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Τ  ην    παραχώρη-
σης της χρήσης 
των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του 
Ολυµπιακού Χωριού 
από τον ΟΑΕ∆ στη  Γε-
νική  Γραµµατεία 
Αθλητισµού,  υπέγρα-
ψαν  την περασµένη 
εβδοµάδα  ο Γ.Γ. 
Αθλητισµού,  Ιούλιος 
Συναδινός,  και η διοι-
κήτρια του ΟΑΕ∆,  Μα-
ρία Καραµεσίνη.

 Συγκεκριµένα,  παραχωρείται για 99 χρόνια η έκταση 
περίπου 90 στρεµµάτων µε τις αθλητικές και λοιπές βο-
ηθητικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί στο Ολυ-
µπιακό χωριό και,  ειδικότερα,  στο βόρειο τµήµα του οι-
κισµού,  για την ικανοποίηση των προπονητικών ανα-
γκών των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 

 Οι παραχωρούµενες αθλητικές εγκαταστάσεις περι-
λαµβάνουν συγκρότηµα κλειστών γυµναστηρίων µε 
τους βοηθητικούς τους χώρους,  κολυµβητική δεξαµενή 
µε τις εγκαταστάσεις της,  στάδιο,  γήπεδα τένις,  αντλιοστά-
σιο άρδευσης του γηπέδου και χώρους στάθµευσης.

  Σε δήλωσή της,  η διοικήτρια του ΟΑΕ∆,  Μαρία Κα-
ραµεσίνη,  τόνισε: «Με τη σηµερινή παραχώρηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων από τον ΟΑΕ∆ στη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού,  ικανοποιούµε ένα πάγιο αίτη-

µα των οικιστών του 
Ολυµπιακού Χωριού 
που ήταν η εύρυθµη 
λειτουργία των εγκατα-
στάσεων».

 «Η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί αυτά 
που έπρεπε να είχαν γί-
νει στην Αττική αµέσως 
µετά τους Ολυµπια-
κούς Αγώνες και δεν 
έγιναν τόσα χρόνια» τό-
νισε ο υπουργός Υπο-

δοµών και Μεταφορών και υποψήφιος βουλευτής Ανα-
τολικής Αττικής,  Χρήστος Σπίρτζης κατά την παρουσία-
ση του µεγάλου υπερτοπικού αθλητικού κέντρου που 
δηµιουργείται σύντοµα στις εγκαταστάσεις του Ολυµπι-
ακού Χωριού .

 Στην εκδήλωση ενηµερώθηκαν οι κάτοικοι του 
Ολυµπιακού Χωριού από την γενικό γραµµατέα του 
Υπουργείου Εργασίας Ανδρέα Νεφελούδη και την διοι-
κητή του ΟΑΕ∆ Μαρία Καραµεσίνη και για την µείωση 
σχεδόν στο µισό της αξίας ανά τ.µ. στην οποία τους πα-
ραχωρήθηκαν τα διαµερίσµατα από τον ΟΕΚ µετά τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες.

 Η νέα τιµή ανά τ.µ. µειώθηκε στα 304, 41 ευρώ κάτι 
που αποτελούσε πάγιο αίτηµα των οικιστών του Ολυ-
µπιακού χωριού που είναι στην πλειοψηφία τους τρίτε-
κνοι και πολύτεκνοι.

ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ
Υποψήφιος Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

Σταθερά στη µάχη 
των ιδεών. 

            Μαζ ί 
 Θα Nικήσουμε!

www.makisvoridis.gr
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Σταθερά στη µάχη των ιδεών 

Στη  Γ.Γ.Α. για  99 χρόνια οι αθλητικές εγκαταστάσεις

ΜΕΓΑΛΟ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ  ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ  ΣΤΟ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 



Ε θνικές εκλογές 2019, το κράτος εξουθενωµένο, η οι-
κονοµία διαλυµένη, η κοινωνία σερµάµενη και ού-
τε λόγος για πραγµατικές ανατροπές.

Προγράµµατα αναµασηµένα στα όρια των επιταγών του 
συστήµατος, ρητορικές χιλιοχρησιµοποιηµένες : δεξιός, αρι-
στερός, κόκκινος, κίτρινος, πράσινος και πάει λέγοντας.

Το δίπολο Ν∆-ΣΥΡΙΖΑ υφιστάµενο, µε τη Ν∆ να προηγεί-
ται αισθητά στις προβλέψεις και να στοχεύει ακόµη και σε 
αυτοδυναµία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδυναµωµένος µετά από µια επίπονη κυ-
βερνητική θητεία κατά την οποία αναγκάστηκε να βγει έξω 
από τις προγραµµατικές του θέσεις, έχει επιδοθεί σε µια προ-
σπάθεια δικαιολόγησης των αδικαιολόγητων. Κεντρικό σύν-
θηµα ότι συµµάζεψε την κατάσταση. Μα δεν τον ψήφισε ο 
λαός για να συµµαζέψει αλλά για να ανατρέψει την κατάστα-
ση.

Η Ν∆, αρκετά συσπειρωµένη, αποβλέπει όχι µόνο σε 
ισχυρό  προβάδισµα αλλά και σε αυτοδυναµία, χωρίς να 
αντιλαµβάνεται ότι όσο πιο ισχυρή είναι η εντολή του λαού, 
τόσο πιο µεγάλες θα είναι και οι απαιτήσεις του, χωρίς να 
αντιλαµβάνεται ότι δεν υπάρχει πλέον ψήφος υποµονής. Η 
αυτοδυναµία για ένα συστηµικό κόµµα, που είναι ανίκανο 
να αλλάξει τις λάθος πολιτικές που επιβάλλονται από την 
Ευρωπαική Ένωση, σηµαίνει αυτοκαταστροφή. Αυτό ακρι-
βώς συνέβηκε στο ΠΑΣΟΚ, όταν ήταν η τελευταία  αυτοδύ-
ναµη κυβέρνηση της χώρας, και καταποντίστηκε. 

Αναγκαίο καλό για τη χώρα να ηττάται το πολιτικό κατε-
στηµένο και το σύστηµα να αναγκάζεται να επαναπροσδιο-
ρίσει τις δυνάµεις του.

Το ΚΙΝΑΛ, παλιό ΠΑΣΟΚ, ελπίζει να αποκτήσει διψήφιο 
ποσοστό, για να ξαναβρεί την παλιά του αίγλη. Κυρίως όµως 
ελπίζει να συγκυβερνήσει, καθώς η απόκτηση της εξουσίας 
είναι η µητέρα της ιδεολογίας όλων των συτηµικών κοµµά-
των.

Κοινός παρονοµαστής όλων είναι η διαχείριση της εξου-

σίας κι ας είναι η συγκεκριµένη εξουσία εξαρτώµενη δύνα-
µη και ο λαός απέναντί της. Η εξαπάτηση του λαού υπακού-
ει στην λογική της συντήρησης µιας διαστρεβλωµένης δη-
µοκρατίας, αντί της θεραπείας της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, υπάρχει ηθεληµένη τύφλωση 
και  κώφευση απέναντι στα πραγµατικά προβλήµατα της χώ-
ρας, για αυτό και τα µεγαλύτερα τουλάχιστον κόµµατα δεν 
συσπειρώνονται σε µια κοινή αντιµετώπιση της κρίσης απέ-
ναντι στην Ευρωπαική Ένωση, µε βάση τα αιτήµατα επιβίω-
σης του Ελληνικού Λαού και όχι τα δικά τους προσωπικά αι-
τήµατα.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο αναφύονται παντού στην Ευ-
ρώπη ακροδεξιά κόµµατα και κινήµατα.

Στην Ελλάδα το ποσοστό της Χρυσής Αυγής µειώθηκε 
όχι γιατί έλαµψε η ∆ηµοκρατία, αλλά γιατί καινούργια κόµ-
µατα όπως η Ελληνική Λύση κατάφεραν να παρεισφρήσουν 
στο πολιτικό σκηνικό και να απορροφήσουν θυµωµένους 
µε την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία ψηφοφόρους. 

Θετικό θα είναι, τα άκρα να εξαφανιστούν εντελώς και οι 
θυµωµένοι ψηφοφόροι να αντιληφθούν ότι, όταν αρρω-
σταίνει η δηµοκρατία τη θεραπεύεις δεν την σκοτώνεις…

Το ΚΚΕ στη γωνιά του δεν διεκδικεί την a-priori εξαρτη-
µένη εξουσία, αλλά δεν κάνει και αρκετά για να την ανατρέ-
ψει. Αρκείται σε µια ασφαλή αντιπολίτευση.

Το ΠΟΤΑΜΙ, η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, κόµµατα που εµφα-
νίστηκαν δυναµικά σε προηγούµενες εκλογικές αναµετρή-
σεις είτε εξαφανίστηκαν είτε παραπέουν γιατί ο λαός αντιλή-
φθηκε ότι στην προσπάθεια τους να αλλάξουν τα πράγµα-
τα άλλαξαν οι ίδιοι.

Το ΜΕΡΑ 25, που διεκδίκησε να µπει στην Ευρωβουλή 

και ενδεχοµένως να τα καταφέρει να µπει στην εθνική βου-
λή, αν δεν χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους, δεν είναι δη-
λαδή αυτοελεγχόµενο, θα έχει την ίδια µοίρα όπως το ΠΟ-
ΤΑΜΙ.

Μικρότερα κόµµατα, µε πιο ριζοσπαστικές πολιτικές, µέ-
νουν απέξω όταν έρχεται η ώρα των εθνικών εκλογών. Στο 
µοίρασµα της πίτας δηλαδή δεν περισσεύει ούτε κέρασµα. 

Ποια είναι η ιδανική λύση : Πρέπει όλα τα κόµµατα να γί-
νουν µικρά κόµµατα έτσι ώστε να µην εναλάσσονται στην 
εξουσία. Και έρχεται η ώρα καθώς φαίνεται για να γίνει αυ-
τό. Πρέπει η εξυγίανση της οικονοµίας να φιλτραριστεί µέ-
σα από την αναβίωση της εθνικής παραγωγής/µεταποίησης 
και την παράλληλη επιβίωση της κοινωνίας µέσα από τις 
κοινωνικές µεταβιβάσεις και όχι µέσα από τους άδικους φό-
ρους, τις περικοπές, τη δουλεία και το γκρέµισµα του κοινω-
νικού κράτους. 

Όποια φιλοευρωπαική κυβέρνηση ή κυβερνητικός συ-
νασπισµός δεν είναι ικανή να το πετύχει αυτό απέναντι στην 
Ευρώπη ΑΜΕΣΑ και όχι µε συµβιβαστικές λύσεις, τότε θα 
αναγκαστεί να παραµερίσει για να εφαρµοστούν άλλες λύ-
σεις.
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Όπως τα λαµόγια του ΠΑΣΟΚ βρήκαν τον αποδιοποµπαίο τράγο, 
τον Τσοχατζόπουλο, για να του φορτώσουν τις αµαρτίες τους, έτσι 

σήµερα οι Συριζέοντες ψάχνουν τον δικό τους τράγο. ∆εν έφταιξε  η αλα-
ζονεία, το ψέµα και η απειρία του Άλεξ.  ∆εν έφταιξε : α) Η  ανατροπή του 
δηµοψηφίσµατος. Β) Η υποθήκευση  της δηµόσιας περιουσίας για τα εκα-
τό επόµενα χρόνια. γ)Η εξόντωση της µεσαίας τάξης µε την υπερφορολό-
γηση. ∆) Το έκτρωµα του Κατρούγκαλου για τις νέες συντάξεις. ε)Το ξε-
πούληµα της ιστορίας µας µε το Μακεδονικό. στ) Η προσπάθεια  εξαπά-
τησης δύο εκατοµµυρίων συνταξιούχων µε το δήθεν δέκατο τρίτο µισθό, 
που εξαγρίωσε τους αποµάχους της εργασίας. ζ) Η 
ανίερη συµφωνία µε την Χρυσή αυγή, που σέρνε-
ται τέσσερα χρόνια  τώρα, η δίκη της δολοφονίας 
του Φύσσα. η) Τα εγκάρδια φιλιά και η αγκαλιές 
στον Κουφοντίνα από τα τέκνα των στελεχών της 
κυβέρνησης. θ) Η ανοχή της κυβέρνησης  στους 
Ρουβίκωνες, στους µπαχαλάκηδες, στον κάθε εί-
δους εγκληµατία ξενόφερτο ή  ντόπιο, που έκαναν 
κόλαση την ζωή των κατοίκων της πρωτεύουσας 
και ανασφαλή την ζωή όλων των Ελλήνων. ι) Η Ελ-
ληνοποίηση χιλιάδων Ασιατών και Αφρικανών για 
άγρα ψήφων . 

Έφταιξε για όλα  ένας κακός  σύµβουλος, που πρέπει να του 
φορτώσουν όλες τις αµαρτίες τους. Όποιος υποτιµά την νοηµο-

σύνη του ελληνικού λαού είναι όντως βλάξ. Ο παράδεισος είναι πριν 
τις εκλογές. Μετά έρχεται η κόλαση και ο λογαριασµός.
ΟΥΦΟ λέγονται κάποια άγνωστα αντικείµενα που εµφανίζονται για λίγο 
στον ουρανό και µετά εξαφανίζονται. Ουφάκης είναι το παιδί του ούφο. 
Βαρουφάκης είναι το παιδί ενός βαρύ ούφο. Η µοίρα του είναι να εξαφα-
νιστεί. Όπως τα πυροτεχνήµατα. Ανεβαίνουν έως ένα ύψος στον ουρανό 
και µετά σβήνουν. ∆εν προλαβαίνουν να ξαναπατήσουν στην γη. 

Εάν από τις εθνικές εκλογές της 7ης του Ιούλη δεν προκύπτει αυ-
τοδύναµη και ισχυρή κυβέρνηση, τότε θα οδηγηθούµε σε εκλο-

γές µε την απλή αναλογική, πράγµα που σηµαίνει απόλυτη ακυβερ-
νησία.  ∆εδοµένης της οικονοµικής µας εξαθλίωσης και του πραγµα-

τικού κινδύνου  από την Τουρκία,  τότε θα αναλάβουν αναγκαστικά 
τα ηνία της χώρας οι στρατιωτικοί και γυρίζουµε στο 1967. αυτή είναι 
η µοίρα των αφρόνων. Άφρων ίσον ανόητος άµυαλος. 

Επαναστάτης χωρίς αιτία µόνο για να καταστρέφουµε και να 
κλέβουµε την περιουσία των συµπολιτών µας, λέγεται αναρ-
χία. Όταν µάλιστα η κυβέρνηση µας κλείνει το µάτι στους 

αναρχικούς και τους τροµοκράτες, τότε πρέπει όλους αυτούς είτε νό-
µιµα είτε βίαια να τους στείλουµε εκεί που πρέπει, µε χρέος να πλη-
ρώσουν όλες τις  υλικές ζηµιές που  προκάλεσαν. 

Εάν από την ανοησία µας, οδηγηθούµε 
σε εκλογές µε απλή αναλογική όπως 

στους ∆ήµους, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα 
πέσουµε σε ακυβερνησία που είναι ο µύχιος 
µύθος του ΣΥΡΙΖΑ. Η παροιµία λέγει ότι ο λύ-
κος στην αναµπουµπούλα χαίρεται. Εν προ-
κειµένω η Τουρκία.  Όµως οι ΗΠΑ µε τίποτε 
δεν θα επιτρέψουν να χάσουν τις βάσεις τους 
στην Ελλάδα. Και τότε µπαίνουµε σε άλους 
ατραπούς σε άλλα µονοπάτια. 

Ο λαός µας λέγει.  Για να γίνεις ηγούµενος, 
πρέπει να σε σπρώξει ο προηγούµενος. ∆η-

λαδή για να γίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να σε ωθήσει ένας πρόεδρος, 
ή  πρωθυπουργός µιας υπερδύναµης, γιατί εσύ είσαι γονατιστός, δηλαδή 
στα τέσσερα. Αλληλούια.

Γυναίκα εγώ σε ερωτεύτηκα όταν είµασταν νέοι και όµορφοι. Σή-
µερα δεν είµαστε το ίδιο. Όµως δεν παίρνω τον λόγο µου πίσω. 

Μαζί θα αντιµετωπίσουµε τα βιολογικά γηρατειά µας. Ξέχνα  τις  φα-
ντασιώσεις σου, και  µε την λογική µας αντιµετωπίζουµε το σήµερα 
όπως έχει. Ευτυχία µου, η σύζυγος µου έχει ευρύτερη λογική από την 
δική µου. Η µάνα δεν είναι µόνη. Είναι αυτή και τα παιδιά της.

Βρε γυναίκα , όταν ήσουνα µικρή, έφαγα ένα αρνί να σε αναζητάω. 
Έσχιζα βουνά και µάτωσα για να ρωτάω, που είναι τα µάτια που 

αγαπάω. Με αυτά που µου κάνεις, θύµισε µου να σε ξεφωνήσω σε κανα 
δύο µέρες. Τώρα δεν έχω κουράγιο.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Πατέρα στον βωµό του θε-
ού που πάµε θα µε σφάξεις; 

Όχι αγόρι µου, θα σε θυσιάσω. 
Εξυπνάδα στάχτης, ιερόκοιλου. 
Κάποιοι βολεύονται, κάποιοι αγα-
νακτούν, κάποιοι απορούν. Έως 
πότε, είναι το ζητούµενο.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Γράφει η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΛΕΤΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/∆ΙΑΝΟΗΤΡΙΑ
Email: bletas.p1@gmail.com

Facebook/Twitter: Panagiota Bletas
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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 

*∆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...
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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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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ∆Ε∆ΕΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Ποιος είµαι: 

Γεννήθηκα το 1971 και κατοικώ µε την οικογένεια µου στην Βούλα.
Σπούδασα τη Νοµική Επιστήµη και εξειδικεύτηκα στο Εργατικό και Οικογενειακό ∆ίκαιο. 
Παράλληλα µε το ξεκίνηµα µου ως µαχόµενος  δικηγόρος απέκτησα τον δεύτερο
µεταπτυχιακό µου τίτλο στις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. 
∆ιατηρώ δικηγορικό γραφείο µε οµάδα  δικηγόρων που χειρίζεται σειρά
υποθέσεων στο Ποινικό, Εµπορικό  και Εργατικό ∆ίκαιο.
Στα φοιτητικά µου χρόνια υπήρξα ενεργό µέλος της ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ.
Στις Εθνικές Εκλογές του 2015 πολιτεύτηκα για πρώτη φορά µε 
το ψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας στην τότε Περιφέρεια Αττικής. 
Σήµερα είµαι Συντονιστής της Οµάδας Ιδιωτικών Επενδύσεων Επιχειρηµατικότητας
και Εξωστρέφειας του Τοµέα Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης της Νέας ∆ηµοκρατίας

Τέσσερες λόγοι για να µε ψηφίσετε: 

ΠΡΩΤΟΣ:  ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΤΟΣ…
Ασκώ µάχιµη δικηγορία τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.
∆ηµιούργησα το δικό µου δικηγορικό γραφείο το 2002.
Σήµερα από την παρουσία µου αυτή αισθάνοµαι δικαιωµένος, 
δυνατός και έτοιµος να ανοίξω ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ζωή µου.

∆ΕΥΤΕΡΟΣ: ΕΧΩ ΓΝΩΣΕΙΣ...
Θεωρώ πολύ σηµαντικό όπλο να έχεις γνώσεις, 
να µπορείς δηλαδή να ξέρεις για τι πράγµα µιλάς, 
αυτό που λες να έχει ουσία και τελικά να µπορεί να 
υλοποιηθεί και στην πράξη προς όφελος των πολλών.
Μπορώ και θέλω να αξιοποιήσω τις γνώσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

ΤΡΙΤΟΣ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...
Έχω βρεθεί ανάµεσα σας. Έχω συζητήσει µαζί σας. 
Μπορώ και έχω αντικειµενική άποψη των προβληµάτων 
της καθηµερινότητας σας. 
Στόχος µου η ανάδειξη και επίλυση τους. 
Θέµατα όπως η ασφάλεια στις γειτονιές αποτελούν
 πρώτη προτεραιότητα µου.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΥΣΕΙΣ...
Λύσεις εφικτές και ουσιαστικές που µπορούν:
- να δηµιουργήσουν, νέες θέσεις εργασίας
- να δηµιουργήσουν, νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες
- να δώσουν αίσθηµα ασφάλειας

Η συνεργασία της Κεντρικής Κυβέρνησης µε

την Τοπική  Αυτοδιοίκηση µπορεί να βάλει

σε αναπτυξιακή τροχιά την 

Ανατολική Αττική µε σηµεία αιχµής:

● Tο παραλιακό µέτωπο,

● Tην πολιτιστική κληρονοµιά,

● Tο τοπικό παραδοσιακό εµπόριο

Πολιτικό Γραφείο:
Βασιλίσσης Σοφίας 35 -  106 75 Αθήνα

Τ : 210 3621 415  -  EC :  6944 450 417
 dedes_associates@yahoo.gr

f : Κωνσταντίνος ∆έδες - f: kostas._dedes
www.kostasdedes.gr
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Γράφει  ο Νίκος Τσάτσης 
Νευροχειρουργός Νευροεπιστήµων. 
∆ηµ. Σύµβ. Αχαρνών

 
Όσο  πλησιάζουµε στις κάλπες οι περισσό-
τεροι  από τους αναποφάσιστους φίλους 
και γνωστούς µου δηλώνουν δυσκολία να 
επιλέξουν  ανάµεσα σε κόµµατα και αν-
θρώπους. Πολλοί από του υποψήφιους 
πολιτικούς ηγέτες έχουν  δοκιµαστεί µε 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην άσκηση 
της εξουσίας και τους έχουν απογοητεύ-
σει. Άλλοι  δεν έχουν το στοιχείο της προ-
ηγούµενης εµπειρίας και συνεπώς δεν 
έχουν αποδείξει ότι κατέχουν την  ανα-
γκαία ικανότητα να κυβερνήσουν. 

 Επειδή κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του 
µοναδικό τρόπο να προσεγγίζει και  να κρί-
νει πράγµατα και καταστάσεις θα αναφερθώ 
στα κριτήρια που µε βοήθησαν να αποφασί-
σω στην προηγούµενη εκλογική διαδικασία. 
∆εν είναι βέβαιο εάν η απόφασή µου εκείνη 
ήταν η καλλίτερη, όµως δεν έχω ούτε στιγµή 
µετανιώσει για εκείνη την ψήφο µου. Τα πα-
ραθέτω λοιπόν  για όσους έχουν το ενδιαφέ-
ρον και την περιέργεια.  

-ΟΧΙ σε όσους οδήγησαν µε τις δηµοσιο-
νοµικές πολιτικές τους την χώρα στην σηµε-
ρινή κατάσταση. Συγκεκριµένα  αναφέροµαι 
στο σύστηµα  «δανείζοµαι και µοιράζω λε-
φτά στις επαγγελµατικές οµάδες που µε υπο-
στηρίζουν», δηλαδή διορισµούς, µισθούς 
και επιδόµατα, πρόωρες παχυλές συντάξεις 
και µετά πάλι από την αρχή. ∆εν θα διαφω-
νούσα µε την άποψη ότι η ψήφος των πολι-
τών  θα έπρεπε όλους αυτούς που χρησιµο-
ποίησαν την µέθοδο αυτή  να τους είχε προ 
πολλού εξαφανίσει από το προσκήνιο της 
δηµόσιας ζωής.

-ΟΧΙ σε όσους δεν δίστασαν µε µεγάλα 
λόγια, φουσκωµένα ψέµατα  και ανεδαφικές 
υποσχέσεις, να καλύψουν την δίψα τους για 
εξουσία και να πουλήσουν στους ψηφοφό-
ρους λαγούς µε πετραχήλια, απεκδυόµενοι 
στην συνέχεια ευθύνες που τους ανήκαν και 
συγκαλύπτοντας τις δικές τους ενοχές.

-ΟΧΙ σε όσους βρίσκονται σε προβεβλη-
µένες δηµόσιες και πολιτικές θέσεις χάρις στα 
«βαριά» ονόµατά τους και στα οικογενειακά 
οικόσηµα. Κάθε ανεπάγγελτος κληρονοµι-
κός είναι δυνάµει ακατάλληλος (µέχρις απο-
δείξεως του εναντίου). ∆ίδεται πάντως η 
εντύπωση ότι η χώρα σταδιακά ολισθαίνει σε 
καθεστώς πατρικίων και µεταµοντέρνας φε-
ουδαρχίας. Απόδειξη αποτελεί η σηµερινή 
κατάντια της χώρας, ύστερα από πολλές θη-
τείες διακυβέρνησης από προβληµατικούς 
διάσηµους και επώνυµους γόνους µεγάλων 
και µικρών πολιτικών τζακιών.

-ΟΧΙ σε όσους υπόσχονται ή ευαγγελίζο-
νται ένα µεγάλο κράτος παράλυτο, από τα 
µακριά χέρια και τα πολλά πλοκάµια, σπάτα-
λο, αδηφάγο, άδικο και άσπλαχνο, βολικό 
όχι για τη κοινωνία αλλά για τους ηµέτερους 
και το συνάφι τους. Για τις απαιτούµενες για 
αυτό δαπάνες. Θα πρέπει πρώτα να µας ανα-
λύσουν από ποιους θα τα πάρουν και µε πιο 
τρόπο (πηγάδια µε ευρώ  καταλάβαµε ότι 
δεν υπάρχουν).

-ΟΧΙ στους µωροφιλόδοξους που που-
λάνε άµµο στην Σαχάρα, πάγο στους εσκιµώ-
ους, στους θρησκευόµενους ευλογίες του 
Αγίου Όρους, ξανθό γένος στους σγουρο-
µάλληδες και επιστροφή στο δηνάριο στους 
υπερχρεωµένους. Κατάλαβαν και αυτοί το 
πέλαγος της ευπιστίας και δοκιµάζουν την τύ-

χη τους. Τί έχουν να χάσουν;
-ΝΑΙ σε όσους έχουν καθαρό λόγο, σε-

µνή συµπεριφορά και ενοχλητική ειλικρί-
νεια. Είναι εκείνοι που απευθύνονται µε ευ-
θυκρισία και απλότητα στην λογική και όχι 
στα θολά και παραπλανητικά συναισθήµα-
τα.

-Ναι σε όσους πατάνε στα πόδια τους και 
έχουν φθείρει στην ζωή τους πολλά ζευγά-
ρια στο τρέξιµο. Μην ακούτε τα χείλη των 
επαγγελµατιών µε τις άφθονες υποσχέσεις.   
Τα γλυκά λόγια χαϊδεύουν τα αυτιά αλλά 
κοιµίζουν την σκέψη και την λογική. Καλλί-
τερα κοιτάξτε τα χέρια τους, τι έχουν κάνει, τι 
έχουν πετύχει. Από που ξεκίνησαν και που 
έφθασαν.

-ΟΧΙ στην απατηλή συλλογιστική της χα-
µένης ψήφου στα µικρά κόµµατα. Ψηφίστε 
όποιον νοµίζετε ότι αξίζει µια ευκαιρία. Οι µι-
κροί µεγαλώνουν και οι µεγάλοι φθείρονται. 
Βοηθείστε την ιστορία να κάνει τις αλλαγές 
που χρειάζονται και την πρόοδο να επιταχύ-
νει. Ανοίξτε για την χώρα ένα παράθυρο στο 
µέλλον.

-ΟΧΙ στην αποχή.  Με αυτόν τον τρόπο 
εξουσιοδοτείτε τους άλλους να αποφασί-
σουν  για σας χωρίς καµία δέσµευση. Μπο-
ρεί να µην χρειάζεται να περάσετε από το 
ΚΕΠ για υπογραφή κτλ αλλά στην ουσία αυ-
τό ακριβώς κάνετε. Οι περισσότεροι ειδικοί 
πάντως συµφωνούν  ότι  το κόµµα που είναι 
πρώτο σε ψήφους, επωφελείται κατά κύριο 
λόγο από τους απέχοντες.

-ΟΧΙ σε αυτούς που κάθε φορά τους βλέ-
πετε κάτω από διαφορετική σηµαία. Εγκατα-
λείπουν το πλοίο µόλις µυριστούν ναυάγιο 
και επιβιβάζονται στο ασφαλέστερο πορ-
θµείο για την εξουσία, Το βέβαιο είναι ότι του 
χρόνου θα σας λένε άλλα εξ ίσου πειστικά 
επιχειρήµατα. Περιµένετε πρώτα να αποφα-
σίσουν και να κατασταλάξουν.

Αυτός είναι ο τρόπος που προτείνω, ακο-
λουθώ και είµαι εντάξει µε τον εαυτό µου. 
Ούτε θεωρίες  για  συνωµοσίες ούτε  νεφε-
λείµ. Ούτε παχιά λόγια ούτε πολλά κεράσια. 
Θα είµαι ευχαριστηµένος αν κάπως σας βοή-
θησε. Αν θέλετε µπορείτε να διαµορφώσετε 
και σεις τα δικά σας κριτήρια. 

Σας εύχοµαι  Σωστή  Απόφαση και Κα-
λή Ψήφο.

 
  Υ.Γ.  :  Ο Νίκος Τσάτσης,  

στις πρόσφατες Ευρωεκλογές, ήταν υπο-
ψήφιος Ευρωβουλευτής µε το κόµµα 

«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Αποκλείεται ο λαός  να πιστέψει ξανά τα λόγια 
της πρώτης και τελευταίας Αριστεράς Τσίπρα !
Τον  Αύγουστο του 2015, µετά από 
επτά µήνες δήθεν διαπραγµάτευσης, 
που µας οδήγησε στο επόµενο µνηµό-
νιο και την αύξηση του χρέους µετά 
βαΐων και κλάδων των 100 δις εκατοµ-
µύριων ευρώ.  Εκεί, που λέγαµε ότι η 
Ελλάδα βρίσκεται στην έξοδο από το 
µνηµόνιο και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο, κάποιοι λαοπλάνοι χειροκρό-
τησαν  την χαριστική βολή της χώρας 
και την πλήρη παράδοση   της Εθνικής 
ανεξαρτησίας, ενώ στην τελική πρό-
σφατη  φάση,  ξεπούλησαν και την ελ-
ληνική Μακεδονία. Αυτοί οι  νεόκοποι 
πολιτικοί της Μεταπολιτευτικής Ελλά-
δας, αποδείχθηκε ότι δεν τρώγονται µε 
τίποτα.  Το Ελληνικό πολιτικό σύστη-
µα δεν αλλάζει πορεία και θέσεις µε κα-
νένα τρόπο. Είναι  εθελοντικά δέσµιο 
ανθελληνικών κάτω από το τραπέζι 
συµφωνιών.

Φυσικό  αυτής  της παραπάνω νοο-
τροπίας ήταν να αποδείξει τότε ο πρωθυ-
πουργός Αλέξ.  Τσίπρας ότι χειρίζεται 
επικοινωνιακά την όλη κατάσταση, πα-
ρουσιάζοντας την ηµέρα,   νύχτα και δεν 
νοιάζεται που παρά µόνο για δύο πράγ-
µατα.  Το πρώτον κατά την γνώµη µας 
ήταν να αποδείξει στους εντολοδότες 
του πως είναι υπάκουος Πρωθυπουργός 
και εκτελεί τις υποσχέσεις του προς αυ-
τούς µε τα έργα των εκατό πρώτων ηµε-

ρών, που µάλλον είχε προσυπογράψει, 
πριν αποφασίσουν  να τον προωθήσουν 
στο αξίωµα, του πρωθυπουργού. Αυτό 
το πέτυχε µε τον νόµο της ιθαγεννοποίη-
σης λαθροµεταναστών και κατάργησης  
των θρησκευτικών  και εθνικών κεφα-
λαίων στα σχολικά βιβλία. Το δεύτερο 
είναι το µνηµόνιο που βρίσκονταν εν εξε-
λίξει  και θα το έπνιγε προεκλογικά, αν 
άφηνε τον χρόνο να κυκλοφορήσουν τα 
πρώτα  θανατηφόρα οικονοµικά µέτρα, 
γι’ αυτό βρήκε διέξοδο στις τότε εκλογές. 

Οι αρχαίοι µας πρόγονοι έλεγαν « 
Προ ενός κακού, µύρια κακά έπονται…». 
∆εν άργησε ο πρωθυπουργός Αλέξ. Τσί-
πτας και οι πίσω αυτού καλυπτόµενοι να 
ολοκληρώσουν την «Επικίνδυνη Απο-
στολή» σε βάρος της Ελλάδος. Αρκεί να 
δούµε στη συνέχεια, εκτός από το όχι 
του δηµοψηφίσµατος που βαπτίστηκε 
ετσιθελικά σε ΝΑΙ, το αποκορύφωµα της 
εσχάτης προδοσίας κατά την κοινή οµο-
λογία του 80% των Ελλήνων. Και τώρα, 
αυτοί οι αλετήρες της Ελλάδος που ξεκί-
νησαν από το 4% εφαρµόζοντας την ίδια 
τακτική του ψέµατος και της πολιτικής 
προπαγάνδας έχουν την απαίτηση  να 
τους πιστέψει ο Ελληνικός λαός; 

Το µήνυµα το έχουν πάρει γι’ αυτό 
τρέχουν να κατέβουν από το τρένο πριν 
εκτροχιαστεί.  Ας µην πούµε περισσότε-
ρα γιατί το πράγµα βρωµάει µπαρούτι…

Η  Γνώµη µας... 

Πριν σαρανταπέντε χρόνια ετέθη το προε-
κλογικό ψευδοδίληµµα «Καραµανλής ή 
τάνκς», από τον αγωνιστή της αριστεράς 
Μίκη Θεοδωράκη. Το αποτέλεσµα ήταν να 
συγκεντρώσει η Νέα ∆ηµοκρατία 54,37% 
και 220 έδρες. Το 1981 µε το κατ’ επίφασιν 
σύνθηµα «Αλλαγή» και µε αίτηµα να µπει 
η ∆εξιά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, 
το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο 47% και 172 έδρες. 
Όλη αυτή την 45ετία µε την προσχηµατική 
και επίπλαστη δικαιολογία της ΧΑΜΕΝΗΣ 
ΨΗΦΟΥ πολωνόταν το κλίµα υπέρ των 
δύο µεγαλυτέρων κοµµάτων τα οποία 
άθροισαν περίπου το 85% του εκλογικού 
σώµατος.   

Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Η πολιτική 
από το 1974 και µετά, έφερε τη κατάρευση 
της χώρας σε όλους τους τοµείς. Μετά την 
ηθική κατάπτωση, ήρθε η κοινωνική, η ισο-
πέδωση των αξιών, η µετετροπή της Παιδεί-
ας σε µια άνευρη εκπαίδευση, ο ατοµισµός, 
ο ωφελιµισµός, και στο τέλος η οικονοµική 
κρίση. Οι κυβερνήσεις ήταν µονοκοµµατι-
κές µε απόλυτη εξουσία. Το κακό ξεκινού-
σε από τα κόµµατα τα οποία σχεδόν όλα 
ήσαν και είναι µέχρι και τώρα, προσωποπα-
γή, αρχηγικά, «γιατί τά ‘σκιαζε η φοβέρα 

και τα πλάκωνε η σκλαβιά». Ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου ενώ βρισκόταν σε αεροπορικό 
ταξίδι απέλυε τον κυριώτερο υπουργό του, 
και ο αποταχθείς το µάθαινε από την τηλε-
όραση. Προσφάτως ο Κυρ. Μητσοτάκης 
«διέγραψε» κάποιον δικό του. Το ότι συνε-
κλήθη κατόπιν εορτής το αρµόδιο όργανο 
το θεωρούν λεπτοµέρεια. Η κ. Γεννηµατά 
έδιωξε το Νο2 του κόµµατος γιατί έτσι της 
αρέσει. Κατά τα άλλα ονοµάζει την παράτα-
ξή της «∆ηµοκρατική». 

Η Σιµόν Βέιλ, φιλόσοφος, πρόεδρος του 
ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο βιβλίο της 
«Για µια δηµοκρατία χωρίς κόµµατα» έγρα-
ψε: Αν είχαµε αναθέσει στο διάβολο να βρει 
έναν τρόπο να καταστρέψει µια χώρα, δεν θα 
εύρισκε καλλίτερο τρόπο από τα κόµµατα.

Συµπέρασµα: Χαµένη ψήφος είναι αυτή 
στα κόµµατα του διπολισµού. Ήδη µας έδε-
σαν για ακόµη 99 χρόνια. Από τα υπόλοιπα 
ψάχνουµε να βρούµε µη προσωποπαγή, µη 
αρχηγικά, µε πραγµατική ∆ηµοκρατία. ∆υ-
στυχώς απογοητεύοµαστε. ∆εν ξέρουµε τι να 
ψηφίσουµε. 

Πάντως το λευκό είναι µια ψήφος δια-
µαρτυρίας, που λέει ό,τι δεν είµαστ ικανοποι-
ηµένοι από κανέναν.

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

Ποια είναι χαμένη ψήφος;

Λίγο πριν από τις κάλπες …..
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ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ
Υποψήφιος Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

Σταθερά στη µάχη 
των ιδεών. 

            Μαζ ί 
 Θα Nικήσουμε!

www.makisvoridis.gr
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∆ΗΜΟΣ   ΑΧΑΡΝΩΝ -
Ποιοι  δηµοτικοί σύµβουλοι 
εκλέγονται  και
θα συγκροτήσουν το νέο  
∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Πριν µερικές ηµέρες έγινε 
γνωστή η σταυροδοσία
των δηµοτικών
συµβούλων κάθε
παράταξης,  Με βάση
αυτά τα δεδοµένα
οι δηµοτικοί σύµβουλοι 
που εκλέγονται ανά
∆ηµοτική Παράταξη είναι:

Στις 24/6/2019 έληξε η προθεσµία για υποβολή ενστάσεων για τα αποτελέσµατα των εκλογών και ειδικά για τη σταυροδοσία. Αν και αυτές οι εν-
στάσεις δεν έχουν γίνει,  υπάρχει πρόβληµα µε τις ισοψηφίες. Εποµένως µικρές  µεταβολές ενδέχεται να υπάρξουν.
Οι παραπάνω  από την 1η Σεπτεµβρίου 2019 θα διαχειριστούν  τις τύχες του τόπου για 4 χρόνια µέχρι, δηλαδή µέχρι τις 31/12/2014.

                                         Πηγή :  Ελεςύθερο Βήµα  Αχαρνών  -  Posted by koszig  26 Ιουνίου 2019

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

Χάρης 
Δαμάσκος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΑΙ EΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ
1. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 491
2. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  του ΕΥΣΤ.  374
ΑΧΑΡΝΕΙΣ -ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
1. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΟΛΓΑ  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  287
ΑΧΑΡΝΕΙΣ -ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ∆ΗΜΟΣ
2. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ tou ΓΕΟΡΓΙΟΥ  857
3. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 798
4. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΦΑΝΗ του ΗΛΙΑ 539
ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ
1. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  867
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  621 

3. ΦΥΤΑ-ΜΠΟΡΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ  593
∆.Ε.Κ.∆. –∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ
1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 791
2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γ.  747
3. ΜΙΝΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 557
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ
1. ΚΑΤΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 352
ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
2. ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ 879
3. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Β. 372

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ 84
ΑΧΑΡΝΕΙΣ - ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
1. ΓΚΙΟΛΗ - ΧΑΡΙΤΙ∆Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 111
∆.Ε,Κ.Α- -∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ
1. ΚΩΤΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΕΓΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 382
2. ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 235
3. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ 216
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ : ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΜΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ
1. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τον ΙΩΑΝΝΗ 499
2. ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΛΤΙΑ∆Η 189







Επενδύουµε στους νέους
Φίλες και φίλοι,
Οι ανάγκες της ζωής µας είναι δική µας υπόθεση.
Εµείς βιώνουµε τα προβλήµατα και τα αδιέξοδα 
που αυτή µας επιφυλάσσει.
Το άγχος της επιβίωσης, η ανασφάλεια για την ερ-
γασία, η αβεβαιότητα για το µέλλον µας είναι ο κα-
θηµερινός µας εφιάλτης.
Χρόνια τώρα, ακούµε µεγάλα λόγια και ψεύτικες 
υποσχέσεις.
Η πραγµατικότητα, όµως, δεν αλλάζει.
Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν θα γίνει χωρίς εµάς.
Μόνο µε τη συµµετοχή µας, τη δράση, τη συλλο-
γική µας αντίδραση µπορούµε να κάνουµε πολ-
λά.
Το κυριότερο, να έχουµε τον δικό µας λόγο και 
ρόλο για να ενισχύσουµε τη θέση µας στην κοινω-
νία.
Στο χέρι µας είναι να είµαστε εµείς οι πρωταγωνι-
στές.
Ο καθένας µας µπορεί να γίνει ένας κρίκος στη µε-
γάλη αλυσίδα που πρέπει να φτιάξουµε για να 
βγούµε από τη στασιµότητα, την ακινησία. 
Να κάνουµε πράξη την αλλαγή και την ανανέωση 
στη ζωή µας, στην πολιτική.
Ας ανάψουµε πράσινο για να πάµε µπροστά! 

Νέος άνεµος
στην Ανατολική Αττική

Λίγα λόγια για µένα....
Γεννήθηκα στην Αριδαία Πέλλας και κατοικώ 

στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.
Οι ρίζες µου είναι από τον Πόντο.

Σπούδασα µηχανικός αεροσκαφών στο Πανεπι-
στήµιο του Augsburg της Γερµανίας (Universitat 
Augsburg).  Γνωρίζω άριστα Αγγλικά και Γερµα-

νικά.
Εργάστηκα ως ιπτάµενος φροντιστής στην Ολυ-

µπιακή Αεροπορία.
Το διάστηµα αυτό ανέπτυξα πλούσια συνδικαλι-

στική δράση, εκπροσωπώντας τους εργαζοµέ-
νους στην Οµοσπονδία Προσωπικού Αεροπορι-
κών Μεταφορών, αλλά και στο Σύνδεσµο Υπαλ-

λήλων
Καταστηµάτων Αφορολόγητων Ειδών.

Από το 2010 εργάζοµαι σε αεροπορική εταιρεία 
του εξωτερικού.

Συµµετέχω ενεργά σε ποντιακούς συλλόγους 
και δραστηριοποιούµαι σε εκκλησιαστικά - φι-

λανθρωπικά σωµατεία.

Επικοινωνία:  Τηλ.:   6932 810089  - E-mail: orfanidisjohn@yahoo.gr 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Υποψήφιος  βουλευτής  Ανατολικής Αττικής 
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Η Εκλογική Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής,  απο-
τελείται από τους ∆ήµους Αχαρνών, Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγµένης, ∆ιονύσου, Κρωπίας, Λαυρεω-
τικής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, 
Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερµίου, Σαρω-
νικού, Σπάτων-Αρτέµιδος και Ωρωπού΄.

ΣΥΡΙΖΑ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
ΒΑΡΕΛΗ- ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η ΖΩΗ
∆Ε∆ΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΝΤΕΛΑΚΗ ΛΙΑ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΟ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Νέα ∆ηµοκρατία
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΡΙ∆ΗΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
∆Ε∆ΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΚΟΣΜΙ∆Η ΕΥΡΩΠΗ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΙΝΑΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΚΚΕ
Γκιόκας Γιάννης
Συρίγος Βάλσαµος
Σταθουλόπουλος Στάθης
Τοπαλιανίδης Βασίλης
Γερασιµίδου Ελένη
Πασχαλίδου Θεοδώρα
Μενεγάκη Ελένη
Θεοδωρής Σάββας
Γάκιας Παναγιώτης
Ρεµπάπης Νίκος
Αγγελοπούλου Γιούλη
Τριγάζη Ρούλα
Χασιώτης Μιχάλης

Ένωση Κεντρώων
ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Σπυρίδωνα
∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αχιλλέα
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγγελου
ΖΟΥΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεόδωρου
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
ΜΑΝΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ∆ηµητρίου
ΜΑΤΖΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Γρηγορίου

ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα

Χρυσή Αυγή
Αγγελή Αικατερίνη 
Γκίνης Στυλιανός 
Κασιδιάρης Ηλίας 
Κουλοχέρη Μαρία 
Κυβρικοσαίος Αντώνιος 
Κωνσταντινίδης Ιωάννης 
Μπούρας Ιωάννης 
Πετρόχειλος Γεώργιος 
Πριοβόλου Ανθή 
Ρεµπάπη Αναστασία 

ΜΕΡΑ 25
Απατζίδη Μαρία 
Αργυρός Γεώργιος 
Γραµµατικογιάννη Αγγελική
∆ρόσος ∆ηµήτριος 
Καλδίρης Βασίλης 
Κουκλινός Σωτήρης 
Κωνσταντακόπουλος ∆ηµήτρης
Μητραλέξης Σωτήρης 
Μητροπούλου Αγγελική 
Μπαϊράµης Παναγιώτης 
Πετρίτη Ευαγγελία (Λίνα) 
Σπετσιώτη Ελένη 

Ελληνική Λύση
ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΝΙΚΗ
ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΜΠΑΦΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

Λαική Ενότητα
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙ∆ΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΙ∆ΕΡΗ-ΜΗΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΑ)

∆ηµιουργία Ξανά
ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ηµητρίου
ΛΑΜΠΡΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του Θεόφιλου
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
ΜΠΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΝΤΕ-
ΠΥ) του ∆ηµητρίου
ΜΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Λεωνίδα
ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
ΠΡΙΦΤΗ ΑΜΑΛΙΑ του Σωτηρίου
ΡΗΓΑΝΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ανδρόνικου
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου
ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Ελλήνων Συνέλευσις
ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΗΛΙΑΣ του Εµµανουήλ
ΜΑΡΚΟΥ -ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κώνσταντί-
νου
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ του Τριαντάφυλλου
ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ηµητρίου
ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΥ-ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
Του Νικολάου
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου
ΤΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Παναγιώτη

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του 
Βασιλείου
ΚΑΣΜΙΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάµπους
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ) του Ιωάννη
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ηµητρίου
ΜΑΥΡΟΥ∆ΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ηµητρίου
ΣΥΛΑΪ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάνδρου
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του Ιωάννη
ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

Πλεύση Ελευθερίας
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου

ΚΚΕ (µ-λ)
Κουρκούλου Χρυσούλα (γλυκά νερά)
Μπαµπίλης ∆ηµήτριος του Αλεξάνδρου
Χρονάκης Ιωάννης

ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
ΒΕΛΙΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του Ηλία
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Χρήστου 
(Παπαηλίας)
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ∆ηµητρίου

Μ-Λ ΚΚΕ
ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου

ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑ Πολιτικών Κοµµάτων
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ του Κωνστα-
ντίνου
 
ΟΚ∆Ε
Σκεύος Σταύρος
 
 ΕΕΚ –ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ
 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ του Νικολάου
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Το «πρίν» και το «µετά» των Εθνικών εκλογών.

1. Για το Ευρωκοινοβούλιο, ο ψηφοφόρος ψηφίζει «τα θέλω του». Στις 
Εθνικές εκλογές, ψηφίζει «τα πρέπει»! 
Την έχουν ονοµάσει «τιµωρητική ψήφο» ή «προειδοποίηση». Ο µέσος ψηφοφόρος 
στην ψήφο για την Ευρώπη δεν νοιώθει το βάρος ενός πιθανού λάθους που 
µπορεί κάνει. Πράγµα που στις Εθνικές εκλογές αλλάζει και αποτελεί µεγάλο 
δίληµµα, ακόµα και αν από την πρώτη στην δεύτερη ψήφο µεσολαβεί µόλις ένας 
µήνας! 

2. ΣΥΡΙΖΑ & ΚΙΝΑΛ δεν είναι «Το νέο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ». Περιέχουν 
όµως τεράστιο ποσοστό του!
Η διάλυση του ΠΑΣΟΚ όπως το ξέραµε – την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου 
ή του Σηµίτη – έκανε ανακατάταξη στον πολιτικό χάρτη. Η παραδοσιακή 
Κεντροαριστερά µε ποσοστά 30% ή 40% διαλύθηκε και τα κοµµάτια της βρέθηκαν 
σε νέους χώρους. Πρώτα στην «Ελιά» που είχε πενιχρά αποτελέσµατα και 
σήµερα στο ΚΙΝΑΛ που δείχνει να προσπαθεί να επαναφέρει το περιεχόµενο 
της 10ετίας του ΄90 στο σήµερα, µε µικρή επιτυχία. Ο µεγάλος κερδισµένος 
αυτής της διάλυσης, εξακολουθεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που από ένα κόµµα που 
περιείχε ετερόκλητα στοιχεία της – εντός και εκτός Κοινοβουλίου - Αριστεράς, 
εκτινάχθηκε αφήνοντας πίσω του το 3,5% αγγίζοντας το 35%. 

2. Σηµαντική αποδοχή των πολλών µικρών κοµµάτων: αποτέλεσµα 
ιδεολογίας ή πολιτική αφασίας;
Με εξαίρεση το ΚΚΕ που έχει σταθερό ποσοστό και µεγάλη ιστορία, τα νέα µικρά 
κόµµατα δηµιουργήθηκαν σχετικά πρόσφατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η 
Χρυσή Αυγή που από άγνωστη οργάνωση, εξελίχθηκε σε ένα κόµµα που άγγιξε 
το 8%, ενώ δεν την ψήφισαν νοσταλγοί του ναζισµού, αλλά άνθρωποι που 
αναζητούσαν λύση στο µεταναστευτικό και στην αυξανόµενη εγκληµατικότητα. 
Παράγοντες άσχετοι από την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής. Περίπου η ίδια λογική 
χαρακτήρισε το «Ποτάµι» ή το κόµµα του Βασίλη Λεβέντη. Ένας συµπαθητικός 
δηµοσιογράφος και ένας µέχρι πρότινος γραφικός αρχηγός, αντιµετωπίστηκαν 
σαν το «µάνα εξ ουρανού» από ένα 10% των ψηφοφόρων. Νοµίζω ότι όλα αυτά 
τα κόµµατα δεν έλκουν τον µέσο ψηφοφόρο γιατί αποτελούν ορατή λύση στα 
προβλήµατα ή περιέχουν σοβαρή ιδεολογική βάση. Τον έλκουν από συγκυρία 
που ανατρέπεται µετά από πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Κόµµατα που έρχονται, 
γοητεύουν για λίγο και εξαφανίζονται. Περιµένω µε µεγάλο ενδιαφέρον την 
«Μέρα 25» του Γιάνη Βαρουφάκη και το µέλλον που θα έχει.

3. Να βγεί το κόµµα που θέλουµε και σχέδιο θα βρεθεί ή το αντίθετο;… 
Ο µέσος ψηφοφόρος δεν κατανοεί σε βάθος αν το συνολικό πρόγραµµα ενός 
κόµµατος έχει ελπίδες επιτυχίας, αν είναι στην σωστή πορεία, αν είναι εφικτό 
ή ανέφικτο. Συνήθως, δεν διαβάζει το παραµικρό και αρκείται στην λάµψη του 
αρχηγού, στην δυναµική του εικόνα ή στις πολιτικές ατάκες που είναι φτιαγµένες 
µόνο για να χαϊδεύουν τα αυτιά µε απλοϊκό τρόπο. Είναι µια πραγµατικότητα 
που έχουµε βιώσει πάρα πολλές φορές και αν δεν αλλάξει το περιεχόµενο που 
οδηγεί στην τελική επιλογή, θα µας στοιχίσει ακριβά, κάνοντας την λειτουργία 
της ∆ηµοκρατίας να φαίνεται αναποτελεσµατική, αδικώντας το ίδιο το πολίτευµα.

4. Η επικράτηση της Ν.∆.: Μια παγίδα που πρέπει να αποφύγουµε – Ένας 
δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε.
Όλες οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ν.∆. θα είναι η επόµενη κυβέρνηση. 
Η επόµενη ηµέρα των εκλογών, πιστεύω ότι θα κρίνει απαραίτητες δύο πολύ 
σηµαντικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν στο όνοµα της Ιστορίας. 
Η πρώτη: είναι να αποφύγει την παγίδα να µην αλλάξει τίποτα εντός κόµµατος, 

µε κίνδυνο να θυµίσει - στην 
λειτουργία της ως κυβέρνηση - 
λογικές που οδήγησαν σε ήττα 
σε προηγούµενες εκλογές. 
Θέλει τόλµη, όρεξη και σαφές 
όραµα, αλλά πιστεύω ότι είναι 
απόλυτα αναγκαίο να συµβεί. 
Η δεύτερη: είναι η ευκαιρία 
να σχεδιάσει ένα πραγµατικά 
σύγχρονο κράτος! Να εξυγιάνει 
την Παιδεία, να επιστρέψει η 
Αριστεία, να βελτιώσει τους 
Οικονοµικούς δείκτες και να 
κάνει την Ελλάδα να µοιάζει 
όλο και περισσότερο σε µια 
σύγχρονη χώρα, τόσο στις 
δοµές όσο και στις αντιλήψεις. 
Ο τόπος µας χρειάζεται µόνο 
σταθερές κυβερνήσεις που θα 
παραµένουν πάνω από µια 4ετία, γιατί το έργο που τις περιµένει θα χρειαστεί 
πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Νέα κυβέρνηση! Και µε τους ∆ήµους τι θα γίνει;
Θα προσπαθήσω να τα αναφέρω απλά και κατανοητά, αν και πιστεύω ότι 
ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν καταλάβει το µέγεθος των προβληµάτων που 
έχουν να αντιµετωπίσουν οι ∆ήµοι. Προβλήµατα που εµφανίστηκαν µε την αρχή 
του Καλλικράτη και τώρα µε τον Κλεισθένη.
1. Πρέπει να σταµατήσει η µη απόδοση των πόρων του Πράσινου Ταµείου στους 
∆ήµους για υποδοµές και έργα αποκατάστασης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. 
2. Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό των πόρων που προορίζονται για τη 
χρηµατοδότηση έργων των ∆ήµων από 2,5 στο 7,5%. Τα χρήµατα αυτά πρέπει να 
πηγαίνουν στους πολίτες και όχι στα ταµεία της κεντρικής κυβέρνησης.
3. Από το 2009 µέχρι το 2018, είχαµε µείωση των ΚΑΠ κατά 60%! Με πολύ 
απλά λόγια, αν ένας ∆ήµος έπαιρνε από το κράτος 100 εκ. σήµερα παίρνει µόνο 
40 ! Και µε αυτό το ποσό, θα πρέπει να αντιµετωπίσει όλες τις υποδοµές αλλά 
και την ανάπτυξή του! Η αύξηση και η επαναφορά στο προηγούµενο µοντέλο 
χρηµατοδότησης, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο.

Κλεισθένης και απλή αναλογική: θα καταφέρουν οι ∆ήµοι να 
κυβερνηθούν;
Προσωπικά, το ερώτηµα αυτό µε απασχολεί περισσότερο από όλα τα 
προηγούµενα. Η απλή αναλογική που ισχύει φέτος για πρώτη φορά – η εκλογή 
των δηµοτικών συµβούλων από την πρώτη Κυριακή, δηλαδή – είµαι σίγουρος 
ότι θα φέρει σε δύσκολη θέση κάθε απόφαση που θα πρέπει να παρθεί από 
τα ∆ηµοτικά συµβούλια. Πιστεύω ακόµα, ότι έτσι, υποβαθµίζεται ο ρόλος των 
συµβούλων, γίνεται εξαιρετικά πολύπλοκη η διαδικασία των αποφάσεων 
και τελικά, ο µόνος που θα αδικηθεί είναι ο δηµότης που θα παρακολουθεί 
το πρόβληµα αλλά όχι την λύση του. Θα είµαστε όλοι εδώ, όµως. Και µένει 
να δικαιωθεί η ικανότητα κάθε εκλεγµένου, αλλά και οι προθέσεις της νέας 
κυβέρνησης, που από πρόθεση θα πρέπει να µετατραπεί σε λύσεις και αλλαγή 
νοοτροπίας. 

Γιάννης Νίκας - Επιχειρηµατίας





Ποιος είναι ο υπουργός των έργων
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ

Ο Χρήστος Σπίρτζης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. 
Σπούδασε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆η-
µοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Από το 1995 ως το 2015 
εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελµατίας µηχανικός. Από 
τα φοιτητικά του χρόνια ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική 
δράση, στο Σύλλογο Φοιτητών και στα όργανα ∆ιοίκησης του 
∆.Π.Θ. Είναι παντρεµένος µε τη ∆ήµητρα Φουφρή και έχουν 
δύο παιδιά.
Σε ηλικία 28 χρονών εκλέχθηκε για πρώτη φορά στην Αντι-
προσωπεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Εκπρο-
σώπησε  τους συναδέλφους, του ως µέλος της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής, ως Αντιπρόεδρος και ως Πρόεδρος του ΤΕΕ, από 
το 2010 και  ως το 2015 που κλήθηκε να συµµετάσχει στην 
Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ως Αναπληρωτής Υπουργός 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.

Από το  Σεπτέµβρη του 2015 ασκεί τα καθήκοντα του Υπουρ-
γού Υποδοµών και Μεταφορών.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του ολοκλήρωσε:
  τους µεγάλους οδικούς άξονες της χώρας µε επανεκκί-
νηση των σταµατηµένων έργων, µειώνοντας κατά 900 εκ. 
ευρώ τις αποζηµιώσεις υπέρ του δηµοσίου,
  την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδροµικού δικτύου Αθήνας 
– Θεσσαλονίκης και Πειραιά – Αεροδρόµιο Αθηνών,
  το διαµετακοµιστικό κέντρο του Θριασίου,
  το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τη δωρεάν 
µετακίνηση ανέργων στις δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης
  τα έργα στα λιµάνια της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας.
Ακόµη,
  Επανεκκίνησε το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης και τις 
επεκτάσεις του, µειώνοντας κατά 950 εκ. ευρώ τις αιτούµε-

νες αποζηµιώσεις υπέρ του δηµοσίου,
  δροµολόγησε την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς 
Πειραιά και την προέκταση του προαστιακού στη Ραφήνα και 
το Λαύριο,
  αναβάθµισε τα αεροδρόµια Θεσσαλονίκης, Χανίων, Πά-
ρου, Ιωαννίνων και το υπάρχον αεροδρόµιο Ηρακλείου,
  ξεκίνησε την υλοποίηση του νέου αεροδροµίου Καστελλί-
ου Ηρακλείου Κρήτης,
  δροµολόγησε την υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήµα-
τος αναλογικών διοδίων,
  προχώρησε τους διαγωνισµούς για το Βόρειο Οδικό 
Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ), τη γραµµή 4 του Μετρό Αθήνας, 
το οδικό δίκτυο Καλαµάτας – Πύλου, την ανανέωση του 
στόλου λεωφορείων καθώς και άλλα αναπτυξιακά έργα, 
ενώ εργάστηκε για τη Νέα Γενιά έργων, ολοκληρώνοντας τη 
δηµιουργία του εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.

«Κανένα έργο υποδοµής δεν ανήκει σε καµία κυβέρνηση, 
σε κανέναν υπουργό, σε κανένα περιφερειάρχη ή δήµαρχο, 
ανήκει σε αυτόν που τα πληρώνει, στον ελληνικό λαό. Οι 
υπόλοιποι κρινόµαστε για την αποτελεσµατικότητα, τη δια-
φάνεια και το κόστος τους. Και, µε τον πρωθυπουργό, Αλέξη 
Τσίπρα είµαστε υπερήφανοι για τα έργα που παραδώσαµε 
στον ελληνικό λαό».

Χρήστος Σπίρτζης, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής  
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία

«Τώρα αποφασίζουµε  
για τη ζωή µας και στις Αχαρνές» 

Σε σύγχρονες και ασφαλείς αίθουσες κάνουν 
πλέον µάθηµα, οι µαθητές του 21ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου και του 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. Τα 
δυο σχολεία λειτουργούσαν από τους σεισµούς του 
1999, σε πλήρως ακατάλληλους και εγκαταλελειµµέ-
νους οικίσκους, που είχαν παραχωρηθεί για αυστηρά 
προσωρινή χρήση αλλά τελικώς έγιναν µια µόνιµη 
κατάσταση, ως αποτέλεσµα της χρόνιας αδιαφορίας 
τόσο των ∆ηµοτικών Αρχών όσο και της κεντρικής 
διοίκησης, παρά τα συνεχή αιτήµατα και κινητοποι-
ήσεις της τοπικής κοινωνίας, των γονέων και των 
εκπαιδευτικών. Η κατάσταση αυτή άλλαξε µετά το 
2015 όταν και εισακούστηκαν για πρώτη φορά τα 
αιτήµατα για την επίλυση του προβλήµατος και την 
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, o υπουργός Υποδοµών και 
Μεταφορών και υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής 
Αττικής, Χρήστος Σπίρτζης προχώρησε στην επίσηµη 
παράδοση του έργου της προσωρινής µετεγκατά-
στασης του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου, σε ειδικά 

διαµορφωµένο και ασφαλή χώρο διδασκαλίας, που 
πληροί όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδια-
γραφές, επί των οδών Πλαταιών και Βλαχογιάννη 
στον ∆ήµο Αχαρνών. «Αυτοί οι µαθητές, οι γονείς 
και οι εκπαιδευτικοί ήταν ξεχασµένοι για πάνω από 
δεκαπέντε χρόνια. Εµείς τους ακούσαµε, προσπαθή-
σαµε να δώσουµε οριστική λύση και τα καταφέραµε. 
Υπήρχε ένα χρόνιο αίτηµα για αυτό το σχολείο. Στον 
χώρο που είµαστε σήµερα, τα σχολεία στεγάζονται 
προσωρινά και σύντοµα θα µεταφερθούν µόνιµα 
στο νέο σχολείο που ξεκινά να κατασκευάζεται» 
είπε κατά τον σύντοµο χαιρετισµό του ο υπουργός 
Υποδοµών και Μεταφορών. «Εµείς δεν διεκδικούµε 
επαίνους, κάνουµε απλώς τη δουλειά µας» τόνισε 
ο Χρήστος Σπίρτζης που συµπλήρωσε πως «είναι 
χρέος µας να εξασφαλίζουµε ποιοτικές κοινωνικές 
δοµές, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως οι Αχαρνές, 
είναι απαραίτητο να υπάρχουν πλήρη και αξιόπιστα 
σχολεία για όλα τα παιδιά».

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ:

•  Λατρεύει να κάνει παρέα με νέους 
ανθρώπους καθώς πιστεύει ότι η νέα 
γενιά έχει άποψη και είναι αυτή που 
θα οδηγήσει τη χώρα στην επόµενη 
ηµέρα;

•  Έχει μανία με την τεχνολογία και 
προσπαθεί να είναι ενήµερος 
και εφοδιασµένος µε σύγχρονα 
gadgets;

•  Στον (λίγο) ελεύθερο χρόνο του 
χαλαρώνει παίζοντας κιθάρα µε τους 
φίλους του να λένε ότι θα µπορούσε 
να είναι επαγγελµατίας µουσικός;

•  Το παρατσούκλι του είναι «Flash 
Gordon» αφού οι ρυθµοί µε τους 
οποίους εργάζεται και επισκέπτεται 
περιοχές είναι µάλλον... ασύλληπτοι;

Με τη σύζυγο του, ∆ήµητρα Φουφρή µε την οποία έχουν 
δύο παιδιά. Όσοι τον ξέρουν, γνωρίζουν την αφοσίωσή 
του στην οικογένεια του και το πόσο ευαίσθητος είναι σε 
ζητήµατα που αφορούν παιδιά.

«ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι»

Οριστική επίλυση για τα σεισµόπληκτα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών

O υπουργός των έργων, Χρήστος Σπίρτζης είναι 
υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία 
στην Ανατολική Αττική και δηλώνει έτοιµος για να 
συνεχιστεί η µεγάλη προσπάθεια αναµόρφωσης της 
περιοχής: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριµένο σχέδιο για 
την Ανατολική Αττική» τονίζει ενώ συµπληρώνει πως: 
«η Ανατολική Αττική Αττική πάσχει από σχέδιο, δεν 
πάσχει από ανθρώπινο δυναµικό. Στην Ανατολική 
Αττική, διαχρονικά, δεν υπήρξε ένα ολοκληρωµένο 
αναπτυξιακό και χωροταξικό σχέδιο». Ο υποψήφιος 
βουλευτής που διεκδικεί στις 7 Ιουλίου τη ψήφο των 
κατοίκων των Αχαρνών τονίζει µε νόηµα ότι η χώρα 
για πρώτη φορά απέκτησε Εθνικό Σχέδιο Υποδοµών 
επί ΣΥΡΙΖΑ ενώ γίνεται και πιο συγκεκριµένος για τις 
επόµενες δράσεις που θα αναµορφώσουν τόσο το 
Μενίδι όσο και τους υπόλοιπους δήµους της περιφέ-
ρειας Ανατολικής Αττικής: «Εµείς έχουµε σχέδιο να 
υπογειοποιηθεί η σιδηροδροµική γραµµή στο Μενίδι, 
έχουµε σχέδιο να πάει ο σιδηρόδροµος και ο δρόµος 
στη Ραφήνα και στο Λαύριο και είµαστε αποφασισµέ-
νοι να ολοκληρώσουµε το σχέδιο µας».

«Οι Αχαρνές είναι µια περιοχή µε 
υπέροχους ανθρώπους, που ενώ ανήκει 

στο Μητροπολιτικό κέντρο της Αττικής, 
δεν έχει χάσει την κοινωνική αλληλεγ-

γύη, την γειτονιά, τα έθιµα και τα χαρα-
κτηριστικά του λαού µας, τη φιλία, τη 

φιλοξενία. Είναι µια περιοχή που µπορεί 
να αποτελέσει πρότυπο συνύπαρξης 

παραγωγικών δράσεων, κρίσιµων υπο-
δοµών αστικής ανάπτυξης, πολιτιστικής 

και περιβαλλοντικής προστασίας. Έγιναν 
πολλά, προγραµµατίστηκαν πολλά, 

µένουν ακόµη περισσότερα. Χρειάζεται 
όραµα, σχέδιο, συνεργασίες, δουλειά 

και ανθρώπους για να τα υλοποιήσουν».



Ποιος είναι ο υπουργός των έργων
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ

Ο Χρήστος Σπίρτζης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. 
Σπούδασε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆η-
µοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Από το 1995 ως το 2015 
εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελµατίας µηχανικός. Από 
τα φοιτητικά του χρόνια ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική 
δράση, στο Σύλλογο Φοιτητών και στα όργανα ∆ιοίκησης του 
∆.Π.Θ. Είναι παντρεµένος µε τη ∆ήµητρα Φουφρή και έχουν 
δύο παιδιά.
Σε ηλικία 28 χρονών εκλέχθηκε για πρώτη φορά στην Αντι-
προσωπεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Εκπρο-
σώπησε  τους συναδέλφους, του ως µέλος της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής, ως Αντιπρόεδρος και ως Πρόεδρος του ΤΕΕ, από 
το 2010 και  ως το 2015 που κλήθηκε να συµµετάσχει στην 
Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ως Αναπληρωτής Υπουργός 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.

Από το  Σεπτέµβρη του 2015 ασκεί τα καθήκοντα του Υπουρ-
γού Υποδοµών και Μεταφορών.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του ολοκλήρωσε:
  τους µεγάλους οδικούς άξονες της χώρας µε επανεκκί-
νηση των σταµατηµένων έργων, µειώνοντας κατά 900 εκ. 
ευρώ τις αποζηµιώσεις υπέρ του δηµοσίου,
  την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδροµικού δικτύου Αθήνας 
– Θεσσαλονίκης και Πειραιά – Αεροδρόµιο Αθηνών,
  το διαµετακοµιστικό κέντρο του Θριασίου,
  το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τη δωρεάν 
µετακίνηση ανέργων στις δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης
  τα έργα στα λιµάνια της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας.
Ακόµη,
  Επανεκκίνησε το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης και τις 
επεκτάσεις του, µειώνοντας κατά 950 εκ. ευρώ τις αιτούµε-

νες αποζηµιώσεις υπέρ του δηµοσίου,
  δροµολόγησε την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς 
Πειραιά και την προέκταση του προαστιακού στη Ραφήνα και 
το Λαύριο,
  αναβάθµισε τα αεροδρόµια Θεσσαλονίκης, Χανίων, Πά-
ρου, Ιωαννίνων και το υπάρχον αεροδρόµιο Ηρακλείου,
  ξεκίνησε την υλοποίηση του νέου αεροδροµίου Καστελλί-
ου Ηρακλείου Κρήτης,
  δροµολόγησε την υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήµα-
τος αναλογικών διοδίων,
  προχώρησε τους διαγωνισµούς για το Βόρειο Οδικό 
Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ), τη γραµµή 4 του Μετρό Αθήνας, 
το οδικό δίκτυο Καλαµάτας – Πύλου, την ανανέωση του 
στόλου λεωφορείων καθώς και άλλα αναπτυξιακά έργα, 
ενώ εργάστηκε για τη Νέα Γενιά έργων, ολοκληρώνοντας τη 
δηµιουργία του εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.

«Κανένα έργο υποδοµής δεν ανήκει σε καµία κυβέρνηση, 
σε κανέναν υπουργό, σε κανένα περιφερειάρχη ή δήµαρχο, 
ανήκει σε αυτόν που τα πληρώνει, στον ελληνικό λαό. Οι 
υπόλοιποι κρινόµαστε για την αποτελεσµατικότητα, τη δια-
φάνεια και το κόστος τους. Και, µε τον πρωθυπουργό, Αλέξη 
Τσίπρα είµαστε υπερήφανοι για τα έργα που παραδώσαµε 
στον ελληνικό λαό».

Χρήστος Σπίρτζης, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής  
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία

«Τώρα αποφασίζουµε  
για τη ζωή µας και στις Αχαρνές» 

Σε σύγχρονες και ασφαλείς αίθουσες κάνουν 
πλέον µάθηµα, οι µαθητές του 21ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου και του 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. Τα 
δυο σχολεία λειτουργούσαν από τους σεισµούς του 
1999, σε πλήρως ακατάλληλους και εγκαταλελειµµέ-
νους οικίσκους, που είχαν παραχωρηθεί για αυστηρά 
προσωρινή χρήση αλλά τελικώς έγιναν µια µόνιµη 
κατάσταση, ως αποτέλεσµα της χρόνιας αδιαφορίας 
τόσο των ∆ηµοτικών Αρχών όσο και της κεντρικής 
διοίκησης, παρά τα συνεχή αιτήµατα και κινητοποι-
ήσεις της τοπικής κοινωνίας, των γονέων και των 
εκπαιδευτικών. Η κατάσταση αυτή άλλαξε µετά το 
2015 όταν και εισακούστηκαν για πρώτη φορά τα 
αιτήµατα για την επίλυση του προβλήµατος και την 
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, o υπουργός Υποδοµών και 
Μεταφορών και υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής 
Αττικής, Χρήστος Σπίρτζης προχώρησε στην επίσηµη 
παράδοση του έργου της προσωρινής µετεγκατά-
στασης του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου, σε ειδικά 

διαµορφωµένο και ασφαλή χώρο διδασκαλίας, που 
πληροί όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδια-
γραφές, επί των οδών Πλαταιών και Βλαχογιάννη 
στον ∆ήµο Αχαρνών. «Αυτοί οι µαθητές, οι γονείς 
και οι εκπαιδευτικοί ήταν ξεχασµένοι για πάνω από 
δεκαπέντε χρόνια. Εµείς τους ακούσαµε, προσπαθή-
σαµε να δώσουµε οριστική λύση και τα καταφέραµε. 
Υπήρχε ένα χρόνιο αίτηµα για αυτό το σχολείο. Στον 
χώρο που είµαστε σήµερα, τα σχολεία στεγάζονται 
προσωρινά και σύντοµα θα µεταφερθούν µόνιµα 
στο νέο σχολείο που ξεκινά να κατασκευάζεται» 
είπε κατά τον σύντοµο χαιρετισµό του ο υπουργός 
Υποδοµών και Μεταφορών. «Εµείς δεν διεκδικούµε 
επαίνους, κάνουµε απλώς τη δουλειά µας» τόνισε 
ο Χρήστος Σπίρτζης που συµπλήρωσε πως «είναι 
χρέος µας να εξασφαλίζουµε ποιοτικές κοινωνικές 
δοµές, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως οι Αχαρνές, 
είναι απαραίτητο να υπάρχουν πλήρη και αξιόπιστα 
σχολεία για όλα τα παιδιά».

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ:

•  Λατρεύει να κάνει παρέα με νέους 
ανθρώπους καθώς πιστεύει ότι η νέα 
γενιά έχει άποψη και είναι αυτή που 
θα οδηγήσει τη χώρα στην επόµενη 
ηµέρα;

•  Έχει μανία με την τεχνολογία και 
προσπαθεί να είναι ενήµερος 
και εφοδιασµένος µε σύγχρονα 
gadgets;

•  Στον (λίγο) ελεύθερο χρόνο του 
χαλαρώνει παίζοντας κιθάρα µε τους 
φίλους του να λένε ότι θα µπορούσε 
να είναι επαγγελµατίας µουσικός;

•  Το παρατσούκλι του είναι «Flash 
Gordon» αφού οι ρυθµοί µε τους 
οποίους εργάζεται και επισκέπτεται 
περιοχές είναι µάλλον... ασύλληπτοι;

Με τη σύζυγο του, ∆ήµητρα Φουφρή µε την οποία έχουν 
δύο παιδιά. Όσοι τον ξέρουν, γνωρίζουν την αφοσίωσή 
του στην οικογένεια του και το πόσο ευαίσθητος είναι σε 
ζητήµατα που αφορούν παιδιά.

«ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι»

Οριστική επίλυση για τα σεισµόπληκτα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών

O υπουργός των έργων, Χρήστος Σπίρτζης είναι 
υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία 
στην Ανατολική Αττική και δηλώνει έτοιµος για να 
συνεχιστεί η µεγάλη προσπάθεια αναµόρφωσης της 
περιοχής: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριµένο σχέδιο για 
την Ανατολική Αττική» τονίζει ενώ συµπληρώνει πως: 
«η Ανατολική Αττική Αττική πάσχει από σχέδιο, δεν 
πάσχει από ανθρώπινο δυναµικό. Στην Ανατολική 
Αττική, διαχρονικά, δεν υπήρξε ένα ολοκληρωµένο 
αναπτυξιακό και χωροταξικό σχέδιο». Ο υποψήφιος 
βουλευτής που διεκδικεί στις 7 Ιουλίου τη ψήφο των 
κατοίκων των Αχαρνών τονίζει µε νόηµα ότι η χώρα 
για πρώτη φορά απέκτησε Εθνικό Σχέδιο Υποδοµών 
επί ΣΥΡΙΖΑ ενώ γίνεται και πιο συγκεκριµένος για τις 
επόµενες δράσεις που θα αναµορφώσουν τόσο το 
Μενίδι όσο και τους υπόλοιπους δήµους της περιφέ-
ρειας Ανατολικής Αττικής: «Εµείς έχουµε σχέδιο να 
υπογειοποιηθεί η σιδηροδροµική γραµµή στο Μενίδι, 
έχουµε σχέδιο να πάει ο σιδηρόδροµος και ο δρόµος 
στη Ραφήνα και στο Λαύριο και είµαστε αποφασισµέ-
νοι να ολοκληρώσουµε το σχέδιο µας».

«Οι Αχαρνές είναι µια περιοχή µε 
υπέροχους ανθρώπους, που ενώ ανήκει 

στο Μητροπολιτικό κέντρο της Αττικής, 
δεν έχει χάσει την κοινωνική αλληλεγ-

γύη, την γειτονιά, τα έθιµα και τα χαρα-
κτηριστικά του λαού µας, τη φιλία, τη 

φιλοξενία. Είναι µια περιοχή που µπορεί 
να αποτελέσει πρότυπο συνύπαρξης 

παραγωγικών δράσεων, κρίσιµων υπο-
δοµών αστικής ανάπτυξης, πολιτιστικής 

και περιβαλλοντικής προστασίας. Έγιναν 
πολλά, προγραµµατίστηκαν πολλά, 

µένουν ακόµη περισσότερα. Χρειάζεται 
όραµα, σχέδιο, συνεργασίες, δουλειά 

και ανθρώπους για να τα υλοποιήσουν».
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Αποφάσισα να ζητήσω την ψήφο σας για να πραγµατοποιήσω το όραµά µου 

για την Πατρίδα µας και τον λαό µας. Γιατί γνωρίζω τα προβλήµατα του 

καθηµερινού αγωνιστή ανθρώπου, όπως τα αντιµετωπίζω και εγώ. Γιατί δεν 

είµαι επαγγελµατίας πολιτικός και δεν κατάγοµαι από πολιτικά τζάκια. Γιατί 

µπορώ και θέλω να ακούω τα προβλήµατα του συµπολίτη µου για το µέλλον 

του ιδίου και των παιδιών του. Γιατί θέλω να µείνουν τα παιδιά µου και οι νέοι 

µας στην Πατρίδα µας αισιόδοξοι και δηµιουργικοί. Γιατί το ήθος, η 

αξιοπρέπειά και η ακεραιότητα του χαρακτήρα µου, µου υπαγορεύουν να 

ασχοληθώ για το καλό του τόπου µας.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

g . d a m a s k o s @ p a r l i a m e n t . g r  |  g . d a m a s k o s @ e n o s i - k e n t r o o n . g r
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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

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

ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΣΑΦΑΡΙΚΑ 
Υποψήφια  Βουλευτής   ∆υτικής  Αττικής 

ΙΣΧΥΡΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ
ΕΛΛΑΔΑ 

Επικοινωνία: 212 1047483 . Κιν. 6930 973978 • E-mail : wwwksafarika@yahoo.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ   ΜΑΙΟΣ  2019
Τελικά Αποτελέσµατα Περιφέρειας Αττικής  

Β’ Κυριακή 
Τελευταία ενηµέρωση  3/6/2019, 10:21 - Εν-
σωµάτωση : 100,00 (6.050 / 6.050 ΕΤ)
Εγγεγραµµένοι : 2.913.084 – Έγκυρα : 91,23 
– Άκυρα: 3,05
Συµµετοχή : 41,64 -  Λευκά : 5,72 

Πατούλης Γεώργιος:
ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
Ποσοστό :   65,79  - Ψήφοι :  728.118 
∆ούρου Ειρήνη (Ρένα): ∆ΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ 
Ποσοστό :  34,21  -  Ψήφοι : 378.571 

Α’ Κυριακή
Συµµετοχή :  58,86 -  Έγκυρα : 93,00 – Άκυ-
ρα : 3,54 – Λευκά : 3,46

Πατούλης Γεώργιος:
ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
Ποσοστό : 37,63 – Ψήφοι : 600.041 – 
Έδρες: 38 

∆ούρου Ειρήνη (Ρένα) : ∆ΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ 
Ποσοστό : 19,71  - Ψήφοι : 314.320 – 
Έδρες: 20 

Σγουρός Ιωάννης : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟ-
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
Ποσοστό : 17,40 – Ψήφοι : 277.470 – 
Έδρες: 17 

Πρωτούλης Ιωάννης:
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
Ποσοστό : 8,28  - Ψήφοι : 132.003  - 
Έδρες : 8 

Παναγιώταρος Ηλίας  : 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 
Ποσοστό : 5,59 - Ψήφοι :  89.147 – Έδρες : 6 

∆ηµητρίου Γεώργιος :
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
Ποσοστό : 2,80 – Ψήφοι : 44.689 – Έδρες : 3 

Τζήµερος Γλαύκος-Αθανάσιος:
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 
Ποσοστό : 2,67  - Ψήφοι : 42.579 – Έδρες : 3 

Παπαδάκης Νικόλαος:
ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Ποσοστό :  1,79  - Ψήφοι : 28.592 – 
Έδρες : 2 

Τουλγαρίδης Κωσταντίνος:
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
Ποσοστό : 1,77 - Ψήφοι :   28.215 – 
Έδρες : 2 

Τσίχλη Μαριάνα : ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Ποσοστό : 1,37 – Ψήφοι : 21.835 – Έδρες : 1 

Κούρτης Ανδρέας:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
Ποσοστό : 0,97 – Ψήφοι : 15.543  - Έδρες : 1 
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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.

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!
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Γεννηµένος στις 2 Οκτωβρίου του 1958 και µεγαλωµένος 
στις αλάνες των εργατικών κατοικιών της Κ.Κηφισιάς 
αποφοίτησα από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 
1980 και αποστρατεύτηκα εκουσίως µε το βαθµό του Συ-
νταγµατάρχη .

Ολοκλήρωσα µε επιτυχία τις σπουδές µου σε όλα τα 
σχολεία, από το κέντρο ειδικών δυνάµεων ,Αλεξιπτωτιστής 
και πέρασα µε επιτυχία απ’ όλες τις θέσεις διοίκησης µέχρι 
της αποστρατείας µου .Υπηρέτησα σαν πιλότος Αεροσκα-
φών και Ελικοπτέρων επί 25 σχεδόν έτη την  Αεροπορία 
Στρατού και το κοινωνικό σύνολο της χώρας.

Είµαι πατέρας ενός νέου 35 χρονών επίσης Αξιωµατικού 

του Στρατού µας και πτυχιούχου Οικονοµικών του ΑΠΘ µε 
τρείς ξένες γλώσσες.

Μετά την αποστρατεία µου ακολούθησα το δρόµο της 
δηµοσιογραφίας .Υπήρξα παρουσιαστής ενηµερωτικών εκ-
ποµπών στους τηλεοπτικούς σταθµούς BLUE SKY (Η φωνή 
του λαού), EXTRA ( Αποκαλυπτικό δελτίο), EPSILON,  ART  
(Εκρηκτικό δελτίο), ΑLERT ( Ανατρεπτικό δελτίο) και αρθρο-
γράφος για τρία χρόνια στην εφηµερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ.

Αγωνίζοµαι για µια Πατρίδα ασφαλή,  Εθνικά υπερήφα-
νη µέσα σε µια Ενωµένη Ευρώπη των κρατών - Εθνών, για 
τη πάταξη της λαθροµετανάστευσης, της εγκληµατικότητας, 
των ναρκωτικών , για ισχυρές ένοπλες δυνάµεις και σώµα-

τα ασφαλείας, για µια ΜΕΓΑΛΗ  ΕΛΛΑ∆Α  πολιτικά ,  Χρι-
στιανικά και οικονοµικά δυνατή.

 Ζητώ να µε βοηθήσετε µε τη θετική σας ψήφο στον αγώ-
να µου για το Εθνικό κοινοβούλιο και όλοι µαζί να φέρου-
µε µέσα από το όραµα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και του Κυ-
ριάκου Βελόπουλου τη φωνή του λαού στη Βουλή .

ΠΡΩΤΑ  Η  ΕΛΛΑ∆Α  -  ΠΡΩΤΑ  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ 
Επικοινωνία: Τηλ. : 6944 459891

• E-mail :  ikarosmyl@hotmail.com 

Υποψήφιος  Βουλευτής  Περιφέρειας  Ανατολικής Αττικής 

 ΑΝΤΩΝΗΣ  ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 
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ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΗΜΟΥ   ΣΤΑΥΡΟΣ  του    ΣΤΕΡ-
ΓΙΟΥ   και  της  ΣΩΤΗΡΙΑΣ  το γένος   
ΠΑΛΟΓΟΥ, γεννήθηκε στο ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στο  
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΣΠΑΝ-
∆ΩΝΗ  ΕΥΤΥΧΙΑ   του  ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
και της  ΜΑΡΙΑΣ  το γένος  ΚΑΡΑ-
ΜΠΟΥΚΑ, γεννήθηκε στην  ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ  και κατοικεί στο  ΑΙΓΑ-
ΛΕΩ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  δηλώνουν πως 
θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΌΛΓΑΣ το 
γένος  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η  που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  και  η  ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΑ∆ΟΥ  ΟΛΓΑ του ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΚΑ-
ΤΑΡΑ, που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ ,δήλωσαν πως θα έλ-
θουν σε γάµο   που θα τελεστεί στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ  και της  ΙΟΥΛΙΑΣ  
το γένος  ΣΤΑΣΙΑ   που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  και  η   ΠΑΠΑΖΙ∆ΟΥ  
ΕΛΠΙ∆Α  του  ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η  και της ΡΑ-
ΪΣΑΣ  το γένος   ΣΚΙΝΤΕΝΚΟΒΑ, που 
γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ   και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως θα έλθουν 
σε γάµο   που θα τελεστεί στα  ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ   – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΝΤΑΛΟΥ∆ΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
του    ΜΑΡΙΝΟΥ   και  της  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ   
το γένος   ΧΑΤΖΗ , γεννήθηκε στο ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και η  ΚΟΝΤΟ∆ΑΙΜΩΝ   
ΒΙΟΛΕΤΤΑ   του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   και της  
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  το γένος  ΚΑΡΑΜΕΡΗ , 
γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   
και κατοικεί στο  ΜΑΡΟΥΣΙ  – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
δηλώνουν πως θα έλθουν σε γάµο 
που θα γίνει στην  ΑΓΙΑ   ΜΑΡΙΝΑ  -  
ΕΚΑΛΗΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760 
E-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

 
 

 

ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens
e-mail:info@perrakistours.gr • Tel:210-2469576 , 210-2464760,  6977625869

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
30/08 – 01/09 /ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ   3ΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ

Ι.ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ–ΡΟ∆ΟΣ

06/07 / ΣΑΒΒΑΤΟ  ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΑΣΤΡΟ  ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ εισιτήριο 15€

12/07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ /  ΒΡΑ∆IΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΕΦΕΡΛΗ

14/07  ΚΥΡΙΑΚΗ/  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΖΙΑ

Εισιτήριο: 35 €  µε λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

20/07  ΣΑΒΒΑΤΟ/  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ  

εισιτήριο 25€

28/07  ΚΥΡΙΑΚΗ/  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΤΗΝΟΣ

Εισιτήριο: 55 €  µε λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ (5 HMEΡΕΣ)

• 08/07 – 12/07 • 05/08 – 09/08 • 17/ 08 -21/08 • 02/09 – 06/09  • 01/10 – 05/10

Εισιτήριο 200€ Στη τιµή περιλαµβάνεται πρωινό,

ένα γεύµα (µεσηµεριανό ή βραδινό) και Μεταφορά
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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

ΕΤΗΣΙΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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 την ΚΥΡΙΑΚΗ 21  Ιουλίου 2019 και ώρα   09.30 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΝ. ∆ΑΜΑΣΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ήµητρα και  Χρήστος Κουντουριώτης, 
Παναγιώτης ∆αµασκός, Φραντζέσκα ∆αµάσκου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος  και  Όλγα Κουντουριώτη, 
Γεώργιος Κουντουριώτης

ΤΟ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟ: Χρήστος Κουντουριώτης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ»

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 20  Ιουλίου 2019 και ώρα 09.00 
π.µ., Αρχιερατικό Ετήσιο Μνηµόσυνο, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, 
για την ανάπαυση της ψυχής 

της πολυαγαπηµένης µας , Μητέρας και Θείας

ΣΩΤΗΡΙΑΣ    ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ  ΖΑΡΟΓΚΙΚΑ)

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: Μαίρη Σµυρναίου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 20  Ιουλίου  2019 και ώρα 09.00  π.µ. ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 
στον Ιερό  Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Γιου, Αδελφού  και  Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ:  Ιωάννα (το γένος Παν. Βρεττού)
Η ΜΗΤΕΡΑ:  Κωνσταντίνα Παπανικολάου

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:  Ρέα χήρα Χρυσ. Κούκου, Μαίρη  και  Γρηγόρης Γκιόκας
Ο ΑΝΙΨΙΟΣ : ∆ηµήτρης Κούκος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η  οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

Θλίψη και συγκίνηση στο τελευταίο 
«αντίο», του Νίκου Γκασούκα 
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ, το πρωί του Σαββάτου 22 Ιουνίου 2019, 
ο Νίκος Γκασούκας. ∆ιετέλεσε ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών 
επί ∆ηµαρχίας Τάκη Παπανίκα και Σπύρου Στριφτού, αλλά πά-
ντοτε ασχολείτο µε τα κοινά ως ενεργός πολίτης. 

∆ικαστικός επιµελητής στο επάγγελµα, ήταν λόγω του επαγ-
γέλµατός του ενηµερωµένος για όλα τα νοµικά θέµατα που 
απασχόλησαν το ∆ήµο Αχαρνών. 

Το 2014, επί ∆ηµαρχίας Γιάννη Κασσαβού ορίστηκε Πρόε-
δρος του ∆Σ του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩ-
ΓΗ», όπου ανέπτυξε αξιοσηµείωτη δραστηριότητα. Μάλιστα σε 
ένδειξη σεβασµού στη µνήµη του η ΑΡΩΓΗ µαταίωσε την προγραµµατισµένη καλοκαιρινή της 
εκδήλωση.

Η νεκρώσιµη ακολουθία  τελέστηκε  τη ∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00 στο νέο Κοι-
µητήριο Αχαρνών, όπου και  ενταφιάστηκε.

Ο  επικήδειος  στο  ΝΙΚΟ ΓΚΑΣΟΥΚΑ  από τον  πρώην ∆ήµαρχο Αχαρνών  Τάκη Παπανίκα
 «Με µεγάλη θλίψη και βαριά τη καρδιά µας από τη οδυνηρή απώλεια, αποχαιρετάµε σήµε-

ρα τον Νίκο Γκασούκα, τον φίλο µας και  άνθρωπο  µε κοινή διαδροµή και  δράση  στην   αυτο-
διοικητική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Τριάντα σχεδόν χρόνια, Φίλε Νίκο, σε κοινούς αγώνες αναδείχθηκες ακούραστος ως ενερ-
γός πολίτης και  πρωτοπόρος ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Αχαρνών, της πόλης µας. 

Αγωνίστηκες δραστήρια µαζί µε όλη τη ∆ηµοτική Οµάδα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  και το 
προσωπικό του ∆ήµου,   την περίοδο του φονικού σεισµού του 1999  µαζί µε  πολλούς ενερ-
γούς πολίτες για την επούλωση των πληγών που άφησε πίσω της η καταστροφή.

Παράλληλα µε τη θετική σου αδιάλειπτη παρουσία βοήθησες ουσιαστικά στο πολιτιστικό και 
κοινωνικό έργο µε τη συµµετοχή σου στη διοίκηση ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων µε αποκορύφωµα 
τα τελευταία χρόνια στη θέση του Προέδρου στη ∆ιοίκηση του Κέντρου «Αρωγή» των συµπο-
λιτών µας νέων ατόµων µε αναπηρία.

Φίλε Νίκο,
Η δύσκολη προσωπική δοκιµασία της υγείας σου το τελευταίο διάστηµα µας λύπησε όλους. 

Ένα διάστηµα που όµως αξιώθηκες να λάβεις τη βαθειά αφοσίωση και φροντίδα της οικογενεί-
ας σου, της συζύγου σου Λίτσας και των παιδιών σου, Μάκη και Λίας,  που µε θαυµαστή αντο-
χή και ψυχική δύναµη  στάθηκαν πλάι σου.

Φίλε µας Νίκο,
Σε αποχαιρετούµε, σήµερα, στο τελευταίο, στο µεγάλο ταξίδι της ζωής σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα σε σκεπάσει. Και η µνήµη σου παντοτινή»!
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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

Οι Αχαρνές  αποχαιρέτησαν  
τον  Ολυµπιονίκη Μπάµπη Χολίδη
ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ απο-
χαιρέτησε το απόγευµα της 
Παρασκευής από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Βλασίου Αχαρ-
νών, τον Μπάµπη Χολίδη ο 
οποίος έφυγε από τη ζωή 
την Τετάρτη, σε ηλικία 62 
ετών.

Στο τελευταίο αντίο του 
Ολυµπιονίκη µας εκτός 
από την οικογένεια, τους 
συγγενείς και τους φίλους 
του ήταν και πολλοί συνα-
θλητές του Ολυµπιονίκες 
όπως ο Στέλιος Μυγιάκης 
και ο Πέτρος Γαλακτόπου-
λος, η Σοφία Σακοράφα και 
η Άννα Βερούλη.

Στην κηδεία του Ολυµπιονίκη βρέθηκε µεταξύ άλλων και ο Υφυπουργός αθλητισµού, Γιώρ-
γος Βασιλειάδης, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι από τον αθλητικό και τον πολιτικό χώρο.

Με µοναδικό θέµα συζήτησης την αδόκητη απώλεια του Ολυµπιονίκη Μπάµπη Χολίδη συ-
νεδρίασε εκτάκτως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών, το απόγευµα της Πέµπτης 27 Ιουνίου, το 
οποίο αποφάσισε να αποδοθούν οι δέουσες τιµές στην κηδεία, µε την παρουσία της φιλαρµονι-
κής του δήµου και µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ η κηδεία θα τελεστεί δηµοσία δαπά-
νη.

Επίσης, το ∆. Σ αποφάσισε να δοθεί το όνοµά σε οδό της πόλεως ή σε πλατεία και εξέφρασε 
τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στους οικείους του.  

Στο µήνυµά του ο δήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός ανέφερε:
«Τον Μάιο που µας πέρασε στην Κεντρική πλατεία Αχαρνών βραβεύσαµε τον Ολυµπιονίκη 

µας Μπάµπη Χολίδη. Ήµουν βέβαιος ότι η πόλη µας θα είχε και άλλες ευκαιρίες στο µέλλον να 
εκφράσει την αγάπη της και τον σεβασµό της σε αυτόν τον υπέροχο Άνθρωπο, σε αυτόν τον µε-
γάλο Αθλητή. ∆υστυχώς όχι!

Ο καταξιωµένος αθλητής και προπονητής Μπάµπης Χολίδης υπήρξε για εµάς ο άνθρωπος 
της γειτονιάς και της καρδιάς µας.  Χρυσός για τις αθλητικές τους επιδόσεις αλλά και χρυσός για 
το ήθος του.

Καλό ταξίδι ανυπέρβλητε Μπάµπη Χολίδη.
Καλό ταξίδι αιώνιο σύµβολο της πόλης µας!»

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
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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 βρεφονηπιοκόµος για ηµιαπασχόλη-
ση βρέφους 15 µηνών µε προοπτική πλήρους 
απασχόλησης. Τηλ επικοινωνίας 6970462976. 
Επιθυµητή η αποστολή βιογραφικού στο 
gommerf@gmail.com.  4∆227.

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. 

7/7/2019   ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ 
∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες. ΤΗΛ. 
2102432259

8/7/2019   ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ 
∆εκελείας 51. ΤΗΛ. 2102448377

9/7/2019   ΤΡΙΤΗ ● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ Λ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 2102465432

10/7/2019   ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Λ. ∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 
2102312615

11/7/2019    ΠΕΜΠΤΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ Λαθέας 56. ΤΗΛ. 2102477556

12/7/2019     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 2102464914

13/7/2019    ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 2108087990

14/7/2019    ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Αγ. Τριάδος 35. ΤΗΛ. 
2102464226

15/7/2019    ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 2102466690

16/7/2019   ΤΡΙΤΗ ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 2102468746

17/7/2019   ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 
2102406400

18/7/2019    ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ-
ΡΗΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.2102316792

19/7/2019    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 
2102461015

20/7/2019    ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 2102467050

21/7/2019    ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ  Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 2102400171

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 3/7/2019 ΕΩΣ 21/7/2019

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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