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Σε έξαρση συνεχίζει να βρίσκεται η 

δραστηριότητα της εποχικής γρίπης στη 
χώρα μας, με τα περισσότερα κρούσματα 
να οφείλονται στον ιό τύπου Α και 
συγκεκριμένα A(H1N1) και A(H3N2). 
Τα σχολεία στους Δήμους Αχαρνών και 
Φυλής κλείνουν το ένα μετά το άλλο 
προκαλώντας την έντονη ανησυχία τόσο 
στους γονείς όσο και στο  εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Δήμοι, Περιφέρεια, 
Υπουργείο Υγείας βρίσκονται σε 
επαγρύπνηση καθώς δεν μπορούν να 
προβλέψουν ούτε πότε θα μπει «φρένο» 
στην εξάπλωση της γρίπης, αλλά και 
ούτε πώς να την περιορίσουν. 

Σύμφωνα με την τελευταία 
επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ), από τις 3 έως τις 
9 Φεβρουαρίου 2020, 
135 νέα κρούσματα 
ήταν θετικά για ιούς 
της γρίπης. Την ίδια 
εβδομάδα 24 άνθρωποι 
χρειάστηκαν νοσηλεία 
σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ο συνολικός αριθμός 
των θανάτων από επιπλοκές 
της γρίπης, πλέον ανέρχεται σε 
53. Πρόκειται για 28 άνδρες και 25 
γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 4 έως 
91 έτη, μέση ηλικία 68 έτη και διάμεση 

75 έτη. Τα 50 (94,3%) από 
τα 53 κρούσματα ανήκαν 

σε κλινική ομάδα 
υψηλού κινδύνου. 
Εμβολιασμένοι ήταν 
οι 18 (36%).

Ο ΕΟΔΥ τονίζει 
ότι παραμένουμε σε 

περίοδο πολύ υψηλής 
δραστηριότητας της 

γρίπης στην Ελλάδα και 
ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός 

είναι ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης, 
καθώς χτίζει «τείχος προστασίας» του 
πληθυσμού.

Ειδικότερα, ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι το 
αντιγριπικό εμβόλιο μειώνει σημαντικά 
τον κίνδυνο νόσησης και ιδιαίτερα 
βαριάς νόσησης και θανάτου από τη 
γρίπη. Γι’ αυτό και συνιστάται ιδιαίτερα 
για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και 
τους επαγγελματίες υγείας.

Πέραν του αντιγριπικού εμβολίου, το 
επόμενο μέτρο προστασίας από τη γρίπη 
είναι η σχολαστική τήρηση των κανόνων 
υγιεινής. Επίσης, όποιος εκδηλώνει 
συμπτώματα από το αναπνευστικό 
(όπως βήχας, καταρροή, πυρετός), θα 
πρέπει απαραιτήτως να παραμένει στο 
σπίτι μέχρι και ένα 24ωρο μετά την 
ύφεση των συμπτωμάτων, ώστε να μη 
μεταδώσει τον ιό σε άλλους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η νοσηρότητα 
και η θνητότητα που παρατηρείται φέτος, 
είναι αντίστοιχη με άλλες χρονιές.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Κλείνουν τα σχολεία λόγω γρίπης 
– Πρόληψη για να σταματήσει η εξάπλωση 

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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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

              Τραγουδοποιήματα

Τι να πω για το όνειρο 
Στο ψέμα είναι γραμμένο 
Έτσι το νιώθω όμορφο 
Σαν άστρο αναμμένο 

Στο ψέμα γράψε τάμα μου 
Και θα σε περιμένω

Θα ακροβατώ στο όνειρο 
Σαν άστρο ξεχασμένο 

Πετώ ψηλά στα σύννεφα
Μα τ’ άστρα δεν τα φτάνω 

Να κατακτήσω τα ψηλά 
Και κάστρα να τα κάνω 

Κι όλα αυτά σαν μια αγκαλιά 
Στο ψέμα είναι γραμμένα 

Εκεί που ανθίζουν τα όνειρα 
Και είναι ευτυχισμένα 

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ  ΒΡΕΤΤΟΥ 

Η αλήθεια 
Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου 

              ΣΚΕΨΕΙΣ… 

Άραγε τι δημιουργεί τον παλμό μίας χορδής που αντα-
νακλά τον ήχο της ψυχής? 
Τον ρυθμό που βγάζει αγαλλίαση στο πυρετό της κα-
θημερινότητας τις αισθήσεις που δαμάζουν τα πρό-
στυχα θέλω μίας γαληνεμένης νύχτας που ξενυχτά 
κάτω από άστρα που ερωτοτροπούν 
κάνοντας τον ουρανό να μοσχοβολά έρωτα αντάρτη, 
μια χορδή που νιώθεις τον παλμό της με τις άκρες των 
δακτύλων  να πάλλεται όπως το αίμα στην καρωτίδα 
στιγμή που η ανάσα σου γλυστρά στο λαιμό, 
κάνοντας τα λυτά μαλλιά, χέρια πάνω στο ιδρωμένο 
στήθος σου.
Μονοπάτι θα κινήσω να βρω ανακαλύπτοντας ίσως 
το μυστήριο ενός ρολογιού που κάνοντας ήχο την ώρα 
αφήνει αμφιβολίες στο τώρα της ζωής. 
Και φτάνοντας το ταξίδι στο τέλος  
ανοίγοντας τα αυτιά στον ήχο της ψυχής 
μια μελωδία νιώσω συνθεμένη μόνο για την δική μου 
ακοή  ανοίξω τα χέρια αγκαλιά, 
έναν ήλιο να κλείσω που η χρυσοκόκκινη μορφή του 
γίνει ένα με την αγαλλίαση μου
την ίδια με εκείνη που ξεπροβάλει από τα μάτια μου, 
όταν αράδες γράφω με το μελάνι για αισθήματα άτολ-
μα ξεπηδώντας σκέψεις, εικόνες, επιθυμίες 
στίχους τα κάνω πάνω στο λευκό σεντόνι που ξαπλώ-
νει η ανάμνηση.

MariaAnagnostopoulou 15-6-17
Το ποίημα είναι κατοχυρωμένο Θρησκεία και Πολιτισμός στις Αχαρνές συμπορεύονται. 

Εξαιρετική φωτογραφία από την ΙΛΕΑ  

ΦΩΤΟ ΜΗΝΑ
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Ένας νέος γευστικός παράδεισος δημιουργήθηκε 
στις Αχαρνές! Και το όνομα αυτού: «MOOD for 

FOOD»! Ο χώρος όπου η γεύση σε συνδυασμό με την 
ποιότητα βρήκαν την θέση τους και πλέον το ερώτημα 
που θα βρω γνήσιο «μαμαδίστικο» μαγειρευτό φαγητό 
όλες τις ώρες της ημέρας απαντιέται με μία φράση 
«MOOD for FOOD». Όμως και οι λάτρεις των 
ψητών δεν θα μείνουν παραπονεμένοι, αντιθέτως! 
Το χειροποίητο κεμπάπ, αλλά και τα λαχταριστά 
καλαμάκια έρχονται για να δέσουν αρμονικά σε ένα 
χορταστικό, απολαυστικό σουβλάκι. Ένα είναι βέβαιο, 
δεν θα μείνετε μόνο σε ένα!!! 

Το «MOOD for FOOD» άνοιξε πριν λίγες μέρες και 
είναι στελεχωμένο από γνώστες τόσο της ελληνικής 

παραδοσιακής κουζίνας, όσο όμως και του grill, που 
με μεράκι δημιουργούν καθημερινά συνταγές που θα 
λατρέψετε. Παστίτσιο, μουσακάς, μοσχαράκι στιφάδο, 
όσπρια και λαδερά, πιάτα που όλοι αγαπάμε αλλά λόγο 
χρόνου δεν προλαβαίνουμε να φτιάξουμε σπίτι μας 
είναι μόνο ορισμένες από τις συνταγές που θα βρείτε. 
Τώρα το «MOOD for FOOD» κάνει την διατροφή μας 
ακόμη πιο εύκολη, αλλά και σίγουρα πιο υγιεινή αφού 
οι πρώτες ύλες και ο τρόπος παρασκευής των συνταγών 
είναι όλες προσεγμένες μία προς μία. 

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το «MOOD for FOOD», 
βρίσκεται σε ένα νέο, φρέσκος, μοντέρνο χώρο, στην 
Λ. Ιωνίας 44 στις Αχαρνές (κοντά στο Δημαρχείο), 
ή τηλεφωνήστε στο 2102442341 για να μάθετε τα 

πιάτα ημέρας, ή για να παραγγείλετε τα ήδη λατρεμένα 
σουβλάκια και σάντουιτς του!

Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα καλές δουλειές, αν και η 
επιτυχία αν κρίνουμε από τα προϊόντα είναι δεδομένη!

MOOD for FOOD: Μαγειρευτά σαν της μαμάς 
και το καλύτερο κεμπάπ της πόλης ήρθαν! 

MOOD for FOOD: Μαγειρευτά σαν της μαμάς 
και το καλύτερο κεμπάπ της πόλης ήρθαν! 

Λ. Ιωνίας 44 στις Αχαρνές (κοντά στο Δημαρχείο), 
ή τηλεφωνήστε στο 2102442341
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Μετά την λιτανεία της ιερής εικόνας του Αγ. Βλασίου ο ποιμενάρχης 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως κκ. 

Αθηναγόρας βρέθηκε με τον Κλήμη Κολιό (τ. Πρόεδρο ΛΦΜ Αχαρνής – 
ParnesNews) και συζήτησαν για ποικίλα θέματα μαζί με τον Προϊστάμενο 

Αγ. Βλασίου π. Ιωάννη

Υπό την καθοδήγηση του Πρωτοσύγκελου 
π. Νικόδημου Αθανασίου οι δεκάδες ιερείς 

λάμπρυναν τον εορτασμό του Πολιούχου Αγ. 
Βλασίου την παραμονή 

Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας κυριολεκτικά πήρε «Άριστα» για την 
διοργάνωση του εορτασμού του Αγ. Βλασίου!

Παλιές «καραβάνες» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
που λείπουν πολύ από τα κέντρα αποφάσεων. 

Ο τ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης 
Γρηγοριάδης με τον τ. Αντινομάρχη Γιώργο Φυτά! 

Οι γυναίκες της ΙΛΕΑ είναι γνωστό πως πάντα κλέβουν την παράσταση! 

Υπάρχουν κάποιες παρουσίες στις Αχαρνές που η διαδρομή τους δείχνει πως έχουν κερδίσει τον τίτλο 
ΚΥΡΙΑ με διακριτικότητα, σκληρή δουλειά και όχι «φαμφάρες» παραδείγματα προς μίμηση! 

Ο πολιτισμός ενώνει ακόμη και τους πολιτικά 
αντίπαλους! 

Περήφανοι όλοι οι γονείς για τα παιδιά τους! Ακόμη 
περισσότερο όταν τα καμαρώνουν να τιμούν τις 

παραδόσεις όπως ο συντοπίτης μας Γιώργος Σύρμας

Η πιο ευχάριστη στιγμή για την Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών, τα εγκαίνια 

των δικών της γραφείων στο Ολυμπιακό Χωριό!
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Οι εορτασμοί του Πολιούχου των Αχαρνών Αγίου Βλασίου 
φέτος πραγματοποιήθηκαν στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Κωνσταντίνου στο κέντρο της πόλης, λόγω της ακαταλληλότητας 
του κεντρικού ναού που επλήγη από τον σεισμό το περασμένο 
καλοκαίρι.

Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. 
Αθηναγόρας, πλαισιωμένος από δεκάδες ιερείς και εκατοντάδες 
πιστούς, στον μικρό χώρο του παρεκκλησίου. Ο κ. Αθηναγόρας 

στο κήρυγμά του τόνισε ιδιαίτερα ότι ο άνθρωπος είναι εγγυητής 

της ενότητας μεταξύ των κτισμάτων της φύσης καθώς αποτελεί 
την κορωνίδα της δημιουργίας του κόσμου, πρόσθεσε ότι «ο 
σήμερα εορταζόμενος Άγιος Βλάσιος έρχεται να μας δείξει 
από που ξεφύγαμε και δεν αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση 
στην οποία βρισκόμαστε. Ο ιερός υμνωδός έρχεται μέσα από 
τα τροπάρια του εσπερινού να μας δείξει ότι ο άνθρωπος είναι 
ο εγγυητής της ισορροπίας μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος είναι η 
κορωνίδα της δημιουργίας του κόσμου». Έκλεισε λέγοντας πως 
«Ο Άγιος Βλάσιος δεν είναι απλά ένας ασκητής, ή ένας απλός 
ιερομάρτυρας. Είναι το πρόσωπο που αντικατοπτρίζει στον 
καθένα από εμάς την αλήθεια που έχει το ανθρώπινο γένος. 
Ότι ο άνθρωπος είναι εγγυητής ενότητος πάνω στην ανθρώπινη 
κτίση και εγγυητής ισορροπίας της φύσης. Να μην κερδίζουμε 
σε βάρος της φύσης, αλλά να κερδίσουμε κάτι που τελικά θα 
μείνει εδώ. Την ισορροπία του εαυτού μας, την ισορροπία της 
φύσης και την ισορροπία της επικοινωνίας με τον Θεό για να 
θυμάται τον λόγο που τον έπλασε ο Θεός. Να είναι ισορροπιστής 
της Δημιουργίας».

Την κυριώνυμο ημέρα τελέστηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στην οποία προεξήρχε ο Μητροπολίτης κκ. Αθηναγόρας. 

Ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Βλασίου στους 
δρόμους των Αχαρνών, συνοδεία εκατοντάδων πιστών. Την 
εικόνα μετέφερε άγημα της Αεροπορίας, ενώ παρευρέθηκαν η 
φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών και του Λιμενικού Σώματος, 
καθώς και πολιτιστικοί σύλλογοι. Ο κ. Αθηναγόρας ευχαρίστησε 
όλους τους παρευρισκομένους τοπικούς άρχοντες, βουλευτές 
και εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ευχήθηκε την 
άμεση αποκατάσταση των ζημιών του Ναού.

Η λιτάνευση κατέληξε στο ναό του Αγίου Βλασίου στην 
κεντρική πλατεία, όπου η εικόνα του Αγίου Βλασίου και 
τεμάχια λειψάνων τέθηκαν προς προσκύνηση.

Από εκεί και πέρα πραγματοποιήθηκε ένα μικρό πανηγύρι, 
καθώς η ΔΗΚΕΑ έστησε εξέδρα στην οποία χόρεψαν 
παραδοσιακούς χορούς το Λύκειο Ελληνίδων, η Εύξεινος 
Λέσχη Καπετάν Ευκλείδης, οι Θεσσαλοί Αχαρνών και οι 
Κρήτες Αχαρνών. Ενώ ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Νίκας είχε 
προετοιμάσει και ένα μικρό κέρασμα για όλο τον κόσμο.

Με λαμπρότητα οι Αχαρνές τίμησαν 
τον Πολιούχο Άγιο Βλάσιο
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Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής 
Κυριάκος Πιερρακάκης δεν ξεχνά την 
πόλη που ζει με την οικογένεια του κι 
αυτό ειδικά τους τελευταίους μήνες 
το έχει αποδείξει πολλές φορές. Μετά 
τις επανειλημμένες επισκέψεις του 
Δημάρχου Αχαρνών στον συντοπίτη 
Υπουργό για θέματα που αφορούν τις 

Αχαρνές, ο δεύτερος ανταποκρίθηκε με 
χαρά στο κάλεσμα για τον εορτασμό 
του Πολιούχου της πόλης των Αχαρνών 
Αγίου Βλασίου. 

Ανήμερα του εορτασμού ο Υπουργός 
παρευρέθηκε συνοδευόμενος από τον 
Δήμαρχο κ Σπύρο Βρεττό και τον 
Αντιδήμαρχο Διοίκησης κ Νίκο Δαμάσκο 

στο Παρεκκλήσιο του Αγ. Κων/νου 
και Ελένης όπου πραγματοποιήθηκε η 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργιά υπό τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κκ. Αθηναγόρα.

Κατά την έξοδο του Υπουργού ο 
Δήμαρχος έδωσε εκ μέρους του Δήμου 
τιμητική πλακέτα ευχαριστώντας τον για 
την βοήθεια που προσφέρει στον Δήμο 
Αχαρνών.

Ο Υπουργός Πιερρακάκης στον εορτασμό 
του Πολιούχου Αχαρνών Αγ. Βλασίου 
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ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ: Παραδοσιακές Ντόντιλιες, 
εκλεκτοί χαλβάδες και όσπρια μας περιμένουν!

Τριώδιο, τυρινή και Τσικνοπέμπτη δίχως 
ντόντιλιες δεν γίνεται! Αυτό το γνωρίζουμε 

όλοι όσοι ζούμε στις Αχαρνές, στην Φυλή και 
στο Καματερό. Το παραδοσιακό ζυμαρικό των 
αρβανιτών, ένα έδεσμα που εδώ και εκατοντάδες 
χρόνια δεν λείπει ποτέ από τα αποκριάτικα τραπέζια 
έρχεται ακόμη πιο εύκολα στα σπιτικά μας! Παρότι 
το ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ της ΛέταςΤσαφαντάκη 
και του Θέμη Παπαδόπουλου ανακαλύπτει κάθε 
κρητικό γευστικό διαμάντι, αυτή την φορά δεν 
αντιστάθηκαν ούτε οι ίδιοι στον πειρασμό και 
έφεραν στο κατάστημά τους τις φρεσκότερες, 
γευστικότερες παραδοσιακές ντόντιλιες που 

έχετε ποτέ γευτεί. Η διαδικασία παρασκευής 
της ντόντιλιας ή τζόλιας, είναι χρονοβόρα, θέλει 
γνώση αλλά κυρίως μεράκι. Όμως, το ΚΛΑΣΙΚΑ 
ΚΡΗΤΙΚΑ φέρνουν ειδικά γι’ αυτές τις μέρες 
τις καλύτερες φρεσκοκατεψυγμένες ντόντιλιες 
κάνοντας εύκολη την ζωή μας αλλά δίνοντας και 
γεύση στα αποκριάτικα καθημερινά μας τραπέζια! 

Ένα βήμα πριν την Σαρακοστή και οι εκπλήξεις 
από το ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ δεν τελειώνουν εδώ! 

Η Λέτα και ο Θέμης έφεραν από την Θεσσαλονική 
στις Αχαρνές τους πιο γευστικούς, ολόφρεσκους, 
χειροποίητους χαλβάδες που έχετε δοκιμάσει 
ποτέ. Με γεύση πορτοκάλι – σοκολάτα, φιστίκι ή 
γκράνμπερι είναι βέβαιο πως στη νηστεία δεν θα 
σας λείψει ένα υπέροχο υγιεινό γλύκισμα που… 
λιώνει στο στόμα!

Για το τέλος αφήσαμε την τεράστια επιλογή 
από λαχανικά φροντισμένα με αγάπη σε τουρσί 
εκδοχές, ελιές, όσπρια απ’ όλη την Ελλάδα, 
ευκολομαγείρευτα, συλλεγμένα ένα – ένα, 
νηστίσιμοι τραχανάδες και ζυμαρικά σε απίστευτες 
γεύσεις, αλλά και γλυκά του κουταλιού και ταχίνι 
μόνο για εσάς και τους αγαπημένους σας! 

Καλή Σαρακοστή με υγεία από το ΚΛΑΣΙΚΑ 
ΚΡΗΤΙΚΑ, που άλλου Βουλγαροκτόνου 23 στο 
Κέντρο τω Αχαρνών τηλέφωνο για παραγγελίες: 
2102406026
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Παρά τα άθλια οικονομικά που παρέλαβε η νέα 
Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών 
Αγγελική Ζαχαριάδη, δεν το βάζει κάτω αντιθέτως 
υπερμάχεται των δικαιωμάτων των παιδιών των 
Αχαρνών. Με σύνθημα «όλα για τα παιδιά» 
η Αγγελική Ζαχαριάδη σε κλίμα ενότητας 
πραγματοποίησε μια λιτή αλλά ζέστη εκδήλωση 
στον χώρο του 1ου παιδικού σταθμού με αφορμή 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας 
ανάμεσα σε εργαζομένους και διοικητικά στελέχη 
της ΔΗΦΑ. Η εκδήλωση αυτή ωστόσο ήταν 
εκτός από εθιμοτυπική και ουσιαστική, καθώς η 
Πρόεδρος
άνοιξε τα χαρτιά της τονίζοντας πως θα γίνουν 

ριζικές αλλαγές για το καλό των παιδιών των 
παιδικών σταθμών και των Αθλητικών κέντρων. 

Προτεραιότητα της διοίκησης του Σπύρου 
Βρεττού είναι η νέα γενιά, που όπως τόνισε είχε 
παραμεληθεί τα τελευταία χρόνια.
«Θα κάνω ότι είναι δυνατόν ώστε να μην λείψει 

τίποτα από τα παιδιά των παιδικών σταθμών, από 
τα παιδιά μας! Θα είμαι δίκαιη και θα διεκδικήσω 
όσα περισσότερα μπορώ για τα παιδιά. Φυσικά η 

αξιοποίηση των υπαρχόντων Αθλητικών Χώρων 
αλλά και η δημιουργία νέων είναι το μεγάλο 
μου στοίχημα που όμως με την συνεργασία και 
των συναδέλφων Αντιδημάρχων πιστεύω θα τα 
καταφέρω! Τέλος δεν θα παραλείψω στιγμή την 
στήριξη της Τρίτης ηλικίας μέσω των ΚΑΠΗ 
αφού είναι οι άνθρωποι που μας έφεραν στην ζωή 
αλλά κυρίως οι άνθρωποι που μας στήριξαν και 
μας στηρίζουν!» δήλωσε η Πρόεδρος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκτός από 

τους εργαζόμενους οι Αντιδήμαρχοι κκ. Νίκος 
Δαμάσκος, Γιώργος Σιδηρόπουλος και Νίκος 
Ξαγοράρης καθώς και οι Πρόεδροι ΑΡΩΓΗΣ 
κ. Μαρία Μπούκη και Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβαθμιας Σχ. Επιτροπής κ. Χαράλαμπος 
Ορφανίδης και Ιωάννης Μίχας.

Όλα για τα παιδιά μας-Το σύνθημα της νέας 
προέδρου της ΔΗΦΑ Αγγελικής Ζαχαριάδη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γλέντησαν με την ψυχή τους 
τα μέλη των ΚΑΠΗ Αχαρνών 

Μία μεγάλη παρέα έγιναν τα μέλη των ΚΑΠΗ του 
Δήμου Αχαρνών, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, με αφορμή την κοπή 
της Βασιλόπιτας τους. Χορός, τραγούδι και γλέντι που 
διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ ήταν τα χαρακτηριστικά 
μίας εκδήλωσης που σίγουρα δεν θύμιζε σε τίποτα 
την έννοια «Τρίτη ηλικία», αντιθέτως τα μέλη των 
ΚΑΠΗ απέδειξαν και με το παραπάνω πως διαθέτουν 
όρεξη για ζωή, τσαγανό για να μην το βάζουν κάτω 
στα δύσκολα και κυρίως αισιοδοξία. Η Πρόεδρος 
της ΔΗΦΑ κ. Αγγελική Ζαχαριάδη συνάντησε 
για πρώτη φορά επίσημα μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων της τα μέλη των ΚΑΠΗ και με ιδιαίτερη 
συγκίνηση δεσμεύτηκε πως από την θέση που της 
εμπιστεύτηκε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, θα κάνει 
τα πάντα ώστε κάθε μέρα στα ΚΑΠΗ να είναι και 
μία μικρή γιορτή! Όμως, δεν έμεινε μόνο σ’ αυτό, 
γνωρίζοντας πως οι ηλικιωμένοι μας ταλαιπωρούνταν 
με τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων, αλλά και τις 
επισκέψεις στους γιατρούς, η Πρόεδρος επεσήμανε 
πως κάθε ΚΑΠΗ θα αποκτήσει ότι χρειάζεται ώστε 
κανένας ηλικιωμένος να μην στερείτε των ιατρικών 
υπηρεσιών. 

«Μας μεγαλώσατε, μας φροντίσατε, πολλοί από εσάς 
λόγω της οικονομικής κρίσης συνεχίζεται να στηρίζεται 
οικονομικά ακόμη τα παιδιά και τα εγγόνια σας, γι’ 
αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους είμαι υπερήφανη 
που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Αλλά ταυτόχρονα και 
χαρούμενη γιατί στόχος της δημοτικής αρχής είναι 

να ελαφρύνουμε λίγο τις πλάτες 
σας από τα προβλήματα και 
να γίνει η ΔΗΦΑ σαν την 
στοργική αγκαλιά που κάνετε 
στα παιδιά σας!» δήλωσε η 
Πρόεδρος κ. Ζαχαριάδη.  

Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν οι 
Αντιδήμαρχοι κκ. Μιχάλης 
Βρεττός, Γιώργος Πετάκος, 
ΛουίζαΚοσμίδου, Άγγελος 
Αραμπατζής, η Πρόεδρος ΑΡΩΓΗΣ 
Μαρία Μπούκη, ο Πρόεδρος ΔΗΚΕΑ Γιάννης 
Νίκας, ο Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχ. Επιτροπής 
Ιωάννης Μίχας, ο Αντιπρόεδρος ΔΗΦΑ κ. 
Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, ο Ειδικός σύμβουλος 
Δημάρχου  ΙωάννηςΚατσανδρής, ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Μιχάλης Χριστοφορίιδης και 

η Προϊστάμενη Παιδικών Σταθμών – Αθλητικών- 
ΚΑΠΗ Στέργιου Αφροδίτη.
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Να ανοίξουν το Βαμβακάρειο Ίδρυμα 
παλεύουν Σπύρος Βρεττός & Μαρία Μπούκη

Το Βαμβακάρειο Ίδρυμα, που θα φιλοξενεί άτομα με 
αναπηρία όταν αυτά μείνουν μόνα στην ζωή, μαζί με το 
ΚΑΜΕΑ Αρωγή αποτελούν τα διαμάντια ανθρωπιάς 
όχι μόνο των Αχαρνών, αλλά όλης της Αττικής. 
Δυστυχώς,όμως, παρότι το Βαμβακάρειο είναι έτοιμο 
εδώ και χρόνια αλλά δεν μπορεί για γραφειοκρατικούςκαι 
οικονομικούς λόγους να λειτουργήσει. 

Τη βούλησή του να βρεθούν πόροι, ώστε να 
λειτουργήσει το «Βαμβακάρειο Ίδρυμα» που έχει 
δημιουργηθεί στη συνοικία της Αυλίζας, για την 

υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με αναπηρία με 
στόχο τη διασφάλιση τους, όταν οι γονείς θα είναι 
ανήμποροι ή θα έχουν φύγει από τη ζωή, εξέφρασε ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. 

Συγκεκριμένα ο Σπύρος Βρεττός ανέφερε στην κοπή 
πίτας της ΑΡΩΓΗΣ:

Η “Αρωγή” αποτελεί ένα στολίδι ανθρωπιάς και 
συνεισφοράς προς τον συνάνθρωπο. Στα σχέδια μας να 
αναζητήσουμε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους 
με σκοπό να ξεκινήσει επιτέλους επίσημα η λειτουργία 

το Βαμβακάρειου Ιδρύματος. Θερμά συγχαρητήρια 
στην Πρόεδρο Μαρία Μπούκη, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αρωγής και φυσικά ένα μεγάλο μπράβο 
στους αγωνιστές της ζωής και τους γονείς τους, που 
χρωματίζουν αυτή την όμορφη προσπάθεια.

Ήδη από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων 
της η Πρόεδρος Μαρία Μπούκη πραγματοποιεί επαφές 
με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να βρεθεί 
άμεσα μία λύση και να καλυφθεί η βιωσιμότητα του 
Βαμβακάρειου Ιδρύματος. 
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Μετά από 41 χρόνια επιτυχημένης 
επαγγελματικής παρουσίας όχι μόνο στις 
Αχαρνές, αλλά σε ολόκληρη την Αττική, ο 

Κωνσταντίνος Παγώνας μεταφέρθηκε σε ένα Τεχνικό 
Πολυκατάστημα που θα λύσει τα χέρια κάθε τεχνίτη! 
Ένας νέος, μεγάλος χώρος στην οδό Δεκελείας 113 
φιλοξενεί ότι χρειάζεται ο τεχνίτης για να επισκευάσει 
ή να δημιουργήσει στην οικία ή την επιχείρησή του. 

Το όνομα ΠΑΓΩΝΑΣ είναι εδώ και δεκαετίες 
συνώνυμο των εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών. 
Πλέον όμως στο νέο Πολυκατάστημα μπορείτε να βρείτε 
κυριολεκτικά τα πάντα! Είδη κιγκαλερίας, χρώματα, 
εργαλεία, βιομηχανικά είδη, κόλλες πλακιδίων, 
στόκους, διακοσμητικά, μονώσεις, όλα στις καλύτερες 
τιμές της αγοράς. Το ιδιαίτερο στο Πολυκατάστημα 

ΠΑΓΩΝΑΣ είναι πως ακόμη και αν δεν είστε οι ίδιοι 
τεχνίτες, ειδικοί θα σας συμβουλέψουν με συνέπεια 
και εγγύηση για ότι χρειαστεί να κατασκευάσετε, 
γλυτώνοντας σας από περιττά έξοδα και λάθος αγορές. 
Η εξαιρετική εξυπηρέτηση είναι ένα 
από τα βασικά χαρακτηριστικά της 
εταιρείας κάτι που αποδεικνύεται 
άλλωστε από την πολύχρονη 
παρουσία της στον χώρο της 
οικοδομής. 

Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα 
Καλές δουλειές με την 
επιτυχημένη πορεία να 
συνεχιστεί για πολλά ακόμη 
χρόνια! 

 ΠΑΓΩΝΑΣ: Ένα Τεχνικό  Πολυκατάστημα 
άνοιξε τις πύλες του στις Αχαρνές
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Ενέδρα θανάτου 
στο κέντρο των Αχαρνών 

Ρεπορτάζ Αντρέας Ντίνης
Έξαρση παρατηρείται το τελευταίο διάστημα 

στην εγκληματικότητα σε Ανατολική και Δυτική 
Αττική με το αστυνομικό δελτίο να έχει σχεδόν 
σε καθημερινή βάση περιοχές όπως οι Αχαρνές, 
το Ζεφύρι και τα Άνω Λιόσια. Απόπειρες 
δολοφονίας, κλοπές, διαρρήξεις, ένοπλες ληστείες 
σε πεζούς, αλλά και καταστήματα συνθέτουν το 
σκηνικό τρόμου, παρά τις μεγάλες προσπάθειες 
που γίνονται από την Αστυνομία. 
Τελευταίο περιστατικό που έκανε για ακόμα 

μια φορά την περιοχή των Αχαρνών πρώτο θέμα 
στα δελτία ειδήσεων, ήταν η ενέδρα θανάτου που 
στήθηκε έξω από το Δημαρχείο της πόλης σε έναν 
51χρονο ομογενή.
Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας 10/02 έξω 

από πρακτορείο ΟΠΑΠ στην οδό Φιλαδελφείας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της Parnes News, οι δύο 
δράστες περίμεναν για τουλάχιστον 2 ώρες έξω 
από το πρακτορείο, έως ότου εμφανιστεί ο Ι.Ο.  51 
ετών θύμα τους που βρισκόταν σε γραφείο πάνω 
από το πρακτορείο. Ο ομογενής είχε παρκάρει το 
πολυτελές τζιπ του στο πάρκινγκ του Δημαρχείου. 
Οι δράστες που τον παρακολουθούσαν, σταμάτησαν 
δίπλα του μόλις τον είδαν, τον άφησαν να ανοίξει 
το αμάξι και τον πυροβόλησαν.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Parnes 

News, όταν ο 51χρονος βγήκε από το γραφείο του, 
ο ένας από τους δύο άντρες που επέβαιναν στη 
σταθμευμένη μηχανή  τύπου enduro και μάρκας 
KTM άνοιξε πυρ εναντίον του, ενώ του απέσπασαν 

τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό.  Μία σφαίρα 
πέτυχε τον ομογενή στο κεφάλι. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, πέρασε ελάχιστα εκατοστά από το 
μάτι του ενώ αυτό που φαίνεται πως του έσωσε 
την ζωή ήταν το γεγονός πως εκείνη την ώρα 
μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο. Ο  51χρονος 
νοσηλεύεται εν ζωή στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς 
σαν από θαύμα. Ο άντρας που έγινε στόχος των 
ενόπλων είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές  
για διάφορα ζητήματα, όμως παρά το μητρώο του 
είναι ιδιαίτερα  αγαπητός στην τοπική κοινωνία 
των Αχαρνών.

Ανήλικοι εγκληματίες 
συνελήφθησαν… 

Λίγες μέρες νωρίτερα το Τμήμα Ασφαλείας 
Αχαρνών εξάρθρωσε σπείρα ανηλίκων που έκλεβαν 
πεζούς αλλά και οδηγούς οχημάτων. Συνελήφθησαν 
πέντε άτομα ηλικίας από 13 έως 17 ετών, ενώ 
ταυτοποιήθηκαν ακόμη τρία. Οι αστυνομικοί τους 
εντόπισαν το απόγευμα της Παρασκευής (07/02) στον 
καταυλισμό της Αγίας Σωτήρας, μετά από ληστεία 
σε βάρος οδηγού αυτοκινήτου.
Η αδίστακτη σπείρα των ανηλίκων ανέκοψε την 

πορεία του οχήματος, μπήκαν μέσα στο αμάξι και 
αφού τον χτύπησαν του αφαίρεσαν το κινητό του 
τηλέφωνο. Στη συνέχεια τον έβγαλαν από το αμάξι τον 
έριξαν στο έδαφος και του έκλεψαν το πορτοφόλι.
Η δράση τους είχε ξεκινήσει πριν από πέντε 

τουλάχιστον μήνες, με τους ανήλικους να έχουν ως 
ορμητήριο τον καταυλισμό της Αγίας Σωτήρας.
Κατά τη διάπραξη των ληστειών, δεν δίσταζαν 

να χτυπούν τα θύματά τους, προκειμένου να τους 
αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και κινητά 
τηλέφωνα.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί 

10 ληστείες σε πεζούς, μεταξύ των οποίων σε 
ηλικιωμένες και ανήλικο, 6 ληστείες σε διερχόμενους 
οδηγούς, 3 ληστείες σε διανομείς φαγητού, 2 ληστείες 
σε βάρος γυναικών από την αμαξοστοιχία στο 
σταθμό των Αχαρνών και 2 κλοπές. Οι αστυνομικοί 
ερευνούν τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες 
έκνομες ενέργειες.

Η ΕΛ.ΑΣ. ετοιμάζει 
βάση δεδομένων 

για να αντιμετωπίσει 
την εγκληματικότητα 

των Ρομά
Η Ελληνική Αστυνομία δημιουργεί βάση δεδομένων 

για την παραβατική και εγκληματική συμπεριφορά 
Ρομά κακοποιών! Τα τελευταία χρόνια η ΕΛ.ΑΣ. 
αποτυπώνει στις ετήσιες εκθέσεις του οργανωμένου 
εγκλήματος, σε ηλεκτρονική εφαρμογή με 
καταχωρίσεις ανά αδίκημα, φύλο, ηλικία και 
υπηκοότητα για κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας.
Ωστόσο, το οξύμωρο στην υπόθεση είναι ότι αν και 

διαπιστώνεται αυξητική τάση της τάξης του 60% 
σε αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας από Ρομά, στις 
εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. δεν επισημαίνεται η φυλετική 
ομάδα τους, με αποτέλεσμα για τα αδικήματα στα 
οποία διαπιστωμένα συμμετέχουν να καταχωρίζονται 
ως «ημεδαποί» και η συμμετοχή τους στην 
εγκληματικότητα να είναι σχεδόν… μηδενική!
Με απόφαση της ηγεσίας άρχισε ήδη η δημιουργία 

εφαρμογής στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., με 
καταγραφή της παραβατικότητας Ρομά. Πρόκειται 
για καταγραφή του ιστορικού δράσης σεσημασμένων 
και όλων όσοι συλλαμβάνονται καθημερινά, 
σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης αλλά και 
σχηματοποίησης των ομάδων, μέσω των οποίων 
δρουν υπό καθοδήγηση. Η «απογραφή» άρχισε από 
τη δυτική Αττική, με πρόθεση να επεκταθεί σύντομα 
και στις υπόλοιπες Διευθύνσεις Αστυνομίας.
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Έκτακτη σύσκεψη Δημάρχου 
Αχαρνών - Αντιδημάρχων με 

αφορμή την δολοφονική επίθεση
Έκτακτη σύσκεψη της εκτελεστικής επιτροπής 

του Δήμου Αχαρνών συγκάλεσε αργά το 
απόγευμα της Τρίτης 11/2 ο Δήμαρχος κ. Σπύρος 
Βρεττός.

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, είναι να λυθεί 
ολοκληρωτικά το πρόβλημα της παραβατικότητας 
στην πόλη και οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες 
και μετρήσιμες. Ταυτόχρονα, τηλεφωνική 
επικοινωνία είχε ο Δήμαρχος με τον καθένα 
επικεφαλής παράταξης ξεχωριστά, με σκοπό να 
συναντηθούν άμεσα με το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη.

Ο στόχος είναι κοινός για όλους και τα 
αποτελέσματα πρέπει να φανούν στην πόλη. 
Οι δημότες των Αχαρνών πρέπει να νιώθουν 
ασφαλείς μέσα κι έξω από τα σπίτια τους.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός: «Δε θα σταματήσουμε την προσπάθεια 
που κάνουμε, μέχρι και ο τελευταίος δημότης της πόλης, να νιώσει ασφαλής. Σε αυτήν την προσπάθεια, 
δεν περισσεύει κανείς. Ενιαίο το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Χαίρομαι που 
βρίσκω ανταπόκριση και από τις υπόλοιπες παρατάξεις, γιατί παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου η 
Αστυνόμευση της πόλης, πρέπει να πιέσουμε για να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Διπλασιάζονται 
οι μηχανές της ΔΙ.ΑΣ.

Ο διπλασιασμός των ομάδων ΔΙΑΣ είναι ο στόχος 
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά και 
τις νέες προσλήψεις των Ειδικών Φρουρών που 
εδώ και λίγο καιρό βρίσκονται στους δρόμους της 
Αθήνας. 
Σύμφωνα με πηγές της Parnes News από το Αρχηγείο 

της ΕΛ.ΑΣ., βασικός στόχος είναι να φτάσει η 
υπηρεσία στα επίπεδα αποτελεσματικότητας του 
2010, έτος ίδρυσης της ΔΙ.ΑΣ., όταν σε κάθε δήμο 
της Αττικής περιπολούσαν κατά μέσο όρο τρεις 
με τέσσερις ομάδες. Σημειώνεται ότι τα τελευταία 
χρόνια υπήρχε κατά μέσο όρο μία ομάδα ανά 
δήμο.
Στη Βορειοανατολική Αττική επιχειρούν 

σήμερα 35 ομάδες ΔΙ.ΑΣ. όλο το 24ωρο. Ο νέος 
επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει ότι οι 
ομάδες αυτές θα γίνουν 70. Στη Νοτιοανατολική 
Αττικής οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ. θα γίνουν 50 για όλο το 
24ωρο από 25 που είναι σήμερα.
Στη Δυτική Αττική από 32 ομάδες ΔΙ.ΑΣ. που 

επιχειρούν σήμερα θα επιχειρούν περίπου 65 
ομάδες. Πρακτικά θα διπλασιαστούν οι ομάδες σε 
όλους τους τομείς αστυνόμευσης, με την ηγεσία να 
εκτιμά ότι η αλλαγή θα γίνει αντιληπτή άμεσα από 
τους πολίτες.

Στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ για την 
εγκληματικότητα ο Δήμαρχος Αχαρνών 

Με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
Μ. Καραμαλάκη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. 
Σπύρος Βρεττός. Σε άμεση εφαρμογή των αποφάσεων 
της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου και με άμεσες 
προσωπικές κινήσεις ο κ. Βρεττός, συνοδευόμενος από 
τον Αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Βρεττό, επισκέφθηκε τον 
Αρχηγό, προκειμένου να του υποβάλει προτάσεις, να 
ζητήσει μεγαλύτερη συνδρομή, αλλά και να συζητήσει 
μαζί του το εν εξελίξει σχέδιο αστυνόμευσης της πόλης.

Ήδη από την ανάληψη των ηνίων του Δήμου εδώ 
και πέντε μήνες, ο Δήμαρχος ασχολείται επισταμένως 
με το θέμα της εγκληματικότητας, πιέζει προς πάσα 
κατεύθυνση, ενώ και από το Αρχηγείο της Αστυνομίας 
έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα επιχειρησιακό σχέδιο ειδικά 
σχεδιασμένο για τις Αχαρνές. Μάλιστα τα αποτελέσματα 
της εφαρμογής του έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται 
στην πόλη, καθώς υπάρχει αύξηση των περιπολιών και 
των αστυνομικών επιχειρήσεων στις περιοχές υψηλής 
παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχηγός, 
αντιλαμβανόμενος την ιδιαιτερότητα της πόλης, 
δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος Αχαρνών θα αποτελεί μία από 
τις βασικές του προτεραιότητες, τόσο σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, όσο και ως προς την επάνδρωση και την 
ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος 
Ασφαλείας Αχαρνών.

Στο περιθώριο της συνάντησης ο Δήμαρχος κ. Σπύρος 
Βρεττός δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστώ προσωπικά 
τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας κ. Μιχάλη 
Καραμαλάκη για την άμεση ανταπόκρισή του και τις 
καλές του προθέσεις για την  αντιμετώπιση και επίλυση 
των προβλημάτων στον Δήμο μας. Εγώ προσωπικά ως 
Δήμαρχος παρακολουθώ καθημερινά τις δράσεις της 

Ελληνικής Αστυνομίας και τα αποτελέσματα τους, καθώς 
και τη διακύμανση των φαινομένων παραβατικότητας με 
κύριο στόχο να περιορίζονται συνεχώς έως την πλήρη 
εξάλειψή τους. Όλα αυτά θα γίνουν με τη συνεργασία 
του Δήμου Αχαρνών με το αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, καθώς αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος 
να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα των μέτρων και η 
επίτευξη του τελικού σκοπού».

Παρόλο που τα αποτελέσματα τους τελευταίους μήνες 
είναι αισιόδοξα, ο Δήμαρχος και η παρούσα Δημοτική 
Αρχή επουδενί δεν επαναπαύονται και ζητάνε από την 
ΕΛ.ΑΣ. να στρέψει επισταμένως το βλέμμα της στο 
Δήμο Αχαρνών για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των 
πολιτών. Ήδη ο κ. Σπύρος Βρεττός τους τελευταίους 
τρεις μήνες έχει εντείνει έτι περαιτέρω τις ενέργειές του, 
πιέζοντας προς αυτή την κατεύθυνση με κάθε πρόσφορο 
μέσο. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα έχει στενή συνεργασία 
με επιχειρησιακά στελέχη, συμμετέχοντας ενεργά στην 
κατάρτιση του σχεδίου επιχειρήσεων και περιπολιών 
στους δρόμους και σε περιοχές των Αχαρνών.

Στη συνάντηση άδραξε για μια ακόμη φορά την 
ευκαιρία, ούτως ώστε να ζητήσει ακόμη περισσότερες 
περιπολίες με τη συμμετοχή περισσότερων αστυνομικών 
υπαλλήλων, για να υπάρχει η μέγιστη εγρήγορση και 
η ενδεδειγμένη ανταπόκριση. Άλλωστε θα συνεχίσει 
να έχει, όπως ήδη συμβαίνει, άμεση συνεργασία 
και ενημέρωση για δράσεις και αποτελέσματα σε 
εβδομαδιαία βάση. Παράλληλα συζητήθηκε επίσης η 
δυνατότητα ενίσχυσης της Τροχαίας στην πόλη, ούτως 
ώστε να περιοριστεί η διέλευση βαρέως τύπου οχημάτων 
από τον κεντρικό της ιστό.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι ένας και ξεκάθαρος, να 
εφαρμοστεί η νομιμότητα προκειμένου να επανέλθει 

το αίσθημα ασφαλείας στους Δημότες. Οι Αχαρνείς 
απαιτούν πλέον ειδική αντιμετώπιση από πλευράς 
Αστυνομίας και ο Δήμαρχος είναι αποφασισμένος να το 
πετύχει. Η πόλη των Αχαρνών έχει ένα βαρύ παρελθόν 
και είναι ευθύνη της Αστυνομίας να την εντάξει στις 
βασικές της προτεραιότητες, όπως έκανε με τα Εξάρχεια 
ή με περιοχές του κέντρου των Αθηνών, φτάνοντας 
σε άμεσα αποτελέσματα. «Θέλουμε να φτάσουμε στο 
σημείο να γίνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι 
μια πόλη ‘θωρακισμένη’. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν 
το αίσθημα προστασίας κυριαρχήσει πρώτα από όλους 
στους δημότες μας και δοθεί τέλος στην παραβατικότητα, 
ό,τι κι αν αυτή αφορά από ποινικά αδικήματα μέχρι 
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», τόνισε 
σε μια χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του ο 
Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Οι συναντήσεις και οι ενέργειες του Δημάρχου θα 
συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες με αμείωτο ρυθμό, 
καθώς αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση του 
Δήμου η επιστροφή του αισθήματος ασφάλειας στους 
δημότες, κάτι που έχουν στερηθεί για πολλά χρόνια.
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Φρένο στην δημοτική… «χαρτούρα» 
βάζει ο Νίκος Δαμάσκος 

Ένα φρένο στην αλόγιστη χρήση χαρτιού που όμως 
συνεπάγεται και ταυτόχρονη δαπάνη χρόνου εις βάρους 
των δημοτών, αλλά και των υπαλλήλων του Δήμου, βάζει 
ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών, Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη κ. Νίκος Δαμάσκοςεφαρμόζοντας την ψηφιακή 
διακίνηση εσωτερικών εγγράφων του Δήμου! Εν έτει 
2020 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ γίνεται πραγματικότητα κάτι 
που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και τουλάχιστον μία 
δεκαετία. Μετά το βήμα της αποστολής «μηνυμάτων» 
με… ταχυδρομικό περιστέρι, ο Δήμος Αχαρνών είχε 
κολλήσει στην αλληλογραφία ακόμη και διπλανών 
γραφείων… εγγράφως. Πλέον κάτι τέτοιο θα πάψει 
να υφίσταται όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις 

σύγχρονες υπηρεσίες ανά τον κόσμο, και όλα θα 
γίνονται ηλεκτρονικά, σε πραγματικό χρόνο και κυρίως 
δίχως την σπατάλη χαρτιού! 

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Δήμου 
Αχαρνών εντείνονται οι προσπάθειες που γίνονται 
για τον εκσυγχρονισμό του και την ένταξη σε μια νέα 
ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε 
το πρώτο σεμινάριο για τους εργαζόμενους του Δήμου 
που αφορούσε την ψηφιακή διακίνηση εσωτερικών 
εγγράφων. Μια διαδικασία που κρίνεται απαραίτητη, 
ούτως ώστε όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι να 
επιμορφωθούν σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 
όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
& Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Νίκος Δαμάσκος στο 
περιθώριο του σεμιναρίου δήλωσε σχετικά: «Ξεκινήσαμε 

τα σεμινάρια επιμόρφωσης του ανθρωπινού 
δυναμικού μας για την ψηφιακή διακίνηση 
των εσωτερικών εγγράφων του δήμου μας. 
Ως νέα δημοτική αρχή θέλουμε τον Δήμο μας 
σε τροχιά ψηφιακής ανάπτυξης και προόδου 
με πρωταρχικό σκοπό τη διευκόλυνση της 
καθημερινότητας των εργαζομένων μας και 
τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη 
εξυπηρέτηση των δημοτών μας».

Σκοπός της διοίκησης είναι στο συντομότερο 
χρονικό διάστημα το προσωπικό να έχει 
επιμορφωθεί σε ζητήματα ψηφιακής 
διακυβέρνησης, που αφορούν τη λειτουργία 
του Δήμου. Αυτό θα έχει άμεσα, ορατά και 

μετρήσιμα αποτελέσματα τόσο ως προς τον τρόπο 
εργασίας κυρίως όμως ως προς την αποτελεσματικότητα 
προς όφελος των δημοτών. Aλλωστε το θέμα της 
εσωτερικής μετακίνησης εγγράφων είναι ένα μόνο 
μέρος της διαδικασίας, καθώς θα ακολουθήσουν 
αντίστοιχες δράσεις και για άλλα παρόμοια θέματα του 
Δήμου.

Μία πολύ εποικοδομητική 
συνάντηση με τη Διοίκηση της 
Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ) είχαν σήμερα 30 
Ιανουαρίου, ο Αντιδήμαρχος  
Αχαρνών κ. Μιχάλης Βρεττός 
και η Πρόεδρος της Δημοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών κ. Αγγελική 
Ζαχαριάδη.

Συγκεκριμένα συζήτησαν με 
τον Πρόεδρο κ. Ηλία Γιάτσιο και 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Εταιρίας κ. Σπυρίδων Σπυρίδων, 
για θέματα που αφορούν τις νέες 
χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ καθώς 
και δυνατότητα συνεργασίας για 
την εκπόνηση μελετών που θα 
αφορούν έργα υποδομής που τόσο 
λείπουν από την πόλη μας. 

Οι  συναντήσεις    πραγματοποιήθηκαν  
σε εξαιρετικό  κλίμα ενώ ανανέωσαν το 

ραντεβού τους για όταν θα είναι πλέον 
έτοιμο το πλαίσιο συνεργασίας.
Όπως δήλωσε ο κ. Μιχάλης 

Βρεττός, «είναι ιστορική στιγμή 
για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και ακόμα πιο πολύ για το Δήμο 
Αχαρνών, να πραγματοποιηθούν 
όλα τα έργα πνοής που λείπουν απ’ 
την πόλη μας. Ο κ. Γιάτσιος και ο 

κ. Σπυρίδων, έχουν την ικανότητα 
και τη θέληση να βοηθήσουν», 
ενώ η κ. Ζαχαριάδη είπε πως 
είναι «αυτονόητη η εύρυθμη 
λειτουργία  των  Παιδικών 
Σταθμών και ο  προγραμματισμός 
για τη δημιουργία νέων  
χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ μ ε ν ω ν    
προσλήψεων».

Στην ΕΕΤΑΑ για νέες χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ 
ο Μιχάλης Βρεττός & η Αγγελική Ζαχαριάδη

Έως 31/3 οι διορθώσεις 
των τετραγωνικών χωρίς 

πρόστιμα
Ο Δήμος Αχαρνών, ανακοινώνει 

πως οι δημότες μπορούν να 
κάνουν χρήση του νόμου 
4647/2019, άρθρο 51: «Ρυθμίσεις 
σχετικά με Δημοτικά Τέλη». 
Οι υπόχρεοι με διαφορά στην 
επιφάνεια ή και τη χρήση του 
ακινήτου για τον υπολογισμό του 
Δημοτικού Τέλους, μπορούν να 
υποβάλουν δήλωση με τα ορθά 
στοιχεία μέχρι 31 Μαρτίου 2020 
χωρίς την επιβολή προστίμων 

και προσαυξήσεων.
Ο Αντιδήμαρχος Αχαρνών, αρμόδιος για θέματα 

οικονομικών κ. Μιχάλης Βρεττός, δήλωσε σχετικά: «Είναι 
ένας νόμος που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, 
μιας και δίνεται η δυνατότητα σε συμπολίτες μας να 
διορθώσουν λάθη του παρελθόντος.

Από την πλευρά μας, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι 
ώστε να έχει ο Δήμος την πραγματική εικόνα όλων των 
ακινήτων».
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Υποστράτηγος κρίθηκε ο συμπολίτης μας 
Μανώλης Δασκαλάκης

Ένας δικός  μας άνθρωπος, 
ο Ταξίαρχος και Αστυνομικός 
ΔιευθυντηςΔυτ. Αττικής Μανώλης 
Δασκαλάκης προήχθη στις τελευταίες 
κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας 
σε Υποστράτηγος! Μετά από την 
ιδιαίτερα δύσκολη και ίσως από 
τις πιο απαιτητικές διευθύνσεις  
στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ο κ 
Δασκαλάκης αναλαμβάνει πλέον 
καθήκοντα σε ένα εξίσου σημαντικό 
πόστο της ΕΛΑΣ, αυτό της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής! 
Θέση που ευελπιστούμε όλοι πως 
θα αξιοποιήσει για το καλό όχι μόνο 
της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, 
αλλά κυρίως για τις Αχαρνές και την 
Φυλή. 

Ο Μανώλης Δασκαλάκης γεννήθηκε, 
μεγάλωσε και πήγε σχολείο στις 
Αχαρνές, δεν ξεχνά τις ρίζες του  
γι’ αυτό και είναι ενεργό μέλος του 

Συλλόγου Κρητών Αχαρνών λόγω 
της κρητικής του καταγωγής. 

Έχει διατελέσει ως διοικητής σε 
διάφορες νευραλγικές υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας από το 2007 
έως και σήμερα. Έχει υπηρετήσει 
σε υπηρεσίες αστυνομίας τάξης, 
ασφάλειας, τροχαίας αλλά και σε 
επιτελικές , και για το λόγο αυτό 
διαθέτει μία πολύπλευρη εμπειρία. 

Ενώ φημίζεται για τις 
πρωτοποριακές του μεθόδους και 
προσεγγίσεις καταστολής του 
εγκλήματος. Τελευταία του κίνηση 
λίγο πριν φύγει από την Διεύθυνση 
Δυτ. αττικής ήταν η σύσκεψη που 
πραγματοποίησε όχι με υπηρεσιακούς 
παράγοντες αλλά με απλούς πολίτες 
των πολύπαθων δήμων Αχαρνών, 
Φυλης και Ασπροπύργου, με σκοπό 
την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων 
και λύσεων.

Τι είπαν Θανάσης Μαρτίνος 
και υπουργός Κωστής Χατζηδάκης

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, 
είχε συνάντηση με εκπροσώπους της 
Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, 
παρουσία του Διοικητή του Αγίου 
Όρους, κ. Αθανάσιου Μαρτίνου. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν η γενική 

γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, κα Αλεξάνδρα 
Σδούκου και ο γενικός γραμματέας 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, 
Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος 
Αραβώσης. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
συζητήθηκε η παροχή υποστήριξης του 
ελληνικού κράτους προς το Άγιο Όρος, 
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
μονάδων, προκειμένου να καλύπτονται 
οι ανάγκες των Μονών.
Ακόμη, τέθηκαν τα ζητήματα 

των βιολογικών καθαρισμών, των 
αντιπυρικών σχεδίων των δασών 
του Αγίου Όρους, καθώς επίσης 
και η υπαγωγή του στο δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών Natura, για 
την προστασία του οικοσυστήματος.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: 
Με την ενεργειακή και υδρολογική 

αυτάρκεια γινόμαστε πράσινος Δήμος

ΦΥΛΗ

Στις ενέργειες του Δήμου Φυλής που στοχεύουν στην 
ενεργειακή και υδρολογική του αυτάρκεια αναφέρθηκε 
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Μιλώντας στην Ημερίδα που διοργάνωσαν στο 
ξενοδοχείο KARAVEL, η εταιρία FORUM TRAIN-
ING και η Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης “Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”, με θέμα 
“Στρατηγικός σχεδιασμός Δήμου για Ενεργειακό 
Πάρκο και Κοινωνική Ανταποδοτικότητα”, τόνισε ότι 
βρίσκεται στη διαδικασία δημοπράτησης το Ενεργειακό 

Πάρκο στο αποκαταστημένο τμήμα του ΧΥΤΑ Φυλής 
(Χωματερής), με χρηματοδότηση 26 εκατ. Ευρώ από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

“Από την επένδυση αυτή θα αποκτηθεί ηλεκτρική 
ενέργεια 10 MW που θα διατεθεί, μέσω της 
Ενεργειακής Κοινότητας που έχουμε συστήσει, σε 
ευάλωτα νοικοκυριά του Δήμου μας, που απειλούνται 
από τον ενεργειακό αποκλεισμό”, ανέφερε. Πρόσθεσε 
ότι μετά την ολοκλήρωση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, θα 
διατεθεί από το Φορέα Διαχείρισης των απορριμμάτων 
(ΕΔΣΝΑ), αντίστοιχη έκταση, η οποία θα δώσει τη 
δυνατότητα απόκτησης ακόμα 10 MW ενέργειας. 
“Έτσι θα εξασφαλίσουμε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε 
περίπου 10 χιλ. οικογένειες”, επεσήμανε ο Δήμαρχος 
Φυλής.

Ο Χρήστος Παππούς δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης, με την τοποθέτηση 
λαμπτήρων LED και φωτοβολταϊκών στα δημοτικά 
κτίρια, με τα οποία βελτιώθηκε και θα βελτιωθεί ακόμα 
περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου 
Φυλής, ώστε να συμμορφωθεί με τα όρια εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα της συνθήκης του Κιότο. Όπως 
χαρακτηριστικά τόνισε, από τις δράσεις αυτές, αλλά 
και από την εγκατάσταση δικτύου Φυσικού Αερίου θα 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων ρύπων κατά 4 χιλ. τόνους 
ετησίως.

Κλείνοντας μίλησε για την προσπάθεια αξιοποίησης 

των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με στόχο την 
υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής.” Έχουμε να 
λύσουμε προβλήματα, αλλά βρισκόμαστε στο σωστό 
δρόμο και σε αυτό τον τομέα”, τόνισε ο Δήμαρχος 
Φυλής και κατέληξε. “Αν στόχος της Ελλάδας είναι 
να γίνει μια πράσινη Χώρα, στόχος δικός μας είναι να 
γίνουμε ένας πράσινος Δήμος”. 

Η ομιλία του Δημάρχου Φυλής υποστηρίχθηκε 
από οπτικοακουστικό υλικό που προβλήθηκε 
σε γιγαντοοθόνη και το οποίο επιμελήθηκαν ο 
Αντιδήμαρχος Θανάσης Σχίζας και οι επιστημονικοί 
του συνεργάτες Μαρίνα Νικολοπούλου και Γιάννης 
Λιάκος. Την παρακολούθησαν Δήμαρχοι άλλων Δήμων, 
στελέχη του Δημόσιου Τομέα, της Αυτοδιοίκησης και 
του ιδιωτικού Τομέα, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και 
Τοπικοί Σύμβουλοι και υπηρεσιακοί παράγοντες του 
Δήμου Φυλής και αρκετοί σύνεδροι.

 

Ξεκινά το “Φοιτητικό 
Λεωφορείο” για  

Πολυτεχνειούπολη-
Πανεπιστημιούπολη

Ξεκινά τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, το 
Πρόγραμμα ‘’Μεταφορά των Φοιτητών του 
Δήμου Φυλής με λεωφορείο στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο και στο Πολυτεχνείο’’ με τη 
συνεργασία του Δήμου Φυλής και του Συλλόγου 
Νέων Φυλής.

Το λεωφορείο θα αναχωρεί, καθημερινά, εκτός 
Σαββατοκύριακου και αργιών, για τη Πανεπιστημιούπολη 
και το ΕΜΠ, στις 8:00 το πρωί από τον σταθμό του  
Προαστιακού  Άνω Λιοσίων, μέσω Αττικής Οδού, και 
θα επιστρέφει 18:00 από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
στα Άνω Λιόσια. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος 
Φυλής αποτελεί τον μοναδικό Δήμο που τα δρομολόγια 
περιλαμβάνουν και επιστροφή των φοιτητών.

Σκοπός του Προγράμματος η ταχύτερη και 
ασφαλής μεταφορά των σπουδαστών της πόλης μας 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 

Μαζί με τη δράση ‘’Ένα πακέτο για κάθε Φοιτητή’’ 
ο Δήμος Φυλής κάνει πράξη την στήριξη των νέων 
του Δήμου Φυλής.

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων οι φοιτητές 
μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη του 
προγράμματος κα Φωτεινή Κόκκινου στο τηλ. 
6986716331.

Ευρεία σύσκεψη με στόχο τη λήψη μέτρων για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης της γρίπης Η1Ν1 που 
βρίσκεται σε έξαρση σε όλη τη χώρα, πραγματοποιήθηκε 
το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου, στο 
Δημαρχείο Φυλής.

Ο γιατρός εργασίας Αλέξιος Λιόσης και η Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου με την ιδιότητα και 
της γιατρού, Ζωή Αβρανιτάκη, μοίρασαν στους 
συμμετέχοντες σχετικό ενημερωτικό έντυπο με 
χρήσιμες πληροφορίες για τα συμπτώματα της γρίπης 
και συμβουλές για προστασία και προφύλαξη. 

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σε πρώτη φάση είναι 
οι εξής:

• Προμήθεια Υλικών προστασίας και προφύλαξης, 
σε Σχολεία (Α βάθμιας και Β βάθμιας) – Παιδικούς 
Σταθμούς – ΚΑΠΗ, στους χώρους εργαζομένων και 
όπου αλλού κριθεί σκόπιμο. (Αντισηπτικά υγρά, 
μάσκες προστασίας κ.α) 

• Καταγραφή όλων των μέχρι σήμερα συμβάντων 
όπου διαπιστώθηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα, 

στους ανωτέρω χώρους, 
• Ενημέρωση από τον Γιατρό Εργασίας σε 

επιμέρους συγκεντρώσεις των εργαζομένων. 
• Ανάρτηση σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους 

Αφισσών και έντυπου ενημερωτικού υλικού, με τα 
μέτρα προστασίας και προφύλαξης από τη γρίπη.

• Λήψη σχετικής απόφασης αναστολής λειτουργίας 
Παιδικών Σταθμών Σχολικών Μονάδων κ.τ.λ 
κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων 
παραγόντων. 

• Διαρκής εξέταση της πορείας των δεδομένων που 
αφορούν στην εξέλιξη των κρουσμάτων της γρίπης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν κατόπιν της απόφασης 
του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, ο Γιατρός 
Εργασίας κ. Αλέξιος Λιόσης, η Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη, οι Αντιδήμαρχοι Διοίκησης, 
Καθημερινότητας και Ζεφυρίου Ελένη Λιάκου, Μιχάλης 
Οικονομάκης και Γιάννης Μαυροειδάκος αντίστοιχα, ο 
Αναπληρωτής Δήμαρχος και Πρόεδρος της Β’ Βάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας, ο Πρόεδρος 
της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας, οι 
Πρόεδροι των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου 
και Φυλής Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, Γιώργος 
Κούρκουλος και Δημήτρης Πουλιάσης αντίστοιχα, ο 
Πρόεδρος Αθλητισμού – Πολιτισμού Γιώργος Μαυροειδής, 
ο Πρόεδρος των ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων Μαρίνος Σαρλάς, ο 
Αναπληρωτής Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος 
Αντωνόπουλος και αρμόδιοι Υπηρεσιακοί Παράγοντες.

Ευρεία σύσκεψη για μέτρα προστασίας κατά 
της εξάπλωσης της γρίπης στο Δήμο Φυλής
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Σε μια ξεχωριστή έκπληξη για τον Δήμαρχο Φυλής 
Χρήστο Παππού και την Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη, εξελίχθηκε η εκδήλωση 
για την κοπή της Βασιλόπιτας που διοργάνωσε ο 
Σύλλογος του ιερού Ναού της Παναγίας Κανάλας το 
απόγευμα της Κυριακής 26 Ιανουαρίου. 

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε 
γεμίσει ασφυκτικά από κόσμο, ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Ρωγών και Κτήτορας της Ιεράς Μονής 
της Παναγίας Κανάλας κ. Δωρόθεος, ανακοίνωσε 
την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εκκλησιαστικού Συλλόγου να τιμηθούν για 
την προσφορά και το έργο τους, ο Δήμαρχος και η 
Πρόεδρος. 

Ήταν μάλιστα εκείνος που τους απένειμε τις τιμητικές 
πλακέτες μιλώντας για τα πρόσωπα και τη συμβολή τους 

στον τόπο και στην Εκκλησία, με λόγια από καρδιάς. 
Για τον Χρήστο Παππού που εκτός των άλλων 

πρόσφατα παρέδωσε στην Ιερά Μονή της Παναγίας 
Κανάλας έναν εξαίρετο πλακόστρωτο προαύλιο χώρο 
, ο Γέροντας Δωρόθεος τόνισε ότι βρισκόταν από τα 
νεανικά του χρόνια κοντά στην Παναγία κι ότι ο ίδιος 
μάλιστα είχε προβλέψει πως κάποια στιγμή θα γινόταν 
Δήμαρχος και του το είχε πει. 

Για τη Ζωή Αρβανιτάκη επεσήμανε ότι βρίσκεται για 
πάνω από 40 χρόνια κοντά στον Ιερό ναό της Παναγίας 
Κανάλας, συμβάλλοντας αθόρυβα στο έργο της. 

Ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος παρέλαβαν με συγκίνηση 
τις τιμητικές πλακέτες κι ευχαρίστησαν τον Επίσκοπο 
με αληθινή αγάπη και σεβασμό. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
χαιρετισμούς κι ευχές απηύθυναν, οι Βουλευτές 
Θανάσης Μπούρας και Γιώργος Κώτσηρας. 

Την εκδήλωση άνοιξαν και κόσμησαν με τη συμμετοχή 
τους οι σπουδαστές της Βυζαντινής Χορωδίας του 
Δημοτικού Ωδείου Φυλής που υπό τη διδασκαλία του 
Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Δαυίδ Παπαδόπουλου, 
έψαλλαν εξαίσιους εκκλησιαστικούς Ύμνους. 

Πριν την κοπή της Βασιλόπιτας τα παιδιά του 
Κατηχητικού τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα και 
πρωτοχρονιάτικα τραγούδια κι απήγγειλαν εξαιρετικά 
ποιήματα. 

Ξεχωριστούς χαιρετισμούς στο πλαίσιο της βραδιάς 
μαζί με τις θερμές ευχές τους στο κόσμο έκαναν ο 
Επίσκοπος Δωρόθεος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
πρωτοπρεσβύτερος Συμεών Αδάκτυλος και η 
Κατηχήτρια Γεσθημανή Αδάκτυλου. 

Την γεμάτη έμπνευση Ομιλία για το νόημα της κοπής 
της Βασιλόπιτας ανέπτυξε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Κυκλάδων κ. Σάββας. 

Την κοπή της πίτας έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
υπό τις ψαλμωδίες της Βυζαντινής Χορωδίας, ενώ 
την εκδήλωση κόσμησαν με την παρουσία τους σε 
ότι αφορά στο Καλλιτεχνικό κομμάτι, ο Δημήτρης 

Καρασαββίδης με την παραδοσιακή ορχήστρα του, η 
χορωδία του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου υπό τη Διεύθυνση του 
Δαυίδ Παπαδόπουλου και το Παιδικό Χορευτικό του 
Συλλόγου Ποντίων Φυλής “η Τραπεζούντα” 

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία 
τους, οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Αβράμης και Γιάννης 
Μαυροειδάκος, οι αναπληρωτές Δήμαρχοι Γιώργος 
Κρητικός και Γιώργος Σονίδης, ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Φυλής Νίκος Λιόσης, η Πρόεδρος 
Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής Μαρία Ναυροζίδου, ο 
Πρόεδρος των Ποντίων Φυλής Ιωάννης Παπαδόπουλος, 
η Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Φυλής Φωτεινή 
Κόκκινου, τα παιδιά του Συλλόγου ταεκβοντό “Αρχαία 
Ολυμπία” κι εκπρόσωποι Ποντιακών Σωματείων και 
Πολιτιστικών Συλλόγων.

Στην ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ, 
γνωστό ως γήπεδο Κατσιγιάννη, στον Άγιο 
Ιωάννη προχώρησε ο Δήμος Φυλής, στο πλαίσιο 
της πολιτικής που υλοποιεί ο Δήμαρχος Χρήστος 
Παππούς και αφορά στην καθολική αναβάθμιση των 
σταδίων, των γηπέδων και των αθλητικών χώρων 
του Δήμου Φυλής .
Στο εγκαταλελειμμένο και λεηλατημένο γήπεδο 

έγινε εκσκαφή εξ΄αρχής, κατασκευάστηκε σύγχρονο 
δάπεδο, νέες μπασκέτες , επισκευάστηκαν και 
συντηρήθηκαν οι κερκίδες ενώ τοποθετήθηκε 
φωτισμός Led και ενισχυμένη περίφραξη. 
«Θέλουμε τα παιδιά μας , να εντάξουν στη ζωή 

τους τον αθλητισμό και να τον κάνουν στάση ζωής. 
Έχουμε ανακαινίσει και συντηρήσει όλους τους 
χώρους άθλησης σε σχολεία, γήπεδα και στάδια 
για να μπορούν όλα τα παιδιά, σε κάθε γειτονιά, 

να αθλούνται με άνεση και ασφάλεια. Το γήπεδο 
Κατσιγιάννη μετά τα έργα που έγιναν είναι ένα 
στολίδι για την περιοχή που με την λειτουργία 
του θα αναβαθμίσει και θα δώσει νέα πνοή στην 
γειτονιά» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος 
Παππούς. 
«Η κατασκευή του γηπέδου δημιουργεί πλέον 

τις προϋποθέσεις για ένα ασφαλές και ευχάριστο 
παιγνίδι. Το σημαντικό για εμάς είναι πως η νέα 
αθλητική υποδομή που προσθέσαμε στο Δήμο 
είναι σε μια γειτονιά που έχει ανάγκη από τέτοιες 
παρεμβάσεις και το ευχάριστο είναι ότι τα παιδιά 
έχουν αγκαλιάσει ήδη το νέο έργο» επισημαίνει 
ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης 
Σχίζας . Η μελέτη του έργου έγινε από την Τεχνική 
υπηρεσία και η ανακατασκευή του γηπέδου έγινε με 
πόρους του Δήμου Φυλής.

Σε πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου 
Κατσιγιάννη προχώρησε ο Δήμος Φυλής

Τίμησε τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο 
Παππού ο Επίσκοπος Δωρόθεος 
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Η PARNESNEWS εγκαινιάζει μία νέα στήλη, σ’ 
αυτήν θα παρουσιάζει την ιστορία του Χριστιανισμού 
μέσα από την ιστορία  Μοναστηριών, Ιερών Ναών και 
παρεκκλησίων  των περιοχών μας. 

Ξεκινάμε με την Ιστορική Γυναικεία Ιερά Μονή 
Αγίας Παρασκευής Αχαρνών. Η Ιερά Μονή Αγίας 
Παρασκευής είναι η παλαιότερη στον Δήμο Αχαρνών. 
Ιδρύθηκε το 1927 υπό του χαρισματούχου, διορατικού 
και λόγιου Αρχιμανδρίτου Γέροντος Ιερωνύμου 
Αγιορείτου (+1943) του Κρήτος. Βρίσκεται στους 
πρόποδες της Πάρνηθας στην ομώνυμη συνοικία 
των Αχαρνών. Ήταν και είναι ένα μικρό προπύργιο 
της Ορθοδοξίας. Ιδιαιτέρως δε υπό των ημερών του 
Γέροντος έζησε ημέρες μεγάλης πνευματικής αίγλης. 

Εγκαταβίωσαν σε αυτή περίπου 40 μοναχές οι οποίες 
έχουν απέλθει από αυτή την ζωή και εργάστηκαν 
με πολλή αγάπη και αυταπάρνηση για τον Νυμφίον 
Χριστό και τον πλησίον. 

Σήμερα εγκαταβιώνουν 10 μοναχές με την πνευματική 

καθοδήγηση και επιστασία του Πνευματικού πατρός 
με το πατρώο ημερολόγιο,  Μητροπολίτου Ωρωπού & 
Φυλής κ. Κυπριανού. 

Η Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής «χτυπήθηκε» 2 
φορές κατά την διάρκεια όλων αυτών των ετών. 
Βομβαρδίστηκε κατά την διάρκεια του πολέμου 
πληγώνοντας το ιερό παρεκκλήσιο, αλλά και τους 
αλλά υπέστη και σοβαρότατες ζημιές κατά τον σεισμό 
του 1999. Ζημιές που προσπαθούν μέχρι σήμερα οι 
μοναχές να επουλώσουν με πολύ μεγάλη προσπάθεια 
αλλά και δυσκολία.  Οι συνθήκες διαβίωσης είναι 
δύσκολες αφού οι 10 μοναχές πλέον αναγκάζονται να 
ζουν σε έναν περιορισμένο χώρο, καθώς το μεγαλύτερο 
μέρος βρίσκεται εδώ και 20 χρόνια υπό κατασκευή. Ο 
Δήμος Φυλής είναι αυτός που μετά τον σεισμό του ’99 
βοήθησε ώστε να επισκευαστούν κάποιοι κοιτώνες 
ώστε οι μοναχές να μην ζουν σε κοντέινερ, όμως μέχρι 
σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η επισκευή όλου του 

κεντρικού κτιρίου. 
Στην Ιερά Μονή τελείται κάθε Κυριακή Θ. Λειτουργία 

και μια αγρυπνία μέσα στην εβδομάδα. 
Ώρες λειτουργίας της Ιεράς Μονής 8-12 π.μ&  5-7 

μ.μ
Τηλ. Επικοινωνίας: 6978282585

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής: 
Η παλαιότερη Μονή των Αχαρνών 

Κατά την διάρκεια εκδήλωσης της ΙΛΕΑ ο π. 
Πρόεδρος Γιώργος Φυτάς αναφέρθηκε σε ένα σπουδαίο 
ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο που απειλείται από 
κατάρρευση, ο ναός της Ευαγγελίστριας που βρίσκεται 
στο παλαιό Νεκροταφείο των Αχαρνών. Ο Γιώργος 
Φυτάς ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας 
ώστε να αναστηλωθεί και να αναδειχθεί η ιστορία 
του ναού, καθώς μετά και τον τελευταίο σεισμό του 
καλοκαιριού πλέον κρίθηκε επικίνδυνος για τους 
πιστούς. 

«Η Ευαγγελίστρια είναι μικρή βασιλική κτισμένη 

κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας και πιθανόν τον 
17ο αιώνα.  Από το 1860 που φτιάχτηκε το παλαιό 
νεκροταφείο, είναι η εκκλησία του. Πιθανολογείται 
ότι έφερε το όνομα Αγία Ελεούσα. Με το σεισμό του 
1999 αποκαλύφθηκαν ιερές τοιχογραφίες,  μεγάλης 
θρησκευτικής αξίας, που χρειάζονται έρευνα, αλλάόχι 
έρευνα δεν έγινε, αντιθέτως το μνημείο κινδυνεύει με 
κατάρρευση.» μας πληροφόρησε ο κ. Σπύρος Βούλγαρης. 
Ευχόμαστε αυτό το μνημείο να μην καταρρεύσει αλλά 
και να μην τραυματίσει κανέναν καθώς βρίσκεται 
κυριολεκτικά στην καρδιά του παλαιού Νεκροταφείου. 

Ευαγγελίστρια Παλαιού Νεκροταφείου: 
Ένα βήμα πριν την κατάρρευση 
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Το νούμερο 1 κατάστημα 
κινητών της πόλης!

Δημιουργήθηκε από τον Χρήστο 
Ντάνο πριν από  5 χρόνια και έχει 

καταφέρει να γίνει κυριολεκτικά 
νούμερο 1 στις προτιμήσεις μας! To 

ΟΝΕ SHOP πλέον έρχεται πρώτο 
στο μυαλό μας όταν σκεφτούμε την 
λέξη κινητό, αφού μπορεί να καλύψει 
και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Είτε 
χρειαστείτε νέα συσκευή, είτε η παλιά 
σας παρουσίασε πρόβλημα το ONE-
SHOP είναι εδώ για να σας δώσει την 
καλύτερη λύση για εσάς. Στο ONE-
SHOP μπορείτε να βρείτε όλα τα 
τελευταία μοντέλα smartphoneκαι όχι 
μόνο, αλλά ταυτόχρονα σας δίνεται η 
δυνατότητα να πουλήσετε το παλιό 
σας κινητό ή να αγοράσετε ένα 
μεταχειρισμένο σε εγγυημένα άριστη 
κατάσταση. 
Φυσικά στο ONESHOP θα βρείτε 

τον… μάστορα σας, αφού το ser-

vice του κινητού ή του tablet σας 
γίνεται εύκολη υπόθεση. Όμως, 
στο ONESHOP φροντίζουν και την 
αισθητική μας σε συνδυασμό με την 
ασφάλεια. Στην Λ. Αθηνών 14-16 θα 
ανακαλύψετε μία τεράστια ποικιλία 
από προστατευτικές θήκες, σε ότι 
χρώμα και σχέδιο επιθυμείτε, για 
όλα τα smartphones και tablet, αλλά 
και προστατευτικές μεμβράνες στις 
καλύτερες τιμές της αγοράς!
Μία επίσκεψη σε όσους, ελάχιστους, 

δεν έχουν ακόμη επισκεφτεί το ONE-
SHOP για το κινητό τους τηλέφωνο 
δεν έχουν παρά να το κάνουν άμεσα 
αφού οι προσφορές έχουν πάρει… 
φωτιά!

Λεωφ. Αθηνών 14-16     Αχαρναί - τ.κ. 13675  210.24.48.745  oneshoptechnology@yahoo.com
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Στις 5 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν 29 χρόνια από 
την τραγωδία με το μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της 
Πολεμικής Αεροπορίας στο όρος Όθρυς.

Το μοιραίο αεροσκάφους της τύπου C-130 με αριθμό 
748 είχε απογειωθεί την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 1991, 
λίγο πριν από το μεσημέρι, από το αεροδρόμιο της 
Ελευσίνας με προορισμό τη Νέα Αγχίαλο. Ωστόσο 
είκοσι λεπτά μετά την απογείωση το στίγμα του 
αεροσκάφους χάνεται από το ραντάρ.

Τρεις ημέρες αναζητούσαν τα ίχνη του αεροπλάνου 
τα μέλη της έρευνας και διάσωσης. Τελικά στις 8 

Φεβρουαρίου κυβερνήτης στρατιωτικού ελικοπτέρου 
που συμμετείχε στις έρευνες αναγνωρίζει τα συντρίμμια 
του C-130 στην κορυφή Τσατάλι του όρους Όθρυς σε 
υψόμετρο 1.520. 

Το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου 38 χιλιόμετρα από 
την Αγχίαλο, όταν ξαφνικά χάθηκε από το ραντάρ χωρίς 
προηγουμένως να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα από 
τον κυβερνήτη του επισμηναγό Δ. Μπίνα. 

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που κατατέθηκαν 
στα στρατιωτικά δικαστήρια που ακολούθησαν, η 
τελευταία επαφή του με τον πύργο ελέγχου της 111 ΠΜ 

ήταν στις 12.55 το μεσημέρι κι ενώ είχε 
αρχίσει η διαδικασία προσγείωσης 

διά οργάνων, λόγω χαμηλής 
νέφωσης και κακοκαιρίας που 
επικρατούσε στην περιοχή. 
Μετά απλώς χάθηκε.

Ο προορισμός του σύμφωνα 
με πληροφορίες που έδωσε στη 
δημοσιότητα το ΥΕΘΑ ήταν η 

Κρήτη, αλλά έπρεπε πρώτα να 
πάρει προσωπικό από την 111 

ΠΜ (Αγχίαλο) που στη συνέχεια θα 
μετέφερε στην 115 ΠΜ (Χανιά) και στο 

Τυμπάκι. 
Δυστυχώς κανένας από τους 63 αξιωματικούς, 

υπαξιωματικούς και σμηνίτες δεν επέζησε από την 
πρόσκρουση. 

Ανάμεσα στα 63 θύματα ήταν και 4 από τις Αχαρνές:
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ του Σπυρίδωνα 

– Σμηνίτης, 
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΜΑΣ του Δημητρίου – 

Σμηνίτης 
Ο ΨΙΧΑΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Αθανασίου – Στρ.

Σμηνίας, 
Ο Κυβερνήτης Δημήτρης Μπίνας.
Μέσα στο γενικό πένθος το δημοτικό συμβούλιο 

αποφάσισε να δώσει τα ονόματά τους σε δρόμους ων 
Αχαρνών, στο Κεντρικό Μενίδι, την Αυλίζα και τον Αγ. 
Ιωάννη Ρώσο.

29 χρόνια από την συντριβή του C-130 
με τους 63 νεκρούς - 4 από τις Αχαρνές

Μία ξεχωριστή εμπειρία έζησαν όσοι ορειβάτες ή 
φίλοι του βουνού παρευρέθηκαν στον ΕΟΣ Αχαρνών 
την Δευτέρα 3/02 καθώς πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερη 
εκδήλωση προς τιμήν της Χριστίνας Φλαμπουρη. 

Η Χριστίνα Φλαμπούρη είναι η πρώτη Ελληνίδα που 
βρέθηκε στο ψηλότερο σημείο του κόσμου. Κράτησε 
την Ελληνική σημαία στην κορυφή του Έβερεστ (8848 
μ.) και του Λότσε (8516 μ.) και βρήκε τον δικό της 
τρόπο να δει τον κόσμο από ψηλά.

Την εμπειρία της αυτή μοιράστηκε μαζί μας μέσα 
από την παρουσίαση-ομιλία που παραχώρησε στον 
Σύλλογο. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ των φίλων 
του ΕΟΣ, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σπύρος Βάθης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης 
Τσιμπογιάννης. 

Η Χριστίνα Φλαμπούρη 
«προσγειώθηκε» από την κορυφή του 

Έβερεστ στον ΕΟΣ Αχαρνών 

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ
Γ. ΣΟΥΡΗ 15 ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΚ 13673
ΤΗΛ. 210-2442989

Το ΔΣ του συλλόγου Χαραυγής που προήρθε από 
τις εκλογές της 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ευχαριστεί 
θερμά όλους τους πολίτες της Χαραυγής και θα 
κάνει τα δέοντα για το καλό της περιοχής.

Τα γραφεία είναι ανοιχτά κάθε Δευτερα και Πέμπτη 
18:00 - 20:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΝΟΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΤΑΒΕ 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ: ΧΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλ. Εκτατης ανάγκης: 6944522520

Δ.Σ.
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Σε κλίμα συγκίνησης αλλά και διάθεσης για 
νέες δράσεις  με σκοπό την ανάδειξη, την 
διάσωση και διάδοση της μενιδιάτικης ιστο-

ρίας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή 
της βασιλόπιτας, καθώς και η Γενική Συνέλευση 
και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 
της Ι.Λ.Ε.Α. 
Η Πρόεδρος Ρένα Λιόση αναφέρθηκε κατά τον 

χαιρετισμό της στο Ιστορικό Λεύκωμα, το σπου-
δαιότερο έργο που εκδόθηκε πριν λίγους μήνες από 
την ΙΛΕΑ, αλλά τόνισε πως έπεται συνέχεια αφού 
το ιστορικό υλικό είναι τεράστιο και πρέπει να βγει 
στην δημοσιότητα. Ένα από τα συγγράμματα που 
πρέπει να εκδοθούν τόνισε πως είναι αυτό του κ. 
Γιώτα. 
Από την πλευρά του ο π. Πρόεδρος και Έφορος 

Αρχείου της ΙΛΕΑ Γιώργος Φυτάς αναφέρθηκε σε 
2 σημαντικά έργα από τα οποία ζήτησε την στήριξη 
της Περιφέρειας , την αναστήλωση της ιστορικής 
εκκλησίας της Ευαγγελίστριας  στο Παλαιό Νε-
κροταφείο, καθώς επίσης και την υποστύλωση της 

σκεπής της εκκλησίας Αγ. Πέτρου στην Πάρνηθα. 
Αλλά δεν λησμόνησε να ευχαριστήσει για την συμ-
βολή του τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκο Πέππα 
που ενέκρινε την μελέτη για την αποκατάσταση της 
«Κιθάρας» στο Τατόι. 
Στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός κατά 

τον χαιρετισμό του εκτός του ότι εξήρε το σπουδαίο 
έργο της ΙΛΕΑ, κάτι που είναι αδιαμφισβήτητο, 
τόνισε πως από την πρώτη στιγμή ανάληψης των 
καθηκόντων του ζήτησε με επιστολή του τις από-
ψεις της σε σημαντικά πολιτιστικά ζητήματα, όπως 
είναι η μεταφορά ή μη του Ηρώων και ο ακριβής 
κατάλογος των πεσόντων αγωνιστών του 1821. Δε-
σμεύτηκε όμως παράλληλα πως θα ολοκληρωθεί η 
συνέκδοση με την ΙΛΕΑ του νέου βιβλίου του Δη-
μήτρη Γιώτα. 
Παραβρέθηκαν πολλά μέλη του δημοτικού συμ-

βουλίου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό, 
οι Βουλευτές Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου 
και Πάνος Σκουρολιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Νίκος Πέππας, η Περιφερειακή Σύμβουλος Ευρώ-

πη Κοσμίδη, οι πολιτευτές Βάσω Κόλλια και Σπύ-
ρος Βρεττός, ο Δήμαρχος Σαρωνικού και συγγρα-
φέας Πέτρος Φιλίππου, ο τ. Νομάρχης Αν. Αττικής 
Λεωνίδας Κουρής, τα Διοικητικά Συμβούλια του 
Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών, του ΕΟΣ Αχαρνών, 
του Επισκηνίου, της Φιλότεχνης Λέσχης, της Αντι-
καρκινικής Εταιρείας, της Γρίζας, της Ένωσης Γο-
νέων, των Εθελοντών Αχαρνών - Θρακομακεδόνων 
καθώς και τα ιστορικά στελέχη της Ι.Λ.Ε.Α. Δημή-
τρης και Μαίρη Γιώτα, Ματούλα Βάθη - Στριφτού, 
Ελένη Νίκα - Βερτσέκου, Ελένη Νίκα, Μαρία Βησ-
σαράκη, Γιώργος Λαζάρου, πολλά μέλη, φίλοι και 
εθελοντές της Ι.Λ.Ε.Α. 

ΙΛΕΑ: Πλούσιος απολογισμός 
και νέες δράσεις στα σκαριά 

Βραβεύσεις και πολλά δώρα στην εκδήλωση 
Τριτέκνων η «Ζεστή Αγκαλιά»

Μικρή αποδείχτηκε η Αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δήμου Αχαρνών όπου πραγματοποιήθηκε για μια 

ακόμα χρονιά η καθιερωμένη κοπή πίτας του Συλλόγου 
Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά», 
καθώς τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου την γέμισαν 
ασφυκτικά. Με τον εναρκτήριο λόγο της προέδρου του 
Συλλόγου Μαρίας Ναυροζίδου ξεκίνησε η εκδήλωση, 
καλωσορίζοντας όλους όσους τους τίμησαν με την 
παρουσία τους.

Ως είθισται, οι μητέρες που απέκτησαν το τρίτο τέκνο 
τους το προηγούμενο έτος, καθώς και τα παιδιά τρίτεκνων 
οικογενειών που πέτυχαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα είχαν την τιμητική τους, αφού καταχειροκροτήθηκαν 
από τον παρευρισκόμενο κόσμο λαμβάνοντας έκαστος την 
ονομαστική του πλακέτα, παρουσία Δημάρχου Αχαρνών 
και άλλων τοπικών αρχόντων.

Ο Σύλλογος πρωτοστατώντας για άλλη μια φορά και 
αναγνωρίζοντας τον αγώνα συγκεκριμένων μελών 
της κοινωνίας, χάρισε ειδική μνεία στην εκδήλωση 
βραβεύοντας τέσσερις αστυνομικούς από το Α.Τ. 
Αχαρνών, οι οποίοι επέδειξαν υψηλό σθένος προς όφελος 
του κοινωνικού ιστού εν ώρα υπηρεσίας διακινδυνεύοντας 
την ίδια τους τη ζωή.

Εν συνεχεία, βραβεία έλαβαν και αθλητές τρίτεκνων 

οικογενειών που κατέκτησαν νίκες σε αγώνες 
πανελλήνιου επιπέδου κατά το 2019.Τιμήθηκαν, τέλος, 
και οι εγκάρδιοι φίλοι και χορηγοί του Συλλόγου. 

Ανάμεσα στις εκπλήξεις της εκδήλωσης ήταν οι 
χορευτικές επιδείξεις των μελών των δυο παραδοσιακών 
τμημάτων (παιδικό & ενηλίκων) που βρίσκονται 
σε λειτουργία στο παράρτημα Προφήτη Ηλία, τα 
εκπαιδευτικά δώρα που μοιράστηκαν σε όλα τα 
παρευρισκόμενα παιδιά χαρίζοντας χαμόγελα στα 
πρόσωπά τους και τα τυχερά φλουριά (άνω των 15 
φλουριών) από την βασιλόπιταπροσφέροντας επάξια τα 
αντίστοιχα δώρα στους τυχερούς.
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Της Βίκυ Καράμπελα – Μίχα
Λίγο πριν την Σαρακοστή και την μεγαλύτερη 

σε διάρκεια νηστεία του έτους, σας προτείνουμε 
τις παραδοσιακές συνταγές που έφτιαχναν οι 
γιαγιάδες μας για να αποκρέψουν! Ντόντιλιες, 
προβατίνα και τσουρέκια από τα χεράκια της 
Βίκυς Καράμπελα – Μίχα 

Ντόντιλιες  παραδοσιακά  μακαρόνια  
Υλικά:
1 κιλό αλεύρι σταρένιο
φρέσκια μαγιά (1 φακελάκι)
λίγο αλάτι
νερό χλιαρό (όσο πάρει)
Γαρνιτούρα:
λίγο λάδι καμένο
καλή μυζήθρα ή ξηρό 

ανθότυρο η κεφαλοτύρι 
σκληρό 

Εκτέλεση:
Ζυμώστε όλα τα υλικά ώστε 

να γίνει μια μπάλα ζύμης που δεν κολλάει στα χέρια.
Αφήστε μισή ωρίτσα να «ξεκουραστεί».
Κόψτε τα σε κομματάκια 1,5 εκ και πασπαλίστε τα με 

μπόλικο αλεύρι να μην κολλήσουν μεταξύ τους.
Κουφώστε με τα δύο δάχτυλα ένα-ένα τα κομματάκια 

ώστε να κάνουν λεπτό τοίχωμα τα μακαρόνια και να 
είναι ομοιόμορφο σε όλο το πλάτος τους.

Βάλτε νερό να βράσει σε μεγάλη κατσαρόλα γεμάτη 
στα ¾.

Κοσκινίστε τα μακαρόνια και ρίξτε τα να βράσουν 
όλα μαζί περίπου 25 - 30 λεπτά ανακατεύοντας που και 
που με την τρυπητή κουτάλα γιατί φουσκώνει το νερό.

Προσοχή: Καθ΄ όλη την διάρκεια του βρασμού τα 
μακαρόνια πρέπει να καλύπτονται με νερό.

Αποσύρετε την κατσαρόλα από την φωτιά και 
στραγγίστε τα μακαρόνια στο σουρωτήρι.

Βγάλτε με την τρυπητή κουτάλα και βάλτε τα σε 
πιατέλα ή σε πιάτα σε στρώσεις με μυζήθρα ανάμεσα.

Ζεσταίνετε το λάδι στο τηγάνι.
Όταν ζεσταθεί αρκετά, περιχύστε τα μακαρόνια και 

απολαύστε

Προβατίνα κοκκινιστή
Υλικά
1 1/2 με 2 κιλά προβατίνα
2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
4 ώριμες ντομάτες 

ψιλοκομμένες
1ποτήρι κρασί
1 ξύλο κανέλας
Λάδι
Αλάτι
Πιπέρι
Πάπρικα γλυκιά
Εκτέλεση
Βάζουμε το λάδι 

στην κατσαρόλα νά κάψει σωτάρουμε το κρέας από όλες 
τίς πλευρές και το βάζουμε σε ένα μπολ. Στη συνέχεια 
σωτάρουμε το κρεμμύδι το σκόρδο και ρίχνουμε τίς 
ντομάτες. Όταν πάρουν μια βράση όλα μαζί βάζουμε 
μέσα το κρέας την κανέλα το αλάτι το πιπέρι την 
πάπρικα και τέλος το κρασί και όσο νερό χρειάζεται. 
Αφήνουμε την κατσαρόλα ανοιχτή μέχρι να εξατμιστεί 
το αλκοόλ. Μετά την σκεπάζουμε χαμηλώνουμε τη 
φωτιά και το αφήνουμε ήσυχο μέχρι να βράσει. Αν 
χρειαστεί νερό προσθέτουμε. Αν θέλουμε μπορούμε να 
το βάλουμε και στην χύτρα

Τσουρεκάκια με μελί
Υλικά
μαγιά 1 κουταλιά ξερή ή 25γρ νωπή
αλάτι ½ κουταλάκι
σαφράν0,25γρ ή ένα φακελάκι
βούτυρο 60γρ
γάλα 1 φλυτζάνι
μέλι 5 κουταλιές
γιαούρτι 5 κουταλιές
αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
4 φλυτζάνια ή 450γρ
σταφίδeς 30
1 κρόκο αυγού 

Εκτέλεση       
Σε ένα βαθύ σκεύος ανακατεύουμε τη μαγιά, το αλάτι 

και το σαφράν. Σε ένα κατσαρολάκι λιώνουμε το 
βούτυρο, στην πιο χαμηλή θερμοκρασία της κουζίνας 
μας.

Προσθέτουμε στο βούτυρο, το γάλα και το μέλι. 
Ανακατεύουμε το μίγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί 
και να λιώσει το μέλι. Προσθέτουμε το μίγμα με το 
βούτυρο στο σκεύος. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να 
διαλυθεί η μαγιά και το σαφράν. Προσθέτουμε το 
γιαούρτι και ανακατεύουμε. Σιγά σιγά προσθέτουμε 
το αλεύρι, ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα μέχρι 
να ενσωματωθεί όλη η ποσότητα. Όταν σχηματιστεί 
ζυμάρι πλάθουμε για λίγο μέχρι να σχηματιστεί μια 
μαλακή και εύπλαστη ζύμη. Αν χρειαστεί προσθέτουμε 
λίγο ακόμα αλεύρι.

Βάζουμε το ζυμάρι σε ένα βαθύ σκεύος και το 
σκεπάζουμε με μια πετσέτα. Το αφήνουμε σε ένα ζεστό 
μέρος για περίπου μια ώρα ήεως ότου διπλασιαστεί σε 
όγκο. Χωρίζουμε τη ζύμη μας σε 15 μπαλάκια 80 με 
85γρ.Πλάθουμε κάθε μπαλάκι σε μακρόστενο κορδόνι. 
Θέλουμε να σχηματιστεί με το κορδόνι της ζύμης μας 
ένα S.

Στις δύο άκρες σε κάθε τσουρεκάκι, βάζουμε στο 
κέντρο από μια σταφιδούλα.

Στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και 
τοποθετούμε τα τσουρεκάκια μας σε απόσταση μεταξύ 
τους, γιατί θα φουσκώσουν. Σκεπάζουμε τα τσουρέκια 
με μια πετσέτα. Τα αφήνουμε να φουσκώσουν για 30 
περίπου λεπτά. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 
220C.Χτυπάμε τον κρόκο του αυγού με λίγες σταγόνες 
νερό. Με ένα πινέλο αλείφουμε τα τσουρεκάκια με 
τον κρόκο. Ψήνουμε για 10 με 12 λεπτά ή μέχρι να τα 
δούμε να ροδίσουν.

MAGAZINO

Αποκρεύουμε παραδοσιακά!
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