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Parnes news...
Καταρχάς θέλω να ευχηθώ καλή 

αρχή σε όλους μας. Ο μήνας Σε-
πτέμβριος σηματοδοτεί πολλές 
νέες αρχές. Η επιστροφή από τις 
καλοκαιρινές διακοπές δίνουν την 
θέση στην φθινοπωρινή αρχή της 
σεζόν. Και σε εμάς στο Parnes 
News μια εντελώς φρέσκια και 
νέα αρχή. 

Το καλοκαίρι πέρασε και  οι τρεις εκλογικές μάχες μας 
έδωσαν λόγους να μην έχουμε ένα συνηθισμένο καλο-
καίρι.  Καινούργια Δημοτική αρχή στις Αχαρνές, στους 
Αγ. Αναργύρους, στην Ελευσίνα και συνέχεια της προ-
ηγούμενης στον δήμο Φυλής. Να πούμε σε όσους εκλέ-
χτηκαν, αλλά και σε αυτούς που ανέλαβαν θέσεις καλή 
και δημιουργική αρχή. Περιμένουμε τις υποσχέσεις να 
τις δούμε πράξεις. 

Εγώ από μέρους μου θέλω να πω ευχαριστώ στην 
Κατερίνα Παπασταματίου που εκτός από πολύ καλή 
μου φίλη, είναι και ένα άτομο με δημιουργική σκέψη και 
δίνει την ευκαιρία στην περιοχή μας να έχει κάτι φρέσκο 
και νέο για να ενημερώνονται με αγάπη και μεράκι. 

Καλή αρχή λοιπόν, σίγουρα θα χει και δυσκολίες, αλλά 
αν κάτι έχω μάθει από το καιρό που γράφω την άποψη 

• μου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής 
μας, είναι ότι η αγάπη για τον τόπο μας πάντα θα δίνει 
ώθηση για κάτι δημιουργικό.

Έτσι λοιπόν καλή αρχή και στο επανιδείν από την 
έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση!!! 

Γιώργος Κούτρας – Αρθρογράφος 

Νέα αρχή, 
νέα όνειρα,
νέα ελπίδα 

Και εγένετο το Parnes News και 
το Parnews.gr. Δύο νέα μέσα, τα 
οποία φιλοδοξούν  να γίνουν ένα 
κομμάτι από την καθημερινότητα 

σας. Που θα προβάλουν και θα αναδεικνύουν τα προ-
βλήματα μας και θα αναζητούν λύσεις. Λύσεις που θα 
κάνουν την καθημερινότητα μας καλύτερη. 

Γιατί Parnes; Η λέξη προέρχεται από την Πάρνηθα 
που παλιότερα λεγόταν Παρνής. Η ετυμολογία του ονό-
ματος «Πάρνηθα» συνδέεται με την ρίζα πάρνα- (parna) 
που θεωρείται προελληνική. Από την ίδια ρίζα πάρνα- 

•
•

(parna) προέρχονται τα ονόματα και άλλων δύο ελληνι-
κών βουνών, του Παρνασσού και του Πάρνωνα. Σε όλες 
τις ανατολικές γλώσσες η ρίζα parna- σημαίνει «σπίτι», 
αλλά σύμφωνα με τον γλωσσολόγο Όσβαλντ Σεμερένι 
η παλαιότερη σημασία της λέξης ήταν «πέτρινο κτίσμα» 
γιατί η αρχική σημασία της ρίζας *per- ήταν «πέτρα» και 
έχει δώσει τον όρο για «πέτρα, βουνό» σε πολλές ινδο-
ευρωπαϊκές γλώσσες (λ.χ. ινδο-ιρανικό parvata).

Μαζί με την αναγέννηση της λέξης λοιπόν αναγεννάτε 
και η ελπίδα του τόπου μας. Ευελπιστούμε σε μια νέα 
αρχή σε έναν τόπο που έχει περάσει πολλά. 

Δεν είναι δυνατόν να ξεχάσει κανείς τον σεισμό του 
1999 που άφησε πίσω του ανθρώπινες απώλειες. 143 
συνάνθρωποι μας έχασαν την ζωή τους. Κάτι παραπά-
νω από 2.000 άτομα τραυματίστηκαν και περισσότεροι 
από  50.000 έμειναν άστεγοι. Οι καταυλισμοί που δημι-
ουργήθηκαν για την προσωρινή στέγαση των αστέγων 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα 
20 χρόνια μετά. 

Παρόλα αυτά, μέσα από τις κακουχίες, και τα προβλή-
ματα καταφέρουμε να σταθούμε στα πόδια μας.  Να 
δημιουργήσουμε από την αρχή.  

Έτσι και σήμερα λοιπόν. Είμαστε εδώ έτοιμοι να ανα-
λάβουμε νέες προκλήσεις. 

Αντρέας Ντίνης – Δημοσιογράφος

Η έκδοση κάθε νέας εφημερίδας προ-
σθέτει ένα κομμάτι στο παζλ της ενη-
μέρωσης, η οποία πρέπει να είναι 
πλουραλιστική και αντικειμενική. Σε μια 
δύσκολη εποχή για τον Τοπικό Τύπο 
οποιαδήποτε προσπάθεια αξίζει της συ-

μπαράστασης όλων μας. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζω 
το νέο ξεκίνημά σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο 
ταξίδι σας στους δρόμους της ενημέρωσης και της πλη-
ροφόρησης.    

Σπύρος Ι. Βρεττός - Δήμαρχος Αχαρνών 

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, που 
είμαι βέβαιος πως θα είναι εξαιρετικό, 
όπως όλες οι δουλειές της Κατερίνας 
Παπασταματίου. Καλή αρχή λοιπόν 
στην ParnesNews! 

Χρήστος Σπ. Παππούς 
Δήμαρχος Φυλής

Θέλω να ευχηθώ Καλή Αρχή στην εφη-
μερίδα σας. Είναι μεγάλη η ικανοποίη-
σή μου όταν βλέπω νέες εφημερίδες να 
κυκλοφορούν και ειδικά στον χώρο της 
Αυτοδιοίκησης, που χρειάζεται περισσό-
τερη, εγκυρότερη, και πιο εμπεριστατω-

μένη ενημέρωση. Ο δρόμος του τύπου δεν ήταν εύκο-
λος. Ούτε και τώρα είναι. Έτοιμες οδηγίες και συνταγές 
δεν υπάρχουν. Είμαι, όμως, βέβαιος ότι η εφημερίδα 
σας ακολουθώντας την καλή πορεία της ιστοσελίδας 

σας Parnes News θα βάλει σημαντικό λιθαράκι στην 
ενημέρωση. Εύχομαι η εφημερίδα σας να αποτελέσει 
πρωτοπόρο στην ενημέρωση και να αποτελέσει αρω-
γό στην προσπάθεια του Δήμου μας για ένα καλύτερο 
μέλλον.  Καλή Αρχή!

Σταύρος Τσίρμπας  Δήμαρχος 
Αγ. Αναργύρων – Καματερού 

Η δημιουργία γεννά ελπίδα! Η δημιουρ-
γία σε καιρούς περίεργους, την διπλασι-
άζει! Την έχουμε όλοι τόσο ανάγκη και 
πρέπει να τη διατηρήσουμε στην καρδιά 
και στο μυαλό μας, να την προστατέ-
ψουμε και να την ενισχύσουμε. 

Θα ευχηθώ  λοιπόν στο “νεογέννητο”  Parnes News,  να 
είναι καλότυχο και εμπνευσμένο, να δίνει χώρο στον πο-
λιτισμό, να μεγαλώνει με θεαματικούς ρυθμούς αυτό και 
το κοινό του, να ενημερώνει με αντικειμενικότητα, να πα-
ντρεύει την αλήθεια με τη μαγεία, να πετύχει δηλαδή το... 
αδύνατο!!! Μα πάνω απ’όλα να εξελίσσεται με γνώμονα 
την  αγάπη και το σεβασμό για τον άνθρωπο και κάθε 
μορφή ζωής σε αυτόν τον πλανήτη!!! Με το καλό...

Ράνια Παπαδάκου – Ηθοποιός 

Κατερίνα εύχομαι στο νέο σου ξεκί-
νημα να πάνε όλα όπως τα επιθυμείς! 
Το αξίζεις! Με την εργατικότητα σου, το 
πάθος σου και την αγάπη γι’ αυτό που 
κάνεις η επιτυχία είναι μονόδρομος!!!

Μελέτης Ηλίας – Ηθοποιός 

Κατερίνα σου εύχομαι να είσαι υγιής, 
να παρέχεις στους συμπολίτες μας την 
ενημέρωση αντικειμενικά, χτίζοντας μια 
σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού. Ελ-
πίζω να διαβάζουμε περισσότερες «κα-
λές» ειδήσεις από εδώ και στο εξής...

Γιάννης Καλαμπόκης 
Μπασκετμπολίστας – Προπονητής Εθνικής 

Κατερίνα σε ότι έκανες ήσουν πρώτη! 
Σε ότι έκανες πέτυχες!  Το ίδιο θα γίνει 
και τώρα γιατί είσαι γεννημένη να κερ-
δίζεις! Σου εύχομαι κι εγώ όπως χιλιά-
δες συμπολίτες μας καλή επιτυχία και 
να παραμείνεις ακέραιος χαρακτήρας 

όπως είσαι όλα αυτά τα χρόνια που σε γνωρίζω! Είμα-
στε δίπλα σου!

Δημήτρης Γιώτης – Τραγουδιστής 

Κάθε νέο επαγγελματικό ξεκίνημα εί-
ναι ελπιδοφόρο. Μεγαλύτερη όμως ελ-
πίδα γεννά η δημιουργία σε καιρούς δύ-
σκολους μίας νέας τοπικής εφημερίδας. 
Εύχομαι ολόψυχα Κατερίνα η Parnes 
News να ανέβει πολύ ψηλά όσο ψηλά 

δικαιούται να βρίσκεται και ο τόπος μας! Καλοτάξιδη και 
να περισσεύουν τα καλά νέα για την πόλη μας! 

Χρήστος Μενιδιάτης - Τραγουδιστής

Είπαν για εμάς...

Ένα νέο δημοσιογραφικό 
ταξίδι μόλις ξεκίνησε και σας 
θέλω όλους δίπλα μου, συντα-
ξιδιώτες σ’ αυτή την διαδρο-
μή!!! Μία διαδρομή που δεν 
υπόσχομαι πως θα είναι μόνο 
σε ήρεμα νερά... Η Ηλεκτρο-
νική και Έντυπη Εφημερίδα 
PARNES NEWS είναι εδώ για 
να αναδείξει τα όμορφα, αλλά 

και να προβάλλει τα άσχημα, προτείνοντας λύσεις! 
Σας ευχαριστώ όλους όλα αυτά τα χρόνια για την 

στήριξή σας! Αλλάζω σελίδα, σκέψεις, εικόνες, 
αλλά αγαπάω πρώτα απ’ όλα τον τόπο και την 
ενημέρωση!

Στο ταξίδι αυτό συνταξιδιώτες θα είστε όλοι όσοι 
αγκαλιάσετε την PARNES NEWS, όμως, θέλω να 
ευχαριστήσω θερμά εξ αρχής τους ανθρώπους που 
βοήθησαν στο στήσιμο αυτής της ιδέας, τους συνερ-
γάτες αλλά κυρίως καλούς φίλους: Γιώργο Κούτρα, 

Αντρέα Ντίνη και Σοφία Πετράκη, και ιδιαιτέρως τον 
υποστηρικτή της προσπάθειάς μου και εμπνευστή 
του ονόματος της εφημερίδας, τον σύντροφό μου 
Κλήμη Κολιό.

Η PARNES NEWS ήρθε για να μείνει! Ήδη οι φίλοι 
που έχουν αγκαλιάσει την εφημερίδα μας είναι πολλοί 
ο πρώτος στόχος λοιπόν έχει επιτευχθεί: η PARNES 
NEWS είναι μία μεγάλη παρέα! 

Κατερίνα -Φανή Παπασταματίου

EDITORIAL

καλωσήρθατε στην 
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• Κύριε Υπουργέ σας καλωσορίζουμε στη νέα 
Εφημερίδα PARNES NEWS. Πριν μπούμε στα βαθιά, 
θέλουμε να μας πείτε τις πρώτες εντυπώσεις σας 
ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Πόσα κοινά βρίσκετε σ’ αυτή την θέση συγκριτικά 
με τα άλλα δύο Υπουργεία που ήσασταν; 
Ο γεωργοκτηνοτροφικός κλάδος, ο πρωτογενής 

τομέας της πατρίδας μας είναι, μαζί με τον Τουρισμό, 
οι βαριές βιομηχανίες μας. Ως εκ τούτου η πρόταση του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβω 
το συγκεκριμένο παραγωγικό Υπουργείο με τιμά. 
Για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των αγροτών 
μας οφείλω να διαβάσω πολύ, να συζητήσω πολύ 
μαζί τους και να διαπιστώσω τις δυνατότητες που 
υπάρχουν για την ανάπτυξη σε συνδυασμό με την 
αποκόμιση ουσιαστικού οφέλους ώστε να συνεχίσουν 
να προσφέρουν στην πατρίδα μας. Όλα αυτά τα 
πράττω από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των 
καθηκόντων μου. 
Όπως σωστά επισημάνατε έχω θητεύσει και στα 

Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών αλλά και Υγείας 
όπου οι προκλήσεις ήταν διαφορετικές και μάλιστα σε 
ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους. Άλλα τα ζητούμενα 
εκείνων των Υπουργείων, αλλά αυτού της Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 
 
• Η καρέκλα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

θεωρείται «ηλεκτρική» καθώς τα προηγούμενα 
χρόνια έχουμε δει πολλές κινητοποιήσεις αγροτών. 
Σας αγχώνει το ενδεχόμενο αυτό;
Οι μέχρι σήμερα επαφές μου με τους εκπροσώπους 

των αγροτών αλλά και με απλούς αγρότες, μού έχουν 
δείξει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και δημιουργούν 
αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής 
κοινωνίας. Δεν έχουμε διαφωνήσει κάπου στις κοινές 
επιδιώξεις μας. Τα μπλόκα οφείλονταν σε άλλες 
πολιτικές άλλων εποχών. Το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις 
θα καταβληθούν στην ώρα τους, ενώ παράλληλα 
γίνεται και μια προσπάθεια να μετακινηθεί ο χρόνος 
καταβολής τους λίγο νωρίτερα, βοηθά στην εκτόνωση 
των όποιων εντάσεων. Παράλληλα έχει γίνει από 
όλους κατανοητό ότι η Κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη 
κινείται σαφώς προς την κατεύθυνση ελάφρυνσης των 
οικονομικών βαρών και των αγροτών. Παράλληλα η 
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των συνεταιρισμών, η 
ενδυνάμωση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, 
καταπολέμηση των παρανόμων ελληνοποιήσεων, 
η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για 
επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα (ΠΑΑ, 
αναπτυξιακός νόμος) και η στοχευμένη χρήση των 
κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
είναι μερικοί μόνον από τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα υπέρ 
του πρωτογενούς τομέα και των αγροτοκτηνοτρόφων 
μας.  
 
• Πρώην Βασιλικά Κτήματα Τατοίου. Μία από 

τις πρώτες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ήταν 
η ανάδειξη του. Εντός του Κτήματος υπήρχαν 
παραγωγοί με μοναδικές μάλιστα ποικιλίες, όπως 
π.χ. κρασιού, αλλά και βουτύρου. Ως Υπουργείο 
θα αναλάβετε κι εσείς δράση εντός του Κτήματος; 
Η εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων σε σχέση με την αναβάθμιση των πρώην 

βασιλικών κτημάτων στο Τατόι έχει να κάνει με την 
ανάδειξη των δραστηριοτήτων του αγροδιατροφικού 
τομέα (προϋπαρχόντων και νέων). Είναι σημαντικό να 
αναδειχθούν στην περιοχή εκτός απο τα αρχιτεκτονικά 
μνημεία και ο περιβάλλων χώρος και η σχέση που 
ιστορικά είχε με τον πρωτογενή τομέα.
 
• Η δημιουργία Κτηνοτροφικού Πάρκου στην 

Ανατολική Αττική είδαμε πως βρίσκεται στα 
σχέδια σας. Τι άλλο έχετε στο πρόγραμμα για 
τους Κτηνοτρόφους της Αν. Αττικής πολλοί εκ των 
οποίων ζουν στις Αχαρνές; 
Είχα τη χαρά πριν από λίγες ημέρες να υποδεχθώ στο 

γραφείο μου και να έχω μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
συζήτηση με τους εκπροσώπους του Κτηνοτροφικού 
Συλλόγου Αττικής «Άγ. Γεώργιος». Γνωρίζω πολύ 
καλά ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων στην 
Ανατολική, κυρίως, Αττική και ιδιαίτερα στις Αχαρνές. 
Η δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει τα τελευταία 
χρόνια είναι προς έπαινο. 
Σαφώς  και  αντιμετωπίζω  ιδιαίτερα  θετικά τη δημιουργία 

ενός Κτηνοτροφικού Πάρκου στην Αττική το οποίο θα 
δώσει πνοή στην αττική κτηνοτροφία. Παράλληλα 
βέβαια υπάρχει ακόμη πλήθος πρωτοβουλιών από 
το Υπουργείο μας μεταξύ των οποίων η  απλοποίηση 
και επιτάχυνση των  διαδικασιών αδειοδότησης των 
σταυλικών εκμεταλλεύσεων.
Όλα αυτά σε συνδυασμό και με τα γενικότερα μέτρα 

που λαμβάνουμε και πρόκειται να λάβουμε στο 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των 
αγροτών – κτηνοτρόφων της χώρας μας θα αλλάξουν 
τα δεδομένα προς όφελος δικό τους αλλά και της 
παραγωγής.  
 
• Πριν από λίγες ημέρες είχατε μια συνάντηση με 

κορυφαίους πανεπιστημιακούς με τους οποίους 
συζητήσατε τρόπους για την ανάδειξη και την 
τεκμηρίωση της αυθεντικότητας μοναδικών 
αγροτικών προϊόντων της χώρας μας. Πως 
πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό και τι 
οφέλη θα μπορούσε να έχει;
Η συνάντηση που είχα με τους πανεπιστημιακούς 

ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αλλά και άκρως 
κατατοπιστική και είχε να κάνει με την ανάδειξη και 
την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας μοναδικών 
αγροτικών προϊόντων της χώρας μας. Ξέρετε 
το Υπουργείο εργάζεται πυρετωδώς προς την 
κατεύθυνση της προστασίας των αγροτικών 
προϊόντων μας ώστε να μπει επιτέλους ένα τέλος 
στη μάστιγα των ελληνοποιήσεων η οποία οδηγεί 
σε απώλεια σημαντικού τμήματος του αγροτικού 
εισοδήματος. Οι διακεκριμένοι Καθηγητές μου 
ανέλυσαν τις δυνατότητές που έχουν και οι οποίες 
μπορούν να οδηγήσουν στην ίδρυση Εθνικού Κέντρου 
Ελέγχου Αυθεντικότητας και ανάπτυξης ψηφιακών 
βιβλιοθηκών προϊόντων εθνικής προτεραιότητας 
όπως το ελαιόλαδο, το γάλα, η φέτα, το μέλι και το 
κρασί. Χαίρομαι διότι πληθαίνουν οι φωνές αλλά και 

μάκης Βορίδης: μηδενική 
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οι ενέργειες προς την κατεύθυνση της προστασίας 
των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
 
• Νέοι αγρότες. Θα υπάρξουν ενισχύσεις και 

κίνητρα;
Για τους νέους αγρότες η πολιτική μας είναι η 

ουσιαστική ενίσχυση τους, στη βάση μακροπρόθεσμων 
πολιτικών αναζωογόνησης του αγροτικού μας 
πληθυσμού. Γνωρίζω ότι στην Αττική υπάρχουν πολλοί 
νέοι άνθρωποι οι οποίοι είτε δραστηριοποιήθηκαν, τα 
τελευταία χρόνια, είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
στον αγροτικό χώρο. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλες τις 
άλλες περιοχές της χώρας. Μάλιστα αποτελούν μια 
νέα γενιά αγροτών οι οποίοι διαβάζουν, ερευνούν 
και είναι διατεθειμένοι να υιοθετήσουν σύγχρονες 
μεθόδους καλλιέργειας προς όφελος της παραγωγής 
αλλά στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνει η 
κλιματική αλλαγή η οποία αποτελεί και βασικό κριτήριο 
εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Ο τρόπος ενίσχυσης λοιπόν 
των νέων αγροτών αποτελεί μία από τις προτεραιότητές 
μας και άλλωστε γι’ αυτήν έχει δεσμευθεί και η Νέα 

Δημοκρατία προεκλογικά. 
 
• Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος για χρόνια 

πολιτεύεται στην Ανατολική Αττική. Ξέρετε τα 
προβλήματα που υπάρχουν. Ποια τα σχέδια σας;

Μία πρόκληση την οποία ήδη αντιμετωπίζουν οι 
κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής είναι η διαχείριση 
των απορριμμάτων. Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη κινείται προς την κατεύθυνση της 
επίλυσης του μείζονος αυτού προβλήματος. Άλλωστε κάτι 
τέτοιο σαφώς διεφάνη και κατά την πρόσφατη επίσκεψη 
του Πρωθυπουργού στη Γερμανία όπου, μεταξύ άλλων, 
συζητήθηκε με την κα Μέρκελ το θέμα της διαχείρισης 
τόσο για την Αττική όσο και για τη Θεσσαλονίκη! 
Από εκεί και πέρα η ανάπτυξη της περιοχής σε υγιείς 

βάσεις είναι επίσης ζητούμενο ώστε να ξεφύγουμε από 
τις άναρχες πρακτικές του παρελθόντος. Αυτό άλλωστε 
έγινε ήδη σαφές από το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε 
μόλις της προηγούμενη Τρίτη (3/9) και αφορά την 
κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία είχε εκδοθεί τον Ιούλιο και αφορούσε τις άμεσες 

παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση 
της πυρόπληκτης περιοχής στο Μάτι.
 
• Κύριε Υπουργέ εκτός από την Αγροτική Ανάπτυξη 

της χώρας, σας ακούσαμε στον Δήμο Αχαρνών να 
αναφέρεστε στην πάταξη της εγκληματικότητας. 
Αυτό σημαίνει πως δεν ξεχνάτε την περιφέρεια 
σας αλλά και τα προβλήματά της. Πιστεύετε πως 
μπορεί ο Δήμος Αχαρνών, αλλά και οι ευρύτεροι 
Δήμοι (Φυλής, Αγ. Αναργύρων κλπ) να διώξουν 
την εγκληματικότητα από τις περιοχές τους; 
Το θέμα της εγκληματικότητας μαστίζει τον Δήμο 

Αχαρνών αλλά και τους όμορούς του αρκετά χρόνια 
τώρα. Στην αντιμετώπισή του έχω τοποθετηθεί 
με σαφήνεια. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία και η 
Κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη η οποία έχει ήδη 
ξεκινήσει την εφαρμογή του σχεδιασμού για τον 
οποίο ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό, προκειμένου 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Υπάρχει η πολιτική 
βούληση, υπάρχει η απόφαση της Κυβερνήσεως να 
στηρίξει όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες. Ανάμεσα 
στις οποίες είναι και η στενότατη συνεργασία με την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Η λήψη  κατασταλτικών μέτρων 
στο πλαίσιο του δόγματος της μηδενικής ανοχής στην 
εγκληματικότητα ειναι απαραίτητη, πρέπει να ειναι 
επιμονή και διαρκής αλλά χρειάζονται και πρόσθετες 
δράσεις.. 
Η αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά 

με αναβάθμιση των χώρων, με περισσότερο φως 
σε όλα τα σημεία μιας περιοχής ώστε οι πολίτες να 
κατανοήσουν ότι δεν ζουν πια σε υποβαθμισμένες 
γειτονιές. 
 
• Κλείνοντας μία προσωπική ερώτηση. Σας 

είδαμε στα social media να απολαμβάνετε 
οικογενειακές στιγμές με την σύζυγο και τα παιδιά 
σας. Πόσο εύκολο είναι για έναν Υπουργό να είναι 
ταυτόχρονα σύζυγος και πατέρας; 
Υπάρχει πάντοτε χρόνος να βρίσκομαι με τα 

αγαπημένα μου πρόσωπα ιδιαίτερα δε με την οικογένειά 
μου. Οφείλω βέβαια να επισημάνω ότι η συνεισφορά 
της Δανάης, της συζύγου μου, στο να κρατά αρραγή 
την οικογενειακή ενότητα είναι σημαντική. Από εκεί και 
πέρα οι οικογενειακές στιγμές αποτελούν «οξυγόνο» 
για τη συνέχεια στον στίβο της πολιτικής. 
 
• Θα θέλαμε να κλείσουμε με μία ευχή σας για το 

νέο μας ξεκίνημα! 
Η δημιουργία μιας εφημερίδας σε δύσκολες για τα 

έντυπα εποχές αποτελεί μια πρόκληση. Γνωρίζω 
πολύ καλά ότι η πολυετής εμπειρία σας στον χώρο 
των μέσων ενημέρωσης αποτελεί εγγύηση για την 
επιτυχία του εγχειρήματος. Οι πολίτες των περιοχών 
στις οποίες θα δραστηριοποιηθείτε δημοσιογραφικά 
(Αχαρνές, Φυλή, Ελευσίνα και Αγ. Ανάργυροι) έχουν 
ανάγκη από υγιή μέσα ενημέρωσης τα οποία να 
αποτελούν σημεία αναφοράς των τοπικών κοινωνιών. 
Ως εκ τούτου η προσπάθειά σας είναι καλοδεχούμενη 
και τη συνοδεύουν οι ευχές όλων μας. 

συΝΕΝτΕυΞη συΝΕΝτΕυΞη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
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ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΤΣΑΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)

ΣΑΨΟΥΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΧΙΟΥΣΙ ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)

ΤΣΙΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΔΟΥΛΗΣ ΘΑΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΔΕΔΕΜΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΕΡΙΧΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΚΡΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΑΛΙΟΥ ΜΙΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

ΣΑΒΙΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΨΥΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΜΠΟΥΜΠΑΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗΣ)

ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΡΑΝΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)

Έμπνευση. Εμπειρία. Γνώση.

30 χρόνια πράξεις και όχι υποσχέσεις...
και είναι μόνο η αρχή! 

Πάρνηθος 94, Αχαρνές
210 24 43 192

www.omiros.edu.gr

omirossm@gmail.com

Omiros Acharnes

ΑστυΝομικο

Ένα σχέδιο «Ασπίδα» για την αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας στο λεκανοπέδιο της Αττικής με 
«χαρτογράφηση» των «κόκκινων» σημείων στην 
πρωτεύουσα ετοιμάζει στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.. 
Στόχος του σχεδίου αυτού θα είναι η όσο πιο άμε-

ση ενίσχυση της «εμφανούς αστυνόμευσης» στις 
γειτονιές και η αύξηση των συλλήψεων. 
Οι επικεφαλής του αρχηγείου της αστυνομίας 

έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και έναν 
ορίζοντα με διαφορετικούς στόχους για κάθε έτος.
Στα σχέδια είναι εκτός από την ενίσχυση της ομά-

δας ΔΙ.ΑΣ. με μάχιμους αστυνομικούς και εξοπλι-
σμό, να ενισχυθεί άμεσα και η Ομάδα Πρόληψης 

Καταστολής της Εγκληματικότητας, (Ο.Π.Κ.Ε.) που 
μπορεί να συμμετάσχει σε καταδιώξεις κακοποιών 
ληστών, αλλά και σε «βαριές» και επικίνδυνες επι-
χειρήσεις που αποσκοπούν στη σύλληψη, παρα-
δείγματος χάριν, ενός μεγαλοδιακινητή ναρκωτικών 
ουσιών. 
Ήδη  από τα υψηλόβαθμα στελέχη του Υπ. Προ-

στασίας του Πολίτη αλλά και της Γ.Α.Δ.Α. έχουν 
ζητηθεί συγκεκριμένα νούμερα για τα κρούσματα 
κλοπών, ληστειών και διαρρήξεων από τις εκάστο-
τε αστυνομικές διευθύνσεις σε μία προσπάθεια να 
καθοριστούν οι «ανάγκες», αλλά και τα «πρέπει».
Το προαναφερθέν σχέδιο, για το οποίο δεν υπάρ-

χει κάποιο «σταθερό» χρονοδιάγραμμα, έρχεται να 
προστεθεί στα όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά για τις 
«ειδικές δράσεις» της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθή-
νας αλλά και στο «άβατο» της πρωτεύουσας. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την εγκληματικότη-

τα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με αξιωματικούς 
της ΕΛ.ΑΣ.,  σε Δυτική και Ανατολική Αττική είναι 
στις περιοχές: Αχαρναί, Ζεφύρι και Άνω Λιόσια. Οι 
ληστείες, οι διαρρήξεις, οι κλοπές και οι επιθέσεις 
είναι αρκετά συχνές, ενώ η παραβατικότητα έχει 
φτάσει στα ύψη σε όλους τους τομείς. 
Στην περιοχή παρατηρείται επιπρόσθετα και εκτε-

ταμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως επί-
σης και εγκληματικότητα ανηλίκων.

Ξανά στον ...φυσικό... 
της ρόλο η οΠκΕ 

Η συγκεκριμένη αστυνομική υπηρεσία συγκαταλέγεται 
στις πιο μάχιμες της ΕΛ.ΑΣ. Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ - ΑΝ.ΕΛ., ωστόσο, και επί των ημερών των πρώην 
υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, αλλά 
και Όλγας  Γεροβασίλη, οι «μάχιμοι» έκαναν μέχρι και... 
σκοπιές σε σταθερούς στόχους, σε εκδηλώσεις... κυ-
βερνητικών στελεχών, ακόμη και στο σπίτι του στελέ-
χους του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκου Φλαμπουράρη στα... Εξάρ-
χεια. Πλέον αυτό έχει σταματήσει και οι ομάδες έχουν 
επιστρέψει στην κανονική τους δουλειά: Στη μάχη κατά 
της σκληρής εγκληματικότητας και στην καταστολή της 
δράσης επικίνδυνων κακοποιών που κυκλοφορούν... 
ελεύθεροι και ωραίοι. Επιθυμία του υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά και του 
υφυπουργού, Λευτέρη Οικονόμου, είναι να ενισχυθούν 
οι Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικό-
τητας από τη «δεξαμενή» των 1.500 ειδικών φρουρών, 
οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν με την ολοκλήρω-
ση του διαγωνισμού τον Νοέμβριο. 

Αξίζει να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη ομάδα εδώ 
και δύο χρόνια περιπολεί στην περιοχή των Αχαρνών 
σχεδόν σε 24ωρη βάση. 

Ρεπορτάζ Αντρέας Ντίνης

το σχέδιο «Ασπίδα» της ΕΛ.Ασ.  
για την εγκληματικότητα

Ποια τα μέτρα που θα παρθούν
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Μέρα με την ημέρα η 
προσφορά του, εκτός 
από επιτυχημένου 
εφοπλιστή, πάνω απ’ 
όλα φιλάνθρωπου με 
όλη την σημασία της 
λέξης και Χριστιανού, 
Αθανάσιου  Μαρτίνου 
αναγνωρίζεται. Όπως 
έγινε γνωστό ο Αθα-

νάσιος Μαρτίνος  αναλαμβάνει Πολιτικός Διοικητής 
του Αγίου Όρους, έπειτα από απόφαση που έλαβε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο πρόσωπο του κ. Μαρτίνου συγκλίνουν όλοι, 

από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τους 
Πατριάρχες Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων αλλά και 
τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. κ. Ιερώνυμο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Μαρτίνος έχει ενισχύσει 

οικονομικά πολύ το Άγιο Όρος, με δωρεές του σε 
όλες τις ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας.
Η επιλογή του Αθανάσιου Μαρτίνου έχει ως φαί-

νεται και συμβολικό χαρακτήρα. Ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παράκαμψε το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο, σε σχέση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ που διόρισε στην ευαίσθητη θέση τον Κωνστα-
ντίνο Δήμτσα. Τότε, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα 
είχε ενοχλήσει έντονα τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο και διατάραξε περισσότερο τις σχέ-
σεις του με την Ελλαδική Εκκλησία. Μάλιστα ο κ.κ. 
Βαρθολομαίος από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει 
τη διαφωνία του για την επιλογή Δήμτσα (στενός συ-
νεργάτης του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου) επισημαί-
νοντας ότι δρομολογήθηκαν αλλαγές σε περιοχή της 
κανονικής του δικαιοδοσίας χωρίς συνεννόηση.
Πάντως, ο νέος πολιτικός διοικητής (φέρει τον τίτ-

λο του Άρχοντος του Οφικιαλίου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου) διατηρεί άριστες σχέσεις με τον κ.κ. 
Βαρθολομαίο, ο οποίος θα επισκεφθεί τον Οκτώβριο 
το ΆγιοΌρος με τον κ. Ιερώνυμο και τους άλλους ορ-
θόδοξους προκαθημένους. Επίσης, χαίρει μεγάλης 
εκτίμησης στην αγιορείτικη κοινότητα.
Άλλωστε, ο κ. Μαρτίνος είναι γνωστός για το ση-

μαντικό φιλανθρωπικό έργο του το οποίο συντελεί 
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέσω της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας πολιτιστικού 
και κοινωφελούς έργου «Αιγέας», που ίδρυσε το 
2015 η οικογένειά του, στηρίζει οικονομικά τις Μη-
τροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας αλλά και το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έχει, ανάμεσα στα άλλα, 
συμβάλει στην ανακαίνιση του Ναού του Αγίου Δη-
μητρίου στην Πρίγκηπο, καθώς και στην αποκατά-
σταση της Τράπεζας της Μονής Καρακάλλου στο 
Άγιο Όρος.
Έδρα του νέου πολιτικού διοικητή, ο οποίος υπά-

γεται στο υπουργείο Εξωτερικών, είναι, σύμφωνα 
με τον κανονισμό, οι Καρυές. Είναι υπεύθυνος για 
την τάξη και την ασφάλεια καθώς και για την πι-
στή εφαρμογή του καταστατικού χάρτη του Αγίου 
Ορους. Κατά το άρθρο 105 του Συντάγματος, «Το 
Aγιον Oρος διοικείται κατά το καθεστώς αυτού υπό 
των 20 Ιερών Μονών του, μεταξύ των οποίων είναι 
κατανεμημένη ολόκληρος η χερσόνησος του Άθω, 
το έδαφος της οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο».

Να τονίσουμε πως είναι η δεύτερη μέσα σε λίγες 
μόλις μέρες διάκριση για τον Αθανάσιο Μαρτί-

νο καθώς στις 23 Αυγούστου τιμήθηκε με το Ανώτατο 
Παράσημο του Αγίου Διονυσίου.

Συγκεκριμένα το τέλος των πανηγυρικών Εσπερίων 
για την ανάμνηση της Μεταθέσεως του σεπτού Σκη-
νώματος του Αγίου Διονυσίου από τα Στροφάδια στη 
Ζάκυνθο (1717),  την 23η Αυγούστου 2019, η Ιερά 
Μητρόπολις Ζακύνθου τίμησε τον εφοπλιστή κ. Αθα-
νάσιο Μαρτίνο, με το Ανώτατο Παράσημο του Αγίου 
Διονυσίου.

Την απονομή και τη σχετική δικαιολόγηση έκανε ο 
εισηγητής της βραβεύσεως Σεβ. Μητροπολίτης Δω-
δώνης κ. Χρυσόστομος, εκ μέρους του οικείου Μη-

τροπολίτου Σεβ. Ζακύνθου κ. Διονυσίου Δ΄.
Ο Σεβ. Δωδώνης ανέφερε ότι αμέσως μετά τους κα-

ταστρεπτικούς σεισμούς της 26ης Οκτωβρίου 2018 
στα Στροφάδια, ο τιμώμενος κ. Μαρτίνος προθυμο-
ποιήθηκε να αναλάβει ο ίδιος και αποκλειστικά το βα-
ρύτατο κόστος της αποκαταστάσης του πολυτραυμα-
τισμένουΚαστρομονάστηρου των Παλαιολόγων στα 
Στροφάδια. Βεβαίως, τότε το ελληνικό κράτος, μό-
λις πληροφορήθηκε την πρόθεση αυτή, έσπευσε να 
αναλάβει εκείνο το σχετικό κόστος (κάτι που ακόμη 
δεν έχει συμβεί), όμως ο κ. Μαρτίνος εξέφρασε σαφή 
πρόθεση προσφοράς και αυτή η Πρόθεση βραβεύ-
τηκε.

Τον πάπυρο της Απονομής ανέγνωσε εν πληθούση 
εκκλησία ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Πανα-
γιώτης Καποδίστριας, ο Σεβ. Δωδώνης περικόσμησε 
τον Τιμώμενο με τα σχετικά διάσημα, αναφωνώντας 
«Άξιος!!!», ο δε κ. Μαρτίνος ευχαρίστησε θερμά!

στον Αρχιεπίσκοπο
 Αθηνών ο νέος Διοικητής 

του Αγ. όρους 

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο νέος Πολιτικός Διοικητής 
του Αγίου Όρους κ. Αθανάσιος Μαρτίνος.

Ο κ. Μαρτίνος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για 
την συνάντηση τονίζοντας πως ήθελε την ευλογία του 
για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τον κ. Μαρτίνο και του 
ευχήθηκε καλή δύναμη στο έργο του.

Δεύτερη διάκριση μετά το Ανώτατο 
Παράσημο του Αγίου Διονυσίου

Θανάσης μαρτίνος: 

Ένας εφοπλιστής στο...
πηδάλιο του Αγίου όρους

ΠΡοσΩΠΑ
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20 χρόνια πέρασαν από τα 15 πιο φρι-
κτά δευτερόλεπτα που έχουν ζήσει οι 
κάτοικοι της Αττικής. 7 Σεπτεμβρίου του 
1999, 14:57, ο φονικός εγκέλαδος έρχεται 
να κατασπαράξει με μανία και δίχως δια-
κρίσεις ψυχές, να κατεδαφίσει περιουσίες, 
να στοιχειώσει για πάντα όσους έμειναν 
πίσω με εικόνες που όμοιες της δεν έχου-

με και ούτε θέλουμε να ξανά ζήσουμε. 
Ο σεισμός, χτύπησε τα βορειοδυτικά 

προάστια της Αθήνας. Το επίκεντρό του 
ήταν 18 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το 
κέντρο της Αθήνας, στους πρόποδες της 
Πάρνηθας. Αχαρνές, Μεταμόρφωση, Άνω 
Λιόσια, Κάτω Κηφισιά, Ερυθραία, Περι-
στέρι, Νέα Φιλαδέλφεια, Πετρούπολη, 

Θρακομακεδόνες, Ελευσίνα ήταν οι περι-
οχές που χτυπήθηκαν περισσότερο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούσαν για 27 
νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, 
όμως η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο 
τραγική. Από τους συνολικά 143 νεκρούς, 
οι 79 ήταν σε έξι κτίρια και συγκεκριμένα 
39 στη «Ρικομέξ», 8 στη «Φαράν», 16 
στην πολυκατοικία της οδού Ψυχάρη στη 
Μεταμόρφωση, 7 στη μοιραία οικοδομή 
στην οδό Πίνδου της Νέας Φιλαδέλφειας, 
3 στο εργοστάσιο «Φιλοπλάστ ΕΠΕ» και 6 
στο εργοστάσιο «ΒΙΟΚΥΤ».

Η «Ρικομέξ» είχε υποστεί σοβαρές ζη-
μιές πριν το σεισμό από πυρκαγιά αλλά 
συνέχιζε να υπάρχει, ενώ η πολυκατοικία 
της Ν. Φιλαδέλφειας είχε ζημιές από το 
σεισμό του 1981 που καλύφθηκαν με κά-
ποια φτιασιδώματα. 

Όσοι πρόλαβαν να βγουν από τα σπί-
τια τους είδαν πολυκατοικίες να πέφτουν 
σαν τραπουλόχαρτα, είδαν συμπολίτες 
τους νεκρούς κάτω από τα μπάζα, είδαν 
περιουσίες να χάνονται μέσα, αλλά πάνω 

απ’ όλα είδαν πόσο μικροί τελικά είμαστε 
μπροστά στην δύναμη που κρύβει η φύση! 
Αυτά τα 5,9 ρίχτερ (που πολλοί αμφισβη-
τούν ακόμη αν ήταν τόσο λίγα!) κατάφε-
ραν να σημαδέψουν την ζωή όλων μας, 
άλλωστε στις οικογένειες μας βρίσκονται 
οι 143 νεκροί, οι τουλάχιστον 700 τραυμα-
τίες, ενώ εμείς οι ίδιοι ήμασταν ανάμεσα 
στις 40.000 άστεγες οικογένειες που για 
χρόνια ζούσαν σε κοντέινερ ή σκηνές.

Δυστυχώς αυτές τις εικόνες δεν θα τις 
ξεχάσουμε ποτέ, όπως δεν πρέπει να ξε-
χάσουμε όλους αυτούς τους συμπολίτες 
μας που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα 
στα σπίτια τους ή στα εργοστάσια που ερ-
γάζονταν και έμελλαν να γίνουν οι τάφοι 
τους. Η ζωή συνεχίζεται, όμως, όταν έχεις 
δεχτεί ένα τέτοιο χτύπημα αυτό που μένει 
είναι ο φόβος. Τον φόβο για τον σεισμό 
όσοι ζήσαμε τις στιγμές του 1999 δεν θα 
τον ξεπεράσουμε ποτέ.

Το PARNES NEWS δεν θα ξεχάσει ποτέ 
τις 143 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδο-
ξα…

Κάθε χρόνο έστω και με αυτές τις λίγες 
σειρές θα προσπαθούμε να σας θυμίζου-
με πως ναι υπάρχει κάτι ποιο δυνατό από 
την θέληση μας για ζωή…

Θα σας θυμίζουμε πως τελικά όλα μπο-
ρούν να γίνουν σκόνη σε λίγα λεπτά…

Θα σας θυμίζουμε πως η ζωή εν κατα-
κλείδι είναι στιγμές που πρέπει να ζού-
με…

20 Χρόνια από τον φονικό σεισμό του 1999
σΑΝ σημΕΡΑ
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ΤΣΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΑΡΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΑΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΛΑΡΗΣ ΠΑΡΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΤΟΡΑΤΣΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΜΥΝ
ΚΟΥΤΣΑΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΜΥΝ
ΛΑΔΕΡΟΣ ΤΑΣΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΚΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΖΕΡΒΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΡΙΤΟ-ΚΟΥΡΟ  ΝΑΙΡΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΥΤΣΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΣΟΥΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΠΠΑ ΕΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &  ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &  ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΛΗΤΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΑΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΕΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
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Ο Σπύρος Βρεττός γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1976 
στις Αχαρνές. Μεγάλωσε και πήγε σχολείο στο 2ο Δη-
μοτικό Αχαρνών, στο 2ο Γυμνάσιο Αχαρνών και ολο-
κλήρωσε την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 1ο Λύκειο 
Αχαρνών το 1993 όπου εκείνη τη χρονιά δίνοντας Πα-
νελλήνιες εξετάσεις καταφέρνει να εισαχθεί στην σχολή 
πρώτης του επιλογής, με πολύ υψηλή σειρά, στο Τμήμα 
Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με επιτυχία ενώ 
ταυτόχρονα αποφοίτησε από την σχολή Constantinou 
Computer Studies ως προγραμματιστής Η/Υ.

Από το 2000 έως το 2012 εργάσθηκε ως πετυχημέ-
νος Καθηγητής Φυσικής και Πληροφορικής σε γνωστά 
Φροντιστήρια των Αχαρνών, Θρακομακεδόνων, Ιλίου 
και Πετρουπόλεως, ενώ το 2013 ιδρύει το φροντιστή-
ριο «ΑΛΜΑ», όπου συνεχίζει και διδάσκει ο ίδιος ανε-
ξάρτητα από την ενασχόλησή του με τα κοινά.

Επιπροσθέτως έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, έχει πραγματοποιήσει 
μελέτη για το Βόρειο Σέλλας και έχει κατασκευάσει το 
πρόγραμμα Aurora, το οποίο χρησιμοποιείται από επι-
στημονικά κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Έχει συνεργασθεί με καταξιωμένους επιστήμονες 
του χώρου του, όπως πχ. την Επ. Καθηγήτρια, κα 
Πρέκα – Παπαδήμα Παναγιώτα, του τομέα Αστροφυ-
σικής – Αστρονομίας-Μηχανικής του Τμήματος Φυσι-
κής, Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.ά.

Έχει κάνει παρουσίαση μελέτης σε Πανελλήνιο και 
σε Παγκόσμιο Συνέδριο Αστρονόμων και έχει δημοσι-
εύσεις σε έγκριτα, παγκοσμίου φήμης, επιστημονικά 
Περιοδικά, όπως Astrophy sics andSpace Science και 
Journal of Geophysical Research.

Έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα ως Δημοτικός 
Σύμβουλος στις Δημοτικές Εκλογές του 2010 με τον 
συνδυασμό «Για την πόλη μας» με υποψήφιο Δήμαρχο 
τον Σωτήρη Ντούρο και ήλθε τρίτος με 721 σταυρούς.

Στη πρώτη δημαρχιακή διετία διετέλεσε Πρόεδρος 
της νεοσυσταθείσας Σχολικής Επιτροπής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

Τον Ιανουάριο του 2013 ορίζεται Αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών όπου παρέμεινε για δέκα μήνες. Πέντε μή-
νες πριν τις Δημοτικές εκλογές του 2014 ιδρύει την 
Δημοτική παράταξη «ΑχαρΝέων Ελπίδα» και ως επι-
κεφαλής της συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος 
Δήμαρχος και καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσο-
στό 10,97% .

Έκτοτε έως σήμερα παραμένει Δημοτικός Σύμβου-
λος του Δήμου Αχαρνών. Είναι παντρεμένος με την 
Μαρία Τελωνιάτη και έχουν δύο παιδιά. 

Who is Who?

 ΠοΛιτικη

μήνυμα ενότητας και συγκίνηση 
στην ορκωμοσία του νέου Δημάρχου 

Αχαρνών σπύρου Βρεττού

Μήνυμα  ενότητας και συγκίνηση ήταν τα 
χαρακτηριστικά που επικράτησαν στην τελετή 
ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αχαρνών. Ο νέος Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός 
άπλωσε χέρι ενότητας και συνεργασίας προς όλους 
τονίζοντας πως ευχαριστεί και αυτούς που τον στήριξαν 
αλλά και όσους δεν τον στήριξαν καθώς του έδωσαν 
την δυνατότητα να αποδείξει πως θα είναι ο Δήμαρχος 
όλων των δημοτών. 

Στην τελετή ορκωμοσίας χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Αιγύπτου κ.κ. 
Θεόδωρος, ενώ  ακολούθησε η πολιτική ορκωμοσία. 
Αμέσως μετά το λόγο έλαβε ο νέος Δήμαρχος Αχαρνών 
κ. Σπύρος Βρεττός και το τελετουργικό ολοκληρώθηκε 
με την υπογραφή των πρακτικών από το Δήμαρχο, 
τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο νέος Δήμαρχος 
Αχαρνών έκανε λόγο για μια νέα μέρα για τον Δήμο ο 

οποίος καλείται να αλλάξει νοοτροπία, για να μπορέσει 
να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των καιρών. Ο δρόμος 
γι’ αυτή την αλλαγή περνάει μέσα από την πρόσκληση 
που απηύθυνε προς όλες τις παρατάξεις προκειμένου 
να «συνεισφέρουν με ωριμότητα και πνεύμα 
δημιουργικότητας στον τόπο. Χτίζουμε μια πόλη για τα 
παιδιά μας, μια πόλη με ασφάλεια και αξιοπρέπεια», 
ανέφερε σχετικά. 

Δεσμεύτηκε δε για αποτελεσματική δουλειά από την 
πρώτη μέρα προκειμένου οι Αχαρνείς να αποκτήσουν 
αυτό που δικαιούνται: «μια νοικοκυρεμένη, λειτουργική, 
καθαρή και όμορφη πόλη», κάτι που μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με τη συμπαράσταση των δημοτών και 
τη συνεργασία όλων των παρατάξεων.   

Στην ορκωμοσία το παρών έδωσαν ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδης, οι βουλευτές της 
ΝΔ κ. Βασίλης Οικονόμου και του ΜέΡΑ 25 κ. Μαρία 
Απατζίδη,  ο πρέσβης κ. Γεωργίου, ο Δήμαρχος Φυλής 
κ. Χρήστος Παππούς, περιφερειακοί σύμβουλοι, πρώην 
Δήμαρχοι Αχαρνών, πολιτευτές, ενώ εκπροσωπήθηκαν 
τα σώματα  ασφαλείας, ο κλήρος, οι διευθύνσεις του 
Δήμου, σύλλογοι και φορείς της πόλης.

Η εκδήλωση έκλεισε με συγκίνηση καθώς 
πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια μίας 
μαρμάρινης προσωπογραφίας στην μνήμη του 
αδικοχαμένου Μάριου Δημήτριου Σουλούκου έξω 
από την αίθουσα εκδηλώσεων παρουσία των γονέων 
του και πλήθους κόσμου. Αποτελούσε προσωπική 
υπόσχεση του νέου Δημάρχου η αντικατάσταση της 
προηγούμενης επιγραφής, σε μια κίνηση ιδιαίτερης 
συμβολικής σημασίας. Σηματοδοτεί την κοινή επιθυμία 
όλων των δημοτών για να γίνουν οι Αχαρνές μια 
ασφαλής πόλη.

 ΠοΛιτικη 
ΑΧΑΡΝΑι                                                               

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος Δήμαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ανακοίνωσε και τα ονό-
ματα των  Αντιδημάρχων. Συγκεκριμένα όρισε τους: 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού, Δη-
μοτικής Αστυνομίας και Πολεοδομίας – Αντιδήμαρχος 
Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων: ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΒΡΕΤΤΟΣ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπι-
νου Δυναμικού –Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας 
Αχαρνών: ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: ΠΕΤΑ-
ΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής: ΣΑΧΣΑΝΙΔΟΥ 
ΕΛΕΝΗ

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου: ΞΑΓΟΡΑ-
ΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού& 
Νέας Γενιάς: ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ

Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης 

του Πολίτη: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πρόεδρος Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών: ΕΥΣΤΑΘΙ-

ΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών ορίστηκε ο 

κ. Λάππας Δημήτριος 
Κατά την διάρκεια του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου 

πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες δημαιρεσίες στις 
οποίες αναδείχθηκαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου η Χριστίνα Κατσανδρή, Αντιπρόεδρος Γεωργία 
Ευθυμιάδου και Γραμματέας ο Σπύρος Βάθης. 

οι προτάσεις του Δημάρχου Αχαρνών για 
νομικά πρόσωπα και σχολικές επιτροπές

Τις προτάσεις του για τα νομικά πρόσωπα και τις σχο-
λικές επιτροπές του Δήμου Αχαρνών ανακοίνωσε ο 

νέος Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός:

ΔΗΚΕΑ
Αντιπρόεδρος:  Ζαχαριάδη Αγγελική
Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή
Πρόεδρος:  Ορφανίδης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος:  Πολυμενέας Θεόδωρος
Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή
Πρόεδρος:  Μίχας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:  Καλάργαλης Ιωάννης
Αρωγή
Πρόεδρος: Μπούκη Μαρία
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων
Πρόεδρος: Βρεττός Σπύρος (Δήμαρχος-ex officio)
Α’ Αντιπρόεδρος: Βρεττός Μιχάλης
Β’ Αντιπρόεδρος: Κανελλόπουλος Πέτρος

Ποιοι είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι Αχαρνών – Θρακομακεδόνων;

Ζαχαριάδη Α. Ορφανίδης Χ. Πολυμενέας Θ. Μίχας I. Καλάργαλης I.

Μπούκη Μ. Βρεττός Σ. Βρεττός Μ. Κανελλόπουλος Π
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Δημοσ ΑΓιΩΝ ΑΝΑΡΓυΡΩΝ - κΑμΑτΕΡου           

σταύρος τσίρμπας: «Αλλάζουμε την πόλη μας  
Πάμε μπροστά με έργα και όχι με λόγια»

Σε ένα πανηγυρικό κλίμα στο Περιβαλλοντικό Πάρκο 
Ανακύκλωσης πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του 
νέου Δημάρχου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύ-
ρου Τσίρμπα και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Στην 
τελετή ορκωμοσίας παρευρέθηκαν πλήθος επισήμων 
μεταξύ των οποίων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ο Υφυπουργός Εξωτερι-
κών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Βουλευτής της Ν.Δ. Γι-
άννης Λοβέρδος, ο Βουλευτής του Μέρα 25, Κρίτωνας 
Αρσένης, ο Δήμαρχος Φυλής Χρ. Παππούς, ο  διευ-
θυντής του στρατιωτικού γραφείου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Αντιπτέραρχος Γρηγόριος Πρεζεράκος, 
οι πρώην Δήμαρχοι Αγίων Αναργύρων Κωνσταντίνος 
Τρίγκας, Καματερού Χριστόφορος Δανάκος και Κατσα-
ρός Βασίλης, πλήθος Δημοτικών και Περιφερειακών 
Συμβούλων, εκπρόσωποι της Στρατιωτικής και Αστυ-
νομικής Ηγεσίας κ.α. 

Ο νέος Δήμαρχος εμφανίστηκε ενωτικός και σε ένα 
έντονο συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, όπου ευχαρί-
στησε τους Δημότες του Δήμου του που πίστεψαν στο 
πρόσωπό του και του έδωσαν την ευκαιρία να βάλει 
μπροστά τους Αγίους Αναργύρους και το Καματερό, 
όπως είπε χαρακτηριστικά. 

«Πρότυπο Αλλαγής ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Κα-
ματερού»

Ο Σταύρος Τσίρμπας τόνισε ότι αυτό που επιζητά με 
την ομάδα του αλλά και όλους τους πολίτες είναι να 
γίνει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού πρότυπο 
αλλαγής. « Ενωμένοι όλοι και δυνατοί. Χωρίς κομματι-
κές ταυτότητες, αλλά με βασικό γνώμονα το καλό του 
Δήμου μας. Όλοι εμείς εδώ με τη δική σας βοήθεια εί-
μαστε έτοιμοι να βουτήξουμε στα βαθιά για να κάνουμε 
καλύτερη την πόλη μας. Να δημιουργήσουμε την πόλη 
που ονειρευόμαστε. Όλοι μαζί. Δεσμευόμαστε για ένα 
καλύτερο αύριο. Είμαστε ανοικτοί σε κάθε πρόταση που 
θα μπορούσε να βελτιώσει την ζωή των συμπολιτών 
μας. Επιλέξατε αλλαγή σελίδας και την Καθαρή Πρό-
τασή μας. Η ευθύνη μεγάλη και οι προσδοκίες μεγάλες 
απέναντι σε εσάς που επιλέξατε έναν νέο συνδυασμό 
με νέους ανθρώπους. ». 

Ο Δήμαρχος ζήτησε τη στήριξη όλων, ευχαρίστησε το 
νέο Δημοτικό Συμβούλιο, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε 
όλους και εξήγησε ποιο είναι το όραμά του. 

«Θα δημιουργήσουμε ένα Δήμο που θα λειτουργεί 

σωστά και με πρόγραμμα»
Ο νέος Δήμαρχος τόνισε ότι καμία ημέρα δεν θα πάει 

χαμένη. 
«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν Δήμο ενιαίο 

που θα λειτουργεί με πρόγραμμα με σωστή οργάνωση 
με σύγχρονες υποδομές με έμφαση στα προβλήματα κα-
θημερινότητας όπως την ασφάλεια, την καθαριότητα και 
τον φωτισμό. Έναν ανταγωνιστικό Δήμο,  ικανό να προ-
σελκύσει επισκέπτες ανεβάζοντας τη φήμη του στη δυτική 
Αθήνα και όχι μόνο. Είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας. 
Αγαπάμε να ζούμε στις γειτονιές μας. Θέλουμε να κάνου-
με την πόλη μας πιο σύγχρονη όπως την ονειρεύτηκαν 
οι παλιότεροι και όπως την επιθυμούν και οι νεότεροι Να 
φτιάξουμε έναν σύγχρονο δήμο με εμφανή αλλαγή στην 
εικόνα του. Καμία ημέρα δεν θα πάει χαμένη». 

Και κατέληξε λέγοντας ότι η πόρτα του Δημάρχου θα 
είναι ανοικτή για όλους: «Δεσμεύομαι τώρα μπροστά 
σας ότι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είμαι στο 
πλευρό σας. Με σχέδιο και σκληρή δουλειά. Με διαρ-
κή διαφάνεια. Θα επιχειρήσουμε για το μέγιστο δυνατό 
αποτέλεσμα. Και να θυμάστε δεν αλλάζουμε πόλη αλ-
λάζουμε την πόλη». 

Ο Σταύρος Τσίρμπας γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στους Αγίους Αναρ-
γύρους-Καματερό με καταγωγή 
από την Δημητσάνα Αρκαδίας.

Είναι 34 ετών, Πτυχιούχος Δη-
μόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου, μέλος του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Εργάζεται ως σύμβουλος επι-
χειρήσεων στο φοροτεχνικό γραφείο που διατηρεί με 
την οικογένειά του, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει και 
άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην πόλη.

Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αγίων Αναργύρων-
Καματερού από το 2010 μέχρι σήμερα.

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Παιδείας και 
συντήρησης σχολικών κτιρίων, καθώς και Αντιδήμαρ-
χος Διοικητικών Υπηρεσιών.

Πρόεδρος ΔΕΠ, Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολι-
κής Επιτροπής, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και μέλος του Δ.Σ. 
του Οργανισμού Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Who is Who?

ΠοΛιτικη ΠοΛιτικη

η πρόληψη 
σώζει ζωές

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού συ-
νεργάζεται με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογί-
ας, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Η Ελλάδα 
κατά του καρκίνου». Καθημερινά θα πραγμα-
τοποιούνται δωρεάν εξετάσεις όπως το Τεστ 
Παπανικολάου και η μαστογραφία στην κινητή 
μονάδα που θα βρίσκεται στο χώρο του Νέου 
Δημαρχείου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 
61, αφού πρώτα προγραμματιστεί ραντεβού με 
την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέ-
φωνα 2132039936 και 2132039925.

Προτεραιότητα του Δήμου Αγ. Αναργύρων 
- καματερού η ιεράρχηση των χωροταξικών 

και πολεοδομικών θεμάτων 

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστι-
κού Περιβάλλοντος Δημήτρη Οικονόμου είχε ο νεοεκλε-
γείς Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Σταύρος 
Τσίρμπας στο γραφείο του στους Αγίους Αναργύρους. 
Τον υφυπουργό συνόδεψε στην συνάντηση και ο Γενι-
κός του Γραμματέας Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν τα έντονα 
χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα του Δήμου. Η συ-

ζήτηση έγινε σε φιλικό κλίμα, ενώ πραγματοποιήθηκε 
και μια πιο ουσιαστική προσέγγιση για το Καματερό.  
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Σταύρος 
Τσίρμπας σημείωσε μετά την συνάντηση ότι μαζί με 
τους συνεργάτες του και τις υπηρεσίες του Δήμου θα 
προβούν σε μια άμεση ιεράρχηση των προβλημάτων 
που χρειάζονται επιτακτικές λύσεις για να τα προωθή-
σουν στο Υπουργείο.  
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Σε δήμο πρότυπο δεσμεύτηκε να μετατρέψει ο νέος 
Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου την Ελευσίνα – Μα-
γούλα κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας του. Ο νέος 
Δήμαρχος κ. Αργύρης Οικονόμου δήλωσε ιδιαίτερα συ-
γκινημένος: «Αποτελεί ύψιστη τιμή για μένα να ορκίζο-
μαι Δήμαρχος στην πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα 
και ζω. Η σημερινή μέρα με γεμίζει δύναμη, αλλά και 
μεγάλη ευθύνη. Δύναμη για να ξεκινήσουμε το δύσκο-
λο έργο μας, για έναν δήμο σύγχρονο, λειτουργικό και 
ανθρώπινο. Αλλά και ευθύνη για να ανταποκριθούμε 
με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες 

των πολιτών. Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά μια νέα, 

δημιουργική περίοδος για τον Δήμο μας. Προσηλωμέ-
νοι στον κοινό μας στόχο και με εσάς δίπλα μας, το 
όραμα μας για την Ελευσίνα και τη Μαγούλα θα γίνει 
πραγματικότητα.» 

Μετά τη δοξολογία ακολούθησαν η θρησκευτική και η 
πολιτική ορκωμοσία, του Δημοτικού και των Τοπικών 
Συμβουλίων. 

Το τελετουργικό τελείωσε με την υπογραφή των πρα-
κτικών της ορκωμοσίας από το Δήμαρχο, τους Δημοτι-
κούς και Τοπικούς Συμβούλους.

Στην τελετή της ορκωμοσίας παρευρέθησαν ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνας κ.κ. 
Κωνσταντίνος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελ-
λήνων – Βουλευτής Δυτ. Αττικής της ΝΔ κ. Αθανάσιος 
Μπούρας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος 
Λιβάνιος, οι Βουλευτές Δυτικής Αττικής: Ευάγγελος Λι-
άκος, Γεώργιος Κώτσηρας της ΝΔ και Γεώργιος Τσί-
πρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής 
κ. Ταξιάρχης Φαρμάκης, οι Δήμαρχοι: Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας κ. Χρήστος Στάθης, Φυλής κ. Χρήστος Παππούς, 
Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, ο πρώην Δήμαρ-
χος Ελευσίνας κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, ο πρώην 
Δήμαρχος Μαγούλας κ. Θεόφιλος Ρόκας.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας παρευρέθησαν 

ο Αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, 
ο Διοικητής της ΔΑΥ υποπτέραρχος ιπτάμενος Αθανά-
σιος Σαββόπουλος, ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων 
του ΓΕΣ υποστράτηγος Ευάγγελος Παπαδόπουλος, ο 
Διοικητής της 112 ΠΜ ταξίαρχος ιπτάμενος Κωνσταντί-
νος Πολυκανδριώτης, ο Λιμενάρχης Πλοίαρχος Λιμενι-
κού Ιωάννης Μαργαρώνης, ο Διοικητής της Τροχαίας 
Ελευσίνας κ. Βασίλειος Ράπτης, ο Διοικητής της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, ο Αντιστράτηγος ε.α. Δημήτριος 
Μπαλαφούτης.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του ΕΚΕΔΑ κ. Ευ-
άγγελος Λίγγος, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελη-
τήριου Πειραιά κ. Αδριανός Μιχάλαρος, η Διευθύνουσα 
Σύμβουλος του Ελευσίς 2021 κ. Μαρία Φιλιππή, η καλ-
λιτεχνική Διευθύντρια του Ελευσίς 2021 κ. ΚέλλυΔια-
πούλη, δεκάδες εκπρόσωποι Συλλόγων της πόλης και 
πλήθος κόσμου.

Ο Αργύρης Οικονόμου γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 
1962.Το 1980 εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωμα-
τικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης στο Δικαστικό Τμήμα, 
όπου φοίτησε για τέσσερα χρόνια, ολοκληρώνοντας με 
επιτυχία τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1984, ως Δικαστικός Λειτουργός, υπηρέτησε 
στα Στρατιωτικά Δικαστήρια ως Δικαστής και Εισαγγε-
λέας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως Νομικός 
Σύμβουλος.

Το 2016-17 και 2017-18 διετέλεσε για δύο συνεχείς 
θητείες Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης.

Η αγάπη του για τον αθλητισμό και την πόλη της 
Ελευσίνας τον οδήγησαν από το έτος 1990 να ασχολη-
θεί ενεργά με τον αθλητισμό από διάφορες θέσεις.

Διετέλεσε διοικητικός παράγοντας του «Πανελευσινι-
ακός Α.Ο.», μέλος του τμήματος καλαθοσφαίρισης του 
ιδίου σωματείου, του «ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και 
του Ομίλου Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας.

Από το 2000 δραστηριοποιήθηκε στην Ένωση Ποδο-
σφαιρικών Σωματείων Πειραιά και Δυτικής Αττικής, ως 
Γραμματέας.

Είναι μέλος του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας.
Τον Οκτώβριο 2018 υπέβαλε παραίτηση προκειμένου 

να δραστηριοποιηθεί στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αργύρης οικονόμου: “όραμα μας 
Ελευσίνα και μαγούλα να γίνουν πρότυπο”

Who is Who?

ΦΥΛΗ 

Χρ. Παππούς: «Θα κάνουμε πράξη 
τις δεσμεύσεις, ενωμένοι όλοι μαζί»

 ΕΛΕυσιΝΑ - μΑΓουΛΑ 

Σε πανηγυρικό κλίμα, στην κατάμεστη Πλατεία Ηρώ-
ων, πραγματοποιήθηκε, ανοιχτή προς τον λαό του Δή-
μου Φυλής, η ορκωμοσία του επανεκλεγμένου για τρίτη 
φορά Δημάρχου Χρήστου Παππού και των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των Τοπικών Συμ-
βουλίων, το βράδυ της Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου 
2019.

«Μια νέα θητεία ξεκινάει σήμερα, στη διάρκεια της 
οποίας ο Δήμος Φυλής θα συνεχίσει δυναμικά την ανα-
πτυξιακή του πορεία. Από την 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε 
να κάνουμε πράξη όλες τις δεσμεύσεις που δώσαμε 
προς τους πολίτες, χωρίς αστερίσκους και χωρίς εκ-
πτώσεις», δεσμεύτηκε ο Χρήστος Παππούς στην τελε-
τή ορκωμοσίας. 

«Σήμερα δώσαμε όρκο τιμής, ευθύνης, δουλειάς και 
προσφοράς για τη συνέχιση του έργου μας προς όλους 
τους δημότες, σε κάθε συνοικία, σε κάθε γειτονιά. Εί-
μαστε αποφασισμένοι και δυνατοί να κάνουμε πράξη 
όσα δεσμευθήκαμε στην προεκλογική περίοδο», τόνισε 
ο Δήμαρχος, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος ευχαρί-
στησε από τα βάθη της καρδιάς του τους δημότες για 
την ισχυρή εντολή που του έδωσαν με την καθολική 
πλειοψηφία από την πρώτη Κυριακή. «Αυτό μας δημι-

ουργεί μεγάλο αίσθημα ευθύνης αφού με την επιλογή 
σας βάλατε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Θα παλέψουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις, όπως κάναμε πάντα, και θα 
σταθούμε με έργο και φροντίδα δίπλα σε όλους», τόνι-
σε.

Ο Δήμαρχος Φυλής έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενότη-
τας υπογραμμίζοντας πως και σε αυτή τη θητεία, όπως 
και στις προηγούμενες, δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί 
και εξαιρέσεις. «Ξεκαθαρίζω πως, παρότι οι πολίτες 
μας έδωσαν ισχυρή εντολή, εμείς δεν θα σταματήσου-
με μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο να αναζη-
τούμε την μέγιστη δυνατή συναίνεση γιατί στόχος και 
σκοπός μας είναι να πάει ο Δήμος μπροστά. Γιατί δεν 
μας περισσεύει κανείς. Ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε 
να πετύχουμε ακόμα περισσότερα» υπογράμμισε. 

Ο Χρήστος Παππούς έκανε λόγο για την οικοδόμη-
ση στη Φυλή μιας πόλης πρότυπο σε ανθρωπιά, αλ-
ληλεγγύη και ποιότητα ζωής, αναφέρθηκε στις ισχυρές 
βάσεις που έβαλε η Διοίκηση του Δήμου την προηγού-
μενη πενταετία και δεσμεύτηκε, καταχειροκροτούμενος, 
πως «τα καλύτερα έρχονται». «Όλοι μαζί μπορούμε να 
βάλουμε στην άκρη όσα εμποδίζουν την πόλη μας να 
έχει ίσες ευκαιρίες στην ανάπτυξη και την ποιότητα 

ζωής. Μπορούμε με σχέδιο, πρόγραμμα και νέες ιδέες 
να δημιουργήσουμε μια πόλη που να ξεχωρίζει», είπε 
χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. 

Η τελετή ξεκίνησε με τον αγιασμό τον οποίο τέλεσε 
ο πατήρ Μηνάς Αλεξιάδης, εφημέριος του Ιερού Ναού 
Αγίου Νεκταρίου Άνω Λιοσίων, ο οποίος ευχήθηκε στον 
Δήμαρχο να έχει «δύναμη, κουράγιο, αντίληψη, γνώμη, 
πειθώ και θάρρος ώστε να μπορείτε, αυτά τα δύσκο-
λα χρόνια, να ανταπεξέλθετε στις ανάγκες του τόπου 
αυτού». «Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε και που τον 
τόπο αυτό θα τον λαμπρύνετε» κατέληξε ο πατήρ Μη-
νάς Αλεξιάδης απευθυνόμενος στον Δήμαρχο.

Ακολούθως έγινε η θρησκευτική και η πολιτική ορκω-
μοσία και η υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου. Πα-
ρόντες στην ορκωμοσία ήταν ιερείς των ενοριών του 
Δήμου, ο Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής 
Β΄ Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, Δήμαρχοι και 
πρώην Δήμαρχοι όμορων και φιλικών Δήμων, πολιτευ-
τές, υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, 
της Αεροπορίας και της Πυροσβεστικής, πρυτάνεις και 
καθηγητές Πανεπιστημίων, εκπρόσωποι επιχειρηματι-
κών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και πλήθος 
κόσμου.

Ο Χρήστος Παππούς γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1967. 
Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης και διατηρεί φροντιστήριο Μέσης Εκπαί-
δευσης, στα Άνω Λιόσια. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
διπλώματος στις Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλ-
λοντος – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental 
Management Strategies – Environmental Education).

Ασχολείται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 2003 
και διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος τις περιόδους 
2003-2006 και 2011-2014.

Το 2006 εκλέχθηκε Δήμαρχος Άνω Λιοσίων και το 
2014 Δήμαρχος Φυλής.

Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Παπαδήμα και 
πατέρας δύο κοριτσιών.

Who is Who?

ΠοΛιτικη ΠοΛιτικη
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Χρυσό μετάλλιο 
κατέκτησε 

ο Αλέξανδρος 
Λαζαρίδης στο 
Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 
Kick Boxing

Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kick Boxing, που 
διεξήχθη στην Ουγγαρία (27-30/8), κατέκτησε ο αθλη-
τής Αλέξανδρος Λαζαρίδης. 

Ο αθλητής του BG Academy του Δήμου Φυλής, έπει-

τα από τρεις δυνατούς αγώνες κόντρα σε αθλητές από 
την Ουκρανία, την Ρωσία και την Πολωνία, ανέβηκε 
στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, σηκώνοντας ψηλά 
την ελληνική σημαία!

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατό-
τητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που κατέχουν απο-
λυτήριο Δημοτικού Σχολείου αλλά δεν έχουν ολοκληρώ-
σει το Γυμνάσιο, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να 
αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνα-
σίου (νόμος 2525/97). Η διάρκεια της φοίτησης είναι δύο 
σχολικά έτη και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. 
Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα 
έως Παρασκευή. Είναι δημόσια σχολεία που συγχρημα-
τοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό ταμείο (ΕΣΠΑ). 
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα του σχολείου βασίζε-

ται στο να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι πως να μαθαί-
νουν. Αφήστε, λοιπόν, τις σχολικές τσάντες στο σπίτι 
καθώς το σχολείο δεν απαιτεί τη χρήση βιβλίων. Όλη 
η διαδικασία της μάθησης γίνεται μέσα στην τάξη. Συ-
νεπώς, δεν υπάρχει η έννοια του διαγωνίσματος, της 

εξέτασης, του διαβάσματος, της βαθμολόγησης και 
της «δουλειάς για το σπίτι». Η μάθηση επιτυγχάνεται 
μέσα από ένα θετικό κλίμα συνεργασίας, κατανόησης 
και αποδοχής. 

Το Σχολείο προσφέρει:
• Ευέλικτο Απογευματινό Ωράριο (5μ.μ. με 9μ.μ.)
• Πιστοποίηση Πληροφορικής (δωρεάν)
• Ψυχολογική στήριξη και Σύμβουλο Σταδιοδρομίας
• Δημόσιο Τίτλο Σπουδών ισότιμο του γυμνασίου
• Δωρεάν Φοίτηση
• Ευχάριστο Περιβάλλον Μάθησης και Συνεργασίας
Για την εγγραφή χρειάζονται 
• φωτοτυπία της ταυτότητα και από τις δυο πλευρές, 
• το απολυτήριο του δημοτικού (ή βεβαίωση από γυ-

μνάσιο), 
• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τα 

ΚΕΠ), και τέλος 
• το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.
Περισσότερες πληροφορίες για το Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας θα βρείτε εδώ:
https://www.facebook.com/sde.acharnon/
http://sde-acharn.att.sch.gr/
Στο τηλέφωνο: 210-2409737 (από τις 5 μέχρι τις 9 το 

απόγευμα κάθε μέρα)
Το ΣΔΕ Αχαρνών βρίσκεται στην οδό Σπάρτης, δίπλα 

από το 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Η Σπάρτης είναι κάθετη 
στην οδό Πάρνηθος στο ύψος του Ιντερσπορτ, κατά-
στημα με αθλητικά είδη)

οι εγγραφές στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ξεκίνησαν

Η 30η Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως ‘Ημέ-
ρα της Νίκης’, όμως ο ποντιακής καταγωγής μαχητής, ο 

Αλέξανδρος Μαυροματίδης κατάφερε να επιβληθεί απέ-
ναντι σε ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της τουρκικής 
ομάδας kick boxing, τον Gokhan Boran.

O Mαυροματίδης από το ξεκίνημα δεν άφησε τον Boran 
να ξεδιπλώσει το παιχνίδι του και όσο ο αγώνας συνέχι-
ζε έδειχνε πως έχει το πιο καθαρό μυαλό και τις περισ-
σότερες δυνάμεις.

Αποκορύφωμα ήταν ο τρίτος γύρος στον οποίο ο αθλη-
τής του ‘BG Academy’ με τον προπονητή του Μπάμπη 
Παπαδόπουλο στην γωνία, κατάφερε να επιβληθεί πλή-
ρως, ενώ έδινε την εντύπωση πως αν το ματς είχε μερι-
κά περισσότερα λεπτά θα μπορούσε να κατεβάσει και 
τον Τούρκο.

Ο Βoran μόνο τυχαίος δεν είναι καθώς διαθέτει πο-
λυάριθμες εμπειρίες σε μεγάλα promotion όπως το 
‘ThaiFight’ και μπροστά στο κοινό του σίγουρα αιφνιδιά-
στηκε εξαρχής από την ποιότητα που έβγαλε ο Μαυρο-
ματίδης στο παιχνίδι του.

ΠΑιΔΕιΑ

ο Επίτιμος Δημότης Αχαρνών Άριστος Αριστείδου 
στην Εντατική μετά από σοβαρό τροχαίο

ΣΟΚ προκάλεσε στην κοινωνία των Αχαρνών η είδη-
ση πως ένας πολύ καλός φίλος από την Κύπρο, ο Άρι-
στος Αριστείδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού και 
Επίτιμος Δημότης Αχαρνών ενεπλάκη σε σοβαρότατο 
τροχαίο με την σύζυγό του. Όπως, ενημερωθήκαμε και 
από τα Κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης το θανατηφόρο 
τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν 5 ΙΧ αυτοκίνητα, ση-
μειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 24/8 στο δρόμο Κα-
ντού- Σούνι στην επαρχία Λεμεσού. Ένας από τους δύο 
σοβαρά τραυματίες ήταν ο γνωστός  Δημοτικός Σύμ-
βουλος με τον ΔΗΣΥ Άριστος Αριστείου. Ο 49χρονος 

δραστήριος και συμπαθέστατος Λεμεσιανός νοσηλεύ-
τηκε για αρκετές ημέρες στην μονάδα εντατικής θερα-
πείας μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην 
οποία υποβλήθηκε. Η κατάσταση της υγείας του σήμε-
ρα είναι σταθερή και βελτιώνεται μέρα με την ημέρα. 

Να θυμίσουμε πως ο Άριστος Αριστείδου ανακηρύ-
χθηκε τον Μάιο του 2017 Επίτιμος Δημότης Αχαρνών 
καθώς το 1999, φανερά επηρεασμένος από τις κατα-
στροφικές συνέπειες του φονικού σεισμού στον Δήμο 
Αχαρνών και με την τότε ιδιότητά του ως Προέδρου 
στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και 

Κοινοτικών Νηπιαγωγείων Λεμεσού Κύπρου, ανέλαβε 
την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση εράνου με 
σκοπό την ανέγερση του 10ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, 
που είχε καταρρεύσει από τον σεισμό. Το 10ο Νηπια-
γωγείο Αχαρνών κατασκευάσθηκε  το 2002 και λειτούρ-
γησε το 2003.

Ευχόμαστε ολόψυχα στον καλό φίλο Άριστο Αριστεί-
δου γρήγορη ανάρρωση καθώς  η πόλη του, η Λεμεσός, 
αλλά και οι Αχαρνές τον χρειάζονται! Ταχεία ανάρρωση 
ευχόμαστε και στην σύζυγό του Σκεύη Αριστείδου που 
τραυματίστηκε επίσης σοβαρά. 

ΡΕΠοΡτΑΖ 

Άρθρο της σοφιάνας 
Παπαδοπούλου 

Όπως λένε όλοι, η εφη-
βεία είναι η καλύτερη φάση 
της ζωής του ανθρώπου. 
Φέρνει πολλή χαρά, κέφι, 
ενθουσιασμό, διασκέδαση 
αλλά μερικές φορές παρα-
τηρούμε μια ελάχιστη με-
λαγχολία ή αυτό το περίεργο 
συναίσθημα του «δεν έχω 
όρεξη για τίποτα». Πολλές 
φορές εμείς οι έφηβοι χρησι-
μοποιούμε αυτή την φράση 
χωρίς να την έχουμε επεξερ-
γαστεί έτσι ώστε να βρούμε 
τα αίτια που μας κάνουν να 

νιώθουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όλες οι εμπειρίες 
είναι πρώτες και κρύβουν τη γοητεία του αγνώστου. 
Ξαφνικά, ο έφηβος, έρχεται αντιμέτωπος με μία πλη-
θώρα προβλημάτων. Τα μικρά μοιάζουν μεγάλα και 
το παιδί μπορεί να νιώθει συχνά μπερδεμένο, γι’ αυτό 
λοιπόν νιώθει πολλές φορές την ανάγκη να έχει έναν 
άνθρωπο δίπλα του που μπορεί να του εμπιστευτεί 
τα θέματα που τον/την προβληματίζουν. Σύμφωνα με 
έρευνες και στα δυο φύλα είναι έντονη η αίσθηση της 
εφηβείας καθώς πιστεύουν ότι μεγάλωσαν απότομα 
και ξαφνικά «κάτι έγινε». 

Ποια είναι τα βασικά θέματα που απασχολούν λοι-
πόν έναν έφηβο σήμερα;

1. Εμφάνιση. Μπορεί και να είναι πρώτο στη λίστα, 
γιατί βλέπει το σώμα του να αλλάζει συνέχεια και κα-
λείται να το αντιμετωπίσει. Συνήθως διακρίνουν μόνο 
τα αρνητικά του εαυτού τους και μπαίνουν σε σκέψεις 
πως ο περίγυρος θα τους κρίνει αρνητικά, μάλιστα 
παρατηρείται τα αγόρια να προσέχουν την σιλουέτα 
τους περισσότερο από τα κορίτσια. Ένα από τα πα-
ράπονα τους είναι ότι ενώ η περιοχή τους (Αχαρναί) 
είναι μεγάλη δεν επαρκούν τα γυμναστήρια και οι χώ-
ροι άθλησης όπου θα μπορούσαν να απασχολούνται 
έτσι ώστε να είναι και κοντά στο μέρος που κατοικούν. 
Έτσι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν μεταφορικά 
μέσα όπως αυτοκίνητα και ΜΜΕ. Η χρήση αυτών 
των μέσων ωστόσο αποθαρρύνει τους νέους αφού 
οι γονείς τους προτρέπουν για οικονομικούς λόγους 
να πραγματοποιούν λιγότερες προπονήσεις και όχι 
σε καθημερινή βάση διότι δεν έχουν την οικονομική 
ευχέρεια για εισιτήρια ή βενζίνη.

2. Bullying. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά και τα δύο 
φύλα. Αν δέχεται ενοχλήσεις στο σχολείο, θα δείτε με-
ρικές ενδείξεις στην αλλαγή της συμπεριφοράς του, 
ακόμα και στη διατροφή. Σε αυτήν την περίπτωση το 
καλύτερο για τα παιδιά σας θα ήταν να κουβεντιάζετε 
καθημερινά και σαν πιο μεγάλοι και ώριμοι καλείστε 
να δώσετε λύση στα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν τα παιδιά σας.

3. Ένα τρίτο θέμα και τελευταίο είναι οι φιλίες. Τώρα 
βάζει τα θεμέλια των κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν συνεχείς αλλαγές 
στη διάθεση τους καθώς κάνουν φιλίες που διαλύο-
νται εύκολα. Αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς είναι 
να είστε παρόν όταν σας χρειάζεται. Δεν μπορείτε να 
επιλέξετε τους φίλους τους ούτε να παρέμβετε. Αν ζη-
τήσει, όμως, τη γνώμη σας, μπορείτε να πείτε πώς θα 
το χειριζόσασταν εσείς!

η διπλή όψη 
της εφηβείας

«Άλωσε» την Πόλη ο Πόντιος 
Αλέξανδρος μαυροματίδης! Εικόνες από την ανακήρυξη του ως επίτιμος Δημότης Αχαρνών
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Η Πετσα Κωνσταντινα του Διονυ-
σιου και της Χριστινας το γένος Δη-
μητρακοπουλου που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές και ο 
Γεωργιος Ηλιαδης του Ευθυμιου και 
της Αναστα το γένος Μαβιδη που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις 
Αχαρνές θα έρθουν σε γάμο που θα 
τελεσθεί στους Θρακομακεδόνες.

μηνιαία Ειδησεογραφική 
Εφημερίδα 

Εκδότης: 
Κατερίνα - Φανή Παπασταματίου

Αρχισυνταξία: 
Κατερίνα – Φανή Παπασταματίου

Σχεδιασμός - Art Direction:
 Sofia P.

Ειδικοί Συνεργάτες:
Γιώργος Κούτρας - Αντρέας Ντίνης

Αρθρογράφοι:
Μαρία Αναγνωστοπούλου

Νώντας Βρεττός 
Μαγειρική: Βίκυ Καράμπελα - Μίχα

Νομική Σύμβουλος:  Ελένη Ρεντούμη

Τηλ.:693.88.18.636
Email: parnesnews@gmail.com

Site: www.parnesnews.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Αχαρνής ΑΜΚΕ - 

ΑΦΜ:997400910 - ΔΟΥ:ΑΧΑΡΝΩΝ
Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή 

δελτία τύπου εκφράζουν μόνο την άπο-
ψη του γράφοντος και όχι απαραίτητα 
των Εκδοτών. 

Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, 
ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά 
παράφραση ή διασκευή απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με οποι-
οδήποτε τρόπο μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο χω-
ρίς προηγούμενη γραπτή άδεια των εκ-
δοτών. Νόμος 2121/1993 και κανόνες 
Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην 
Ελλάδα. 

Οι διαφημίσεις είναι επί πληρωμή βά-
σει θεωρημένου Τιμολογίου.

Ποίημα... 

Ακούστηκε πως έκλαιγαν 
Ανύμφευτες κυράδες

Και η Μαριώ τα βρόντηξε 
Στους πάνω μαχαλάδες 

Κυρά Μαρίκα και Μαριώ 
Γνωρίζεις όλο το χωριό 

Γκρεμάς προπύργια και τζαμιά 
Ενώνεις δυο καρδιές σε μια 

Φέρτε αγγέλους αερικά 
Να τις ευχαριστήσω 

Φέρτε και δροσερό νερό 
Μετά να τις δροσίσω 

Φέρτε κρασί φέρτε ποτά 
Να πίνουν οι νεράιδες 

Και να χορεύουνε γλυκά 
Πάνω στις κορυφάδες

Και όλοι μαζί σαν μια αγκαλιά 
Νεράιδες και Αγγέλοι
Χορεύανε ως το πρωί 
Όμορφο τσιφτετέλι 

Εύχομαι χρυσές σελίδες, με θεϊκά λόγια 
και γλυκόλογες εικόνες για τη νέα εφημε-

ρίδα PARNES NEWS!

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ  ΒΡΕΤΤΟΥ 

η προξενήτρα

ΣΚΕΨΕΙΣ… 
Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου 

Τόσα χρόνια μετά, δεν 
έχει σημασία η ακριβής 
ημερομηνία, διαβάζω τα 
παραλειπόμενα του πα-
ρελθόντος. 
Τα χαρτιά κίτρινα σαν 
φύλλα φθινοπώρου μοιά-

ζουν, τα γράμματα σπόροι που δεν καρ-
ποφορήσαν. 
Κάποια λόγια που αντηχούν διάσπαρτα, 
ίσως φυλάξαν κάτι από το παρελθόν μαζί 
με τα αφόρετα. 
Πώς πέρασε η ώρα και χάραξε, ούτε κα-
τάλαβα, αφήνω κάτω τις σημειώσεις και 
ανοίγω το παράθυρο. 
Το πρώτο φως θαλπωρή στα μάτια, η αί-
σθηση τόσο γλυκιά, το λατρεύω...
μου δίνει την αίσθηση των διακοπών, δι-
ακοπών από όλα. 
Σήμερα θα βγω με την συντροφιά της 
γαλήνης, πάλεψα αλλά κατάφερα να την 
κατακτήσω. 

*Το ποίημα είναι κατοχυρωμένο
Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στην 
καινούργια αυτή αρχή που κάνεις. Την 

αγάπη μου πάντα!!!

Λύκοι απειλούν 
τα ελάφια της Πάρνηθας 
 τι δείχνει μελέτη αποκάλυψη
Την πρώτη φορά που είδε πτώμα ελαφι-

ού κατά την διάρκεια πεζοπορίας του στην 
Πάρνηθα ήταν το όχι και τόσο μακρινό 2011. 
Όμως κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει 
τότε, πως οι λύκοι που επανεμφανίστηκαν 
στην Πάρνηθα κατά προσέγγιση το 2009-10,  
80 χρόνια περίπου μετά την εξαφάνιση τους 
από την περιοχή, θα έδειχναν τόσο έντονα τα 
…δόντια τους.

Ο Γιώργος Γιαννάτος, βιολόγος άγριας 
πανίδας και η ομάδα της ΜΚΟ Βιόσφαιρας 
μετά από 1,5 χρόνο συστηματικής κατα-
γραφής που περιελάμβανε μεταξύ άλλων 
γενετική και τροφική ανάλυση, κατάφεραν 
να έχουν την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη 
της επίδρασης των λύκων στον πληθυσμό 
και την κινητικότητα του κόκκινου ελαφιού 
στην Πάρνηθα. Τα αρχικά συμπεράσματα 
δείχνουν ξεκάθαρα πως αν συνεχιστεί αυ-
τός ο ρυθμός θήρευσης του ελαφιού από 
τον φυσικό του εχθρό, τότε ο αυτόχθονας 
πληθυσμός των ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο 
της Πάρνηθας θα μειωθεί σημαντικά. Εξίσου 
σημαντικό θέμα που αναδεικνύεται από τη 
μελέτη είναι  το οξύ πρόβλημα των άγρι-
ων αδέσποτων σκυλιών που –σε αντίθεση 
με τους λύκους- απειλούν και τους ανθρώ-
πους, ενώ έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση 
τους υβρίδια λύκου-σκύλου!

Αν και δεν είναι ευρύτερα γνωστό, ο πλη-
θυσμός των λύκων στην Πάρνηθα είναι ένας 
από τους πυκνότερους διεθνώς  και σχεδόν 
δεκαπλάσιος από τους αντίστοιχους σε άλλα 
μέρη της Ελλάδας με παρόμοια έκταση. Ο 
ελάχιστος πληθυσμός τους στην περιοχή 
μελέτης υπολογίσθηκε σε 33 άτομα, ενώ 
όπως σημειώνεται στη μελέτηπαρατηρή-
θηκε επέκταση του πληθυσμού των λύκων 
ανατολικά του Εθνικού Πάρκου (Ε.Π) προς 
την περιοχή Μαλακάσας, Ωρωπού, Μήλεσι . 
Η παρουσία πιστοποιήθηκε με την καταγρα-
φή νεκρού ενήλικου αρσενικού λύκου από 
τροχαίο τον Μάιο 2018, στον παράπλευρο 
της Εθνικής οδού. Επίσης καταγράφηκαν 
υβρίδια λύκου - σκύλουστην ευρύτερη περι-
οχή της Δυτικής Πάρνηθας όπου και εντοπί-
ζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα αδέσποτων 
στην περιοχή μελέτης.

Ο πληθυσμός των άγριων οπληφόρων 
υπολογίσθηκε  για την άνοιξη 1160 ελάφια 
περίπου και 980 αγριόχοιροι. Οι υπολογισμοί 
αυτοί έγιναν στην έκταση συστηματικής κατα-
μέτρησης των ελαφιών από τον Φορέα Δια-
χείρισης του Ε.Π Πάρνηθας που υπολογίζεται 
σε 140 τ.χλμ. περίπου και δεν καλύπτουν όλη 
την έκταση της περιοχής μελέτης που υπεβαί-
νει τα 300 τ.χλμ.

Αν και σε αυτή τη φάση της παρακολού-
θησης, οι μελετητές παρατηρούν πως είναι 
δύσκολο να απαντηθεί με σιγουριά το συ-
νολικό ποσοστό των θηρευομένων ελαφιών 
σε όλη την έκταση της περιοχής που ερευ-
νήθηκε, εντούτοις με τη χρήση συγκεκριμέ-
νων επιστημονικών μοντέλων και βάσει των 
καταγραφών που έκαναν, εκτιμούν πως η 
συνολική ετήσια θήρευση οπληφόρων από 
λύκους στην περιοχή μελέτης είναι 165 ανή-
λικα και 130 ενήλικα ελάφια.

«Φαίνεται πως η πίεση στον πληθυσμό 
των ελαφιών στη ζώνη του Εθνικού Πάρκου 
είναι υψηλή, για τον απομονωμένο πληθυ-
σμό των 1100 ελαφιών εφόσον πλησιάζει το 
27 % του συνολικού πληθυσμού και σε αυτό 
πρέπει να προστεθούν άγνωστα ποσοστά 
φυσικής και ανθρωπογενούς θνησιμότητας. 
Η θνησιμότητα από θήρευση είναι στα όρια 
της ετήσιας αύξησης πληθυσμού των ελαφι-
ών (30%) και σε αυτές τις συνθήκες μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα μείω-
σης του τοπικού πληθυσμού «, σημειώνεται 
στην μελέτη. «Σε περίπτωση που ο πληθυ-
σμός των λύκων διατηρηθεί στα ίδια υψηλά 
επίπεδα - λόγω των ανθρωπογενών πηγών 
τροφής - και ο ρυθμός θήρευσης των ελαφι-
ών διατηρηθεί στο ίδιο πιο πάνω ποσοστό, 
τότε η μείωση του απομονωμένου ενδημι-
κού πληθυσμού ελαφιών του ΕΠ Πάρνηθας, 
θα επιταχυνθεί».

Αδέσποτοι σκύλοι
Ξεχωριστό κεφάλαιο στη μελέτη αποτελούν 

τα αδέσποτα σκυλιά, αφού εκτός των άλλων, 
στην περιοχή που συγκεντρώνεται ο μεγα-
λύτερος αριθμός αδέσποτων σκύλων, στην 
δυτική Πάρνηθα, καταγράφηκαν και αναγνω-
ρίσιμα φαινοτυπικά υβρίδια λύκου-σκύλου.

«Η παρουσία μεγάλου αριθμού αστείρωτων 
αδέσποτων σκύλων αποτελεί δυνητικά εστία 
υβριδισμού σκύλων – λύκων όπως ήδη έχει κα-
ταγραφεί σε 2 κάμερες της Δυτικής Πάρνηθας. 
Η ενόχληση της πανίδας (μικρών ζώων και 
ελαφιών) στις περιοχές όπου συχνάζουν αγριό-
σκυλα και αδέσποτα είναι επίσης πολύ έντονη. 
Η παράνομη απόρριψη σκυλιών και κουταβιών 
στην περιοχή της Δυτικής Πάρνηθας είναι πολύ 
συχνή, ενώ η παραβατικότητα, παρανομία και 
βανδαλισμοί εγκαταστάσεων του Εθνικού Πάρ-
κου στην ίδια περιοχή είναι συχνό φαινόμενο 
με χρονικό προσδιορισμό κυρίως, αρχές της 
Άνοιξης», καταγράφεται στη μελέτη.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάτο αυτό πρέπει 
να αντιμετωπιστεί «χθες», αφού δεν μπορεί 
να αποκλειστούν επιθέσεις κατά επισκεπτών 
του πάρκου και των ανθρώπων που εργά-
ζονται στο βουνό,  αλλά και επειδή μπορούν 
να γίνουν φορείς σοβαρών ασθενειών.

«Είναι τεράστια η όχληση που προκαλούν 
στον πληθυσμό των ελαφιών, πέραν από 
τους κινδύνους που εγκυμονούν για τους 
ανθρώπους», σημειώνει ο επιστημονικός 
υπεύθυνος της ΜΚΟ Βιόσφαιρας και προ-
σθέτει πως τα αδέσποτα που κάποιοι συ-
μπατριώτες μας εγκατέλειψαν στην περιοχή, 
τρέφονται από υπολείμματα νεκρών ελαφι-
ών που θηρεύουν οι λύκοι. «Πολλές φορές 
τρώνε από πτώματα σε προχωρημένη απο-
σύνθεση, οπότε καταλαβαίνετε το τεράστιο 
φορτίο παρασίτων που μεταφέρουν».

ΑΠοΨΕισ

ΑΓΓΕΛιΑ ΓΑμου

Λ.Φ.Μ. ΑΧΑΡΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγο  παραιτήσεως  του  Προέδρου  και  τεσ-

σάρων  μελών του Δ.Σ., Κηρύσσεται   ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις  16/09/2019  βάση  
καταστατικού  του  συλλόγου  Λ.ΦΜ. ΑΧΑΡΝΗΣ 
και εκλογή νέου Δ.Σ.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

για Εκλογή νέου Δ.Σ. στις 16/09/2019 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 20:00 στα γραφεία του συλλό-
γου στο 1ο Κλειστό  Γυμναστήριο Αχαρνών.

Θέματα:
1. Εκλογή νέας εξελεγκτικής επιτροπής 
2. Διαγραφή και εγγραφή νέων μελών      
3. Οικονομικός Απολογισμός 
4. Οικονομικός Προϋπολογισμός 
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.     
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Εκλογή του νέου 

Δ.Σ.   θα επαναληφθεί  στις 23/09/2019 ημέα 
Δευτέρα και ώρα 20:00 στα γραφεία του συλλό-
γου στο 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Αχαρνών
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