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“MENI’S”
Η προσωπική συλλογή 
ρούχων του Βαγγέλη 

Μενιδιάτη 

Στην «φάκα» 21 πρατήρια με επικίνδυνη βενζίνη                           16 ΣΕΛ.
 σελ. 17

Η μεγάλη στιγμή 
για την ιστορία των 
Αχαρνών έφτασε! 
Σελ. 20

Μαγικά 
Χριστούγεννα 
ετοιμάζει ο Δήμος 
Φυλής     Σελ. 12-13

Σελ.5

Πρόεδρος της 
ΣΤΑΣΥ ο Χάρης 
Δαμάσκος  ΣΕΛ.8

Ο Αθ. Μαρτίνος 
έβαλε τα θεμέλια 
του Ι.Ν. Κυρίλλου 
& Μεθοδίου ΣΕΛ. 
4

Έφυγες νωρίς

Κλασικά Κρητικά: Γεύσεις που μαγεύουν και τους πιο απαιτητικούς!                19 ΣΕΛ.
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Το 2019 φεύγει και εύχομαι 
ολόψυχα να πάρει μαζί του 
κάθε στιγμή λύπης, πόνου 
και δυστυχίας. Κάνοντας 
μία ανασκόπηση στο χρόνο 
που πέρασε θα έλεγα πως οι 
ευτυχισμένες στιγμές και σαν 
δήμος και σαν χώρα και σαν 

κόσμος γενικότερα δεν ήταν και τόσο πολλές. 
Οι εκλογικές αναμετρήσεις πάντα διχάζουν και 
προκαλούν τσακωμούς, λογομαχίες, αντιδικίες, 
πισώπλατα μαχαιρώματα. Το 2019 ζήσαμε 3 
εκλογικές αναμετρήσεις σε επίπεδο Δήμου, 
Περιφέρειας, Κράτους επομένως γευτήκαμε 

για τα καλά την πικρή αίσθηση που αφήνει ο 
αλληλοσπαραγμός για μία θέση στα εκάστοτε 
έδρανα. Ωστόσο, όλα αυτά πέρασαν. Αυτό 
που δύσκολα θα περάσει είναι ο ανθρώπινος 
πόνος. Η πολιτική αποδείχτηκε λίγη όταν 
αντικρίσαμε στην Συρία σκοτωμένα παιδιά, 
στο Αιγαίο πνιγμένες οικογένειες, αλλά και 
στην διπλανή Αλβανία κόσμο καταπλακωμένο 
από τον φονικό σεισμό. Ο θάνατος της νεαρής 
Ελένης Σαχσανίδου στις Αχαρνές ήταν κι αυτό 
μία απόδειξη πως η πολιτική είναι ένα τίποτα 
μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Το 2020 είναι 
εκτός από μία νέα χρονιά ένας ιδιαίτερος αριθμός. 
Συμβολικός θα έλεγε κανείς αφού από μικρά 
παιδιά γνωρίζουμε πως το 20 είναι το Άριστα! 
Εύχομαι το 2020 λοιπόν να γίνουμε ΆΡΙΣΤΟΙ 
άνθρωποι πάνω απ’ όλα ή ας βγάλουμε στην 

επιφάνεια λίγο από το παιδί που κρύβουμε 
μέσα μας …. Αυτό μας λείπει! Η Ανθρωπιά που 
το 2019 εξαφανίστηκε ως διά μαγείας… 
Κατερίνα Παπασταματίου

«Όταν τις ευχές 
τις κάνεις με πίστη 

και αγνότητα 
σίγουρα θα γίνουν 

πράξη!»
Γιώργος 

- Ιουλιανός 
Γραμμάτος

ΑΠΟΨΕΙΣ

Αντί ευχών… 

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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Μηνιαία Ειδησεογραφική 
Εφημερίδα 

Εκδότης - Αρχισυνταξία: 
Κατερίνα – Φανή Παπασταματίου

Σύμβουλος Έκδοσης: Κλήμης Κολιός
Σχεδιασμός - Art Direction:

 Sofia P.
Ειδικοί Συνεργάτες:

Γιώργος Κούτρας - Αντρέας Ντίνης
Αρθρογράφοι:

Μαρία Αναγνωστοπούλου
Νώντας Βρεττός 

Μαγειρική: Βίκυ Καράμπελα - Μίχα
Νομική Σύμβουλος:  Ελένη Ρεντούμη

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Αχαρνής ΑΜΚΕ - 
ΑΦΜ:997400910 - ΔΟΥ:ΑΧΑΡΝΩΝ
Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα 

ή δελτία τύπου εκφράζουν μόνο την 
άποψη του γράφοντος και όχι απαραί-
τητα 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 
βάσει θεωρημένου Τιμολογίου.

Τηλ.:693.88.18.636
Email: parnesnews@gmail.com

Site: www.parnesnews.gr

ΣΚΕΨΕΙΣ… 
Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου 

Κάηκαν όλα τα φώτα 
σκοτεινό στέκεται το δέντρο 

στην αποθήκη 
και τα φανάρια των δρόμων μαζέψαν 

όλη την παγωνιά των ψυχών...

              Τραγουδοποιήματα

Το μυαλό μου απεργεί και οι σκέψεις μου νηστεύουν 
Ένα κομμάτι χαρτί περιμένει να γράψω πάνω του 

βελούδινα λόγια ακριβά
Δεν μπορώ τα έχω βολέψει στο τσεπάκι της καρδιάς μου 
Ένα χαμόγελο κρυφό δίνει την λάμψη του στο πρόσωπό μου

Το μυαλό μου τελικά είναι απεργοσπάστης 
Και οι σκέψεις μου άρχισαν να τρώνε πάλι τις εικόνες 

που ζωγραφίζονται στον διάβα μου
Κουράστηκε η καρδιά μου να κρύβει στο τσεπάκι της 

την σημασία των λόγων μου και των εικόνων μου
Κάθομαι και γράφω τις σκέψεις της 

Τελικά βρήκα τον εαυτό μου  
Εύχομαι γλυκά Χριστούγεννα στην μικρή 

μου πατρίδα τις Αχαρνές και έναν πραγματι-
κά καινούργιο τυχερό χρόνο!

Διόρθωση: «Το χαμόγελο της καρδιάς» είναι ο τίτλος του 
ποιήματος του τεύχους Νοεμβρίου 

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ  ΒΡΕΤΤΟΥ 

Το τσεπάκι της καρδιάς 

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την είσοδο μας στο 2020 και ένα βήμα πριν την έξοδο μας από το 
2019. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν αυτή την μεταβατική περίοδο να αναλογιστούμε τι κάναμε 
σωστά και τι λάθος την χρονιά που πέρασε ώστε να μιμηθούμε ή να διορθώσουμε αντίστοιχα.  Το 
σίγουρο είναι πως το 2020 εύχομαι σε όλους μας να είναι χρόνια λύτρωσης απ’ ότι μας βαραίνει 
και χρόνια υλοποίησης όλων των προσδοκιών μας! 

Χρόνια πολλά! 
Κλήμης Α. Κολιός

Αχαρνής Αθλητικές Δράσεις 
Parnes News
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Ο Αθ. Μαρτίνος έβαλε τα θεμέλια 
του Ι.Ν.  Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου 

Σε διάστημα μόλις 7 μηνών από την 
ανακοίνωση για την ανάληψη της 
αποπεράτωσης της πρώτης φάσης της 
ανοικοδόμησης του νέου ναού, στις 
25 Νοεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η 
σκυροδέτηση του υπογείου του Ιερού 
Ναού των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου 
Ολυμπιακού Χωριού.
Το έργο ολοκληρώθηκε με δωρεά του 
γνωστού Εφοπλιστή, Ευεργέτη και 
πολιτικού Διοικητική Αγίου Όρους, 
Αθανασίου Μαρτίνου. 
Να θυμίσουμε πως λίγο πριν τις εκλογές ο 
κ. Μαρτίνος ανταποκρίθηκε θετικά στην 
εισήγηση του τότε υποψηφίου Δημάρχου 
Αχαρνών και σημερινού Προέδρου της 
ΣΤΑΣΥ κ. Χάρη Δαμάσκου και των 
υποψηφίων συμβούλων του Νάσου 
Βαλαβάνη και Σπύρου Μακρή ώστε να 
ξεκινήσει η ανέγερση του Ναού. 
Ένα αίτημα των πιστών του Ολυμπιακού 
Χωριού πλέον μπήκε σε τροχιά 
υλοποίησης αφού ο ναός που υπάρχει 
σήμερα δεν μπορεί να φιλοξενήσει το 
πλήθος των κατοίκων.

Στην «γειτονιά των Αγγέλων» η Αντιδήμαρχος Ελένη Σαχσανίδη

Έφυγες νωρίς…

Ήταν μόλις 42 ετών. Είχε όρεξη για την ζωή, πάθος 
για προσφορά στον ανήμπορο συνάνθρωπο, πείσμα, 
εργατικότητα. Ήταν μητέρα ενός 10 χρονου κοριτσιού, 
της Μαρίας με τα υπέροχα μάτια. Της είχε απέραντη 
αδυναμία. Τόση που πολλές φορές την είχε μαζί της 
ακόμη και σε εκδηλώσεις, αγκαλιά, σφιχτά τόσο που να 
μην μπορεί να πάρει ανάσα από την αγάπη. Σαν κάτι να 
προμήνυε πως αυτές οι δύο δεν θα είναι για πολύ μαζί….

Η Ελένη Σαχσανίδη, δεν ήταν απλά η Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, η δημοτική 
σύμβουλος από το 2006 μέχρι σήμερα, ούτε απλά η 
ΠΡΩΤΗ των ΠΡΩΤΩΝ σε σταυρούς που άγγιξαν τους 
1352. Ήταν το κορίτσι της διπλανής πόρτας που όμως 
έκρυβε μέσα της ένα «αντράκι» που πολλές γυναίκες θα 
ήθελαν να έχουν! Όλη της η ζωή ήταν μία πάλη, ένας 
αγώνας που όμως πάντα έβγαινε νικήτρια! 

Έζησε στην γειτονιά του Αγίου Διονυσίου, έπαιζε με τα 
παιδιά της γειτονιάς της στους χωμάτινους δρόμους, γελούσε 
τρανταχτά, με όλο της το είναι. Αγκάλιαζε και φιλούσε 
δυνατά όσους αγαπούσε, και πιστέψτε με δεν ήταν λίγοι! 
Σπούδασε, έγινε Καθηγήτρια Αγγλικών, δούλεψε σκληρά, 
αλλά η ανιδιοτελή προσφορά ήταν αυτό που τη χαρακτήριζε! 
Η Ελένη ήθελε να δίνει ΟΧΙ να παίρνει! Αυτό ήταν το 
κίνητρο της για να ασχοληθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Όραμα της ήταν να μην υπάρχουν φτωχοί στον τόπο της. 
Γι’ αυτό δημιούργησε με κόπο και προσπάθεια το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο που σήμερα μετά από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου πήρε το όνομά της. 

Ίσως τα λόγια να είναι λίγα για να περιγράψουν μία τόσο 
έντονη προσωπικότητα. Το σίγουρο είναι πως η Ελένη 
Έφυγε Νωρίς… 

Στην νεκρώσιμο ακολουθία που πραγματοποιήθηκε στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, υπό τον Μητροπολίτη 

Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ. Αθηναγόρα, 
συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου, πλήθος κόσμου 
έφτασε για να αποδώσει τιμές και να πει το τελευταίο 
αντίο. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμη και οι 
πολιτικοί της αντίπαλοι βρέθηκαν για να την τιμήσουν 
και να υποκλιθούν στο ήθος και την αξιοπρέπεια με την 
οποία πάλεψε το θηρίο της επάρατης νόσου. Εργαζόμενοι, 
συνάδελφοι, συγγενείς και εκατοντάδες φίλοι έγιναν μια 
αγκαλιά για να συνοδεύσουν την αγαπημένη τους Ελένη 
στην τελευταία της κατοικία. 

Μοναδική παρηγοριά τα λόγια του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη κκ. Αθηναγόρα που μεταξύ άλλων τόνισε 
πως όσοι πόνεσαν, υπέφεραν στην ζωή είναι βέβαιη η 
μετάβαση τους στον Παράδεισο, όπως η Ελένη! 

Το χαμόγελο της Ελένης μπορεί να έσβησε, όμως, τα 
έργα της, οι πράξεις της, η προσφορά της, θα μείνουν 
ανεξίτηλα στον χρόνο. Αυτή θα είναι και η βαριά 
κληρονομιά που θα αφήσει στην μονάκριβη κόρη της! 

Καλό Ταξίδι Ελένη… 
Το ψήφισμα που ομόφωνα στήριξαν όλες οι 

παρατάξεις:
• Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών εκφράζει 

τη θλίψη του για το θάνατο της δημοτικής συμβούλου & 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισότητας 
& Δημόσιας Υγείας Σαχσανίδη Ελένης.

• Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στα Δημοτικά 
καταστήματα του Δήμου την ημέρα της κηδείας.

• Η ταφή της εκλιπούσης να γίνει με δαπάνη του Δήμου 
Αχαρνών, κατά το άρθρο 140 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 
όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του Ν.4623/19.Να 
παρευρεθεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και η 
Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών στην εξόδιο ακολουθία. 

Να κατατεθούν στεφάνια στη σωρό της εκλιπούσης εκ 
μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. 

• Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων να παραμείνουν κλειστές, σε ένδειξη πένθους, 
την Τρίτη 3-12-2019, ημέρα της εξοδίου ακολουθίας, 
εκτός από τις υπηρεσίες Πρωτοκόλλου, Ληξιαρχείου, των 
Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» και του ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «ΑΡΩΓΗ».

• Να δοθεί το όνομα της εκλιπούσης στο Δημοτικό 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών.

• Να μετονομαστεί η οδός Διονύσου, του Δήμου Αχαρνών, 
σε οδό ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ, ως ένδειξη ελαχίστου φόρου 
τιμής στην μνήμη της εκλιπούσης.

• Να μετονομαστεί η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της 
Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, για τα άπορα παιδιά, σε 
εκδήλωση ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ.

• Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει την κάλυψη της δαπάνης 
που θα προκύψει από τα έξοδα κηδείας, ποσού 3.000,00€ 
σε βάρος του Κ.Α 00.6495.001 του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικον. έτους 2019.

Όλοι όσοι έχετε διασχίσει κεντρικές οδούς του 
Δήμου Αχαρνών το τελευταίο διάστημα θα έχετε 
αντιληφθεί πως μια ευχάριστη έκπληξη μας επεφύλαξε 
η νέα Δημοτική Αρχή. Ο ανεπαρκής ή και σε κάποιες 
περιπτώσεις  ανύπαρκτος δημοτικός φωτισμός έχει 
αντικατασταθεί από σύγχρονα φώτα τύπου LED. Ο 
Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός έκανε σε κάποια σημεία 
κυριολεκτικά την νύχτα μέρα όπως για παράδειγμα 
στο εμπορικό κέντρο στην οδό Δεκελείας, στην οδό 
Παγκάλου, αλλά και στην πλατεία Δημαρχείου. 

Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει στα social media ο 
δήμαρχος στόχος είναι να φωτίσει κάθε γειτονιά των 
Αχαρνών ώστε όλοι να νιώθουμε ασφαλείς. Η φράση 
«Φωτεινή πόλη, Ασφαλής πόλη» μας βρίσκει απόλυτα 
σύμφωνους και ευχόμαστε η ευχή του να γίνει πράξη 
απ’ άκρη σ‘ άκρη των Αχαρνών. Είναι γνωστό άλλωστε 
πως η εγκληματικότητα φοβάται το σκοτάδι όπως ο... 
διάολος το λιβάνι!

Τη νύχτα μέρα με λάμπες LED έκανε 
ο Σπύρος Βρεττός σε γειτονιές των Αχαρνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Η ετήσια χοροεσπερίδα της ΛΦΜ ΑΧΑΡΝΗΣ στις 14/12

Η Λέσχη Φιλάθλων Μενιδίου ΑΧΑΡΝΗΣ όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιούν 
την ετήσια Χοροεσπερίδα τους για τους αθλητές αλλά και τους φίλους του Συλλόγου.  Σας προσκαλούν λοιπόν στην εκδήλωση  

που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 στις 21:30 στο Μεζεδοπωλείο «Η αυλή του Νώντα» (Μιαούλη 1 - Αχαρναί)
Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε στην γραμματεία τηλ: 6983034762 κ. Ρούλα
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 Ολοκληρώνονται 3 παιδικές 
χαρές στις Αχαρνές

Οι Άγιες ημέρες που 
έρχονται ας φέρουν την 
ευτυχία στο σπίτι σας και 
ο καινούργιος χρόνος ας 
είναι γεμάτος όμορφες 
στιγμές και πολλά 
χαμόγελα! 

Χρόνια Πολλά! 

Γιώργος Πετάκος
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Στόλου 
Πρόεδρος Σωμ. Πολιτών Λαϊκών Αγορών 

Αχαρνών «Αλληλεγγύη» 
Αντιπρόεδρος Ομ. Λαϊκών Αγορών 

Περιφέρειας Αττικής

Aς ευχηθούμε ότι το 

νέο έτος θα κάνει τα 

όνειρα όλου του κόσμου 

πραγματικότητα και θα 

σκορπίσει ευτυχία, υγεία 

και ευημερία! 

Χρόνια Πολλά! 

Γεωργία 
Βλάχου
Εντεταλμένη 

Περιφερειακή 

Σύμβουλος 

Ανατολικής Αττικής

Καλά 
Χριστούγεννα 

και ένα 
ευτυχισμένο, 
χαρούμενο 
νέο έτος 

Χρόνια Πολλά!

Ιωάννης Μίχας
Πρόεδρος 

Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α.

Με αισιοδοξία,πίστη και 
καθημερινό αγώνα θα 
σταθούμε όρθιοι στις 

δυσκολίες..
Με αγάπη,αλληλεγγύη 
και καθημερινή εργασία 
θα δημιουργήσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον για την 

πόλη μας.
Τις θερμοτερες ευχές 
για καλά Χριστούγεννα 

και ένα νέο έτος που 
θα σηματοδότησει 

την καλυτέρευση της 
καθημερινότητας όλων μας.

Νικόλαος Δημ. Δαμάσκος 
Αντιδήμαρχος Αχαρνών

Τρεις παιδικές χαρές με σύγχρονες προδιαγραφές αισθητικής και ασφαλείας 
παραδίδονται σταδιακά το προσεχές χρονικό διάστημα ενώ έρχονται με νέα 
σύμβαση άλλες επτά πιστοποιημένες παιδικές χαρές για τους μικρούς Αχαρνείς.

Οι τρεις παιδικές χαρές που παραδίδονται είναι οι εξής: Αγίου Ελευθερίου & 
Παναγίας Μυροβλύτισσας, Μαντινείας και Ευρίπου &Αμφίσσης.

Οι επτά για τις οποίες έχει υπογράψει σύμβαση είναι οι κάτωθι:
Λεωφόρου Δημοκρατίας &Ι.Κονδυλάκη

Καλλιά, Αγαμέμνονος & Σπετσών (πλατεία Καλλιά)
Αγίου Πέτρου & Ιωλκού
Πλατεία Βαρυμπόμπης

Πλατεία Θρακομακεδόνων
Ποσειδώνος (Λυκότρυπα)

Δημητρίου Δαμάσκου & Βίκτωρος Ουγκώ

Καλές γιορτές
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Ο Χάρης Δαμάσκος, πρώην Αντινομάρχης επί πολλά έτη, Υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών και αξιωματική 
αντιπολίτευση είναι ο «εκλεκτός» της Κυβέρνησης που θα αναλάβει τα ηνία της ΣΤΑ.ΣΥ. Φυσικά η επιλογή 
του Πρωθυπουργού δεν προκαλεί έκπληξη καθώς ο συμπολίτης μας Χάρης Δαμάσκος έχει διαπρέψει κατά 
το παρελθόν και σε άλλες θέσεις κλειδιά. 
Οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΜΕΤΡΟ, Τραμ, ΗΣΑΠ) αποτελούν για την Κυβέρνηση ένα μεγάλο στοίχημα 

καθώς κρίνει αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό αλλά και το νοικοκύρεμα τους, κάτι που ο Χάρης Δαμάσκος 
μπορεί να καταφέρει με δεδομένη και την επαγγελματική του πορεία, αλλά και την πορεία του στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 
Εμείς του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα!

   Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ. 
ο Χάρης Δαμάσκος 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το 2020 εύχομαι 
ολόψυχα να είναι μία 
χρονιά που θα δώσει 
σε όλους όσα έχουν 
ονειρευτεί όμως πρώτα 
απ’ όλα λιγότερο πόνο 
στους συνδημότες 
εκείνους που χτυπήθηκαν 
από την οικονομική 
κρίση.  Χρόνια Πολλά!

Σπύρος Βάθης
Αντιπρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου 
Δήμου Αχαρνών 
Δημοτικός Σύμβουλος 
της παράταξης 
«Αχαρνές Ξανά» 

Η πόλη μας έχει ανάγκη 
να βγει από το σκοτάδι 
στο φως. Οι δημότες 
έχουν ανάγκη να ζουν 
σε ένα δήμο αντάξιο της 
ιστορίας του. Εύχομαι 
από καρδιάς το 2020 να 
είναι η αφετηρία για ένα 
νέο ξεκίνημα ευημερίας 
και προόδου. 

Πέτρος 
Βαρελάς 

Επικεφαλής Παράταξης 
«Αχαρνές Ξανά»

O Χάρης Σπ. Δαμάσκος γεννήθηκε στην Αθήνα 
τον Ιούλιο του 1970. Τελείωσε το Λεόντειο Λύ-
κειο Πατησίων. Το 1988 εισήχθη στο Πανεπιστή-
μιο της Πάτρας στο τμήμα των Πολιτικών Μηχα-
νικών όπου διετέλεσε και πρόεδρος του τμήματος 
του.

Έχει 22 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Το 
2006 ιδρύει την εταιρεία μελετών και κατασκευών 
με τον διακριτικό τίτλο ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

Επί οκτώ χρόνια δημοτικός σύμβουλος στον 
Δήμο Αχαρνών πέρασε από όλες τις σημαντικές 
διοικητικές θέσεις του Δήμου. Διατέλεσε Πρόε-
δρος της Τεχνικής επιχείρησης έργων, Πρόεδρος 
της δημοτικής επιχείρησης ανάπτυξης και πολι-
τισμού, Πρόεδρος της επιτροπής χωροταξίας και 

περιβάλλοντος.
Στις εκλογές του 2002 εκλέχθηκε Νομαρχιακός 

Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής και από το 2005 
έως το 2011 κατείχε τη θέση του Αντινομάρχη 
Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
στην Ανατολική Αττική. Στις εκλογές του 2010 
και του 2014 ήταν υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης 
Αττικής και εκλέχτηκε περιφερειακός σύμβουλος. 
Διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του 
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχέδιου Αθήνας και σή-
μερα είναι μέλος του συμβουλίου Μητροπολιτι-
κού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Τον Ιανουάριο του 2013 εκλέχτηκε 
στην θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού 
Συμβούλιου Αττικής (της πιο μεγάλης περιφέρει-
ας της χώρας).

W
ho

 is
 W

ho
;

Στην συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αχαρνών το θέμα που κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε έριδες ανάμεσα στις 
παρατάξεις ήταν τα δημοτικά τέλη για το 2020.  Κάθε 
παράταξη πρότεινε και κάτι διαφορετικό απέναντι στην 
εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Μιχάλη 
Βρεττού με αποτέλεσμα το θέμα να αποσυρθεί ώστε να 
βρεθεί η κατάλληλη πρόταση για το 2020. Μία από τις 
εισηγήσεις που συζητήθηκαν και εντός της αιθούσης 
αλλά και εντός των… socialmediaωστόσο ήταν αυτή 
της παράταξης του Πέτρου Βαρελά! 

Ακολουθεί η πρότασή του Πέτρου Βαρελά και της πα-
ράταξής του «Αχαρνές Ξανά»: 

Βασιζόμενοι στα στοιχεία προϋπολογισμών που μας 
παρουσιάστηκαν και λαμβάνοντας υπόψιν μας τόσο τις 
ενδεχόμενες προβλέψεις αλλά και τους λογαριασμούς 
του προϋπολογισμού που συμψηφίζονται προτείναμε τα 
εξής:

• Μείωση Δημοτικών Τελών 5% για όλο τον Δήμο 
Αχαρνών.

• Πιστοί στο κοινωνικό μας πρόσωπο :
i. Για μονογενεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως και 

10.000€/έτος , ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ.
ii. Για νέους ανέργους ηλικίας κάτω των 25 ετών αλλά 

και για ανέργους άνω των 50 ετών, όπου διαμένουν σε 
διαμέρισμα έως 100 τ.μ. 50% μείωση δημοτικών τελών

Οι συγκεκριμένες μειώσεις - ελαφρύνσεις για τον δη-
μότη επιτυγχάνονται με:

• Μείωση των λειτουργικών δαπανών , όπου κατά τον 

προϋπολογισμό του 2020 που κατέθεσε η δημοτική 
αρχή παρουσιάζει αύξηση : 29%

• Μείωση των επενδυτικών δαπανών, όπου κατά τον 
προϋπολογισμό του 2020 που κατέθεσε η δημοτική 
αρχή παρουσιάζει αύξηση : 99%

Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας παραμένει ο δη-
μότης των Αχαρνών. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν, πρωτίστως τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες που χρήζουν βοήθειας, αλλά και τον 
κάθε δημότη ξεχωριστά, όπως και τους επαγγελματίες, 
στεκόμαστε δίπλα τους και όχι απέναντι τους. 

Η παράταξη μας σεβόμενη τις αρχές της με ρεαλισμό 
και σύνεση, συνεχίζει να πορεύεται με γνώμονα το καλό 
της πόλης και όλων των κατοίκων της.»

Πέτρος Βαρελάς: Κεντρικός άξονας της πολιτικής 
μας παραμένει ο δημότης των Αχαρνών
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Τα Χριστούγεννα 
ήρθαν στον Δήμο Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού 

ΑΠΟΨΕΙΣΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

 Χρονοφάγωμα
Άρθρο της Γεωργίας Βλάχου*

Τα Χριστούγεννα ήρθαν στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Η πόλη μας 
έχει βάλει τα γιορτινά της και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους από τις 7 

Δεκεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου. 
Στις 7 Δεκεμβρίου οι Kings σε ένα εντυπωσιακό σόου διασκεδάζουν 
μικρούς και μεγάλους στην πλατεία Δημοκρατίας στο Καματερό και 
στις 8 Δεκεμβρίου η Κατερίνα Στικούδη τραγουδά στην πλατεία 
Αγίων Αναργύρων. Χριστουγεννιάτικα δρώμενα και μοναδικά hap-
penings που θα διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους. Το εντυπωσιακό 
χριστουγεννιάτικο πάρκο της Δυτικής Αττικής βρίσκεται στο Δήμο 

Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 
Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε εργαστήρια χιονιού και μαγικής 

σκόνης. Να μιλήσουν με τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά, να ζωγραφίσουν, 
να χορέψουν με παραδοσιακούς συλλόγους. Οι μεγαλύτεροι μπορούν 

να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων ακούγοντας τους ήχους 
της φιλαρμονικής και του Δημοτικού μας Ωδείου. Οι σύλλογοί 

του Δήμου συμμετέχουν στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εορτή. 
Μουσική, χορός και μαγεία δένουν σε ένα μοναδικό σύνολο 
και μας μεταφέρουν σε ένα ατέλειωτο παραμύθι. 
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος 
Τσίρμπας κάλεσε τους δημότες να συμμετέχουν στην 
εορταστική παραμυθοχώρα. «Ελάτε όλοι μαζί να ζήσουμε 
τη μαγεία των Χριστουγέννων και να περάσουμε όμορφα. 

Να γίνουμε για λίγο παιδιά και να χαρούμε με τους μικρούς 
μας φίλους». 

Καλές γιορτές

Τρώμε τους μήνες με βουλιμία, αλλά μας τρώνε 
κι εκείνοι αργά μεν, αλλά σταθερά, με τελικό 
νικητή το χρόνο που θα εξακολουθεί να μετράει 
αριθμούς και με την δική μας απουσία. Καλά είναι, 
να μην μιλάει κανείς για το ποιος τρώει ποιον, 
αλλά για το πώς μπορεί να φάει κανείς τον χρόνο 
του καλύτερα. Το κυριότερο, να είναι υγιής και 
να μην τον ταλαιπωρούν άλυτα προβλήματα και 
βασανιστηκές σκέψεις. Να το… ρίχνει έξω, όσο 
του το επιτρέπουν οι συνθήκες και να μην τρώγεται 
από μόνος του με μη αξιόλογα πράγματα. 

Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, γεννούν δυσάρεστες 
σκέψεις και απαισιοδοξία για το μέλλον που ώρα 
με την ώρα, στιγμή με στιγμή συρρικνώνεται, 
και ας το πάρουμε απόφαση ότι αυτό δεν αλλάζει 
με τίποτα. Εκείνο ου μπορεί να αλλάξει είναι 
η φαγωμάρα του ανθρώπινου γένους, γιατί αν 
δεν υπήρχε ο αλληλοφαγωμός, οι πόλεμοι και 
η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η 
κοινωνία σε παγκόσμια κλίμακα, θα ήταν ένας 
επίγειος παράδεισος. Σήμερα, ενώ η δημοκρατία 
έχει εξαπλωθεί σε μέρη που δεν υπήρχε, οι εξελίξεις 
είναι τόσο ραγδαίες που και οι χώρες με ώριμη 

δημοκρατία κλονίζονται από την ολοένα και 
μεγαλύτερη ανισότητα από την κλιματική 
αλλαγή, την κυριαρχία των αγορών, την έλλειψη 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, από την διασπορά 
ψεμάτων και μισσαλοδοξίας στα κοινωνικά 
δίκτυα. Είναι μια «εποχή που η εμπιστοσύνη είναι 
μικρή και η αγωνία μεγάλη» όπως σημείωσε και 

ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε μήνυμά 
του. Οιάνρθωποι αγανακτούν από την ολοένα 
και μεγαλύτερη ανισότητα και ταράζονται από 
τις σαρωτικές αλλαγές που προκύπτουν από την 
παγκοσμιοποίηση κια την τεχνολογία. Αστεία, 
αστεία που λέτε ο λόγος χρησιμοποιήσαμε το 
ρήμα τρώγω, που σημαίνει… κατανάλωση και 
η κατανάλωση ακρίβεια και η ακρίβεια φέρνει 
στέρηση αγαθών και οι αγαθοί με τηνκαλή έννοια, 
όταν δεν έχουν να φάνε γίνονται κακοί. 

Η μάνα γη θα μπορούσεμε τους πλούσιους 
χυμούς της να προσφέρει σε όλους διατροφή και 
τα μέσα για μια χαρούμενη ζωή, αν οι πόροι δεν 
πήγαιναν στα οπλοστάσιο και στις τσέπες της 
παγκόσμιας ολιγαρχίας του πλούτου. 

Αυτά λοιπόν ας κοιτάξουμε λίγο και ας 
αρχίσουμε με τους εαυτούς μας.ας σταθούμε 
μπροστά στον καθρέπτη και ας αναρωτηθούμε 
τρώμε τον χρόνο της ζωής μας σωστά; 

*Η Γεωργία Βλάχου είναι Εντεταλμένη 
Περιφερειακή Σύμβουλος Αν. Αττικής 
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Στην «φάκα» 21 πρατήρια με επικίνδυνη βενζίνη 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ FASHION

Από τις αρχές του 2018 δρούσε το εγκληματικό 
δίκτυο που νόθευε καύσιμα σε21 πρατήρια στην 
Αττική καταφέρνοντας να κερδίσει 2.500.000 ευρώ 
από δασμούς και φόρου που θα έπρεπε να καταβάλει 
στο κράτος.

Παράλληλα τα συγκεκριμένα πρατήρια, λόγω της 
νόθευσης, πουλούσαν καύσιμα σε πιο ανταγωνιστικές 
τιμές, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά. 
Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ στην δικογραφία 
εμπλέκονται 72 άτομα. Στο πλαίσιο της έρευνας που 
διενήργησε η οικονομική αστυνομία, ερευνήθηκαν 21 
πρατήρια, 6 αποθήκες σε Ασπρόπυργο και Αχαρνές 
καθώς και οικίες εμπλεκομένων.

Συνολικά κατασχέθηκαν:
- 24 τόνοι χημικών διαλυτών, σε ισάριθμες υπέργειες 

δεξαμενές, 21 υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 
1000 λίτρων κενές περιεχόμενου,

- 8 δεξαμενές κενές περιεχομένου, φορτηγό με ξένες 
πινακίδες κυκλοφορίας, βυτιοφόρο όχημα και Δ.Χ. 
φορτηγό, 2 επικαθήμενα και 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, καθώς 
και 16.600 ευρώ , κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές.

Όπως δήλωσε κατά την διάρκεια της παρουσίασης της 
υπόθεσης, ο Ταξίαρχος, διευθυντής της οικονομικής 
αστυνομίας, κύριος Μανώλης Δουρβετάκης, « Η εγκληματική 
οργάνωση είχε διαρκή και επιχειρησιακά δομημένη δράση 
και τα μέλη της μετέφεραν συστηματικά από την Βουλγαρία 
στη χώρα μας, μεγάλες ποσότητες χημικών διαλυτών, τις 
οποίες διακινούσαν σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε 
περιοχές της Αττικής. Στη συνέχεια προέβαιναν στην 
ανάμειξη των διαλυτών με καύσιμα κινητήρων, με σκοπό την 

αποφυγή καταβολής των αναλογούντων φόρων και δασμών 
και ταυτόχρονα την απόκτηση παράνομου περιουσιακού 
οφέλους από τη διάθεση τους στην αγορά». Για την επίτευξη 
των σκοπών της οργάνωσης, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν 
δυο εταιρείες στην Βουλγαρία, με εναλλασσόμενους -
κατά διαστήματα- ρόλους, καθώς είτε δηλώνονταν 
ως αποστολείς και μεταφορείς των εν λόγω χημικών 
διαλυτών σε «εικονικές» ελληνικές εταιρείες είτε μόνο ως 

μεταφορείς αυτών. Επίσης, για τη διακίνηση των διαλυτών, 
χρησιμοποιούσαν «εικονικά» παραστατικά, με αποδέκτες 
εταιρείες «φαντάσματα» που δήθεν δραστηριοποιούνταν 
στην εμπορία τέτοιων προϊόντων.

Έτσι έμπαιναν οι διαλύτες στην χώρα
Κατά την κίνηση των φορτηγών οχημάτων που 

εισέρχονταν από τη Βουλγαρία λαμβάνονταν μέτρα 
προστασίας προς αποφυγή ελέγχων και αποκάλυψης 
της παράνομης δραστηριότητας, διαθέτοντας προς 
τούτο προπομπούς Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα στα οποία 
επέβαιναν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Στη 
συνέχεια, οι χημικοί διαλύτες παραλαμβάνονταν, 
αυθημερόν ή τις επόμενες ημέρες, από τους χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης με διαδικασία μετάγγισης 
από παλετοδεξαμενές σε βυτία και κατέληγαν σε 21 
πρατήρια σε διαφορές περιοχές της Αττικής. Εκεί 
αναμιγνύονταν παρανόμως με καύσιμα κινητήρων, 
με σκοπό την αύξηση του τελικού όγκου τους με 
αποτέλεσμα με τον τρόπο αυτό να αποφεύγουν την 
καταβολή των αναλογούντων δασμών, φόρων και 
λοιπών επιβαρύνσεων.

Οι υποομάδες
Η εγκληματική οργάνωση διαρθρώνονταν σε 

4 ανεξάρτητες υποομάδες, που συνδέονταν - 
συνεργάζονταν με τον κεντρικό πυρήνα στην 
Βουλγαρία, σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας την 
αγορά, τον χρόνο και τρόπο πραγματοποίησης κάθε 
μεταφοράς-παράδοσης-παραλαβής και προσωρινής 
αποθήκευσης ποσοτήτων χημικών διαλυτών

Η οικογένεια Μενιδιάτη μας εκπλήσσει πάντα 
ευχάριστα! Αν και έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε 
να διαπρέπουν στις μουσικές λεωφόρους, αυτή την 
φορά ο Βενιαμίν της οικογένειας, ο μικρότερος γιος 
του αείμνηστου βάρδου του ελληνικού πενταγράμμου 
Μιχάλη Μενιδιάτη, Βαγγέλης δημιούργησε κάτι νέο, 
διαφορετικό αλλά σίγουρα εντυπωσιακό! Ο Βαγγέλης 
Μενιδιάτης λίγο πριν τις γιορτές λάνσαρε την πρώτη 
του προσωπική συλλογή αντρικών ρούχων «Meni’s»! 

Ο Βαγγέλης Μενιδιάτης μίλησε με ενθουσιασμό στην 
PARNES NEWSγια το νέο του εγχείρημα, για το πώς 
προέκυψε αυτή η ιδέα, το όνομα αλλά και από πού 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν κομμάτια 
από την συλλογή του: 

«Είναι μια σκέψη που την είχα για αρκετό καιρό αλλά 
τώρα ήρθε η στιγμή  να την υλοποιήσω!

Το όνομα της συλλογής μου είναι MENI’S και όπως 
γίνεται αντιληπτό βγαίνει από το επίθετο μου. Η διάθεση 
των  ρούχων αρχικά θα γίνεται μέσωe-shopαλλά και 
της σελίδας μας στο Instagram  «menisproject». 

Στο ερώτημα αν θα υπάρξει και συνέχεια: 
«Εννοείται θα υπάρξει συνέχεια! Είναι ένα projetct με 

πολλές προοπτικές και δυνατότητες..»
Από τα πρώτα δείγματα των φωτογραφήσεων, στις 

οποίες μοντέλο φυσικά είναι ο ίδιος ο Βαγγέλης 
Μενιδιάτης, είδαμε πως η αντρική συλλογή «Meni’s» 
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα!!! Μοντέρνα σχέδια, 
χρώματα, εξαιρετικής ποιότητας υφάσματα, ρούχα που 

απευθύνονται 
σε όλους τους σύγχρονους άντρες της εποχής!

Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα στον Βαγγέλη Μενιδιάτη 
καλή επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα αν και την 
θεωρούμε δεδομένη! 

“MENI’S”: Η προσωπική συλλογή ρούχων του Βαγγέλη Μενιδιάτη 
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Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 σημειώθηκε ένας πολύνε-
κρος και καταστροφικότατος σεισμός στην πρω-

τεύουσα, που έμελλε να μείνει γνωστός ως ο «σεισμός 
της Αθήνας». Η ώρα ήταν 14:56:50, όταν ξαφνικά ση-
μειώθηκε μια δόνηση 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 
που στοίχισε τη ζωή 143 συνανθρώπων μας και ήταν 
μία από τις φονικότερες τα τελευταία 50 χρόνια. Το 

επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα μα-
κριά από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στις Αχαρνές 
και τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. 

Το ρήγμα χτύπησε και πάλι τον περασμένο Ιούλιο, 
με τη σεισμική δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ, που σημειώθηκε και ξύπνησε άσχημες μνήμες 
από το καταστροφικό ’99. Αξιοπερίεργο είναι το γεγο-
νός ότι πριν από τον σεισμό του 1999 το ρήγμα ήταν 
σχεδόν άγνωστο στους επιστήμονες και δεν είχε χαρτο-

γραφηθεί λεπτομερώς. Πλέον, αυτό έχει αλλάξει και η 
παρακολούθησή του από τον επιστημονικό κόσμο είναι 
συστηματική.
Είναι ορατό πάνω από το έδαφος
Δύσκολα θα φανταστεί κάποιος ότι, εάν το επιθυμεί, 

μπορεί να επισκεφτεί το συγκεκριμένο ρήγμα και να 
το παρατηρήσει. Το ρήγμα της Πάρνηθας ή της Φυ-
λής, όπως το αποκαλούν οι επιστήμονες, σ’ ένα αρκε-
τά μεγάλο μέρος του είναι ορατό πάνω από το έδαφος. 
Στις αρχές του Νοέμβρη είχε οργανωθεί από τη Natural 
Hazards Society, σε συνεργασία με τον σεισμολόγο Γε-
ράσιμο Παπαδόπουλο, μια «σεισμολογική ξενάγηση» 
στο μέρος του ρήγματος το οποίο βρίσκεται πάνω από 
τη γη.

Μόλις 10 λεπτά μακριά από τη Μονή του Αγίου Κυπρι-
ανού στη Φυλή, ακολουθώντας ένα μονοπάτι, το ρήγμα 
εμφανίζεται μπροστά στον επισκέπτη. Η πρώτη εικόνα 
που θα δει κάποιος είναι ένας πέτρινος «τοίχος», ο οποίος 
εκτείνεται γύρω στα 12 χιλιόμετρα, έχοντας ύψος σχεδόν 
15 μέτρα. Αναλυτικότερα, πρόκειται για μία επιφάνεια 
βραχώδους όγκου όπου εμφανίζει μία γεωμετρική επιφά-
νεια, η οποία έχει μία ορισμένη κλίση που είναι σχεδόν 
κάθετη σε μερικά σημεία. Αυτό είναι το ρήγμα της Φυλής 
και κάθε φορά που δίνει έναν σεισμό, το έδαφος υποχωρεί 
μερικά εκατοστά, κάνοντας τον «τοίχο» να μεγαλώνει σε 
ύψος. Να σημειώσουμε ότι στον σεισμό του 99 το έδαφος 
υποχώρησε 8 εκατοστά. Πόσοι σεισμοί άραγε σημειώθη-
καν στο πέρασμα των αιώνων και δημιούργησαν αυτόν 
τον «πέτρινο τοίχο» ύψους 15 μέτρων;
«Θεωρείται ακόμα ενεργό»
Σε μια προσπάθεια να μάθουμε περισσότερα για το 

συγκεκριμένο θέμα, το «Π» επικοινώνησε με τον σει-
σμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο οποίος ασχολείται 
με το συγκεκριμένο ρήγμα από το 1999, τέσσερις μέρες 
μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο κ. Παπαδόπουλος 
ανέφερε ότι η επιφάνεια του ρήγματος καθορίζει δύο 
πλευρές – η μία είναι η βραχώδης πλευρά και η άλλη το 
έδαφος. Κάθε φορά που σημειώνεται σεισμική δόνηση, 
η βραχώδης πλευρά μένει αμετακίνητη σε αντίθεση με 
το έδαφος, 

ΠΑΡΝΗΘΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

To ρήγμα της Πάρνηθας μπορεί 
να (ξανα)δώσει σεισμό 

Ανανέωσε τη θητεία του στο Σύνδεσμο της Πάρνηθας 
(ΣΥΝΠΑ) ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, που 
το πρωί της Δευτέρας 2 Δεκεμβρίου 2019 εκλέχθηκε 
παμψηφεί, από τα μέλη των Δήμων που συμμετέχουν 
στον Σύνδεσμο.

Πιο συγκεκριμένα στην εκλογική διαδικασία έλαβαν 
μέρος ως Πρόεδρος και οικοδεσπότης της έδρας του 
ΣΥΝΠΑ, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, οι 
Αντιδήμαρχοι Αχαρνών, Μιχάλης Βρεττός και Νίκος 
Δαμάσκος καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κι επί 
σειρά ετών μέλος της Διοίκησης του Συνδέσμου, 
Βασίλης Λαζάρου. 

Από τον Δήμο Φυλής συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χρήστος 

Παππούς και ο αναπληρωτής Δημάρχου Γιώργος 
Σονίδης. Από τον Δήμο Ασπροπύργου ο Δήμαρχος 
Νίκος Μελετίου, από τον Δήμο Διονύσου ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Δημήτρης Χιώτης και από τον Δήμο Ωρωπού 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Τζεβελέκος. 

Όπως προέκυψε από την διαδικασία, εκλέχθηκαν οι 
εξής: 

Πρόεδρος: Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Χιώτης (Δήμος 

Διονύσου) 
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: 
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς (exofficio)
Βασίλης Λαζάρου -  Νικόλαος Τζεβελέκος και 

αναπληρωματικό μέλος Γιώργος Σονίδης. 
Αξίζει να σημειωθεί πως ο ο νέος Πρόεδρος Χρήστος 

Παππούς έλαβε τα θερμά συγχαρητήρια όλων των 
μελών των οποίων κοινή συνισταμένη υπήρξε: Η 
Προστασία της Πάρνηθας, ο εξωραϊσμός αλλά και οι 
προοπτικές βελτίωσης κι ανάπτυξής της. 

Ας μην ξεχνάμε τέλος, όπως επεσήμαναν και 
συμφώνησαν όλα τα μέλη,  πως “Ο Εθνικός Δρυμός 
της Πάρνηθας και μοναδικός Πνεύμονας Πρασίνου 
του Λεκανοπεδίου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με 
την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των Δήμων και 
των Κατοίκων που την περιβάλλουν”.    

Ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση μας δίνει την 
δυνατότητα να κάνουμε το κατάστημα Κλασικά 
Κρητικά της ΛέταςΤσαφαντάκη στις Αχαρνές αφού 
τις μέρες των γιορτών εμπλουτίζει το ήδη πλούσιο 
σε αγνά, παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, με γλυκά 
που μυρίζουν Ελλάδα! Τραγανοί κουραμπιέδες, 
μελιστάλαχτα μελομακάρονα, δίπλες σκέτο κόσμημα, 
αλλά και η πλέον περιζήτητη Βασιλόπιτα (που ως 
γνωστόν αν δεν την παραγγείλετε από πριν δύσκολα θα 
την βρείτε!) είναι μόνο ορισμένα από τα γλυκίσματα 
που θα ανακαλύψετε μόνο στα Κλασικά Κρητικά, πολύ 
κοντά στην Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών, επί της 
οδού Βουλγαροκτόνου 23. 

Όμως, αν κάποιος μπει στα Κλασικά Κρητικά, ειδικά 
αυτές τις μέρες που το εορταστικό τραπέζι θέλουμε να 

πλημμυρίζει από εδέσματα, είναι αδιανόητο να 
μην δοκιμάσει την τεράστια ποικιλία από γνήσια 
κρητικά τυριά και αλλαντικά που θα μαγέψουν και 
τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους! Και επειδή η 
ΛέταΤσαφαντάκη και ο Θέμης Παπαδόπουλος ξέρουν 
καλά να μαγεύουν τις αισθήσεις των πελατών τους σας 
έχουν ετοιμάσει και μία εξαιρετική κάβα, με δεκάδες 
ποικιλίες εκλεκτών κρασιών, αυθεντικής ρακής, και 
φυσικά ξηρών καρπών γιατί είναι βέβαιο πως θα σας 
χρειαστούν αν επιθυμείτε ο νέος χρόνος να σας φέρει 
αφθονία, όπως λέει η παράδοση! Για τους λάτρεις τώρα 
της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής επιφυλάξαμε 
για το τέλος πως τα Κλασικά Κρητικά κρύβουν την  
πηγή των καλύτερων πρώτων υλών. Εκτός από σπάνια 
μυρωδικά, βότανα, άλευρα, τα ελληνικά όσπρια και 

κάθε λογής ζυμαρικό είναι εκεί και σας περιμένουν 
να τα εντάξετε στις συνταγές που οι ίδιοι θα σας 
προτείνουν με χαρά.

Καλές γιορτές με γεύσεις από τα Κλασικά 
Κρητικά!!!

Πρόεδρος του Συνδέσμου της 
Πάρνηθας και πάλι ο Δήμαρχος 
Φυλής Χρήστος Παππούς

Κλασικά Κρητικά: 
Γεύσεις που μαγεύουν και τους πιο απαιτητικούς!

Καλές Γιορτές! Χρόνια Πολλά!
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Η μεγάλη στιγμή για την ιστορία 
των Αχαρνών έφτασε! 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στην ιστορική αίθουσα του 
Φιλολογικού Συλλόγου “Ο ΠΑΡΝΑΣΟΣ”, η Ι.Λ.Ε.Α. θα 
παρουσιάσει το επετειακό της Λεύκωμα. Ένα Λεύκωμα 
που ετοιμάζεται πυρετωδώς τα τελευταία 3 χρόνια 
από όλο το διοικητικό και επιστημονικό επιτελείο της 
εταιρείας. Στο Λεύκωμα αυτό παρουσιάζεται  η ζωή 
και η ιστορία των ανθρώπων των Αχαρνών μέσα από 
φωτογραφίες, έγγραφα, ντοκουμέντα και κείμενα. 
Έχουν επιλεχθεί ανέκδοτες φωτογραφίες από τον καιρό 
που η τέχνη της φωτογραφίας πρωτοήρθε στην Αθήνα 
και μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Η συλλογική 
μνήμη επιτέλους νικά την συλλογική λήθη. Ορισμένες 
παραποιήσεις του παρελθόντος αποκαθίστανται στην 
πραγματική τους υπόσταση και διάσταση. Για να γίνει 
αυτό χρειάστηκαν πολλά χρόνια εθελοντικής εργασίας 
από τα μέλη της Ι.Λ.Ε.Α., τους φίλους και τους εθελοντές 
της. Ζητήθηκαν προσωπικές μαρτυρίες από ανθρώπους 
που έζησαν ορισμένα γεγονότα και οι οποίοι με την 
σειρά τους κατέθεσαν εκτός από την προσωπική τους 
μαρτυρία και όσα ντοκουμέντα μπόρεσαν να διασώσουν 
ως οικογενειακά κειμήλια. Οι μαρτυρίες αυτές πλέον, 
ως ηχητικά και οπτικοακουστικά τεκμήρια βρίσκονται 
κατατεθειμένες στα αρχεία της Ι.Λ.Ε.Α., φέρνοντας έτσι 
πιο κοντά στην πραγματικότητα τις μυθικές και θρυλικές 
διαστάσεις των γεγονότων. Ταυτόχρονα, μελετήθηκε 
διεξοδικά ολόκληρη η Αχαρναϊκή βιβλιογραφία, αλλά 
και ολόκληρη η συγγραφική παραγωγή που αφορά στην 
συγκεκριμένη εποχή και στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Το Λεύκωμα είναι επετειακό γιατί φέτος 
συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη έκθεση 
Αχαρναϊκής λαογραφίας, που έλαβε χώρα στο παλαιό 
κτήριο της οδού Θεοφράστου. Ένα εμβληματικό κτήριο 

που χρησιμοποιήθηκε στο 
παρελθόν ως εκπαιδευτικός 
χώρος αλλά και ως Ιταλικό 
διοικητήριο κατά την 
διάρκεια της Κατοχής. 

Η όλη εκδοτική 
προσπάθεια εκτός 
από την σφραγίδα της 
Ι.Λ.Ε.Α., τελεί υπό την 
αιγίδα της ΑΙΓΕΑΣ - 
ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και 
Κοινωφελούς έργου. Με 
την σειρά της η ΑΙΓΕΑΣ 
ΑΜΚΕ διέθεσε ολόκληρο 
το επιστημονικό της 
δυναμικό κατά την περίοδο 

της κοπιώδους προεργασίας. Το τελικό αποτέλεσμα 
είναι αυτό που θα παρουσιαστεί στις 
19 Δεκεμβρίου. Με ομιλητές τους: 
Πρώτον την Αναστασία Λαζαρίδου 
Διευθύντρια του Υπουργείου 
Πολιτισμού, υπεύθυνη για τα Μουσεία 
και τα Εκπαιδευτικά προγράμματα. Η 
Αναστασία Λαζαρίδου υπήρξε για δέκα 
χρόνια Διευθύντρια του Βυζαντινού 
και Χριστιανικού Μουσείου και 
για πολλά χρόνια Προϊσταμένη του 
Υπουργείου Πολιτισμού στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.  
Δεύτερον, τον Λεωνίδα Κουρή που 
χάρη στην διορατικότητα του υπάρχει 
σήμερα στις Αχαρνές το πιο σύγχρονο 
και πλήρως εξοπλισμένο Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο της Αττικής 
(εκτός των Αθηνών). Ο Λεωνίδας 
Κουρής υπήρξε Νομάρχης Ανατολικής 

Αττικής, Βουλευτής Αττικής και Δήμαρχος Αθηναίων. 
Τρίτον, τον Ευάγγελο Καραμανέ σημαίνον στέλεχος 
της Ακαδημίας Αθηνών και Διευθυντή του Κέντρου 
Λαογραφίας της Ακαδημίας, μεγάλο γνώστη της 
Ιστορίας, της Λαογραφίας και της Παράδοσης 
ολόκληρης της χώρας μας. Και τέταρτον, τον δικό μας 
Γιώργο Φυτά διακεκριμένο στέλεχος της Ι.Λ.Ε.Α. και 
Πρόεδρό της από το 2010 μέχρι το 2018. 

Το όλο εκδοτικό έργο θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα 
των εκδόσεων της Ι.Λ.Ε.Α. (οι εκδόσεις της Ι.Λ.Ε.Α. 
εδώ και πολλά χρόνια έχουν καταξιωθεί στην Ελληνική 
βιβλιογραφία και αποτελούν σημαντικότατο βοήθημα 
για ερευνητές και συγγραφείς). Το Λεύκωμα θα 
αποτελείται περίπου από 430 σελίδες. Την ημέρα της 
παρουσίασης και για να γίνει εφικτή η μεταφορά όσων 
συμπατριωτών το επιθυμούν, η Ι.Λ.Ε.Α. θα διαθέσει 
δωρεάν πούλμαν.  Μετά το τέλος της παρουσίασης 
θα ακολουθήσει δεξίωση στα μεγάλα εντευκτήρια του 
“ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ” με την βαρύτιμη διακόσμηση από 
παλαιά έπιπλα, καθρέφτες, τζάκια, πιάνα, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικούς αυθεντικούς, 
κλασικούς πίνακες της νεοελληνικής ζωγραφικής. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευτούν το 
Λεύκωμα της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
κατά την ώρα της εκδήλωσης στην αίθουσα του 
“ΠΑΡΝΑΣΟΥ”.  Η συνολική προσπάθεια δεν θα είχε 

τελεσφορήσει αν δεν υπήρχε η ευαισθησία 
για τον πολιτισμό και την λαογραφία των 
Αχαρνών του εθνικού ευεργέτη Αθανασίου 
Μαρτίνου.    

Η Ι.Λ.Ε.Α. σας περιμένει όλους στη 
μεγάλη γιορτή της. Η Ι.Λ.Ε.Α. σας 
περιμένει όλους στη Χριστουγεννιάτικη 
Αθήνα και στην μεγάλη καταστόλιστη 
αίθουσα εκδηλώσεων του “ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ”  
την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου. Θα είναι μια 
ξεχωριστή βραδιά, με την ιστορία, την 
λαογραφία και τις μνήμες να ξεδιπλώνονται 
μπροστά μας. 

Συλλογή Τάκη Πάγωνα, Αρχείο Ιστορική 
και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών.

Έλληνες αξιωματικοί του ιππικού, του πεζικού και του υγειονομικού φωτογραφίζονται στις 15 Μαρτίου 
του 1941 με φόντο τα υψώματα της Τρεμπεσίνας και Νεμέρκας και τη χαράδρα της Κλεισούρας. Πρώτος 
καθήμενος από αριστερά ο Υπίλαρχος Αγοραστόπουλος. Συλλογή Οικογένειας Στέφανου και Κωνσταντίνου 
Σωτήρχου, Αρχείο Ι.Λ.Ε.Α.

Η πρώτη προσπάθεια για Λαογραφικό Μουσείο στις 
Αχαρνές το 1979, οδός Θεοφράστου. 

3 Απριλίου 1941, Έλληνες στρατιώτες του 
πυροβολικού φωτογραφίζονται στην Αλβανία τρεις 
μέρες πριν επιτεθούν στην πατρίδα μας οι Γερμανοί, 
έχοντας στο κέντρο της φωτογραφίας τον ιερέα της 
πυροβολαρχίας. Συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τα 
Αρχεία της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
Αχαρνών. 
Μεταξύ των εικονιζομένων και ο συμπατριώτης μας 
Δημήτριος Ιωάννου Παπασωτηρίου. 
Συλλογή Ιωάννου Δημητρίου Παπασωτηρίου,  
Αρχείο Ι.Λ.Ε.Α. 

Εικονιζόμενος δεξιά 
καθιστός με μουστάκι 
ο Παγώνας Νικόλαος 
του Παναγιώτη 
(Νικοπαναγής).

 Μενιδιάτες στρατιώτες 
λίγο πριν τον πόλεμο του 
‘40. Αρχείο Ι.Λ.Ε.Α.

3 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο της 
πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με-

τρά ο Χρήστος Ντάνος με την εταιρεία του NTANOS 
CARS που έχει έδρα στις Αχαρνές, Λ. Δημοκρατίας 
176. Η NTANOS CARS μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια 
κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελα-
τών και να δημιουργήσει ένα δυνατό όνομα στην 
αγορά και πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. 
Ήδη οι πωλήσεις ΙΧ αυτοκινήτων από την NTANOS 
CARSέχουν τριψήφιο νούμερο, ενώ δεν είναι λίγες 
και οι φορές που ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δεν προ-
λαβαίνει να δημοσιεύσει τα νέα αυτοκίνητα που ει-
σάγει, αφού «κλείνονται» ακόμη και τηλεφωνικά!
Η NTANOS CARS πλέον είναι ταυτισμένη με τα 

καλύτερα αυτοκίνητα της αγοράς στις καλύτερες 
τιμές. Μοντέλα νέα ή παλαιότερα, ατρακάριστα, σε 
άψογη κατάσταση, με το «κλειδί στο χέρι» είναι τα 

αυτοκίνητα της NTANOS CARS που κάθε σχεδόν 
κάθε εβδομάδα διαθέτει και νέες μάρκες που καλύ-
πτουν όλα τα γούστα αλλά και όλες τις ανάγκες. 

Μία βόλτα από την NTANOS CARS θα σας πείσει 

τόσο για τα αυτοκίνητα που διαθέτει, όσο όμως και για 
την άψογη εξυπηρέτηση!
Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα Χρόνια Πολλά στην 

NTANOS CARS και Καλές Δουλειές! 

 NTANOS CARS: 3 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας 
στην πώληση & αγορά αυτοκινήτου! 
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Γιορτινό Τραπέζι: Συνταγές που θα σας μαγέψουν! 
Της Βίκυ Καράμπελα – Μίχα

Σαλάτα Χριστουγέννων
Υλικά
200 γρ. ρόκα
400 γρ. παντζάρια, βρασμένα
1 ρόδι, τα σπόρια του
2 καρότα
2 ραπανάκια
2 κ.σ. cranberries, αποξηραμένα
2 αχλάδια
100 γρ. Αμύγδαλα
100 γρ.blue cheese
Γιατο dressing
50 γρ. χυμό ροδιού
1 κ.σ. μουστάρδα
1 κ.σ. μέλι
αλάτι
πιπέρι
100 γρ. Ελαιόλαδο 
20-30 γρ. χυμό παντζαριού
Εκτέλεση

Κόβουμε σε λεπτές φέτες τα καρότα 
και τα ραπανάκια. Τα βάζουμε σε ένα 
μπολ με νερό και πάγο για λίγα λεπτά.

Σε μία πιατέλα απλώνουμε την ρόκα 
μας.

Κόβουμε τα παντζάρια σε κομμάτια 
και τα τοποθετούμε πάνω από την ρόκα 
μας.

Βάζουμε μία γκριλιέρα να κάψει σε 
μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Κόβουμε τα αχλάδια στα 4 και τα 
βάζουμε στην καυτή γκριλιέρα να 
πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές.

Όσην ώρα ετοιμάζονται τα αχλάδια 
ετοιμάζουμε το dressing μας.

Βάζουμε σε ένα μπολ τη μουστάρδα, 
το χυμό ρόδι, το μέλι, το αλάτι και το 
πιπέρι. 

Ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός.
Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε 

και προσθέτουμε σιγά σιγά το 
ελαιόλαδο μέχρι να έχουμε μια σάλτσα 
ομοιόμορφη.

Τέλος προσθέτουμε το πιπέρι 
ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και 
αφήνουμε στην άκρη.

Αφαιρούμε τις φέτες αχλαδιού από την 
γκριλιέρα και τις βάζουμε στην σαλάτα 
μας.
Προσθέτουμε και τις φέτες καρότου 
με τα ραπανάκια, αφού πρώτα τα 
στραγγίξουμε.
Ρίχνουμε από πάνω τους σπόρους από το 
ρόδι, σπάμε τα αμύγδαλα και τα ρίχνουμε 
στην πιατέλα.
Προσθέτουμε κομματάκια από το τυρί 
μας, περιχύνουμε με το dressing.

Γαλοπούλα γεμιστή
Υλικά
1 γαλοπούλα 3-4 κιλά
Γέμιση 
200 γρ μπέικον ψιλοκομμένο
400 γρ μανιτάρια 
200 γρ κεφαλοτύρι κομμένο κυβάκια
1/2 φλιτζάνι παρμεζάνα
2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
1 κουτάκι κρουτόν
1 φλ.τσαγιού ρύζι κίτρινο
αλατοπίπερο
μουστάρδα
λίγο βούτυρο και λίγο 
λάδι
χυμό από πορτοκάλια
και μανταρίνια
Εκτέλεση 

Σε ένα τηγάνι βάζουμε λίγο λάδι 
και τσιγαρίζουμε για 2 λεπτά τα 
κρεμμυδάκια, το μπέικον και τα 
μανιτάρια και κλείνουμε το μάτι.

Σε μια κατσαρολίτσα με νερό βράζουμε 
το ρύζι για 5 λεπτά.

Προσθέτουμε στο τηγάνι το μισό 
βρασμένο ρύζι, το κρουτόν και τα τυριά 
μας και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει 
καλά.

Πλένουμε την γαλοπούλα και 
την αφήνουμε να στραγγίξει. 
Αλατοπιπερόνουμε μέσα κι έξω το και 
το αλοίφουμε με το βούτυρο και τη 
μουστάρδα.

Γεμίζουμε την γαλοπούλα από το 
λαιμό και το κάτω μέρος της κοιλιάς. 
Κλείνουμε το άνοιγμα της κοιλιάς με 4-
5 οδοντογλυφίδες και γυρίζουμε και το 
λαιμό προς την πίσω πλευρά. Δένουμε 
τα πόδια και τις φτερούγες με σπάγγο.

Βάζουμε την γαλοπούλα στο φούρνο 
σε μια γάστρα αν χωράει ή σε ένα 
ταψί καλυμένο με αλουμινόχαρτο και 
ψήνουμε τόσες ώρες όσο είναι το βάρος 
του.

Κάθε 15 λεπτά ρίχνουμε χυμό από 
πορτοκάλι και μανταρίνι πάνω στην 
γαλοπούλα μας για να κάνει μια 
σκούρα πορτοκαλί κρούστα, τραγανή 
και πεντανόστιμη. Αν δεν έχει πάρει 
ροδοκόκκινο χρώμα, το τελευταίο 
μισάωρο το ψήνουμε ξεσκέπαστο.

Μόλις ψηθεί το αφαιρούμε προσεχτικά 
με 2 μεγάλες σπάτουλες και το 
τοποθετούμε σε μια μεγάλη πιατέλα.

Κορμός κάστανο
Υλικά:
100 γρ. κουβερτούρα 65%, 
ψιλοκομμένη
20 γρ. γάλα
100 γρ. βούτυρο, σε κύβους
50 ml amaretto
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
400 γρ. πουρέ κάστανο
100 γρ. ζάχαρη άχνη
1/4 κ.γ. κανέλα
1/4 κ.γ. τζίντζερ
50 γρ. φιστίκια Αιγίνης, ψιλοκομμένα
ξύσμα, από 1 πορτοκάλι
100 γρ. κουβερτούρα λευκή, 
ψιλοκομμένη

Για το γλάσο
1 κ.γ. κρέμα γάλακτος 35%
100 γρ. κουβερτούρα 65%
20 γρ. βούτυρο
ζάχαρη άχνη, για διακόσμηση
Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε την 
κουβερτούρα 65%, το γάλα, το βούτυρο 
και αφού το σκεπάσουμε με μια μεμβράνη 
τοποθετούμε στα μικροκύματα στα 700 
Watt για 1 ½ - 2 λεπτά.

Όταν λιώσει το μείγμα προσθέτουμε 
το αμαρέτο, τη βανίλια, τον πουρέ και 
ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί με ένα 
σύρμα.

Στη συνέχεια προσθέτουμε όλα τα 
υπόλοιπα υλικά, εκτός της λευκής 
σοκολάτας την οποία βάζουμε τελευταία 
στιγμή, για να μην μας λιώσει, και 
ανακατεύουμε καλά.

Σε μια φόρμα 20x10 εκατοστά στην 
οποία έχουμε στρώσει μεμβράνη, 
αδειάζουμε το μείγμα.

Βάζουμε στο ψυγείο για 24 ώρες.
Όταν παγώσει καλά ξεφορμάρουμε.

Για το γλάσο 
Σε ένα μπολάκι βάζουμε την κρέμα, τη 
σοκολάτα και το βούτυρο για 1 λεπτό στα 
700 Watt στα μικροκύματα να λιώσει.
Περιχύνουμε τη λιωμένη σοκολάτα στον 
κορμό και ξαναβάζουμε για 5-10 λεπτά 
στο ψυγείο για να παγώσει.
Σερβίρουμε με λευκή σοκολάτα 
προαιρετικά.

Σας εύχομαι Καλές Γιορτές! 
Γεμάτες Ελπίδα και δύναμη! Η 

θεία γέννηση να αναπτερώσει το 
ηθικό μας και το Νέο Έτος να 

είναι η απαρχή για πρόοδο! Υγεία 
και Ευτυχία για όλους!

MAGAZINO
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