειδικές  συναντήσεις, 
ανά τοµέα και περιοχή.  Μεταξύ των θεµά-
των αυτών είναι η διαχείριση των απορριµ-
µάτων, η Πολιτική Προστασία καθώς και η 
διευθέτηση και οριοθέτηση των ρεµάτων.

Γεωργία Μαρτίνου:  
Ξανά Υποψήφια Βουλευτής
µε τη Ν.∆. στην Ανατολική Αττική 

Ιατρού, 
υποψηφίου Βουλευτή  Ν.∆.  
Ανατολικής Αττικής 

Συνέντευξη  του 
∆ηµήτρη  Τσανικλίδη 

Στο πλευρό του
Κυριάκου Βελόπουλου
στην  Περιφέρεια 
της  Ανατ. Αττικής 
υποψήφιος  
ο  Αντώνης  Μυλωνάκης

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

∆έδες Κωνσταντίνος
Υποψήφιος  Βουλευτής Ανατολικής  Αττικής 

Εγκαίνια  Πολιτικού Γραφείου 
στις Αχαρνές 
∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2019
και ώρα  20.30 µ.µ.
Κεντρική Πλατεία  Αγίου Βλασίου

“Dinatos_sta_diskola”

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Παναγιώτης Γρηγοριάδης: 
«Παραµένω αµετακίνητος µπροστά
στις αρχές, τις αξιες και την αγάπη µου
για την πόλη και δεν συµπράττω
µε καµία παράταξη αφού ουδεµία
σχέση έχουν µε το πρόγραµµά µας, 
τα σχέδια µας αλλα κυρίως µε
τις αρχές που πρεσβεύουµε»

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 8

∆ηµοτικές Εκλογές 2019 : Τα τελικά
αποτελέσµατα στο ∆ήµο Αχαρνών

ΕΛΠΙ∆ΟΦΟΡΑ  Η  ΠΡΩΤΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 Του νέου Περιφερειάρχη  Γ.  Πατούλη µε 

τους  Νεοεκλεγέντες ∆ηµάρχους της Αττικής

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

Η χώρα µας γεωγραφικά είναι µια γέφυρα µεταξύ Ασίας και Ευρώπης. 
Ανήκουµε εις την δύση, γιατί µε το πνεύµα µας και τον πολιτισµό µας, 

εκθρέψαµε τα ∆ηµοκρατικά πολιτεύµατα της ∆ύσης. Βεβαίως ανήκουµε στα 
παιδιά µας και όχι στους ανατολίτες της Ασίας που ακόµη συντηρούν τους 
νόµους της ζούγκλας. Ανακόψαµε την εισβολή των βάρβαρων Ασιατών 
2500 χρόνια πριν. Θα τους καλωσορίσουµε σήµερα, γιατί; Θέλουν προσο-
χή η λαοπλάνοι.

Συµβαίνει συχνά, ένας συµπολίτης  να έχει έντιµη πρόθεση, αλλά 
µειωµένη αντίληψη ή περιορισµένη. Τότε το κάθε πρόβληµα γί-

νεται πιο περίπλοκο και η επανόρθωση ενός λά-
θους, µιας απόφασης, απαιτεί µεγάλο χρόνο, λό-
γω θεσµικών εµποδίων. Εάν η πρόθεση του είναι 

ανέντιµη, τότε εγείρει το µίσος και την απέ-
χθεια. 

Το να υπόσχεσαι σε έναν ολόκληρο λαό πράγµατα 
που είναι οικονοµικά αδύνατο να γίνουν πράξη, ενώ 
έχεις ένα µαύρο παρελθόν, σηµαίνει ότι υποτιµάς την 
νοηµοσύνη όλου του λαού σου. Αυτό σηµαίνει ότι 
δεν έχεις αρκετή εξυπνάδα να καταλάβεις ότι αυτό 
θα σου γίνει µπούµεραγκ. Ένας αυλοκόλακας ποτέ 
δεν σου λέει την αλήθεια. Σου λέγει αυτό που σου 

αρέσει να ακούς. Πανάρχαια τακτική των παρασίτων, των ερπετών. 
Βρε παιδιά εµείς στο ΠΑΣΟΚ, διώξαµε τον Βενιζέλο από το κόµµα, 

που ήταν βαρίδι τόσα χρόνια και φέραµε την Μπάρµπα που είναι φτερό 
και πούπουλο. Τι ξουράφια είµαστε όλοι µας. Σας κουφάνουµε σαν την 
καµπάνα του Αγίου  τέτοιου της Μόσχας. 
Ο κύριος Τάσος, ο κύριος Γιώργος, είναι δύο γνωστοί υπέργηροι παιδιόθεν. 
Όταν είναι ήρεµοι, ο ένας λέγει στον άλλον Γεωργίτσα, ο άλλος Τασούλα. 
Όταν θυµώνουνε ο ένας λέει στον άλλο. Τι λες βρε ταρίφα. Ο άλλος λέγει. 

Τι λες  βρε µαυραγορίτη. Τώρα αυτοί κάτι  ξέρουνε και δεν µας το λέ-
νε. 

Το  Χρηµατιστήριο είναι καθαρά τζόγος. Τα οικονοµικά είναι µια δύσκο-
λη επιστήµη, που πέραν από τις συµβατικές γνώσεις, χρειάζονται ευρεία 
αντίληψη και αυξηµένη ευφυΐα. ∆ηλαδή άλλο είναι αυτό που θέλουµε 

να συµβαίνει και άλλο να αντιµετωπίζουµε άµεσες και πιεστικές 
ανάγκες. Ποιο δύσκολο είναι να εφαρµόζεις στον λαό σου αυτό 

που είναι σωστό να γίνει. ∆εν αλλάζει εύκολα η νοοτροπία δεκάδων 
ετών. Υπάρχει πάντα σκόπιµη αντίδραση. 
Στο  καπιταλιστικό καθεστώς σου στερούν το ψωµί, αλλά δεν σου στερούν 
την ελευθερία. Στο κοµουνιστικό καθεστώς σου στερούν και το ψωµί και την 
ελευθερία. Κανείς άνθρωπος δεν δέχεται την στέρηση της ελευθερίας του. 

Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα ακολουθούν την µέθοδο του κοµουνι-
σµού. Σήµερα οι φασίστες, αυτό-ονοµάζονται Ευρωσκεπτικιστές. Τι 

υποκρισία.
Είµαι κοµουνιστής, αλλά έχω ακριβά γούστα. Ζη-
τάω πολλά; Όχι βέβαια. Είµαι κοµουνιστής., αλλά 
δεν δέχοµαι άλλο κόµµα στη βουλή, αλλά µόνο 
το προλεταριάτο. Ζητάω πολλά; Εδώ µας µπερ-

δεύεις φίλε µου, όπως µας µπέρδεψε και ο 
Στάλιν, ο Χίτλερ, ο Κάστρο, η Ελληνική 

χούντα, η Χρυσή Αυγή. Άστο, περίµενε λίγα χρό-
νια να το σκεφθούµε. Οι Ρώσοι το σκέφτονταν 
εβδοµήντα χρόνια.
Είναι λαµπερή βλακεία ( ο  χρήσιµος ηλίθιος) όταν 
για να µην παραδεχτείς το λάθος σου, λες ένα βρο-

ντερό ψέµα για να το καλύψεις. Αυτό προσωρινά, σε ανεβάζει σε ένα ύψος, 
µέχρι να σε γκρεµίσει απότοµα.  Γιατί µπορείς να εξαπατήσεις έναν άνθρω-
πο µια ή πολλές φορές, αλλά πολλούς ανθρώπους, πολλές φορές όχι,  
όπως έλεγε ο µεγάλος Αµερικανός πολιτικός Αβραάµ Λινκολν .
Για τους νεάζοντες της τρίτης ηλικίας. Όταν ένας τρεµάµενος γέρος κάνει 

κόρτε σε µια εικοσιπεντάρα, τι θα του πει η κοπέλα. Βρε ραµολί, 
δεν πας να ρουφήξεις τον χυλό σου, τον τραχανά σου να σταθείς 

όρθιος; Κάθε πράγµα στον καιρό του, και η αριστερά µε τους δεινόσαυ-
ρους. Να είµαστε ελάχιστα λογικοί.

Άλλο είναι να διαβάζεις κάτι, και άλλο να αισθάνεσαι κάτι γιατί το έχεις 
ζήσει. Εάν δεν κάνεις ναυτικός, δεν µπορείς να καταλάβεις τα νησιώ-

τικα τραγούδια µας. Έτυχε να ζήσω 35 χρόνια στους ωκεανούς, από επάγ-
γελµα και όταν ακούω νησιώτικα τραγούδια, βουρκώνω.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

 ∆εν αρκεί µόνο  να γνωρί-
ζεις την λύση ενός προβλή-

µατος, αλλά και πως θα την εφαρ-
µόσεις, λόγω της λυσσώδους 
αντίδρασης των συντεχνιών και 
των οργανωµένων οικονοµικών 
συµφερόντων. Υπάρχουν βέβαια 
και οι αιθεροβάµονες και οι ροµα-
ντικοί. Αυτοί γίνονται γραφικοί. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Τα τελικά αποτελέσµατα από το Πρωτοδικείο Αθηνών σχετικά µε 
όσα έλαβαν οι παρατάξεις στον πρώτο και το δεύτερο γύρο των 
δηµοτικών εκλογών του έτους 2019 στο ∆ήµο Αχαρνών.. Τα 

αποτελέσµατα είναι η τελική σταυροδοσία από τα ψηφοδέλτια για τις εδα-
φικές περιοχές Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων. Η   επίσηµη ανακοίνω-
ση έχει ως εξής: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΙΕΥ-
ΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Αφού. έλαβε υπόψη του τις δι-
ατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 και 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87), όπως 
αυτές ισχύουν – ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ - Ότι εκτίθενται στο Κατάστηµα του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, οδός Ευελπίδων, κτίριο 6 (ισόγειο), τα πρακτικά και 
τα λοιπά στοιχεία των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαί-
ου 2019 καθώς και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, 
µαζί µε τους πίνακες αποτελεσµάτων (συνδυασµών και υποψηφίων) αυ-
τής του ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ επί πέντε ( 5) ηµέρες, από τις 14/6/2019 κα-
τά τις οποίες οι εκλογείς µπορούν να λάβουν γνώση αυτών ως και των 
λοιπών στοιχείων της εκλογής, προκειµένου να ασκήσουν τις προβλε-
πόµενες ενστάσεις. ΑΘΗΝΑ, 13/6/2019.

Ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Αθηνών το τελικά  απο-
τέλεσµα την ευρωεκλογών µόνο για τα κόµµατα  που εκλέ-
γουν βουλευτές στο ευρωκοινοβούλιο. Τα αναλυτικά αποτε-

λέσµατα των Κοµµάτων  που εκλέγουν ευρωβουλευτές.  Οι ·είκοσι 
µία (21) έδρες των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατανε-
µήθηκαν µεταξύ των κοµµάτων και των συνασπισµών συνεργαζόµε-
νων κοµµάτων ως ακολούθως:
1. «ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ» έδρες οκτώ (8)
2. «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  έδρες έξι (6).
3. «Κίνηµα Αλλαγής» έδρες δύο (2).
4. «Κ. Κ. Ε.» έδρες δύο (2).
5. «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» έδρες δύο (2).
6. «ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΛΥΣΗ έδρα µία (1).

Οι εκλεγόµενοι ευρωβουλευτές: 
Α. Από τον συνδυασµό «ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» τακτικούς τους:
1 ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣτvΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη 577.114

2 ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 496.600
3 ΣΠΥΡΑΚΗ MAPIA του Λεωνίδα 319.237
4 ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου 288.427
5 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου 257.819
6 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ- ΜΙΣΕΛ του Παναγιώτη 225.211

7 ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου 196.929
8 ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Ιωάννη 195.264

Β. Από τον συνδυασµό «ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.»  τακτικούς τους:
1 ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου 272.835
2 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ του Αλεξάνδρου 236.961

3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Μιλτιάδη 220.816
4 ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣτvΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ∆ηµητρίου 198.436
5 ΓΕΩΡΓΟΥ ΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Ιωάννη 162.974
6 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σωκράτη 140.404

Γ. Από τον συνδυασµό «Κίνηµα Αλλαγής  τους:
1 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Μαρίνου 180.822
2 ΚΑΪΛΗ Ευδοξία-Εύα του Αλεξάνδρου 145.650
∆. Από τον συνδυασµό «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ-
∆ΑΣ»  τους:
1 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου  55..956

2 ∆ΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ) του Αναστασίου  36.170
Ε. Από τον συνδυασµό «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»  
τους:
1 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου  130.491

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη  50.360
ΣΤ. Από τον συνδυασµό ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ  τον:
1 ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωσήφ
Οι Ελληνικές Βουλευτικές Εκλογές του 2019 θα διεξαχθούν στις 
7 Ιουλίου, νωρίτερα από τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης 
Τσίπρα, ως συνέπεια της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές 

του Μαΐου.  Η εκλογή µελών για τη Βουλή των Ελλήνων γίνεται µε 
άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία κάθε τέσσερα χρόνια. Για τις 
βουλευτικές εκλογές η Ελληνική επικράτεια χωρίζεται σε 59 εκλογικές 
περιφέρειες. ∆ικαίωµα ψήφου για την εκλογή βουλευτών οι Έλληνες 
πολίτες που έχουν συµπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγ-
γεγραµµένοι σε εκλογικό κατάλογο δήµου της χώρας και δεν έχουν 
στερηθεί το δικαίωµα του εκλέγειν.Η άσκηση του εκλογικού δικαιώ-
µατος είναι υποχρεωτική.

Ο αριθµός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται 
σε 300. Από αυτούς, οι 288 εκλέγονται στις εκλογικές περι-
φέρειες, ενώ οι υπόλοιποι δώδεκα εκλέγονται ενιαία σε 

ολόκληρη την Επικράτεια. 

Το σύστηµα εκλογής των µελών της Βουλής των Ελλήνων είναι 
η ενισχυµένη αναλογική. Από τις 300 έδρες, οι 250 κατανέµο-
νται µε βάση το αναλογικό σύστηµα. Στο κόµµα, που συγκέ-
ντρωσε το µεγαλύτερο αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύ-

νολο της επικράτειας, παραχωρούνται, επιπλέον των εδρών που λαµ-
βάνει, 50 ακόµη έδρες. Η επιπλέον παραχώρηση 50 εδρών γίνεται, επί-
σης, σε συνασπισµό συνεργαζόµενων κοµµάτων, εφόσον ο µέσος όρος 
της δύναµης των κοµµάτων που τον απαρτίζουν, είναι µεγαλύτερος από 
τη δύναµη του αυτοτελούς κόµµατος, που συγκέντρωσε το µεγαλύτε-
ρο αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων.

Για να εισέλθει στη Βουλή ένα κόµµα χρειάζεται να συγκε-
ντρώσει στην επικράτεια ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων 
τουλάχιστον ίσο µε το 3% του συνόλου των εγκύρων ψηφο-
δελτίων που έλαβαν στην επικράτεια όλοι οι εκλογικοί σχη-

µατισµοί.  Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιτυγχάνεται µε ένα κόµ-
µα ή συνασπισµό κοµµάτων που κερδίζει τουλάχιστον τις µισές συν 
µία έδρα από το σύνολο των εδρών (151 από τα 300). 

Τα κυριότερα κόµµατα που συµµετέχουν στις εκλογές είναι τα 
εξής:
1. Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) . 2. Νέα ∆η-
µοκρατία (Ν.∆.). 3. Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή (Χ.Α.).  3. Κί-

νηµα Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ.).  4. Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) .  5. 
Ένωση Κεντρώων (Ε.Κ.) : Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα Ελλάδος 
(ΧΡΙ.Κ.Ε.), Πράσινο Κίνηµα (ΠΡΑ.ΚΙ.). 

Ευρύτερες συναινέσεις και συγκλίσεις καλούνται να επιδιώ-
ξουν οι νέοι ∆ήµαρχοι και Περιφερειάρχες της χώρας από την 
1η Σεπτεµβρίου. όπου θα αναλάβουν και επίσηµα τα καθήκο-
ντα τους, καθώς το σύστηµα της απλής αναλογικής που εφαρ-

µόστηκε για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές ανέδειξε σε πο-
λές περιοχές Περιφερειάρχες και ∆ηµάρχους...µειοψηφίας στα αντί-
στοιχα περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια. Συγκεκριµένα, τέσσε-
ρις περιφερειάρχες και περίπου 220 δήµαρχοι χρειάζονται τη στήριξη 
των συµβούλων της αντιπολίτευσης για να λάβουν αποφάσεις. 

Το  ∆ιαδίκτυο, οι Ιστοσελίδες, τα Blog , τα  Facebook, είναι η 
σύγχρονη εξέλιξη της ∆ηµοσιογραφίας και της Ενηµέρωσης και 
λέγονται Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης. Οι Εφηµερίδες  είναι ο 

έντυπος γραπτός τύπος και γενικά η ενηµέρωση που γίνεται  σε χαρτί. 
Παρά  την συγκυρία αυτή έχει µεγάλη αναγνωσιµότητα.  Οι ενδιαφε-
ρόµενοι  που επιθυµούν  την προβολή τους ή την προβολή των προϊ-
όντων τους,  επιλέγουν, µε κριτήρια αναγνωσιµότητας,  έντυπο γραπτό 
Τύπο ( Εφηµερίδες) ή το ∆ιαδίκτυο, Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης.   Η  
«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»    εγγυάται   και   διάρκεια  Προβολής  και  Ιστορική Πα-
ρακαταθήκη. Η ∆ύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι εδώ 
!  Εµπιστευτείτε την 



3Κυριακή 23 Ιουνίου 2019Φίλες και Φίλοι.
Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω και επισήµως την 
συµµετοχή µου ως Υποψήφιου Βουλευτή στο ψηφοδέλτιο της Νέας 
∆ηµοκρατίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.

Με σεβασµό και βαθύ αίσθηµα ευθύνης ζητώ την στήριξη σας, ζητώ τον έναν 
(1) από τους τρείς (3) σταυρούς σας.

Σας ζητώ να µου δώσετε την ευκαιρία να υπηρετήσω όλους εσάς.  Με ένα 
στόχο: «Ισχυρή ανάπτυξη για αυτοδύναµη Ελλάδα. Το µέλλον είναι τώρα στο 
χέρι µας. Για να πάµε επιτέλους µπροστά!».
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
Υποψήφιος Βουλευτής

Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής

Τηλ: 6936336389
e-mail: andriotisalex66@gmail.com
facebook: Ανδριώτης Αλέξανδρος

Βουλής 41, ΤΚ 10557 Σύνταγµα
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | Επίσηµη ιστοσελίδα της ‘Ενωσης Κεντρώων – Ας κάνουµε επανεκκίνηση!

Με την πόλη των Αχαρνών να διαγράφει µία 
χαοτική πορεία τις τελευταίες δύο δεκαετίες και 
την κρισιµότητα του εκλογικού αποτελέσµατος 

να είναι αυτό που θα προερχόταν  µέσα από την αυστηρή 
και δίκαιη κρίση των ψηφοφόρων,  θεωρώ πως έδωσα 
έναν έντιµο αγώνα, καταθέτοντας ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα σε όλους τους τοµείς,  το οποίο καταρτίσαµε 
από κοινού µε τους Τοµεάρχες της ∆ηµοτικής µας 
Παράταξης εδώ και τέσσερα χρόνια, µέσα από σκληρή 
δουλειά και το οποίο έδινε τη δυνατότητα,  το όραµα κάθε 
πολίτη αυτού του δήµου να γίνει πραγµατικότητα. 

∆υστυχώς όµως για άλλη µια φορά το καθοριστικό 
αποτέλεσµα για το µέλλον του ∆ήµου 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 βάση 
µηχανισµούς, κυκλώµατα και συναλλαγές  που εδώ και 
δεκαετίες καθορίζουν τις εκλογικές εξελίξεις του τόπου, 
παρασύροντας τους ψηφοφόρους να τους δώσουν άλλη 
µία ευκαιρία για άλλη µία τετραετία να συνεχίσουν να 
λεηλατούν, να κατασπαταλούν τα δηµόσια ταµεία και να 
σέρνουν την πόλη στο χάος και στην καταστροφή.  

Για του λόγου το αληθές η Νέα ∆ηµοτική Αρχή που 
πρόκειται να αναλάβει τη ∆ιοίκηση, είτε αυτή είναι η ∆ηµοτική 
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 ∆ηµάρχων 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 κάναµε 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 
εγκληµατικότητα,  οι οποίες έχασαν την  ευκαιρία για άλλη 
µία φορά να απαλλαχτούν οριστικά από τα προβλήµατα 
αυτά . 

Λυπάµαι για τους Θρακοµακεδόνες και την 
Βαρυµπόµπη που έχασαν την ευκαιρία ενός 
ολοκληρωµένου και εγγυηµένου σχεδίου πυρασφάλειας 
που θα εξασφάλιζε την αποτροπή ενδεχόµενης πυρκαγιάς 
και έχει άµεση σχέση µε την προστασία  των ανθρώπων 
που ζουν εκεί και των περιουσιών τους. 

Λυπάµαι που χάθηκε η ευκαιρία  να υπάρξει για 
πρώτη φορά στο δήµο µας ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 
αντιπληµµυρικής θωράκισης  που θα απάλλασσε την 
πόλη από τις καταστροφικές πληµµύρες που µας έχουν 
κοστίσει ανθρώπινες ζωές. 

Λυπάµαι για την άµεση ανάπτυξη που εξασφαλίζαµε 
µέσω του προγράµµατός µας µε τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας και της αισθητικής αναβάθµισης της 
πόλης µας. 

Λυπάµαι για το Ολυµπιακό Χωριό, που καταδικάστηκε 
σε παρατεταµένη λεηλασία των ολυµπιακών 
εγκαταστάσεων και των περιουσιών των κατοίκων του που 
εµείς σχεδιάζαµε 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 δηµοτική αρχή. 

Η απλή αναλογική δίνει πλέον την 
ευκαιρία στους αρχηγούς των 
παρατάξεων τη δεύτερη Κυριακή να 
συνεργαστούν και να διεκδικήσουν 
έµµισθες  θέσεις αντιδηµάρχων. 

Προσωπικά παραµένω 
αµετακίνητος µπροστά στις αρχές, τις 
αξίες, το όραµα και την αγάπη για την 
πόλη µου που πιστά υπηρέτησα και θα 
εξακολουθώ να υπηρετώ και δηλώνω 
ξεκάθαρα ότι δεν συµπράττω µε καµία 
από τις δύο παρατάξεις που συµµετέχουν 
στο δεύτερο γύρο αφού ουδεµία σχέση 
έχουν µε το πρόγραµµά 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

«Παραµένω αµετακίνητος µπροστά στις αρχές, τις αξίες και την αγάπη µου για την πόλη και δεν συµπράττω µε καµία
παράταξη αφού ουδεµία σχέση έχουν µε το πρόγραµµά µας, τα σχέδια µας αλλα κυρίως µε τις αρχές που πρεσβεύουµε»
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Ξ ανά υποψήφια 
βουλευτής της 
Νέας ∆ηµοκρατί-

ας, είναι και πάλι η Γε-
ωργία Μαρτίνου, η 
οποία ως γνωστό εκλέ-
γεται στον Ανατολικό Τοµέα Αττικής, πρώην Περιφέρεια Αττι-
κής.  

Η Γεωργία Μαρτίνου, µε την µέχρι σήµερα, αθόρυβη, σοβαρή 
και συνεπή πορεία της, απέδειξε ότι, δικαίως ο κόσµος την εµπι-
στεύεται και την τιµά µε την ψήφο του. 

Απλή και ευπρεπής, δίνει τον καθηµερινό και πολυσχιδή προ-
σωπικό της αγώνα όσο το δυνατόν αθόρυβα γίνεται, σεβόµενη αρ-
χές και θεσµούς, και δείχνοντας, µεταξύ άλλων, ιδιαίτερο και συ-
νεχές ενδιαφέρον στα προβλήµατα των πολιτών και στην προστα-
σία του περιβάλλοντος, γενικότερα.

Με όλα αυτά τα δεδοµένα λοιπόν, οι πολίτες - ψηφοφόροι της 
Ανατολικής Αττικής, αφουγκραζόµενοι τον παλµό της εποχής, µιας 
εποχής που αναζητάει διακαώς καταξιωµένους και έντιµους αν-
θρώπους για να τους εκπροσωπήσουν στο Εθνικό µας Κοινοβού-
λιο, είναι σίγουρο πως και αυτή τη φορά, θα στηρίξουν την Γεωρ-
γία Μαρτίνου µε την ψήφο τους.

Μετά τον διαχωρισµό της Αττικής σε τοµείς, στον Ανατολικό 
όπου πολιτεύεται η Γεωργία Μαρτίνου, εντάσσονται, κατ’ αλφα-
βητική σειρά, οι παρακάτω ∆ήµοι: Αχαρνές, Βάρη - Βούλα - Βου-
λιαγµένη, ∆ιόνυσος, Κορωπί, Λαυρεωτική, Μαραθώνας, Μαρκό-
πουλο Μεσογαίας, Παιανία, Παλλήνη, Ραφήνα - Πικέρµι, Σαρωνι-
κός, Σπάτα - Αρτέµιδα και Ωρωπός. 

Γεωργία Μαρτίνου:  Ξανά Υποψήφια Βουλευτής 
µε τη Ν.∆. στην Ανατολική Αττική 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Πρώτη  φορά  αριστερά  και τελευταία...
Ο  Αριστεροκοµουνιστικός  ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθη-
κε για την ώρα κερκόπορτα του παγκόσµιου 
συστήµατος, το οποίο µε την σύµπραξη της Ελ-
ληνικής Κυβέρνησης, διαλύει την Ελλάδα µας, 
µε τις ευχές βεβαίως – βεβαίως,  του πολιτιστι-
κού κατεστηµένου µε ελάχιστες εξαιρέσεις.  Στις 
εκατό πρώτες ηµέρες από την ανάληψη της 
εξουσίας,  της δικοµµατικής κυβέρνησης απο-
δείχθηκε  Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, φε-
ρέγγυα στης υποχρεώσεις της, ως προς το «∆ι-
ευθυντήριο» και ανακόλουθη στις προεκλογι-
κές της υποσχέσεις έναντι του δοκιµαζόµενου 
λαού και τις υποχρεώσεις της προς το Σύνταγ-
µα και το Έθνος. Προετοίµασε – εκτός των άλ-
λων επικίνδυνων µέτρων – νοµοσχέδιο για την 
απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας για 200.000 
παιδιά – λαθροµεταναστών 2ης γενιάς,  ενώ 
προεκλογικά ο Πρωθυπουργός, ευχαρίστησε 

τους  παρισταµένους  Ελληνοποιηθέντες για την 
παρουσία τους στις προεκλογικές του συγκε-
ντρώσεις.  Αυτό σηµαίνει σε τελική ανάλυση 
«ειρηνική κατάληψη της Ελλάδας», αφού σε λί-
γα χρόνια  θα έλθει και το µουσουλµανικό κόµ-
µα µε πρώτη γεύση το κόµµα της Θράκης. 

Παρά τις προπαγανδιστικές  ωραιολογίες που 
περισσεύουν στο λεξιλόγιο του κυβερνώντος 
κόµµατος, σχετικά  µε την ανθρωπιστική έννοια 
αντιµετώπισης του µεταναστευτικού ρεύµατος, οι 
ενδείξεις δίδουν µια αύξηση του ρεύµατος προς 
την Ελλάδα πάνω από το 600%, έναντι των προ-
ηγούµενων ετών επί «Επάρατης» Κέντρο -δεξιάς 
κυβέρνησης. Εισρέουν  κατά χιλιάδες οι λαθρο-
µετανάστες από τα Μικρασιατικά παράλια και τα 
χερσαία σύνορα, χάρη στις ανεξήγητες και αλόγι-
στες δηλώσεις αξιωµατούχων της κυβέρνησης. 
Ούτε καν πτοούνται από τις θηριωδίες εναντίων  

των χριστιανικών λαών  σε άλλες χώρες, τα τσιρά-
κια της νεόκοπης, πλην µοιραίας, κυβέρνησης. Η 
χώρα µας βιώνει µεγάλη αύξηση της εγκληµατι-
κότητας σε ληστείες, δολοφονίες,  Πορνείες, κλο-
πές και διαρρήξεις, αλλά κανένας φορέας δεν δι-
αµαρτύρεται για το θέµα αυτό, αφού ραντίζονται 
όλοι µε όλα µε  αέρια κατευνασµού νεύρων και 
µπόλικη τηλεοπτική προπαγάνδα από τα « Συστη-
µικά Μ.Μ.Ε.».

Η τραγική κατάσταση, που επικρατεί στη χώ-
ρα αποτυπώνεται ανάγλυφη καθηµερινά στο λι-
µάνι της Μυτιλήνης και στα ακριτικά νησιά του Αι-
γαίου, όπου συρρέουν  χιλιάδες λαθροµετανά-
στες από την απέναντι Τουρκία.  Μέσα σε µια 
εβδοµάδα, πάνω από 1000 λαθροµετανάστες 
αποβιβάστηκαν στην περιοχή, µε αποτέλεσµα  ο 
περίκλειστος χώρος του λιµανιού της Μυτιλήνης, 
αλλά   και ο εξωτερικός χώρος να έχει καταστεί 

απροσπέλαστος από επισκέπτες,  που φτάνουν µε 
πλοία από την Τουρκία ή από κρουαζιερόπλοια.  
Το λιµάνι απειλείται µε διακοπή αφίξεων, αφού οι 
εταιρείες δηλώνουν πως δεν µπορεί η αποβίβα-
ση των τουριστών να γίνεται σε ένα άτυπο στρα-
τόπεδο µεταναστών και προσφύγων, ενώ παρα-
µένει άγνωστο πόσοι από τους µετανάστες κυκλο-
φορούν ελεύθεροι στο νησί µε τη ροζ κάρτα στο 
χέρι ή αναµένουν τη σύλληψη και τακτοποίηση 
τους.

Όσο παραµένει στο τιµόνι του Ελληνικού κρά-
τους η κυβέρνηση Τσίπρα, καλό δεν πρόκειται, να 
δούµε, αφού µε την παροχολογία µας γυρίζει πί-
σω  στο «Τσοβόλα δώστα όλα», που υπήρξε η 
κυριότερη αιτία για 99 χρόνια  των επαχθών µνη-
µονίων που έδεσαν την Ελλάδα και εξαθλίωσαν 
τους Έλληνες.  Να φύγει µια ώρα αρχύτερα και να 
µην ξαναγυρίσει...

Η χώρα µας χρειάζεται µεταρρυθµί-
σεις και µεγάλες αλλαγές για να πά-
ει µπροστά. Στα 10 χρόνια κοινωνι-

κής και οικονοµικής κρίσης έγιναν πολύ 
λίγα σε σχέση  µε όσα χρειάζονταν για να 
µας απαλλάξουν µια και καλή από τα µνη-
µόνια και να µας δώσουν  πίσω την οικο-
νοµική µας ανεξαρτησία και το κυριότερο 
την αξιοπρέπειά µας.

Η χώρα χρειάζεται δίκαιη και διαφανή 
φορολόγηση, δίκαιη και άµεση απονοµή δι-
καιοσύνης, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότη-
τας, δραστική µείωση της ανεργίας, καταπο-
λέµηση της γραφειοκρατίας, καλύτερη υγεία 
και παιδεία, µείωση της εγκληµατικότητας 
και αποκατάσταση των αδικιών που έγιναν 
τα προηγούµενα χρόνια. 

Το Κίνηµα Αλλαγής εκφράζει τις αξίες 
και τα πιστεύω µου. Αποτελεί τη συνέχεια 
ενός πολιτικού φορέα που πρόσφερε πολ-
λά στην πατρίδα και στον πολίτη.

Που έκανε πραγµατικές µεταρρυθµίσεις, 

οι οποίες σήµερα προσφέρουν σηµαντικά 
στην καταπολέµηση της Φοροδιαφυγής, 
της ∆ιαφθοράς, της Παραοικονοµίας και 
συνέβαλαν αποφασιστικά στον εκσυγχρο-
νισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Παρά τα προβλήµατα και λάθη του πα-
ρελθόντος, το κίνηµά µας είναι αυτό που 
άλλαξε την Ελλάδα.

∆ηµιουργήσαµε δυνατότητες και ευκαι-
ρίες για όλους τους Έλληνες.

∆ηµιουργήσαµε µια νέα Ελλάδα.
Με µεγάλες, πρωτόγνωρες αλλαγές και 

µεταρρυθµίσεις.
Σήµερα είµαστε και πάλι παρόντες, ενό-

ψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου, και συµ-
µέτοχοι, σε αυτήν την µεγάλη πρόκληση.

Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους 
Έλληνες και τη χώρα λέµε όχι σε ΣΥΡΙΖΑ και 
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που είναι οι δύο όψεις 
του ίδιου νοµίσµατος. 

Είµαστε µε τον απλό πολίτη, τον καθη-
µερινό άνθρωπο, που παλεύει για µια κα-
λύτερη ζωή. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ν∆ πολιτεύονται σαν να 
µην έχει συµβεί τίποτα στη χώρα τα τελευ-
ταία 10 χρόνια. Τους είδαµε στην πράξη και 

έχουν τεράστια ευθύνη. Εµείς έχουµε κάνει 
αυστηρή αυτοκριτική και έχουµε πληρώσει 
το τίµηµα.

Σήµερα έχουµε το καλύτερο και πιο 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα, έχουµε την 
εµπειρία, τα στελέχη και τις προτάσεις να 
συνεισφέρουµε εποικοδοµητικά όπως κά-
ναµε πάντα.

Και για την Ανατολική Αττική και ιδιαίτε-
ρα για τις Αχαρνές, η επόµενη ηµέρα µπο-
ρεί να είναι καλύτερη.  Με καλύτερες υπο-
δοµές, µε λιγότερη εγκληµατικότητα και 
ανασφάλεια, µε µέτρα συνολικής πολιτικής 
προστασίας που θα προφυλάσσουν τη ζωή 
και την περιουσία µας, µε ανάπτυξη και έρ-
γα που θα αναβαθµίσουν την καθηµερινό-
τητά µας σε πολλαπλά επίπεδα. 

Όλα αυτά που είναι ζητούµενα χρόνων 
και πολλά δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, θέ-
λω και προσδοκώ να γίνουν, ώστε να συµ-
βάλλουν σε ένα ελπιδοφόρο µέλλον των 
παιδιών µας και των επόµενων γενεών.

Πάντα αισθανόµουν την ευθύνη για 
ενεργό συµµετοχή στα κοινά και πάντα θε-
ωρώ χρέος µου να µεταφέρω τη φωνή του 
κόσµου, την αγωνία, τους προβληµατι-

σµούς του.
 Έχοντας για όπλα µου την ειλικρίνεια, 

την εντιµότητα και τη σκληρή δουλειά ζη-
τάω την στήριξη σας για να εκπροσωπήσω 
την Ανατολική Αττική. 

Για να προσπαθήσουµε να λύσουµε τα 
µεγάλα προβλήµατα και να βελτιώσουµε 
την κοινωνία και την καθηµερινότητά µας.

 Από τον Παντελή  Ασπραδάκη, 
Υποψήφιο Βουλευτή  Ανατ.  Αττικής µε το ΚΙΝΑΛ

Με το ΚΙΝΑΛ για µια καλύτερη καθηµερινότητα των πολιτών
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■ Καθώς µπήκαµε στην προεκλογι-
κή περίοδο, ποιο θεωρείτε ότι είναι το 
διακύβευµα των εθνικών εκλογών 
της 7ης Ιουλίου;
Καθώς η νίκη της Ν∆ στις εκλογές είναι 
δεδοµένη το ζητούµενο πλέον είναι να 
µην υπάρξουν προσκόµµατα σε µία αυ-
τοδύναµη ανάπτυξη της χώρας. Το δια-
κύβευµα είναι σαφές: Αν θα παραµεί-
νουµε στο µοντέλο της συριζαίας αρι-
στεράς, καθηλωµένοι στην χαµηλή 
πτήση της οικονοµίας και στην αναδια-
νοµή της φτώχειας ή εάν η χώρα θα 
µπει σε µία νέα εποχή µε υψηλούς ρυθ-
µούς ανάπτυξης, µε αύξηση της απα-
σχόλησης µε καλά αµοιβόµενες θέσεις 
εργασίας, µε εκσυγχρονισµό του κρά-
τους, µε ασφάλεια για το µέσο πολίτη. 
■ Ως υποψήφια βουλευτής στην 
Ανατολική Αττική ποια είναι τα προ-
βλήµατα της περιοχής που θα θέλατε 
να δείτε να επιλύονται όσο το δυνα-
τόν συντοµότερα;
Η έλλειψη περιβαλλοντικών υποδο-
µών είναι κατά την άποψή µου το πιο 
βασικό πρόβληµα. Η έλλειψη υποδο-
µών διαχείρισης των υγρών και των 

στερεών αποβλήτων, η άτακτη, άναρ-
χη και εκτός σχεδίου δόµηση, η κατα-
πάτηση δασικών εκτάσεων και η παρα-
βίαση της δασικής νοµοθεσίας είναι µεν 
χρόνιες καταστάσεις που επιδεινώθη-
καν όµως κατά την διάρκεια της τετρα-
ετίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση 
και στην διοίκηση της Περιφέρειας. Με 
την καινούργια ηγεσία τόσο στην κυ-
βέρνηση όσο και στην Περιφέρεια δί-
χως τις κρατικιστικές ιδεοληψίες θα επι-
ταχυνθούν οι λύσεις µε την βέλτιστη 
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. 
■ Αν ένας πολίτης σας ρωτήσει για-
τί να σας ψηφίσει, τι θα του απαντού-
σατε;
Γιατί η πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλί-
ου θα είναι λειψή εάν δεν συνδυαστεί 
µε ανανέωση του πολιτικού προσωπι-
κού και µε αναβάθµιση του κοινοβου-
λίου. Και γιατί θέλω και µπορώ να 
συµβάλλω από µία θέση στην Βουλή 
στην προσπάθεια της Ν∆ και του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκης για την ανάταξη 
της χώρας.  
■ Ως υποψήφια βουλευτής στην 
Ανατολική Αττική ποια είναι τα προ-

βλήµατα της περιοχής που θα θέλα-
τε να δείτε να επιλύονται όσο το δυ-
νατόν συντοµότερα;
Η έλλειψη περιβαλλοντικών υποδο-
µών είναι κατά την άποψή µου το πιο 
βασικό πρόβληµα. Η έλλειψη υποδο-
µών διαχείρισης των υγρών και των 
στερεών αποβλήτων, η άτακτη, άναρ-
χη και εκτός σχεδίου δόµηση, η κατα-
πάτηση δασικών εκτάσεων και η πα-
ραβίαση της δασικής νοµοθεσίας εί-
ναι µεν χρόνιες καταστάσεις που επι-
δεινώθηκαν όµως κατά την διάρκεια 
της τετραετίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυ-
βέρνηση και στην διοίκηση της Περι-
φέρειας. Με την καινούργια ηγεσία 
τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην 
Περιφέρεια δίχως τις κρατικιστικές 
ιδεοληψίες θα επιταχυνθούν οι λύ-
σεις µε την βέλτιστη συµµετοχή 
του ιδιωτικού τοµέα.

Η αυτοδύναµη ανάπτυξη της χώρας είναι το διακύβευµα των εκλογών 
Η πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλίου θα είναι λειψή δίχως ανανέωση του κοινοβουλίου 

Φίλες και φίλοι 

Οι προκλήσεις που έχει µπροστά 
της η νέα κυβέρνηση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι πολλές 
και σύνθετες, 
το έργο που καλείται να φέρει εις 
πέρας είναι µεγάλο.

Τα µηνύµατα των πολιτών, ανεξαρ-
τήτως πολιτικής αφετηρίας, 
µε τους οποίους συζητώ σ’ όλες τις 
περιοχές της Ανατολικής 
Αττικής που επισκέπτοµαι καθηµε-
ρινά, είναι πανοµοιότυπα: 
Εναποθέτουν όλες τις ελπίδες τους 
στη Νέα ∆ηµοκρατία για:
● δραστική µείωση της φορολογί-
ας,
● βελτίωση του οικονοµικού περι-
βάλλοντος,
● προσέλκυση επενδύσεων και 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασί-
ας,
● αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων στον πρωτογενή 
τοµέα και τον τουρισµό,
● εδραίωση κλίµατος ασφάλειας,
● δηµιουργία σύγχρονων υποδο-
µών και βελτίωση της καθηµερινό-
τητάς τους.
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∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 
∆ήµος  Αχαρνών - Τελικά αποτελέσµατα 

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ  
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’ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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 

ΟΙ  ΠΡΩΤΟΙ  ΣΕ   ΨΗΦΟΥΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ηµοτική Ενότητα - Αχαρνών
Βρεττός Σπυρίδων 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ   
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1.429 
2. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ) 1153 
3. ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  747 
4. ∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΑΚΑΝΙΑΡΟΣ) 745 

5. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  561 
6. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΟΥΚΑ  556 
7. ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  544 
8. ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ  527 
9. ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΛΟΥΪΖΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  497 
10. ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Π.  487 
11. ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   432 
12. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ    409 

∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) 
∆.Ε.Κ.Α. - ∆ηµιουργούµε Ένα Καλύτερο Αύριο 
1. ΚΩΦΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  770 
2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ (ΤΟΥΜΑΝΙ∆ΟΥ) ΓΕΩ.     755 
3. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡ.    621 
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Η κατανοµή εδρών σε Κοινότητα Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων

Με βάση τη σταυροδοσία που έχει ανακοινωθεί
µέχρι σήµερα η σειρά εκλογής είναι:
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■ Κυρία Κοσµίδη για ποιο λόγο αποφασίσατε να 
είστε υποψήφια βουλευτής Ανατολικής Αττικής. 
Και το ρωτώ αυτό καθώς είναι νωπή ακόµα η 
εκλογή σας  ως περιφερειακή σύµβουλος µε την 
παράταξη του κ. Πατούλη.
Η ερώτηση σας είναι εύλογη. Η απόφαση µου να 
κατέλθω στις βουλευτικές εκλογές ήρθε µετά από 
πρόταση του προέδρου της Ν∆ Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Και πράγµατι αιφνιδιάστηκα θετικά, καθώς 
µόλις είχε τελειώσει µία εκλογική διαδικασία, ιδιαί-
τερα απαιτητική, κατά την οποία µέσα σε 2 περίπου 
µήνες γύρισα ολόκληρη την Ανατολική Αττική και 
προβλήµατα και παραλείψεις σε όλους τους δή-
µους. Σε όλη την διάρκεια αυτής της προεκλογικής 
περιόδου, αυτό το οποίο έλεγα διαρκώς είναι πως 
ο τόπος µας χρειάζεται µία µεγάλη πολιτική αλλα-
γή. Ο πρόεδρος της Ν∆ µε την τιµητική αυτή πρότα-
ση µου δίνει την ευκαιρία να αγωνιστώ και πάλι σε 
µία εκλογική διαδικασία που αφορά πλέον την κε-
ντρική πολιτική σκηνή για την Ανατολική Αττική. Και 
εγώ όπως είπα µε την ανακοίνωση της υποψηφιότη-
τας µου δεν έχω µάθει από την φύση µου να λείπω 
από καµία µάχη. Ξέρετε το πιο εύκολο πράγµα όταν 
έχει πετύχει ένα στόχο, ήταν να επαναπαύεσαι. ∆η-
λαδή να «βολευόµουν» µε την εκλογή στο περιφε-
ρειακό συµβούλιο και να µην έµπαινα σε µία ακό-
µα δύσκολη και απαιτητική εκλογική διαδικασία. 
Αυτό όµως που προέχει τώρα δεν είναι το ατοµικό, 
αλλά το συλλογικό. Σε αυτές τις εκλογές που τις θε-
ωρώ ιδιαίτερα κρίσιµες, πρέπει όλοι να δηλώσου-
µε παρών. 

Και η υποψηφιότητα µου έχει ακριβώς αυτό το 
χαρακτηριστικό.

■ Ποιοι είναι οι στόχοι σας σε αυτή την εκλογική 
διαδικασία;
Ξέρετε όλο το πρηγούµενο δίµηνο, κατά την διάρ-
κεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις περιφερει-

ακές εκλογές έθεσα στην ατζέντα τρία ζητήµατα: 
ασφάλεια για τους πολίτες, δουλειές για τους νέους 
και ανάπτυξη της περιοχής. Αυτά ακριβώς θα υπη-
ρετήσω από όποια θέση µου εµπιστευτούν οι πολί-
τες της Ανατολικής Αττικής. Ζήσαµε εποχές τα προ-
ηγούµενα χρόνια ιδιαίτερα ταραγµένες. Ακούσαµε 
πολλά από τον ΣΥΡΙΖΑ τα οποία διαψεύστηκαν πα-
ταγωδώς. Αυτό που µπορώ τώρα είναι πως θα αγω-
νιστώ για όλα εκείνα που µπορούν να γίνουν. Να 
δώσουµε µάχες σε όλα τα επίπεδα για να βελτιωθεί 
η ζωή µας. ∆εν θα πω ποτέ κάτι που δεν µπορεί να 
γίνει. Αυτός είναι κανόνας για µένα.

■ Είστε γέννηµα – θρέµµα Μενιδιώτισσα. Έχετε 
δώσει αγώνες στο παρελθόν για το Μενίδι. Ποιος 
είναι ο στόχος σας;
Το Μενίδι είναι ο τόπος που γεννήθηκα, µεγάλωσα, 
ζω και εργάζοµαι. Εχω πει και στο παρελθόν µε κρι-
τική διάθεση την οποία πάντα έχω όσοι µε γνωρί-
ζουν, πως το Μενίδι λόγω της µεγάλης υποβάθµισης 
του και της ανασφάλειας που έχει, αποτελεί εδώ και 
χρόνια το καλύτερο «προεκλογικό φόντο» για 
όποιον θέλει να εκδηλώσει κοινωνικές ευαισθησίες 
και να δείξει πως νοιάζετε για τους ασθενέστερους. 
Στο ενδιάµεσο όµως των εκλογών, ελάχιστοι ξανα-
περνούν από το Μενίδι. Ενας λοιπόν στόχος της υπο-
ψηφιότητας µου είναι το Μενίδι να έχει έναν εκπρό-
σωπο που θα µάχεται για τα προβλήµατα του. Και 
ξέρετε καλά πως δεν θα διστάσω ποτέ να διεκδική-
σω µε πάθος αυτό που είναι δίκαιο.  Γιατί να σας πως 
κάτι ; Παρά το γεγονός ότι έχουν εκλεγεί βουλευτές 
από το Μενίδι, δεν είδαµε κάποια αλλαγή στον τόπο 
µας. Το Μενίδι σε αυτές τις εκλογές, θεωρώ και το πι-
στεύω, πως µπορεί να αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι 
της ευρύτερης αλλαγής που έρχεται στην χώρα. Και 
θα σας αποκαλύψω κάτι που το λέω πρώτη φορά: Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης χωρίς να το διαφηµίζει έχει 
δείξει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή µας 

και αυτός είναι ένας ακόµα σηµαντικός λόγος να στη-
ριχτεί το ψηφοδέλτιο της Ν∆ στις 7 Ιουλίου.

■ Γιατί κάποιος να επιλέξει τη Ν∆ και όχι τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές; Τι θα κάνει η Ν∆;
∆εν θα πει τίποτα που δεν µπορεί να γίνει! Στις επερ-
χόµενες εκλογές, όπως έχω ξαναπεί, κρίνεται το 
µέλλον της χώρας, όχι µόνο για την επόµενη 4ετία, 
αλλά ο δρόµος που θα επιλέξουµε για την επόµενη 
δεκαετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την αρχή 
που εξελέγη πρόεδρος της Ν∆ µίλησε πάνω σε τρεις 
πυλώνες: ανάπτυξη, εργασία, ασφάλεια. Αυτή την 
στιγµή η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτε-
λεί ένα ζήτηµα ζωής και θανάτου για την πατρίδα 
µας. Ηδη σχεδόν µισό εκατοµµύριο νέοι έχουν µε-
ταναστεύσει στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης. 
∆εν αντέχει η Ελλάδα άλλη αιµορραγία σε ανθρώ-
πινο δυναµικό. Πρέπει να εκπέµψουµε το µήνυµα 
πρώτα από όλα στα δικά µας παιδιά, πως η Ελλάδα 
είναι µία χώρα που µπορεί να τους προσφέρει όλα 
τα κίνητρα για να επιστρέψουν. Αυτό ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης και η Ν∆ το έχουν στην πρώτη γραµ-
µή. Και είναι το µεγάλο στοίχηµα για όλους εµάς να 
το πετύχουµε.

■ Η Ν∆ µπορεί να πετύχει την αυτοδυναµία στις 
εκλογές;
Αυτός είναι ο µεγάλος στόχος. Πρέπει να γίνει σα-
φές και στον τελευταίο πολίτη πως στις 7 Ιουλίου 
αντιπαρατίθενται δύο εκ διαµέτρου αντίθετα προ-
γράµµατα. Από τη µία του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακυκλώ-
νει µία µιζέρια, επιτρέψτε µου να πω και από την άλ-
λη ένα πρόγραµµα που µιλά για έκρηξη των δηµι-
ουργικών δυνάµεων της χώρας. Μόνο το δεύτερο 
µπορεί να εγγυηθεί πως η Ελλάδα θα είναι ισχυρή 
την επόµενη µέρα. Ισχυρή µέσα σε ένα κόσµο που 
αλλάζει ραγδαία και είναι ιδιαίτερα ρευστός και 
απρόβλεπτος.

Το Μενίδι 
να γυρίσει σελίδα !!!
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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...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΡΟ∆ΑΚΗΣ  
Υποψήφιος  Βουλευτής
Τοµέα Ανατολοκής Αττικής 

Αγαπητοί συµπολίτες και συµπολίτισσες.

Ονοµάζοµαι  Ροδάκης  Παναγιώτης.  Γεννήθηκα στην 
Αθήνα το 1981. Κατάγοµαι από  την Αίγινα, το Αίγιο, ενώ η 
µακρινή µου καταγωγή βρίσκει τις ρίζες µας στην Κρήτη.

Κατοικώ στις Αχαρνές από το 1985, αγαπώ και νοιάζο-
µαι την πόλη µας αλλά και ολόκληρη την Ανατολική Αττική 
. Ολόκληρη η ζωή η δικιά µου και της οικογένειας µου είναι 
άρρηκτα δεµένη µε τις Αχαρνές.

Έχω σπουδάσει Χηµικός Μηχανικός στο Ε.Μ.Π , ενώ κα-
τά τη διάρκεια των σπουδών µου υπήρξα µέλος του ∆.Σ του 
συλλόγου φοιτητών της σχολής.

Έχω εργαστεί σαν φροντιστής, ερευνητής , επιστηµονι-
κός συνεργάτης στην Κ.Ο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α την περίοδο 2010-2016 , ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζοµαι 
σαν ιδιωτικός υπάλληλος σε µεγάλο ενεργειακό όµιλο. Μιλάω Αγγλικά και γνωρίζω Γερµανικά.

Είµαι µέλος του Συνασπισµού και µετέπειτα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α από το 2003.
Συµµετέχω σαν µέλος στο τµήµα  ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ. 
Το διάστηµα από 2013 µέχρι 2017 υπήρξα συντονιστής της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α 

Ανατολικής Αττικής.
Από το καλοκαίρι του 2015 είµαι µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ήµουν υποψήφιος βουλευτής µε το ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Αττικής και το Σεπτέµβρη του 2015.
Είµαι παντρεµένος και πατέρας ενός µικρού παιδιού.
Μέσα από την υποψηφιότητα για βουλευτής µε το ΣΥ.ΡΙΖ.Α στην εκλογική περιφέρεια Ανατολι-

κής Αττικής στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019  ελπίζω να εκπροσωπήσω:
- Τον κόσµο της εργασίας, εκείνους που βιοπορίζονται από τη δουλειά τους µισθωτούς ή ελεύ-

θερους επαγγελµατίες τους άνεργους και τους συνταξιούχους.
-Τους νέους, τους φοιτητές αλλά και κυρίως τη γενιά 30 έως 40 που η κρίση και τα µνηµόνια έχουν 

ανεξίτηλα χαράξει τη ζωή της σε εργασιακό, κοινωνικό , προσωπικό επίπεδο και αυτό πρέπει οριστι-
κά και άµεσα να αλλάξει. Έχουν γίνει θετικά βήµατα αλλά µένουν πολλά περισσότερα που χρειάζο-
νται.

-Τις Αχαρνές, την υπέροχη , ιστορική και αντιφατική πόλη µας , µε τα πολλά προβλήµατα αλλά 
τις ακόµα µεγαλύτερες προοπτικές, και µε µεγάλο πλούτο της,  το πολυσυλλεκτικό ανθρώπινο κε-
φάλαιο της, χωρίς εξαιρέσεις και διαχωρισµούς. 

Με εκτίµηση 
Παναγιώτης Γ. Ροδάκης

Ανταποκρίθηκα στο κάλεσµα του Προέδρου µας διότι έχω την 
διάθεση και την επιµονή να αγωνιστώ σκληρά για να στηρίξουµε 

αυτήν την µεγάλη, εδώ και χρόνια, προσπάθεια της κοινωνίας
να βγει από τα µεγάλα οικονοµικά  και ηθικά αδιέξοδα.

Χωρίς µικροπολιτικούς ενδοιασµούς.
Χωρίς παλαιοκοµµατικές αντιλήψεις.

Θα βάλω όλες τις δυνάµεις µου για να φέρουµε την πολιτική 
αλλαγή στην πατρίδα µας και να αφήσουµε πίσω τα χρόνια

των χαµένων ευκαιριών. 
Μαζί µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα αποδείξουµε

ότι οι Έλληνες αξίζουµε και µπορούµε καλύτερα!



• 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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Συνέντευξη του ∆ηµήτρη Τσανικλίδη 
Ιατρου, υποψηφίου Βουλευτή  Ν.∆.  Ανατολοκής Αττικής 

■ Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι προκήρυξε ο πρωθυπουργός 
αυτή τη δεδοµένη στιγµή εκλογές;
Πιστεύω ότι η προσκόλληση του κ. Τσίπρα στην καρέκλα του 
πρωθυπουργού, καθώς και οι απέλπιδες προσπάθειές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να παραµείνει στην εξουσία, κατέρρευσαν σαν χάρτινος 
πύργος µετά τη βαριά ήττα που υπέστη στις ευρωεκλογές. Μια 
ήττα βαριά, στρατηγική και µη διαχειρίσιµη. Αποτυπώθηκε λοι-
πόν ανάγλυφα η απόφαση των Ελλήνων να απαλλαγούν από 
την κυβέρνηση και την απάνθρωπη πολιτική της και αυτό ήταν 
το κυρίαρχο στοιχείο στην απόφαση του πρωθυπουργού.  
∆εύτερο και καθοριστικό ρόλο έπαιξε επίσης η ξεκάθαρη και 
σαρωτική νίκη της Ν∆ σε όλες τις περιφέρειες της χώρας όπου 
ο χάρτης βάφτηκε µπλε. 

■ Κύριε Τσανικλίδη, πώς αισθάνεσθε που ο πρόεδρος σας 
έχει συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της Ν.∆. για την Ανατο-
λική Αττική;
Αρχικά, πρέπει να σας πω ότι είναι µεγάλη µου τιµή το γεγονός 
ότι ο πρόεδρος µου εµπιστεύτηκε µια θέση στο ψηφοδέλτιο της 
Ν.∆. Πέρα από αυτό, έχω απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης 
που αναλαµβάνω απέναντι στους συµπολίτες µου της Ανατο-
λικής Αττικής και βεβαίως νιώθω έτοιµος να εργασθώ µε συ-
νέπεια και εντιµότητα για το συλλογικό κεκτηµένο και βεβαίως 
για την Περιφέρειά µας.

■ Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας όταν εκλεγείτε βου-
λευτής;
Πριν τρία χρόνια που ξεκίνησα τον προεκλογικό µου αγώνα σε 

κάθε δήµο και κοινότητα της Ανατολικής Αττικής, µέσα από τις 
πολλαπλές περιοδείες µου, διεµήνυσα  πως το όραµα µου εί-
ναι µια περιφέρεια όπως την οραµατίζεται και ο περιφερειάρ-
χης µας Γιώργος Πατούλης. Πιστεύω ακράδαντα ότι διαθέτου-
µε ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό από επιστήµονες, τε-
χνοκράτες και πολιτικά δραστηριοποιηµένους πολίτες που ου-
σιαστικά αποτελούν και τη βαριά βιοµηχανία του τόπου µας. 
Σε αυτούς θα στηριχτούµε δίνοντας τους τις κατάλληλες ευκαι-
ρίες για να δροµολογήσουµε την αναπτυξιακή πορεία της Ατ-
τικής. Σε αυτή τη βάση λοιπόν, οι προτεραιότητες µου ως Βου-
λευτής θα αφορούν πρωτίστως τη βελτίωση της καθηµερινό-
τητας όλων των συµπολιτών µας χωρίς διαχωρισµούς σε κοι-
νωνικό και οικονοµικό επίπεδο και ταυτόχρονα τη δηµιουργία 
όλων των προϋποθέσεων που θα µας δώσουν τη δυνατότητα 
να ωθήσουµε από κοινού την Περιφέρεια Αττικής στον σύγ-
χρονο Ευρωπαϊκό δρόµο.  

■ Ποια είναι η πρόβλεψή σας για το αποτέλεσµα των εκλο-
γών;
Πιστεύω πως οι Έλληνες θέλουν να λήξει οριστικά και αµετά-
κλητα αυτή η µεγάλη περιπέτεια που βιώνει η χώρα τα τελευ-
ταία χρόνια εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. Άλλωστε το 
αποτύπωσαν µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο στις πρόσφα-
τες Ευρωεκλογές. Όλοι πλέον αντιλαµβάνονται πως η µοναδι-
κή λύση για τον τόπο  είναι µια αυτοδύναµη κυβέρνηση της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας, µε ιδεολογικό προσανατολισµό  τον ρεαλι-
στικό και καινοτόµο φιλελευθερισµό και  πρωθυπουργό της 
χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πιστέψτε µε αυτό θα είναι 
και το αποτέλεσµα των εκλογών, γιατί κάθε ψήφος σε άλλα 
κόµµατα εκτός της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι ουσιαστικά χαµένη 
ψήφος για την Ελλάδα της πολιτικής αλλαγής. 

■ Για ποιο λόγο ένας πολίτης της Ανατολικής Αττικής να ψη-
φίσει τον ∆ηµήτρη Τσανικλίδη;
Σε όλη την πορεία µου, είτε ως γιατρός είτε µέσα από κοµµατι-
κές θέσεις, υπηρέτησα πιστά, µε συνέπεια και αγάπη τον πολί-

τη, ακριβώς επειδή πιστεύω 
στην αξία του ανθρώπου και 
στον πρωταγωνιστικό του ρό-
λο στην αναπτυξιακή πορεία 
της χώρας. Αυτό ήταν ανέκα-
θεν γνωστό στις Αχαρνές, 
όπου είµαι µόνιµος κάτοικος 
ήδη από την εφηβική µου 
ηλικία, και τώρα είναι γνωστό 
σε όλη την Αττική. Οι πολίτες 
γνωρίζουν καλά εµένα, τις 
απόψεις µου, τη διαδροµή 
µου, το ήθος µου και τις προ-
τεραιότητες που θα θέσω ως 
βουλευτής της Ν.∆., και αυτοί 
βεβαίως θα αποτελούν το επί-
κεντρο.

■ Ποιο θεωρείτε ότι είναι το 
διακύβευµα αυτών των 
εθνικών εκλογών;
Νοµίζω ότι είναι πλέον ξεκά-
θαρο.

 Εµείς, ποια Ελλάδα θέλουµε; 
Θέλουµε την Ελλάδα της βίας, της νοθείας και της αναρχίας ή 
την Ελλάδα της οµαλότητας και της κανονικότητας;
Θέλουµε την Ελλάδα στάσιµη και ουραγό στις εξελίξεις ή δυ-
νατή, σταθερή, µε ρόλο στην Ευρώπη που αλλάζει, προοδεύ-
ει και ακολουθεί τον παγκόσµιο ρυθµό;
Θέλουµε τα παιδιά µας απόµακρα από το κοινωνικό γίγνεσθαι 
και απολιτίκ ή    µορφωµένα µε κριτικό νου και διαµορφωµέ-
νη ολόπλευρη και πολύπλευρη προσωπικότητα;  
Αυτοί είναι οι δυο διαφορετικοί δρόµοι που βρίσκονται µπρο-
στά µας και ανάµεσα σε αυτούς θα πρέπει να επιλέξουµε! 
Εύχοµαι ειλικρινά να διεξάγουµε έναν πολιτισµένο προεκλο-
γικό αγώνα χωρίς ακραίες συµπεριφορές και προσωπικές αντι-
παραθέσεις.  
Είµαι βέβαιος πως αυτή τη φορά όλοι οι Έλληνες κατά την 
άσκηση του εκλογικού µας δικαιώµατος θα επιλέξουµε σωστά 
µε γνώµονα τη λογική και τη σωφροσύνη. Και  θα δώσουµε τη 
δυνατότητα στη Νέα ∆ηµοκρατία να κάνει πράξη την πολιτική 
αλλαγή µε µια ισχυρή αυτοδύναµη κυβέρνηση και τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη πρωθυπουργό!!!
Καλή Ψήφο.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
– Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962 
– Από το 1975 ζω µόνιµα στις Αχαρνές και επί 28 χρόνια εργάζο-
µαι στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 
– Ήµουν και θα είµαι διαχρονικά ενεργός σε συνδικαλιστικούς και 
κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής
– Υπηρετώ σταθερά και µε συνέπεια την Ν∆ από όλες τις κοµµατι-
κές θέσεις 
– Είµαι παντρεµένος µε την παιδίατρο ∆ήµητρα Τσανακλίδου και 
έχω 2 κόρες φαρµακοποιούς την Μαγκυ και την Ρωξάνη 
– Όπως µε γνωρίζετε θα παραµείνω το ίδιο απλός, συνεπής και ει-
λικρινής και όπως πάντα δίπλα σας.

● ∆ιευθυντής ΕΣΥ στο Κέντρο Υγείας Αχαρνών 
● Μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης 
● Πρόεδρος του Ροταριανού Οµίλου Κορωπίου
● Μέλος των AHEPA HELLAS (chapter 36 Icarus Mesogeia)
● Ιδρυτής του Συλλόγου Μακεδόνων- Θρακών Αχαρνών
● Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
● Μέλος του ποντιακού συλλόγου “ Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ”

 Συνέντευξη του ∆ηµήτρη Τσανικλίδη
ιατρού, υποψήφιου βουλευτή Ν.∆. Ανατολικής Αττικής

1 Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι προ-
κήρυξε ο πρωθυπουργός αυτή 

τη δεδοµένη στιγµή εκλογές;
Πιστεύω ότι η προσκόλληση του κ. 

Τσίπρα στην καρέκλα του πρωθυ-

πουργού, καθώς και οι απέλπιδες 

προσπάθειές του ΣΥΡΙΖΑ να παρα-

µείνει στην εξουσία, κατέρρευσαν 

σαν χάρτινος πύργος µετά τη βαριά 

ήττα που υπέστη στις ευρωεκλογές. 

Μια ήττα βαριά, στρατηγική και µη 

διαχειρίσιµη. Αποτυπώθηκε λοιπόν 

ανάγλυφα η απόφαση των Ελλήνων 

να απαλλαγούν από την κυβέρνη-

ση και την απάνθρωπη πολιτική της 

και αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο 

στην απόφαση του πρωθυπουργού.  

∆εύτερο και καθοριστικό ρόλο έπαι-

ξε επίσης η ξεκάθαρη και σαρωτική 

νίκη της Ν∆ σε όλες τις περιφέρειες 

της χώρας όπου ο χάρτης βάφτηκε 

µπλε. 

2Κύριε Τσανικλίδη, πώς αισθάνε-
σθε που ο πρόεδρος σας έχει 

συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της 
Ν.∆. για την Ανατολική Αττική;
Αρχικά, πρέπει να σας πω ότι εί-

ναι µεγάλη µου τιµή το γεγονός ότι 

ο πρόεδρος µου εµπιστεύτηκε µια 

θέση στο ψηφοδέλτιο της Ν.∆. Πέρα 

από αυτό, έχω απόλυτη συναίσθηση 

της ευθύνης που αναλαµβάνω απέ-

ναντι στους συµπολίτες µου και βε-

βαίως νιώθω έτοιµος να εργασθώ µε 

συνέπεια και εντιµότητα για το συλ-

λογικό κεκτηµένο και βεβαίως για 

την Περιφέρειά µας.

3Ποιες θα είναι οι προτεραιότη-
τές σας όταν εκλεγείτε βουλευ-

τής;
Πριν τρία χρόνια που ξεκίνησα τον 

προεκλογικό µου αγώνα σε κάθε 

δήµο και κοινότητα της Ανατολικής 

Αττικής, µέσα από τις πολλαπλές 

περιοδείες µου, διεµήνυσα  πως 

το όραµα µου είναι µια περιφέρεια 

όπως την οραµατίζεται και ο περιφε-

ρειάρχης µας Γιώργος Πατούλης. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι διαθέτουµε 

ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό 

από επιστήµονες, τεχνοκράτες και 

πολιτικά δραστηριοποιηµένους πο-

λίτες που ουσιαστικά αποτελούν και 

τη βαριά βιοµηχανία του τόπου µας. 

Σε αυτούς θα στηριχτούµε δίνοντας 

τους τις κατάλληλες ευκαιρίες για 

να δροµολογήσουµε την αναπτυξι-

ακή πορεία της Αττικής. Σε αυτή τη 

βάση λοιπόν, οι προτεραιότητες µου 

ως Βουλευτής θα αφορούν πρωτί-

στως τη βελτίωση της καθηµερινό-

τητας όλων των συµπολιτών µας χω-

ρίς διαχωρισµούς σε κοινωνικό και 

οικονοµικό επίπεδο και ταυτόχρονα 

τη δηµιουργία όλων των προϋποθέ-

σεων που θα µας δώσουν τη δυνα-

τότητα να ωθήσουµε από κοινού την 

Περιφέρεια Αττικής στον σύγχρονο 

Ευρωπαϊκό δρόµο.  

4Ποια είναι η πρόβλεψή σας για 
το αποτέλεσµα των εκλογών;

Πιστεύω πως οι Έλληνες θέλουν να 

λήξει οριστικά και αµετάκλητα αυτή 

η µεγάλη περιπέτεια που βιώνει η 

χώρα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας 

της κυβερνητικής πολιτικής. Άλλω-

στε το αποτύπωσαν µε τον πιο κατη-

γορηµατικό τρόπο στις πρόσφατες 

Ευρωεκλογές. Όλοι πλέον αντιλαµ-

βάνονται πως η µοναδική λύση για 

τον τόπο  είναι µια αυτοδύναµη κυ-

βέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε 

ιδεολογικό προσανατολισµό  τον 

ρεαλιστικό και καινοτόµο φιλελευθε-

ρισµό και  πρωθυπουργό της χώρας 

τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πιστέψ-

τε µε αυτό θα είναι και το αποτέλε-

σµα των εκλογών, γιατί κάθε ψήφος 

σε άλλα κόµµατα εκτός της Νέας ∆η-

µοκρατίας είναι ουσιαστικά χαµένη 

ψήφος για την Ελλάδα της πολιτικής 

αλλαγής. 

5Για ποιο λόγο ένας πολίτης της 
Ανατολικής Αττικής να ψηφίσει 

τον ∆ηµήτρη Τσανικλίδη;
Σε όλη την πορεία µου, είτε ως γι-

ατρός είτε µέσα από κοµµατικές θέ-

σεις, υπηρέτησα πιστά, µε συνέπεια 

και αγάπη τον πολίτη, ακριβώς επει-

δή πιστεύω στην αξία του ανθρώπου 

και στον πρωταγωνιστικό του ρόλο 

στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 

Αυτό ήταν ανέκαθεν γνωστό στις 

Αχαρνές, όπου είµαι µόνιµος κάτοι-

κος ήδη από την εφηβική µου ηλικία, 

και τώρα είναι γνωστό σε όλη την 

Αττική. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά 
εµένα, τις απόψεις µου, τη διαδρο-
µή µου, το ήθος µου και τις προτε-
ραιότητες που θα θέσω ως βουλευ-
τής της Ν.∆., και αυτοί βεβαίως θα 
αποτελούν το επίκεντρο.

6Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύ-
βευµα αυτών των εθνικών εκλο-

γών;
Νοµίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο.

 Εµείς, ποια Ελλάδα θέλουµε; 
Θέλουµε την Ελλάδα της βίας, της 

νοθείας και της αναρχίας ή την Ελ-
λάδα της οµαλότητας και της κανο-
νικότητας;
Θέλουµε την Ελλάδα στάσιµη και 

ουραγό στις εξελίξεις ή δυνατή, στα-

θερή, µε ρόλο στην Ευρώπη που 

αλλάζει, προοδεύει και ακολουθεί 

τον παγκόσµιο ρυθµό;

Θέλουµε τα παιδιά µας απόµακρα 

από το κοινωνικό γίγνεσθαι και απο-

λιτίκ ή µορφωµένα µε κριτικό νου 

και διαµορφωµένη ολόπλευρη και 

πολύπλευρη προσωπικότητα;  

Αυτοί είναι οι δυο διαφορετικοί δρό-

µοι που βρίσκονται µπροστά µας και 

ανάµεσα σε αυτούς θα πρέπει να επι-

λέξουµε! 

Εύχοµαι ειλικρινά να διεξάγουµε 

έναν πολιτισµένο προεκλογικό αγώ-

να χωρίς ακραίες συµπεριφορές και 

προσωπικές αντιπαραθέσεις.  

Είµαι βέβαιος πως αυτή τη φορά 

όλοι οι Έλληνες κατά την άσκηση 

του εκλογικού µας δικαιώµατος θα 

επιλέξουµε σωστά µε γνώµονα τη 

λογική και τη σωφροσύνη. Και  θα 

δώσουµε τη δυνατότητα στη Νέα 
∆ηµοκρατία να κάνει πράξη την πο-
λιτική αλλαγή µε µια ισχυρή αυτο-
δύναµη κυβέρνηση και τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη πρωθυπουργό!!!

ΚΑΛH ΨHΦΟ

Διευθυντής ΕΣΥ στο Κέντρο 
Υγείας Αχαρνων 
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Μακεδόνων- Θρακών Αχαρνών
Μέλος της Ελληνικής 

Αντικαρκινικής Εταιρείας
Μέλος του 

ποντιακού συλλόγου                                   
“Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”
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Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962
Από το 1975 ζω μόνιμα στις 
Αχαρνές και επί 28 χρόνια 

εργάζομαι στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας 

Ήμουν και θα είμαι διαχρονικά 
ενεργός σε συνδικαλιστικούς 
και κοινωνικούς φορείς της 

Περιφέρειας Αττικής
Υπηρετώ σταθερά και με 

συνέπεια της ΝΔ από όλες τις 
κομματικές θέσεις 

Είμαι παντρεμένος με 
την παιδίατρο Δήμητρα 
Τσανικλιδου και έχω 2 
κόρες φαρμακοποιούς                      

την Μαγκυ και την Ρωξάνη 
Όλοι γνωρίζετε οτι θα 

περαμείνω το ίδιο απλός, 
συνεπής και ειλικρινής και 

όπως πάντα δίπλα σας.

•
•

•

•

•

•

 Συνέντευξη του ∆ηµήτρη Τσανικλίδη
ιατρού, υποψήφιου βουλευτή Ν.∆. Ανατολικής Αττικής

1 Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι προ-
κήρυξε ο πρωθυπουργός αυτή 

τη δεδοµένη στιγµή εκλογές;
Πιστεύω ότι η προσκόλληση του κ. 

Τσίπρα στην καρέκλα του πρωθυ-

πουργού, καθώς και οι απέλπιδες 

προσπάθειές του ΣΥΡΙΖΑ να παρα-

µείνει στην εξουσία, κατέρρευσαν 

σαν χάρτινος πύργος µετά τη βαριά 

ήττα που υπέστη στις ευρωεκλογές. 

Μια ήττα βαριά, στρατηγική και µη 

διαχειρίσιµη. Αποτυπώθηκε λοιπόν 

ανάγλυφα η απόφαση των Ελλήνων 

να απαλλαγούν από την κυβέρνη-

ση και την απάνθρωπη πολιτική της 

και αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο 

στην απόφαση του πρωθυπουργού.  

∆εύτερο και καθοριστικό ρόλο έπαι-

ξε επίσης η ξεκάθαρη και σαρωτική 

νίκη της Ν∆ σε όλες τις περιφέρειες 

της χώρας όπου ο χάρτης βάφτηκε 

µπλε. 

2Κύριε Τσανικλίδη, πώς αισθάνε-
σθε που ο πρόεδρος σας έχει 

συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της 
Ν.∆. για την Ανατολική Αττική;
Αρχικά, πρέπει να σας πω ότι εί-

ναι µεγάλη µου τιµή το γεγονός ότι 

ο πρόεδρος µου εµπιστεύτηκε µια 

θέση στο ψηφοδέλτιο της Ν.∆. Πέρα 

από αυτό, έχω απόλυτη συναίσθηση 

της ευθύνης που αναλαµβάνω απέ-

ναντι στους συµπολίτες µου και βε-

βαίως νιώθω έτοιµος να εργασθώ µε 

συνέπεια και εντιµότητα για το συλ-

λογικό κεκτηµένο και βεβαίως για 

την Περιφέρειά µας.

3Ποιες θα είναι οι προτεραιότη-
τές σας όταν εκλεγείτε βουλευ-

τής;
Πριν τρία χρόνια που ξεκίνησα τον 

προεκλογικό µου αγώνα σε κάθε 

δήµο και κοινότητα της Ανατολικής 

Αττικής, µέσα από τις πολλαπλές 

περιοδείες µου, διεµήνυσα  πως 

το όραµα µου είναι µια περιφέρεια 

όπως την οραµατίζεται και ο περιφε-

ρειάρχης µας Γιώργος Πατούλης. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι διαθέτουµε 

ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό 

από επιστήµονες, τεχνοκράτες και 

πολιτικά δραστηριοποιηµένους πο-

λίτες που ουσιαστικά αποτελούν και 

τη βαριά βιοµηχανία του τόπου µας. 

Σε αυτούς θα στηριχτούµε δίνοντας 

τους τις κατάλληλες ευκαιρίες για 

να δροµολογήσουµε την αναπτυξι-

ακή πορεία της Αττικής. Σε αυτή τη 
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ιδεολογικό προσανατολισµό  τον 

ρεαλιστικό και καινοτόµο φιλελευθε-

ρισµό και  πρωθυπουργό της χώρας 

τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πιστέψ-

τε µε αυτό θα είναι και το αποτέλε-

σµα των εκλογών, γιατί κάθε ψήφος 

σε άλλα κόµµατα εκτός της Νέας ∆η-

µοκρατίας είναι ουσιαστικά χαµένη 

ψήφος για την Ελλάδα της πολιτικής 

αλλαγής. 

5Για ποιο λόγο ένας πολίτης της 
Ανατολικής Αττικής να ψηφίσει 

τον ∆ηµήτρη Τσανικλίδη;
Σε όλη την πορεία µου, είτε ως γι-

ατρός είτε µέσα από κοµµατικές θέ-

σεις, υπηρέτησα πιστά, µε συνέπεια 

και αγάπη τον πολίτη, ακριβώς επει-

δή πιστεύω στην αξία του ανθρώπου 

και στον πρωταγωνιστικό του ρόλο 

στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 

Αυτό ήταν ανέκαθεν γνωστό στις 

Αχαρνές, όπου είµαι µόνιµος κάτοι-

κος ήδη από την εφηβική µου ηλικία, 

και τώρα είναι γνωστό σε όλη την 

Αττική. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά 
εµένα, τις απόψεις µου, τη διαδρο-
µή µου, το ήθος µου και τις προτε-
ραιότητες που θα θέσω ως βουλευ-
τής της Ν.∆., και αυτοί βεβαίως θα 
αποτελούν το επίκεντρο.

6Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύ-
βευµα αυτών των εθνικών εκλο-

γών;
Νοµίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο.

 Εµείς, ποια Ελλάδα θέλουµε; 
Θέλουµε την Ελλάδα της βίας, της 

νοθείας και της αναρχίας ή την Ελ-
λάδα της οµαλότητας και της κανο-
νικότητας;
Θέλουµε την Ελλάδα στάσιµη και 

ουραγό στις εξελίξεις ή δυνατή, στα-

θερή, µε ρόλο στην Ευρώπη που 

αλλάζει, προοδεύει και ακολουθεί 

τον παγκόσµιο ρυθµό;

Θέλουµε τα παιδιά µας απόµακρα 

από το κοινωνικό γίγνεσθαι και απο-

λιτίκ ή µορφωµένα µε κριτικό νου 

και διαµορφωµένη ολόπλευρη και 

πολύπλευρη προσωπικότητα;  

Αυτοί είναι οι δυο διαφορετικοί δρό-

µοι που βρίσκονται µπροστά µας και 

ανάµεσα σε αυτούς θα πρέπει να επι-

λέξουµε! 

Εύχοµαι ειλικρινά να διεξάγουµε 

έναν πολιτισµένο προεκλογικό αγώ-

να χωρίς ακραίες συµπεριφορές και 

προσωπικές αντιπαραθέσεις.  

Είµαι βέβαιος πως αυτή τη φορά 

όλοι οι Έλληνες κατά την άσκηση 

του εκλογικού µας δικαιώµατος θα 

επιλέξουµε σωστά µε γνώµονα τη 

λογική και τη σωφροσύνη. Και  θα 

δώσουµε τη δυνατότητα στη Νέα 
∆ηµοκρατία να κάνει πράξη την πο-
λιτική αλλαγή µε µια ισχυρή αυτο-
δύναµη κυβέρνηση και τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη πρωθυπουργό!!!

ΚΑΛH ΨHΦΟ

Διευθυντής ΕΣΥ στο Κέντρο 
Υγείας Αχαρνων 

Μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης 
Πρόεδρος του Ροταριανού 

Ομίλου Κορωπίου
Μέλος των AHEPA HELLAS 

(chapter 36 Icarus Mesogeia)
Ιδρυτής του Συλλόγου 

Μακεδόνων- Θρακών Αχαρνών
Μέλος της Ελληνικής 

Αντικαρκινικής Εταιρείας
Μέλος του 

ποντιακού συλλόγου                                   
“Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”

•

•
•

•

•

•

•

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962
Από το 1975 ζω μόνιμα στις 
Αχαρνές και επί 28 χρόνια 

εργάζομαι στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας 

Ήμουν και θα είμαι διαχρονικά 
ενεργός σε συνδικαλιστικούς 
και κοινωνικούς φορείς της 

Περιφέρειας Αττικής
Υπηρετώ σταθερά και με 

συνέπεια της ΝΔ από όλες τις 
κομματικές θέσεις 

Είμαι παντρεμένος με 
την παιδίατρο Δήμητρα 
Τσανικλιδου και έχω 2 
κόρες φαρμακοποιούς                      

την Μαγκυ και την Ρωξάνη 
Όλοι γνωρίζετε οτι θα 

περαμείνω το ίδιο απλός, 
συνεπής και ειλικρινής και 

όπως πάντα δίπλα σας.

•
•

•

•

•

•



14 Κυριακή 23 Ιουνίου 2019
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ   Ο  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
Η  αντίστροφη µέτρηση  για τη µητέρα 

των µαχών που δεν είναι άλλη από τις Εθνι-
κές εκλογές άρχισε. Ήδη µπήκαµε στη τελι-
κή ευθεία για τις 7 Ιουλίου 2019  που ο Ελ-
ληνικός λαός θα αποφασίσει για τους εκ-
προσώπους του στη βουλή για τα επόµενα 
τέσσερα χρόνια. 

Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πολιτικός που χα-
ρακτηρίστηκε όχι άδικα σαν ο Εθνικός µας 
ψεύτης, αµέσως µετά τις Ευρωεκλογές  της 
26ης Μαΐου, σκασµένος από το φούµο που 
έφαγε από την Ελληνική κοινωνία και το 
τραγικό αποτέλεσµα της διαφοράς των 10 
περίπου µονάδων πίσω από τη Ν∆, είχε 
εξαγγείλει  ουσιαστικά τις εκλογές.

Η αποτίµηση των Ευρωεκλογών, σαν 
προποµπός των Εθνικών εκλογών κατέδει-
ξε ,ότι ο περήφανος Έλληνας ξέρει να αντα-
µείβει αλλά και να τιµωρεί όσους παίζουν µε  
τη ψυχή , το µυαλό και τη νοηµοσύνη του.

Μέσα στο µήνυµα όµως που έστειλε ο 
Έλληνας πολίτης ήταν και το 4,2% της ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, η έκπληξη κατά πολλούς 
,που κατόρθωσε παρά το λυσσαλέο πόλε-
µο του Σόρος και της παρέας του  σε συνερ-
γασία µε  τους διαπλεκόµενους  και διε-
φθαρµένους  Έλληνες  πολιτικούς , του Βε-
ρολίνου και  της Αµερικανικής πρεσβείας να 
βάλει στην Ευρωβουλή έναν βουλευτή, τον 
ίδιο τον πρόεδρό  της, τον  Κυριάκο Βελό-
πουλο.

Είχα τη τύχη να είµαι ένας από τους πλέ-
ον στενούς του συνεργάτες και πραγµατικά 
θαύµασα τον άνθρωπο σαν χαρακτήρα ,τον 
επιχειρηµατία µε τα 500 περίπου άτοµα προ-

σωπικό στις επιχειρήσεις του ,την ακατάπαυ-
στη εργασία του, τον προγραµµατισµό του, 
τις ηγετικές του ικανότητες και τον σοβαρό 
και ευθύ πολιτικό του λόγο.

Το πρόγραµµα των 295 σελίδων που πα-
ρουσίασε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ  ήταν αυτό 
που έκανε και τους πλέον απαιτητικούς ψη-
φοφόρους από όλα τα κόµµατα και τους ιδε-

ολογικούς χώρους  να στραφούν  στο πατρι-
ωτικό αυτό κίνηµα ,το οποίο ήρθε µετά από 
πολλά χρόνια για να διδάξει πολιτικό πολι-
τισµό και πάνω απ’ όλα να δώσει στον αγα-
νακτισµένο και σε πολλές περιπτώσεις οργι-
σµένο πολίτη την ελπίδα πως µε προγραµ-
µατισµό, σχέδιο, πρόγραµµα, πατριωτική 
συνείδηση  και τη βοήθεια της Παναγιάς µας, 
µπορούµε  ΌΛΟΙ ΜΑΖΊ να αλλάξουµε προς 
το καλύτερο την οµορφότερη πατρίδα του 
κόσµου. 

Να κάνουµε τις Ελληνίδες και τους Έλλη-
νες ξανά περήφανους , χαµογελαστούς 
όπως ήταν πάντα και έτοιµους να υπερασπι-
στούν τη πατρίδα τους από όποιον εξωτερι-
κό  ή εσωτερικό εχθρό επιβουλεύεται την 
ανεξαρτησία της και την εδαφική της ακεραι-
ότητα.  

Στις ερχόµενες εκλογές του Ιουλίου θα 
είµαι υποψήφιος βουλευτής µε την ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΛΥΣΗ  στο πλευρό του Κυριάκου Βελό-
πουλου, στη περιφέρεια της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ. Περιοχές όπως το Μενίδι, οι  Θρα-
κοµεκεδόνες, το Κορωπί, το Μαρκόπουλο, 
η Κερατέα, το Λαύριο και άλλες που φαντά-
ζουν ξεχασµένες χρόνια τώρα από τη Πολι-
τεία πιστεύω ότι έχουν ανάγκη από µαχητές. 
Περιοχές που η ασφάλεια του πολίτη φαντά-
ζει πολυτέλεια, το εµπόριο των ναρκωτικών, 
ο κλοπές, οι ληστείες, η ανεξέλεγκτη οπλο-
κατοχή, οι πυροβολισµοί στο δρόµο σε συν-
δυασµό µε την απουσία της Αστυνοµίας εί-
ναι καθηµερινό φαινόµενο .

Θα είµαι παρόν ,γιατί πιστεύω ότι ήρθε η 
ώρα µετά από το καθήκον µου προς τη πα-

τρίδα επί 25 χρόνια σαν Αξιωµατικός του 
Στρατού  και σαν δηµοσιογράφος -παρουσι-
αστής τα τελευταία 16 χρόνια, να βοηθήσω 
κι εγώ  µε όλες µου τις δυνάµεις τον περή-
φανο Ελληνικό λαό να πάρει τη θέση που 
του αξίζει.

 Ήρθε η ώρα ο Αντώνης Μυλωνάκης , ο 
άνθρωπος που βοήθησε σαν πιλότος αλλά 
και σαν δηµοσιογράφος - παρουσιαστής, 
όσους του ζήτησαν βοήθεια για σηµαντικά  
τους προβλήµατα, να προσπαθήσει µέσα 
από το κοινοβούλιο στο πλευρό του Κυριά-
κου Βελόπουλου να προσφέρει στη κοινω-
νία αυτά τα οποία έχει ανάγκη. Και είναι σί-
γουρο ότι µε τη βοήθειά των αγνών πατριω-
τών και από αυτό το µετερίζι θα τα καταφέ-
ρει.

Ζητώ να µε βοηθήσετε µε τη θετική σας 
ψήφο στον αγώνα µου για το Εθνικό κοινο-
βούλιο και όλοι µαζί να φέρουµε µέσα από 
το όραµα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και του 
Κυριάκου Βελόπουλου τη φωνή του λαού 
στη βουλή .

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   
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Περί τα τέλη Ιουνίου 2019 θα ξεκι-
νήσει η λειτουργία της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας που θα δέχεται τις 
αιτήσεις των δανειοληπτών µε κόκ-
κινα δάνεια για την ρύθµιση των 
οφειλών τους µε την παράλληλη 
προστασία της α’ κατοικίας τους από 
τους πλειστηριασµούς. Η πλατφόρ-
µα αυτή είναι πλέον ο µοναδικός 
τρόπος νια να προστατευθεί η πρώ-
τη κατοικία δανειολήπτη που έχει 
οφειλή σε καθυστέρηση.

Η πλατφόρµα αφορά όλους 
όσους αµέλησαν ή δεν µπορούσαν 
να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. Κα-
τσέλη για τα υπερχρεωµένα νοικοκυ-
ριά επειδή π.χ. είχαν την εµπορική ιδι-
ότητα. Η διαδικασία αυτή που θα γίνε-
ται ηλεκτρονικά πλέον αντικαθιστά 
την αίτηση του ν. 3869/2010 που κα-
τατίθεται στο Ειρηνοδικείο. Η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα από τα τέλη Ιου-
νίου θα είναι συνδεδεµένη µε όλες τις 
αρµόδιες υπηρεσίες (∆ΟΥ, ασφαλιστι-
κά ταµεία και τράπεζες), και θα µπορεί 
να βρίσκει αυτόµατα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά προκειµένου να 
εγκρίνει ή να απορρίπτει τις αιτήσεις 
των δανειοληπτών.

Για να ενταχθεί κάποιος στο νέο 
προστατευτικό πλαίσιο για την πρώτη 
κατοικία θα πρέπει να ισχύουν οι εξής 
προϋποθέσεις:
1. Η αντικειµενική αξία της πρώτης 
κατοικίας να µην ξεπερνά τις 250.000 
ευρώ, αν πρόκειται για «καθαρά» 
στεγαστικό δάνειο.
2. Αν το δάνειο είναι επαγγελµατικό 
µε υποθήκη πρώτης κατοικίας, τότε 
η αντικειµενική αξία µειώνεται στο 
όριο των 175.000 ευρώ. Αυτή η δια-
φοροποίηση ανοίγει το δρόµο σε 
όλους του δανειολήπτες ακόµα και 
τους εµπόρους να υπαχθούν στην 
νέα ρύθµιση κάτι που δεν ίσχυε µε το   
ν. 3869/2010, όπου πρόσωπα µε 
εµπορική ιδιότητα δεν µπορούσαν 
να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις.
3. Η αξία της υπόλοιπης ακίνητης πε-
ριουσίας και των µεταφορικών µέ-
σων του δανειολήπτη,   του  συζύ-
γου  και  των  προστατευόµενων  µε-
λών   δεν  πρέπει  να υπερβαίνει τις 
80.000 ευρώ σε σύνολο.
4. Το ληξιπρόθεσµο ποσό του δανεί-
ου είτε πρόκειται για στεγαστικό είτε 
για επαγγελµατικό δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ. Αν η 
οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο 
νόµισµα (πχ σε ελβετικό φράγκο), 
τότε λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία ξέ-
νου νοµίσµατος και ευρώ κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης ώστε 
να καθοριστεί το µέγιστο όριο των 
130.000 ευρώ.
5. Το εισόδηµα δεν πρέπει να υπερ-

βαίνει τις 36.000 ευρώ για πενταµε-
λή
οικογένεια.
6. Το ανώτερο ύψος των καταθέσε-
ων είναι 15.000 ευρώ (µαζί µε µετο-
χές, οµόλογα, κοσµήµατα, ράβδοι 
χρυσού, πολύτιµοι λίθοι).

Οι τράπεζες θα ενηµερώνονται για 
τα αιτήµατα των δανειοληπτών που 
προσφεύγουν για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας. Η προτεινόµενη 
από την τράπεζα ρύθµιση, θα προβλέ-
πει επιµήκυνση της διάρκειας απο-
πληρωµής µέχρι 25 έτη, µε την προϋ-
πόθεση ότι η ηλικία του δανειολήπτη 
δεν θα υπερβαίνει το 80ό έτος. Το επι-
τόκιο είναι Euribor τριµήνου συν περι-
θώριο 2%.

Προβλέπεται επιδότηση του 
∆ηµοσίου µε σύνδεση της πλατ-
φόρµας µε την Η∆1ΚΑ. Στην περί-
πτωση που η διαδικασία µέσω της 
πλατφόρµας δεν οδηγήσει σε συµ-
φωνία αναδιάρθρωσης της «κόκ-
κινης» οφειλής, τότε ο δανειολή-
πτης θα µπορεί να καταθέσει αίτη-
µα αναδιάρθρωσης ενώπιον του 
αρµόδιου Ειρηνοδικείου µε τον 
γνωστό τρόπο.

Για τον οφειλέτη-αιτούντα που 
κρίνεται επιλέξιµος κατά τον προέ-
λεγχο, ισχύει αυτοδίκαιη αναστολή 
κάθε πλειστηριασµού της κύριας 
κατοικίας τον, η οποία αρχίζει να 
ισχύει, έναντι και των πιστωτών που 
δεν περιλαµβάνονται στην αίτηση, 
µεταξύ των οποίων και το ∆ηµόσιο, 
από τη µεταγραφή στο βιβλίο µετα-
γραφών ή την καταχώριση στο κτη-
µατολογικό φύλλο της αίτησης για 
τη ρύθµιση οφειλών και λήγει, είτε 
µε την επίτευξη της συναινετικής 
ρύθµισης οφειλών µε έναν τουλά-
χιστον πιστωτή είτε, σε περίπτωση 
µη επίτευξης συναινετικής ρύθµισης 
οφειλών µετά την άπρακτη παρέ-
λευση της προθεσµίας για την υπο-
βολή αίτησης δικαστικής ρύθµισης, 
είτε, σε περίπτωση µη επίτευξης συ-
ναινετικής ρύθµισης οφειλών και 
εµπρόθεσµης υποβολής αίτησης δι-
καστικής ρύθµισης, µε τη συζήτηση 
του αιτήµατος προσωρινής διατα-
γής, που υποβάλλεται µε την αίτη-
ση δικαστικής ρύθµισης

Μετά την επίτευξη συναινετικής 
ή δικαστικής ρύθµισης µε έναν του-
λάχιστον πιστωτή δεν επιτρέπεται σε 
οποιονδήποτε πιστωτή του δηµοσί-
ου ή ιδιωτικού τοµέα, η επίσπευση 
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης 
στην κύρια κατοικία του αιτούντος, 
η λήψη ασφαλιστικών µέτρων επ’  
αυτής, η εγγραφή υποθήκης ή η 
τροπή της προσηµείωσης υποθήκης 
σε υποθήκη.

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ  
ΑΧΑΡΝΩΝ - ΒΡΑ∆ΥΑ 

ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ - 
ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
Ο Σύλλογος Κρητών 
Αχαρνών σας προσκα-
λεί στην ΒΡΑ∆ΥΑ ΑΝΤΙ-
ΚΡΙΣΤΟΥ που διοργα-
νώνει 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.



17Κυριακή 23 Ιουνίου 2019ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

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

Με λαµπρότητα οι εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου 
(Παρεκκλήσι στο Ναό Αγίου ∆ηµητρίου) στις Αχαρνές
Χιλιάδες  ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών, από 
όλους τους ∆ήµους της Αττικής, προσήλθε το  διή-
µερο  18 και  19  Ιουνίου  2019,  στο παρεκκλήσιον 
του  Αγίου  Αποστόλου  Ιούδα του Θαδδαίου, που 
βρίσκεται  στο προαύλιο  χώρο,  του  Ενοριακού Ιε-
ρού  Ναού Αγ. ∆ηµητρίου – Αχαρνών, τιµώντας  την  
µνήµη του και ζητώντας την ευλογία του.

Την  παραµονή, 18  Ιουνίου το απόγευµα  τελέστη-
κε  Μέγας  Πανηγυρικός   Εσπερινός  µετά  Θείου Κη-
ρύγµατος χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ηλιουπόλεως Θεόδωρου. Ακολούθησε  η  λι-
τάνευση της Ιεράς  εικόνας µε την συνοδεία της Φιλαρ-
µονικής και  ευλογία των αρτοκλασιών. Με την 
ολοκλήρωση του Μεγάλου Εσπερινού, ο Πατήρ Κων. 
Πρίµπας ευχαρίστησε όλους   για την παρουσία τους και 
την ευλάβεια τους.

Ανήµερα της εορτής  Τετάρτη 19  Ιουνίου, τελέστη-
κε ο  Όρθρος και Πανηγυρική  Θεία Λειτουργία, χορο-
στατούντος του  Σεβασµιωτάτου  Μητροπολίτη Ηλιου-
πόλεως Αιγύπτου κ.κ. Θεοδώρου,  µετ’ αρτοκλασίας 
και Θείου Κηρύγµατος.

 Ο κ. Θεόδωρος ευχαρίστησε  όλους   τους πιστούς,  
τους συντελεστές  της διοργάνωσης της πανηγύρεως. 
Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας  τελέστηκε   ο εσπερινός  
και η παράκλησης του Αγίου και πάλι παρουσία  πλή-
θους κόσµου.

Οι Πόντιοι ανάβουν πράσινο στον Γιάννη Ορφανίδη
Ένας νέος άνθρωπος µε βαθιές ρίζες στον Πο-
ντιακό Ελληνισµό συµµετέχει για πρώτη φορά 
στο ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής µε το 
Κίνηµα Αλλαγής. Η πολυπληθής κοινότητα 
των Ποντίων φαίνεται να επενδύει πολλά στο 
πρόσωπό του. Εύκολα το διαπιστώνει κάποιος, 
βλέποντάς τον να κάνει περιοδείες στην εκλο-
γική του Περιφέρεια.

Ο λόγος για τον Γιάννη Ορφανίδη. 
Με την παρουσία και τη δράση του στους πο-

ντιακούς συλλόγους έχει δηµιουργήσει στενούς 
δεσµούς. Όπως λέει ο ίδιος είναι «δεσµοί ζωής».

Μάλιστα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί υπο-
στηρίζει ότι η ποντιακή αλληλεγγύη είναι εξαιρε-
τικά ισχυρή και στηρίζεται στην αγάπη για τον τό-
πο καταγωγής.

Το βέβαιο είναι ότι η ιστορία του Πόντου είναι 
συνυφασµένη µε τη µακραίωνη πορεία του Ελ-
ληνισµού. Ο ερχοµός των Ποντίων στην Ελλάδα 
έδωσε ζωή στον τόπο µας. Σε πολλές περιοχές, µε 
πρώτη τον ∆ήµο Αχαρνών, το Μενίδι, το αποτύ-
πωµά τους είναι έντονο.

Ο Γιάννης Ορφανίδης διαθέτει το πλεονέκτη-
µα ότι µπορεί να επικοινωνήσει µαζί τους και να 
τους αποσπάσει την εµπιστοσύνη και τη στήριξή 
τους. Μάλιστα, ο ίδιος παραφράζοντας τη ρήση 
του Νίκου Καζαντζάκη για τους Κρητικούς, συχνά 

λέει: «Είναι µεγάλη ευθύνη να είσαι Πόντιος».
Μπορεί η εκλογική µάχη που δίνει ο Γιάννης 

Ορφανίδης στην Ανατολική Αττική µέσα από τις  
γραµµές του Κινήµατος Αλλαγής, να είναι δύσκο-
λη, όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο χώρος αυ-
τός, το ΠΑΣΟΚ, διατηρούσε πάντα ισχυρή επιρ-
ροή στον Ποντιακό Ελληνισµό.

Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι το 
γεγονός ότι, εργαζόµενος παλιά στην Ολυµπιακή 
Αεροπορία και σήµερα σε αεροπορική εταιρεία 
του εξωτερικού, έχει αρκετές προσβάσεις στον 
πολυδύναµο τοµέα των αεροµεταφορών. Άλλω-
στε, µετά τη µεταφορά του αεροδροµίου στα Σπά-
τα , η πλειονότητα των εργαζοµένων σε αυτό κα-
τοικεί σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Με το ενδιαφέρον µήνυµα «Ανάβουµε πρά-
σινο στους νέους», ο Γιάννης Ορφανίδης ξαφνιά-
ζει ευχάριστα.

Κι όπως επισηµαίνει στην επιστολή του προς 
τους εκλογείς: «Τώρα είναι η ώρα να πάµε µπρο-
στά. Ο καθένας µας µπορεί να γίνει ένας κρίκος 
στη µεγάλη αλυσίδα που πρέπει να φτιάξουµε για 
να βγούµε από τη στασιµότητα, την ακινησία», 
σηµειώνει.

Πάντως, για άλλη µια φορά αποδεικνύεται ότι 
το νέο αίµα στην πολιτική αποτελεί ζωτική ανά-
γκη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Με την µε αριθµό 18/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών αναγνωρίσθηκε το Σωµατείο µε την 

επωνυµία «∆ΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», η ίδρυση του οποίου απεφασίσθη µε το από 12/4/2018 καταστατικό. 
Έδρα του Σωµατείου ορίσθηκαν οι Αχαρνές και σκοπό έχει: 

α) Τη δηµιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίµατος για την αντιµετώπιση των αναγκών κυρίως των 
µαθητών των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Αχαρνών, καθώς και όλων των γονέων - µελών του 

Σωµατείου β) την παροχή βοήθειας και τη συµπαράσταση για την εξεύρεση αίµατος σε έκτακτες 
ανάγκες των ανωτέρω προαναφεροµένων, γ) την ανάπτυξη πνεύµατος 

αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίµατος. 
Με την παραπάνω απόφαση διετάχθηκαν οι αναγκαίες νόµιµες δηµοσιεύσεις καθώς και 

η εγγραφή στο ∆ηµόσιο Βιβλίο Σωµατείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο πληρεξούσιος  ∆ικηγόρος 
Κων/νος  ∆έδες

ΑΧΑΡΝΕΣ  - Πανόραµα 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο  190 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 αναπτυσσόµενη και διαθέτει ύδρευ-

ση και αποχέτευση ΕΥ∆ΑΠ. 
Το οικόπεδο χαρίζεται µε την προϋπόθεση εξόφλησης ή µεταβίβασης του στεγα-

στικού δανείου, που λήφθηκε για την αγορά του οικοπέδου. 
Εναλλακτικά το οικόπεδο ανταλλάσσεται µε άµεσα εκµεταλλεύσιµο ακίνητο. 

∆εκτές εναλλακτικές προτάσεις.
Πληροφορίες :  Τηλ. 6947 154949.  4∆223

13674
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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΠΕΝΟΒ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ   του   
ΝΙΚΟΛΑΪ  και της ΕΥΘΥΜΙΑΣ   το 
γένος   ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ, γεννήθηκε 
στο  ΠΑΧΤΑ   ΑΡΑΛ -  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και η    ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ  ΙΩΑΝ-
ΝΑ   του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   και  της  
ΜΑΡΙΑΣ  το γένος ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ,  
δηλώνουν πως θα έλθουν σε γάµο 
που θα γίνει στην ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ -  
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ   ∆ΙΟΝΥΣΙ-
ΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΣ  το γένος   ΚΟΤΣΕΤΑ, γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η  ΧΕΙΡΙ∆Η   ΟΛΓΑ  του  ΝΕΟ-
ΦΥΤΟΥ    και της  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  το 
γένος ΚΑΡ∆ΑΜΠΙΚΗ, γεννήθη-
κε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ,  δη-
λώνουν πως θα έλθουν σε γά-
µο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΟΣ  του  ΠΕΤΡΟΥ  και της ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΑΣ   το γένος   ΜΟΥΚΑΝΗ, 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΩΤΕΙ-
ΝΗ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και της  ΕΥ-
ΓΕΝΕΙΑΣ  το γένος  ΚΑΡΑΜΗΤ-
ΣΟΥ, γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ,  
δηλώνουν πως θα έλθουν σε γά-
µο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ    ΗΛΙΑΣ του  
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  και της ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗΣ  το γένος   ΚΑΡΒΟΥΝΙ-
∆ΟΥ, γεννήθηκε στην  ΝΙΚΑΙΑ – 
ΠΕΙΡΑΙΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η  ΠΑΥΛΙ∆Η   
ΑΓΓΕΛΙΚΗ του   ΑΛΕΞΙΟΥ και της 
ΣΥΜΕΛΑΣ  το γένος ΑΒΡΑΜΙ-
∆ΟΥ, γεννήθηκε στην  ΝΙΚΑΙΑ – 
ΠΕΙΡΑΙΑ και κατοικεί στην ΕΛΕΥ-
ΣΙΝΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ ,  δηλώνουν πως 
θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΟΥΡΑΪΜΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  του  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της  ΜΑ-
ΡΙΑΣ  το γένος   ΝΙΚΑ, γεννήθηκε 
στΟ ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και η  ΓΚΙΚΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   
του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  και της  ΣΟ-
ΦΙΑΣ   το γένος  ΡΑΠΤΗ, γεννή-
θηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ,  δηλώνουν πως θα έλθουν 
σε γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΗΜΟΥ   ΣΤΑΥΡΟΣ  του    
ΣΤΕΡΓΙΟΥ   και  της  ΣΩΤΗΡΙΑΣ  το 
γένος   ΠΑΛΟΓΟΥ, γεννήθηκε 
στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κα-
τοικεί στο  ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και η  ΣΠΑΝ∆ΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ  του  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  και της  ΜΑΡΙΑΣ  το 
γένος  ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑ, γεννήθη-
κε στην  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  και κα-
τοικεί στο  ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
δηλώνουν πως θα έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του   ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και της  ΑΣΗ-
ΜΙΝΑΣ  το γένος   ΠΑΠΑΘΩΜΑ, 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΡ-
ΘΕΝΑ   του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ     
και της  ΟΛΓΑΣ   το γένος  ΛΟΒΑ-
ΣΑ, γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ,  δηλώνουν πως θα έλθουν 
σε γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΕΛΜΑΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ και της ΙΡΙΝΑ του γένος 
ΠΑΥΛΙ∆Η γεννηµένος στην ΚΙΡΓΙ-
ΖΙΑ ( ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ) και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και η  ΤΣΕ-
ΛΑΡΙ∆ΟΥ ΚΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
και της ΕΛΕΝΗΣ του γένος ΝΕ-
ΓΚΟΥΛΙΑΕΒΑ γεννηµένη στο ΚΑ-
ΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί   στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  δηλώνουν ότι θα 
παντρευτούν και ο γάµος θα γίνει 
στον ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ - ΑΝΩ ΛΙΟ-
ΣΙΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ. 

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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ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Ιουλίου 2019 και ώρα 09.00  π.µ., ΕΤΗΣΙΟ   
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - Αχαρναί

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας, Συζύγου, Μη-
τέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΙΣΙ∆ΩΡΑΣ   ΧΡΗΣΤ.   ΝΙΚΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Χρήστος 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αικατερίνη  και  Γεώργιος Γκίκας, Αθανάσιος  και  Παγώνα Νίκα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Καλλιόπη  και  Κωνσταντίνος, 

Χριστίνα  και  Αναστάσιος,  Ισιδώρα, Ευαγγελία
  ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ ΙΝ VIVO

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   14  Ιουλίου  2019 και ώρα  9.30 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 

Αχαρνές , για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας, Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΚΙΚΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Χρήστος 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αικατερίνη , Αντώνιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αγγελική, Ευαγγελία – Αικατερίνη, 

Χριστίνα - Ευφραιµία
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ 

Τελούµε το   ΣΑΒΒΑΤΟ  06  Ιουλίου  2019 και ώρα  9.00 π.µ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό  Κοιµήσεως   Θεοτόκου   
– Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του  πολυαγαπηµέ-

νου µας,  Συζύγου, Πατέρα,  Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ    ΚΩΝ.   ΦΥΤΑ   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ελευθερία 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Κων/νος και  Αναστάσης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

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 το   ΣΑΒΒΑΤΟ  06  Ιουλίου  2019 και ώρα  9.00 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην Ιερά  Μονή  Αγίας  Παρασκευής – 
Γκατζανά  – Αχαρνές , για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγα-

πηµένης µας,  Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ   ΑΘ.   ΣΩΤΗΡΧΟΥ 
(Κουταλιανού)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Σωτήριος και Φωτεινή Στουραϊτη,
                        Γεώργιος και Μαρία  Σωτήρχου 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ 
 ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στην αίθουσα  της  Μονής 

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 Ιουλίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –

Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας, Κουνιάδας, ανηψιάς  και  Θείας

ΕΙΡΗΝΗΣ χήρας  ΣΠ.  ΚΛΑΡΑ
(Το γένος  Χρ.  Μίχα)

Η ΝΥΦΗ ΤΗΣ :  Σταµατίνα χήρα Στ. Μίχα
Η ΘΕΙΑ -  ΓΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - ΟΙ ΦΙΛΟΙ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ   

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών - Χαραυγή – Αχαρναί, 
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας, Συζύγου, Μη-

τέρας, Κόρης, Αδελφής  και Θείας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   ΑΥΦΑΝΤΗ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Εµµανουήλ

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

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο   κυλικείο του « ΝΑΟΥ »

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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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
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία Ελληνίδα, ή αλλοδαπή να µι-
λάει καλά ελληνικά, για βραδινή βάρδια  - πα-
ρέα  ηλικιωµένης.  Τηλ.  6932 507777. 4∆225.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε συστάσεις, ζητά να προ-
σέχει κατάκοιτους, κυρίους ή  κυρίες, αναλαµ-
βάνει  σιδέρωµα µε την ώρα, καθώς και καθα-
ρισµό σπιτιών. Τηλ. 210 2445829 και 6981 
035626.  5∆225. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο  καταστήµατα   22 τ.µ. 
και 33 τ.µ. στην κεντρική πλατεία Αγίου Βλασί-
ου 22. Τηλ.  210 2469087 και 6937 108 661. 
5∆225.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελληνίδα για οικιακή βοηθός σε κα-

τοικία ηλικιωµένων στην περιοχή αγίου πέ-
τρου. Τηλ. 6976 836287 και 6974 937283.  
4∆214.

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

ΕΛΛΗΝΙ∆Α  κυρία ζητεί εργασία, ως Οικιακή 
βοηθός, Νοσοκόµα, Φροντίδα  ηλικιωµένων. 
Τηλ. 210 2114107574 και 6945 506329. 4∆214.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  µονοκατοικία 100 τ.µ. µε ηλια-
κό , 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  ΕΛΑΤΟΣ 
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 επί-
πεδα  (PROFICIENCY, LOWER, ETC.)  - µαθη-
τές,  υποψηφίους Πανε/µιων, Ακαδηµιών 
Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας,  Ξεναγών, 
εργαζοµένους,  επαγγελµατίες, εµπορική αλ-
ληλογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδι-
κή εργασία.  Τηλ. 6907653300

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε µεταπτυχιακό, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. 
Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10∆214

Σπάνια  Ευκαιρία!!!
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πέντε οικόπεδα ενιαία, των 400 
τ.µ., µε παλιά κατοικήσιµη κατοικία 58 τ.µ., 
µε κεντρική θέρµανση, ηλιακό, µπόϊλερ, 
µε αποθήκες πλέον των 100 τ.µ.,  γκαράζ,  

παραγωγικά δένδρα και προ παντός 
µε σταθερή περίφραξη. 

 Όλα µαζί  αντικειµενικής αξίας  450 χιλ. ευρώ, 
πωλούνται µόνο 100 χιλ. ευρώ.. 

Αυτή λέγεται σπάνια ευκαιρία.  Προλάβατε !!!     

Τηλ. 6976 836287 και 6974 537283.
10 ∆ 231. 

23/6/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Λιοσίων  66.  ΤΗΛ. 2102407650

24/6/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος  95 . ΤΗΛ. 
2102445975

25/6/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  
Κορδελιού & Βαρελά. ΤΗΛ.2102476847

26/6/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ 
Φιλαδελφείας 157. ΤΗΛ. 2130146658 

27/6/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιονυσίου 4. ΤΗΛ. 2102407559

28/6/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10. ΤΗΛ. 2102460652

29/6/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ Θηβαίου 20. ΤΗΛ. 2102468482

30/6/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 2102467050

1/7/2019   ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΜΠΑΡ∆Α ΜΑΡΙΝΑ 
(πρ. ΖΕΡ∆ΕΣ) Αγίου ∆ιονυσίου 36. ΤΗΛ. 
2102441644

2/7/2019   ΤΡΙΤΗ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 
2102476440

3/7/2019   ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ολυµπιακό Χωριό Πύρρου ∆ήµα 3. Τ. 
2102476279

4/7/2019    ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ Λ. 
Θρακοµακεδόνων 10.  ΤΗΛ. 2102443437

5/7/2019    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 2102466690

6/7/2019   ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ-
∆ΙΤΗ Λ. Θρακοµακεδόνων 242. ΤΗΛ. 
2102435820

7/7/2019   ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕ-
ΜΗΣ ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες. ΤΗΛ. 
2102432259

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 23/6/2019 ΕΩΣ 7/7/2019

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, λόγω 
συνταξιοδότησης στο κεντρικό 
Μενίδι, πλήρης εξοπλισµένο. Τηλ. 
210 2460251. 4∆214

ΜΙΚΡΕΣ  ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

 ………………………………

ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΝΩ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ  ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ και αλλαγή χρώματος φόντου.

………………………………………………………………. 
Στην  κάτω μισή σελίδα  
ΤΕΛΕΤΑΙ  ΜΠΑΜΠΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
……………………………………………………………

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
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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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