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Το τελευταίο βήµα για την οριστική 
επίλυση ενός προβλήµατος δυο 
δεκαετιών, το οποίο αποτυπώνει 

ανάγλυφα την απαξίωση της δηµόσιας 
παιδείας από όσους διοίκησαν την χώ-
ρα έως και το 2015, έκανε την Πέµπτη 4 
Ιουλίου 2019 η ΚΤΥΠ ΑΕ µε την υπογρα-
φή της σύµβασης για την ανέγερση του 
21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών.

Η ΚΤΥΠ ΑΕ, µε εντολή του Υπουρ-
γού Υποδοµών και Μεταφορών, Χρή-
στου Σπίρτζη, προώθησε την επίλυση 
του προβλήµατος κινώντας όλες τις δι-
αδικασίες για την εκπόνηση των απα-
ραίτητων µελετών, την εξεύρεση χρη-
µατοδότησης και την εκτέλεση των δια-
γωνιστικών διαδικασιών.

Με την υλοποίηση του έργου θα 
λυθεί οριστικά το πρόβληµα στέγασης 
που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί του 21ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Αχαρνών, το οποίο λειτουργού-
σε έως πρόσφατα, σε ακατάλληλα κο-
ντέινερ, τα οποία είχαν τοποθετηθεί µε-
τά τους σεισµούς της Πάρνηθας το 
1999.

Ο προϋπολογισµός του συγκεκρι-
µένου έργου ανέρχεται σε 2.124.101,02 
ευρώ (µε ΦΠΑ) και θα εκτελεστεί από 
την κατασκευαστική εταιρεία «Ν. & Α. 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» εντός προθεσµί-
ας 540 ηµερολογιακών ηµερών.

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε  στην βελ-
τίωση των συνθηκών διδασκαλίας στον 
παλιό χώρο των δυο σχολείων, κατά το 
µεσοδιάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση 
του έργου της προσωρινής µετεγκατά-

στασης, µε αντικατάσταση των παλαιών 
ακατάλληλων αιθουσών, έργα υγιεινής 
και ενίσχυσης ασφάλειας, διαρκή παρα-
κολούθηση των εργασιών µε συνεχείς 
επισκέψεις, επιθεωρήσεις και επί τόπου 
επίλυση προβληµάτων, όπως για παρά-
δειγµα οι φθορές και καταστροφές που 
προκλήθηκαν, τόσο από φυσικούς λό-
γους όσο και από εξωγενείς παράγοντες.

Επιπλέον, η ΚΤΥΠ ΑΕ έχει ήδη εντά-
ξει, στον προγραµµατισµό έργων της 4 
νέα σχολεία στον ∆ήµο Αχαρνών και 
ήδη έχει ξεκινήσει να µελετά, προκειµέ-
νου να υλοποιηθούν στην επόµενη 
χρηµατοδοτική περίοδο 2021-2027.

Πρόκειται για:  
• την ανέγερση διδακτηρίου για το νεοϊ-
δρυθέν 31ο  ∆ηµοτικό Σχολείο,

• το νέο κτίριο του 18ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου και
• το νέο κτιριακό συγκρότηµα, στο 
οποίο θα εγκατασταθούν το 19ο∆ηµο-
τικό Σχολείο και το 19ο Νηπιαγωγείο 
Αχαρνών.

Ο κ. Σπίρτζης ανέθεσε στην ΚΤΥΠ 
την υλοποίηση ενός ακόµη σχολικού 
έργου στον ∆ήµο Αχαρνών. Προς αυτή 
την κατεύθυνση υπέγραψε πρόσφατα 
το αίτηµα προς το Υπουργείο Οικονοµί-
ας και Ανάπτυξης για την ένταξη του έρ-
γου ανέγερσης νέου Γυµνασίου και Λυ-
κείου στον ∆ήµο Αχαρνών, στο Π∆Ε 
2019 για χρηµατοδότηση ύψους 
6.000.000 ευρώ καθώς και 3.000.000 
ευρώ για την κατασκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων

Η  Γεωργία Μαρτίνου πρώτη 
σε  ψήφους στην Ανατ. Αττική 

O  Βορίδης  υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

Από τις   Αχαρνές  η  νεότερη  
βουλευτής Μαρία Απατζίδη. 
Εξελέγη µε το ΜέΡΑ25

Οριστική επίλυση του προβλήµατος της Σχολικής στέγης στις Αχαρνές

ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 21ου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

Η  Γεωργία Μαρτίνου,  εξελέγη πρώτη µε διαφορά 
στην Περιφέρειά µας, την Ανατολική Αττική, συγκε-
ντρώνοντας πάνω από 45.800  ψήφους. Η επτάχρονη 
κοινοβουλευτική πορεία της εκ του αποτελέσµατος  θε-
ωρείται  απόλυτα  επιτυχηµένη αφού εδραιώθηκε στις 
συνειδήσεις των πολιτών µε τις αλλεπάλληλες εκλογές 
της.∆εν είναι τυχαίο πως παρότι προέρχεται από µία ιδι-
αίτερα εύπορη οικογένεια, διατηρεί άµεση και καθηµε-
ρινή σχέση µε τους συµπολίτες της ενώ, παρότι το απο-
φεύγει, διακρίνεται εξαιτίας της απλότητάς της. 
Θερµά συγχαρητήρια από όλους µας

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην 
ελληνική Βουλή µε τo ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. Η 
29χρονη Μαρία Απατζίδη συγκέντρωσε 2.130 σταυρούς και 
εκλέγεχθηκε  βουλευτής Ανατ. Αττικής. «Βέρα» Πόντια  από 
Πόντιους παππούδες και των δύο γονιών γεννήθηκε στο Κα-
ζακστάν το 1990 και µετακόµισε το 1993 οικογενειακώς στην 
Ελλάδα, στις Αχαρνές Αττικής. Μεγαλωµένη µέσα στην κρί-
ση, σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Χαλκίδας και 
από τα 18 της εργάζεται ανελλιπώς ως ιδιωτική υπάλληλος, 
γεγονός που καθόρισε και την κινηµατική της συνείδηση. 

Ο Μάκης Βορίδης  τοποθετήθηκε  Υπουργός  Αγρο-
τικής Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει δι-
ατελέσει Υπουργός Υγείας στην Κυβέρνηση Σαµαρά 
και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµο-
κρατίας. Τον Σεπτέµβριο του 2007 εκλέγεται για πρώ-
τη φορά βουλευτής. ∆ιετέλεσε Υπουργός Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων στην κυβέρνηση Λουκά Πα-
παδήµου, Υπουργός Υγείας (2014-2015) και Κοινο-
βουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας 
(2012-2014). Στις  εκλογές της 7ης Ιουλίου  τιµήθηκε 
µε  42.257 ψήφος και έλαβε την δεύτερη θέση.

Προωθούνται ακόµη πέντε νέα σχολικά κτίρια στις Αχαρνές

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής 
O Kυριάκος Πιερρακάκης  τοποθετήθηκε  υπουργός Επικρατείας 
- Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και θα αναλάβει τον ψηφιακό µετα-
σχηµατισµό του Κράτους µε στόχο την καταπολέµηση της γρα-
φειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι από-
φοιτος του Harvard, καθηγητής στο Athens Tech College και, από 
το 2015, διευθυντής ερευνών του οργανισµού έρευνας και ανά-
λυσης διαΝΕΟσις. Εδώ και καιρό είναι ατύπως σύµβουλος του 
Κυριάκου Μητσοτάκη και γνωρίζει τα µέλη του επιτελείου του.  
Κατάγεται από τη Μάνη, ζει στις Αχαρνές, είναι  παντρεµένος και  
πατέρας τριών παιδιών.  Στόχος του νέου υπουργού η πλήρης ψη-
φιοποίηση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης - Το σύνθηµα του νέου 
υπουργού είναι  «ψηφιακός ανένδοτος» στη γραφειοκρατία.
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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

Στη δηµοκρατία είναι αναγκαία και αναπόφευκτη η εναλλαγή των κοµ-
µάτων στην εξουσία. Όλα εξαρτώνται από την συµπεριφορά της εξου-

σίας. Άτιµη και διεφθαρµένη η εξουσία, διεφθαρµένος ο λαός. Έντιµη και δί-
καιη η εξουσία, ανάλογη η συµπεριφορά του λαού.

Το συµπέρασµα από τις βουλευτικές εκλογές του 2019 είναι το 
εξής: Κανένας Συριζέως βουλευτής δεν έχει την εντιµότητα και το 

θάρρος να µας πει απλά και κατανοητά. ∆υστυχώς κύριοι χάσαµε την 
εµπιστοσύνη του Ελληνικού λαού. Μας λένε οτιδήποτε άλλο, που είναι 
απλά µπούρδες.

Ο λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει αριστερά. Ποτέ πια αριστερά. Βέβαια η ρή-
ση λέγει. Ποτέ µην λες ποτέ. Αλλά όσο πιο αρι-

στερά πηγαίνεις, διεγείρεις τα δεξιά του λαού σου, αν 
όχι το θυµό του. Πάντως θα κάνουµε πολλά χρόνια 
να ξαναδούµε αριστερά. Για το ΚΚΕ δεν συζητάµε, 
έχει πεθάνει εδώ και τριάντα χρόνια. Και όπως λέγει 
ο λαός µας, αερίζεται ο πεθαµένος;
Η αγορά και µόνο η αγορά είναι ο δείκτης της πο-

ρείας της οικονοµίας και όχι ο κάθε κοµµα-
τικός προπαγανδιστής. Εάν ο όποιος κατα-

στηµατάρχης έχει διαπιστώσει ότι από τον Οκτώ-
βριο του 2018 αυξήθηκε ο τζίρος του, τότε βγήκα-
µε από τα µνηµόνια. Εάν συµβαίνει το αντίθετο, τότε µπαίνουµε πιο βαθιά 
στα µνηµόνια. Όλα τα άλλα είναι αέρας κοπανιστός.
Η απληστία µας, δηλαδή ο ασύδοτος καπιταλισµός, γεννά τον φασισµό. ∆η-

λαδή φτωχοποιούνται οι λαϊκές µάζες, και ελπίζουν σε µια βίαιη αλλα-
γή. Όµως έχουµε νωπή πείρα από τον Φασισµό και τον Ναζισµό και τις 

µεθόδους τους. Το να υποτάξουµε την απληστία µας, την αρχοµανία µας και 
την βίαιη κυριαρχία, επάνω στους συνανθρώπους µας, είναι µια ανίατη ασθέ-
νεια. Σαν ανθρώπινα όντα που βιολογικά πάντα θα ερευνούµε, µπορούµε να 
βρούµε µια λύση γι’ αυτό το διαχρονικό πρόβληµα.
Ο φίλος µου ο τζίµης, είναι ένας  τύπος κατσαβίδι. ∆ηλαδή όταν τον βλέ-

πεις του λες: Καληµέρα. Που την βλέπεις. Τι γίνεται είσαι καλά; Χει-
ρότερα δεν γίνεται. Πως τα βλέπεις τα πράγµατα; Μαύρα και άρα-

χνα. ∆εν σου είπα. Πέθανε ο τάδε. Μας πρόλαβε ο άτιµος. Σε ζητούσε ο 

Μήτσος, πήγες να δεις τι σε θέλει; Γιατί δεν έρχεται αυτός; Ρε συ ο Μάν-
θος έπεσε και έσπασε τον γοφό του. ∆εν τον έσπρωξα εγώ. Γενικά εάν θέ-
λεις να κάνεις φιλοσοφική κουβέντα, είναι ο κατάλληλος.
Όταν κάτι το καταλαβαίνεις, αλλά για δικού σου λόγος δεν θέλεις να το κα-

ταλάβεις, τότε µην το βασανίζεις, γιατί γίνεσαι και κουραστικός και 
εκνευριστικός. Σαν τους πολιτικούς και τα κοµµατόσκυλα, που σου πα-

ρουσιάζουν την καρβουνόσκονη για άχνη ζάχαρης. Το ποτάµι ρέει προς την 
θάλασσα, όχι προς το βουνό.

Υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι µας, όχι πολλοί, αλλά τους δια-
κρίνουµε, οι οποίοι έχουν µυαλό σοφού, και καρδιά µικρού παι-

διού. Συνήθως αυτοί έχουν χιούµορ. Τους αρέ-
σουν τα αστεία και τα καλαµπούρια. Και στα πιο 
τραγικά συµβάντα, θα σου πουν, αγάντα υπάρ-
χουν και χειρότερα. ∆εν είµαστε όλοι  έτσι.

Χωρίς εργοδότη, δεν µπορεί να υπάρξει 
εργάτης. ∆εν µπορούµε όλοι µας να είµα-

στε εργοδότες.  Το κράτος δεν ξέρει να είναι ερ-
γοδότης για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότη-
τες. Μπορεί όµως και πρέπει να ορίζει τις σχέ-
σεις, τους κανόνες, µεταξύ εργοδότη και εργα-
ζοµένων. Άλλωστε και από τους δύο έχει τα 

έσοδα του, για την λειτουργία του.
Το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής, είναι δυσεπίλυτο. Μέσα σε 
εβδοµήντα χρόνια ο πληθυσµός της γης διπλασιάστηκε. Αυτό ση-

µαίνει, διπλάσια ανάγκη τροφής. Με την σειρά του, αποψιλώνουµε  τα  
δαση, για δηµιουργία καλλιεργήσιµης γης και λιβαδότοπους για κτηνο-
τροφία. Είναι αυτό που λέµε, όσο στεναχωριέµαι, µου ανεβαίνει η πίεση 
και  όσο µου ανεβαίνει η πίεση στεναχωριέµαι.

Όπως διαχρονικά οι ∆υτικές  δηµοκρατίες έχουν διαµορφώσει τους 
νόµους, για να είσαι και να αισθάνεσαι ελεύθερος, πρέπει να πληρώ-

νεις πολλά χρήµατα. Όµως το µεροκάµατο δεν φτάνει γι αυτό. Έτσι το ρί-
χνουµε στην απάτη και στην παρανοµία. Η ελευθερία είναι ένα πολύτιµο, 
αλλά πολύ ακριβό αγαθό. Είναι φανερό ότι περπατάµε  σε λάθος δρόµο. 
Ένα φαύλο κύκλο. Λογικά αυτή η φαυλότητα πρέπει να αλλάξει. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

 Οι Εβραίοι από το Καϊρο µέχρι 
την Ιερουσαλήµ, έκανα σαράντα 

χρόνια να φτάσουν. Ο µέγας Αλέκος ο 
Μακεδών, από την Πέλλα- Έδεσσα, έκα-
νε δέκα χρόνια και έφτασε στο Αφγανι-
στάν. Βρε παιδιά µήπως µας παραµυθιά-
ζουνε; Για ψάξτε το. Άλλωστε εµείς δεν 
είµαστε Εβραίοι, είµαστε Έλληνες. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ορκίστηκε η νέα Βουλή το µεσηµέρι της Τετάρτης  17 Ιουλί-
ου 2019. «Καλή δύναµη» ευχήθηκε στους 300 βουλευτές της 
18ης Συνόδου της Βουλής ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πά-

σης Ελλάδος, Ιερώνυµος, ο οποίος µαζί µε τα µέλη της Ιεράς Συνό-
δου τέλεσε τον καθιερωµένο αγιασµό και την ορκωµοσία.  Αρχικά, 
πραγµατοποιήθηκε η ορκωµοσία µε θρησκευτικό όρκο των βουλευ-
τών, ενώ ακολούθησε ο όρκος στο κοράνι των τριών µουσουλµά-
νων βουλευτών και αµέσως µετά έδωσαν πολιτικό όρκο όσοι βου-
λευτές το επιθυµούσαν.

Στην έδρα της  Ολοµέλεια της Βουλής προήδρευσε ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ και Β’ αντιπρόεδρος της προηγούµενης Συνόδου, 
Γιώργος Βαρεµένος, καθώς σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βου-

λής προεδρεύει ο πρώτος τη τάξη αντιπρόεδρος της Βουλής που έχει 
επανεκλεγεί και είναι µέλος της νέας Βουλής. Η νέα Βουλή εκπροσωπεί-
ται από 61 γυναίκες και έξι κόµµατα, ενώ οι 112 είναι νέοι βουλευτές που 
εκλέχτηκαν για πρώτη φορά.Από τους 300 βουλευτές, η Νέα ∆ηµοκρα-
τία έχει 158 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία 86, το Κίνηµα Αλ-
λαγής 22, το ΚΚΕ 15, η «Ελληνική Λύση» 10 και η «ΜέΡΑ25» 9 έδρες.

Πρωτιές αλλά και εκπλήξεις επιφύλαξε η κάλπη στους υπο-
ψήφιους βουλευτές της Ανατολικής Αττικής. Πρώτη όλων σε 
σταυρούς αναδείχθηκε η βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, 

Γεωργία Μαρτίνου. Ωστόσο η αρνητική έκπληξη προήλθε από το Κί-
νηµα Αλλαγής που έχασε την εκπροσώπησή του στη µεγάλη αυτή 
περιφέρεια, αφήνοντας εκτός κοινοβουλίου την πρώτη σε σταυρούς 
Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής εξελέγησαν: 
Νέα ∆ηµοκρατία :  Γεωργία Μαρτίνου (45.823), Μάκης Βορίδης 
(42.257)

Γιώργος Βλάχος (23.616), Βασίλης Οικονόµου (18.388)
ΣΥΡΙΖΑ :  ( Ο Τσίπρας παραιτήθηκε) Χρήστος Σπίρτζης (23.042), 
Νάσος Αθανασίου (11.337), Πάνος Σκουρολιάκος (9.160)
ΚΚΕ :  Παραιτήθηκε η Ελένη Γερασιµίδου (4.106) και την θέση κατέλαβε 
ο Γιάννης Γκιόκας (3.934 ).. Ελληνική Λύση : Αντώνης Μυλωνάκης 
(4.161)
ΜέΡΑ25 : Μαρία Απατζίδη (2.121)

Στην Α’ Ανατολικής Αττικής  εξελέγη η  µοναδική  από τις 
Αχαρνές Μαρία Απατζίδη , µε το κόµµα του Γιάνη Βαρουφά-
κη. Γεννήθηκε στην Πρώην Σοβιέτικη Ένωση και µεγάλωσε 

στις Αχαρνές. Ειναι Απόφοιτος του τµήµατος ∆ιοίκηση Επιχειρήσε-
ων. Όπως η ίδια δήλωσε,  η πολιτική της συµµετοχή στο ΜέΡΑ 25 
έχει σκοπό την προαγωγή της παιδείας, της οικονοµίας και της υγεί-
ας µέσω των µεταρρυθµιστικών πολιτικών θέσεων του ΜέΡΑ 25. 
Στόχος η ευηµερία αλλά και η εξυγίανση που δυσχεραίνουν τις 
υπάρχουσες συνθήκες και την διαβίωση αλλά και την επιβίωση του 
ελληνικού λαού».

Για πρώτη φορά από τη µεταπολίτευση και µετά το ΚΙΝΑΛ (ΠΑ-
ΣΟΚ) µένει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην Αττική 
αφού ούτε στην ανατολική αλλά ούτε και στη δυτική κατάφερε 

να εκλέξει βουλευτή.  Έτσι η πρώτη σε σταυρούς στην εκλογική περιφέ-
ρεια της Αν. Αττικής, Εύη Χριστοφιλοπούλου δεν θα περάσει εκ νέου 
τη... µεγάλη πόρτα του ελληνικού κοινοβουλίου αφού το κόµµα της έχα-
σε την έδρα δεδοµένου ότι αυτή «µεταφέρθηκε» στην περιφέρεια της 
Ηλείας για να εκλεγεί ο Μιχάλης Κατρίνης. 

Κατά τα λοιπά οι δέκα «νέοι» βουλευτές της περιφέρειας µοι-
ράζονται ως εξής: 4 στη Νέα ∆ηµοκρατία, 3 στον ΣΥΡΙΖΑ, 1στο 
ΚΚΕ 1 στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και 1 

στο ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. 
Από τη Νέα ∆ηµοκρατία εκλέγονται πρώτη η, µέχρι της προη-
γούµενες εκλογές δεύτερη, Γεωργία Μαρτίνου, δεύτερος ο Μά-
κης Βορίδης, τρίτος ο Γιώργος Βλάχος και τέταρτος ο Βασίλης Οι-

κονόµου. Στις επόµενες τρεις θέσεις βρίσκονται οι Βάσω Κόλλια, Τάκης 
Φύσσας,  Κωνσταντίνος ∆έδες και  Ευρώπη Κοσµίδη. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ «παίχτηκε» ένα µικρό θρίλερ αφού όλο το βρά-
δυ «παιζόταν» η τρίτη έδρα, την οποία τελικά κέρδισε µε το 
ΚΙΝΑΛ να µένει στο µηδέν στην Ανατ. Αττική. Οι πρώτοι σε 

ψήφους είναι ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια (είναι µία από τις εκλογικές 
περιφέρειες όπου έθεσε υποψηφιότητα και ακολουθούν ο Χρήστος 
Σπίρτζης και ο Νάσος Αθανασίου. Στην τέταρτη θέση είναι ο Πάνος 
Σκουρολιάκος ο οποίος θα εκλεγεί µόνον εφόσον ο κ. Τσίπρας δεν 
κρατήσει την έδρα στην ανατ. Αττική και ακολουθούν οι Γιάννης ∆έ-
δες, Ιωάννα Στεργίου και Θάλεια Μπέη. 

Στο Κίνηµα Αλλαγής, το οποίο τελικά δεν εκλέγει βουλευτή πρώ-
τη είναι η Εύη Χριστοφιλοπούλου, δεύτερος ο Παντελής Ασπρα-
δάκης και τρίτος ο Σπύρος Βρεττός.  Αλλαγή φρουράς όµως 

υπάρχει και στο ΚΚΕ όπου δεν επανεκλέγεται ο επί πολλά χρόνια βου-
λευτής Γιάννης Γκιόκας (δικηγόρος και υπεύθυνος του γραφείου τύπου 

του κόµµατος) αλλά η ηθοποιός Ελένη Γερασιµίδου.  Από την Ελληνική 
Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου εκλέγεται ο απόστρατος αξιωµατικός 
αλλά και γνωστός από τις τηλεοπτικές εµφανίσεις του Αντώνης Μυλω-
νάκης, ενώ δεύτερος είναι ο Χρήστος Ηλιάδης από τις Αχαρνές και τρί-
τος ο Σταύρος Πετρόπουλος από τη νοτιοανατολική Αττική. 

Τέλος το κόµµα του Γιάνη Βαρουφάκη, ΜέΡΑ25 (Μέτωπο Ευ-
ρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής) εκλέγει την 29χρονη Μα-
ρία Απατζίδη από τις Αχαρνές, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκε-

ται η δικηγόρος Αγγελική Μητροπούλου (κόρη του εργατολόγου 
Αλέξη Μητρόπουλου που είχε εκλεγεί βουλευτής Αττικής τον Ιανου-
άριο του 2015, διετέλεσε και αντιπρόεδρος της Βουλής ενώ αποχώ-
ρησε από το κόµµα του κ. Τσίπρα το δύσκολο καλοκαίρι της ίδιας 
χρονιάς). 

∆εν επανεκλέγονται οι βουλευτές της Χρυσής Αυγή, Ηλίας Κασι-
διάρης και ∆ηµήτρης Καβαδέλλας της Ένωσης Κεντρώων αφού 
το κόµµατα αυτά δεν κατάφεραν να «πιάσουν» το όριο του 3% 

πανελλαδικά. Για τη ιστορία, ο κ. Κασιδιάρης συγκέντρωσε τους περισ-
σότερους σταυρούς στον συνδυασµό του κόµµατός του (5.738) ενώ ο 
κ. Καβαδέλλας δεν ήταν καν υποψήφιος. Στο κόµµα του κ. Λεβέντη τους 
περισσότερους σταυρούς συγκέντρωσε η... µεταγραφή από τους Ανε-
ξάρτητους Έλληνες, Κωνσταντίνος Κατσίκης και ήταν 918. 

O συµπολίτης µας Kυριάκος Πιερρακάκης που αναλαµβάνει 
υπουργός Επικρατείας - Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και θα 
αναλάβει τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του Κράτους µε στό-

χο την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του πολίτη, είναι απόφοιτος του Harvard, καθηγητής στο 
Athens Tech College και, από το 2015, διευθυντής ερευνών του ορ-
γανισµού έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είναι ο τρίτος εξωκοινοβουλευτικός 
υπουργός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος 
επιστρέφει σε ένα υπουργείο που γνωρίζει όσο λίγοι πολιτικοί, 

και που επί των ηµερών του η αστυνοµία σηµείωσε τις µεγαλύτερες επι-
τυχίες της µε κορυφαία τη σύλληψη των µελών της 17 Νοέµβρη. Θα ανα-
λάβει να υλοποιήσει τον κεντρικό στόχο της Ν∆ να αποκατασταθεί το αί-
σθηµα ασφάλειας των πολιτών, αλλά και την εφαρµογή της κατάργη-
σης του ασύλου ανοµίας στα ελληνικά πανεπιστήµια.

O Λευτέρης Οικονόµου που αναλαµβάνει υφυπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη αρµόδιος για θέµατα αντεγκληµατικής 
Πολιτικής και σωφρονιστικού συστήµατος είναι Αντιστράτη-

γος ε.α. της Ελληνικής Αστυνοµίας. Κατά την περίοδο της Αρχηγίας 
του (2009-2011), εξαρθρώθηκε η τροµοκρατική οργάνωση Επανα-
στατικός Αγώνας, δηµιουργήθηκε η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυ-
νοµίας και ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και αναβαθµίστηκε η 
‘Αµεση ∆ράση µε την ίδρυση των οµάδων ∆ΙΑΣ



3Σάββατο 20 Ιουλίου 2019

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων Haris care στα Βόρεια Προάστια 
είναι µια οικογενειακή επιχείρηση µε σκοπό τη φροντίδα ηλικιωµένων, 

υπό άριστες και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. 
Στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο κτήριο δοµηµένο σύµφωνα µε τις πιο 

σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και άρτια εξοπλισµένο µε όλες τις 
απαραίτητες, για την τρίτη ηλικία, ανέσεις.

Η γενική διεύθυνση της Μονάδας ασκείται από την έµπειρη και 
καταρτισµένη Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπεύτρια Ευγενία Τουρίκη, η οποία 

διαθέτει σπουδές στην Ιατρική σχολή Αθηνών για τη Φροντίδα 
Χρονίων Πασχόντων, µε εξειδίκευση στην Άνοια και τη Νόσο 

Alzheimer, και πολλά χρόνια εµπειρίας στη φροντίδα της τρίτης ηλικίας.
Στόχος της Μονάδας είναι η παροχή  υψηλής ποιότητας Φιλοξενίας και

η εξατοµικευµένη Φροντίδα και παρέµβαση.  

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τατοϊου και Λεβαδείας 5 - Μεταµόρφωση  Τ.Κ.  144 52
Τηλέφωνο:  210 2810020 , Κιν.  6979 082 387 - Email: info@hariscare1.com

Ο  Κυριάκος  Μητσοτάκης πέτυχε µια µεγάλη νί-
κη µε αυτοδυναµία. Η  Νέα  ∆ηµοκρατία έλα-
βε το 39,7% και 158 έδρες.  Με 31,55% ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ είναι µια πολύ ισχυρή αξιωµατική αντιπολίτευ-
ση και κυριαρχεί στο χώρο της Κεντροαριστεράς.   
Πλέον ο κ. Μητσοτάκης καλείται να ανταποκριθεί στις 
µεγάλες προσδοκίες που καλλιέργησε για επιτάχυν-
ση της οικονοµικής ανάκαµψης, γενίκευση της ευη-
µερίας και βελτίωση της καθηµερινότητας των πολι-
τών. Η εντολή που πήρε είναι πολύ ισχυρή.

Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη:  
Τη σύνθεση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσο-
τάκη ανακοίνωσε ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος,  
Στέλιος  Πέτσας. Η ανακοίνωση έγινε ακριβώς στις 
19:00 το απόγευµα της ∆ευτέρας 8 Ιουλίου, έξι ώρες 
µετά την ορκωµοσία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως 
πρωθυπουργού.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυριάκος Μητσοτάκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Παναγιώτης Πι-
κραµµένος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Χρήστος Σταϊκούρας
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Απόστολος 
Βεσυρόπουλος
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟ-
ΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Θεόδωρος Σκυλακάκης
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙ-
ΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Γεώργιος Ζαββός
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σπυρίδων Άδωνις Γεωργιάδης
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: Γιάννης Τσακίρης
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Χρήστος ∆ήµας
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νίκος Παπαθανάσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νίκος ∆ένδιας

■ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑ-
ΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Κώστας Φραγκογιάννης
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ∆ΗΜΟ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ: Αντώνης ∆ιαµατάρης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
■ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Γιώργος Κουµουτσά-
κος
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗ-
ΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Λευτέρης Οικονόµου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νίκος Παναγιωτόπουλος
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : Αλκιβιάδης Στεφανής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νίκη Κεραµέως
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Σοφία Ζαχαράκη
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑ-
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ: Βασίλης ∆ιγαλάκης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιάννης Βρούτσης

■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Νότης Μηταράκης
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ∆όµνα Μιχαηλί-
δου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βασίλης Κικίλιας
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βασίλης Κοντοζαµάνης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κωστής Χατζηδάκης
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Γεράσιµος Θωµάς
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑ-
ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ∆ηµήτρης Οι-
κονόµου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Λίνα Μενδώνη
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΥ: Λευτέρης Αυγενάκης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κώστας Τσιάρας
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ∆ηµήτρης Κράνης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟ∆Ι-

ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ: Θεόδωρος Λιβάνιος
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕ-
∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ: Θεόδωρος Καράογλου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗΣ: Κυριάκος Πιερρακάκης                        
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ∆Ι-
Α∆ΙΚΑΣΙΩΝ: Γιώργος Γεωργαντάς
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΙΚΗΣ: Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κώστας Αχ. Καραµανλής
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ: Γιάννης Κεφαλογιάννης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιάννης Πλακιωτάκης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μάκης Βορίδης
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Κώστας Σκρέκας
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Φωτεινή Αραµπατζή
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Χάρης Θεοχάρης
■ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μάνος Κόνσολας
■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Γιώργος Γεραπετρίτης
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ παρά τω πρωθυπουργώ, αρµόδιος 
για τον συντονισµό του κυβερνητικού έργου:  Άκης 
Σκέρτσος
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ παρά τω πρωθυπουργώ, αρµόδιος 
για θέµατα επικοινωνίας και ενηµέρωσης και Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος:  Στέλιος Πέτσας
Η Νέα ∆ηµοκρατία θα προτείνει για πρόεδρο της Βου-
λής τον βουλευτή Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Τασούλα. 
Η ορκωµοσία της νέας κυβέρνησης πραγµατοποιήθηκε 
την Τρίτη 9 Ιουλίου στις 12:00 στο Προεδρικό Μέγαρο 
και ακολούθήσε η προβλεπόµενη παράδοση-παραλα-
βή των υπουργείων. 

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου υπουργικού συµβουλί-
ου σε πλήρη σύνθεση  πραγµατοποιήθηκε στη Βουλή 
την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 11 το πρωί.

ΕΘΝΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  7  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  - Η ΕΛΛΑ∆Α ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙ∆Α
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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...

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Το «καθαρά και ξάστερα»  του Χαρδαβέλα!...
∆ιαβάζω τον διάσηµο ∆ηµοσιογράφο Κώστα Χαρ-
δαβέλα στο  in gr . µε τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ, το µεγάλο µας 
τσίρκο», µε τους Πετσίτηδες, τους Σκαφάτους, τους 
Καρανίκες και τα σαλιαρίσµατα της Μεγαλοοικονό-
µου στον µεγάλο ηγέτη Τσίπρα. Περάστε Κόσµε, να 
θαυµάσετε τον Τέρενς Κουίκ µε σηκωµένη την γρο-
θιά του να τραγουδάει αντάρτικα του ΕΛΑΣ και του 
«Bella Ciao». 

Ελάτε να θαυµάσετε την Έλενα Κουντουρά να πετά-
ει περιφρονητικά το βασιλικό στέµµα στα σκουπίδια και 
να φοράει ένα κόκκινο καπέλο µε σφυροδρέπανο. Τρέ-
ξε  να δείτε τον Αλέξη Γεωργούλη να ανεβαίνει χοροπη-
δώντας από την χαρά του τα σκαλιά της Ευρωβουλής, 
τραβώντας  Selfie  για να στείλει τις φωτογραφίες του 
στις θαυµάστριες του…  

Εδώ θα δείτε και τον µοχθηρό Ρασπούτιν σε νέες πε-
ριπέτειες.  Τον Ζουράρι µε τα µέζεα του. Και βέβαια σας 
περιµένει το ακροβατικό Eeam Τζουµάκας – Ραγκούσης 
– Ξενογιανακοπούλου – Τσόλκα – Μωραϊτη σε κωλο-

τούµπες και αιωρήσεις που κόβουν την ανάσα. 
Περάστε Κόσµε, το τσίρκο « ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε και σας 

περιµένει». Θα µπορούσε να είναι καµία δροσερή καλο-
καιρινή επιθεώρηση µε τον Μάρκο Σεφερλή στο ∆ελφι-
νάριο. Αλλά είναι η θλιβερή πραγµατικότητα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ λίγο απασχολεί αυτή την «πολιτική της αρπαχτής». 

Ο ΣΥΡΙζΑ  λίγο απασχολεί τον σκεπτόµενο πολίτη. 
Γιατί η ζηµιά που έκανε αυτή η στρατιά των καρεκλο-
λάγνων του ΣΥΡΙΖΑ είναι απείρως µεγαλύτερη από την 
µουτζούρα που προξένησαν  στην Αριστερά.  

Το χειρότερο όλων είναι ότι εξευτελίζοντας την ει-
κόνα του πολιτικού διώξανε από την πολιτική δράση 
τι; κοµµατικές και φοιτητικές οργανώσεις, τη συµµετο-
χή στα κοινά, τους περισσότερους νέους ανθρώπους 
που η αποχή τους, στις ευρωεκλογές, άγγιξε  το  60 %.  
Και αυτό είναι το χειρότερο για µια χώρα. 

Αυτό είναι το µεγάλο κατόρθωµα του ΣΥΡΙΖΑ που 
άγγιξε µια ακόµα  πληγή στην Ελληνική κοινωνία... 
(Για την αντιγραφή Νίκος Κακογιάννης)

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

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΤΥΜΒΟΣ 
ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ  1  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019,  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

∆ηλώσατε συµµετοχή στο τηλ.2102469576 
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Επικράτεια  - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ενσωµάτωση 100,00 (21.544 / 21.544 ΕΤ)
Εγγεγραµµένοι : 9.962.261 – Έγκυρα : 97,92
Άκυρα: 1,34 – Συµµετοχή : 57,91 – Λευκά : 0,74

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ :  Ποσοστό : 39,85
Ψήφοι : 2.251.426  - Έδρες : 158 
ΣΥΡΙΖΑ    : Ποσοστό : 31,53 
Ψήφοι : 1.781.180  Έδρες: 86 
ΚΙΝΑΛ: Ποσοστό : 8,10 
Ψήφοι : 457.527  - Έδρες : 22 
Κ.Κ.Ε.: Ποσοστό : 5,30 
Ψήφοι : 299.595  - Έδρες : 15 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: Ποσοστό : 3,70 
Ψήφοι : 208.806 – Έδρες : 10 
ΜέΡΑ25: Ποσοστό : 3,44 
Ψήφοι:194.233 – Έδρες : 9 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
Ποσοστό  2,93 – Ψήφοι : 165.711 
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
Ποσοστό : 1,46 – Ψήφοι : 82.673 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 

Ποσοστό : 1,24 – Ψήφοι : 70.161 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ   
Ποσοστό : 0,74 – Ψήφοι : 41.647 
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ  
Ποσοστό : 0,50  - Ψήφοι : 28.269 
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α   
Ποσοστό : 0,41 – Ψήφοι : 23.191 
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Ποσοστό : 0,28  - Ψήφοι : 15.930 
ΕΛΛ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
Ποσοστό : 0,25 – Ψήφοι : 14.173 
Κ. Κ.Ε.  (µ.-λ.) 
Ποσοστό : 0,14  - Ψήφοι : 7.778 
Μ . – Λ. Κ. Κ.Ε.  
Ποσοστό : 0,05  -  Ψήφοι: 2.791 
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 
Ποσοστό : 0,04 – Ψήφοι :1.993 
(Ο.Κ.∆.Ε.) 
Ποσοστό : 0,03  - Ψήφοι : 1.675  

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   Α’ Ανατολικής Αττικής
Ενσωµάτωση 99,85%  - Άκυρα/Λευκά - 2,14%
Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
Ν∆: 43,10% - 100.468 4
ΣΥΡΙΖΑ: 29,63% - 69.074 3
ΚΙΝ.ΑΛ.:  5,04% - 11.738
ΚΚΕ: 4,96 % - 11.572 1
Ελληνική Λύση:  4,85 % - 11.301 1
ΜέΡΑ25: 3,87 % - 9.025 1
Χρυσή Αυγή 3,16% - 7.358
Πλεύση Ελευθερίας:  1,61% - 3.749
Έν. Κεντρώων : 1,44% - 3.352
∆ηµιουργία ξανά!:  0,83% - 1.940
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ: 0,55% - 1.279
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. :  0,39% - 917
ΛΑ.Ε. :  0,23 % - 539
Ελλ. Συνέλευσις: 0,18 % - 414
ΚΚΕ (µ-λ)  : 0,08 % - 175
ΕΕΚ Τροτσκιστές:  0,04% - 89
Μ-Λ ΚΚΕ : 0,03 % - 71

∆ήµος Αχαρνών – 
Αποτελέσµατα ψηφοφορίας 
Ενσωµάτωση : 100,00%
Άκυρα/Λευκά : 2,47%
Ποσοστό Ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ : 37,47 % 15.520
Ν∆ : 29,05 % 12.032
Ελληνική Λύση :  9,55 % 3.957
ΚΚΕ :  5,81 % 2.407
ΚΙΝ.ΑΛ. :  5,10 % 2.111
Χρυσή Αυγή : 4,20 % 1.740
ΜέΡΑ25 :  3,56 % 1.474
Πλεύση Ελευθερίας :  1,76 % 730
Έν. Κεντρώων :  1,28 % 530
∆ηµιουργία ξανά!  : 0,69 % 287
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ  : 0,56 % 230
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. : 0,35 % 143
ΛΑ.Ε. :  0,24 % 101
Ελλ. Συνέλευσις :  0,19 % 78
ΚΚΕ (µ-λ) :  0,07 % 30
ΕΕΚ Τροτσκιστές :  0,05 % 19
Μ-Λ ΚΚΕ :  0,04 % 17
ΟΚ∆Ε :  0,01 % 6
ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑ: 2

Ποιοι εκλέγονται βουλευτές στην Α’ Ανατολικής Αττικής

Εθνικές εκλογές – Ιούλιος 2019

Τέσσερις έδρες παίρνει στην Α’ Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής η Ν∆, 
στις βουλευτικές εκλογές 2019 έναντι τριών του ΣΥΡΙΖΑ στην µάχη 
του σταυρού.

Η Νέα ∆ηµοκρατία που κέρδισε πανηγυρικά τις βουλευτικές εκλο-
γές 2019 µε βάση τα αποτελέσµατα των εκλογών εκλέγει στην Ανατολι-
κή Αττική τους εξής βουλευτές: Γεωργία Μαρτίνου, Μάκη Βορίδη, Γιώρ-
γο Βλάχο, Βασίλη Οικονόµου. Αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε τον Αλέξη 
Τσίπρα µε περίπου 69.000 ψήφους, τον Χρήστο Σπίρτζη και τον Νάσο 
Αθανασίου. Από εκεί και πέρα, το ΚΙΝΑΛ δεν κατάφερε να βγάλει βου-
λευτή, κάτι που κατάφεραν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και MεΡΑ25.

Με ενσωµατωµένο το 97,29% των σταυρών η σειρά έχει ως εξής:
Οι πρώτοι σε σταυρούς στη Ν∆ : Με βάση τα µέχρι τώρα αποτελέσµα-

τα των εκλογών, στη νέα Βουλή εκλέγονται µε το κυβερνών κόµµα, η Γε-
ωργία Μαρτίνου (45.832), ενώ ακολουθεί σε σταυρούς ο Μάκης Βορί-
δης(42.274), ο Γιώργος Βλάχος (23.619) και ο Βασίλης Οικονό-
µου(18.398.. Ο διεθνής που κέρδισε το Euro µε την Εθνική Οµάδα Ποδο-

σφαίρου, Τάκης Φύσσας δεν κατάφερε να εκλεγεί. Εκτός έµειναν οι: 
Κόλλια Βασιλική, Φύσσας Παναγιώτης, ∆έδες Κωνσταντίνος, Κοσµίδη 
Ευρώπη, Αθανασιάδης Γιώργος, Ξανθή Χαρίκλεια, Τσανικλίδης ∆ηµήτρι-
ος, Κοντογιάννη Μαγδαληνή, Τσουκαλαδάκης Γεώργιος.

Η µάχη του σταυρού στον ΣΥΡΙΖΑ : Με βάση τα µέχρι τώρα αποτε-
λέσµατα, ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει τρεις βουλευτές στην Ανατολική Αττική. Πρώ-
τος σε σταυρούς αναδείχτηκε ο απερχόµενος υπουργός Υποδοµών, Χρή-
στος Σπίρτζης(23.076) και ακολουθεί ο Θανάσης Αθανασίου (11.353)  και  
ηθοποιός Πάνος Σκουρολιάκος είναι τρίτος σε σταυρούς (9.168).

Εκτός µένουν οι: ∆έδες Ιωάννης, Στεργίου Ιωάννα, Μπέη Θάλεια, 
Βαρελή-Στεφανίδη Ζωή, Θεοχάρη Αικατερίνη, Ξυλούρης Κωνσταντίνος, 
Κιούσης ∆ηµήτριος, Ροδάκης Παναγιώτης, Ντελάκη Ευαγγελία.

Στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ : Εκπρόσωπο στο ελληνικό κοινοβούλιο  
µετά την παραίτηση της  Ελένης Γερασιµίδου που ήλθε  πρώτη σε σταυ-
ρούς, εκλέγεται βουλευτής ο Γιάννης Γκιόκας(3.934). Εκτός έµειναν οι: 
Παµφίλης Απόστολος, Τοπαλιανίδης Βασίλειος, Πασχαλίδου Θεοδώρα, 

Χασιώτης Μιχαήλ, Μενεγάκη Ελένη, Συρίγος Βάλσαµος, Αγγελοπούλου 
Παναγιώτα, Τριγάζη Αστέρω, Ρεµπαπής Νικόλαος, Γάκιας Παναγιώτης, 
Σταθουλόπουλος Ευστάθιος.

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ : Στην Ανατολική Αττική όµως εκλέγει έναν 
από τους 10 συνολικά βουλευτές του και ο Κυριάκος Βελόπουλος µε την 
Ελληνική Λύση. Πρώτος σε σταυρούς αναδείχτηκε ο Αντώνης Μυλωνά-
κης (4.169) που θα βρεθεί στα έδρανα της νέας βουλής.

Για το ΜεΡΑ25 : Τέλος, εκπρόσωπο στην ελληνική Βουλή εκλέγει 
και το ΜέΡΑ25 και µε βάση τα αποτελέσµατα, πρώτη σε σταυρούς ανα-
δεικνύεται η Μαρία Απατζίδη µε 2.130 σταυρούς. Να θυµίσουµε πως το 
κόµµα του Γιάνη Βαρουφάκη εκλέγει 9 βουλευτές.

Σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα κόµµατα, το ΚΙΝΑΛ δεν εκλέγει βουλευ-
τή στην Ανατολική Αττική µε αποτέλεσµα η Εύη Χριστοφιλοπούλου να 
µένει εκτός Βουλής παρότι πρώτη σε σταυρούς προτίµησης µεταξύ των 
ψηφοδελτίων του κόµµατος. 

Πηγή: iefimerida.gr 
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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.

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  Οι αλλαγές που προγραµµατίζει η Κυβέρνηση :  Μεγαλύτερο 
αριθµό και µικρότερα ποσά µηνιαίων δόσεων για περίπου 2,4 
εκατοµµύρια φορολογούµενους που χρωστούν στη φορο-
λογική διοίκηση ποσά µέχρι 3.000 ευρώ προβλέπει το σχέδιο 
της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονοµικών για 
τη βελτίωση της ρύθµισης των 120 δόσεων.

●  Στο φορολογικό νοµοσχέδιο που προγραµµατίζεται να κατατεθεί 
για ψήφιση στη Βουλή µέχρι το τέλος Ιουλίου, θα περιλαµβάνο-
νται διατάξεις που θα προβλέπουν τη µείωση του ελάχιστου πο-
σού µηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ για όσους έχουν λη-
ξιπρόθεσµα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση τα οποία δεν 
υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ.

●  Έτσι σε όσους από τους φορολογούµενους αυτούς χρωστούν πο-
σά πάνω από 2.400 έως 3.000 ευρώ θα δοθεί το δικαίωµα να εξο-
φλήσουν τις οφειλές τους σε 120 µηνιαίες δόσεις των 20-25 ευ-
ρώ εκάστη. Επίσης σε όσους οφείλουν ποσά από 200 έως 2.400 
ευρώ θα παρασχεθεί η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους 
σε 10 έως 120 δόσεις των 20 ευρώ εκάστη.

●  Αναµένεται η ψήφιση νέου φορολογικού νοµοσχεδίου εως 
τις 10 Αυγούστου αναµένεται να έχει ψηφισθεί το νέο φορο-
λογικό νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα για την 
υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Οι άµεσες κυβερνητικές προτεραιότητες του υπουργείου Οικο-
νοµικών είναι οι εξής:

- Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% σε 
βάθος διετίας. Το 2020 θα µειωθεί στο 24% και το 2021 στο 20%.
- Μείωση του φόρου µερισµάτων των µετόχων από 10% σε 5%, 
το 2020.
- Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2ετίας.
- Έκπτωση φόρου ίση µε το 40%-50% της δαπάνης για ενεργεια-
κή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθµιση των κτιρίων.
- Αναστολή του φόρου επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακι-
νήτων (φόρος υπεραξίας), για τρία χρόνια και επανεξέτασή του 
από µηδενικής βάσης τον τέταρτο χρόνο.
- Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδοµική δραστηριότητα για τρία 
χρόνια.
- Μελέτη µετεγκατάστασης και αξιοποίηση κτιριακών υποδοµών 
σύµφωνα µε τη νέα δοµή της κυβέρνησης.
- Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσι-

κά πρόσωπα από 22% στο 9% για εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευ-
ρώ χωρίς µείωση του αφορολόγητου και δηµιουργία νέας προ-
οδευτικής φορολογικής κλίµακας µε χαµηλότερο ανώτατο φο-
ρολογικό συντελεστή. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης.
- Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος.
- Βελτίωση της ειδικής ρύθµισης των 120 δόσεων για όσους χρω-
στούν µέχρι 3.000 ευρώ στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία 
και εισαγωγή πλαισίου για ευνοϊκή µεταχείριση των συνεπών 
φορολογούµενων και δανειοληπτών.
- Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 13% σε 11% και από 24% 
σε 22% εντός της 4ετίας.
- Σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
µεταξύ των επιχειρήσεων (B2B).
- Υιοθέτηση συστήµατος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των δι-
ακινούµενων φορτίων.
- Υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για τους 
προµηθευτές του ∆ηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (B2G).
●  Αναλυτικές οδηγίες για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφο-

ρών του έτους 2018 για διαφορετικές κατηγορίες αυτοαπασχο-
λουµένων µε παράλληλη απασχόληση δίνει νέα εγκύκλιος του 
ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πληροφορίες για τις αλλαγές που έχουν 
υλοποιηθεί και τη µηχανογραφική τους απεικόνιση στην ιστοσε-
λίδα του οργανισµού και στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην εφαρ-
µογή «Ασφάλιση - Έσοδα Μη Μισθωτών». Η πρώτη δόση πλη-
ρωµής πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Αυγούστου. 

●  Ενισχυµένος τον Ιούνιο, ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος και 
ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία, ενώ 
σηµαντική βελτίωση εµφανίζει ο ∆είκτης Καταναλωτικής Εµπι-
στοσύνης,  σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οικο-
νοµικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ στον τοµέα της Βιοµηχανίας. Συ-
γκεκριµένα, ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος βελτιώθηκε ήπια 
τον Ιούνιο, φτάνοντας τις 101 µονάδες (από 100,8), επίδοση 
ωστόσο που κινείται χαµηλότερα της αντίστοιχης περσινής 
(102,1).

●  Αύξηση της µισθωτής απασχόλησης τον Ιούνιο καταδεικνύουν τα 
αποτελέσµατα του πληροφοριακού συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ»  κα-
θώς προέκυψε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κα-
τά 31.407 θέσεις εργασίας. Συγκεκριµένα, µε βάση τα στοιχεία των 

ροών µισθωτής απασχόλησης του Ιουνίου 2019, οι αναγγελίες 
πρόσληψης ανήλθαν σε 289.489, ενώ οι αποχωρήσεις σε 
258.082. Από τις 258.082 συνολικά αποχωρήσεις, οι 93.144 ήταν 
οικειοθελείς και οι 164.938 από καταγγελίες συµβάσεων αορί-
στου χρόνου ή λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου.

●  Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραµµα προώθησης 
της αυτοαπασχόλησης του ΟΑΕ∆ µε στόχο την επιχορήγηση 
10.000 ανέργων, ηλικίας από 18 έως 66 ετών. Στο πρόγραµµα 
µπορούν να ενταχθούν ακόµη και οφειλέτες του ΕΦΚΑ.

●  Βασική προϋπόθεση συµµετοχής είναι οι άνεργοι να είναι εγγε-
γραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης 
της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας στη ∆ΟΥ. Μάλιστα, θα 
µπορούν να ενταχθούν και όσοι είχαν προηγούµενη επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα αρκεί να την έχουν διακόψει έως 31/12/2011. 

●  Επιδότηση µπορούν να δικαιωθούν ακόµη και όσοι οφείλουν 
εισφορές που αφορούν προηγούµενη επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση. Θα αποκτούν 
ενηµερότητα λόγω της υπαγωγής τους στο πρόγραµµα του 
ΟΑΕ∆ και θα παραµένουν ενήµεροι για όσο διάστηµα είναι 
συνεπείς µε τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 

●  Ο εργαζόµενος που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστη-
µα ΕΡΓΑΝΗ µπορεί πλέον να ενηµερώνεται µέσω της ιστοσελί-
δας  https://employees.yeka.gr. για τη σύµβαση εργασίας του αν 
είναι αορίστου ή ορισµένου χρόνου, τον µισθό του, το ωράριο 
εργασίας αλλά και για τα ένσηµα που του έχει δηλώσει ο εργο-
δότης του. Παράλληλα, ο εργαζόµενος µπορεί να ενηµερωθεί 
κατά αυτόν τον τρόπο και για την νόµιµη υπερωριακή απασχό-
ληση αλλά και για την άδεια που δικαιούται.

●  Κεραµέως: Κανονικά στις 8:15 το κουδούνι στα σχολεία. Το 
ωράριο λειτουργίας των σχολείων θα παραµείνει ως έχει, δή-
λωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραµέως µιλώντας στον 
ΣΚΑΪ.  Συγκεκριµένα, η υπουργός τόνισε πως «δεν θα αλλάξει 
τίποτα στο ωράριο λειτουργίας των ∆ηµοτικών, των Γυµνασί-
ων και των Λυκείων και θα ανοίγουν κανονικά στις 8.15 το 
πρωί» και όχι στις 9:00, όπως είχε αποφασίσει η προηγούµε-
νη κυβέρνηση. Η κ. Κεραµέως ανέφερε επίσης πως θα προ-
σληφθούν κανονικά οι 4.5000 εκπαιδευτικοί για τα σχολεία 
ειδικής αγωγής και το σύστηµα των εξετάσεων για τα πανεπι-
στήµια δεν θα αλλάξει για την εποµένη χρόνια.
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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 

Ειδήσεις από τον νεοεκλεγέντα ∆ήµαρχο  Σπύρο Βρεττό 

Επιστολή  διαµαρτυρίας για
την µετεγκατάσταση 

των υπηρεσιών της ∆.Ο.Υ. Αχαρνών
Προς:      ∆ιοικητή Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων
κ. Γεώργιο Πιτσιλή
Καραγιώργη Σερβίας 10 -    101 84 Αθήνα
Κοιν. :    Υφυπουργό Οικονοµικών

Θέµα: «∆ιαµαρτυρία για την µετεγκατάσταση των
υπηρεσιών της ∆.Ο.Υ. Αχαρνών σε   όµορο ∆ήµο»
Κύριε ∆ιοικητά,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας εκφράσω την 
πλήρη αντίθεσή µου στην ενδεχόµενη µετεγκατάσταση των 
υπηρεσιών της ∆.Ο.Υ. Αχαρνών (1302), καθώς πρόσφατα, 
περιήλθε στην αντίληψή µου ότι σχεδιάζεται η µεταφορά 
των υπηρεσιών της σε όµορο ∆ήµο.
Σας γνωρίζω ότι ο ∆ήµος Αχαρνών σήµερα έχει πληθυσµό 
που αγγίζει τους 150.000 κατοίκους και επιπλέον υπάρχει 
µεγάλη συγκέντρωση βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επι-
χειρήσεων. Μια τέτοια ενέργεια, εάν υλοποιηθεί από µέ-
ρους σας, θα προσθέσει ένα επιπλέον σοβαρό πρόβληµα 
στα ήδη υφιστάµενα, καθώς όπως γνωρίζετε αρκετές υπη-
ρεσίες της προαναφερθείσας ∆.Ο.Υ. έχουν ήδη µεταφερθεί 
στη ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, µε αποτέλεσµα οι δηµότες των Αχαρ-
νών να δυσκολεύονται στην εξυπηρέτησή τους.
Είµαι βέβαιος πως στα πλαίσια των θεσµικών µας ρόλων, 
µπορούµε να έχουµε µια αγαστή συνεργασία, τόσο για το 
καλό του ∆ήµου Αχαρνών, όσο και για το δηµόσιο συµφέ-
ρον. Παραµένω στη διάθεσή σας για την κατάθεση προτά-
σεων και την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.

Με εκτίµηση,
Σπύρος Βρεττός

Νεοεκλεγείς ∆ήµαρχος Αχαρνών

Επέστρεψε «στα παλιά του ληµέρια»
ο Γιάννης Μίχας ... 

Εξελέγη Πρόεδρος της Β’ βάθµιας 
Σχολικής Επιτροπής 

Ο Γιάννης Μίχας εκλέχθη-
κε Πρόεδρος της ∆ευτερο-
βάθµιας Σχολικής Επιτρο-
πής του ∆ήµου Αχαρνών 
µετά από πρόταση του νε-
οεκλεγέντα δηµάρχου 
Σπύρου Βρεττού και µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αχαρνών. 

Η εκλογή νέου προέ-
δρου στην ∆ευτεροβάθµια 
Σχολική Επιτροπής κρίθηκε 
αναγκαία καθώς η θέση είχε 
µείνει κενή µετά την παραί-
τηση της πρώην προέδρου 
Ιωάννας Αναστασοπούλου. 

Κενές άλλωστε είχαν µείνει και οι θέσεις του Αντιπροέ-
δρου και του µέλους στην κατηγορία των ∆ηµοτών, οι οποί-
ες καλύφθηκαν από τους Ιωάννη Καλάργαλη και Σωτήρη 
Μπίστα. 

Για την ιστορία αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Γιάννης Μίχας 
και ο Γιάννης Καλάργαλης έχουν ήδη εµπειρία καθώς επί 
δηµαρχίας του Σωτήρη Ντούρου έχουν διατελέσει πρόεδροι 
της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής. 

Όσο για το έργο που καλούνται να επιτελέσουν είναι 
αναµφίβολα ουσιαστικό καθώς θα πρέπει να πάρουν απο-
φάσεις για την εύρυθµη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων 
εν µέσω θέρους, όπως τη συντήρηση κι επισκευή των Σχο-
λικών Κτηρίων τη χρηµατοδότηση τους, κ.α. 

Τους ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. 

Ενηµέρωση και προτάσεις
ζήτησε από τους επικεφαλής 
των υπηρεσιών του ∆ήµου
ο κ. Σπύρος Βρεττός 
Τις πρώτες του επαφές µε τις υπηρεσίες του 
∆ήµου πραγµατοποίησε το προηγούµενο δι-
άστηµα ο νεοεκλεγείς ∆ήµαρχος Αχαρνών, 
κ. Σπύρος Βρεττός. Είχε προηγηθεί µια σειρά 
επιστολών µε αποδέκτες τους επικεφαλής 
των ∆ιευθύνσεων και των Αυτοτελών Τµηµάτων του ∆ήµου, µε τις 
οποίες ζήτησε αναλυτική ενηµέρωση για επιµέρους ζητήµατα που 
άπτονται των αρµοδιοτήτων τους. 

Συγκεκριµένα επιστολές εστάλησαν προς τις ∆ιευθύνσεις: Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ∆ιοικητικών Υπηρε-
σιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού, ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρ-
µογών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Κοινωνικής 
Πολιτικής και προς τα Αυτοτελή Τµήµατα: Συντήρησης ∆ιαχείρισης Στό-
λου, Πολιτικής Προστασίας, Νοµικής Υπηρεσίας και ∆ιαχείρισης ∆ηµο-
τικών Κοιµητηρίων. 

Ο κ. Σπύρος Βρεττός ζήτησε αρχικά να ενηµερωθεί αναλυτικά για όλα 
τα τρέχοντα θέµατα κάθε υπηρεσίας, για τον τρόπο λειτουργίας τους, τις 
προγραµµατισµένες ενέργειες, εκκρεµείς υποθέσεις κ.α. Παράλληλα, ζή-
τησε να ενηµερωθεί για τις ενέργειες των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων σε θέ-
µατα πυρασφάλειας και καθαριότητας, εφιστώντας τους την προσοχή προ-
κειµένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις. Τέλος καλεί τους επικε-
φαλής των υπηρεσιών να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις µε στόχευ-
ση την καλύτερη δυνατή λειτουργία κάθε υπηρεσίας, έχοντας απόλυτη 
επίγνωση των προβληµάτων, των δυνατοτήτων και των αναγκών κάθε 
υπηρεσίας ξεχωριστά. 

Με τον τρόπο αυτό και σεβόµενος όλες τις δηµοκρατικές διαδικασίες 
οι οποίες δεν του δίνουν επιπλέον αρµοδιότητες την τρέχουσα περίοδο, ο 
νεοεκλεγείς ∆ήµαρχος Αχαρνών επιχειρεί µια πρώτη χαρτογράφηση των 
αναγκών του ∆ήµου, πάνω στην οποία θα εργαστεί µαζί µε τους συνεργά-
τες του από την 1η Σεπτέµβρη, όταν και θα αναλάβει τα καθήκοντά του. 
Τότε θα έχει πλέον την δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση του προ-
γράµµατός του, ανακοινώνοντας συγκεκριµένους στόχους ανά τοµέα. 
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Eυχαριστήριο από τον πρόεδρο του συλλόγου Κρητών Αχαρνών
Εκ µέρους του ∆Σ και σαν Πρόεδρος του Συλλό-

γου Κρητών Αχαρνών, ευχαριστώ όλα τα µέλη και 
τους φίλους του συλλόγου που µας τίµησαν µε την 
παρουσία τους και διασκέδασαν µαζί µας στο µεγά-
λο µας καλοκαιρινό κρητικό παραδοσιακό γλέντι, 
που έγινε στο διαµορφωµένο και επιµεληµένο προ-
αύλιο χώρο µας, το Σάββατο 29/6/2019. 

Ευχαριστώ το ∆Σ του συλλόγου για τη συνεχή και 
µεγάλη του προσπάθεια να οργανώσει και να ανταπο-
κριθεί στις δύσκολες απαιτήσεις της εκδήλωσης.

Ευχαριστώ τα παιδιά και τους µεγάλους των χο-
ρευτικών µας τµηµάτων, για την άψογη και υπερή-
φανη εµφάνισή τους.

Ευχαριστώ τους µαθητές από τα µουσικά τµήµα-
τα λύρας – λαγούτου –µαντολίνου, που ανέβηκαν 
στην σκηνή και εντυπωσίασαν µε την πρόοδό τους. 

Ευχαριστώ την Οµάδα Κρητικού Τραγουδιού για 
την πρώτη και επιµεληµένη καλλιτεχνική της παρου-
σία και επίσης τους καλλιτέχνες Σ. Μαρεντάκη (λύ-
ρα) και Α. Παπαδάκη (λαούτο) που την συνόδεψαν. 

Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς που πάντοτε 
είναι δίπλα µας, συνδράµουν και υποστηρίζουν οι-
κονοµικά τις εκδηλώσεις µας. 

Ευχαριστώ όλους τους εθελοντές που µας βοή-
θησαν στην προετοιµασία της εκδήλωσης και την 
εξυπηρέτηση των καλεσµένων.

Ευχαριστώ τον καλλιτέχνη Γιώργο Ζερβάκη και 
τους συνεργάτες του που ξεσήκωσαν τον κόσµο και 
µας διασκέδασαν µέχρι το πρωί. 

Ευχαριστώ τους ∆ασκάλους του συλλόγου µας 
για τη συνεχή τους προσπάθεια να διδάξουν τους µα-
θητές µας και συγκεκριµένα: 

Το δάσκαλο του χορού Κ. Κυριακάκη , το δά-
σκαλο της Οµάδας Κρητικού Τραγουδιού Γ. Κακλή, 
το δάσκαλο Λύρας ∆. Κορνηλάκη, το δάσκαλο Λα-
ούτου-Μαντολίνου Ν. Καραβυράκη και την δασκά-
λα του θεατρικού τµήµατος Έλσα Σταυρουλιδάκη. 

Τέλος, ευχαριστώ τον νέο-εκλεγέντα ∆ήµαρχο 
Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό για την παρουσία του, 
τους εκλεγµένους ∆ηµοτικούς και Περιφερειακούς 
συµβούλους, τους υποψηφίους βουλευτές και τέως 
Υπουργούς και όλους τους αντιπροσώπους άλλων 
Κρητικών Σωµατείων και Συλλόγων που τίµησαν την 
εκδήλωσή µας µε την παρουσία τους. 

Σας εύχοµαι καλό καλοκαίρι και τον Σεπτέµβριο 
σας περιµένοµε όλους µε υγεία. 

Για το ∆.Σ.   
Ο Πρόεδρος, ∆ηµήτρης Γιαννούλης

Με  επιτυχία το καλοκαιρινό γλέντι του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών 

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η διοργάνωση του µεγάλου κα-
λοκαιρινού Κρητικού παραδοσιακού γλεντιού του Συλλόγου 
Κρητών Αχαρνών που πραγµατοποιήθηκε στο διαµορφωµένο 
και επιµεληµένο προαύλιο χώρο του συλλόγου, το Σάββατο 
29/6/2019. 

Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και όλοι διασκέδα-
σαν και γεύτηκαν τα υπέροχα κρητικά εδέσµατα, το πιλάφι µε το 
βραστό και το αντικριστό κρέας που µε µεγάλη δεξιοτεχνία ετοιµά-
στηκε από ειδικούς.  Σε µεγάλα κέφια βρέθηκε και το κρητικό µου-

σικό σχήµα του Γιώργου Ζερβάκη (λύρα –τραγούδι), που µας δια-
σκέδασε ασταµάτητα µέχρι το πρωί. 

Οι µαθητές από τα µουσικά τµήµατα λύρας – λαγούτου –µαντο-
λίνου ανέβηκαν στην σκηνή και εντυπωσίασαν µε την πρόοδό τους. 
Τα χορευτικά τµήµατα επίσης ξεσήκωσαν τον κόσµο και η οµάδα 
κρητικού τραγουδιού του συλλόγου συνοδευόµενη από τους Σε-
ραφείµ Μαρεντάκη (λύρα) και Αντρέα Παπαδάκη (λαούτο) απέσπα-
σε το χειροκρότηµα του κόσµου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους 

και ευχαρίστησε τα µέλη του ∆Σ, τους χορηγούς και όλους όσους 
εθελοντικά προσφέρθηκαν και βοήθησαν για την επιτυχία της βρα-
διάς. Αναφέρθηκε επίσης στις δραστηριότητες και στις µελλοντικές 
επιδιώξεις του συλλόγου και προσκάλεσε τον νεοεκλεγέντα ∆ή-
µαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό για ένα σύντοµο χαιρετισµό. 

Αµέσως µετά ξεκίνησε το κέφι, η διασκέδαση και ο χορός. 
Παρευρέθηκαν και τίµησαν µε την παρουσία τους το Σύλλογο 

: Ο νέος ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός  υποψήφιοι Βουλευτές Ανατ. Ατ-
τικής, Εκπρόσωποι  φορέων και Συλλόγων.

Οι Ηπειρώτες Αχαρνών, αλλά και οι φίλοι των 
Ηπειρωτών αντάµωσαν ξανά το Σάββατο 29 
Ιουνίου 2019 στο Λόφο του Προφήτη Ηλία 
που γέµισε ζωή και πληµµύρισε από φωνές, 
χρώµατα και ηπειρώτικες µελωδίες, οι οποίες 
µίλησαν στις καρδιές των παρευρισκόµενων. 

Η βραδιά ξεκίνησε µε την έλευση των µουσι-
κών που ως τις πρώτες πρωινές ώρες ξεσήκωσαν 
τον κόσµο. Η ζυγιά του Ναπολέοντα ∆άµου και 
η φωνή του Αντώνη και του Θωµά Κυρίτση, µε 
τη βοήθεια των υπόλοιπων µουσικών της ορχή-
στρας, απογείωσε το κέφι και µετέτρεψε το λόφο 
του Προφήτη Ηλία σε ένα µεγάλο χοροστάσι. 

Ακολούθως άρχισε η προσέλευση του κό-
σµου που κατέκλυσε το λόφο για άλλη µια φο-
ρά, δίνοντας έτσι ζωή στο 15ο Ηπειρώτικο Πανη-

γύρι. Αξίζει να σηµειωθεί πως στην εκδήλωση 
αυτή παρευρέθηκε πλήθος επισήµων, τόσο από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο και από την κε-
ντρική εξουσία, καθώς επίσης και πλήθος εκπρο-
σώπων των πολιτιστικών φορέων του ∆ήµου 
Αχαρνών, αλλά και των όµορων ∆ήµων, τους 
οποίους υποδέχθηκε εγκάρδια και ευχαρίστησε 
για την παρουσία τους η Πρόεδρος του ∆.Σ. της 
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών κυρία Μελποµέ-
νη Καράλη. 

Το παιδικό χορευτικό της Ένωσης Ηπειρωτών 
άνοιξε το χορό, κέρδισε το πιο ζεστό χειροκρότη-
µα του κόσµου και απέδειξε ότι η ηπειρώτικη πα-
ράδοση, όχι µόνο έχει βαθιές και ζωντανές ρίζες, 
αλλά συνεχίζεται επάξια από άξιους απόγονους 
των Ηπειρωτών και όχι µόνο. 

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η ενήλικη χο-
ρευτική οµάδα που παρουσίασε χορούς από το 
ιστορικό Σούλι και µας µετέφερε σε µια άλλη 
εποχή. Οι χορευτικές ικανότητες των ενήλικων 
χορευτών, υπό την καθοδήγηση του χοροδιδά-
σκαλου της Ένωσης Ηπειρωτών Θεοφάνη Με-
ντή, σε συνδυασµό µε τις Σουλιώτικες φορεσιές 
τους µάγεψαν τους παρευρισκόµενους, προκα-
λώντας το δέος µικρών και µεγάλων, αλλά και 
ρίγη συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας. 

Η βραδιά συνεχίστηκε µε ξέφρενο γλέντι και 
χορό από τον κόσµο µέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. 

Στο σηµείο αυτό, η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρ-
νών οφείλει και αποδίδει θερµές ευχαριστίες 
στους δωροθέτες αυτής της εκδήλωσης, που δεν 

είναι άλλοι από τους ιδιοκτήτες των αρτοζαχαρο-
πλαστείων «Ηπειρώτικο-Αφοί Πέλεχα», οι οποί-
οι για µια ακόµα χρονιά στάθηκαν στο πλευρό 
µας, ενισχύοντας την Ένωση Ηπειρωτών Αχαρ-
νών σε οτιδήποτε χρειάστηκε. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδουµε στα µέλη 
των χορευτικών µας οµάδων που συµµετείχαν 
και σε αυτό το αντάµωµα και τους συγχαίρουµε 
για την άψογη έµφανισή τους. Αποτελούν και 
αποτελούσαν πάντα το στολίδι της Ένωσης Ηπει-
ρωτών Αχαρνών, για άλλη µια φορά έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό και µας έκαναν πραγµατι-
κά υπερήφανους. 

Ευχόµαστε σε όλους Καλό Καλοκαίρι, Καλή 
Ξεκούραση και ανανεώνουµε το ραντεβού µας 
στο 16ο Ηπειρώτικο Πανηγύρι. 

Ηπειρώτικη βραδιά στο 15ο  Πανηγύρι 
της   Ένωσης  Ηπειρωτών  Αχαρνών 
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41 ΧΡΟΝΙΑ  ∆ΙΑΚΟΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΟ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΩΝ.  ΠΡΙΜΠΑ

Είναι  µεγάλη ευτυχία  να θυµόµαστε  µε θαυµασµό 
και αναγνώριση,  µια  πορεία Ιερέα,  σαράντα  δύο  
χρόνων, στην ίδια Ενορία. 

Η πολύχρονη   διακονία   ενός  ιερωµένου µε 
βαθµό Ιερέως στη  συνοικιακή  ενορία  Αγίου ∆ηµη-
τρίου  στις Αχαρνές, του  πρωτοπρεσβύτερου  πα-
τρός  Κωνσταντίνου  Πρίµπα,  υπηρετώντας  τον  δύ-
σκολο δρόµο του  Θεού  και των ανθρώπων, µνη-
µονεύοντας ζώντες και νεκρούς,  µε περισσή εκτίµη-
ση και σεβασµό  προς όλους. 

Όλα αυτά τα χρόνια  πέρασαν  µέσα από πολλές 
δοκιµασίες, άλλες  ευχάριστες µα πιο πολύ δυσάρε-
στες και δύσκολες,  τόσο για τον άνθρωπο, όσο και 
για τον ιερωµένο  Κωνσταντίνο Πρίµπα.  

Τα ξεπέρασε  όµως  όλα µε την δύναµη της πίστης  
στο   Θεό.

Με την δύναµη της ψυχής  του,  έδωσε τον καλύ-
τερο εαυτό του, στην  αγάπη του για  το  ποίµνιο του, 
τον απεριόριστο σεβασµό του στους  ιεραρχικά 
ανωτέρους του, στον σεβασµιότατο Μητροπολίτη 
και Αγίους Πατέρες. 

Οφίκια   στα   41  χρόνια   διακονίας, του  αποδό-
θηκαν  όλα κατά την πρώτη δεκαετία.

Πάµπολες  οι χριστιανικές ενοριακές  δράσεις του 
πατρός Κωνσταντίνου Πρίµπα, κατά την διάρκεια 
της θητείας  του, µέσω του Φιλόπτωχου Ταµείου και  
της διανοµής τροφίµων σε εβδοµαδιαία βάση, στους 
απόρους ενορίτες της περιοχής.

Αγωνίστηκε  για την απόκτηση  οικοπέδου,  για 
την ανέγερση νέου περικαλλούς Ιερού Ναού, υπο-
σχέσεις πολλές από όλους, τους  κυβερνώντες, δυ-
στυχώς το αίτηµα βρίσκεται σε εκκρεµότητα και υπό 
έγκριση.

13ο  Αντάµωµα 
Θεσσαλών Αχαρνών
Μια ακόµη χορευτική χρονιά γεµάτη µε πλούσια 
δράση και επιτυχίες µε αποκορύφωµα το 13ο 
Αντάµωµα έφτασε στο τέλος της .

Θελουµε να ευχαριστήσουµε θερµά όλους 
εσάς που βρεθήκατε δίπλα µας µέχρι το τέλος ..!! 

Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουµε τους επισήµους 
,τους χορηγούς µας ,τα παιδιά των χορευτικών 
τµηµάτων ,τα µέλη µας , τους χοροδιδάσκαλους 
και όλο το ∆Σ ..!

Ανανεώνουµε το ραντεβού µας για 10 Σεπτεµ-
βρίου ηµέρα Τρίτη 8:00 µµ µε πολλές εκπλήξεις 
.....!!!       ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ..

Ενός λεπτού σιγή για τον Μπάµπη Χολίδη στα «Ευκλείδεια 2019» 
Την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019 δίπλα από το κτί-
ριο της Λέσχης µας έλαβε χώρα το διήµερο, για πρώτη φορά, πα-
νηγύρι της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών και Αττικής «Ο Καπετάν Ευ-
κλείδης», «Ευκλείδεια 2019». 

Η προσέλευση του κόσµου ήταν ιδιαίτερα µεγάλη και το κέφι έµει-
νε αµείωτο µε πολύ χορό και τραγούδι µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
παρέα µε τους καλλιτέχνες: Χαλκίδη Στέλιο στη λύρα και στο τραγού-
δι, Κωστελίδη Κώστα στη λύρα και στο τραγούδι, Τσιλικίδη Γιώργο 
στο τραγούδι, Κοσµίδη ∆ηµήτρη στη λύρα, Ιωακειµίδη Ανέστη στο 
τραγούδι, Ευθυµιάδη Κώστα, Σιδηρόπουλο Νίκο και Παρασκευόπου-
λο Βασίλη στο νταούλι, Κοσµίδη Χριστόφορο στο αγγείο, Καρασαβ-
βίδη Κώστα και Βλάση Αντώνιο στα ντραµς, Σαντσαρίδη Στάθη και Βα-
σιλειάδη Στέλιο στα πλήκτρα. 

Αποδίδοντας τον ελάχιστο φόρο τιµής στον σπουδαίο αθλητή Πο-
ντιακής καταγωγής και πρώην πρόεδρο της Λέσχης µας, Μπάµπη Χο-
λίδη, ο οποίος διέπρεψε στην ελληνορωµαϊκή πάλη όντας και Ολυ-
µπιονίκης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή ενώ έγινε αναφορά στο πρό-
σωπό του από τον Ολυµπιονίκη, 2ο Παγκόσµιο Πρωταθλητή και πρώ-
ην προπονητή της Εθνικής Οµάδας Πάλης, κ. ∆εσκουλίδη Ηρακλή, ο 
οποίος τον έζησε για πολλά χρόνια από κοντά. 

Επίσης την Παρασκευή 5 Ιουλίου τη βραδιά µας πλαισίωσε το χο-
ρευτικό συγκρότηµα του Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου «Ακρίτες 

του Πόντου».  Το Σάββατο 6 Ιουλίου τη βραδιά άνοιξε το τµήµα ντα-
ουλιού της Λέσχης µε ένα σόλο νταουλιού από τον Χρήστο Μαυρίδη, 
ο οποίος έχει αναλάβει τα µαθήµατα νταουλιού που γίνονται στη Λέ-
σχη µας, και τους µαθητές του: Σετελίδη Χαράλαµπο, Σιδηρόπουλο 
Λάζαρο και Ηλιάδη Θοδωρή ενώ έγινε παρουσίαση Παραδοσιακών 
χορών από το µικρό και µεγάλο χορευτικό της Λέσχης.

Μέλη και φίλοι του συλλόγου παρευρέθηκαν στην καθιερωµένη 
αυτή γιορτή της Λέσχης µας και γιόρτασαν µαζί µας τα 40 χρόνια από 
την ίδρυσή της. Μέλη πολιτιστικών φορέων και συλλόγων, ποντια-
κών και µη, µας τίµησαν µε την παρουσία τους, όπως και εκπρόσωποι 
της νέας ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Αχαρνών και τους ευχαριστού-
µε θερµά για αυτό. 

Κατά τη διάρκεια και των δύο ηµερών, προβλήθηκε βίντεο το 
οποίο ήταν µια ανασκόπηση από την ίδρυση της Λέσχης µας, του πρώ-
του κτιρίου, τις δράσεις αναφορικά µε την διατήρηση και ανάδειξη του 
ποντιακού πολιτισµού, το πολιτιστικό και κοινωνικό έργο της Λέσχης 
µέχρι και σήµερα.

Τέλος  πολλές  ευχαριστίες  στα µέλη του χορευτικού τµήµατος που 
µερίµνησαν για την διευθέτηση όλων των λεπτοµερειών για την επι-
τυχηµένη έκβαση του πανηγυριού αλλά και όλους όσους µας στήρι-
ξαν µε την παρουσία τους. 

Καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Σεπτέµβρη
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ το γένος 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και  η   ΗΛΙΑ∆ΟΥ  ∆Ι-
ΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ 
το γένος ∆ΙΛΓΕΡΙ∆Η  που γεννήθηκε 
στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γά-
µο που θα γίνει στον Ι.Ν. Άγιου Γε-
ωργίου στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΕΣ – ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ  ΑΛΕΞΙΟΣ  του  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ   και της  ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ   
το γένος  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ   που γεν-
νήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί  
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  και  η   ΤΑ-
ΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ  ΑΝΝΑ  του ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ    και  της   ΓΚΑΛΙΝΑ  το γένος  ΡΟ-
ΧΟΡΟΒΑ, που γεννήθηκε στην  ΑΘΗ-
ΝΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως 
θα έλθουν σε γάµο   που θα τελεστεί 
στα   ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    της  
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ   το γένος  ΣΤΡΑΤΗ    
που γεννήθηκε στην   ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί  στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
και  η  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ   ΕΙΡΗΝΗ   
του  ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   και 
της  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  το γένος  ΘΕΟ∆Ω-
ΡΟΥ, που γεννήθηκε στο ΑΘΗΝΑ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως θα έλθουν 
σε γάµο   που θα τελεστεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΑΡΘΑΣ το γέ-
νος ΚΕΤΙΚΗ, που γεννήθηκε στον 
ΧΟΛΑΡΓΟ  και  κατοικεί  στα  ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ και η ΓΚΑΜΠΑΛΗ  ΦΑΝΗ  
του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΣ το γένος ΤΟΜΠΡΟΥ που γεν-
νήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πρόκειται να πα-
ντρευτούν, ο γάµος θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής   στη  
ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ  και  της  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ  το γένος   
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στην   
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ,  και  η   ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙ-
ΝΑ    του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ    και  της   ΝΑΥΣΙ-
ΚΑΣ  το γένος  ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, που 
γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλω-
σαν πως θα έλθουν σε γάµο   που θα τε-
λεστεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ – 
ΑΧΑΡΝΩΝ   – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΣΙΡΙΝΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  ΙΩΑΝ-
ΝΗ  και της ΟΛΓΑΣ  το γένος  ΕΜΠΟ-
ΛΙ∆ΟΥ  που γεννήθηκε στην   ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ,  και  η   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ   
ΚΥΡΙΑΚΗ  του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   και της  
ΣΟΦΙΑΣ  το γένος  ΜΕΝΤΙΚΙ∆ΟΥ, που 
γεννήθηκε στην ΝΕΑ  ΙΩΝΙΑ  - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ   και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως θα έλθουν 
σε γάµο   που θα τελεστεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΑΠΑΘΕΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και  της  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ   
το γένος   ΜΠΑΓΙΑ , γεννήθηκε στην 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ   και κατοικεί 
στις   ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΜΑ-
ΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ    ΣΩΤΗΡΙΑ   του  ΦΩ-
ΤΙΟΥ   και της  ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το γένος  ΣΤΕ-
ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, γεννήθηκε στην  ΛΑΡΙ-
ΣΑ  και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ,  δηλώνουν πως θα έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στην  ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ  
-   ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΑΒΙ∆ΗΣ  ΓΚΟΡ∆ΗΣ  του  ΑΝ-
∆ΡΕΑ   και της ΝΑΝΤΙΑΣ  το γένος  
ΓΑΒΡΙ∆Η  που γεννήθηκε στο    ΝΙΣΣ  
-  ΣΕΡΒΙΑΣ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ   – ΑΤΤΙΚΗΣ,  και  η   ΚΟΣΜΙ-
∆ΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ  του  ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥ   και της  ΕΛΕΝΗΣ  το γένος  
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ , που γεννήθηκε 
στο ΑΘΗΝΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν 
πως θα έλθουν σε γάµο   που θα τε-
λεστεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
του  ΠΑΥΛΟΥ  και της ΕΛΕΝΗΣ  το γέ-
νος  ΓΙΑΝΝΙ∆Η   που γεννήθηκε στην   
ΤΑΣΚΕΝ∆Η – ΟΥΣΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  και κα-
τοικεί  στα  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
και  η  ΤΣΑΡΒΑΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ του ΛΕΟ-
ΝΤΙΟΥ   και της  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ  το γένος  
ΚΥΒΕΛΙ∆Η, που γεννήθηκε στο ΑΘΗ-
ΝΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στα  ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως θα 
έλθουν σε γάµο   που θα τελεστεί στα   
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ  ΘΩΜΑΣ   του   ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ  και της  ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ  το γένος  
ΜΟΥ∆ΑΤΣΑΚΗ  που γεννήθηκε στο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  –  ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί  στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  και  η    ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ  -  ΛΟΥΚΙΑ  
του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   και της   ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  
το γένος  ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ, που γεννήθη-
κε στο ΑΘΗΝΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν 
πως θα έλθουν σε γάµο   που θα τελε-
στεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

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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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
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 
Eισιτήριο 25€

26/07  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/  «ΤΟ ∆ΙΚΟ ΜΑΣ ΣΙΝΕΜΑ»ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ
Eισιτήριο 25€  Αναχώρηση 19:30

27/07  ΣΑΒΒΑΤΟ /   ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  
Ι.ΜΟΝΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - Ι.ΜΟΝΗ              ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Εισιτήριο 17€  

28/07  ΚΥΡΙΑΚΗ /  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΤΗΝΟΣ  
Εισιτήριο: 55 €  µε λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

30/08 – 01/09 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
Ι.ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ - ΣΥΜΗ-ΡΟ∆ΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΤΥΜΒΟ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:08:30  ΕΠΙΣΤΡΟ-
ΦΗ:13:30  
Εισιτήριο 5€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
■ 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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ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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 την ΚΥΡΙΑΚΗ 21  Ιουλίου 2019  και ώρα  09.30 π.µ.,  
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-
κου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-

µένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΛΕΚΚΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: Μαρία 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ :  Παναγιώτα  και  ∆ηµήτριος Λεµπέσης, 
Χρήστος  και  Αποστολία Λέκκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :  Σταµάτης, Κωνσταντίνος, Αγγελική, Μαρία
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΓΚΙΚΑ»

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Ιουλίου 2019 και ώρα  09.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής της πολυαγαπηµένης µας, Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και  Θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΡΑΠΤΗ
(Το γένος ∆ηµ. Κουµπούρη)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Σπύρος 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Σοφία  και  Μανώλης Παρδάλης,  Κωνσταντίνος Ράπτης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Νίκος, Αικατερίνη
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Μαρία  και  Ευάγγελος  Ρούσσης, 

Γαρυφαλλιά χήρα Κων. Κουµπούρη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ   20  Ιουλίου 2019 και ώρα  09.30 π.µ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥ-
ΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πο-

λυαγαπηµένης µας Συζύγου, Μητέρας, Κόρης, Γιαγιάς, Αδελφής και  Θείας

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ (ΜΑΤΑΣ)  ΙΩΑΝ. ΠΑΓΩΝΑ
(Το γένος Ιωαν. Ράπτη) 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Πηγή και  Ανδρέας Σιαµπαλιώτης, Ελένη  και  Γιώργος Κατάρας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Θωµάς-Μάριος, Κωνσταντίνος, Σταµατίνα - Χριστίνα
Η ΜΗΤΕΡΑ : Ελένη χήρα Ιωάν. Ράπτη

ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ : Γιώργος  και  Στέλλα, Ράπτη -Γεωργία  και  Κωνσταντίνος ∆ίελας
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

Τελούµε την Σάββατο 20 Ιουλίου 2019 και ώρα 09.00  π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου – Αχαρναί, για την ανά-

παυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας

∆ΗΜΗΤΡΑΣ  χήρας ΚΩΝ. ∆ΑΜΑΣΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ:  Αναστάσιος  και  Βερονίκη Μουστακάτου, 

Μαρία  και  Παύλος ∆ερµιτζάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος, ∆ήµητρα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο Ραντεβού   της «ΜΑΡΙΩΣ»

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
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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

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

3ΜΗΝΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ   

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Ιουλίου 2019 και ώρα  09.30 π.µ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας, Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ  ∆ΗΜ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  ∆ηµήτριος 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ιωάννης  και  Αλεξάνδρα,  Κωνσταντίνος  και  Φλώρα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ∆ηµήτρης, Γιώργος, Μάριος 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΓΚΙΚΑ

Εις  τον Ιερόν Ναόν  Αγίου ∆ηµητρίου – Αχαρνές, ΤΕΛΟΥΜΕ  
την ΚΥΡΙΑΚΗ   21  Ιουλίου 2019  και ώρα 9:30 π.µ.,  

µε την συµπλήρωση  τριών  µηνών  από τον  θάνατο της, ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  της πολυαγαπηµένης µας 

ΕΥΤΥΧΙΑΣ    ΠΡΙΜΠΑ
«Πρεσβυτέρας»

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:  Ιερεύς  Κωνσταντίνος   Πρίµπας

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο  καφές θα προσφερθεί  στο Πνευµατικό Κέντρο του Ναού
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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 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ   πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτερα 

µαθήµατα, σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. 
Εικοσαετής εµπειρία, µεταδοτικότητα. Τιµές λο-
γικές. Τηλ. 6972 695300. 5∆227.

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

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. 

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

22/7/2019    ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 2102465660

23/7/2019   ΤΡΙΤΗ ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 
2102465432

24/7/2019   ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Πλ. Αγίου Νικολάου 8. ΤΗΛ. 2102467156

25/7/2019   ΠΕΜΠΤΗ ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ Αρι-
στοτέλους 309. ΤΗΛ. 2102448558 , 
6972633576

26/7/2019    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 
2102434055

27/7/2019    ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 
Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 2102462102

28/7/2019   ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. ΤΗΛ. 2102469800

29/7/2019    ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. ΤΗΛ. 2102468376

30/7/2019   ΤΡΙΤΗ ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ∆εκε-
λείας 70 .ΤΗΛ. 2102445844

31/7/2019  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕ-

ΦΑΝΟΣ Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 272. ΤΗΛ. 
2102310318

1/8/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ Λε-
ωφ. Ιωνίας 46 (Χαραυγή). ΤΗΛ. 
2102440400-800

2/8/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 2102448143

3/8/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 
Φιλώτα 50 Θρακοµακεδόνες. ΤΗΛ. 
2102430183

4/8/2019  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙ-
ΚΗ Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 2102462255

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 21/7/2019 ΕΩΣ 4/8/2019

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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