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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Μεγάλη   πολιτική  συγκέντρωση 
στα εγκαίνια  Πολιτικού  Γραφείου  
του  Βασίλη  Οικονόμου 

Η χ ώ ρ α 
μας εξα-
κολου-

θεί να βρίσκεται 
στη δίνη της οι-
κονομικής κρί-
σης εδώ και 12 
ολόκληρα χρό-
νια. Σε αυτό το 
διάστημα εκεί-
νοι που επλήγη-
σαν περισσότε-
ρο ίσως από 
οποιονδήποτε 
άλλο είναι οι 
δημόσιοι και 
δ η μ ο τ ι κ ο ί 
υ π ά λ λ η λ ο ι . 
Σταδιακά είδαν 
το εισόδημά τους να εξανεμίζεται, καθώς έγιναν σημα-
ντικές άμεσες περικοπές στην αμοιβή τους. Σε συνδυ-
ασμό με την άνοδο των τιμών και τον πληθωρισμό η 
οικονομική πίεση είναι μεγάλη. Επιδόματα εξαφανί-
στηκαν, δώρα και παροχές κόπηκαν και οι μισθοί πα-
ραμένουν στάσιμοι.

Στον Δήμο Αχαρνών οι εργαζόμενοι όμως φαίνεται 
ότι βρήκαν τον ιδανικό συμπαραστάτη των αιτημάτων 
τους κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Δήμαρχο. Ο Σπύ-
ρος Βρεττός αποδεικνύει διαρκώς πως βρίσκεται στο 
πλευρό τους και στηρίζει τις διεκδικήσεις τους και τα δί-
καια αιτήματά τους. Αποκορύφωμα της στήριξης αυτής 
είναι οι αποφάσεις του έκτακτου δημοτικού συμβουλίου 
της Δευτέρας 17 Οκτωβρίου. Με αποφάσεις που εισηγή-
θηκε η Δημοτική Αρχή και ψηφίστηκαν ομόφωνα από το 
Σώμα έγιναν αποδεκτές οι αγωγές του συλλόγου εργα-
ζομένων. Με αυτές οι εργαζόμενοι διεκδικούν δώρα και 
επιδόματα αδείας από το 2019 και εντεύθεν. 

Αυτή είναι 
όμως μόνο η τε-
λευταία κίνηση 
στήριξης γιατί 
έχουν προηγηθεί 
κι άλλες. Η διοί-
κηση Σπύρου 
Βρεττού ήταν αυ-
τή που είχε κατα-
βάλει τον Δεκέμ-
βριο του 2019 τα 
δώρα προηγού-
μενων  ε τών , 
σύμφωνα με τον 
συμβιβασμό που 
είχε γίνει νωρίτε-
ρα, πριν ακόμη 
αναλάβει τα ηνία 
του δήμου και με 

την παράταξή του στην αντιπολίτευση. Αξίζει μάλιστα να 
σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2019 είχε ψηφιστεί νό-
μος που απαγόρευε την καταβολή δώρων, αλλά βρέθη-
κε η νομική φόρμουλα για να καταβληθούν τα χρήματα. 

Στα τρία χρόνια θητείας του υπολογίζονται σε 3,5 
εκατ. ευρώ τα χρήματα που έχουν δοθεί σε ΜΑΠ, δεδου-
λευμένα, υπερωρίες και χρέη παρελθόντων ετών σε ερ-
γαζόμενους νομικών προσώπων. 

Τώρα ο Δήμος Αχαρνών γίνεται ο πρώτος που διεκ-
δικεί τα δώρα από το 2019, έχοντας μάλιστα όχι απλά… 
την ευχή της διοίκησης, αλλά και μια ομόφωνη απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα σημαντικό πλεονέ-
κτημα στην εκδίκαση της υπόθεσης. 

Παράλληλα με άλλη απόφαση, επίσης εισήγηση της 
Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος στηρίζει την αγωγή του συλ-
λόγου για τη μετατροπή των συμβάσεων covid από ορι-
σμένου σε αορίστου χρόνου. 

Να φέρουμε το Μενίδι
στην πρώτη γραμμή    

Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) 
επανεξελέγη για 4η θητεία, 
ο  Γιώργος Πατούλης

Της  Ευρώπης   Κοσμίδη
Περιφερειακής  Συμβούλου Αττικής

Έργα προϋπολογισμού 29 εκ. 313 χιλ  ευρώ στο
αναμορφωμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών 
Οριστικοποιήθηκαν οι εγκρίσεις χρηματοδότησης σημαντικών έργων για 
τις Αχαρνές και προστέθηκαν στους κωδικούς του προϋπολογισμού για 
να ξεκινήσει, το επόμενο διάστημα, η υλοποίησή τους, στη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022.  Στην ενημέ-
ρωσή του προς το σώμα του Δ.Σ, ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός τόνισε ότι 
η Δημοτική Αρχή δεν έχει αφήσει ανεκμετάλλευτο κανένα χρηματοδοτι-
κό εργαλείο σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σημειώνεται ότι στην αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και 
του Προϋπολογισμού εντάχθηκαν οι Χρηματοδοτήσεις: για την Αστική 
αναζωογόνηση (Αντώνης Τρίτσης),για την Αντικατάσταση δικτύου 
ύδρευσης στη Βαρυμπόμπη (Αντώνης Τρίτσης), για ανακύκλωση και για 
την Ανάπλαση της Λ. Καραμανλή (Ταμείο Ανάκαμψης).

Αποδεικνύει με πράξεις πως στέκεται διαρκώς στο πλευρό τους, 
και όχι με κούφια λόγια αναγνωρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους 

ΕΜΠΡΑΚΤΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ  ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ 
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Στην πολιτική δεν χρειαζόμαστε τις παλιές μεθό-
δους, με απατηλές υποσχέσεις, για εξαπάτηση 

των εκλογέων. Σήμερα χρειαζόμαστε φρέσκα μυαλά 
και ιδέες που θα μας οδηγήσουν στο αύριο. Το χθες το 
ζήσαμε και το γνωρίζουμε πολύ καλά.

Το παρελθόν θέλει μελέτη. Το μέλλον διορατι-
κότητα. Ο κόσμος έχει κουραστεί από την αντι-

παλότητα δεξιών και αριστερών, εκατό τώρα χρόνια. 
Οι κεντρώοι ψηφοφόροι αναδει-
κνύουν πάντα κυβέρνηση. Όμως 
χρειάζονται έναν ικανό και σοβα-
ρό ηγέτη. Μελετάμε το παρελθόν 
για να μην επαναλαμβάνουμε τα 
λάθη μας, και προβλέπουμε το 
μέλλον, με τα σημερινά δεδομένα  
και συγκυρίες.

Η όποια εξουσία, κυνηγάει το 
χρήμα και για πλουτισμό, 

αλλά και γιατί είναι η πλέον αληθι-
νή δύναμη.

Όσο πιο απλοϊκά είναι τα λό-
για με την σκέψη μας, τόσο 

πιο αληθινά είναι. Υπάρχουν και 
κάποιοι λαλημένοι, φευγάτοι, που πιστεύουν ότι είναι 
πάνω από την ανθρώπινοι λογική. Συμβαίνει αυτό.

Αδιόρθωτοι είναι κάποιες πολιτικές παρατάξεις 
που θέλουν με την βία και τον ετσιθελισμό να πά-

ρουν την εξουσία, ή να επιβάλουν την αναρχία. Τα κόμ-
ματα που ακολουθούν την δημοκρατική διαδικασία, 
θα είναι πάντα, εναλλάξ κυβερνήσεις.

Είναι απόλυτο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, 
να ζει όπως αυτός θέλει και του αρέσει. Αρκεί 

να μην προκαλεί με την συμπεριφορά του και να πε-
ριφρονεί, τους συνανθρώπους του. Τα δικαιώματα 
μας σταματούν, εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα 
των συμπολιτών μας.

Η πατρίδα μας, σαν φυσικά θαλάσσιος λαός, 
πρέπει πάντα να έχουμε, ισχυρό πολεμικό ναυ-

τικό και αεροπορία. Τα  χώματα μας, ξέρουμε πολύ κα-
λά πώς να τα υπερασπιζόμαστε. Το έχουμε διαχρονικά 
αποδείξει. Το διδάσκει άλλωστε η ιστορία μας.

Ένας άνθρωπος, που δεν θέλει να εργαστεί για να 
βγάλει το ψωμί του, αλλά ζει κλέβοντας τον κό-

πο των συνανθρώπων του, δεν χρειάζεται κανένα οί-
κτο, καμιά λύπηση. Δεν μιλάμε για τους συνανθρώ-
πους μας με ειδικές ανάγκες. Μιλάμε για τους τεμπέλη-
δες που το παίζουν αναξιοπαθείς. Ας αφήσουμε τις 
υποκρισίες, σωστότερο το δίκαιο και η λογική.

Ευχαρίστηση ή απόλαυση δεν είναι κάτι που το 
γεννάς ο ίδιος, αλλά και που σου το δίνει κάποιος 

συνάνθρωπος με την καλή του θέληση και το έξυπνο 
χιούμορ του. Αυτοί οι άνθρωποι μας 
είναι συμπαθείς.

Σε όλες τις ανθρώπινες  κοι-
νωνίες υπάρχουν ευφυείς 

άνθρωποι και άνθρωποι με χαμη-
λή αντίληψη. Είναι αναπόφευκτα 
μια βιολογική κατάσταση. Άλλω-
στε πως γεννήθηκε η λέξη βλαξ, ή 
η λέξη σπίρτο.

Οι νέοι μας, τα παιδιά μας, πρέ-
πει να λαμβάνουν υπ’ όψιν 

τους, και την γνώση των γερόντων, 
πέραν της βιολογικής τους ορμής. Οι 
πολιτικές ή θρησκευτικές θεωρίες εί-
ναι υποθέσεις, όχι όμως αποδείξεις.

Δεν υπάρχει μομφή ή αμαρτία, να μην λυπάσαι 
αυτούς που οι ίδιοι δεν λυπούνται τον εαυτό 

τους και ζουν σαν παράσιτα στην κοινωνία μας. Εάν αυ-
τοί δεν θέλουν, εμείς δεν μπορού-
με.

Ότι μας απαγορεύει ο νόμος 
στην Δημοκρατία για το καλό 

των πολιτών, εμείς πάμε κόντρα, για 
λόγους αντίστασης. Παραδείγματι, οι 
ώρες της κοινής ησυχίας. Τότε θα 
βγούμε βόλτα, με τα θορυβώδη δί-
κυκλα και την μουσική με τα ηχεία 
στην δυνατότερη ένταση. Εάν είχαμε 
δικτατορία, το καταλαβαίνω. Στην 
Δημοκρατία είναι απλά ηλιθιότητα. 
Μάλλον φασισμός.

Υπάρχουν μεταξύ μας άν-
θρωποι πολυτάλαντοι. Δη-

λαδή άνθρωποι που καταλαβαίνουν την κοινή λογι-
κή, ή τα κοινά αποδεκτά, σωστά, χρήσιμα, ευχάριστα 
και σοφά. Όπως οι αρχαίοι μας πρόγονοι.

Εάν προσπαθούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αυτό 
δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυ-

τό μας, δηλαδή την φύση μας, τα βιολογικά μας ένστικτα. 
Αυτό είναι δουλειά της μητέρας φύ-
σης. Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά πρέπει 
να το αποδεχθούμε και να πράττου-
με ανάλογα.

Είναι πολύ χρήσιμο ο κάθε 
άνθρωπος να γνωρίζει ανά-

γνωση και γραφή.  Δεν φτάνει 
όμως μόνον αυτό. Από την φύση 
και από ένστικτο πρέπει να ψάχνει 
και να βρίσκει απαντήσεις στις απο-
ρίες του.  Άλλο το έτοιμο φαγητό 
και άλλο να το φτιάξεις μόνος σου.

Η μοίρα μας, το έχει, να σταμα-
τούμε τους βαρβάρους Ασιάτες στην πορεία τους 

προς την Ευρώπη. Το «μολών λαβέ», του Λεωνίδα, ο 
αγώνας του Μιλτιάδη στον Μαραθώνα, η ναυμαχία του 
Θεμιστοκλή στη Σαλαμίνα.  Το αντιμετωπίζουμε και σήμε-
ρα με τους Τούρκους. Πρέπει όμως να είμαστε προετοιμα-
σμένοι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται γιατί δεν αλλάζουν τα 
ένστικτα των ανθρώπων. 

Όσο και να προσπαθούμε, δεν μπορούμε να νική-
σουμε την δύναμη του Χρήματος. Απλά γιατί το 

χρήμα δεν έχει ηθική. Οι κοινωνίες των ανθρώπων, οι 

κοινωνίες μας, ζουν με δύναμη το χρήμα, ανεξάρτητα 
από πια πηγή ή ποιόν τρόπο παράγεται.

Είναι άξιο να αναρωτηθούμε, ότι ο κάθε τεμπέλης 
άεργος και αχαΐρευτος, κάνει μικροκλοπές για να 

εξασφαλίσει μέσα στην φυλακή ένα πιάτο φαγητό και ένα 
κρεβάτι για να κοιμηθεί χωρίς κόπο; Ας το ξανασκεφτούν 
οι νομοθέτες. Και μέσα στην φυλακή πρέπει να εργάζεσαι 
και να κοπιάζεις για την τροφή σου.

Οι διαχρονικές αξίες, επιστημόνων, ιατρών, φιλο-
σόφων, καλλιτεχνών, ευεργετών και οι ηθικές αξί-

ες, ζουν εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια  γιατί είναι πα-
ράγωγα της κοινής ανθρώπινης λογικής και ειλικρινής 
προσπάθεια για βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Οι 
πιθηκισμοί, την επόμενη μέρα ξεχνιούνται.

Η Ρωσία σήμερα είναι μια δημοκρατία, καλή ή αμφι-
λεγόμενη. Για να γυρίσει πίσω στον κομμουνισμό, 

αυτό αποκλείεται. Για τις ΗΠΑ, πια η χρησιμότητα της Τουρ-
κίας, στο ΝΑΤΟ, σαν φύλακας κατά της εξάπλωσης του 
Κομμουνισμού. Ο Πόλεμος σήμερα δεν είναι ιδεολογικός, 
αλλά οικονομικός. Άλλες εποχές, άλλες τακτικές.

Η εξουσία είναι ερωμένη που όλοι την επιθυμού-
με. Όταν την φτάσουμε, μας κακοφαίνεται πάρα 

πολύ να την χάσουμε. Όμως τα πάντα ρεί, όλα αλλάζουν 
και πρέπει να τα αποδεχόμαστε.

Απολαμβάνοντας την ομορφιά των απλών πραγ-
μάτων, θα αγγίξετε την ευτυχία, που είχατε χτίσει 

με την φαντασία σας, και ποτέ δεν 
ήλθε. Τα όνειρα σβήνουν με την 
πραγματικότητα.

Οι άνθρωποι στις  μικρές ή 
μεγάλες κοινωνίες, είναι 

υποχρεωμένοι να βοηθούν ο ένας 
τον άλλον, είτε για να αντιμετωπί-
σουν κοινές φυσικές καταστρο-
φές, είτε για να υπερασπιστούν 
την γη τους, από κακόβουλους 
άρπαγες. Το «αγαπάτε αλλή-
λους», είναι μια απόλυτη βιολογι-
κή ανάγκη. Εάν βοηθάς κάποιον 
με αντάλλαγμα, είναι απλά, τι 
μπορείς να κερδίσεις από αυτόν, 

πόσο μπορείς να τον εκμεταλλευτείς.
Στην ειρήνη υπάρχουν νόμοι. Στον πόλεμο όχι. Ο κα-
νόνας είναι ο  θάνατος σου, η ζωή μου. Όμως γιατί να 

φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Είναι καθαρή ηλιθιότητα.
Η πολύ δημοκρατία, καταντά ασυδοσία. Τι νόημα 
ή λογική, έχει ένας μαθητής ή φοιτητής, να απειλεί 

την ζωή του δασκάλου ή καθηγη-
τού του. Εάν αυτό δεν είναι φασι-
σμός και αναρχία, κάποιος να μας 
εξηγήσει τι είναι.

Ο κάθε άνθρωπος, έχει απόλυ-
το δικαίωμα, να λατρεύει, να πι-

στεύει, όποιον θεό θέλει. Αρκεί να μην 
είναι μισαλλόδοξος και να σέβεται το 
δικαίωμα των συνανθρώπων του.

Οι άνθρωποι απανταχού της 
γης είναι ίδιοι, στα ένστικτα, 

στις σκέψεις, στις πράξεις. Κανένα 
ρόλο δεν παίζει το χρώμα ή η φυλή. 

Έτσι μας έπλασε η μητέρα φύση. Μας έδωσε όμως την 
λογική για να βελτιωθούμε.

Είναι μια περίεργη ευχαρίστηση, πολλοί άνθρωποι 
να διαβάζουν τις σκέψεις σου, να συμφωνούν, αλ-

λά να μην σε γνωρίζει κανείς.
Η κόλαση από την παράδεισο, είναι λίγα σκαλο-
πάτια. Ο παράδεισος είναι ανηφόρα, η κόλαση κα-

τηφόρα. Εάν γλιστρήσεις και κατηφορίζεις, δύσκολα αλ-
λάζεις πορεία. Η διαφορά είναι ότι από την κορυφή βλέ-
πεις αλλιώς την ζωή, από τον πάτο αλλιώς…
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων,
με απλή αναφορά στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Αποκλείονται οι πάσης φύσεως
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IBAN : GR21 0140 5690 5690 0210 1034 648
και 0026/ 0611-03-0102111826 ΕUROBANK

IBAN : GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή.
Σημεία Διανομής: Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ και όλο
το δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ»(Κεντρική  Πλατεία).  

Σε όλες τις Ενορίες με διανομέα, την ημέρα έκδοσης. 
Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου.
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684. Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

 Εάν προσπαθούμε να 
αλλάξουμε τον κόσμο, 
αυτό δεν γίνεται. Δεν 

μπορούμε να αλλάξουμε τον 
εαυτό μας, δηλαδή την φύση 
μας, τα βιολογικά μας ένστι-
κτα. Αυτό είναι δουλειά της 
μητέρας φύσης. Δεν ξέρουμε 
γιατί, αλλά πρέπει να το απο-
δεχθούμε και να πράττουμε 
ανάλογα.

Σέβομαι την γνώμη 
του κάθε συνανθρώ-
που μου, και με υπο-

μονή την ακούω, γιατί είναι 
απόλυτο δικαίωμα του.  Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει ότι την 
αποδέχομαι. Όλοι είμαστε 
ελεύθεροι να εκφράζουμε 
την γνώμη μας, είναι λάθος 
να την επιβάλλουμε. Όλοι 
έχουμε κρίση.

Ο άνθρωπος πρέπει να 
είναι όμορφος στις 
σκέψεις, στα λόγια, στις 

πράξεις. Τότε γίνεται συμπα-
θής και αγαπητός. Εμείς οι Έλ-
ληνες μπορούμε να γίνουμε 
ωραίοι, γιατί έχουμε την υπο-
δομή τις βάσεις, από τους προ-
γόνους και τον πολιτισμό μας.
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Α κ ό μ η 
μια πλα-
τεία - στο-

λίδι για το δήμο 
μας καλλωπί-
στηκε αυτή τη 
φορά μπροστά 
στην Αντικαρκι-
νική Εταιρία στο 
Ολυμπιακό Χωριό, από τη Διεύθυνση Πρασί-
νου με γκαζόν και φυτεύσεις δέντρων.   Ο Δή-
μαρχος Αχαρνών  Σπύρος  Βρεττός, από την 
αρχή της θητείας του, έχει θέσει ως στόχο την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης και 
αυτό υλοποιείται καθημερινά από τον αρμό-
διο Αντιδημάρχο  Νίκο Ξαγοράρη και την Υπη-
ρεσία Πρασίνου

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τα ΚΕΠ 
Κωφός Δημήτριος και ο πρόεδρος της 
ΔΗΚΕΑ Νίκας Γιάννης παρέδωσαν στο 

προσωπικό της Δ/νσης των ΚΕΠ τα διπλώμα-
τα για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο πρώ-
των βοηθειών που πραγματοποιήθηκε από το 
ΚΕΠ Υγείας και τη Δημοτική Κοινωφελή Επι-
χείρηση. Τα ΚΕΠ της πόλης μας βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πολί-
τη με τον Δήμο να στέκεται αρωγός δίπλα 
στους υπαλλήλους ώστε όλοι μαζί να βοηθή-
σουν στην αναβάθμιση της πόλης μας.

Εκτός από ασφαλή και λειτουργικά πρέ-
πει να είναι και όμορφα. Τα περισσότε-
ρα νηπιαγωγεία και δημοτικά έχουν αλ-

λάξει όψη και γέμισαν χρώματα και σχέδια. Ο 
πρόεδρος της Α΄ βάθμιας σχολικής επιτροπής 
Χαράλαμπος Ορφανίδης, ο αντιπρόεδρος 
Γιάννης Περρής και η Διεύθυνση Παιδείας με 
την αντιδήμαρχο Χριστίνα Κατσανδρή συνεχί-
ζουν καθημερινά τις παρεμβάσεις που ανα-
βαθμίζουν αισθητικά τα σχολεία μας και κά-
νουν πιο όμορφη την καθημερινότητα των 
παιδιών μας.

Στη συνάντηση με τα μέλη του ΔΣ του 
Αχιλλέα στο γήπεδο του Κόκκινου Μύ-
λου, ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός,  είχε 

την ευκαιρία να συζητήσουν διαφορά θέματα 
που λιμνάζουν εδώ και πολλά χρόνια. Ο Αχιλ-
λέας είναι ένα μεγάλο αθλητικό σωματείο που 
δίνει ανάσα σε όλη την περιοχή. Είμαστε δίπλα 
σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους της πό-
λης μας και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις 
όπου μπορούμε, στηρίζοντας τον αθλητισμό.

Μια μοναδική έκθεση που συνδυάζει τα 
διαφορετικά «βλέμματα» των μαθητευ-
όμενων ζωγράφων του Πνευματικού κέ-

ντρου Θρακομακεδόνων υπό την καθοδήγη-
ση της δασκάλας τους Νάνσυς Νίκα παρουσι-
άστηκε  την περασμένη εβδομάδα. Τα εγκαί-
νια πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία 
πλήθους κόσμου καθώς και Αντιδημάρχων 
και προέδρων νομικών προσώπων του Δή-
μου. Η έκθεση ζωγραφικής των μαθητριών της 
εξαιρετικής δασκάλας του ΠΚΘ κ. ΝΑΝΣΥ ΝΙ-
ΚΑ έδωσε πνοή πολιτισμού στους  Θρακομα-
κεδόνες.

Τις  Αχαρνές  επισκέφθηκαν ο   Γραμματέ-
ας του «ΜέΡΑ  25»  Γιάνης Βαρουφάκης 
με  τον Κοινοβουλευτικό  Εκπρόσωπο 

Κλέωνα Γρηγοριάδη. Τους υποδέχθηκε  και τους 
ξενάγησε  η συμπολίτισσα μας βουλευτής του 
«ΜέΡΑ 25», Μαρία  Απατζίδη: « Είχαμε εκδήλω-
ση για το θέμα που μας απασχολεί όλους, το 
ρεύμα και τα κόκκινα δάνεια. Οι κάτοικοι του Με-
νιδίου είχαν την ευκαιρία να κουβεντιάσουν με 
τον Γιάνη Βαρουφάκη για το τι θα γίνει με την 
ακρίβεια του ρεύματος, με τα κόκκινα δάνεια, το 
στεγαστικό, την ακρίβεια και το ρεύμα, για τα 
οποία πρέπει να βρεθούν γενναίες λύσεις».

Χάρης  Δαμάσκος, Πρόεδρος  ΣΤΑΣΥ: 
«Παρευρέθηκα στα εγκαίνια των 3 νέων 
εκπληκτικών σταθμών του Πειραιά. Τα 

Μανιάτικα, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Θέατρο 
αποτελούν τις τελευταίες προσθήκες της Γραμμής 
3.  Σήμερα όμως αισθάνομαι μια ιδιαίτερη χαρά 
και περηφάνια ως πολίτης των Αχαρνών καθώς 
άκουσα από το στόμα του Υφυπουργού Υποδο-
μών κ. Καραγιαννη παρουσία του πρωθυπουρ-
γού κ. Μητσοτάκη και του υπουργού κ. Καρα-
μανλή την προαναγγελία της επέκτασης της 
γραμμής 2 μετά από το Ίλιον μέχρι τις Αχαρνές».

Με κατάνυξη αλλά χωρίς περιφορά της εικόνας 
πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Αγίων Κυ-
πριανού και Ιουστίνης στη Φυλή, παρουσία του 

Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού και πλήθους πι-
στών, η Θεία Λειτουργία για την γιορτή του ιερομάρτυ-
ρα Κυπριανού και της παρθενομάρτυρος Ιουστίνας στην 
ομώνυμη Ιερά Μονή στη Φυλή. Στη Θεία Λειτουργία χο-
ροστάτησε ο Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής κ.κ. Κυ-
πριανός συμπαραστατούμενος από ιερείς άλλων Μο-
νών της Ελλάδος και του εξωτερικού αλλά λόγω της 
βροχής δεν έγινε η καθιερωμένη λιτάνευση της Εικόνας 
και των Λειψάνων των Αγίων πέριξ της Ιεράς Μονής. 

Συνάντηση με τον Βουλευτή της Ελληνικής Λύ-
σης Αντώνη Μυλωνάκη, είχε ο Δήμαρχος  Σπύ-
ρος  Βρεττός, όπου  τον ενημέρωσε για τα θέμα-

τα που απασχολούν την πόλη μας, για τα σημαντικά έρ-
γα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο καθώς και γι΄αυ-
τά που έχουν δρομολογηθεί.

Φωτορεπορτάζ
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Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοβελτίωσης στο Δήμος Αχαρνών
Μ ια νέα δράση του Δήμου 

Αχαρνών που φιλοδοξεί 
να βελτιώσει την ποιότητα 

ζωής των δημοτών, δίνοντας προτε-
ραιότητα στη ψυχική υγεία, ξεκίνη-
σε από τις 22 Σεπτεμβρίου 2022.  

Η ομάδα θα μαθαίνει στους συμμετέ-
χοντες τεχνικές διαχείρισης του στρες, θα 
δίνει χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση 
των διαπροσωπικών σχέσεων και για την 
καλλιέργεια των θετικών συναισθημάτων 
και θα παρουσιάζει μεθόδους επίτευξης 
των προσωπικών στόχων και ονείρων. 

Το ραντεβού με τους ειδικούς της ομά-

δας θα δίνεται κάθε Πέμπτη από τις 19:00 
έως τις 20:30 και κάθε Παρασκευή από τις 
10:30 έως τις 12:00. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός χαιρετίζει τη νέα δράση και τονίζει ότι 
ο Δήμος Αχαρνών μέσω καινοτόμων 
πρωτοβουλιών θα στηρίζει, πάντα, τους 
δημότες του.

Οι συναντήσεις θα διεξάγονται στην αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δη-
μαρχείο Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & 
Μπόσδα ενώ οι ενδιαφερόμενοι δημότες 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τη-
λέφωνα 2132072482-6989099991 (Αντι-
δήμαρχος Χριστίνα Κατσανδρή).

Με μεγάλη συμμετοχή  
στα  εκπαιδευτικά 
προγράμματα πληροφορικής 
Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία υλοποιήθηκαν 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα πληροφορικής του 
τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δή-
μου Αχαρνών από το Εκπαιδευτικό Κέντρο School 
4 All Papakonstantinou. Τα σύγχρονα εκπαιδευτι-
κά προγράμματα περιελάμβαναν σεμινάρια διάρ-
κειας 20-25 ωρών για κάθε ενότητα με τις εξής θε-
ματικές: ● Windows 10- ● Word 2016 - ● Excel 
2016- ● Internet/Outlook 2016 - ● Power Point 
2016- ● Access 2016 Δεκαοκτώ (18) εκπαιδευόμε-
νοι χωρίς κόστος επιβάρυνσης θα λάβουν βεβαιώ-
σεις παρακολούθησης για τις ενότητες που ολοκλή-
ρωσαν με επιτυχία και δεκαπέντε (15) απόκτησαν 
από τον πιστοποιημένο Φορέα Universal 
Certification Solutions - UNICERT πιστοποιητικό το 
οποίο γίνεται αποδεκτό για πρόσληψη στο Ελληνι-
κό Δημόσιο μέσω των θεσμοθετημένων από το 
Κράτος διαδικασιών και, σύμφωνα με το νόμο Ν. 
4283/2014 (Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/10-09-2014), η ισχύς του 
είναι αόριστης διάρκειας.

Εκστρατεία αφιερωμένη 
στην πρόληψη του Καρκίνου 
του παχέος εντέρου Πανελλα-
δική Εκστρατεία των ΚΕΠ 
Υγείας των Δήμων του Ελλη-
νικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων για την πρόλη-
ψη του Καρκίνου του παχέος 
εντέρου.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων, μέλος 
του Δικτύου του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας διοργα-
νώνει την Διαδημοτική Δρά-
ση Πρόληψης του Καρκίνου 
του παχέος εντέρου.

Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου 
Αχαρνών συμμετέχουν ενερ-

γά και σε αυτήν την Εκστρα-
τεία. Βασιζόμενοι στα προλη-
πτικά πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. 
προτρέπουμε όλους τους δη-
μότες:

Να κάνουν τον ετήσιο 
έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαι-
ρίνης Κοπράνων, αν είναι 50 
έως 75 ετών, στα συνεργαζό-
μενα Διαγνωστικά Κέντρα με 
τιμή έως 3€ , με παραπεμπτι-
κό εξετάσεων. Να εγγραφούν 
στο λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙ-
ΑΣ του Δήμου τους για να 
ενημερώνονται εγκαίρως για 
την επανεξέταση τους.    Η 
πρόληψη μας βοηθάει να μεί-
νουμε υγιείς!

Εκστρατεία Πρόληψης Ca Παχέος  Εντέρου μέσω των ΚΕΠ Υγείας

Έναρξη  Δημοτικής  
Συγκοινωνίας φοιτητών 
Δήμου Αχαρνών 2022-2023 
Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, τα δημοτι-
κά δρομολόγια για τους φοιτητές μας για ΕΚΠΑ και ΕΜΠ (Πα-
νεπιστημιούπολη-Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) και ΕΜΠ 
ξεκινούν τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.
-Πρώτο δρομολόγιο Αναχώρηση από Πλατεία Θρακομακε-
δόνων: 07:15 - Πλατεία Καράβου: 07:30 – Δημαρχείο (ένα-
ντι): 07:45
-Δεύτερο Δρομολόγιο: Αναχώρηση από Πλατεία Καράβου: 
09:45 – Δημαρχείο(έναντι): 10:00

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολό-
για και την πλατφόρμα εγγραφής της ΔΗ.Κ.Ε.Α καλέστε στο  
τηλ. 2102478505-507 (Ωράριο επικοινωνίας (Δευτέρα-Πα-
ρασκευή) : 08:00-14:30)

Νέο πρόγραμμα αποκομιδής 
ογκωδών απορριμμάτων 
Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της καλύτερης 
ενημέρωσης των Δημοτών δημοσιοποιεί το νέο 
πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, 
για το διάστημα από 17 έως 30 Οκτωβρίου2022. 
Το πρόγραμμα δημοσιοποιείται ώστε οι δημότες 
να είναι σε θέση να προγραμματίσουν τις εργασί-
ες τους, για να μη μένουν μεγάλου μεγέθους αντι-
κείμενα εκτεθειμένα για μέρες.
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Αποφάσεις που καταδεικνύουν 
εμπράκτως τη στήριξη των ερ-
γαζομένων υπερψήφισε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Αχαρνών στην 15η έκτακτη συνεδρί-
ασή του, το απόγευμα της Δευτέρας  
17 Οκτωβρίου 2022.

Συγκεκριμένα πρόκειται για αποφά-
σεις οι οποίες στηρίζουν το αίτημα των 
εργαζομένων για την καταβολή του επι-
δόματος γάμου, καθώς και των επιδομά-
των Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας 
και οι οποίες ελήφθησαν ομόφωνα από 
το Σώμα. Στη σχετική εισήγηση αναφέρε-
ται μάλιστα ότι: «… φρονούμε ότι η κα-
ταβολή των αιτούμενων χρηματικών πο-
σών συμβάλλει αποφασιστικά στη δια-
σφάλιση ενός αξιοπρεπούς, ασφαλούς 
και υγιούς επιπέδου διαβίωσης των ερ-
γαζομένων». Παράλληλα ορίστηκε πλη-
ρεξούσιος δικηγόρος ως εντεταλμένος 
να δηλώσει την αποδοχή των εκκρεμών 
αγωγών κατά την εκδίκαση των υποθέ-
σεων.    

Με άλλη απόφαση η Δημοτική Αρ-
χή εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την αποδοχή της αίτησης περί λήψης 
ασφαλιστικών μέτρων κατά τη νομική 
και ιστορική της αιτία ως προς το αίτημα  

μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου σε μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου. Μπορεί η πρόσληψή τους να 
έχει γίνει με αφορμή την πανδημία, εκ 
των πραγμάτων όμως οι εργαζόμενοι 
αυτοί κλήθηκαν να καλύψουν σημαντι-
κά κενά και πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

του Δήμου και μάλιστα με τις ίδιες προ-
ϋποθέσεις που καλύπτει το τακτικό προ-
σωπικό.

Η Δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον 
Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό έχει αποδείξει 
πως στα χρόνια της θητείας της έχει στα-
θεί εμπράκτως στο πλευρό των εργαζο-
μένων και έχει υποστηρίξει με θέρμη τα 

αιτήματά τους. Άλλωστε ήταν αυτή η 
οποία κατέβαλε τα δώρα παρελθόντων 
ετών, πριν την ψήφιση του σχετικού νό-
μου το 2019. Το αποδεικνύει και τώρα για 
μια ακόμη φορά εισηγούμενη και υπερ-
ψηφίζοντας αποφάσεις για την καταβολή 
επιδομάτων και δώρων και για τη μετα-
τροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Στο πλευρό των εργαζομένων του Δήμου 
η Δημοτική Αρχή του Σπύρου Βρεττού 

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών
Ξεκίνησε   η διαδικασία υποβολής 
των  αιτήσεων για ένταξη νέων ωφε-
λούμενων στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο «Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου 
Αχαρνών. Το διάστημα υποβολής αι-
τήσεων ορίστηκε από 3/10/2022/ έως 
και 31/10/2022 και κατά τις ώρες 
9:00πμ- 13:30

Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται 
και θα κατατίθενται μαζί με όλα τα πλή-
ρη δικαιολογητικά από τους ίδιους 

τους ενδιαφερόμενους, στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του 

Δήμου Αχαρνών, επί των οδών Αχαρ-
νέων  Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, 

στον Προφήτη Ηλία. Τα έντυπα των δι-
καιολογητικών  και των αιτήσεων  μπο-
ρείτε να τα προμηθευτείτε είτε ηλεκτρο-
νικά από την σελίδα του Δήμου Αχαρ-
νών  στο παρακάτω σύνδεσμο: http://
www.acharnes.gr ,  κατά τις ώρες 9:00 
πμ- 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και 
διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 
2102463543 ή στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση koinpantopolio@acharnes.gr .   

Ξεκίνησε η εργολαβία 
ασφαλτόστρωσης 
δρόμων στο Πανόραμα 
Ξεκίνησαν από την περιοχή του Πανοράματος οι 
εργασίες διάνοιξης, διαμόρφωσης και ασφαλτό-
στρωσης δρόμων οι οποίες προβλέπονται στην ερ-
γολαβία της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν επι-
πλέον τις περιοχές της Αγίας Παρασκευής & της 
Μπόσκιζας. Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποι-
είται με τη μελέτη και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Αχαρνών και προβλέπει την κατα-
σκευή 9.000 και πλέον μέτρων δρόμων. Στο έργο 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργασίες κατα-
σκευής βάσης, κρασπεδορείθρων, όπου απαιτού-
νται, διανοίξεων καθώς και πλακόστρωσης των πε-
ζοδρομίων. Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή 
που ανέλαβε τη διοίκηση ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός προώθησε τα θέματα οδοποιίας κα-
θώς μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου αντιμετώπι-
ζε σοβαρό πρόβλημα και ήταν παραμελημένο.

Σύμβαση για την 
ενεργειακή αναβάθμιση 
των Δημοτικών κτιρίων 
Τη σύμβαση για τις παρεμβάσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοτικών κτιρί-
ων, προϋπολογισμού 728 χιλιάδων ευρώ υπέγρα-
ψε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός με τον 
ανάδοχο εργολάβο. Οι εργασίες που θα ξεκινήσουν 
άμεσα, στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας με παρεμβάσεις κυρίως στο εξωτερικό μέ-
ρος των κτιρίων.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος κ. Βρεττός με το συγκε-
κριμένο έργο προστατεύεται το περιβάλλον και 
εξοικονομούνται ακόμη περισσότεροι απαραίτητοι 
πόροι εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. «Σε ένα θέ-
μα που μας απασχολεί όλους έχουμε ξεκινήσει εδώ 
και καιρό να αναζητούμε τρόπους να συμβάλουμε 
στην εξοικονόμηση ενέργειας. Με βήματα σταθερά 
αλλάζουμε διαρκώς την πόλη μας και την καθημε-
ρινότητά μας και προσαρμοζόμαστε στα σύγχρονα 
δεδομένα» τονίζει χαρακτηριστικά.

Κατασκευή Πάρκου και 
Παιδικής Χαράς  στο 
Ο.Τ 436 στον Κόκκινο Μύλο
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης και 
κατασκευής πρότυπης Παιδικής  Χαράς και σύγχρο-
νου Πάρκου στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου επί 
των οδών Μετσόβου και Νικολάου Κατσούρου, 
από την Αναπτυξιακή Αχαρνών.  Η μελέτη προβλέ-
πει τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού, πράσινου 
και φιλικού χώρου με διαδρομές για τους χρήστες 
και παιδική χαρά εξοπλισμένη με σύγχρονα όργα-
να. Το έργο αποτελεί σημείο αναφοράς για την πε-
ριοχή του Κόκκινου Μύλο
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Συνέχεια  από την  πρώτη σελίδα

Παράλληλα με άλλη απόφαση, επίσης 
εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ο Δή-
μος στηρίζει την αγωγή του συλλόγου 
για τη μετατροπή των συμβάσεων 
covid από ορισμένου σε αορίστου χρό-
νου. 
Περίπου 100 άτομα που προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους εδώ και δύο χρόνια, 
στο δύσκολο διάστημα της πανδημίας 
δηλαδή, στον Δήμο και μάλιστα σε καί-
ρια πόστα ζητούν να μονιμοποιηθούν 
και ο Δήμαρχος στέκεται εμπράκτως 
στο πλευρό τους. Με τον τρόπο αυτό 
αναγνωρίζει την προσφορά τους, ενώ 
παράλληλα ενισχύει και το υπάρχον 
προσωπικό του Δήμου, όπου εδώ και 
πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει προσλή-
ψεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
παραγωγικότητα και την αποτελεσμα-
τικότητα των υπαλλήλων. 
Σε κάθε νίκη υπάρχουν πολλοί… πατε-
ράδες. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση 
πολλοί θα τρέξουν να καπηλευτούν 
την προσπάθεια που έγινε. Οι εργαζό-
μενοι όμως γνωρίζουν πως τίποτα δεν 
θα είχε κερδηθεί εάν δεν υπήρχε η πο-
λιτική βούληση του δημάρχου Σπύρου 
Βρεττού. Κάποιοι μάλιστα είχαν σπεύ-
σει να κατηγορήσουν και να υποσχε-
θούν, γνωρίζοντας πως δεν αναλαμβά-
νουν την παραμικρή υποχρέωση. Λό-

για ανέξοδα, τσάμπα υποσχέσεις, 
άκρατος λαϊκισμός. Γιατί υπόσχονταν 
χωρίς να έχουν υποχρέωση να τηρή-
σουν τις υποσχέσεις τους. Έταζαν χωρίς 
να χρειάζεται ποτέ να πληρώσουν. Κα-
τηγορούσαν χωρίς να δίνουν λογαρια-
σμό και γνωρίζοντας ποια είναι η πραγ-
ματικότητα. 
Απέναντι σε όλα αυτά τα βγαλμένα από 
τα σκονισμένα σεντούκια του παλαιο-
κομματισμού, εκεί που βρίσκονται τα 
άπαντα των Μαυρογιαλούρων κάθε 
εποχής βρίσκεται η πραγματικότητα. Κι 
αυτή λέει πως ο Σπύρος Βρεττός είναι ο 
άνθρωπος που στάθηκε εμπράκτως όχι 
μία και δύο αλλά πάμπολλες φορές 
στο πλευρό των εργαζομένων. Στήριξε 
τα αιτήματά τους και έβαλε πλάτη όσο 
κανένας άλλος για να δικαιωθούν και 
για να συνεχίσουν να δίνουν τους αγώ-
νες τους ενισχυμένοι και δυνατοί. 
Γι’ αυτό και μετά τη Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε 
το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά την 
αναλυτική παρέμβαση του Δημάρχου, 
τα θετικά σχόλια που ακούγονταν για 
τον Δήμαρχο ήταν περισσότερα από 
κάθε άλλη φορά. Άλλωστε ο ίδιος θέ-
λησε να παρέμβει, ούτως ώστε να ανα-
φέρει την αλήθεια και να βάλει τέλος 
στα ψέματα και τη σπέκουλα κάποιων 
που νόμιζαν πως μπορούν να κοροϊ-
δεύουν για πάντα και να παίζουν με τον 

αγώνα των εργαζομένων. «Είστε η δύ-
ναμη και η βιτρίνα του Δήμου μας. Χω-
ρίς εσάς δεν μπορούμε να αλλάξουμε 
την πόλη μας. Είμαι ξεκάθαρα δίπλα 
σας και στηρίζω τα αιτήματά σας γιατί 

θεωρώ κι εγώ πως είναι δίκαια», ήταν 
το νόημα των λόγων του Δημάρχου. Κι 
όπως αποδείχτηκε ήταν λόγια αληθινά 
κι όχι κούφιες υποσχέσεις προς άγραν 
εντυπώσεων. 
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Διεθνής Ημέρα για εξάλειψη της Φτώχειας η 
17η Οκτωβρίου : Αύξηση του ποσοστού της 
φτώχειας στην Ελλάδα καταγράφει έρευνα 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στα μέσα του 2022, 
σύμφωνα με την οποία το 1/3 των Ελλήνων δεν έχει 
ούτε τα ελάχιστα εισοδήματα προς το ζην. Σε ανάρ-
τηση του ο Πρόεδρος  Γιάννης  Νίκας, αναφέρει : « 
Στην Δ.Η.Κ.Ε.Α του Δήμου Αχαρνών παλεύουμε μέ-
ρα νύχτα για να είμαστε κοντά στους Δημότες μας 
που έχουν πραγματική ανάγκη. Προσπαθούμε με τις 
δράσεις μας να μειώσουμε τις επιπτώσεις της οικο-
νομικής κρίσης προσφέροντας ευκαιρίες συμμετο-
χής στους ευπαθείς συμπολίτες μας».

Ξεκίνησαν από την περιοχή του Πανορά-
ματος οι εργασίες διάνοιξης, διαμόρφω-
σης και ασφαλτόστρωσης δρόμων οι 

οποίες προβλέπονται στην εργολαβία της Περι-
φέρεια  αττικής και αφορούν επιπλέον τις περιο-
χές της Αγίας Παρασκευής  και  της Μπόσκιζας. 
Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιείται με τη 
μελέτη και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αχαρνών και προβλέπει την κατασκευή 
9.000 και πλέον μέτρων δρόμων.

Μέσα στους πρώτους δήμους σε χρηματο-
δοτήσεις σε όλη την Ελλάδα ο Δήμος Αχαρ-
νών με το ποσό να ανέρχεται στα 29.300.000 

και την αναμόρφωση να βρίσκει απέναντι την αντι-
πολίτευση.Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός αναφέρθη-
κε ότι η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική γιατί 

στο ταμείο του Δήμου εγγράφονται έσοδα  από το 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και όχι μόνο, με χρηματοδοτήσεις για έργα 
υποδομών που τόσο έχει ανάγκη αυτός ο τόπος, 
συνολικού ποσού 29 εκατομμυρίων τριακοσίων χι-
λιάδων ευρώ. Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμαν-
λή , Αστική αναζωογόνηση, Αντικατάσταση δικτύ-
ου ύδρευσης στη Βαρυμπόμπη και αναμόρφωση 
Λεωφ.  Φιλαδέλφειας και  Δημοκρατίας. 

Με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων κ. Δημήτρη Σταμάτη, 
συνατήθηκε ο Δήμαρχος  Σπύρος Βρεττός, 

όπου συζητήθηκε η  δυνατότητα αναχρηματοδό-
τησης των δανείων του Δήμου με μικρότερο επι-
τόκιο καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων για 
τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων για την 
πόλη μας, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Για πρώτη φορά από το 2010 η Δημοτική 
Φροντίδα Αχαρνών ( ΔΗΦΑ) αποκτά νέο, 
σύγχρονο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσί-

ας (Ο.Ε.Υ).Με το ΦΕΚ Β’ 5097 που δημοσιεύτηκε 
στις 29 Σεπτεμβρίου, άνοιξε ο δρόμος για τον εκ-
συγχρονισμό του Νομικού Προσώπου, την κατοχύ-
ρωση όλων των εργαζομένων και τη λειτουργία νέ-
ων δομών εξυπηρέτησης των δημοτών.

Δύο εξαιρετικές εκδηλώσεις πραγματο-
ποιήθηκαν  το απόγευμα της Κυριακής 9 
Οκτωβρίου 2022 στον Δήμο Αχαρνών.Η 

Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών παρουσίασε στο φι-
λαναγνωστικό κοινό την ποίηση του Ε.Μελετέα 
και η Αντικαρκινική Αχαρνών-Φυλής την θεα-
τρική παράσταση «Βάτραχοι» από την ομάδα 
Ονειροβάτες. Μέλη της δημοτικής αρχής και δη-
μοτικοί σύμβουλοι παρακολούθησαν τις εκδη-
λώσεις και συνεχάρησαν τους συντελεστές για 
την προσφορά τους στον πολιτισμό της πόλης.

ΤΟ Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα 
Αχαρνών τιμώντας την μαρτυρική επέτειο 
των 100 Χρόνων από την Μικρασιατική κα-

ταστροφή θα παρουσιάσει μεγάλη Μουσικοχο-
ρευτική Παράσταση στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.  Η 
παράσταση είναι αφιερωμένη τόσο στους Εθνο-
μάρτυρες αδελφούς μας της Μ Ασίας που μαρτύ-
ρησαν και σφαγιάσθηκαν από εχθρικά ξίφη., όσον 
και σε αυτούς που πήραν το δρόμο της προσφυ-
γιάς και τα μόνα που έφεραν στις αποσκευές της 
ψυχής τους ήταν, ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας ο πο-
λιτισμός, η πίστη τους στο Θεό και μια χούφτα χώ-
μα από τις αλησμόνητες πατρίδες.  

Ένα πολύ επικίνδυνο e-mail που περιέχει 
ιό που θα επιχειρήσει να «κλέψει» κωδι-
κούς και σημαντικά στοιχεία ανυποψία-

στων πολιτών κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέ-
ρες.
Πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης μέσω παρα-
ποίησης εικόνας και στοιχείων.
Για την προστασία σας:
1. ΜΗΝ ανοίξετε κανένα συνημμένο αρχείο του 
μηνύματος
2. ΜΗΝ επιλέξετε τυχόν προτεινόμενο σύνδε-
σμο (link)
3. Διαγράψετε ΑΜΕΣΩΣ το μήνυμα, καθώς είναι 
πλαστό και περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

ΕΜΠΡΑΚΤΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ  ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ 

ASCASCAS

…………………………………….

………………………………………………………

………………………………………………
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Με εκπροσώπους του Εξωραϊστικού και Εκπο-
λιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων Μπόσκιζας,  
συναντήθηκε την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου ο Δή-
μαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός  για να συ-
ζητήσει θέματα της περιοχής. Ο Δήμαρχος 
Αχαρνών ενημέρωσε τους εκπροσώπους του 
Συλλόγου πως η ασφαλτόστρωση της περιο-
χής έχει ενταχθεί σε εργολαβία της Περιφέρειας 
Αττικής. Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα των 
δρομολογίων της λεωφορειακής γραμμής προς και από το 6ο ΓΕΛ Αχαρνών όπως και η συντήρηση και 
επισκευή δυο αθλητικών χώρων της περιοχής που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα της Γενικής Γραμματεί-
ας Αθλητισμού. «Η Μπόσκιζα είναι μία από τις περιοχές του Δήμου μας που αντιμετωπίζουν πολλά ζητή-
ματα. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, αλλά είναι πολλά και αυτά που έχουν δρομολογηθεί και 
σταδιακά παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης. Δεν σταματάμε όμως εδώ, γιατί βάζουμε διαρκώς νέους 
στόχους, που όπως διαπίστωσα είναι κοινοί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Γ ια τη συνεισφορά του στον Εθελοντισμό και 
τις Ανθρώπινες αξίες βραβεύτηκε το Διευρυ-
μένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αχαρ-

νών και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Πετάκος, στην 
επιστημονική εκδήλωση του προγράμματος 
"Υγεία για Όλους" που πραγματοποιήθηκε στο 
Μουσείο της Ακρόπολης, την Παρασκευή 30 Σε-
πτεμβρίου.

Το Παράρτημα Ρομά του Διευρυμένου Κέ-
ντρου Κοινότητας Δήμου Αχαρνών, από την 
έναρξη της λειτουργίας του υλοποιεί σε συνερ-
γασία με το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους», δρά-
σεις κλινικής

παιδιατρικής εξέτασης και εμβολιασμού παι-
διών Ρομά. Όραμά του είναι μια κοινωνία, στην 
οποία όλες οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, θα 
έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις δομές

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Την εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό της 

η κ. Ελένη Σωτηροπούλου, πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Προγράμματος «Υγεία για Όλους» και Επι-
στημονικός Συνεργάτης της Α' Παν. κλινικής του 
ΕΚΠΑ, κατόπιν συνέχισε ο κ. Δημήτριος Νανό-
πουλος, Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής – Ακα-
δημαϊκός, με την ομιλία του με θέμα «Από τη Γη 
στ’ Άστρα». Ακολούθησε ο κ. Γεώργιος Χρούσος, 
Ομ. Καθ. Παιδιατρικής & Ενδοκρινολογίας και 
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής με την 
ομιλία του με θέμα «Φτώχεια και Παιδί». 

Τέλος, οι κύριοι/ες Γεώργιος Τρανταλής Καρ-
διολόγος, Αλέξανδρος Αρτόπουλος Μ/Γυναικο-
λόγος και Έφη Πετροπούλου Ορθοπεδικός 
έκλεισαν την εκδήλωση με την ομιλία τους:«Εθε-
λοντισμός και Ιατρική». 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη βράβευ-
ση των εθελοντών, των χορηγών και τις όμορφες 
μελωδίες από την παιδική χορωδία Σπύρου Λά-
μπρου.

Προσυμπτωματικός έλεγχος 
ΧΑΠ από το ΚΕΠ Υγείας
Η  Χ ρ ό ν ι α 
Αναπνευστι-
κή Πνευμονο-
πάθεια, βρί-
σκεται πλέον, 
ανάμεσα στα 
έντεκα νοσή-
ματα για τα 
οποία το ΚΕΠ 
Υγείας Αχαρ-
νών διενεργεί 
προληπτικούς 
ελέγχους, στο 
πλαίσιο της 
ευαισθητοποίησης και της διασφάλισης της υγείας των πολι-
τών. Τόσο το ΚΕΠ Υγείας όσο και ο Δήμος Αχαρνών ενημε-
ρώνουν και ταυτόχρονα, προτρέπουν τους δημότες να δηλώ-
σουν συμμετοχή στις προληπτικές εξετάσεις.
Η διενέργειά τους πραγματοποιείται χωρίς κόστος και ανεξάρ-
τητα από την ασφαλιστική ικανότητα του δημότη ενώ παράλ-
ληλα, εξασφαλίζεται και η διασύνδεση- παραμπομπή του εξε-
ταζόμενου, εάν κριθεί απαραίτητο, στις κατάλληλες δομές 
υγείας. Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια σο-
βαρή νόσος που προκαλείται κατά κύριο λόγο από το κάπνι-
σμα και ενισχύεται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την 
παχυσαρκία. Σήμερα, θεωρείται υπεύθυνη για το 5% των θα-
νάτων, παγκοσμίως. Η ετήσια σπιρομέτρηση, ειδικά στις πλη-
θυσμιακές ομάδας ανδρών και γυναικών άνω των σαράντα 
ετών μπορεί πραγματικά, να σώσει ζωές.
Οι δημότες των Αχαρνών μπορούν να εγγραφούν στο Λογι-
σμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ μέσα από το site www.kepygeias.org 
ενώ παράλληλα, μπορούν να ενημερωθούν για τη Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια μέσα από το κάτωθι μαγνη-
τοσκοπημένο οπτικό υλικό.

Συνάντηση του Σπύρου Βρεττού με το Δ.Σ του Συλλόγου «Η Μπόσκιζα»

Βράβευση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αχαρνών στο Μουσείο Ακρόπολης

Ο Δήμος Αχαρνών γιόρτασε την Παγκόσμια
Ημέρα Ζώων
Την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων τί-
μησε, γι άλλη μια χρονιά, ο Δήμος 
Αχαρνών με μια εκδήλωση αφιερω-
μένη στους τετράποδους φίλους μας. 
Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας 
διοργάνωσε μια εκπαιδευτικού χα-
ρακτήρα εκδήλωση, με πολλές δρά-
σεις καθώς και επιδείξεις από την 
Εθνική Ομάδα Agility. Παράλληλα, 
μαθητές σχολείων της πόλης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από ειδικούς για την εκπαίδευ-
ση των σκύλων και να λάβουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες. 

Κάθε Τετάρτη σεμινάρια ψηφιακού εγγραμματισμού στον Δήμο Αχαρνών 
Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνερ-
γασία με το Δήμο Αχαρνών πραγ-
ματοποιεί δια ζώσης σεμινάρια, στο 
πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφι-
ακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού 
Εγγραμματισμού» (Ε.Π. «Αττική 
2014-2020») σύμφωνα πάντα με τις 
οδηγίες από τον Ε.Ο.Δ.Υ. κατά του 
COVID-19.  Η πρόσκληση παραμέ-
νει ανοικτή, για όλες και όλους τους 
ενήλικες δημότες ανεξαιρέτως και 
κυρίως δωρεάν, ενώ αφορά τις 
υπηρεσίες, τα εργαλεία και τις μεθό-
δους για την ασφαλή και αποτελε-

σματική χρήση του διαδικτύου.
Οι δια ζώσης συναντήσεις πραγμα-
τοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 
12.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων «Μάριος Σουλού-
κος» του Δήμου Αχαρνών επί της 
οδού Φιλαφελφείας 87 Αχαρνές, 
Τ.Κ. 13671, στο κτήριο 1 του Δη-
μαρχιακού Μεγάρου.
Οι προσεχείς (6) Θεματικές Ενότητες 
που αποτελούν έναν ολοκληρωμέ-
νο κύκλο της δράσης είναι οι εξής:
• Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζι-
κών Συναλλαγών (e-banking) - 

26/10/2022
• Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Αγορών 
και συναλλαγών (e-commerce) - 
26/10/2022
• Ψυχική Υγεία, Εθισμός στο Διαδί-
κτυο - 02/11/2022
• Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδί-
κτυο και Κίνδυνοι – 02/11/2022
Η παρακολούθηση των θεματικών 
σεμιναρίων, δεν απαιτεί καμία προ-
ηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοι-
κείωση των ωφελούμενων σε θέ-
ματα διαδικτύου. Με την ολοκλή-
ρωση των σεμιναρίων όσες 
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Μεγάλη   πολιτική  συγκέντρωση στα εγκαίνια  
Πολιτικού  Γραφείου  του  Βασίλη  Οικονόμου 
Πλήθος μελών και φίλων έδωσε το παρόν,  στα 

εγκαίνια του Πολιτικού Γραφείου του Βουλευτή  
ΝΔ Βασίλη Οικονόμου στην κεντρική Πλατεία  

Αχαρνών, το απόγευμα  της Δευτέρας 17 Οκτωβρίου 
2022. Η  εκδήλωση ξεκίνησε με το καθιερωμένο αγια-
σμό, που τελέστηκε από τον  Αρχιμανδρίτη, π. Ιωάννη 
Ράπτη, Αρχιερατικό προϊστάμενο του καθεδρικού Ιερού 
Ναού Αγίου Βλασίου.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Υπουργός αθλητισμού  
Λευτέρης Αυγενάκης, ενώ την παρουσίαση έκανε ο Δή-
μαρχος Αχαρνών  Σπύρος Βρεττός. 

Ακολούθησε η μαχητική ομιλία του Βουλευτή Βασί-
λη  Οικονόμου, ο οποίος  με  επιχειρηματολογία, τα μέ-
χρι τώρα  επιτεύγματα του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, με την βεβαιότητα, ότι η επόμενη τετραετία 
είναι από τώρα δική του. 

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης με ικανοποίη-
ση  δήλωσε: « Ανεπανάληπτη η συγκέντρωση για τα 
εγκαίνια του Πολιτικού μου Γραφείου στο Μενίδι… Γεμί-
σαμε την πλατεία του Αγίου Βλασσίου και όσοι ξέρουν 
καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό..Ευχαριστώ μέσα από τα 
βάθη της καρδιάς μου τους φίλους και τις φίλες μου που 

έδωσαν το βροντερό παρόν!!
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου Υπουρ-

γό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη και τον οικοδεσπότη 
Δήμαρχο,  Σπύρο Βρεττό, για τα ζεστά τους λόγια..

Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία, τους Δη-
μάρχους Διονύσου, Γιάννη Καλαφατέλη, Μαραθώνα, 
Στέργιου Τσίρκα, ,Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, και τον 

Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Νικόλαου Πέππα, τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής,  Θανάση Αυγε-
ρινό και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, Θανάση Κα-
τσιγιάννη, και   Γεωργία Βλάχου, και την υποδιοικητή της 
2ης ΥΠΕ, Μαρία Δίπλα, και τον Διοικητή του Νοσοκομεί-
ου  ΚΑΤ, Γιάννη Ηλιόπουλο…

Συνεχίζουμε δυνατά!!!». 
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Να φέρουμε το Μενίδι
στην πρώτη γραμμή    

Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) 
επανεξελέγη για 4η θητεία, ο  Γιώργος Πατούλης

Της  Ευρώπης   Κοσμίδη
Περιφερειακής  
Συμβούλου Αττικής

Γέννημα - θρέμμα των Αχαρνών. 
έχω βιώσει από μικρό παιδί π ση-
μαίνει να μεγαλώνεις σε μια περι-
οχή που οι πάντες γύρω σου τη 
θεωρούν «υποβαθμισμένη». Και 
όχι άδικα. 

Παρά το τεράστιο συγκριτικό 
του πλεονέκτημα που του δίνει η 
γεωγραφική του θέση - δεν ανα-
πτύχθηκε τυχαία στην αρχαιότητα 
με το όνομα Αχαρνές - το Μενίδι σήμερα δεν έχει καταφέρει να επωφεληθεί από τα 
πολλά πλεονεκτήματα τα οποία έχει. 

Οι υποσχέσεις που έχουμε ακούσει κατά καιρούς έχουν μείνει υποσχέσεις. 
Τα τελευταία τρία χρόνια, έχοντας την τιμή να έχω εκλεγεί περιφερειακή σύμ-

βουλος με την παράταξη του Γιώργου Πατούλη και έχοντας για περίπου 2.5 χρό-
νια την ιδιότητα της εντεταλμένης συμβούλου για τα τεχνικά έργα, έχω παρακολου-
θήσει πολύ στενά τα όσα έχουν γίνει στην Αν. Αττική και Βεβαίως και στο Μενίδι. 
Το έργο που έχουμε παραγάγει είναι μετρήσιμο, χειροπιαστό και μπορούν να το 
δουν οι πολίτες στην ίδια τους την καθημερινότητα. Πολλά έργα ανάπλασης του 
αστικού ιστού. Βελτίωση σε δρόμους που ανήκουν στην αρμοδιότητά μας - μια ακό-
μα ιστορία καθημερινής τρέλας για το πώς χωρίζονται οι αρμοδιότητες, για την οποία 
όμως θα σας γράψω άλλη φορά- αλλά και δεκάδες αντιπλημμυρικά έργα. 

Το Μενίδι σήμερα Βελτιώνεται, αλλάζει πάει μπροστά. Αλλά δεν φτάνουν όσα 
έχουν γίνει Όσοι μένουμε στο Μενίδι και ζούμε καθημερινά τις πολλές παθογένει-
ες θέλου-με περισσότερα και αξίζουμε περισσότερα. Αν κάτι έμαθα αυτά τα τρία 
χρόνια και κρατώ ως πολύτιμη εμπειρία είναι πως με θέληση και μεθοδική δουλειά 
όλα μπορούν να αρχίσουν να αλλάζουν. 

Το Μενίδι διαθέτει πολίτες που διψούν για αλλαγές και θέλουν να δουν τον τό-
πο τους να πηγαίνει μπροστά. Και με δεδομένο πως η περιοχή μας έχει μείνει πίσω, 
έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά. Αυτό που θέλω είναι το Μενίδι να σταματήσει 
να είναι το «πέρασμα», αλλά η στάση μας. 0 τόπος για τον οποίο νιώθουμε περή-
φανοι και θα σταματήσει να είναι υποβαθμισμένος. Το ξέρω πως δεν είναι εύκολο, 
αλλά αξίζει να κάνουμε την προσπάθεια να φέρουμε το Μενίδι στην πρώτη γραμ-
μή και εγώ σε αυτόν τον αγώνα θα είμαι παρούσα ως πολίτης αυτού του πανέμορ-
φου και ιστορικού Δήμου.

Πηγή: Εφημερίδα E-ota.gr 

Με ποσοστό που άγγιξε 
το 51% επανεξελέγη για 
4η συνεχόμενη φορά 
Πρόεδρος του ΙΣΑ, του 
μεγαλύτερου επιστημο-
νικού συλλόγου της χώ-
ρας, ο Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης

Πραγματοποιήθηκαν 
με πολύ μεγάλη συμμετο-
χή, οι εκλογές του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών 
που  έγιναν για την ανά-
δειξη των εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, των 
εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Πρώτη παράτα-
ξη, αναδείχθηκε η ΔΗΚΙ-ΙΣΑ με επικεφαλής τον Γ. Πατούλη, που πέτυχε αυτοδυναμία με πο-
σοστό 50,64% ανάμεσα σε 11 παρατάξεις για τον ΙΣΑ και τον ΠΙΣ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α και Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης τονίζει τα εξής:

«Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συναδέλφους που έδωσαν δυναμικό παρών στις 
εκλογές και συγχαίρω τους εκπροσώπους όλων των παρατάξεων, οι οποίοι συνέβαλαν στην 
ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Ο ιατρικός κόσμος εμπιστεύεται τον ΙΣΑ, στην 
εκπροσώπησή του, για να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά του. Η ΔΗΚΙ-ΙΣΑ σε μία δύσκολη συ-
γκυρία, πέτυχε μία μεγάλη νίκη, και μάλιστα αυξάνοντας τη συμμετοχή των ιατρών. Προχω-
ράμε ενωμένοι και δυνατοί, για να δυναμώσουμε  τη φωνή των Ιατρών μας, προς όφελος της 
Αθήνας και της Αττικής μας. Στόχος μας να μετατρέψουμε την Αττική σε Περιφέρεια-Πρότυπο 
Υγείας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, μέσα από  συγκε-
κριμένες δράσεις και προγράμματα που ήδη υλοποιούμε με ταχείς ρυθμούς».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, ψήφισαν 8.157 ( έναντι των 6.569 που συμμετείχαν 
στις προηγούμενες εκλογές-ποσοστό αύξησης).

Έλαβαν:
. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ – ΔΗ.Κ.Ι. – Ι.Σ.Α: 50,64% και 9 έδρες
. ΚΙΝΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ-ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ΚΙΝΙ): 10,54% και 2 έδρες
. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ -ΔΗ.ΠΑ.Κ: 8,13% και 1 έδρα
. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ: 7,30% και 1 έδρα
. ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: 6,31% και 1 έδρα
. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΛΕΥ.Σ.Ι.): 5,18% και 1 έδρα
. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΙΣΑ: 4,68% και 1 έδρα
. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΣΚ ΙΑΤΡΩΝ –    ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΟΙ: 3,86% και 1 έδρα
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Με πρόσφατη απόφασή του ο Άρειος Πάγος 
απέρριψε την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβα-
ση από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων 

από δάνεια και πιστώσεις INTRUM ως απαράδεκτη ελ-
λείψει νομιμοποιήσεως (ΑΠ 822/2022). 

Κατά την κρίση του ανωτάτου δικαστηρίου, η πρό-
σθετη παρέμβαση της INTRUM είναι απαράδεκτη ελλεί-
ψει νομιμοποιήσεως, διότι η μόνη νομιμοποιούμενη να 
ασκήσει πρόσθετη αυτοτελή παρέμβαση υπέρ της Τρά-
πεζας είναι η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού που 
κατέστη ειδική διάδοχος αυτής, ως δικαιούχος της ένδι-
κης απαίτησης. Πιο αναλυτικά, όπως διαπιστώθηκε από 
το δικαστήριο, η προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία 
(INTRUM) είναι διαχειρίστρια απαιτήσεων της Τράπεζας 
Πειραιώς από χορηγήσεις δανείων και πιστώσεων προς 
οφειλέτες, που οι οφειλές τους έχουν καταστεί ληξιπρό-
θεσμες και έχουν καταγγελθεί από την τράπεζα. Η τρά-
πεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο τιτλοποίησης αξιώσεων, έχει 
μεταβιβάσει τις απαιτήσεις αυτές στην αλλοδαπή εται-
ρεία ειδικού σκοπού «VEGA III NPL FINANCE DAC», η 
οποία, ακολούθως, ανέθεσε την διαχείριση των ως άνω 
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην παρεμβαί-
νουσα ανώνυμη εταιρεία  INTRUM. 

Το δικαστήριο έκρινε ότι η παρεμβαίνουσα εταιρία 
διαχείρισης δεν δύναται να επιδιώξει την εκπλήρωση 
της ένδικης απαίτησης στο όνομα και για λογαριασμό 
της εταιρίας που κατέστη δικαιούχος της απαίτησης με 
εκχώρηση, αφού ο Ν. 3156/2003 δεν απονέμει στην 
εταιρία διαχείρισης την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομι-
μοποιούμενου διαδίκου (μη δικαιούχου), όπως ρητά 
πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του Ν. 4354/2015 
στο άρθρο 2 § 4 αυτού. Ειδικότερα, με την παρ. 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 4354/2015 ιδρύεται μία κατ’ εξαίρεση 

νομιμοποίηση, βάσει της οποίας οι ΕΔΑΠΔ νομιμοποι-
ούνται να ενεργούν διαδικαστικές πράξεις αντί του δι-
καιούχου της απαίτησης, δηλαδή των ΕΑΑΔΠ, που με-
τά την κατ’ άρθρο 3 Ν. 4354/2015 κτήση των δανειακών 
απαιτήσεων με εκχώρηση από την αντίστοιχη (εκχωρή-
τρια) Τράπεζα καθίστανται ειδικοί διάδοχοι της Τράπε-
ζας. 

Η ανάθεση της διαχείρισης στην, επιλεγόμενη από 
την ΕΑΑΔΠ, εταιρεία ΕΔΑΠΔ θα γίνει με σύμβαση κατά 
τους όρους του άρθρου 2 §§ 1-3 Ν. 4354/2015. Πηγή 
της νομιμοποιήσεώς της ΕΔΑΠΔ είναι η προαναφερό-
μενη συγκεκριμένη, ειδική, νομοθετική ρύθμιση, η 
οποία «απονέμει» στις εν λόγω εταιρίες την ιδιότητα του 
μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου με πανηγυρι-
κή διατύπωση. Αντιστοίχως, από την παράγραφο 14 του 
άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, καθίσταται σαφές ότι οι 
προβλεπόμενες εκεί εταιρείες ενεργούν πράξεις διαχει-
ρίσεως ως αντιπρόσωποι και για λογαριασμό της εται-
ρείας ειδικού σκοπού (αποκτήσεως), χωρίς να απονέμε-
ται σε αυτές όμως η ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη 
υπόχρεου διαδίκου, έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρι-
κή διατύπωση ώστε ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά 
παραχώρηση του νομοθέτη, να μπορούν να ασκούν 
αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικα-
στηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, 
αιτούμενες έννομη προστασία στο όνομά τους. Η διάτα-
ξη του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 3156/2003 δεν απο-
νέμει στις προαναφερόμενες εταιρίες διαχειρίσεως ενερ-
γητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση προκειμένου να 
ασκήσουν τις ένδικες αυτοτελείς πρόσθετες παρεμβά-
σεις, παρά μόνο ρυθμίζουν τους όρους και το πλαίσιο 
της εκτελέσεως εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή 
υλικών) πράξεων με σκοπό την είσπραξη (για λογαρια-

σμό της εντολέως της, δικαιούχου) των απαιτήσεων από 
τους οφειλέτες. Τέλος, οι διατάξεις του Ν. 4354/2015 για 
την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση (ως μη δικαιούχων δι-
αδίκων) των εταιρειών διαχείρισης δανείων δεν μπο-
ρούν να εφαρμοστούν αναλογικώς και επί των εταιρει-
ών διαχείρισης του Ν. 3165/2003, διότι η εταιρεία δια-
χείρισης του άρθρου 10 Ν. 3156/2003 αναλαμβάνει με 
σύμβαση εντολής τη διαχείριση των αποκτώμενων 
απαιτήσεων χωρίς να έχει ορισθεί εκ του νόμου μη δι-
καιούχος, κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενος, διάδικος. 
Επομένως δεν νομιμοποιείται να ενεργεί διαδικαστικές 
πράξεις για λογαριασμό της εντολέως της εταιρείας, ού-
τε η μεταξύ τους σύμβαση και η παροχή πληρεξουσιό-
τητας μπορεί να καθιδρύσει κατ’ εξαίρεση νομιμοποίη-
ση. Πρόκειται για διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις 
που εξακολουθούν και ισχύουν παράλληλα για τις με-
ταβιβάσεις απαιτήσεων που γίνονται με τους δικούς 
τους όρους και διαδικασία.

Με το Ν. 4354/2015 δεν καταργήθηκε η καθιερω-
θείσα με το ν. 3156/2003 δυνατότητα αποκτήσεως και 
διαχειρίσεως επιχειρηματικών δανείων κ.λπ. με τιτλο-
ποίηση αλλά συνεχίζει ισχύουσα παράλληλα με το δι-
κό της όμως νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (FUNDS)

ΝΟΜΙΚΑ 
Σας ενημερώνουν οι νομικοί σύμβουλοι της εφημερίδας μας 
Χαρά Τσελαλίδου & Χρύσα Τσελαλίδου

ζητήματα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

-  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί
Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510

e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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Γράφτηκαν πολλά Γράφονται κάθε μέ-
ρα θα γράφονται πάντα και δικαίως, και 
τους αξίζουν πολλά περισσότερα ….. 

ΟΧΙ γιορτή...Μα ΤΙΜΗ της πρέπει...!!! Και μά-
λιστα την μέγιστη ...!!! Στη μάνα , στη γυναίκα, 
στη κόρη , στην αδελφή, στη Γιαγιά στη φίλη , 
στην ίδια τη ΖΩΗ γιατί πολύ απλά Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΑ…!!! (Ωστόσο ΌΧΙ μόνο σήμερα παι-
διά, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΡΑ…!!!)

Ο νους είναι τόσο πολυάσχολος με 
όλα αυτά που έγιναν, που στην ουσία 
δεν αλλάζει το γίγνεσθαι των ήδη πε-

πραγμένων. Και όταν έρθουν εκείνα τα λίγα 
και σοβαρά που θα σου προσφέρουν κάτι 
καλό, δεν έχει καν μέρος να τα προσθέσεις 
σε σκέψεις διαχειρίσιμες ώστε να έχεις το 
αποτέλεσμα που επιθυμείς... 

Μην ζητάς λοιπόν περισσότερα από αυ-
τά που μπορεί να σου δώσει κάποιος. 
Είναι μια καλή αρχή να αποφύγεις τις 

απογοητεύσεις των προσδοκιών σου..!!! Και 
την επόμενη να θυμάσαι που καταθέτης την 
ψυχή σου και που επενδύεις τα όνειρά 
σου…!!!

Σε κανένα η ευτυχία δεν δίνει εγγυή-
σεις, Η ζωή απλώς μας δίνει χρόνο 
και χώρο, Σε μας εναπόκειται να τη 

γεμίσουμε με χαρά...!!!. Μην ελπίζεις σε κά-
τι μαγικό για να φτιάξουν όλα στα μάγια πι-
στεύουν οι δειλοί...Να προσέχεις, Να προ-
σέχεις το βλέμμα περισσότερο απ’ τα λόγια.

Για να ξέρεις ποιο δρόμο θα πάρεις, 
πρέπει πρώτα να ξέρεις που θέλεις να 
πας...!!! Μη ξεχνάς πως Κανένας δρό-

μος δεν είναι αρκετός...Όταν βήμα να κάνεις 
δεν μπορείς...Πουθενά στο κόσμο δε θα 
βρεις...Βήματα προς αναποφάσιστο δρόμο..!!! 
Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος γι’ αυτόν που 
δεν ξέρει πού πηγαίνει.

Με αισιοδοξία κ χαμόγελα πάντα … 
η άνοιξη ήρθε και είναι ΕΔΩ τι κ αν ο 
καιρός πρόσκαιρα έχει άλλη γνώμη. 

Στο κάτω , κάτω την Άνοιξη αν δεν την βρεις, 

την φτιάχνεις ,Απλά και όμορφα, πολύ 
όμορφα, σαν ν’ ανοίγουμε μια πόρτα το 
πρωί, να λέμε καλημέρα στον ήλιο και τον 
κόσμο...

Με τους ανθρώπους που αγαπάς μοι-
ράζεσαι την ομπρέλα σου. Και αν δεν 
έχεις ομπρέλα μοιράζεσαι τη βρο-

χή…!!! Βλέπεις …Οι συνηθισμένοι άνθρω-
ποι, αφήνουν ένα σημάδι. Οι ξεχωριστοί, ένα 
όνειρο..

Τα αληθινά πράγματα της ζωής, δεν 
τα σπουδάζουμε και δεν τα μαθαί-
νουμε, απλά τα συναντάμε…!!! Βλέ-

πεις …Στο δικαστήριο της αυτοκριτικής, δεν 
ισχύει το τεκμήριον της αθωότητας…!!! 
Αφού..Του Αχάριστου –αγνώμονα η ψυχή 
τρύπιο λιθάρι μοιάζει…!!! Που το γεμίζεις με 
νερό και μονομιάς αδειάζει…!!!

Για να προκύψει το ΔΥΝΑΤΟ, πρέπει να 
προσπαθήσουμε ξανά και ξανά για το 
αδύνατο. Αφού ΟΛΑ περνάνε …. Φτά-

νει να είμαστε ΕΚΕΙ που υπάρχει ανάγκη, πό-
νος και δυστυχία... Δεν παραιτούμαι ποτέ από 
τα πράγματα, που με κάνουν ευτυχισμένο..Δεν 
είναι εγωισμός..Είναι η χαρά της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- 
είναι η χαρά της ΖΩΗΣ ….!!! Όποιος μπόρεσε 
κατάλαβε , και όποιος ήθελε είδε …

Τίποτα αιώνιο… Για αυτό σου λέω 
ψυχή μου απόφευγε να μολογάς , το 
για ΠΑΝΤΑ και το ΠΟΤΈ. Γιατί μετά εί-

ναι μεγάλη η θλίψη …. Βλέπεις ο καφές κρυ-

ώνει, το τσιγάρο σβήνει, ο χρόνος κυλάει, οι 
άνθρωποι αλλάζουν...και πολλές καρδιές 
σταματούν πριν καν….. Για αυτό σου λέω 
ψυχή μου …. Τίποτα αιώνιο...

Μην  αποζητάς αυτούς που δεν κατάλα-
βαν την ομορφιά της ψυχής σου...γιατί 
το φως που έχεις στην καρδιά σου αξίζει 

να φαίνεται και όχι να το κρύβει οποιαδήποτε 
σκιά....!!! Άνθρωπος σου είναι εκείνος που 
βλέπει τη θλίψη στα μάτια σου, ενώ όλοι οι άλ-
λοι πιστεύουν το ψεύτικο χαμόγελο σου…!!!

Κάθε κριτική χωρίς αυτοκριτική, είναι 
υποκρισία. Αλλάζεις σελίδα στη ζωή 
σου, μόνο εάν κατανοήσεις αυτό που 

διάβασες στην προηγούμενη. Όποιος μπό-
ρεσε κατάλαβε και όποιος ήθελε ….. εί-
δε…!!!

Δεν μπορούμε να ορίσουμε την ευτυ-
χία. Μπορούμε μόνο να μιλήσουμε γι’ 
αυτό που την καταστρέφει και γι’ αυτό 

που τη δημιουργεί....!!! Ευτυχισμένη είναι η 
ψυχή που έχει κάτι να αναπολεί από το παρελ-
θόν με περηφάνια και κάτι να προσδοκά από 
το μέλλον με ελπίδα...

ΚΑΙ κατά που λένε και μερικοί .. Κα-
λά που υπάρχουν και οι «στραβές» 
σε τούτη τη ζωή και διαπιστώνουμε ε 

ά ν και π ο ι ο υ ς έχουμε πλάι μας. Βλέπεις 
…Η υπευθυνότητα είναι αβάσταχτο φορτίο, 
σε αλυσοδένει με τις συνέπειες των πράξε-
ών σου.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ...!!!
ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ…!!!  
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ…!!!

Επιμέλεια: Αντώνη Σουλακέλη
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40ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 Οκτωβρίου 2022 και ώρα  09.00 π.μ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-

κου – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

                 

 ΙΩΑΝΝΗ   ΚΩΝ.   ΜΑΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Μαρία  και  Φώτης Σουρλαντζής, 

Κωνσταντίνος  και  Μαρία Μαρίνη,  Σταύρος και  Μαρία Μαρίνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ - Λεωφ. Δημοκρατίας 109.   Τηλ. 210 2462249

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ  24  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022
 Ώρα  17.00  μ.μ.   Ακολουθία  του Ευχελαίου  

ΤΡΙΤΗ  25  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2022, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Ώρα : 18:00 μ.μ.  Μέγας Πανηγυρικός  Αρχιερατικός  Εσπερι-
νός, χοροστατούντος του   Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου,

Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου,
μετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.

Ώρα: 19:00 μ.μ.  Λιτάνευση  της Θαυματουργού  Ιεράς  Εικό-
νος  του  Αγίου Μεγαλομάρτυρος  Δημητρίου.

    
ΤΕΤΑΡΤΗ   26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022,  ΗΜΕΡΑ  ΕΟΡΤΗΣ

Ώρα : 07:00 π.μ.    Όρθρος και   Πανηγυρική   Θεία Λειτουρ-
γία,  μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, 

Ιερουργούντος του Πανοσιολογιότατου Αρχιμαμδρίτου  π. 
Αγαθάγγελου  Κόκλα,    Ιεροκήρυκος   της Ιεράς Μητροπόλε-

ως μας.

Ώρα:  17:00 μ.μ. Μεθεόρτιος  Εσπερινός  και Παράκλησις  του 
Αγίου  Μεγαλομάρτυρος  Δημητρίου του Μυροβλήτου.

Εκ του  Ιερού Ναού

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Δημητρίου Αχαρνών, 
έχει   την τιμήν να  προσκαλέσει  Υμάς,  
όπως τιμήσετε  δια της  παρουσίας Υμών, 
την  Πανήγυρη του Ιερού Ναού   Αγίου 
Δημητρίου, κατά  το κάτωθι πρόγραμμα.

Η  Ι.Λ.Ε.Α. κατευοδώνει
τον Σπύρο Παπανίκα 

Έναν από ση-
μαντικότε-
ρους καλλι-

τέχνες- ζωγράφους 
έχασαν,  οι Αχαρ-
νές. Ο Σπυρίδων  
Παπανίκας, αδερ-
φός της ηθοποιού 
Καίτης Παπανίκα 
έφυγε από τη ζωή 
αφήνοντας δυσα-
ναπλήρωτο κενό 
στον χώρο της τέ-
χνης  αλλά κα ι 
στους μαθητές που πέρασαν από τα «χέρια» του όλες αυτές τις δεκαετίες.

Ο Σπύρος Παπανίκας ήταν ζωγράφος και χαράκτης, φυσιογνωμία των 
γραμμάτων και των τεχνών.  Είχε σπουδάσει διακοσμητική και μοντέρνα 
ζωγραφική, την δεκαετία του ’70 στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώ-
μης, και γραφιστική στην Δημόσια Σχολή Γραφικών Τεχνών της Ρώμης. Για 
πολλά χρόνια υπηρέτησε στη μέση εκπαίδευση ως καθηγητής και υπήρξε 
ιδιαίτερα αγαπητός στους μαθητές του. 

Ο αιώνιος έφηβος Σπύρος Παπανίκας είχε συνεργαστεί με γνωστές γκα-
λερί και είχε λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται στην Ιταλία στο Υπουρ-
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Εμπορίου, στην Ακαδημία Κα-
λών Τεχνών της Ρώμης και σε ιδιωτικές Συλλογές. 

Στην Ελλάδα έργα του βρίσκονται στην πινακοθήκη του Δήμου Αθη-
ναίων, και σε ιδιωτικές συλλογές. Τον Απρίλιο του 2018 ο Σπύρος Παπα-
νίκας δώρισε στην Ι.Λ.Ε.Α., το εκτός εμπορίου και κατ' αυτόν καλύτερο με-
γάλου μεγέθους έργο του, με τίτλο «Ανάσταση στον Αττικό Ουρανό». Το 
έργο του αυτό ήταν εμπνευσμένο από το κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης 
Εβδομάδας, στις εκκλησιές και στις γειτονιές του Μενιδίου, όπως ο ζωγρά-
φος το βίωσε στα παιδικά του χρόνια. Το έργο εκτίθεται στο Μουσείο της 
Ι.Λ.Ε.Α. Ο Σπύρος Παπανίκας ήταν αδελφός της μεγάλης ηθοποιού Καίτης 
Παπανίκα και ανιψιός του αεροπόρου Δημήτρη Δαμάσκου, που χάθηκε 
στον Παγασητικό, τις παραμονές του Ελληνοϊταλικού πολέμου, όντας σε 
διατεταγμένη αποστολή. Στην Ι.Λ.Ε.Α. η ευγενική φυσιογνωμία του Σπύ-
ρου θα μένει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη μας.

SEL 12-13.indd   12SEL 12-13.indd   12 19/10/22   6:59 PM19/10/22   6:59 PM



13Κυριακή 23 Oκτωβρίου 2022

Η «Αχαρναϊκή», αξίζει την  Εμπιστοσύνη σας. Εμπιστευτείτε την!!! Στηρίξτε την!!!

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  400 τ.μ. στην Χασιά  
Αττικής , εντός σχεδίου, περιοχή Καλό πηγάδι. 
Τηλ. 6989 387327. 5Δ306

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ως εσωτερική για φροντίδα 
ηλικιωμένης -όχι κατάτοικης-
στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6932668756. 4Δ306

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ως εσωτερική για φροντίδα 
ηλικιωμένης -όχι κατάτοικης- στο Κεντρικό 
Μενίδι. Τηλ. 6932668756. 4Δ306

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (Χαρίζεται), ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, 60 
χρόνων, στο Κεντρικό Μενίδι. Λόγω 
Συνταξιοδότησης. Τηλ. 6978 064999. 5Δ307

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση  οικίας,  διαμέρισμα ή 
μονοκατοικία, στις Αχαρνές,   με ενοίκιο  300  Ευρώ.  
Τηλ. 6981 035626. 4Δ307

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα, δυάρι και 
τριάρι επί της οδού Πάρνηθος 107, 
ανακαινισμένα. Τηλ. 6974 785449. 4Δ304.

Στους πρόποδες της Πάρνηθας  
φιλοξενείται από τις αρχές 
του Νοεμβρίου μία Πρότυπη 
Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων.
Η «Belle Vue» άνοιξε την 
αγκαλιά της για
να υποδεχτεί τους ηλικιωμένους 
φίλους της 24ώρες/365 μέρες
τον χρόνο προσφέροντας 
υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου όπως
ακριβώς τους αρμόζει! 

Η μονάδα BELLE VUE παρέχει 
φιλοξενία σε Υπερήλικες: 
l Απώλεια μνήμης/ Γεροντική Άνοια/
l Ορθοπεδικά, Κλινήρεις
l Ψυχοσύνδρομο / Κατάθλιψη
l Παθήσεις νευρικού συστήματος / Parkinson’s
l ΧΑΠ / Οξυγονοθεραπεία
l Δυσκολία στη σίτιση/ Δοσκαταποσία
l Τραχειοστομίες /Γαστροστσμίες/ Κολοστομίες
l Ασθενείς με levin

Κλείστε σήμερα ραντεβού για να δείτε από κο-
ντά τις εγκαταστάσεις και να ενημερωθείτε 
πλήρως από τους αρμόδιους που βρίσκονται 
στον συγκεκριμένο κλάδο εδώ και 30 χρόνια, 
προσφέροντας απεριόριστη αγάπη και φρο-
ντίδα στους ηλικιωμένους.

Διεύθυνση: Λεωφ. Παρνηθος 401 - Αχαρνές
Τηλ.  επικοινωνίας: 210 2442268  - 6973938300
E-MAIL:   kakoskostas35@yahoo.com

BELLE VUE - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ κάτοχος MASTER 
ΑΓΓΛΙΑΣ με μεγάλη Φροντιστηριακή πείρα 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα 
(Proficiency, Andance, Lower, Toefl, Jmb, 
Κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας κλπ), σε μαθητές, 
φοιτητές, αρχάριους και προχωρημένους, ειδικά 
μαθήματα σε υποψηφίους και επαγγελματίες.  
Τηλ. 6907 653300. 5Δ305

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (Χαρίζεται),  ΜΙΝΙ  ΜΑΡΚΕΤ, 
60 χρόνων, στο κεντρικό Μενίδι.  Λόγω  
Συνταξιοδότησης.  Τηλ. 6978 064999. 5Δ307

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:

17  Στρέμματα αγροτεμάχιο, στην το-
ποθεσία Προφήτη Ηλία, Κοινότης 
ΟΜΑΛΩΝ, επί της Εθνικής οδού Αρ-
γοστολίου – Σάμης. Τιμή  χαρακτηρι-
στική 15.000 Ευρώ. Πληροφορίες στο 
Τηλέφωνο : 6983 517625 . 5Δ307.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗΣΣ  
 

• Παρασκευή 23/9    Δελφιναριο- ΣΣεεφφεερρλλήήςς, 
                θεατρική παράσταση , εισιτ 20-25Ε 

 

Οκτώβριος 

• Παρασκευή  7- 9/10     3 ήμερη εκδρομή στα  Κύθηρα, εισιτ 165€ 
 

§ Σάββατο 15/10 θέατρο Πειραιώς -«Ο Μπακαλόγατος» 
 

§ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/22  μονοήμερη εκδρομή  
στην Μεγαλόχαρη  Τήνο , εισιτ 75€ 

 

§ Κυριακή 23/10  μονοήμερη εκδρομή  
Τρίπολη-Ι.μονή Αγ. Νικολάου Βαρσών – 

Αγ. Πέτρος Αρκαδίας-Ι. μονή Παναγία Μαλεβή-Ναύπλιο  ((εειισσιιττ  2222€€))  
 

§ 28-31/10  4ήμερη εκδρομή ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ            
(εισιτήριο 215€) 

Νοέμβριος 
 

§ Εκδρομή στην ΣΥΜΗ -ΑΑρρχχάάγγγγεελλοοςς  ΜΜιιχχααήήλλ  
ΠΠααννοορρµµίίττηηςς, μονοήμερη αεροπορική 5 ή 6/11/22 (Σαββατο- Κυριακή)  
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ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ κάτοχος MASTER ΑΓΓΛΙΑΣ 
με μεγάλη Φροντιστηριακή πείρα παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα 
(Proficiency, Andance, Lower, Toefl, Jmb, Κρατικό 
πτυχίο γλωσσομάθειας κλπ), σε μαθητές, φοιτητές, 
αρχάριους και προχωρημένους, ειδικά μαθήματα 
σε υποψηφίους και επαγγελματίες. Τηλ. 6907 
653300. 5Δ306

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για μόνιμη εργασία, για 
οικογενειακή Ταβέρνα στην Λεωφ Καραμανλή 
και Πάρνηθας. Τηλ. 6944 131415. 4Δ304

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εντός σχεδίου 280 τ.μ. 
στην περιοχή Αγία Παρασκευή, σε τιμή 
μεγάλης ευκαιρίας. Τηλ. 210 2469996 και από 
ώρα 11.00 έως 14.00. 4Δ304.

Ο  ΠΑΠΑΔΕΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της  
ΑΚΡΙΒΗΣ  το γένος  ΝΙΑΡΧΟΥ  που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στον ΤΑΥΡΟ – ΑΘΗΝΑ   και  η   ΜΠΟΥΖΑ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  ΑΧΜΑΝΤ και της  ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος  
ΜΠΟΥΖΑ     που γεννήθηκε στον ΠΕΙΡΑΙΑ  και κατοικεί στον 
ΤΑΥΡΟ  - ΑΘΗΝΑ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον Ι.Ν.  
Χελιδονούς  -  ΚΗΦΙΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  το γένος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  που 
γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΠΑΠΑΜΗΝΑ  ΣΟΦΙΑ  του  ΜΙΧΑΗΛ  και 
της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ  το γένος  ΖΟΥΜΑ  που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει στο ΖΕΦΥΡΙ – ΦΥΛΗΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΠΑΠΑΜΗΝΑΣ  ΗΛΙΑΣ  του  ΜΙΧΑΗΛ  και της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 
το γένος  ΖΟΥΜΑ   που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στο ΖΕΦΥΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΛΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  του  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ  το γένος  
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί 
στο ΖΕΦΥΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο 
ΖΕΦΥΡΙ – ΦΥΛΗΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ

SEL 12-13.indd   13SEL 12-13.indd   13 19/10/22   6:59 PM19/10/22   6:59 PM



14 Κυριακή 23 Oκτωβρίου 2022

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. Δημοκρατίας 60 - Αχαρνές & Λεωφ. Δημοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

Εθνικής Αντιστάσεως (Νέο Κοιμητήριο) - Αχαρνές • Τηλ.  210 2462992 – 6994 646211

ΤΕΛΕΤΑΙ  ΜΙΧΑΣ
Κηδείες – Μνημόσυνα – στολισμοί

Στεφάνια  - Αποτεφρώσεις 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ

Γραφεία :  Αγ. Κωνσταντίνου 5 – Αχαρνές 
Τηλ. 210 2460088 - 210 2469672

Κιν. : 6944 500 701

Οργάνωση μνημόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελματικά εργαλεία κοπής- Επαγγελματικά εργαλεία κοπής

Τροχείο Τροχείο 

ΤΑΚΟΎΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ 
ΤΟΤΟ  19501950

n Χρυσών και Ασημένιων 
κοσμημάτων

n Χρυσών και Ασημένιων  
νομισμάτων

n Ασημικών

Στις πιο ανταγωνιστικές 
τιμές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 5207858 
Κιν.  6977 645772
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15Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021ΠΑΓΩΝΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ορθοπεδικός  / Χειρουργός

Επιστημονικός  Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΛ.  Παλαιού Ψυχικού 
Άντερσεν 1. Π. Ψυχικό

DR’ HOSPITAL
Κεφαλληνίας 26 – Κυψέλη

Ιατρείο: Πλατ. Αγ. Νικολάου 8,
 Αχαρνές - Τ.Κ. 13674
(Είσοδος από Καποδιστρίου)
Τηλ.: 210 2460023
Κιν.: 6936 923731

E-mail: info@drpagonas.gr l www.drpagonas.gr 

Δευτ. και Παρ. 9.30 - 12.30 και 17.30 - 21.00.  
Τρίτη - Τέταρτη και Πέμπτη 17.30 - 21.00

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673  
(Έναντι Δημαρχείου Αχαρνών)

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 06.00 έως 09.00 μ.μ.
& ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ

Ιατρείο: Πάρνηθος 14, Αχαρνές 
Τηλ. 210 2404004 και 6973 459389
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• ΑΓΟΡΕΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
• ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

& ΑΚΙΝΗΤΩΝ• ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 

Το µεσιτικό γραφείο ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
µε την πολυετήεµπειρία στο χώρο του REAL ESTATE 

σε αγορές – πωλήσεις – ενοικιάσεις & επενδύσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, 
είναι στη διάθεσή σας να σας προσφέρει 

τις υπηρεσίες και τις συµβουλές του µε σοβαρότητα, αξιοπιστία και εχεµύθεια.

• ΑΓΟΡΕΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
• ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

& ΑΚΙΝΗΤΩΝ• ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 

Το µεσιτικό γραφείο ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
µε την πολυετήεµπειρία στο χώρο του REAL ESTATE 

σε αγορές – πωλήσεις – ενοικιάσεις & επενδύσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, 
είναι στη διάθεσή σας να σας προσφέρει 

τις υπηρεσίες και τις συµβουλές του µε σοβαρότητα, αξιοπιστία και εχεµύθεια.
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