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Μετράμε μόλις 2 εκδόσεις, κι 
όμως αισθάνομαι σαν να βούτη-
ξα στην κολυμπήθρα του Σιλωάμ! 
Μέσα από την Parnes News γνώρι-
σα ξανά τις πόλεις μας με μία ματιά 
πιο αθώα. Άρχισα να αντιλαμβάνο-
μαι τι έχει πραγματική αξία, αλλά 
κυρίως άρχισα να αντιλαμβάνομαι 
την πραγματική αξία των ανθρώ-

πων. Ίσως κάποια πράγματα στην ζωή να συμβαίνουν 
για κάποιο σκοπό, θα αφήσω πίσω το παρελθόν και θα 
εστιάσω στο σήμερα. Σήμερα μαζί με την PARNES 
NEWS βλέπω ξανά τον κόσμο κατάματα! Μπορεί να 

ακούγεται περίεργο αλλά όλοι μας κάποια στιγμή στην 

ζωή μας βρεθήκαμε εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις και 
ανθρώπους που περιόριζαν την ορατότητά μας. Σήμερα 
η ορατότητα άνοιξε και με μεγάλη χαρά βλέπω καθα-
ρά πλέον πως ναι οι πόλεις μας δικαιούται την προσοχή 
όλων! Οι άνθρωποι που ζουν εδώ δεν είναι απλά μερο-
καματιάρηδες ή άνεργοι που ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας. Οι άνθρωποι εδώ δεν διακρίνονται βάση του 
«πορτοφολιού» τους, αλλά βάσει της προσωπικότητάς 
τους. 

Είμαι περήφανη που ζω εδώ, που γεννήθηκα εδώ και 
που δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά εδώ. Όμως, δεν 
είμαι υπερήφανη για εκείνους τους λίγους μικρόψυχους 
που βλέποντας τον διπλανό τους να κάνει ένα βήμα πιο 
μακριά απ΄αυτούς τρέχουν να τους βάλουν τρικλοποδιά. 

Η PARNES NEWS, όπως είπα, με εξάγνισε, καθώς μου 
έδειξε πως ο δρόμος για την κορυφή δεν είναι πάντα 
μονόδρομος! Και κυρίως για να ανέβεις ψηλά δεν είναι 
απαραίτητο να είσαι μόνος! Σ’ αυτή την έκδοση θα δεί-
τε πολλά πρόσωπα που οι δράσεις τους είναι σίγουρα 
προς μίμηση. Αυτός είναι ο σκοπός μας! Να δείξουμε 
τον δρόμο για την κορυφή, την κορυφή της ευτυχίας, 
την κορυφή της προσφοράς, την κορυφή της ελπίδας για 
ένα καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο. Γι΄ αυτό 
αισθάνομαι υπερήφανη που μέσα από την δημιουργία 
της PARNES NEWS νιώθω πως ξανά γεννήθηκα, γιατί 
μέσα απ’ αυτήν ξαναγνωρίζω τις ομορφιές της ζωής! 

Κατερίνα Παπασταματίου

Αντί Editorial…

Η Εφημερίδα PARNESNEWS και το Ειδησεογραφικό Site www.parnesnews.gr
καλωσορίζει όλους όσους εμπιστεύτηκαν την προβολή των εταιρειών τους. 

Μέσα από τις σελίδες μας δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς,
φορείς να προβάλλουν τις δράσεις τους. Αν επιθυμείτε κι εσείς να διαφημίσετε 

την επιχείρησή σας επικοινωνήστε μαζί μας. 
Email: parnesnews@gmail.comΤηλ.: 693.8818636
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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, ηλεκτρονι-
κό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο 
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια των 
εκδοτών. Νόμος 2121/1993 και κα-
νόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν 
στην Ελλάδα. 

Οι διαφημίσεις είναι επί πληρωμή βά-
σει θεωρημένου Τιμολογίου.

Τηλ.:693.88.18.636
Email: parnesnews@gmail.com

Site: www.parnesnews.gr Σχεδόν το 1/3 του Ελληνικού πληθυσμού κατοικεί στον πο-
λεοδομικό ιστό της πόλης των Αθηνών η οποία διαιρείται τμη-
ματικά σε 35 δήμους. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην Αθήνα 
χαρακτήρα μιας ιδιαίτερης μητρόπολης. Ποια όμως η θέση του 
Δήμου μας, ενός από τους μεγαλύτερους και αρχαιότερους της 
Πρωτεύουσας; 

Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας συμμετέχει ενεργά στο 
«ράλλυ» μιας πάσης φύσεως ανάπτυξης αργά, σταθερά και με 
μέτρο. Πεζοδρομήσεις αποσυμφορούν κεντρικές οδικές αρτη-
ρίες του ιστού του και δίνουν την ευκαιρία για χαλαρές βόλ-
τες και ποδηλατάδες. Στη συνέχεια, αναπλάσεις στην κεντρική 
πλατεία ενθαρρύνουν τις υπαίθριες συναθροίσεις και κατ’ επέ-
κταση το κοινωνικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, η φύτευση δενδρυλ-
λίων δίνει ανάσες δροσιάς στο αστικό τοπίο, καθώς και η απο-
κατάσταση του οδοστρώματος σε παρακείμενα σημεία κάνει 
τις μετακινήσεις πιο ομαλές και αν μη τι άλλο πιο ασφαλές. 
Τέλος, ο Δήμος έχει κάνει άλματα και στον πολιτιστικό το-
μέα προσφέροντας παραστάσεις επιδαυρικών προδιαγραφών, 
χοροεσπερίδες και βραδιές τραγουδιού από επώνυμους, ταλα-
ντούχους τραγουδιστές, όπως και μουσικοσυνθέτες. 

Ωστόσο, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Ο Δήμος έχει ακόμα να 

επιλύσει πληθώρα προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, απορρίμ-
ματα υπερχειλίζουν τους κάδους, κακόφημες γειτονιές – γκέτο 
ουσιών, όπλων, αποπνέουν εγκατάλειψη και παρακμή. Οι ελά-
χιστοι χώροι ελεύθερης στάθμευσης κάνουν τις μετακινήσεις 
στο κέντρο πρόβλημα για δυνατούς λύτες, ενώ μεγαλόπνοα 
σχέδια που έμειναν ημιτελή όπως αντιπλημμυρικά έργα κλπ 
και ο πολιτιστικός κύκλος που περιορίζεται σχεδόν αποκλει-
στικά τους θερινούς μήνες, αποτελούν σίγουρες προκλήσεις. 

Οι λύσεις των προαναφερθέντων προβλημάτων, δεν απαιτούν 
τόσο μεγάλα κεφάλαια όσο μεγάλες πρωτοβουλίες. Πιο ανα-
λυτικά, οργανωμένη καθαριότητα, καθορισμένοι χώροι ανα-
κύκλωσης, πιο συχνή αστυνόμευση σε «κόκκινες» περιοχές, 
περίπτερα εθελοντισμού, παραχώρηση ανεκμετάλλευτης έκτα-
σης προς πάρκινγκ και η ίδρυση ενός φεστιβάλ υπό την αιγίδα 
του Δήμου για θέαμα όλον τον χρόνο, είναι μερικές από τις λύ-
σεις και θα μας κάνουν «να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο» 
όπως λέει ένα αμερικανικό ρητό. 

Στην Αριστοφανική κωμωδία «Αχαρνής», ο ήρωα της Δι-
καιόπολις κατέστειλε τις αντιδράσεις των συντοπιτών του και 
έφερε Ειρήνη όπως και ευημερία στον τόπο του. 

Ας κάνουμε το ίδιο για τις Αχαρνές!

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ…
Της Στέλλας Βρεττού

Ακόμη κι ένα 
ελάφι έρχεται η 
στιγμή να απο-
φασίσει για την 

κατεύθυνση που 
πρέπει να πάρει 

στην ζωή του!
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Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής 

έγινε η παράδοση από τον Όμιλο Φίλων Ελληνικής 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, των τριάντα  
αλεξίσφαιρων γιλέκων υψηλών προδιαγραφών, και 
δέκα κράνη μοτοσυκλέτας που έκανε δωρεά  στη 
Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, και σε άλλες 
αστυνομικές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στη 
Δυτική Αττική με την ευκαιρία συμπλήρωσης εξήντα 
χρόνων από την ίδρυση του.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Διοικητής της 

Αστυνομικής Ακαδημίας υποστράτηγος κ. 
Παναγιώτης Κορδολαίμης ως εκπρόσωπος του 
αρχηγού, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής ταξίαρχος κ. Εμμανουήλ 
Δασκαλάκης, οι Αστυνομικοί Διευθυντές Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής, οι διοικητές από τα αστυνομικά 
τμήματα, τα τμήματα ασφαλείας, τροχαίας και ΔΙ.ΑΣ , 
καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών Ενώσεων  
Αστυνομικών Υπαλλήλων και αποστράτων.
Ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης 

στη ομιλία του τόνισε ότι η δωρεά των αλεξίσφαιρων 
γιλέκων και τα κράνη μοτοσυκλέτας γίνεται σε 
ένδειξη αναγνώρισης του δύσκολου και επικίνδυνου 
έργου των αστυνομικών και αναφέρθηκε στις 
δραστηριότητες του Ομίλου που αφορούν την 
ηθική και υλική  στήριξη των οικογενειών των 
Αστυνομικών θυμάτων του καθήκοντος, καθώς και 
των Αστυνομικών που τραυματίστηκαν σοβαρά κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους. Τη βράβευση 
των Αστυνομικών που διακρίθηκαν στον τομέα 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας και των 
τροχονόμων που συνέβαλαν στην οδική ασφάλεια 
και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων 
Αναφέρθηκε ακόμη στην ανέγερση μνημείων 

προς τιμή των ηρώων του Σώματος  (θυμάτων 
του καθήκοντος) και στη βράβευση των παιδιών 
των Αστυνομικών που διακρίθηκαν στις σπουδές 
τους και πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά και Ανώτερα Τεχνολογικά Ιδρύματα 
Ο Διοικητής της ΑστυνομικήςΑκαδημίας 

υποστράτηγος κ. Παναγιώτης Κορδολαίμης ως 
εκπρόσωπος του αρχηγού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο 
και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για το 
ιδιαίτερα σημαντικό έργο  στήριξης των Αστυνομικών 

και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του για την προσφορά 
τους στην Αστυνομική οικογένεια.
Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής ταξίαρχος 
κ. Εμμανουήλ Δασκαλάκης ο οποίος ευχαρίστησε 
τον όμιλο για την ανιδιοτελή προσφορά του. 
Ο όμιλος ευχαρίστησε τις εταιρείες DanaosShip-

ping, Mas S.A., που οι ιδιοκτήτες τους είναι και 
μέλη του ομίλου και η οικονομική βοήθεια τους 
ήταν καθοριστική στην υλοποίηση της αγοράς των 
αλεξίσφαιρων γιλέκων, επίσης ευχαρίστησε την 
εταιρεία Speedex Α.Ε. για την χορηγία της ώστε 
να προσφέρουν τα κράνη μοτοσυκλέτας και τους 
πρόσφερε αναμνηστικές πλακέτες όπου και τις 
παρέλαβαν εκπρόσωποι των εταιρειών.

Δωρεά τριάντα αλεξίσφαιρων γιλέκων 
και δέκα κράνη μοτοσυκλέτας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
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Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας  Προκόπη Παυλοπούλου και 
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε στις 30 
Σεπτεμβρίου εκδήλωση μνήμης για τον μεγάλο 
Εθνικό Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα με αφορμή την 
Ημέρα Μνήμης στους εθνικούς ευεργέτες στο Ζάππειο 
Μέγαρο, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, ενώ 
τιμήθηκε ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος για το κοινωνικό 
του έργο.

Χαιρετισμό απηύθυνε η κ. Χρυσάνθη Βαγενά 
πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και 

Κληροδοτημάτων, η οποία αναφέρθηκε στην εκδήλωση, 
αλλά και στο σπουδαίο κοινωνικό έργο στην Παιδεία, 
στον Πολιτισμό και στην Εκκλησία του κ. Μαρτίνου 
κι αμέσως μετά ο συγγραφέας και Αντιδήμαρχος 
Αθηναίων κ. Ελευθέριος Σκιαδάς μίλησε για την ζωή 
και το έργο του μεγάλου ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, 
ενώ στην συνέχεια ο ΠτΔ απένειμε το χρυσό μετάλλιο 
του Ζαππείου στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο.

Ο κ. Παυλόπουλος μεταξύ άλλων δήλωσε 
συγκινημένος για την παρουσία του ευχαριστώντας 
όσους σκέφτηκαν να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη 
εκδήλωση, ενώ μίλησε για την θέσπιση της ημέρας 
αφιερωμένη στους εθνικούς ευεργέτες.

Απευθυνόμενος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο 
επισήμανε την εμβληματική κοινωνική προσφορά 
του, σημειώνοντας ότι έχει αναδειχθεί, κατά γενική 
ομολογία, σε αυθεντικό Ευπατρίδη, ο οποίος 
συνεχίζει επαξίως την μεγάλη παράδοση των Εθνικών 
Ευεργετών.

«Παράδοση, η οποία συνδέεται άρρηκτος με την 
όλη πορεία και την ενεργό στήριξη του Νεώτερου 
Ελληνικού Κράτους, καθ’ όλη την διαδρομή του, ιδίως 
δε σε χαλεπούς καιρούς» πρόσθεσε ο κ. Παυλόπουλος 
και ευχήθηκε στον κ. Μαρτίνο καλή συνέχεια στο 
μεγάλο κοινωνικό του έργο.

Χρυσό μετάλλιο στον εθνικό ευεργέτη 
Αθανάσιο Μαρτίνο!

Αμισθί και με μοναδικό σκοπό την προσφορά στην 
πατρίδα τονίζει με ανακοίνωσή του ο Αθανάσιος 
Μαρτίνος πως αποδέχτηκε την πρόταση να αναλάβει 
Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, διορθώνοντας 
το ΦΕΚ που αναφέρει πως  θα έχει βαθμό και αποδοχές 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ακολουθεί η 
επίσημη ανακοίνωση του κ. Μαρτίνου:

«Eξ αρχής έχω δηλώσει γραπτώς στην αποδοχή της 
τιμητικής πρότασης που μου εγένετο, ότι δεν επιθυμώ 

να λάβω οποιαδήποτε αμοιβή για τη θέση του Διοικητή 
του Αγίου Όρους με την οποία με τιμά η Πολιτεία. Είναι 
αυτονόητο για μένα ότι θα προσφέρω τις υπηρεσίες 
μου αμισθί. Η διαφορετική αναγραφή στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως θεωρώ ότι έγινε εκ παραδρομής. 
Επίσης έχω δηλώσει ότι δεν θα χρησιμοποιώ κρατικό 
αυτοκίνητο και οδηγό εκτός Αγίου Όρους. Ο μόνος 
λόγος ανάληψης της συγκεκριμένης θέσης είναι η 
προσφορά στην πατρίδα και στο Άγιο Όρος».

Αθανάσιος Μαρτίνος: “Δεν επιθυμώ να λάβω οποιαδήποτε αμοιβή”
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Σύσκεψη με τους Δημάρχους Δυτικής και 
Ανατολικής Αττικής που στα όρια τους 

ζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες συγκάλεσε 
με πρωτοβουλία του ο Διευθυντής της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ταξίαρχος 
Εμμανουήλ Δασκαλάκης. Σκοπός της σύσκε-
ψης ήταν να εντοπιστούν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κάθε Δήμος ξεχωριστά, οι ιδι-
αιτερότητες, αλλά και πως μπορεί η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση να συνεργαστεί μετην ΕΛ.ΑΣ. ώστε 
να μειωθούν τα όποια κρούσματα παραβατικών 
συμπεριφορών παρατηρούνται. 
Στην πολύωρη συζήτηση παρευρέθηκαν Δή-

μαρχοι και εκπρόσωποι από τους Δήμους 
Αχαρνών, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Ελευσί-

νας, Φυλής και Μεγάρων.  Τα συμπεράσμα-
τα που προέκυψαν ικανοποίησαν και τις δύο 
πλευρές που δεσμεύτηκαν πως θα δράσουν σε 
συνεργασία,ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 
αποτέλεσμα για τους κατοίκους των περιοχών. 

Μέσα από την συζήτηση κατέστη επιτακτική 
η ανάγκη κοινών δράσεων μεταξύ  των παρα-
πάνω δήμων ώστε να επιτευχθεί η ένταξη των 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στον υπόλοιπο 
κοινωνικό ιστό.

Σύσκεψη Δημάρχων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής υπό τον 
Ταξίαρχο Δυτ. Αττικής για την ασφάλεια των περιοχών 

Μία νέα σελίδα γυρίζει το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες ΑΡΩΓΗ καθώς την σκυτάλη για πρώτη φορά 
της Προεδρίας παίρνει στα χέρια της μία γυναίκα. 
Πρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ μετά από πρόταση του Δη-
μάρχου Αχαρνών είναι πλέον η Μαρία Μπούκη. Η κ. 
Μπούκη όντας η ίδια μητέρα δύο παιδιών, έδειξε από 
την πρώτη κιόλας ημέρα ανάληψης των καθηκόντων 
της, την ευαισθησία της για την ΑΡΩΓΗ και τα παιδιά. 
Από τις πρώτες ενέργειες της ήταν να εντοπίσει ποιες 
είναι οι «Καλένδες» εκείνες που βάζουν εμπόδια στην 
έναρξη λειτουργίας του Βαμβακάρειου Ιδρύματος. Το 
Βαμβακάρειο Ίδρυμα που βρίσκεται στην Αυλίζα πα-
ραμένει εδώ και χρόνια έτοιμο να υποδεχτεί όσα άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες μένουν στην ζωή χωρίς κηδεμόνα.  
Ήδη η συνεργασία της κ. Μπούκη με την «ψυχή» της 
ΑΡΩΓΗΣ που δεν είναι άλλη από την Πρόεδρο του 
Φιλανθρωπικού Σωματείου ΑΡΩΓΗ κ. Βίκυ Έλλιοττ, 
αλλά και τους γονείς των παιδιών έχει ξεκινήσει με 
τους καλύτερους οιωνούς. Άλλωστε ο μοναδικός στό-

χος και των τριών πλευρών είναι τα παιδιά με «Ειδικές 
Δεξιότητες» όπως θα ήταν σωστό να τα αποκαλούμε, 
να έχουν μία αγκαλιά που να τα υποδέχεται καθημερι-
νά και να τα μαθαίνει όσα περισσότερα μπορεί, αλλά 
και ένα πραγματικό «σπίτι» που θα τα φιλοξενήσει 
όταν οι γονείς τους δεν υπάρχουν πλέον στην ζωή. 

ΑΡΩΓΗ: Η πιο ευαίσθητη και σπουδαία δομή 
του Δήμου Αχαρνών στα χέρια της Μαρίας Μπούκη
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«Λαβωμένος» όχι όμως 
ηττημένος ο Ιερός Ναός 

Αγ. Βλασίου από τον σεισμό

Ο σεισμός των 5,1 ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττι-
κή στις 19 Ιουλίου «λάβωσε» έναν από τους σημαντι-
κότερους τόσο θρησκευτικά όσο και ιστορικά Ναούς 
τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου Αχαρνών. 
Δυστυχώς οι ζημιές που υπέστη το μεσημέρι της 19ης 
Ιουλίου ανάγκασε τους Μηχανικούς να σφραγίσουν 
το Ναό καθώς είναι επικίνδυνος μέχρις ότου επισκευ-
αστεί. Το κόστος επισκευής δεν είναι ακόμη γνωστό, 
ωστόσο, πηγές αναφέρουν πως ήδη η Μητρόπολη Ιλί-
ου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως καταβάλει τεράστιες 
προσπάθειες ώστε να βρεθεί πηγή χρηματοδότησης, 
να επισκευαστεί ο Ναός και να δοθεί ξανά στους πι-
στούς. 

Μέχρι τότε οι ιερείς του Ι.Ν. Αγ. Βλασίου θα λειτουρ-
γούν στο παρεκκλήσι του Αγ. Κωνσταντίνου, πλησίον 
της Κεντρικής Πλατείας των Αχαρνών.

Αποζημιώσεις 7,9 εκατ. ευρώ για τις ζημιές 
από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου!

Ολοκλήρωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελ-
λάδος την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων - μελών της, σχετικά με την εκτίμηση των ζημιών 
από την σεισμική ακολουθία που έπληξε την Αττική, 
στις 19 Ιουλίου 2019.

Στόχος της έρευνας, όπως αναφέρει σχε-
τική ανακοίνωση, ήταν η καταγραφή 
της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε 
πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσε-
ων περιουσίας, που είχαν αναγγελ-
θεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
- μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου 
αιτίου.

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον 
γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλι-
σμένων κινδύνων που επλήγησαν, το ύψος των 
ασφαλισμένων κεφαλαίων καθώς και των καλύψεων 
που ενεργοποιήθηκαν. Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιήθη-
καν σε κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχα-
νικούς κινδύνους.

Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 26 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες 
εκτιμάται ότι αθροίζουν το 95,7% της παραγωγής των 
ασφαλίσεων περιουσίας.

Η συνολική αποτύπωση των απαντήσεων των επιχει-
ρήσεων από τις έως σήμερα αναγγελίες, αναφέρεται σε 
3.254 ζημιές, των οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχε-

ται συνολικά σε 16,9 εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλω-
θείσα ζημιά φθάνει τα 5.205 ευρώ για το σύνολο των 
κινδύνων.

Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων 
μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 7,9 

εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι ο εν λόγω σεισμός ήταν μέτριας σχε-

τικά έντασης, συνεπώς σημειώθηκαν 
αρκετές ζημιές μικρού μεγέθους. Επι-
σημαίνεται ότι η απαλλαγή είναι μία 
διεθνής πρακτική που μειώνει κατά 
ένα ποσό τον ασφαλισμένο κίνδυνο 

(συνεπώς και την αποζημίωση) η οποία 
αντισταθμίζεται σε βάθος χρόνου με αντί-

στοιχη ελάφρυνση των ασφαλίστρων, ανα-
λόγως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατη-
γοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί 
κίνδυνοι) με συνολική ασφαλισμένη αξία 1,7 δισ. Euro 
σε περιοχές που υπήρχαν συνολικά ασφαλισμένα κε-
φάλαια έναντι κινδύνου σεισμού ύψους 55,9 δισ. Euro. 
Ενδεικτικά, τα περισσότερα από τα ακίνητα που επλή-
γησαν βρίσκονταν στις περιοχές: Περιστέρι, Αιγά-
λεω, Χαϊδάρι, Ίλιον, Άνω Λιόσια, Αχαρνές, Καμα-
τερό, Πετρούπολη, Θρακομακεδόνες, Κερατσίνι, 
Κορυδαλλός, Νίκαια, Δραπετσώνα και Πέραμα.

«Tα περισσότερα από τα ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν σε: Περιστέρι, 
Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Ίλιον, ‘Ανω Λιόσια, Αχαρνές, Καματερό, Πετρούπολη, 

Θρακομακεδόνες, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Νίκαια, Δραπετσώνα και Πέραμα»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΧΑΡΝΑΙ
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Σε αγώνα δρόμου έχει μετατραπεί η εκστρατεία 
καθαριότητας που έχει ξεκινήσει η νέα Δημοτική 
Αρχή των Αχαρνών και πιο συγκεκριμένα ο Αντι-
δήμαρχος Γιώργος Πετάκος. Ένα από τα ονόματα 
που «ακούγονται» καθημερινά, πλέον, από τους 

δημότες είναι αυτό του Γιώργου Πετάκου που πρω-
ταγωνιστεί από την πρώτη κιόλας ημέρα ανάληψης 
των καθηκόντων, αφού ο κόσμος τον συναντά σε 
κάθε γειτονιά. Είναι άλλωστε κοινά αποδεκτό πως 
το πρόβλημα της καθαριότητας είναι ένα από τα 
μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη 

κάτι που όμως δεν πτοεί τον Γιώργο Πετάκο που 
«τσαλακώνεται» και εργάζεται νυχθημερόν μαζί 
φυσικά με το προσωπικό. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος σε ανα-

κοίνωσή του: «Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανα-
κύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων έχει κα-
ταστρώσει ένα πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών 
αντικειμένων, το οποίο εφαρμόζει καθημερινά. 
Από γειτονιά σε γειτονιά μεταβαίνουν συνεργεία, 
συνοδεία φορτηγών και των αντίστοιχων μηχα-
νημάτων, προκειμένου να συγκεντρώσουν τόνους 
σκουπιδιών, που έχουν συγκεντρωθεί σε πάμπολλα 
σημεία της πόλης.»

Αγώνας δρόμου για να 
καθαρίσει η πόλη των Αχαρνών 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Μιχ. Βρεττός: «Θα ευαισθητο-
ποιήσουμε τους δημότες μας 

ώστε να μην αναγκαστούμε να 
επιβάλουμε πρόστιμα»
Ένα νέο μέτρο μπαίνει σε λειτουργία από τη Δη-

μοτική Αστυνομία, έτσι ώστε να «προβλημα-
τίσει» τους δημότες, με σκοπό να περιορι-

στεί η παράνομη στάθμευση στο Δήμο 
Αχαρνών. Συγκεκριμένα για ένα πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα όσοι σταθ-
μεύουν παράνομα θα λαμβάνουν μια 
«ενημερωτική κλήση» χωρίς επιβολή 

προστίμου. Έτσι θα πληροφορούνται για 
την παράβασή τους και την επόμενη φορά 

πλέον θα τους επιβάλλεται το αντίστοιχο 
πρόστιμο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύ-

τερο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας της Δημοτι-
κής Αστυνομίας με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της και 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες.

Το μέτρο έθεσε σε λειτουργία ο κ. Μιχάλης Βρεττός, 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολιτικού Σχεδιασμού, 
Πολεοδομίας και Δημοτικής Αστυνομίας.

O κ. Μιχάλης Βρεττός δήλωσε σχετικά: «Ως νέα Δημοτι-
κή Αρχή εγκαινιάζουμε μία νέα σχέση ανάμεσα στους δη-
μότες και το Δήμο μας. Δεν έχουμε σκοπό να ασκήσουμε 
μία τιμωρητική πολιτική. Είναι όμως σημαντικό να κατα-
λάβουν όλοι ποια είναι τα όρια και να μην τα ξεπερνάμε.

Τηρουμένων των αναλογιών και με βάση τη δυναμι-
κή της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία 
αποτελείται από πολύ λίγα άτομα, θα προσπαθήσουμε 
να ευαισθητοποιήσουμε τους δημότες μας έτσι ώστε να 
μην αναγκαστούμε να επιβάλουμε πρόστιμα. Αναμέ-
νουμε και από τους ίδιους να εξαντλήσουν την ευσυ-
νειδησία τους. Εξάλλου, είναι στο χέρι μας να γίνει ο 
Δήμος μας, μία σύγχρονη πόλη!».

ΑΧΑΡΝΑΙ
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Ανοίγει ξανά η 
Αμυγδαλέζα για να 

φιλοξενήσει 1.000 άτομα

Σπύρος Βάθης: Άμεση 
εγκατάσταση Ασθενοφόρων 

του ΕΚΑΒ στον Δήμο Αχαρνών
Την πρώτη του πολιτική τοποθέτηση έκανε ο Γραμ-

ματέας του Δήμου Αχαρνών Σπύρος Βάθης αναδει-
κνύοντας ένα άκρως σοβαρό θέμα, αυτό της έλλειψης 
ασθενοφόρου ή έστω της άμεσης παρέμβασής του 
στην περιοχή των Αχαρνών. Με αφορμή περιστατικό 
που συνέβη σε νεαρό στην κεντρική πλατεία των 
Αχαρνών ο Σπύρος Βάθης ζητά την άμεση πα-
ρέμβαση τόσο του Υπουργού Υγείας, όσο 
και των Περιφερειάρχη και Δημάρχου ώστε 
να μην κινδυνεύσει άλλος από την έλλειψη 
παροχής πρώτων βοηθειών. 

«Για άλλη μία φορά οι κάτοικοι του Δή-
μου Αχαρνών αισθανόμαστε πως είμαστε 
πολίτες Β΄ κατηγορίας κι ας βρισκόμαστε μό-
λις 10χλμ από την πρωτεύουσα της χώρας. Δίχως 
καμία προσπάθεια αντιπολίτευσης αντιθέτως με αίσθη-
μα αγανάκτησης, αλλά και υποχρέωσής μου απέναντι 
στους δημότες που με εμπιστεύτηκαν στις εκλογές του 
Μαΐου, ζητώ την ΑΜΕΣΗ παρέμβαση όλων των αρμο-
δίων φορέων, ώστε η ιστορική πόλη των Αχαρνών και 
οι πολύπαθοι δημότες της να αποκτήσουν ίσα δικαιώμα-
τα και πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας! Αφορμή 
αυτής της επιστολής ήταν ο παραλίγο χαμός ενός νέου 
ανθρώπου στην Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών, όταν 
το ΕΚΑΒ αρνήθηκε να έρθει να τον παραλάβει μετά 
από λιποθυμικό σοκ που υπέστη γιατί δεν… επαρκού-
σαν τα ασθενοφόρα για την πόλη μας! Δυστυχώς, δεν 

είναι η πρώτη φορά που ένας συνδημότης κινδυνεύει να 
χάσει την ζωή του γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο στην 
πόλη μας. Σε μία πόλη 150.000 κατοίκων, επαναλαμβά-
νω, που βρίσκεται μόλις 10χλμ από την Αθήνα! 

Κατά το παρελθόν είχαμε ενημερωθεί πως η προηγού-
μενη δημοτική αρχή είχε παραχωρήσει στο ΕΚΑΒ 

χώρο, ώστε να είναι πιο γρήγορη η παρέμβα-
ση σε περιστατικά που συμβαίνουν στην 
πόλη μας. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχουμε 
δει να γίνονται πράξη. Αντιθέτως ο 21χρο-
νος νεαρός που λιποθύμησε στην κεντρική 
πλατεία των Αχαρνών τελικά μεταφέρθηκε 

στο νοσοκομείο ύστερα από προσωπική μου 
παρέμβαση με Ιδιωτικό Ασθενοφόρο (!) θυμί-

ζοντας εποχές άλλων δεκαετιών και σίγουρα όχι 
μίας πολιτισμένης πόλης αλλά ενός απομακρυσμένου 
χωριού.

Καλώ όλους τους αρμόδιους φορείς με πρώτο απ’ 
όλους τον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια, κι έπειτα τον Πε-
ριφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη που είναι ταυτόχρονα 
και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς 
επίσης και τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό να 
πάρουν θέση, να συνεργαστούν και να δώσουν λύση 
ΑΜΕΣΑ! ΚΑΝΕΙΣ δεν πρέπει και δεν έχει το δικαίωμα 
να παίζει με την υγεία των κατοίκων των Αχαρνών. Η 
υγεία είναι δικαίωμα ΟΛΩΝ!» κλείνει ο Σπύρος Βάθης 
την επιστολή του.

Το ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσει η Γ’ Πτέρυγα 
της Αμυγδαλέζας, στον Δήμο Αχαρνών, προκειμένου 
να φιλοξενήσει αλλοδαπούς που δεν έχουν προσφυγικό 
προφίλ εξετάζεται σοβαρά, στο πλαίσιο της νέας 
κυβερνητικής οπτικής για την αντιμετώπιση του 
μεταναστευτικού προβλήματος της χώρας.

Πρόκειται για μια πτέρυγα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 
και 1.000 άτομα και η οποία κατά το παρελθόν είχε δεχτεί 
δριμεία κριτική εξαιτίας των κακών συνθηκών διαβίωσης 
αλλά και των εξεγέρσεων που συχνά πυκνά σημειώνονταν 
στο κέντρο κράτησης. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη 
εβδομάδα ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης 
αποκάλυψε πως όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα κρατούνται 
για έξι μήνες σε κλειστού τύπου κέντρα, ενώ παρομοίασε 
με ξενοδοχείο «FourSeasons» την Αμυγδαλέζα σε σχέση 
με τον καταυλισμό της Μόριας.

Στο μεταξύ, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, 
σε μια προσπάθεια να αποσυμφορήσουν τα νησιά του 
Αιγαίου που έχουν επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος των 
προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, αναμένεται 
να μεταφέρουν στην ενδοχώρα αιτούντες άσυλο, 
οι οποίοι θα διαμένουν σε ξενοδοχεία και άλλους 
μισθωμένους χώρους από ιδιώτες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΧΑΡΝΑΙ
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Σε συνεργασία με το κράτος και τους Δήμους κάνουμε 
ένα ξεκίνημα και  πάμε σε μία άλλη εποχή τον τομέα της 
πολιτικής προστασίας, διαμήνυσε ο Περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γ. Πατούλης κατά τη συνάντηση εργασίας που είχε 
με Δημάρχους και εκπροσώπων Δήμων και από τους 66 
Δήμους της Αττικής, με αντικείμενο την καλύτερη θωρά-
κιση της Αττικής στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο 
υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκος, ο Γ. Γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς και ο Πρόεδρος 
του ΟΑΣΠ και καθηγητής του ΕΚΠΑ Ε. Λέκκας.

Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε την ηγεσία του ΥΠΕΣ για 
την έμπρακτη στήριξη στις προσπάθειες της Αυτοδιοί-
κησης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
και τόνισε : «Θέλουμε μία ασφαλή Αττική για τους πο-
λίτες της. Σε αυτό το πλαίσιο θα δημιουργήσουμε , μέσα 
από τη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, κράτους και 
των 66 Δήμων της Αττικής, έναν αποτελεσματικό μηχα-
νισμό πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές, 
που θα δίνει βάρος στην πρόληψη, την εκπαίδευση του 
προσωπικού και  την αξιοποίηση των νέων τεχνολογι-
ών, τη γνώσης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας 
αλλά και του εθελοντικού κινήματος».

Ο υπ. Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος στην τοποθέ-
τηση του ανακοίνωσε πως το ΥΠΕΣ διαθέτει  πόρους 
ύψους 180 εκατ. ευρώ  για αντιπλημμυρικά έργα σε 
όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 27 εκατ. στην Αττική 
και πρόσθεσε πως είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου μέχρι τα τέλη του 
έτους να ανακοινώσει νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για 
την Αυτοδιοίκηση. «Στο νόμο που θα ετοιμάσουμε θα 
υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης με 
νέες αρμοδιότητες και προφανώς και με καινούργια 
χρηματοοικονομικά εργαλεία και με καινούργιους πό-
ρους. Είμαι αποφασισμένος να ενισχύσουμε περαιτέρω 
την Αυτοδιοίκηση».  

Ο Γ. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδα-
λιάς τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να «είμαστε χρήσιμοι 
και αποτελεσματικοί για τους πολίτες» και προανήγγειλε 
πως το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί στην Περιφέρεια 
Αττικής μελέτη για την καλύτερη αντιπλημμυρική θω-
ράκιση του λεκανοπεδίου, με έμφαση στα διαδημοτικά 
έργα ενώ, όπως ανέφερε, θα υπάρχει ειδικό χωρικό σχέ-
διο για την Αττική, με στόχο τη διεκδίκηση κονδυλίων 
από την Ε.Ε.

Ο κ. Λέκκας τόνισε πως η διαχείριση της πολιτικής προ-

στασίας στηρίζεται σε 3 πυλώνες που είναι: 1. Επιστημονι-
κή κοινότητα η οποία καλείται να παράξει εφαρμόσιμο έργο 
2. Επιχειρησιακό σχέδιο από τους αρμόδιους φορείς και 3. 
Ενεργός ρόλος των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες 
της Περιφέρειας για τη θωράκιση 

της Αττικής
Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι η Αυτοδιοίκηση και η 

Περιφέρεια Αττικής θα εστιάσουν στην πρόληψη με την 
έννοια της επιχειρησιακής και όχι απλώς στενά της δι-
οικητικής υποχρέωσης οργάνωσης και υλοποίησης των 
σχετικών μέτρων και πρόσθεσε πως 

«η σημερινή μέρα είναι η αφετηρία για να δούμε ποιοι 
είμαστε στην Αττική, τι εξοπλισμό διαθέτουμε, τι χρει-
αζόμαστε επιπλέον για να είμαστε αποτελεσματικοί σε 
αυτό που καλείται πολιτική προστασία, πώς θα είμαστε 
διαρκώς συνδεδεμένοι μεταξύ μας, ώστε να μπορούμε 
να δράττουμε άμεσα και να καλύπτουμε τα όποια κενά 
υπάρχουν.

Καθώς και πόσες και ποιές είναι οι οργανωμένες εθελο-
ντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δή-
μων της Αττικής, τις οποίες θέλουμε να εντάξουμε στο 
μηχανισμό μας οργανωμένα και με σχέδιο». 

Στη συνέχεια, ο κ. Πατούλης αναφερόμενος τις επόμε-
νες κινήσεις της Περιφέρειας τις προσδιόρισε στις εξής:

 - Θα δημιουργηθεί ένας νέος, λειτουργικός χώρος, που 
θα λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο για να στεγαστεί 
ο τομέας της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ο 
οποίος θα εξοπλιστεί με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και 
το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί στην ευθύνη και το έργο του.

- Ξεκινά άμεση καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού 
και των μέσων που υπάρχει σε κάθε έναν από τους Δή-
μους της Αττικής. Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε από τους 
Δημάρχους να αποστείλουν σε ειδική φόρμα, η οποία θα 
επικαιροποιείται συνεχώς, τα μέσα που διαθέτουν και 
πως αυτά μπορεί να αξιοποιηθούν.

-Έμφαση θα δοθεί στα έργα, παρεμβάσεις και μελέτες 
που υλοποιεί, πρόκειται να υλοποιήσει ή εκπονεί η Πε-
ριφέρεια. Όπως ανέφερε ήδη έχουν  καταγραφεί όλα τα 
επικίνδυνα σημεία που μπορούν να προκαλέσουν πλημ-
μυρικά φαινόμενα κι έχουν εκτελεστεί παρεμβάσεις, 

όπως π.χ. καθαρισμοί ρεμάτων, για να αποτραπούν κα-
ταστροφικά φαινόμενα.

Παράλληλα τόνισε ότι τις επόμενες μέρες θα λειτουργή-
σει στην Περιφέρεια Αττικής από τις υπηρεσίες μας ένα 
Παρατηρητήριο Επικινδυνότητας Ρεμάτων, το οποίο σε 
εβδομαδιαία βάση θα παρακολουθεί τα επικίνδυνα ση-
μεία και θα προωθεί εφόσον χρειάζονται παρεμβάσεις.

Επιπρόσθετα σε συνεργασία με την επιστημονική κοι-
νότητα κι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που ήδη υπάρ-
χει από τη διεθνή εμπειρία, προωθούνται μια σειρά από 
παρεμβάσεις όπως η χρήση σύγχρονων συστημάτων πυ-
ρανίχνευσης, η εκπόνηση μελετών επικινδυνότητας ανά 
Δήμο ,κλπ.  

Θα δώσουμε αξία στον εθελοντή
-Αξιοποίηση των εθελοντικών ομάδων που δραστηριο-

ποιούνται στην Αττική.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης ανακοίνωσε πως στόχος εί-

ναι «να δοθεί αξία στον εθελοντή» πως στο πλαίσιο αυτό 
θα ξεκινήσει πρακτική εκπαίδευση και θα χορηγηθεί 
κάρτα εθελοντή που θα στηρίζεται σε πιστοποιημένες 
διαδικασίες. Παράλληλα προγραμματίζεται η ασφάλιση 
όλων των εθελοντών για τις ώρες που θα ασκούν το έργο 
τους αλλά και η ανάδειξη των δράσεων τους και της ση-
μαντικής κοινωνικής τους προσφοράς. 

Παράλληλα το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το 
σχέδιο  για την ανάδειξη και προαγωγή του εθελοντι-
σμού, ως βασικού μηχανισμού ενίσχυσης του εγχειρήμα-
τος της πολιτικής προστασίας.

Στη συνέχεια τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης του ρό-
λου των Συνδέσμων ώστε να μπορούν να αποτελέσουν 
φορείς στήριξης και έκφρασης της Πολιτικής Προστασί-
ας στο πλαίσιο του Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης και 
να παίξουν σημαντικό ρόλο, σε διαδημοτικό υπερ-τοπι-
κό επίπεδο, την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που θα απευθύνονται στα σχολεία αλλά και ευρύτερα 
στην κοινή γνώμη προκειμένου να γνωρίζουν πως πρέ-
πει να αντιδρούν, για την ασφάλεια τους, σε περίπτωση 
έκτακτου φαινομένου. 

«Μπορούμε να δώσουμε λύσεις»
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Περιφερειάρχης Ατ-

τικής υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να δι-

Γ. Πατούλης: «Δεν θα επιτρέψουμε να μείνει η Αττική 
ανοχύρωτη. Σε συνεργασία με τους Δήμους και το κράτος θα 

δημιουργήσουμε ομπρέλα προστασίας για όλους τους πολίτες» 
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αμορφωθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας είναι να αρθούν από τη νομοθετική εξουσία 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να γίνει συστηματική 
επεξεργασία των διατάξεων του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου. «Είναι προϋπόθεση η Εξασφάλιση των απα-
ραίτητων πιστώσεων και δίκαιη κατανομή σε Περι-
φέρειες και Δήμους, λαμβάνοντας υπόψη γεωλογικά, 
χωροταξικά και μορφολογικά κριτήρια», πρόσθεσε.  

«Σήμερα κάνουμε τα πρώτα βήματα και πιστεύω πραγ-
ματικά ότι μπορούμε άμεσα να τρέξουμε ακόμη πιο γρή-
γορα και να δρομολογήσουμε λύσεις» τόνισε χαρακτη-
ριστικά. 

 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Διευθυντής Ερευνών στο 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών X. Κοντοές παρουσίασε 
τους βασικούς άξονες του προγράμματος Beyond  που παρέ-
χει τη δυνατότητα δορυφορικής παρακολούθησης των φυσι-
κών καταστροφών στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι:  Αντιπεριριφερει-
άρχες,   Οικονομικών Πέππας Νικόλαος, Πολιτικής Προ-
στασίας Κόκκαλης Βασίλειος, Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
Δημόπουλος Γεώργιος, Ανατολικής Αττικής Αυγερινός 
Αθανάσιος, Βόρειου Τομέα Αθηνών Κεφαλογιάννη Λου-
κία, Δυτικής Αττικής Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Δυτικού 
Τομέα Αθηνών Λεωτσάκος Ανδρέας, Νήσων Θεοδωρακο-
πούλου –Μπόγρη Βασιλική, Πειραιώς Αντωνάκου Σταυ-
ρούλα και οι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ε. 
Κοσμίδη, Φ. Καλογήρου, Θ. Κατσιγιάννης και Γ. Αγγε-
λόπουλος. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα στελέ-
χη των παρακάτω δήμων: Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
Κωνσταντέλλος Γρηγόριος και η Εντεταλμένη Πολιτικής  
Προστασίας (Π.Π.) Δ. Σουτόγλου, Διονύσου Καλαφα-
τέλης Ιωάννης και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Π. Π. Θ. 
Κρητικός, Χ. Πέππας, Κρωπίας Κιούσης Δημήτριος και ο 
Αντιδήμαρχος Π. Π. Θ. Γρίβας Λαυρεωτικής Λουκάς Δη-
μήτριος, ο Αντιδήμαρχος Η. Στουραΐτης και  ο Προϊστάμε-

νος Π.Π. Ε. Πανάγος, Μαραθώνος Τσίρκας Στέργιος και ο 
Αντιδήμαρχος Π. Π. Ε. Κυπαρίσσης, Μαρκοπούλου-Με-
σογαίας Αλλαγιάννης  Κωνσταντίνος και οι Εντεταλμένοι 
Π.Π. Ε. Δημητρίου και  Χ. Χούχουλης, Παιανίας  Αντιδή-
μαρχος Π.Π. Α. Σταύρος, Παλλήνης Ζούτσος Αθανάσιος 
και ο Αντιδήμαρχος Π.Π. Φ. Αβαρκιώτης, Ραφήνας-Πι-
κερμίου Μπουρνούς Ευάγγελος, ο Αντιδήμαρχος Π.Π. Δ. 
Κατσουλάκης και το στέλεχος Π. Π. Σ. Τζιβιτζής, Σαρωνι-
κού Φιλίππου Πέτρος, ο Αντιδήμαρχος Π. Π. Χ. Γαλάνης 
και ο υπεύθυνος Π. Π.Α. Γκίνης, Ωρωπού Αντιπρόσωπος 
Π.Π. Ιωάννης Δήμας, Κηφισιάς ο Αντιδήμαρχος Π. Π. κ. 
Κασιμάτης, Λυκόβρυσης-Πεύκης Μαυρίδης Αναστάσιος, 
ο Αντιδήμαρχος Π. Π.Δ. Κοκορόσκος και ο Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος κ. Μπόλλος, Νέας Ιωνίας η Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος κα Σακαλόγλου, Παπάγου – Χολαργού 
Αποστολόπουλος Ηλίας, Πεντέλης Κεχαγιά Δήμητρα και 
ο  Αντιδήμαρχος Β. Σιώμος, Χαλανδρίου Ρούσσος Σίμος 
και ο Αντιδήμαρχος Κ. Ευθυμίου Ασπροπύργου Μελετίου 
Νικόλαος και ο Αντιδήμαρχος Π. Π. Θ. Τσίγκος, Ελευσί-
νας Οικονόμου Αργύρης Αντιδήμαρχος Π.Π., Λ. Παππάς, 
Μάνδρας-Ειδυλλίας Στάθης Χρήστος, ο Αντιδήμαρχος 
Π.Π. Παναγιώτης Κολοβέτσος , Μεγαρέων Σταμούλης 
Γρηγόριος, o  Αντιδήμαρχος Π.Π. Κ. Φυλαχτός, Φυλής 
Παππούς Χρήστος, ο Αντιδήμαρχος Π.Π. Μιχαήλ Οικο-
νόμου, Αγίας Βαρβάρας Μίχος Λάμπρος, Αγίων Αναργύ-
ρων-Καματερού Αντιδήμαρχος Π. Π. Δ. Βαυλαδέλης, Αι-
γάλεω  Αντιδήμαρχος Π. Προστασίας Χ. Αρβανίτης, Ιλίου 
Ζενέτος Νικόλαος και η Αντιδήμαρχος Π. Π. κ. Π. Μηλι-
ώνη, Περιστερίου Αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα, Χαϊδαρίου 
Ντηνιακός Ευάγγελος και ο Αντιδήμαρχος Β. Καρατζαφέ-
ρης, Αθηναίων Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και  Ανακύ-
κλωσης, Ν. Αβραμίδης και  ο  Υπεύθυνος Π.Π. Γεωργα-
κόπουλος Πάρης, Βύρωνος Κατωπόδης Γρηγόριος και ο 
Αντιδήμαρχος Π. Π. Κ. Αγγελής, Γαλατσίου Αντιδήμαρ-
χος Καθαριότητας, Π. Ροκόβης, Δάφνης-Υμηττού Μπι-

νίσκος Αναστάσιος και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 
Δ. Γιαννακούρας, Ηλιουπόλεως Αντιδήμαρχος Καθαριό-
τητας Ι. Αντζινάς και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών Κ. Σεφτελής, Καισαριανής Αντιπρόσωπος Π.Π. Εμ. 
Κιτσέλλης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας Μ. Κουτσάκης, Αίγινας Ζορμπάς Ιωάννης 
και ο Αντιδήμαρχος Δ. Καραγιάννης, Πόρου Υπεύθυνος 
Π.Π. Ανδρέας Νικολετόπουλος, Σπετσών Εντεταλμένη 
Π. Π. κ Μ. Ευσταθίου, Ύδρας Κουκουδάκης Γεώργιος, 
Αγίου Δημητρίου Ανδρούτσου Μαρία και η Αντιδήμαρ-
χος Π.Π., Ν. Συρράκος, Αλίμου Αντιδήμαρχοι Γ. Μακαρι-
γάκης Α. Μούσια, Γλυφάδας Αντιδήμαρχος Καυκάς και 
Υπεύθυνη Π.Π.   Μ. Στέλλα, Ελληνικού-Αργυρούπολης 
Αντιδήμαρχος Π. Π. Β. Κρητικός, Καλλιθέας Κάρναβος 
Δημήτριος και ο Αντιδήμαρχος Π. Π. Κ. Ευσταθίου, Νέας 
Σμύρνης Αντιδήμαρχος Π. Π. Π. Κουκάς, Παλαιού Φα-
λήρου Αντιδήμαρχος Π. Π.  Ν. Γιάκοβλεφ, Κερατσινίου-
Δραπετσώνας Αντιδήμαρχός Π.Π. Μιλτιάδης Θεόδοτος, 
Κορυδαλλού Αντιδήμαρχος Π. Π. Μ. Ευθυμιάδης, Νίκαι-
ας-Ρέντη και Πρόεδρος ΠΕΔΑ Ιωακειμίδης Γεώργιος, η 
Αντιδήμαρχος Π.Π.  Μαρία Αραβαντινού, Πειραιώς Αντι-
δήμαρχος Π.Π. Παναγιώτης Ρέππας.  
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Στις 5 Νοεμβρίου του σωτηρίου έτους 2009, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο των 
Άνω Λιοσίων συνέρχεται για μια συνηθισμένη συνε-
δρίαση.

Τίποτα δεν έδειχνε ότι κάτι εξαιρετικό θα μπορούσε 
να το βγάλει από τη ρουτίνα. Ακόμα κι όταν, μετά τη 
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πάνω 
από εκατό εργαζόμενοι ζήτησαν να μεταφερθούν στο 
Δήμο.

Είχε προηγηθεί η μεταφορά 380 εργαζομένων από 
τις Δημοτικές Επιχειρήσεις που είχαν λυθεί και τεθεί 
σε εκκαθάριση και επειδή δεν είχαν συμπεριληφθεί σε 
αυτή, ζητούσαν να ληφθεί νέα Απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

Η Υπηρεσία, που είχε απορρίψει πριν από λίγους 
μήνες τη μεταφορά τους, τους γνωστοποίησε ότι ψη-
φίστηκε ένας νέος νόμος που τους έδινε το δικαίωμα 
να μεταφερθούν κι αυτοί. Το μόνο που έλειπε ήταν να 
πιστοποιηθεί ποιοι είχαν το δικαίωμα μεταφοράς κι 
επειδή ο εκκαθαριστής των δημοτικών επιχειρήσεων 
που λύθηκαν δεν είχε αναλάβει καθήκοντα, τον αριθμό 
τους καθόρισαν ο πρώην Δήμαρχος Νίκος Παπαδήμας, 
ο πρώην Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ανά-
πτυξης κι ο τότε Πρόεδρος του σωματείου εργαζομέ-
νων.

Λόγω της ψυχολογικής πίεσης που ασκήθηκε, το Δη-
μοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να συζητήσει, εκτάκτως, 
το θέμα για δύο λόγους: Πρώτον γιατί το αίτημα ήταν 
δίκαιο και δεύτερον γιατί ο Δήμος είχε ανάγκη από ερ-
γαζόμενους για την προστασία της Πάρνηθας, τη Χω-
ματερή, τη ρύπανση που προκαλούσαν μέλη κοινωνι-
κών ομάδων και τις επιπτώσεις από το σεισμό του ‘99.

Ακολούθησε μια μαραθώνεια και ταραχώδης συνε-
δρίαση. Στη λίστα της σωτηρίας από την ανεργία και 
την ανέχεια είχαν περιληφθεί μόνο 43 εργαζόμενοι 
που κρίθηκε ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Η έντα-
ση χτύπησε κόκκινο και πολλές φορές τα μικρόφωνα 
έκλεισαν για να γίνουν συνεννοήσεις μεταξύ των Δη-
μοτικών Συμβούλων ή να δοθούν διευκρινήσεις από 
την Υπηρεσία. Ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων 
υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο. Άλλοι μπαινόβγαιναν 
στην αίθουσα για να καπνίσουν ή για να μιλήσουν με 
εργαζόμενους. Κάποιοι δεν άντεξαν την πίεση και απο-

χώρησαν. Υπήρξαν στιγμές που επικράτησε χάος.
Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε να μεταφερ-

θούν στο Δήμο οι 43 που περιλήφθηκαν στη λίστα και 
αργά το βράδυ όλοι επέστρεψαν σπίτι τους.

Μόνο που το θέμα δεν είχε κλείσει. Για την ακρίβεια 
μόλις είχε ανοίξει. Ο βασικός λόγος ήταν ότι ήδη είχε 
αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας για τις δημοτικές εκλο-
γές του 2010. Με αφετηρία μια καταγγελία Νομαρχια-
κής Συμβούλου της Δυτικής Αθήνας (προσοχή όχι της 
Δυτικής Αττικής) φτάνει στο Δήμο ένα ελεγκτικό κλι-
μάκιο του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας 
Διοίκησης. Η αναπάντεχη άφιξη τροφοδοτεί δημοσι-
εύματα του Τύπου με στόχο τη φθορά του Δημάρχου 
Χρήστου Παππού. Χωρίς στην ουσία να υπάρξει κάτι 
χειροπιαστό ο Δήμαρχος οδηγείται στην πυρά. Το όλο 
κλίμα που έντεχνα δημιουργείται τον μετατρέπει από 
φαβορί σε αουτσάιντερ. Στον πρώτο γύρο των εκλογών 
έρχεται πρώτος, αλλά στο δεύτερο χάνει από το Δημή-
τρη Μπουραΐμη.

Λίγους μήνες μετά δημοσιοποιείται το πόρισμα του 
ελέγχου και κοινοποιείται στον Εισαγγελέα. Ο τελευ-

ταίος αναθέτει την υπόθεση στον ανακριτή κι εκείνος, 
το 2014 πλέον, παραδίδει το πόρισμά του στο Δικαστι-
κό Συμβούλιο. Προτείνει την παραπομπή όλου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου στο ακροατήριο, μαζί με το Χρή-
στο Παππού που ως Δήμαρχος δεν ψήφισε, αλλά τον 
θεώρησε ηθικό αυτουργό. Η κατηγορία είναι απιστία 
σε βάρος του Δήμου, με το σκεπτικό ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο μετέφερε 43 εργαζομένους που δεν χρειά-
ζονταν, με αποτέλεσμα να υποστεί, από τις αποδοχές 
τους ο Δήμος ζημία μεγαλύτερη από 150 χιλ. Ευρώ.

Παραμονές των εκλογών του 2015 ο 
Χρήστος Παππούς ξανασταυρώνεται
Χαρακτηρίζεται από τους αντιπάλους του υπόδικος 

για κακούργημα. Μόνο που αυτή τη φορά λέει τα πράγ-
ματα με το όνομά τους. “Έσωσα το Δήμο το 2007 και 
τον έβαλα σε τάξη μεταφέροντας όλους τους εργαζομέ-
νους που είχαν δικαίωμα μεταφοράς, παρόλο που δεν 
τους είχα προσλάβει εγώ, αλλά ο Νίκος Παπαδήμας. 
Έδωσα δουλειά σε ανθρώπους. Αν δεν το είχα κάνει, 
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Πανηγυρική αθώωση του Χρήστου Παππού!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΥΛΗ 
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σήμερα ο Δήμος δεν θα είχε εργαζομένους να δουλέ-
ψει. Αν γι’ αυτό είμαι κακούργος, δικάστε με εσείς, 
πριν από το Δικαστήριο”, είπε στην κεντρική προεκλο-
γική του ομιλία.

Η ετυμηγορία του κόσμου ήταν αθωωτική. Εξέλεξε 
πάλι τον Παππού Δήμαρχο, αγνοώντας τα παπαγαλά-
κια και τις συκοφαντίες τους.

Τελικά, το 2017, η υπόθεση παραπέμπεται στο ακρο-

ατήριο και μετά από αλλεπάλληλες αναβολές η δίκη 
αρχίζει λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, οπότε και 
διακόπτεται. Οι αντίπαλοί του Παππού επιστρατεύουν 
και πάλι την καραμέλα της υποδικίας. Παράλληλα επι-
διώκουν την καταδίκη του που θα τον θέσει, αυτοδί-
καια, σε αργία.  Μόνο που και αυτή τη φορά ο κόσμος 

δίνει συντριπτική απάντηση, αναδεικνύοντας τον Παπ-
πού Δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή.

Η δίκη συνεχίζεται τον Ιούλιο και μετά τις δικαστι-
κές διακοπές, μπαίνει στην τελική φάση το Σεπτέμ-
βριο. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων φαίνεται 
ότι η κατηγορία θα καταρριφθεί και η πεποίθηση 
γίνεται ακλόνητη βεβαιότητα όταν ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Δήμου Αργύρης Αργυρόπουλος παραδί-

δει στο Δικαστήριο την Έκθεσή του, από την οποία 
προκύπτει, κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο, ότι η κα-
τηγορία περί απιστίας είναι αστήρικτη.

Ο Αργύρης Αργυρόπουλος αποδεικνύει ότι κατά το 
χρόνο μεταφοράς των 43 εργαζομένων, δηλαδή το 
2009, ο Δήμος είχε κατά 65% λιγότερο προσωπικό 
σε σχέση με το 2002. Κι ότι το 2017, παρά την απα-
γόρευση των προσλήψεων λόγω των μνημονίων, ο 
Δήμος είχε 104 εργαζομένους περισσότερους από το 
2009. Στο ακροατήριο η αισιοδοξία για την έκβαση 
της δίκης είναι, πλέον, έκδηλη.

Ακολουθεί η τεκμηριωμένη αγόρευση της Εισαγγελέ-
ως, η οποία, προτείνει, ανεπιφύλακτα, την απαλλαγή 
όλων των κατηγορουμένων και ο λόγος δίνεται στους 
συνηγόρους υπεράσπισης που συνθλίβουν, στην κυρι-
ολεξία κάθε πτυχή της κατηγορίας. Η ετυμηγορία του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δικαιώνει τους 
κατηγορουμένους κηρύσσοντάς τους, πανηγυρικά, 
αθώους.

Ήταν το Happy End ενός 
πολύκροτου δικαστικού θρίλερ 

που στήθηκε με φόντο τις 
αυτοδιοικητικές σκοπιμότητες.

Η Απόφαση ικανοποίησε το περί δικαίου αίσθημα 
των δημοτών κι ανακούφισε τους εργαζομένους οι πε-
ρισσότεροι των οποίων έζησαν, επί δέκα χρόνια, σε κα-
θεστώς εργασιακής ομηρίας. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι δικαίωσε τους αθωωθέντες 

και ιδίως το Δήμαρχο Χρήστο Παππού ο οποίος οδηγή-
θηκε σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις με την κατηγο-
ρία του υπόδικου. 

Γι’ αυτό, άλλωστε, έγινε δεκτή από το ακροατήριο με 
ένα αυθόρμητο χειροκρότημα.

Χειροκρότημα που πάντοτε δικαιούται η Δικαιο-
σύνη όταν αποδεικνύει ότι είναι τυφλή...
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Πανηγυρική αθώωση του Χρήστου Παππού!

Ο Αργύρης Αργυρόπουλος 
προέβλεψε την αθώωση!

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής Αργύρης 
Αργυρόπουλος είναι μία προσωπικότητα ιδιαίτερη, 
πολύ ισχυρή που δύσκολα κανείς μπορεί όχι μόνο να 
αντιμετωπίσει, αλλά και να… πολεμήσει, καθώς τα 
επιχειρήματά του είναι σχεδόν πάντοτε ακλόνητα! 
Αυτή την φορά ο Αργύρης Αργυρόπουλος εγγρά-
φως, και όχι στα… λόγια όπως κάνουν πολλοί πο-
λιτικοί που καμαρώνουν για τις κωλοτούμπες τους,  

προέβλεψε 100% την 
έκβαση της υπόθεσης! Συγκεκριμένα στις 6 Μαΐου 
2019 έγραψε 

στο blog ΦΥΛΑΡΧΟΣ πως ΟΛΟΙ, τόσο ο Χρή-
στος Παππούς, όσο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που 
ψήφισαν υπέρ της μεταφοράς των 43 εργαζομένων 
από τον ΞΕΝΙΟ στον Δήμο Φυλής θα ΑΘΩΩΘΟΥΝ 
καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και στην πο-
λυσέλιδη αλλά άψογα συνταγμένη έκθεσή του, δεν 
ωφέλησαν τον εαυτό τους, ούτε προκάλεσαν ζημιά 
στο Δήμο!  

Ο Γεν. Γραμματέας Αργύρης Αργυρόπουλος 
με τον Ποινικολόγο Παναγιώτη Γκούσκο

ΦΥΛΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
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Κάθε δημότης Αγ. Αναργύργων – Καματερού 
θα έχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο 

 Συνάντηση με στελέχη από την Εταιρεία Διανομής 
Φυσικού Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ Αττικής) είχε ο 
Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος 
Τσίρμπας για ζητήματα επέκτασης του δικτύου φυσι-
κού αερίου στο Δήμο.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι κ.κ. Ιωάννης Ντρού-
κας, Διευθυντής Ανάπτυξης Υποδομών της ΕΔΑ, Ιε-
ρόθεος Κουφής, Διευθυντής Σχεδιασμού Υποδομών 
και Προγραμματισμού Δικτύου Φυσικού Αερίου και 
Σωτήρης Ντέκας, Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών Φυσικού Αερίου.

Η ΕΔΑ δεσμεύτηκε ότι θα εντάξει στον προγραμμα-
τισμό του 2020 έργα επέκτασης του δικτύου φυσικού 
αερίου στο κέντρο των Αγίων Αναργύρων αλλά και σε 
κεντρικούς οδικούς άξονες του Καματερού.

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος 
Τσίρμπας δήλωσε από την πλευρά του ότι «στόχος μας 
είναι κάθε δημότης του Δήμου μας να έχει πρόσβαση 
στο φυσικό αέριο».

Σημειωτέον ότι «ο Δήμος θα αναλάβει να πραγματο-
ποιήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης των κατοίκων 
για συλλογή αιτήσεων ενδιαφέροντος».

Το «πράσινο φως» δόθηκε με νεότερη σύσκεψη στο 
ΥΠΕΚΑ ώστε να περάσει το Πάρκο Τρίτση στην Πε-
ριφέρεια Αττικής με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου 
στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.  

Συγκεκριμένα σε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ υπό τον συ-
ντονισμό του γενικού γραμματέα ΥΠΕΚΑ καθηγητή 
Κωνσταντίνου Αραβώση και με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αγίων Αναργύρων Καματερού Σταύρου Τσίρ-
μπα, του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, 
του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου και παραγόντων 
του υπουργείου ρυθμίστηκαν τα τελευταία τεχνικά 
θέματα προκειμένου το Πάρκο να περάσει καθ’ ολο-
κληρία στη διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής με τη 

συνδρομή των Δήμων. 
Η Περιφέρεια Αττικής θα είναι πλέον αρμόδια για 

τη διαχείριση του Πάρκου Τρίτση, αφού το αμέσως 
επόμενο διάστημα θα κατατεθεί τροπολογία στη Βου-
λή προκειμένου οι αρμοδιότητες που έχει σήμερα το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς τη 
διαχείριση του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης να μεταφερ-
θούν στην Περιφέρεια Αττικής.

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύ-
ρος Τσίρμπας τόνισε μετά τη σύσκεψη: «Είμαι πολύ 
ικανοποιημένος με τη νεότερη εξέλιξη αφού το Πάρκο 
Τρίτση με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου περνάει 
και επίσημα στην Περιφέρεια Αττικής. Το Πάρκο θα 
μπορέσει να λειτουργήσει και άμεσα να αναβαθμιστεί 
και να δοθεί όπως αξίζει στους πολίτες των δύο δήμων 
αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου».

Στόχος του Δήμου Αγίων Αναργύ-
ρων Καματερού  κανένας δημότης 

να μη νιώθει απροστάτευτος
Με στόχο τη μείωση της εγκληματικότητας, αλλά 

και την ενίσχυση της ασφάλειας των δημοτών Αγίων 
Αναργύρων Καματερού πραγματοποιήθηκε η συνά-
ντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχά-
λη Χρυσοχοϊδη,  του Αντιδημάρχου για την Ασφά-
λεια και την Καθημερινότητα του Πολίτη Δημήτρη 
Βαβλαδέλη, του ταξιάρχου της ΔΑΔΑ Δασκαλάκη 
Εμμανουήλ, του διευθυντή ασφαλείας Δυτικής Ατ-
τικής Σπυρίδωνος Δόσχορη, του ταξιάρχου άμεσης 
δράσης Κουτσουβίτη Κωνσταντίνου, και ανώτερων 
αξιωματούχων της ΕΛ.ΑΣ στο υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη. 

 Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να επεκταθεί το 
αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, να ενισχυθούν 
οι περιπολίες ασφαλείας και να υπάρξει άμεση δρά-
ση ώστε να μην υπάρχουν περιστατικά παραβατικό-
τητας στο. Ήδη μετά από παρέμβαση του Δημάρχου 
Σταύρου Τσίρμπα και επικοινωνία του με την αστυ-
νομική ηγεσία των Αγίων Αναργύρων έχουν επεκτα-
θεί οι περιπολίες καθημερινά ώστε να αποφευχθούν 
περιστατικά βίας και εγκληματικότητας στους κατοί-
κους των Αγίων Αναργύρων και Καματερού.  

Ο δήμαρχος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε καθημε-
ρινή βάση γίνονται περιπολίες από την ομάδα Δίας 
σε Αγίους Αναργύρους και Καματερό. Σκοπός μας 
είναι κανένας δημότης να μη νιώθει απροστάτευ-
τος».

Το Πάρκο Τρίτση με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του 
ΥΠΕΚΑ περνάει και επίσημα στην Περιφέρεια Αττικής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ
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Σ.Τσίρμπας: «Προτεραιότητά μας οι δράσεις 
που ευαισθητοποιούν τους πολίτες και ενισχύουν 

την κοινωνική συνείδηση» 
Μεγάλη συμμετοχή είχαν οι εκδηλώσεις του Δήμου 

Αγίων Αναργύρων -Καματερού με αφορμή την Ευρω-
παϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την Παγκόσμια 
Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Πολίτες όλων των ηλικιών 
συγκεντρώθηκαν στον Πύργο Βασιλίσσης, περπάτη-
σαν και συμμετείχαν στα μουσικοχορευτικά δρώμενα 
και στα παιχνίδια δρόμου με τερματικό σταθμό την 
Ελιά του Πεισιστράτου. Ακόμα, ο Δήμος Αγίων Αναρ-
γύρων-Καματερού ενεθάρρυνε τους πολίτες να χρησι-
μοποιήσουν το ποδήλατο για τη μετακίνησή τους, με 
πρώτιστο μέλημα την ασφάλειά τους. 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού Σταύ-
ρος Τσίρμπας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
προσέλευση του κόσμου τονίζοντας ότι «προτεραιότη-
τα του Δήμου μας είναι η στήριξη πρωτοβουλιών που 

στόχο έχουν την ενεργοποίη-
ση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για ζητήματα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια, 
αλλά και την ποιότητά της 
ζωής μας». 

Ο καθαρισμός και η ανάπλα-
ση της πλατείας Τροίας από την 
εθελοντική ομάδα Ethelon και το 
Mymarket στέφθηκε με επιτυχία,  ενώ 
ο Δήμαρχος συμμετείχε στον καθαρισμό της 
πλατείας τονίζοντας ότι «είμαστε κοντά σε δράσεις που 
συνδράμουν στη βελτίωση της ζωής και της καθημερι-
νότητάς μας».  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ
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Δημήτρης Ανυφαντάκης & Βικτώρια Μαυρίδη ένωσαν 
τις ζωές τους με κουμπάρα την Σοφία Βούλτεψη!

Υπό τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ. Αθηναγόρα, 
στον Ιερό Ναό Αγίας Φιλοθέης στην Φιλοθέη ένωσαν 
τις ζωές τους δύο αγαπητά παιδιά της περιοχής μας, ο 
Επιστημονικός Συνεργάτης της Μητρόπολης Δημήτρης 
Ανυφαντάκης και η Βικτώρια Μαυρίδη. Μετά από 

4 χρόνια σχέσης 
ο Δημήτρης και η 
Βικτώρια αποφάσισαν 
να ενώσουν και 
επίσημα τις ζωές τους 
και παντρεύτηκαν σε μία 
σεμνή τελετή στην οποία 
παρευρέθηκαν καλοί φίλοι, 
συγγενείς και συνεργάτες. Τις δεσμεύσεις επισφράγισε 
ως κουμπάρα η φίλη του ζευγαριού Βουλευτής της ΝΔ 
και γνωστή Δημοσιογράφος Σοφία Βούλτεψη που την 
είδαμε σε έναν διαφορετικό ρόλο απ’ ότι την έχουμε 
συνηθίσει. Το παρών έδωσαν όπως ήταν αναμενόμενο 
πολλοί ιερείς από την Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως για να τιμήσουν τον Δημήτρη 
Ανυφαντάκη και την σύζυγό του Βικτώρια. 

Ο Δημήτρης δεν ξεχνά την περιοχή του γι’ αυτό 

το γλέντι που ακολούθησε πραγματοποιήθηκε στην 
Ταβέρνα Αβράμης στην Φυλή. 

Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα στο νιόπαντρο ζευγάρι να 
ζήσουν ΒίονΑνθόσπαρτον και καλούς απογόνους! 

White Owl: Ο παράδεισος 
βρίσκεται δίπλα μας… 

Βρίσκεται στην αγκαλιά του δάσους, 
κάτω από την κορυφή της Πάρνηθας. Όταν 
κάθεσαι στην αυλή του νιώθεις την γαλήνη 
που σου προσφέρει η επαφή με την φύση 
σε συνδυασμό με την μοντέρνα αισθητική 
του χώρου. Ο λόγος για ένα από τα ομορ-
φότερα σημεία των Θρακομακεδόνων, το 
WHITEOWL! Το WHITE OWL χαρακτη-
ρίζεται ως το στέκι της πόλης, αφού είναι 
σημείο αναφοράς όλων των συναντήσεων 
για εκείνους που δεν θέλουν να στερηθούν 
την ποιότητα ακόμη και για έναν απλό 
καφέ. Γιατί στο WHITE OWL ακόμη και ο 
καφές δεν είναι απλή υπόθεση! Οι ιδιοκτή-
τες του επιμελούνται με κάθε λεπτομέρεια 
όλα όσα προσφέρουν στους πελάτες τους 
βλέποντας τους πρώτα απ’ όλα σαν καλούς 
φίλους που τους υποδέχονται στο σπιτικό 
τους! 

Τόσο ο εξωτερικός χώρος που αποπνέει 

ηρεμία όσο όμως και ο καλαίσθητος εσω-
τερικός χώρος που αποπνέει στυλ και φινέ-
τσα είναι ιδανικά για να συντροφεύσουν τις 
στιγμές σας. Από το πρωί το WHITE OWL 
ξεκινά την μέρα σας με λαχταριστά brunch 
που θα δοκιμάζατε μόνο σε 5στερων 
restaurant ξενοδοχείων, ακολουθούν ποικι-
λίες καφές, ροφήματα σοκολάτας που ειδι-
κά τώρα που χειμωνιάζει ταιριάζουν άψογα 
με τον χώρο, αλλά και σπάνιες γεύσεις τσάι 

είναι ορισμένα μόνο από αυτά που πρέπει 
οπωσδήποτε να απολαύσετε! Όσο η νύχτα 
πλησιάζει όμως το  WHITE OWL έχει τον 
τρόπο να μας κρατά ακόμη πιο όμορφη συ-
ντροφιά με κοκτέιλ και υπέροχη μουσική  
που μπορεί να ντύσει τις πιο όμορφες στιγ-
μές με τους αγαπημένους μας. 

Τα λόγια για το WHITE OWL είναι πε-
ριττά. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, 
όμως η επίσκεψη σας είναι βέβαιο πως θα 
σας κάνει όπως κι εμάς πιστούς θαμώνες ή 
καλύτερα φανατικούς θαυμαστές της χαλά-
ρωσης και της ποιότητας που προσφέρει! 
Για το WHITE OWL είναι για τους απαι-
τητικούς!!!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Θανάσης Σαρλής & Άρτεμις Καρυδάκη ένωσαν 
τις ζωές τους με τις ευλογίες της εκκλησίας!

Είναι από τα παιδιά εκείνα που έχουμε συνηθίσει να 
τα βλέπουμε πάντα με ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη! 
Ο λόγος για τον Θανάση Σαρλή, τον γιο του Προέδρου 

των Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών 
του Αχαρναϊκού Δημήτρη Σαρλή που 
αυτή την φορά τον είδαμε στην πιο 
ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του. Ο 
Θανάσης παντρεύτηκε στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδος Θρακομακεδόνων την 
εκλεκτή της καρδιάς του που δεν είναι 
άλλη από την γλυκύτατη Άρτεμις 
Καρυδάκη! Τα δύο νέα παιδιά έλαμπαν 

από ευτυχία, το ίδιο όμως και οι 
συγγενείς και φίλοι.

Φυσικά εκεί ήταν και όλα τα 
μέλη του Χορευτικού Συλλόγου 
«Ο Κόκκινος Μύλος» καθώς 
ο Θανάσης είναι μέλος του 
από μικρό παιδί, ενώ μέχρι και 
σήμερα παρά τις επαγγελματικές 
του υποχρεώσεις συνεχίζει 
να χορεύει σε πολλές από τις 
παραστάσεις του Συλλόγου. 

Ευχόμαστε στους δύο νέους 
η ζωή τους να είναι το ίδιο 
ευτυχισμένη με την ημέρα του 
γάμου τους! ΒίονΑνθόσπαρτον!
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Δημήτρης Ανυφαντάκης & Βικτώρια Μαυρίδη ένωσαν 
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Μετρά 58 χρόνια ζωής. Η ύπαρξη του άλλαξε 
ριζικά την εικόνα όχι μόνο της πόλης των 
Αχαρνών, και ενός βουνού, αλλά ολόκληρης 

της Αττικής, καθώς πάνω του στηρίχτηκε μία ολόκλη-
ρη πολιτική με στόχο την ανάπτυξη της τουριστικής βι-
ομηχανίας. Oλόγος για το MONT PARNES! Το Ξενο-
δοχείο εκείνο που έκλεψε τις εντυπώσεις του διεθνούς 
jetsetαλλά κι έπειτα το Καζίνο, «ο ναός της τύχης» που 
έφερε μία νέα τάξη πραγμάτων στην ψυχαγωγία των 
Ελλήνων. Διεθνούς φήμης καλλιτέχνες, οι σπουδαιό-
τεροι πολιτικοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές παρέλασαν 
από το MONT PARNES, όλοι διέσχισαν και συνεχί-
ζουν να διασχίζουν τα δρομάκια των Αχαρνών και των 
όμορων Δήμων με σκοπό να φτάσουν στην… κορυφή! 
ToΜΟΝΤPARNESείναι από μόνο του ένα έργο μο-
ντέρνας για την εποχή αρχιτεκτονικής.

Η Εφημερίδα μας τιμώντας το όνομά της θεώρησε 
υποχρέωση της να αφιερώσει λίγες σελίδες στην ιστο-
ρία του πιο εμβληματικού κτιρίου της πόλης μας, ενός 
κτιρίου που προκάλεσε αίσθηση στην κοινωνία από την 
πρώτη κιόλας ημέρα κατασκευής του. Όμως, το MONT 
PARNES δεν είναι απλά ένα κτίριο. Είναι ιδέα, είναι 
κομμάτι του πολιτισμού, κομμάτι του τουρισμού, κομ-
μάτι τις μεταπολεμικής εποχής. Κάτι που όμως λίγοι 
συνειδητοποιούν είναι πως όλα αυτά διαδραματίστη-
καν εντός του Δήμου Αχαρνών!  Αυτό προς απάντη-
ση εκείνων που αναρωτιούνται «τι καλό έχει ο Δήμος 
Αχαρνών». Το σπουδαιότερο! Το MONT PARNES! 

Πριν ξεκινήσουμε την αναδρομή μας θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά για την παραχώρηση σπάνι-
ου φωτογραφικού υλικού την Regency Casino Mont 
Parnes, ενώ να τονίσουμε πως αρκετές από τις φωτο-
γραφίες ανήκουν στο Ίδρυμα Βοβολίνη που συνέγρα-

ψετο σπουδαιότεροβιβλίο – αφιέρωμα με τίτλο «Το ξε-
νοδοχείο MONT PARNES- Μία αρχιτεκτονική ορεινή 
ιστορία». 

Mont Parnes: Η Ιστορία 
ξεκινά να γράφεται… 

MONT PARNES στα γαλλικά σημαίνει Βουνό Πάρ-
νηθα και η φράση αποδίδεται στον αείμνηστο Κων-
σταντίνο Καραμανλή που ήταν και ο εμπνευστής της 
δημιουργίας του. Λαμπρές νύχτες θυμούνται οι πα-
λαιότεροι, από τη χρυσή δεκαετία του ’70. Ο κώδικας 
ντυσίματος επέβαλλε κοστούμι για τους κυρίους και 
βραδινό φόρεμα για τις κυρίες.

Για την είσοδο στο καζίνο, απαραίτητη ήταν η επί-
δειξη φορολογικής δήλωσης εισοδήματος πάνω από 
150.000 δρχ, τότε! Μέσα στους χώρους του καζίνο, η 
εκλεκτή πελατεία απολάμβανε την πιο πολυτελή ατμό-
σφαιρα και μια ξεχωριστή περιποίηση.

Την πενταετία 1956-1960 οι κυβερνήσεις Καραμανλή 
εκπόνησαν ένα πλάνο για την ανάπτυξη των τουριστι-
κών υποδομών της χώρας και το MONT PARNES θα 
λειτουργούσε ως ατμομηχανή της ελληνικής τουριστι-
κής βιομηχανίας. Για την επιλογή της τοποθεσίας του 
νέου ξενοδοχείου κρίθηκε ότι η γειτνίασή του με την 
πρωτεύουσα θα εξασφάλιζε πελατεία τέτοια, που θα 
μπορούσε να το καταστήσει πυρήνα ενός ευρύτερου 
κέντρου ορεινών δραστηριοτήτων στο βουνό της Ατ-
τικής.

Το νέο ξενοδοχείο θα καταλάμβανε επιφάνεια οκτώ 
στρεμμάτων στη θέση Μαυροβούνι της Πάρνηθας και 
σε υψόμετρο 1.078 μέτρων. Περιβαλλόταν από δάσος 
850 στρεμμάτων και προβλεπόταν εκτός της ξενοδοχει-
ακής μονάδας η κατασκευή μπανγκαλόους, εστιατορί-
ων, ενός μικρού θεάτρου και αθλητικών εγκαταστάσε-
ων. Είχε εκτιμηθεί ότι σε πλήρη ανάπτυξη, το MONT 
PARNES θα φιλοξενούσε 3.000 άτομα το καλοκαίρι 
και 1.500 το χειμώνα. 

Η ανάθεση της μελέτης της κυρίως ξενοδοχειακής μο-

νάδας ανατέθηκε στον 
διακεκριμένο έλληνα 
αρχιτέκτονα Παύλο 
Μυλωνά (1915-2005) 
την άνοιξη του 1958 
και στα τέλη του 1959 
είχε αρχίσει ήδη να 
προβάλλει ο όγκος 
της οικοδομής. Το 
έργο από την πρώτη 
στιγμή απέκτησε έν-
θερμους υποστηρικτές 
και φανατικούς πολέμι-
ους. Οι μεν το χαρακτήριζαν «μεγαλειώδες» («ίσως η 
υπερμοντέρνα εξωτερική όψις του, το κάνει να μοιάζει 
με αεριωθούμενο έτοιμο για απογείωση» έγραψε ένας 
δημοσιογράφος), οι δε «έκτρωμα».

Πλήθος διασήμων 
στα εγκαίνια… 

Τον Ιούνιο του 1961 οι Αθηναίοι συρρέουν στην πα-
νέμορφη Πάρνηθα, σε υψόμετρο 1055 μέτρων, για να 
δουν από κοντά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κτίρια 
της εποχής. Το ξενοδοχείο MONT PARNES έχει μό-
λις ανοίξει τις πύλες του σηματοδοτώντας την απαρχή 
μίας ένδοξης, αλλά και περιπετειώδους πορείας. Η μο-
ναδική θέα της πόλης, ο ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός του 
σχεδιασμός και η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά του, μά-
γεψαν από την πρώτη στιγμή τους Έλληνες και ξένους 
επισκέπτες του. 

O Κ. Τσάτσος κόβει την κορδέλα των εγκαινίων. Τα 
εγκαίνια έγιναν στις 17 Ιουνίου 1961 με ιδιαίτερη λα-
μπρότητα και χλιδή. Ήταν το κοσμικό γεγονός της χρο-
νιάς και ο αριθμός των προσκεκλημένων ξεπέρασαν 
τους 700. Μεταξύ αυτών, ο πρωθυπουργός Κωνσταντί-
νος Καραμανλής, ο Υπουργός Προεδρίας Κωνσταντί-
νος Τσάτσος, που έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων, 
ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης Σοφοκλής 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

MONT PARNES: Μισός 

Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Υπουργός Προε-
δρίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, δίπλα του ο Ελβετός 
διευθυντής Ρικάρ Λεντί και πίσω ο γενικός γραμ-

ματέας ΕΟΤ Νικόλαος Φωκάς

Ο δημιουργός του 
Mont Parnes Αρχιτέκτο-
νας Παύλος Μυλωνάς
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αιώνας κάτω από την σκιά του… 
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Βενιζέλος, οι ακαδημαϊκοί Ηλίας Βενέζης, Σπύρος Με-
λάς και Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος και πολλοί ξένοι 
επίσημοι.

Ιδιαίτερη λάμψη με την παρουσία τους έδωσαν οι διε-
θνούς φήμης ηθοποιοί ΚουρτΓιούργκενς, ΑμεντέοΝα-
τσάρι και ΜισελίνΠρελ, ενώ το παρών έδωσαν δημοσι-
ογράφοι από τα μεγαλύτερα έντυπα του κόσμου. Τους 
προσκεκλημένους διασκέδασε μέχρι πρωίας ο γαλλο-
αιγύπτιος τραγουδιστής ΜπομπΑζάμ, τον οποίο συνό-
δευε η ορχήστρα του συνθέτη Γεράσιμου Λαβράνου. 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στα εγκαίνια του ξε-
νοδοχείου

Με την άνοδο της χούντας το 1967 σημειώθηκαν ρα-
γδαίες αλλαγές στη λειτουργία του. Ο γενικός γραμμα-
τέας Τουρισμού Κωνσταντίνος Μπαλόπουλος ζήτησε 
από το Απόστολο Δοξιάδη του ξενοδοχείου «Μεγάλη 
Βρετανία» να αναλάβει τη διαχείριση και του Μον 
Παρνές. Ο επιχειρηματίας διηύθυνε το ξενοδοχείο για 
μια θερινή περίοδο, χωρίς όμως να σημειωθεί καμιά 
αξιοσημείωτη αλλαγή και τότε δρομολογήθηκε η από-
φαση για τη μετατροπή του σε Καζίνο. Μέχρι τότε, κα-
ζίνα στην Ελλάδα υπήρχαν μόνο σε περιοχές με μεγάλη 
προσέλευση τουριστών, όπως η Κέρκυρα και η Ρόδος, 
και λειτουργούσαν έχοντας ως πελάτες κυρίως του-
ρίστες, ενώ το καζίνο της Πάρνηθας θα απευθυνόταν 
αποκλειστικά στην αθηναϊκή κοινωνία, αποσκοπώντας 
να δημιουργήσει μια ντόπια πελατεία.

Το 1969 το συγκρότημα του Μον Παρνές παραχωρή-
θηκε στον κύπριο επιχειρηματία Φρίξο Δημητρίου, ο 
οποίος εκείνη την περίοδο διαπραγματευόταν με τον 
Αριστοτέλη Ωνάση για την αγορά του μεριδίου του στο 
Καζίνο του Μόντε Κάρλο και με τον Σάχη της Περσίας 
για τη δημιουργία Καζίνο στην Κασπία. Ο Δημητρίου 

παρέλαβε ένα σχεδόν εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο. 
Προχώρησε σε εκτεταμένες ανακατασκευές και επεμ-
βάσεις, αλλοιώνοντας το αρχικό σχέδιο του Μυλωνά, 
που αποτελούσε χαρακτηριστικό δείγμα του ελληνικού 
μοντερνισμού.

«Ζωντανή Ιστορία» της 
Σύγχρονης Ελλάδας

Το κτίριο του καζίνο MONT PARNES αποτελεί χα-
ρακτηριστικό δείγμα της μεταπολεμικής αρχιτεκτονι-
κής με τεράστια πολιτιστική αξία. Το κτίριο σχεδίασε ο 
διάσημος αρχιτέκτονας Παύλος Μυλωνάς, ενώ το εσω-
τερικό του κόσμησαν ανεκτίμητα έργα τέχνης σπουδαί-
ων καλλιτεχνών, όπως ο Γιάννης Μόραλης, ο Γιάννης 
Τσαρούχης, ο Σπύρος Βασιλείου και ο Παναγιώτης Τέ-
τσης. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η Σύνθεση (1961) του 
Γιάννη Μόραλη, η οποία βρίσκεται στο χώρο της νέας 
υποδοχής του Καζίνο. Τους διαδρόμους και τους κε-
ντρικούς χώρους του Καζίνο στολίζουν 34 πίνακες του 
μεγάλου ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου, 5 πίνακες του 
Γιάννη Χαΐνη και 4 του Νίκου Νικολάου, ενώ στους 
διαδρόμους ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει 5 χαρα-
κτηριστικά κολάζ του ακαδημαϊκού Παναγιώτη Τέτση 
και 2 λιθογραφίες της Βάσως Κατράκη.

Τελεφερίκ… 
Το 1972 η πρόσβαση στο Καζίνο έγινε ακόμη ευκο-

λότερη με την κατασκευή και λειτουργία του τελεφε-
ρίκ, ενώ το 1974 το MONT PARNESέπαψε να παρέχει 
ξενοδοχειακές υπηρεσίες και επικεντρώθηκε μόνο στη 
λειτουργία του καζίνο.

Με τον άνεμο της «Αλλαγής» να φυσά στην Ελλάδα, 
το MONT PARNES πέρασε και πάλι στη διαχείριση 
του ΕΟΤ το 1984, καθώς ο όμιλος Δημητρίου κηρύ-
χθηκε έκπτωτος. Δέκα χρόνια αργότερα, με κυβέρνηση 
πάλι του Ανδρέα Παπανδρέου ξεκινά η αντίστροφη μέ-
τρηση για την ιδιωτικοποίησή του με το νόμο 2206/94. 

O καταστρεπτικός σεισμός του 1999 το λάβωσε…

Δυστυχώς μόνο μέρος του εξωτερικού κελύφους του 
MONT PARNES παρέμενε αλώβητο για να θυμίζει το 
παλαιό φιλόδοξο παρελθόν του. Με βεβαιότητα, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρετε στο βιβλίο για την ιστορία 
του, ότι το 1970 αποφασίστηκε ουσιαστικά το τέλος της 
αρχιτεκτονικής δημιουργίας που είχε τοποθετηθεί στο 
βουνό της Πάρνηθας στα τέλη της δεκαετίας του 1950. 
Ακολούθησε η πλήρης εγκατάλειψη του κτιρίου στην 
τύχη του. Από τότε, απλώς παρατάθηκε ο επιθανάτιος 
ρόγχος του έως τον Σεπτέμβριο του 1999, οπότε και 
δόθηκε η χαριστική βολή από ένα αναπάντεχο φυσικό 
γεγονός, το δυνατό σεισμικό κτύπημα που έπληξε το 
αθηναϊκό λεκανοπέδιο με εστιακό βάθος την ίδια την 
Πάρνηθα. 

Από το 2003 το Καζίνο της Πάρνηθας περιήλθε στην 
Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική 
ΑΕ -  πρώην αμερικανική Hyatt Regency Ξενοδοχεια-
κή και Τουριστική Ελλάς ΑΕ.

Επίλογος…
Το MONT PARNES ήταν μία φιλόδοξη ιδέα που αν 

και έχει αποφασιστεί η μεταφορά του Καζίνο εκτός 
Πάρνηθας, το μέλλον του δεν θα έπρεπε να μας θλίβει. 
Αντιθέτως θα μπορούσε να αναγεννηθεί κυριολεκτικά 
από τις στάχτες του όπως ακριβώς κάνει αυτή την στιγ-
μή ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας μετά την καταστρε-
πτική φωτιά του 2007.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όραμα του οποίου 
ήταν το Mont Parnes 
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 Θοδωρής Παχατουρίδης: Ο Διεθνής Ποδοσφαιριστής 
που λατρεύουν οι αθλητές να έχουν προπονητή!

 Χρυσή η Τελτσίδου στο GrandPrix της Τασκένδης!

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Είναι από εκείνες τις αθλητικές φυσιογνωμίες που 
έχουν γράψει ιστορία και έχουν αποκτήσει θαυμαστές 
όχι μόνο για την καριέρα τους αλλά κυρίως για το ήθος 
και την προσφορά τους ακόμη και από αντίπαλες ομά-
δες. Είναι λίγα τα λόγια που μπορεί να γράψει κανείς 
για τον Θοδωρή Παχατουρίδη αφού ο ίδιος μιλά με… 
έργα εδώ και δεκαετίες μέσα στα γήπεδα!

Ο Θοδωρής Παχατουρίδης ανήκει στην γενιά εκείνων 
των ποδοσφαιριστών που έπαιζαν μπάλα κάτω από 
αντίξοες συνθήκες γιατί λάτρευαν το άθλημα και όχι 
μόνο για την δόξα και τα λεφτά όπως οι περισσότεροι 
νέοι ποδοσφαιριστές. Το ποδόσφαιρο ήταν η ζωή τους 
και το απεδείκνυαν αυτό κάθε φορά που βρίσκονταν 
στο γήπεδο! Ξεκίνησε από την Δόξα Δράμας το 1983 

απ’ όπου κατάγεται. Το ταλέντο 
του φάνηκε νωρίς αφού το 1988 ο 
Ολυμπιακός τον ενέταξε στα σαλό-
νια του. Κι εκείνος όμως τίμησε την 
ομάδα του αποδεικνύοντας πως άξιζε 
να βρίσκεται στην κορυφή. Έκλεισε την 
ποδοσφαιρική του καριέρα μετά από χρόνια 
στον θρύλο, στον Ιωνικό Νίκαιας και το ΑΟ. Χανίων. 

Η προπονητική του καριέρα, ωστόσο, είναι αυτή που 
σήμερα συζητιέται σε όλα τα «ποδοσφαιρικά φυτώ-
ρια»! Άρχισε το 2002 να δημιουργεί καλούς αθλητές 
και να αναδεικνύει ταλέντα. Ηρακλής Ψαχνών, Α.Ο. 
Μάνης Πειραιά, Ένωση Πανασπροπυργιακού-Δόξας, 
Κερατσίνι, Ολυμπιακός Λιοσίων ορισμένες από τις 
ομάδες που ανέλαβε Προπονητής.  Ναυαρχίδα και κυ-
ρίως επιβράβευση του προπονητικού του χαρίσματος  
η επιλογή να τεθεί επικεφαλής της Εθνικής Παίδων και 
της Εθνικής Νέων!

Όλα αυτά λίγο έως πολύ τα γνωρίζουμε οι περισσό-
τεροι. Αυτό που ίσως όμως δεν γνωρίζουν οι πολλοί 

είναι πως ο Θοδωρής Παχατου-
ρίδης τα τελευταία χρόνια είναι 
Υπεύθυνος Ακαδημιών σε ένα 

πραγματικό παράδεισο για κάθε 
αθλητή, στις Ακαδημίες Ποδοσφαί-

ρου ParadisePark! Εκεί ο Διεθνής Πο-
δοσφαιριστής διδάσκει τα δικά μας παιδιά 

τα μυστικά του ποδοσφαίρου, αλλά όπως αναφέραμε 
και προηγουμένως το ήθος που πρέπει να διαθέτει ενός 
καλού αθλητή! 

Συναντήσαμε τον Θοδωρή Παχατουρίδη εντός γηπέ-
δου στο ParadisePark όπου ετοίμαζε την ομάδα του να 
κατέβει σε αγώνα. Ο τρόπος που μιλούσε στα παιδιά, 
το ύφος, η πειθαρχία έδειχναν πόσο επαγγελματίας εί-
ναι, όμως ταυτόχρονα η τρυφερότητα με την οποία τα 
προσέγγιζε έδειχνε αυτό που όλοι γνωρίζουμε, πόσο 
καλός άνθρωπος είναι! Αυτή είναι λοιπόν η μαγική συ-
νταγή για να φτάσει κάποιος τόσο ψηλά! Και αυτή την 
συνταγή διδάσκει στα παιδιά του ParadiseParkο Θοδω-
ρής Παχατουρίδης!

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε 
η αθλήτρια του τζούντο Ελι-

σάβετ Τελτσίδου στο GrandPrix της 
Τασκένδης. Η Ελισάβετ Τελτσίδου 

η αθλήτρια που έχει δοξάσει τις 
Αχαρνές, την γενέτειρα της αλλά 
και τον ΕΟΣ, για τέταρτη φορά 
μέσα στη χρονιά και για δεύτερη 

μετά από σχεδόν 5.5 μήνες, βρέ-
θηκε στην κορυφή ενός GrandPrix, 
συλλέγοντας, νέους, πολύτιμους 
βαθμούς στην προσπάθεια που 
κάνει για να είναι παρούσα στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η 23χρονη τζουντόκα, που βρί-
σκεται στο Νο. 16 της ολυμπιακής 
κατάταξης, πανηγύρισε το δεύτερο 
χρυσό μετάλλιο της καριέρας της 
σε GrandPrix, μετά από αυτό που 
πήρε τον περασμένο Απρίλιο στην 
Αττάλεια της Τουρκίας.  Η Τελτσί-
δου έφτασε στα ημιτελικά με δύο 
νίκες. Επικράτησε της Πόγκατσνικ 
από τη Σλοβενία και της Κούγκλαν 
από την Αυστραλία, ενώ προκρίθη-
κε στον τελικό μετά την εντυπωσι-
ακή νίκη επί της Γιάγκερ από την 
Ολλανδία.

Με το μετάλλιο στην Τασκένδη, η 
Τελτσίδου έφτασε τα πέντε συνολι-
κά σε GrandPrix.
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Ποίημα... 

Στο χρόνο γράφω την ζωή 
Με εμπειρίες χτίζω 

Με ένα μολύβι και χαρτί 
Στο νου την ζωγραφίζω 

Να ταξιδεύουν μέσα μου 
Γλυκόλογα στιχάκια 

Στις σκέψεις μου να πλέουνε 
Ευχές και ραβασάκια 

Είναι πολλές στιγμές γλυκές
Της μοναξιάς μου συνταγές 
Στα κύματα και τις χαρές 
Να ταξιδεύουν οι ψυχές 

Στην θάλασσα μου μέσα ζω 
Γλυκιά αγκαλιά στο δειλινό 

Να ομορφαίνω τις στιγμές μου 
Και να γεμίζω τις χαρές μου 

Άγνωστοι φίλοι και γνωστοί 
Μας ένωσες κυρά ζωή 

Πάντα το χέρι μας κρατάς 
Μας ταξιδεύεις και μας πας 

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ  ΒΡΕΤΤΟΥ 

Γλυκιά ζωή 

ΣΚΕΨΕΙΣ… 
Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου 

Άγγιξε με τους αγκώνες το τραπέζι 
Έδεσε τις παλάμες με τα δάχτυλα 

Το φλιτζάνι αχνιστό 
Κοιτούσε προς το μέρος της 

Το τσιγάρο βουβό 
Έψελνε μέσα του..καπνό

Η ανάσα της, τάραξε την προσευχή του
Φιλα με, είπε 

Και το άφησε να κάνει 
Κόλπα 

Σε κάθε φύσημα της 
Την ώρα που ένα κομμάτι στάχτης του

Έπεφτε 
Δίπλα στο φλιτζάνι 

Την ίδια τούτη ώρα..που η ώρα 
Έδειχνε 

Νέα μέρα 

Μαγειρική: H Βίκυ Καράμπελα – Μίχα 
κάθε μήνα θα μας ταξιδεύει μέσω των συ-

νταγών της σε μαγικά γευστικά μονοπάτια!

Φλογέρες  με μήλα, 
δαμάσκηνα και θυμάρι

Υλικά
1  Φύλλο κρούστας 
3 μήλα καθαρισμένα και τριμμένα στο 
χοντρό μέρος του τρίφτη
10 ξερά δαμάσκηνα, κομμένα σε μι-
κρούς κύβους
5κ. σούπας ζάχαρη καστανή
τα φύλλα από 3 - 4 κλαδάκια φρέσκο 
θυμάρι
120 γρ. βούτυρο λιωμένο 
3 - 4 κ. σούπας παρμεζάνα, τριμμένη 
Διαδικασία
Βγάζετε το φύλλο από την κατάψυξη 
και το αφήνετε μέσα στη συσκευασία 
του σε θερμοκρασία δωματίου, μέχρι 
να ξεπαγώσει καλά.
Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 
180° C. Βάζετε σε ένα μεγάλο μπολ τα 
τριμμένα μήλα, τα ψιλοκομμένα δα-
μάσκηνα, τη ζάχαρη και το θυμάρι και 
ανακατεύετε καλά. Βουτυρώνετε το 
μεγάλο ταψί του φούρνου και το καλύ-
πτετε με χαρτί φούρνου. Αλείφετε με 
λιωμένο βούτυρο κάθε φύλλο κρού-
στας και κατόπιν το κόβετε σε τρείς 
λωρίδες (κάθετα) περίπου 15 - 16 εκ. 
η κάθε μία. Απλώνετε ένα κουταλάκι 
γέμιση στην άκρη κάθε φύλλου και 
τυλίγετε σε πολύ λεπτά πουράκια χω-
ρίς να κλείσετε τις άκρες. Ψήνετε τα 
πουράκια για περίπου 15 λεπτά μέχρι 
να ροδίσουν. Τα σερβίρετε ζεστά.

Μπιφτέκια κοτόπουλου 
με μπέικον  και παρμεζάνα 

Υλικά
500 γρ. κιμάς κοτόπουλου 
3 λεπτές φέτες μπέικον, σε ψιλά 
καρέ
1/2 κουτ. σούπας μπούκοβο, καυτερό ή 
γλυκό 
2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
1 μικρό ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ

150 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
1 αυγό
1/3 κοφτό κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο, 
φρεσκοτριμμένο
2 - 3 κουτ. σούπας σιμιγδάλι
τα φύλλα από 3 - 4 κλωναράκια μαϊ-
ντανού, ψιλοκομμένα
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Ζεσταίνουμε σε ένα αντικολλητικό 
τηγάνι τη 1 κουταλιά ελαιόλαδο σε 
μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το μπέ-
ικον, το κρεμμύδι, το σκόρδο και το 
μπούκοβο για περίπου 3 - 4 λεπτά ή 
μέχρι να ροδίσει το μπέικον και να 
μαλακώσει λίγο το κρεμμύδι. Αποσύ-
ρουμε και αφήνουμε να κρυώσει εντε-
λώς. Ζυμώνουμε τον κιμά με το μείγμα 
του τηγανιού και τα υπόλοιπα υλικά. 
Για να μην κολλάει ο κιμάς στα χέρια 
μας κατά το ζύμωμα, τα βρέχουμε με 
λίγο κρύο νερό. Πλάθουμε μπιφτέκια 
με βρεγμένα χέρια και τα βάζουμε 
στο ψυγείο για 1½ 
Ψήνουμε τα μπιφτέκια κατευθείαν 
από το ψυγείο, για 20 λεπτά Σερβί-
ρουμε τα μπιφτέκια με γιαούρτι με 
πάπρικα και πατάτες τηγανητές.

Κορμός με μερέντα και καφέ

Υλικά
2 πακέτα τυρί κρέμα (μασκαρπόνε ή 
Philadelphia)
4 κουτ. σούπας μερέντα
26 μπισκότα πτιμπερ
1 μεγάλη κούπα καφέ εσπρέσο, κρύο
1 φακελάκι τρούφα
Διαδικασία
Χτυπάμε στη χαμηλή ταχύτητα του 
μίξερ το τυρί με τη μερέντα μέχρι 
να ομογενοποιηθούν. Αλείφουμε τα 
μισά μπισκότα με μια δόση από αυτή 
την κρέμα. Καπακώνουμε με τα άλλα 
μισά φτιάχνοντας 13 σαντουιτσάκια. 
Τα βουτάμε στιγμιαία στην κούπα με 
τον κρύο εσπρέσο. Βάζουμε το ένα 
σαντουιτσάκι δίπλα στο άλλο κολ-
λημένα, δημιουργώντας έναν κορμό. 
Καλύπτουμε καλά γύρω-γύρω όλο τον 
κορμό με την υπόλοιπη κρέμα. Πα-
σπαλίζουμε από πάνω και στα πλαϊνά 
με τρούφα. Αφήνουμε το γλυκό στο 
ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες προ-
τού σερβίρουμε.

MAGAZINO

Ο εθελοντισμός 
είναι ευρεία έν-
νοια. Μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει 
δράσεις σταθερές 
και επαναλαμβα-
νόμενες μέσα από 
σ υ γ κ ρ ο τ η μ έ ν α 
προγράμματα ή ορ-

γανώσεις, οπότε συνήθως καλείται 
επίσημος εθελοντισμός, είτε δρά-
σεις προσωπικές, πρόσκαιρες.

Μπορεί να αφορά τη συμμετοχή 
σε προγράμματα μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, ιδρυμάτων ή φορέων 
τοπικής αυτοδιοίκησης, αθλητικά 
προγράμματα, δασοπροστασία, 
κοινωνική υποστήριξη , αλλά και 
πράξεις, ατομικές δραστηριότητες, 
όπως η εθελοντική αιμοδοσία, ή 
ακόμη και η βοήθεια ενός ηλικιω-
μένου στον δρόμο.

Ως εθελοντισμό θεωρούμε την θε-
λημένη πράξη για κάποιον σκοπό 
χωρίς υλικό ή κάποιο αντάλλαγμα.
Ο επίσημος εθελοντισμός είναι 

μια δραστηριότητα που πραγματο-
ποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων ή προγραμμάτων.

Απόλυτη επιτυχία σημείωσε η 
φετινή συμμετοχή του Δήμου 
Αχαρνών στη μεγαλύτερη εθελο-
ντική εκστρατεία καθαρισμού της 
χώρας Let’s doit Greece!

Οι νέα γενιά του Ολυμπιακού 
Χωριού, αλλά και δημότες, σύλλο-
γοι και φορείς του Δήμου Αχαρνών 
συναντήθηκαν την Κυριακή 21 Σε-
πτεμβρίου σε διάφορα σημεία και 
καθάρισαν περιοχές με την υπο-
στήριξη της Διεύθυνσης Καθαρι-
ότητας και της Διεύθυνσης Περι-
βάλλοντος του Δήμου Αχαρνών 
στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Καθαρισμού. Αυτές τις πρω-
τοβουλίες εθελοντικής προσφοράς 
επικροτούμε σαν νέοι και ευχόμα-
στε ολόψυχα να αγγίξουν όλους 
τους συνδημότες μας! 

Εθελοντισμός 
προς μίμηση…

Της Σοφιάννας 
Παπαδοπούλου 
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