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Κατερίνα Σκρέκη: 
“Απόψε σβήνω 

λέξεις” το νέο της 
τραγούδι

Δημοπρατείται το έργο Πάρκου 2 χιλ. στρ. στη Χωματερή Φυλής

 ΣΕΛ.18

Νέος μεγαλύτερος χώρος για την  ANTALUMIN Σελ.3

ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ: Άνοιξε 
ο παράδεισος φρούτων 
& λαχανικών 17 ΣΕΛ. 

Τρέχει το σχέδιο 
ανάπλασης του Κτήματος 
Τατοίου 19 ΣΕΛ. 

Αποζημίωση «μαμούθ» 
για τον θάνατο του 
μικρού Μάριου 5 ΣΕΛ.

Σελ.14

Σελ. 8-9

BERRY’S: 
Μία από τις πιο 
επιτυχηµένες 
αλυσίδες Cafe 
µετρά πλέον 8 
καταστήµατα!

Σελ. 12-13

CAPRICE: 18 χρόνια 
πρωταγωνιστεί στην 
Φυλή 7 ΣΕΛ.
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Οι στιγμές που βιώνουμε τις τελευταίες 
ημέρες είναι αλήθεια πως μοιάζουν 
πρωτόγνωρες. Οι εντολές από τους ειδικούς 
να κλείσουν σχολεία, επιχειρήσεις και να 
παραμείνουμε εσώκλειστοι στην αρχή 
φάνηκαν με κακόγουστο αστείο, όμως, η 
ζωή τελικά ξεπερνά και τα πιο ευφάνταστα 
σενάρια. Βιώνουμε μία δύσκολη περίοδο 
που όμως με πειθαρχία και δίχως πανικό 
είναι στο χέρι μας να ανατρέψουμε. Δεν 
είναι τόσο φρικτό το να μείνεις σπίτι για 
να μην νοσήσεις εσύ και η οικογένεια 

σου. Θα έπρεπε να εκλαμβάναμε αυτή 
την προτροπή ως μια ευκαιρία και όχι 
«ωχαδελφίστικα» ή αντιθέτως ως το 
«τέλος του κόσμου». Υπάρχουν ασθένειες 
που δεν σε προετοιμάζουν, αντιθέτως 
χτυπούν απρόσκλητα την πόρτα σου 
και μπαίνουν προκαλώντας πόνο και… 
θάνατο! Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να 
προστατευτούμε. Ας φερθούμε υπεύθυνα 
και ας προστατέψουμε τους εαυτούς μας 
και τους γύρω μας! 

Κατερίνα Παπασταματίου

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο κορωνοϊός είναι περαστικός γι’ αυτό κλείστε του την πόρτα! 

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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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

              Τραγουδοποιήματα

Ήρθε ο Βοριάς και η Ανατολή 
Πρώτη ξημέρωμα πρωί 

Το κρύο χαιρετούν γλυκά 
Λεν καλημέρα στο χιονιά 

Φύσα Βοριά μου δυνατά 
Να έρθουν σύννεφα βαριά 

Η κρύα μέρα φωτεινή 
Μέσα στην άσπρη της στολή 

Νιφάδες χιόνι στην αυλή 
Χορεύουνε σαν ναν γιορτή 
Νιφάδες κόρες του χιονιά 
Χορεύουν όλες τους τρελά 

Και μες στο δώμα το ζεστό 
Εστήσανε τρελό χορό 

Κόκκινα κίτρινα φορούν 
Μες στην φωτιά χοροπηδούν 

Τρελό χορό τρελή γιορτή 
Χορεύουν όλες τους μαζί 

Μέσα οι φλόγες στην φωτιά 
Έξω οι κόρες του χιονιά 

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ  ΒΡΕΤΤΟΥ 

Ο χορός των νιφάδων 
Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου 

              ΣΚΕΨΕΙΣ… 

 Δάκρυα βροχής στο τζάμι
κι εγώ 

με το πρόσωπο στο στρώμα 
το πρόσωπο το δικό σου φαντάζω στην βροχή, 

ανοιγμένες ομπρέλες 
σκάλες έρημες στο σκοτάδι 

μια καρέκλα να κρέμεται στο κενό 
μια κουρτίνα να παίζει στο  αέρα 

κι ένα φώς πίσω της...
τι να γράψω 

χωρίς μελάνι η πένα,
τα χέρια σήκωσα 

ουρλιάζω 
ερημιά 

ερημιά παντού,
αχνό εσύ φεύγεις ανεβαίνοντας τα σκαλιά 

πουλάω την ψυχή μου 
σε φωνάζω 

σκορπώ στα ερειπωμένα στέκια μας 
ομίχλη

ακουμπώ το χέρι στο τραπέζι 
τα δάκρυα σκουπίζω,

ζευγάρια περνάνε 
στην σκέψη μου, κρατώ το μπράτσο σου 

ουρλιάζω...
μάτωσε στο χέρι το χάδι σου.

Maria Anagnostopoulou 14-3-18
Το ποίημα είναι κατοχυρωμένο
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ΝΕΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ANTALUMIN ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

Μετρά 40 χρόνια παρουσίας 
στον χώρο του αλουμινίου και τω 
σιδεροκατασκευών. Η τέχνη και οι αξίες 
περνούν από γενιά σε γενιά γι’ αυτό 
σήμερα η  ANTALUMIN θεωρείται 
ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες 
κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου 
όχι μόνο στις Αχαρνές, αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μετά την 
Έκθεση που δημιούργησε ο Παναγιώτης 
Αντωνάκας στην Λ. Πάρνηθος 173, όπου 
έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα 
καλύτερα κουφώματα αλουμινίου, πόρτες 
ασφαλείας και  σιδηροκατασκευές, τώρα 
μεταφέρθηκαν σε ένα νέο σύγχρονο 
εργαστήριο κατασκευής. 

Στην οδό Χρ. Δέδε 6, στις Αχαρνές, η 
ANTALUMIN στεγάζει τους τεχνίτες 
που με μεράκι δημιουργούν για εσάς 
ότι πιο ποιοτικό και σύγχρονο υπάρχει 
για την ασφάλεια του σπιτιού ή της 
επιχείρησης σας. 

«Ως πιστοποιημένοι κατασκευαστές 
κουφωμάτων αλουμινίου ενημερωνό-

μαστε συνεχώς για τα νέα προϊόντα της 
εταιρείας #EXALCO, αλλά και τον σωστό 
τρόπο παραγωγής των κουφωμάτων 
αλουμινίου. Επιλέγοντας  ANTALUMIN 
γνωρίζετε ότι στα κουφώματα αλουμινίου 
που προμηθεύουμε εφαρμόζουμε συχνούς 
ελέγχους σε δουλειές ολοκληρωμένες για 
τυχόν κατασκευαστικά λάθη. Η εταιρεία 
ANTALUMIN δραστηριοποιείται 
επί σειρά ετών με την κατασκευή 
επώνυμων κουφωμάτων αλουμινίου 
και άλλων μεταλλικών κατασκευών. 
Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία 
μας, προσφέρουμε πλήθος υπηρεσιών 
που αφορούν τα συστήματα αλουμινίου 
και τις σιδηροκατασκευές, παρέχοντας 
οικονομικές λύσεις στον πελάτη με 
έμφαση στην λειτουργικότητα και την 
αισθητική.»» δήλωσε στην PARNES 
NEWS ο Παναγιώτης Αντωνάκας. 

Ευχόμαστε να συνεχίσουν και στο 
νέο τους χώρο το ίδιο παραγωγικοί 
και συνεπής με την ποιότητα και την 
αξιοπιστία που τους διακρίνει όλα αυτά 
τα χρόνια. 

Έκθεση Πάρνηθος 173 & Αγ. Πέτρου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Αποζημίωση «μαμούθ» για τον θάνατο 
του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα

Η ελληνική Δικαιοσύνη, 
δυόμιση χρόνια μετά τον 
άδικο χαμό του 11χρονου 
Μάριου από αδέσποτη 
σφαίρα στο Μενίδι, 
με απόφαση - σταθμό 
επιδικάζει αποζημίωση 
στην οικογένεια του που 
αγγίζει τα 500.000 ευρώ.

Τα χρήματα αυτά 
καλείται να πληρώσει το 
ελληνικό Δημόσιο, κάτι 

που συμβαίνει για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά σε 
τέτοιας φύσης περιστατικό, καθώς, κατά το δικαστήριο, η 
Αστυνομία δεν έπραξε, ως όφειλε, τα δέοντα σε μία περιοχή 
όπου η εγκληματικότητα παρουσιάζει έξαρση.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη 
πρώτον ότι “ο Μάριος Σαλούκος απεβίωσε εντελώς αναίτια 
και απρόκλητα κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής από 
πυροβολισμό εξωσχολικού δράστη, δεύτερον το εξαιρετικά 
νεαρό της ηλικίας αυτού κατά τον χρόνο του θανάτου του 
(11 χρόνων) και τρίτον τη βαρύτητα του πταίσματος των 
αρμόδιων οργάνων του Δημοσίου και ιδίως το γεγονός ότι 
το ένδικο περιστατικό αποτέλεσε το επισφράγισμα μίας 
μακρόχρονης περιόδου έξαρσης της εγκληματικότητας 
στην επίμαχη περιοχή”, υποχρεώνει το ελληνικό Δημόσιο 
να καταβάλει συνολικά 260.000 ευρώ στους γονείς, 80.000 
ευρώ στη 13χρονη αδελφή του και από 50.000 ευρώ στις δύο 
γιαγιάδες και στον παππού του.

“Νιώθουμε εν μέρει δικαιωμένοι από την απόφαση του 
δικαστηρίου, δεδομένου ότι δεν βρέθηκε ο δράστης της 

δολοφονίας του παιδιού μας. Χρειάστηκε, δυστυχώς, να 
χαθεί μία ανθρώπινη ζωή για να αναδειχθεί η παραμέληση 
της περιοχής μας από την ελληνική πολιτεία. Ελπίζουμε ότι 

η πολιτεία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα στο μέλλον, για 
να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα”, λέει στη Real news ο 
Θανάσης Σουλούκος, πατέρας του αδικοχαμένου Μάριου.

Συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός όπου τέθηκαν εκ νέου τα προβλήματα 
εγκληματικότητας του Δήμου αλλά και οι αγωνιώδεις και 
συνεχείς προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για την άμεση 
και ουσιαστική επίλυσή τους σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δεσμεύτηκε ότι θα ενισχύσει έτι 
περαιτέρω τις αστυνομικές δυνάμεις που καλύπτουν την 
περιοχή και θα εφαρμόσει ένα σχέδιο προστασίας για το 
Δήμο Αχαρνών. Ένα σχέδιο ικανό για να οδηγήσει στην 
οριστική λύση του προβλήματος της εμπορίας ναρκωτικών, 
της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας. Μάλιστα 

ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε πως πολύ σύντομα θα επισκεφθεί 
ο ίδιος το Δήμο και θα περπατήσει μαζί με τον Δήμαρχο 
στην πόλη των Αχαρνών.

Η προσπάθεια δεν σταματά εδώ, αλλά μόλις άρχισε, όπως 
τόνισε και ο κ. Βρεττός αφού σκοπός είναι: «οι Αχαρνές να 
γίνουν μια “θωρακισμένη” πόλη στην οποία θα κυριαρχεί 
το αίσθημα της ασφάλειας των δημοτών. Οι Αχαρνές να 
γίνουν ξανά μια ασφαλής πόλη και δεν θα σταματήσουμε 
εάν δεν τα καταφέρουμε».

Μετά την επίσκεψη στο ΠΡΟ.ΠΟ. το Δημαρχιακό 
Μέγαρο επισκέφτηκε πολυμελές κλιμάκιο στελεχών της 
Ελληνικής Αστυνομίας με 
Επικεφαλής τον Υποστράτηγο  
Δασκαλάκη Εμμανουήλ, 
βοηθός Γενικού Αστυνομικού 
Διευθυντή Αττικής, με 
σκοπό την ενημέρωση του 
επιχειρησιακού σχεδίου που 
εκπονείται από τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας κ. 
Καραμαλάκη για τη δημιουργία 
ομπρέλας προστασίας στον 
Δήμο Αχαρνών.

Συνάντηση Βρεττού  με Χρυσοχοΐδη & σύσκεψη με υψηλόβαθμα 
στελέχη της ΕΛΑΣ  για την εγκληματικότητα 



Μάρτιος 2020� ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  

Mε πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
εκδήλωση του ασφαλιστικού γραφείου ΠΑΡΟΝ, καθώς και 
οι βραβεύσεις των κορυφαίων συνεργατών του γραφείου 
την Πέμπτη 12/2/2020 στον γνωστό πολυχώρο στην καρδιά 
της Αθήνας  Κ8point. 

Με τη συμμετοχή πλήθους συνεργατών και θεσμικών, 
αναδείχθηκε η συμβολή του γραφείου στον κλάδο της 
ιδιωτικής ασφάλισης, ο σχεδιασμός, το όραμα και η 
στρατηγική του για τα επόμενα χρόνια. Την εκδήλωση,  
τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου , ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε.Ε. και 

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της ERBEURΟ LIFE  κύριος 
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, o Δ/νων Σύμβουλος της In-
terasco Ασφαλιστικής κύριος Κάρολος Σαϊας, η Πρόεδρος 
του Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών 
Ελλάδος και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζωνος 
Ελληνισμού κυρία Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου καθώς 
και ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων &Marketingκύριος 
Τάσος Ηλιακόπουλος.

Μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση και την 
ομάδα πωλήσεων επίσης έστειλαν ο Δ/νων Σύμβουλος 
της Ευρωπαϊκής Πίστης κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος 
και ο Εμπορικός Δ/ντής της Groupama Ασφαλιστικής κ. 
Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου.

Στις ομιλίες υπογραμμίστηκε η βαρύτητα που δίνεται 
από την πολιτεία στην ενίσχυση της σύζευξης Ιδιωτικής 
και Δημόσιας ασφάλισης, με την πεποίθηση ότι μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας,ενώ παράλληλα η Ιδρύτρια της εταιρίας Mexoxo 
κα. Ελπίδα Κόκκοτα έδωσε μία άλλη νότα περιγράφοντας 
πόσο σημαντικό είναι η πίστη στα θέλω μας και στα ιδανικά 
μας.

Έχοντας υιοθετήσει τους εποπτικούς κανονισμούς, 
προσαρμοστεί και εκσυγχρονιστεί το ΠΑΡΟΝ στοχεύει 
σε διψήφιο ποσοστό αύξησης για το 2020,έχοντας πάντα 

ως γνώμονα να προσφέρει στο δίκτυο Πωλήσεων του τις 
υψηλές υπηρεσίες, την υποστήριξη και τα κίνητρα που τους 
αξίζουν ισχυροποιώντας την θέση τους στην Ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση.

Τέλος απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους κορυφαίους 
συνεργάτες του γραφείου. 

Η βραδιά έκλεισε με μπουφέ, ποτό και διασκέδαση σε 
εξαιρετικό κλίμα.

Ασφαλιστικό γραφείο ΠΑΡΟΝ: 
Βράβευσε τους κορυφαίους συνεργάτες 
& έθεσε υψηλούς στόχους για το 2020 

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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Άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του 
το 2002 κι από τότε έχει γίνει στέκι 

απόλαυσης, όχι μόνο των κατοίκων της 
Φυλής, αλλά σχεδόν όλης της Αττικής! 
Ο λόγος για τo CAPRICE που βρίσκεται 
στην Λ. Φυλής 62 στην Χασιά! Ένας 
όμορφος, ζεστός, φιλόξενος χώρος 
δημιουργήθηκε πριν από 18 χρόνια από 
τα αδέρφια Κώστα, Νίκο και Δημήτρη 
Τσουκλίδη. Με γνώμονα την ποιότητα 
στο CAPRICE είναι βέβαιο πως και ο πιο 
απαιτητικός ουρανίσκος θα καλυφθεί στο 
έπακρο. Πίτσες, κρέπες, βάφλες, αλλά και 
για τους πιο… μερακλήδες απολαυστικές 
ποικιλίες είναι μόνο ορισμένα από 
τα εδέσματα που θα απολαύσετε στο 
CAPRICE. Όμως, δεν θα μείνουν 
παραπονεμένοι και οι… γλυκατζήδες, 
αφού με κορωνίδα τους παραδοσιακούς 

λαχταριστούς λουκουμάδες για τους 
οποίους φημίζεται το  CAPRICE, έχετε 
την δυνατότητα να απολαύσετε, εκμέκ 
με παγωτό, σουφλέ σοκολάτας, brownie, 

καρυδόπιτα ή ότι άλλο δημιούργησε ο 
ΣΕΦ την ημέρα εκείνη! 

Φυσικά τo CAPRICE καλύπτει όλες 
τις ώρες, όλες τις επιθυμίες σας αφού 
μπορείτε από νωρίς το πρωί να πιείτε 
τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ να 
απολαύσετε το ποτό σας είτε δίπλα στο 
τζάκι τον χειμώνα, είτε στην μαγευτική 
αυλή του το καλοκαίρι. Το βέβαιο 
είναι πως κάθε εποχή του χρόνου και η 
Χασιά αλλά και συγκεκριμένα το CA-
PRICE είναι ο ιδανικός προορισμός αν 
επιθυμείτε να ξεφύγετε 
από την καθημερινότητα 
και κυρίως από την 
πολύβουη πόλη. 

Κλείνουμε με μία 
ακόμη πληροφορία, 
στο CAPRICE, εκτός 
από τα σπουδαιότερα 
αθλητικά γεγονότα που 
μπορείτε να απολαύσετε 
στις τηλεοράσεις του, 
έχετε  την δυνατότητα 
να πραγματοποιήσετε τα 

γενέθλια των παιδιών σας προστατευμένα 
στο καλαίσθητο ημιώροφο, με γεύσεις 
που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι, 
αλλά και τα επιχειρηματικά σας event. 
Το σίγουρο είναι πως ο επαγγελματισμός 
των ιδιοκτητών και του προσωπικού θα 
σας ανταμείψουν και με το παραπάνω, 
αφού το CAPRICE γι’ αυτούς δεν είναι 
δουλειά, αλλά μεράκι! 

Ραντεβού λοιπόν στο CAPRICE, γιατί 
μπορεί να καλύψει όλα τα γευστικά 
σας… καπρίτσια!

CAPRICE: 18 χρόνια 
πρωταγωνιστεί στην εστίαση 
και την διασκέδαση της Φυλής 

Λ. Φυλής 62, Χασιά, Τηλ. 210-2411072
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Ο Κορωνοϊός έφτασε στην πόρτα μας

«Ενημερωνόμαστε . . .προστατευόμαστε . . .  
τηρούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής... ΔΕΝ 
ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ... ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, όχι γιατί 
είναι σύνθημα αλλά γιατί είναι η ώρα να δείξουμε 
ατομική ευθύνη.» με αυτό το συνοπτικό, αλλά από 
κάθε άποψη ουσιώδες μήνυμα ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός προτρέπει τους συνδημότες του 
να παραμείνουν στο σπίτι, ώστε να αποτραπεί η 
εξάπλωση του κορωνοϊού. 

Με απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου 
Βρεττού για προληπτικούς  λόγους    αναστέλλεται 
η λειτουργία των δημοτικών χώρων εκδηλώσεων, 
αθλητικών εγκαταστάσεων,  παιδικών χαρών και της 
δημοτικής   βιβλιοθήκης. Τα συγκεκριμένα μέτρα 
έρχονται να προστεθούν σε όσα έχουν ήδη αποφασιστεί 
και τεθεί σε ισχύ τις προηγούμενες μέρες.

Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται άμεσα 
σε ισχύ και θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαρτίου 2020 
ή μέχρι νεοτέρας αποφάσεως.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας:
Όλων των Δημοτικών χώρων εκδηλώσεων, κλειστών 

και ανοικτών.

Όλων των αθλητικών χώρων, αθλητικών 
εγκαταστάσεων, χώρων αθλητικών εκδηλώσεων, 
κλειστών και ανοικτών, για ατομικά και ομαδικά 
αθλήματα.

Όλων των παιδικών χαρών.
Της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
2. Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους πολίτες που 

κάνουν χρήση των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
3. Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους αθλητικούς 

συλλόγους και τις ακαδημίες που δραστηριοποιούνται 
σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

4. Όλες οι επίσημες αθλητικές αναμετρήσεις θα 
πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς 
την παρουσία θεατών, εφόσον στον αγωνιστικό χώρο 
διεξαγωγής του αθλήματος βρίσκονται συνολικά έως 
εξήντα (60) άτομα.

5. Η τέλεση των πολιτικών γάμων, προσωρινά, δεν 
αναστέλλεται, αλλά θα πραγματοποιείται στο γραφείο 
του αρμόδιου Αντιδημάρχου, με την παρουσία αυστηρά 
έως οκτώ (8) ατόμων.

6. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ και θα διαρκέσει έως 
και 24.3.2020 ή μέχρι νεωτέρας αποφάσεως.

7. Τονίζεται ότι, λόγω του ότι η επιδημία εξελίσσεται, 
οι οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης ενδέχεται να 
τροποποιηθούν και πάντοτε θα συντάσσονται σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Κυβερνήσεως, των αρμόδιων 
Υπουργείων, καθώς και των επίσημων επιστημονικών 
φορέων ΕΟΔΥ.

Σε κάθε περίπτωση η νέα αυτή δέσμη μέτρων 
ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη 
της επιδημίας. Κάθε μέτρο λαμβάνεται σύμφωνα με 
τις αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργείων και των 
επίσημων επιστημονικών φορέων. Οι υπηρεσίες του 
Δήμου ενημερώνονται συνεχώς και παραμένουν σε 
εγρήγορση, ενώ εφιστάται η προσοχή των δημοτών 
για την ατομική και συλλογική εφαρμογή των μέτρων 
υγιεινής και προφύλαξης.

Περιορίζουμε τις μετακινήσεις, 
εξυπηρετούμαστε 

ηλεκτρονικά μέσω των ΚΕΠ

Ο Δήμος Αχαρνών και η Διεύθυνση Διοίκησης καλούν 
τους δημότες να κάνουν χρήση όλων των δυνατών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτησή τους 
από το Δήμο, καθώς επίσης και των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με άλλους φορείς του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των συναρμόδιων υπουργείων 
και επιστημονικών φορέων οι πολίτες και κυρίως 
όσοι περιλαμβάνονται στις ευπαθείς ομάδες κρίνεται 
σκόπιμο να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. 
Παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγουν τα σημεία που 
παρατηρείται μεγάλος συγχρωτισμός και συνάθροιση 
πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται να διεκπεραιώνουν μια 
σειρά από υπηρεσίες ηλεκτρονικά (online) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης ermis.gov.gr, με τους κωδικούς 
του taxisnet.

Η πύλη «ΕΡΜΗΣ» αποτελεί την Κεντρική 
Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση 
και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι πολίτες μπορούν να 
εκδώσουν πάνω από 100 διαφορετικά δικαιολογητικά-
πιστοποιητικά, τα οποία θα παραλάβουν μέσω της 
ηλεκτρονικής τους θυρίδας ή μέσω του ΚΕΠ που θα 
δηλώσουν.  
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Επίσης: 
-  Το ωράριο για το κοινό για όλες τις υπηρεσίες του 

Δήμου πλην των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
περιορίζεται από τις 09:00 έως τις 13:00 καθημερινώς.

-  Ο Δήμος Αχαρνών θα εξυπηρετεί με προσωπικό 
ασφαλείας μόνο πολίτες των οποίων τα ζητήματα 
δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή 
τηλεφωνικά.

-  Στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, η διαδικασία διόρθωσης των τετραγωνικών 
και η έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ αναστέλλεται μέχρι 
τις 31 Μαρτίου, λαμβάνοντας υπόψιν την παράταση 
που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών έως τις 30 

Ιουνίου. Κατ’εξαίρεση, θα εξυπηρετούνται πολίτες 
που για σημαντικό λόγο χρειάζονται τις απαραίτητες 
βεβαιώσεις, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στα τηλ. 
210-2415348 (κ. Κωνσταντόπουλος) και 210-2415353 
(κα Νικολοπούλου-κα Ντάση)

Τα παραπάνω μέτρα θα ισχύσουν από τις 13 Μαρτίου 
έως τις 31 Μαρτίου ή μέχρι νεωτέρας αποφάσεως.

Παρακαλούνται όλοι οι Δημότες να επιδείξουν 
υπευθυνότητα και να περιορίσουν τις επισκέψεις στο 
Δημαρχιακό Μέγαρο και τις Δημοτικές υπηρεσίες με 
σκοπό να διασφαλίσουμε τη Δημόσια Υγεία.

Νέα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας των 
δημοτών λαμβάνει ο Δήμος Αχαρνών 

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 118, 
ΑΧΑΡΝΕΣ

2102405315/2102446899

Λόγω των Έκτακτων μέτρων θα εξυπηρετούμε
ΜΟΝΟ με πακέτο και διανομή κατ’ οίκον 

Α ν α σ τ ά λ θ η κ ε 
η λειτουργία των 
ΚΑΠΗ της Δημοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών για 
4 εβδομάδες μετά από 
απόφαση του Υπουργού 
Υγείας Βασίλη Κικίλια 
για περιορισμό της 
εξάπλωσης της επιδημίας 
του κορωναϊου μέχρι 
νεωτέρας.

Τα προαναφερόμενα 
μέτρα τέθηκαν σε 
ισχύ από την Δευτέρα 
9 Μαρτίου και θα 

αξιολογηθούν εκ νέου 
πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με το Υπουργείο.

Σε δήλωσή της η Πρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. 
Αγγελική Ζαχαριάδη, αφού φιλοξενεί τις ευπαθείς 
ομάδες, ηλικιωμένους και μικρά παιδιά τονίζει 
«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ». Διευκρινίζει ακόμα “όσο 
αφορά  τα τροφεία των Παιδικών Σταθμών  και τις 
Αθλητικές Δραστηριότητες που έχουν καταβάλει ή 
θα καταβάλουν οι γονείς, θα υπάρξει συμψηφισμός 
για όσες μέρες είναι κλειστή η Δομή μας.»

Αγγελική Ζαχαριάδη: 
«Σταματήστε 

τις μετακινήσεις και 
μείνετε σπίτι»

Να μένουμε σπίτι, να προσέχουμε ιδιαιτέρως την 
προσωπική μας υγιεινή και τις ευπαθείς ομάδες, 
είναι μερικές -ίσως οι πιο σημαντικές- οδηγίες που 
πρέπει να ακολουθήσουμε όσο ακόμα ο κίνδυνος του 
ιού είναι ορατός. Τα συμπτώματα του κορωνοϊού 
είναι συγκεκριμένα και καλό είναι να τα έχουμε 
υπόψιν, για να μην πανικοβαλλόμαστε.

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας και τα Κέντρα Ελέγχου 
και Πρόληψης Ασθενειών, στην παρακάτω 
εικόνα παρουσιάζονται αναλυτικά ποια είναι 
τα συμπτώματα που παρουσιάζουμε αν έχουμε 
προσβληθεί από κορωνοϊό και ποια τα συμπτώματα 
που έχουμε αν μας «βασανίζει» μια γρίπη ή ένα 
απλό κρυολόγημα.

Τα συμπτώματα του κορωνοϊού 
και οι διαφορές με τη γρίπη 

και το κρυολόγημα για να μη 
πανικοβάλλεστε άδικα



Μάρτιος 2020�0 Μαγειρευτά σαν της 
μαμάς και νηστίσιμες 

λιχουδιές όλο τον χρόνο! 
Με μαγειρευτά σαν της μαμάς, αλλά και 

νηστίσιμες συνταγές όχι μόνο την περίοδο της 
Σαρακοστής, αλλά όλο τον χρόνο μας υποδέχεται 
το ολοκαίνουριο «Mood For Food», στην Λ. Ιωνίας 
44, στις Αχαρνές. Αυτό όμως που κάνει ξεχωριστό 
το «Mood For Food» είναι πως αφουγκράζεται 
πλήρως τις επιθυμίες μας! Κι αυτό το αποδεικνύει 
έμπρακτα αφού δέχεται να παραγγείλετε από την 
προηγούμενη ημέρα το μαγειρευτό της αρεσκείας 
σας κάνοντας έτσι το φαγητό απόλαυση και όχι 
σκοτούρα! 

Ενόψει των μέτρων του Υπουργείου Υγείας το 
«Mood For Food» δέχεται ΜΟΝΟ παραγγελίες 
για διανομή κατ’οίκον ή παραλαβή από το 
κατάστημα. 
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Άμεση ήταν η παρέμβαση της Προέδρου του ΚΑΜΕΑ 
ΑΡΩΓΗ Μαρίας Μπούκη μετά το άκουσμα έξαρσης 
του κορωνοίου. Από τους πρώτους χώρους που 
απολυμάνθηκαν ήταν το Κέντρο της ΑΡΩΓΗΣ 
κατά την διάρκεια του τριημέρου της Κ. Δευτέρας. 
Δυστυχώς όμως τα γεγονότα τρέχουν κι έτσι μετά 
την εντολή του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια 
το ΚΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗ ανέστειλε την λειτουργία του 
μέχρι νεωτέρας. Η κ. Μπούκη δήλωσε σχετικά: « 
Παρότι δράσαμε άμεσα ώστε να εξασφαλίσουμε 
την απόλυτη ασφάλεια των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ 
τελικά η εξάπλωση του κορωνοίου μας αναγκάζει 
να αναστείλουμε την λειτουργία του Κέντρου. 
Αναγνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό για τα 
παιδιά αλλά και τους γονείς τους, όμως εύχομαι να 
βγούμε από αυτή την δοκιμασία ΟΛΟΙ υγιείς και 
δυνατοί. Σύντομα εύχομαι να επιστρέψουμε στην 
ΑΡΩΓΗ για να κάνουμε πράξη όλα όσα έχουμε ήδη 
σχεδιάσει για τα παιδιά μας!»

Παράλληλα αναβλήθηκε και η αθλητική εκδήλωση 
“Αγώνας Μπάσκετ με Αμαξίδια”, που διοργάνωνε ο Δήμος 
Αχαρνών σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες “ΑΡΩΓΗ” 
Δήμου Αχαρνών, τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών και 
το Σύλλογο Πρωταθλητών ΑΜΕΑ Π.Α.Σ.Κ.Α., για τον 
περιορισμό της πιθανότητας εξάπλωσης της επιδημίας 
κορωναϊού μετά από ανακοίνωση του εκπροσώπου του 
υπουργείου Υγείας, καθηγητήΛοιμωξιολογίας, Σωτήρη 
Τσιόδρα. 

Μαρία Μπούκη: «Θα επιστρέψουμε 
ακόμη πιο δυνατοί και υγιείς στην ΑΡΩΓΗ»
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BERRY’S: Μία από τις πιο επιτυχημένες 
αλυσίδες Café μετρά πλέον 8 καταστήματα! 

Σε μία από τις πιο 
επιτυχημένες αλυσίδες Café 
εξελίσσονται τα “BERRYS” 
που πλέον μετρούν ήδη 8 
καταστήματα στην Αττική! 
Η ύπαρξη των BERRYS σε 
Αχαρνές, Καματερό, Ίλιον, 
Αθήνα και Ασπρόπυργο έχει 
πλέον μετατρέψει τον καφέ 
σε αγαπημένη συνήθεια, 
που όμως δεν είναι δύσκολο 
να έχετε πρόσβαση σ’ 
αυτή, αφού την φέρνει στην 

πόρτα της δουλειάς ή του 
σπιτιού σας σε λίγα μόλις 
λεπτά.  Ένας εξαιρετικός και 
ποιοτικός καφές για όλα τα 
γούστα! 
Όμως, τα BERRYS 

έχουν καταφέρει και κάτι 
ακόμη, να μαγέψουν τον 
ουρανίσκο μας με αλμυρές 
και γλυκές  δημιουργίες!   
Κρέπες,   βάφλες,  σάντουιτς, 
ευφάνταστες σαλάτες, 
γλυκά είναι μόνο ορισμένες 

από τις δημιουργίες 
που με ένα τηλεφώνημα 
βρίσκονται στην πόρτα σας 
σε ποιότητα και  ποσότητα 
που θα λατρέψετε. 
Τα BERRYS αυξάνονται 

συνεχώς γιατί αυξάνονται 
και οι φανατικοί θαυμαστές 
τους, γι’ αυτό τους 
τελευταίους δύο μήνες 
η οικογένεια των BER-
RYS αυξήθηκε  με δύο 
καταστήματα το ένα στην 

καρδιά της Πρωτεύουσας, 
στην Ομόνοια και το 
νεώτερο που  βρίσκεται 
στον Ασπρόπυργο. Πλέον, η 
απόλαυση ενός καλού καφέ 
είναι πιο κοντά από ποτέ! Δεν 
έχετε παρά να επισκεφτείτε 
ένα BERRYS αλλά 
ΠΡΟΣΟΧΗ μην ξεχάσετε 
να γευτείτε τα εδέσματα 
που παρασκευάζονται 
καθημερινά με ολόφρεσκα 
υλικά μόνο για εσάς!

1. Κωστή Παλαμά 6 Καματερό 210.2387925
2. Λ. Φυλής 223 Καματερό 210.2320498
3.Λ. Φιλαδέλφειας 133 Κ. Αχαρναί 210.2447879
4. Τσουντα 43 Αθήνα 210.2287152

5. Λ. Πετρουπόλεως 61 Ίλιον 210.2633056
6. Ελ Βενιζέλου κ Έβρου 33 Αχαρναί
7. Στουρνάρη 49Α Αθήνα 210.3809508
8. Θρασύβουλου 132 Ασπρόπυργος 210.2575530Κ
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BERRY’S: Μία από τις πιο επιτυχημένες 
αλυσίδες Café μετρά πλέον 8 καταστήματα! 

Σε μία από τις πιο 
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που πλέον μετρούν ήδη 8 
καταστήματα στην Αττική! 
Η ύπαρξη των BERRYS σε 
Αχαρνές, Καματερό, Ίλιον, 
Αθήνα και Ασπρόπυργο έχει 
πλέον μετατρέψει τον καφέ 
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είναι πιο κοντά από ποτέ! Δεν 
έχετε παρά να επισκεφτείτε 
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Δημοπρατείται το έργο δημιουργίας Πάρκου Πρασίνου 
έκτασης 2 χιλ. στρεμμάτων στη Χωματερή της Φυλής

Ένα ακόμα μεγάλο περιβαλλοντικό και 
ενεργειακό έργο δρομολογείται από το 
Δήμαρχο Χρήστο Παππού. Πρόκειται για 
το έργο της ανάπλασης της Χωματερής με 
τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Συνεπής στη δέσμευσή του ο Δήμαρχος 
Φυλής, φέρνει την προσεχή Πέμπτη 
12 Μαρτίου 2020 στην Οικονομική 
Επιτροπή, την έγκριση των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης 
και τον ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού, 
διαδικασία που ανοίγει το δρόμο για 
τη δημοπράτηση του έργου με διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
Η υλοποίηση του έργου βασίζεται 

στην υπ’ αριθ. 340/2018 Μελέτη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής, 
ο προϋπολογισμός του οποίου φτάνει τα 
26 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότησή του 
έχει εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Με βάση τη Μελέτη, δρομολογείται το 
στρατηγικής σημασίας και οραματικό 
περιβαλλοντικό έργο της Αποκατάστασης 
που θα μετατρέψει τη Χωματερή 
σε Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής. 
Παράλληλα, θα εγκατασταθούν 

φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 10MW 
και ένα υδροηλεκτρικό έργο μικρής 
κλίμακας. Από τους σταθμούς αυτούς 
θα παραχθεί ενέργεια για τη λειτουργία 
του Πάρκου, αλλά και των νοικοκυριών 
του Δήμου Φυλής. Ο Δήμος αξιοποίησε, 
ήδη, από τους πρώτους, το νέο νομικό 
πλαίσιο και προχώρησε στη σύσταση 
Ενεργειακής Κοινότητας που αποτελεί 
προϋπόθεση για να προχωρήσει στην 
παραγωγή και τη διάθεση ηλεκτρικής 
ενέργειας στα ευάλωτα νοικοκυριά του. 

Εξάλλου, με την επίσκεψη στο χώρο θα 
δίνεται η δυνατότητα περιβαλλοντικής 
επιμόρφωσης για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, τη διαχείριση 
των απορριμμάτων, αλλά και για τα 
οχυρωματικά έργα της αρχαίας Αθήνας, 
αφού η μελέτη προβλέπει και την 
ανάδειξη του αρχαίου τείχους ΔΕΜΑ. 

Στους χώρους πρασίνου και 
αναψυχής προβλέπεται η φύτευση, η 
δημιουργία διαδρομών και μονοπατιών, 
αναψυκτηρίων, χώρων σκίασης και 
ξεκούρασης. 

Στους χώρους επιμόρφωσης 
προβλέπεται η δημιουργία Μουσείου 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και χώρου 
Υποδοχής με αίθουσα προβολής. 

Κομβικό σημείο της αποκατάστασης 

είναι το υδάτινο στοιχείο με τον 
υδροηλεκτρικό σταθμό και τη λίμνη.

Η Μελέτη προβλέπει τη λειτουργία 
συστημάτων άρδευσης και φύλαξης, 
ενώ θα επεκταθεί και θα βελτιωθεί ο 
υπάρχων φωτισμός. 

Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης 
σημασίας για το Δήμο Φυλής, αλλά και 
για την Αττική, αφού εκτείνεται σε έκταση 
2 χιλ. στρεμμάτων. Με την ολοκλήρωσή 
του θα αποτελέσει το μεγαλύτερο έργο 
αποκατάστασης στη Χώρα και ένα από 
τα μεγαλύτερα διεθνώς. 

Για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο 
Δήμος μελέτησε διάφορα μοντέλα 
αποκατάστασης χώρων και κυρίως της 
Χιρίγια του Τελ Αβίβ που παρουσιάζει 
πολλές ομοιότητες με τη Χωματερή.

Ανακατασκεύασε πλήρως την παιδική χαρά 
στο Λιβάδι της Χασιάς ο Δήμος Φυλής

Σε μια… όαση παιχνιδιού για τα 
παιδιά, έχει μετατραπεί, μετά την πλήρη 
ανακατασκευή της, η Παιδική Χαρά 
στο Λιβάδι της Δημοτικής Ενότητας 
Φυλής, μία από τις μεγαλύτερες του 
Δήμου Φυλής.

Με σύγχρονα πολυόργανα που δίνουν 
τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν 
δεξιότητες και να αθληθούν μέσα από το 
παιχνίδι, και με αρκετό χώρο για φυσική 
δραστηριότητα πάνω σε χλοοτάπητα 
που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της 
παιδικής χαράς, το παιχνίδι στην παιδική 
χαρά της ΔΕ Φυλής γίνεται ακόμη πιο 
διασκεδαστικό και ασφαλές.

Η παιδική χαρά είναι πλήρως 
ανακαινισμένη καθώς αποξηλώθηκαν τα 
παλιά όργανα και τοποθετήθηκαν νέα. 
Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν τέσσερα 
σύνθετα όργανα δραστηριοτήτων με 
αναρρίχηση, ισορροπία, θεματικά 
στέγαστρα και τσουλήθρες, για νήπια 
και παιδιά. Επίσης, τοποθετήθηκαν 
κούνιες για νήπια, παιδιά και ΑμΕΑ, 
ξύλινη κούνια φωλιά και πατήματα 

ισορροπίας, καθώς και πολλά παγκάκια 
για να ξεκουράζονται οι γονείς και 
συνοδοί των παιδιών.

Στους χώρους κάτω και γύρω από τα 
όργανα και τις κούνιες έχει τοποθετηθεί 
δάπεδο ασφαλείας και στον υπόλοιπο 
ελεύθερο χώρο, χλοοτάπητας, ενώ 
περιμετρικά υπάρχει πράσινο κι έχουν 
φυτευτεί θάμνοι και αναρριχώμενα.

Παράλληλα, έγινε συντήρηση στη 
μεταλλική περίφραξη, στο αρδευτικό 
σύστημα και τον ηλεκτροφωτισμό, ενώ 
τοποθετήθηκε καινούργια μεταλλική 
πόρτα.

«Η φυσική δραστηριότητα και το 
παιχνίδι είναι απαραίτητα στοιχεία 
για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών 
και στην ανακατασκευασμένη παιδική 
χαρά της Χασιάς, οι μικροί μας δημότες 
μπορούν να περάσουν ατέλειωτες 
ώρες διασκέδασης με ασφάλεια», 
υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς.
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Ένα ακόμη ζωτικής σημασίας αντιπλημμυρικό έργο, 
αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα στο Δήμο Φυλής, 
ο οποίος τα τελευταία χρόνια, υπό τις Διοικήσεις του 
Χρήστου Παππού, με τα έργα που υλοποιήθηκαν, 
υλοποιούνται και δρομολογούνται, ενισχύει την 
προστασία του απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα, 
που τόσο είχαν ταλαιπωρήσει τους κατοίκους του τις 

προηγούμενες δεκαετίες.
Το νέο έργο αφορά στην «Κατασκευή αγωγών 

ομβρίων υδάτων του Δήμου Φυλής» και τη διευθέτηση 
του ρέματος Σούρεζας στα Άνω Λιόσια. Το έργο 
εγκρίθηκε ομόφωνα από το Τεχνικό Συμβούλιο της 
Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φυλής ενέκρινε τους όρους του 
διαγωνισμού, ο οποίος προκηρύχθηκε τη Δευτέρα 17 
Φεβρουαρίου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών είναι η Πέμπτη 5 Μαρτίου, σύμφωνα 
με τους όρους του διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί 
στη Διαύγεια.

«Θωρακίζουμε το Δήμο μας με αντιπλημμυρικά 
έργα σε όλες τις περιοχές που έχουν παρατηρηθεί στο 
παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν θέλουμε να 
ξαναζήσουμε, και μετά την ολοκλήρωση όλων των 
έργων που υλοποιούνται ή δρομολογούνται, δεν θα 
ξαναζήσουμε παρόμοιες καταστάσεις στο Δήμο μας», 
τονίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

«Το νέο έργο συνδέεται με το άλλο μεγάλο 
αντιπλημμυρικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη 
στην οδό Αιγαίου Πελάγους, στα Άνω Λιόσια» 
υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
Θανάσης Σχίζας, τονίζοντας ότι «είναι το τέταρτο 
αντιπλημμυρικό που υλοποιείται επί Διοικήσεως 
Χρήστου Παππού».

Με το έργο αυτό ενισχύεται η αντιπλημμυρική 

προστασία των Άνω Λιοσίων από το ρέμα Σούρεζας, 
που διέρχεται από την πόλη, καθώς θα κατασκευαστεί 
εσωτερικό δίκτυο ομβρίων υδάτων επί των οδών 
Θεσσαλίας και Αλιάκμονος, που θα εξυπηρετεί 
έκταση συνολικά περίπου 10 εκταρίων (περίπου 100 
στρεμμάτων). Τα όμβρια αυτά θα καταλήγουν στον 
κεντρικό αγωγό που κατασκευάζεται στην οδό Αιγαίου 
Πελάγους, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να υποδέχεται 
τα όμβρια τριών κάθετων αγωγών, ο μεγαλύτερος 
εκ των οποίων είναι αυτός που θα κατασκευαστεί 
με το εν λόγω έργο (αγωγός οδών Θεσσαλίας και 
Αλιάκμονος).

Το έργο περιλαμβάνει τη χάραξη των αποχετευτικών 
αγωγών των δικτύων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
μελέτες, την εκσκαφή των αναγκαίων ορυγμάτων 
και την αντιστήριξή τους, την κατασκευή φρεατίων 
επίσκεψης και φρεατίων υδροσυλλογής, την κατασκευή 
κιβωτοειδών αγωγών και σωληνωτών δικτύων, την 
επίχωση με υγιή αδρανή υλικά και την ασφαλτόστρωση 
και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.230.000 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τις ενέργειες 
του Αντιδημάρχου Θανάση Σχίζα και του Ειδικού 
Συνεργάτη Δημάρχου, Γιάννη Λιάκου, εντάχθηκε 
στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Τη μελέτη του έργου εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Φυλής, η οποία έχει και την εποπτεία του 
έργου.

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 
για το αντιπλημμυρικό της Σούρεζας
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Στοπ στις νταλίκες βάζει ο Δήμος Αχαρνών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Την κανονική της κυκλοφορία αποκτά πλέον 
η Αριστοτέλους. Ένας κεντρικός δρόμος των 
Αχαρνών, ο οποίος όμως τα προηγούμενα χρόνια είχε 
επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από ένα μεγάλο κυκλοφοριακό 
φόρτο, λόγω της διέλευσης βαρέων οχημάτων. Αν και 
υπήρχε σχετική απαγόρευση ήταν πολλά τα οχήματα 
τέτοιου τύπου που επέλεγαν τη διαδρομή αυτή 
προς διευκόλυνσή τους. Έτσι είχε διαμορφωθεί μια 
ιδιάζουσα και «μοναδική» κατάσταση με νταλίκες και 
μεγάλα φορτηγά να κινούνται στον κεντρικό ιστό μιας 
πόλης.

Μια κατάσταση όμως που προκαλούσε μεγάλα 
προβλήματα στις Αχαρνές, καθώς είχε ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία μεγάλης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, 
μεγάλα επίπεδα θορύβου, αυξημένο κίνδυνο 
ατυχήματος και σημαντικές φθορές στο οδόστρωμα.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός αναζήτησε 

λύση στο συγκεκριμένο θέμα από την πρώτη στιγμή 
και μετά από συνεχείς πιέσεις, τα αποτελέσματα είναι 
πια ορατά. Οι συνεχείς έλεγχοι της τροχαίας, αλλά 
και η συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας και του 
Αντιδημάρχου Μιχάλη Βρεττού έχουν φέρει πλέον μια 
κανονικότητα σε αυτό το θέμα. Δεν αρκεί όμως αυτό, 
καθώς υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, ούτως ώστε 

η παρούσα κατάσταση να παγιωθεί και η συμμόρφωση 
των οδηγών με την απαγόρευση να είναι απόλυτη. Οι 
συνεχείς ενέργειες του Δημάρχου κ. Σπύρου Βρεττού 
και της δημοτικής αρχής αποσκοπούν στην αλλαγή 
της εικόνας της πόλης και την επίλυση προβλημάτων 
που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της εδώ και πολλά 
χρόνια.

 

Από την Καθαρή Δευτέρα και όλη την διάρκεια της Σαρακοστής, όπως κάθε χρόνο, απολαμβάνουμε 
σαρακοστιανές δημιουργίες στην «Αυλή του ΝΩΝΤΑ«! Όπως μας ενημερώνει ο Νώντας, μας περιμένουν 
νέες γευστικές εκπλήξεις!  «Φέτος παίζουμε δυναμικά με καινούργιες γεύσεις θαλασσινές και gourme που 

συνοδεύονται με εντυπωσιακές σαλάτες και πιάτα για όλα τα γούστα»! 
Τηλέφωνο επικοινωνίας - παραγγελίες: 210.2402317 - 6908333366 - 6985694889

Ωράριο λειτουργίας :  Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο από τις 18.00 - 1.00
Κυριακή μεσημέρι από τις 12.00 - 18.00

Διεύθυνση: Μιαούλη 1 Αχαρναί 

Σαρακοστιανά εδέσματα στην Αυλή του Νώντα! 

Μία ακόμη συνάντηση με εκπροσώπους 
παραγωγικών τάξεων είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών  κ. 
Σπύρος Βρεττός, καθώς δέχθηκε στο Δημαρχείο 
εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών της 
Περιφέρειας Αττικής.

Στη συνάντηση αυτή δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν 
τόσο θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν 
τον κλάδο, όσο και ζητήματα βραχυπρόθεσμου 
σχεδιασμού και δράσεις που μπορούν να συμβάλλουν 
στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας προς όφελος 
και των δημοτών.

Μια πρόταση που ήδη εξετάζεται από τον Δήμαρχο 
Αχαρνών είναι η δημιουργία κλειστής λαϊκής 
αγοράς, η οποία μάλιστα θα δίνει τη δυνατότητα 
και απογευματινής λειτουργίας, εξυπηρετώντας έτσι 
καλύτερα τους δημότες. Παράλληλα τέθηκε το θέμα 
των καφέ κάδων, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης και διαχείρισης 

βιοαποβλήτων. Πρόκειται ουσιαστικά για ανακύκλωση 
στην πηγή και περιλαμβάνει τοποθέτηση καφέ κάδων 
σε επιλεγμένα σημεία συγκέντρωσης βιοαποβλήτων 
και ειδικά απορριμματοφόρα. Ένα σχέδιο το οποίο θα 
διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησής του μέσω της 
Περιφέρειας Αττικής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό 
κλίμα με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών 
να προσκαλούν το Δήμαρχο στον ετήσιο χορό της 
Ομοσπονδίας.

Κλειστή λαϊκή αγορά & καφέ κάδους ζήτησαν 
οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών απ’τον Δήμαρχο
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Σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία 
τω Αχαρνών άνοιξε τις πύλες του ο 
ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ, ένα κατάστημα στο 
οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε όποιο 
φρούτο ή λαχανικό επιθυμείτε ολόφρεσκο 
και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 
Τον ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟ άνοιξαν στην 

Πλατεία Καράβου, στην οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως και Παπαφλέσσα 1, οι Δημήτρης 
Καρβουνίδης και Δημήτρης Μούτας οι 
οποίοι εγγυώνται πως όλα τα προϊόντα 
τους επιλέγονται προσεχτικά ένα προς ώστε 
να φτάνουν καθημερινά στο τραπέζι σας 
διατηρώντας έτσι αναλλοίωτη την διατροφική 
τους αξία. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζεται 
ο οργανισμός ιδιαίτερα σε περιόδους έντονου 
στρες, αλλά και έξαρσης ιώσεων, βρίσκονται 
στα φρούτα και τα λαχανικά, ωστόσο αν 
αυτά δεν μεταφερθούν από τον παραγωγό 

στον καταναλωτή 
στις κατάλληλες 
συνθήκες μπορούν 
αντί να βοηθήσουν να 
βλάψουν έναν οργανισμό. 
Αυτό το γνωρίζουν καλά στον 
ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟ γι’ αυτό και έχουν 
υψηλά στάνταρ τόσο για την επιλογή, όσο 
και για την μεταφορά και συντήρηση των 
προϊόντων τους, κάτι που θα αντιληφθείτε 
με την πρώτη κιόλας ματιά. Δεν έχετε παρά 
να επισκεφτείτε τον ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟ ώστε 
να εφοδιάσετε την οικογένεια σας με ότι πιο 
υγιεινό έχει να προσφέρει η μητέρα γη. 
Εμείς ευχόμαστε στους ιδιοκτήτες του 

ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΥ Καλές Δουλειές αλλά 
κυρίως να συνεχίσουν να εργάζονται το 
ίδιο σχολαστικά και επαγγελματικά προς 
όφελος των πελατών τους. 

ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ: Άνοιξε 
ο παράδεισος φρούτων & λαχανικών 

Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαφλέσσα 1, Πλατεία Καράβου
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Κατερίνα Σκρέκη:
 «Απόψε Σβήνω 

Λέξεις» 

Μια ξεχωριστή φωνή, μία κοπέλα που 
ειδικά στις Αχαρνές γνωρίζουμε καλά και 
αγαπάμε φανατικά, η Κατερίνα Σκρέκη 
άνοιξε τα φτερά της και κυκλοφόρησε 
μία νέα μουσική πρόταση! Με ιδιαίτερη 
χροιά που κερδίζει τις εντυπώσεις σε κάθε 
της εμφάνιση, γεμάτη ενέργεια, σήμερα, 
νιώθοντας έτοιμη όσο ποτέ καταθέτει την 
νέα της μουσική πρόταση με τίτλο «Απόψε 
Σβήνω Λέξει», ένα κομμάτι που σίγουρα θα 
αγκαλιάσει ο κόσμος.

Η  Κατερίνα συναντά στο studio την 
Λία Βίσση στην μουσική και την παραγωγή, 
και στον στίχο διά χειρός Ελένης Ξένου 
που της εμπιστεύεται ένα από τα τραγούδια 
της. Μια ανατρεπτική και ενδιαφέρουσα 
συνεργασία που σίγουρα θα προκαλέσει 
αίσθηση.
Η Κατερίνα Σκρέκη είναι στα καλύτερα της 

έχοντας εξαιρετική σκηνική παρουσία και 
καλή διάθεση, είναι μια πολλά υποσχόμενη 
καλλιτέχνης που σίγουρα το όνομα της και η 
φωνή της θα μας απασχολήσουν τα επόμενα 
χρόνια.
Εισβάλει δυναμικά στο χώρο της 

δισκογραφίας ελπίζοντας να αγαπηθεί και να 
κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά 
σας.
Το ‘‘Απόψε Σβήνω Λέξεις’’ κυκλοφορεί 

από την SpicyMusic.

ΤΕΧΝΕΣ  

To πιο ανατρεπτικό FashionSHOW των καταστημάτων 
BottegaBelleza, Boutiqueυψηλήςαρωματοποιίας, πραγμ
ατοποιήθηκεστηνΒαρυμπόμπη, με αφορμή την νέα ex-
clusive Arabian Perfume Collection. Αρώματα μακράς 
διάρκειας που μια αίσθηση αρκεί για να σε ταξιδέψει 
στη μέση ανατολή είχαν την τύχη να απολαύσουν 
πρώτοι όσοι παρευρέθηκαν στο Κτήμα Forest Caval-
lari. 

Με την ευγενική χορηγία : 
Forest Cavallari
Καπετανακης Studio
Sms Studio
Pimenidis Flower
PMhairAndBarberSalon
Fredyy Make Up Stage
Local Hero
Και την φιλική συμμετοχή : 
Περι Γαμου Prince Erotokritos 

Χορηγοί επικοινωνίας
#ParnesNews
#LikeWoman
#TakisNafpliotis
Και με την ευγενική υποστήριξη 

των Bottega Belleza προς την 
DreamTeam.

Ένα ξεχωριστό ανατρεπτικό Fashion Show 
παρουσίασαν τα Bottega Belleza
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«Τρέχει» το σχέδιο ανάπλασης του Κτήματος Τατοίου

Με γοργούς ρυθµούς προχωρά το πρότζεκτ της 
ανάπλασης των πρώην βασιλικών κτηµάτων σε Τατόι 
και Πολυδένδρι (Λάρισα), καθώς αποτελεί προσωπικό 
στοίχηµα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος 
ενηµερώνεται τακτικά για την πορεία υλοποίησής του.

Ηδη, στο Τατόι 
άρχισαν οι πρώτες 
εργασίες που αφορούν 
τη συντήρηση βασικών 
έργων υποδοµών, την 
πρόσβαση στο κτήµα 
και την ανακαίνιση 
κτιρίων. Μετά τη 
λύση που δόθηκε από την κυβέρνηση σε διάφορα 
γραφειοκρατικά προβλήµατα, ορίστηκε η συµβουλευτική 
επιτροπή που θα «τρέχει» το πρότζεκτ στις δύο περιοχές 
και τις επόµενες µέρες θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη 
συνεδρίασή της.

Οι μεγάλοι Δωρητές Αθανάσιος Μαρτίνος 
– Ίδρυμα Λασκαρίδη

Η  κ. Μενδώνη πραγματοποίησε 
αυτοψία στους χώρους του 
Τατοΐου και δήλωσε πως τα 
πρώτα σωστικά μέτρα για το 
κτίριο των Ανακτόρων θα 
αρχίσουν να εφαρμόζονται 
στις αρχές του Απριλίου. Η 

μελέτη εφαρμογής για τα ανάκτορα θα παραδοθεί στο 
υπουργείο τον Μάιο του 2021 και έπειτα θα ξεκινήσει 
η διαδικασία του διαγωνισμού για τον ανάδοχο του 
έργου.

Αυτή τη στιγμή το έργο υποστηρίζεται από δύο δωρεές. 
Η πρώτη αφορά τη μελέτη σκοπιμότητας για την 
ανάδειξη και αξιοποίηση των 47.000 στρεμμάτων του 
κτήματος και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Αθανασίου 
Λασκαρίδη. Η δεύτερη αφορά την προμήθεια των δύο 
μεγάλων τολ που θα τοποθετηθούν στον χώρο του 
κτήματος τον επόμενο μήνα με χορηγία του εφοπλιστή 
Αθανάσιου Μαρτίνου. Στα τολ θα τοποθετηθούν 
κιβώτια από τους χώρους των ανακτόρων που δεν 
έχουν ανοιχτεί ποτέ αλλά και τα οχήματα και οι άμαξες 
από τα γκαράζ του κτήματος προκειμένου να γίνουν η 
καταγραφή και η συντήρησή τους. Τα αντικείμενα που 
βρίσκονται μέσα στα κλειστά κιβώτια θα προστεθούν 
στις περίπου 50.000 που έχουν ήδη συντηρηθεί από 
το ΥΠΠΟ. «Στόχος είναι το 2023 να έχει τελειώσει το 
ανάκτορο για να ξεκινήσει αμέσως η τοποθέτηση των 
αντικειμένων, επί των μελετών που ήδη εκπονούνται», 
δήλωσε η κ. Μενδώνη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

Τρεις πυλώνες
«Το Τατόι µπορεί να αναδειχθεί σε πόλο ανάπτυξης 

της Δυτικής Αττικής, αντίστοιχο µε εκείνο του 

Ελληνικού στην άλλη πλευρά του αστικού ιστού. Με 
τη συνδροµή και του κτήµατος στο Πολυδένδρι, θα 
γίνει κέντρο αναφοράς στηριζόµενο σε τρεις πυλώνες: 
Μουσείο, φιλοξενία και αγροτουρισµό», είπε στον 
«Ε.Τ.» ο δρ Αθανάσιος Τσαυτάρης. Υπογράµµισε 
ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης και της επιτροπής 
είναι η µετατροπή του πρώην ανακτόρου στο Τατόι σε 
µουσείο προκειµένου να είναι σύντοµα επισκέψιµο. 

Ο δεύτερος πυλώνας 
σχετίζεται µε τη 
φιλοξενία και την 
εστίαση. Ο µελετητής 
θα εξετάσει την 
πιθανότητα δηµιουργίας 
χώρων φιλοξενίας και 
εστίασης στο Τατόι. 
Άλλωστε, υπάρχει η σχετική υποδοµή, καθώς ένα από 
τα κτίρια που βρίσκονται στο κτήµαχρησιµοποιείτο 
κατά το παρελθόν ως ξενοδοχείο.

Ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται µε τον αγροτουρισµό 
και τον αγροδιατροφικότοµέα. «Στους συγκεκριµένους 
κλάδους, το Τατόι παραµένει σήµερα ένα ακατέργαστο 
διαµάντι, καθώς στους χώρους του υπάρχουν: 
Αµπελώνας, οινοποιείο, ελαιώνας, ελαιοτριβείο, 
τυροκοµείο, βουτυροκοµείο, µελισσοκοµείο και 
πολλά άλλα. Ολα είναι εγκαταλειµµένα, αλλά µπορούν 
πολύ εύκολα να συντηρηθούν και να επανέλθουν 
σε λειτουργία. Το brandname “Τατόι” είναι πολύ 
δυνατό, γι’ αυτό και θα αναζητήσουµε συνέργειες µε 

τον ιδιωτικό τοµέα ή διάφορες συλλογικότητες, ώστε 
να προχωρήσουµε στην παραγωγή προϊόντων. Δεν 
θέλουµε να γίνουµε παραγωγοί των πάντων. Δεν είναι 
αυτός ο σκοπός µας.

«Πλούσια» Ιστορία
Αναπτύσσεται σε 47.000 στρέµµατα και βρίσκεται 15 

χιλιόµετρα βόρεια του κέντρου της Αθήνας. Αποτέλεσε 
το θερινό ανάκτορο της τέως ελληνικής βασιλικής 
οικογένειας και ο τόπος γέννησης του βασιλέως 
Γεωργίου Β’.

Το 1871, ύστερα από παρότρυνση του ΕρνέστουΤσίλερ, 
ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ αγόρασε το κτήµα, συνολικής 
έκτασης 20.000 στρεµµάτων, από την οικογένεια Σούτσου 
αντί 300.000 δραχµών. Αν και ο Τσίλερ προσδοκούσε να 
κατασκευάσει ένα τεράστιο ανακτορικό συγκρότηµα, ο 
βασιλιάς Γεώργιος Α’ επιθυµούσε να αποκτήσει ένα κτήµα 
αναψυχής, παρά ένα ακόµα ανάκτορο. Προσωπικότητες 
της εποχής, όπως ο τσάρος Νικόλαος Β’ της Ρωσίας, η 
Ελισάβετ της Αυστροουγγαρίας, οι βασιλείς του Ηνωµένου 
Βασιλείου Εδουάρδος 
Ζ’ και Αλεξάνδρα ή, 
τα τελευταία χρόνια, η 
βασίλισσα Ελισάβετ Β’ 
του Ηνωµένου Βασιλείου, 
η Τζάκι Κένεντι και 
άλλοι το επισκέφθηκαν ή 
φιλοξενήθηκαν σε αυτό. 

Η ιστορία των Αχαρνών 
είναι τεράστια, αυτό είναι 
κάτι που κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει. Ωστόσο, λίγοι 
γνωρίζουν πόσο σημαντικός 
ήταν και ο ρόλος του Εθνικού 
μας Δρυμού, της Πάρνηθας. 
Πόσοι γνωρίζουν πως δεν 

επρόκειτο για ένα απλό βουνό στην σκιά του οποίου 
κάποιοι δημιούργησαν έναν οικισμό. Αλλά για ένα 
βουνό με μακραίωνη ιστορία και «ζωή», κι όχι ένα 
στοιχειωμένο με αποκαΐδια βουνό, όπως είναι σήμερα. 
Ο Σπύρος Βούλγαρης, λάτρης της τοπικής ιστορίας, 
μας αναφέρει δύο χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν 
πόσο σπουδαίο ρόλο έπαιζε η Πάρνηθα ή ΟΖΑ, αλλά 
και οι πρόποδες της!

ΠΑΡΝΗΘΑ-ΟΖΑ 
Η ετυμολογία του ονόματος συνδέεται με τη ρίζα 

“ΠΑΡΝΑ” που θεωρείται ΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗ. Από την 
ίδια ρίζα προέρχονται τα ονόματα του Παρνασσού 

και του Πάρνωνα. Στον 
Μεσαίωνα ονομαζόταν 
και ΟΖΑ. Για την 
ονομασία αυτή υπάρχουν 
διάφορες εκδοχές, με 
πιθανότερη να προέρχεται 
από την αρχαιότητα 
και σε σχέση με την 
λατρεία του Διός (Ζευς) 
στην Πάρνηθα. “και 
εν ΠάρνηθιΠαρνήθιος 
Ζευς εστί και βωμός 
Παρνηθίουν Διός” Παυσανίας. 
Ο αρχαίος οικισμός - Δήμος Παιονίδες 508π.Χ-

300 μ.Χ
Τοποθετείται στις Θρακομακεδόνες, Αμυγδαλέζα, 

Μετόχι Πάρνηθας. Αναφέρεται στον Αριστοτέλη και 
Ηρόδοτο, για το δεύτερο μεγαλύτερο φρούριο, της 
Αθηναϊκής Δημοκρατίας, το “Λειψύδριο”. Έχει βρεθεί 
αρχαιολογικό υλικό και λείψανα του φρουρίου, στο 
Μετόχι και στις Θρακομακεδόνες.

Το όνομα προέρχεται από τον μυθικό ήρωα Παίονα, 
γιό του Αντίλοχου και εγγονό του βασιλιά της Πύλου 
Νέστορα. 

Κατά τον Ι.Ρ Ραγκαβή το Π, εξέπεσε εις Μ και ο 
Παιονίδης έγινε Μενίδης. Μια εκδοχή για το Μενίδι. 
(Τα ελληνικά, Αθήνα 1853).

Η ιστορία και ο Εθνικός Δρυμός της πόλης, θα 
έπρεπε να είναι ο θησαυρός της, αλλά “Εξέπεσαν!!!” 
Χωρίς την Πάρνηθα, ούτε η πόλη, ούτε η πανάρχαια 
ιστορία της θα υπήρχαν. Δυστυχώς σήμερα, απέμεινε 
αγέρωχα, να μας αγναντεύει αφ’ υψηλού η ΟΖΑ ...Για 
το κατάντημα της πόλης και της ιστορίας της.

ΑΧΑΡΝΕΣ: Η Άλλη όψη...

1907 Αγ. Τριάδα.
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Ένα ακόμη σχολείο της πόλης μας προστίθεται 
στη μακρά λίστα που περιλαμβάνει τις σχολικές 
μονάδες στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί 
επιδιορθωτικές και αισθητικές επεμβάσεις 
μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας.
Μια σειρά από εργασίες ολοκληρώθηκαν 

το προηγούμενο χρονικό διάστημα στους 
χώρους των σχολικών εγκαταστάσεων του 
Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Αχαρνών. Με 
μέριμνα της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις, αλλά και 
εσωτερικοί και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί.
Άλλωστε από την πρώτη στιγμή της ανάληψης 

των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής 

είναι εμφανής η προσήλωσή της στο στόχο της 
δημιουργίας των καλύτερων δυνατών συνθηκών 
για τους μαθητές των Αχαρνών.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός 

σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Παιδείας 
κ. Λουίζα Κοσμίδου και τον πρόεδρο της 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γιάννη 
Μίχα έχουν θέσει ως προτεραιότητά τους το 
ζήτημα των κτιριακών εγκαταστάσεων και 
ασχολούνται επισταμένως με την επίλυση των 
όποιων προβλημάτων προκύπτουν. 
Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν και σε 

άλλα σχολεία της πόλης το προσεχές χρονικό 
διάστημα.

Ο Δήμος Αχαρνών 
ομορφαίνει τα σχολεία του

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΙΒΟΓΛΟΥ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ το γένος 
ΒΛΑΣΑΚΗ που γεννήθηκε στο ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
και κατοικεί στην ΚΑΤΩ ΚΗΦΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΚΡΙΝΑ το γένος 
ΔΡΟΣΟΥ ου γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στιςΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που 
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ. 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ανήμερα του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών 
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση 
απονομής πτυχίων και κοπής πίτας του Κέντρου 
Ξένων Γλωσσών «ΟΜΗΡΟΣ» Αχαρνών στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Δημαρχείου της πόλης. Στην 
εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι του Cambridge 
Assessment English και ξενόγλωσσων εκδοτικών 

οίκων. Με την παρουσία τους μας τίμησαν επίσης 
ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος πατήρ 
Αναστάσιος Σαργέντης εκ μέρους του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτου Ιλίου Αθηναγόρα και ο πατήρ Γελάσιος 
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου οι οποίοι και αγίασαν 
την κοπή της πίτας. Η εκδήλωση έγινε σε ένα ιδιαίτερα 
φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα καθώς  συνδυάστηκε  

και με τον εορτασμό της συμπλήρωσης 30 χρόνων 
λειτουργίας του σχολείου. Η αναδρομή σε αυτήν την 
μακρά περίοδο επιτυχιών έγινε τόσο μέσα από την 
προβολή οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται 
στην κατοχή του σχολείου όσο και μέσα από μαρτυρίες 
παλαιών μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού με 
μια ευχή – ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΟΜΗΡΟΣ: 30 χρόνια παρουσίας! 

Η ανάπλαση του ιστορικού 
κέντρου στα άμεσα σχέδια του 

Δήμου Αχαρνών

Η διαμόρφωση και η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του 
δήμου Αχαρνών αποτέλεσε το βασικό άξονα συζήτησης στη 
συνάντηση του δημάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού με 
τον υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
Δημήτρη Οικονόμου παρουσία του Γενικού Διευθυντή 
του δήμου κ. Νίκου Γεωργακόπουλου.

Ο Δήμαρχος και ο Γενικός Διευθυντής του δήμου παρουσίασαν 
την Παρασκευή 6 Μαρτίου στον αρμόδιο υφυπουργό μία 
εμπεριστατωμένη κυκλοφοριακή μελέτη και τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια της περιοχής και κατέθεσαν αίτημα για χρηματοδότηση 
και στήριξη του έργου το οποίο απαρτίζεται από:
• ανάπλαση περιβάλλοντος αρχαίου θεάτρου
• ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αγίου Βλασίου
• ανακαίνιση κεντρικών κτηρίων περιφερειακά της 
πλατείας
• ενοποίηση αρχαιολογικών χωρών
• πεζοδρομήσεις
• δημιουργία δημοτικού πάρκινγκ
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Μετρά εκτός από πολλά χιλιόμετρα στις δυο 
ρόδες και εκατοντάδες μέλη και φίλους του 

ποδηλάτου. Ο λόγος για την Ποδηλατική Ένωση 
Παλαιμάχων Αθλητών που επέλεξε για άλλη μια 

χρόνια την ετήσια γιορτή για την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης βασιλόπιτας αλλά και για τις απο-
νομές μεταλλείων να την κάνει στις Αχαρνές. Με 
αυτό τον τρόπο η Ένωση τιμά για άλλη μια χρονιά 

τα δεκάδες μέλη της που ζουν στις Αχαρνές, αλλά 
ταυτόχρονα δίνει ξανά «ψήφο εμπιστοσύνης» σε 
ένα από τα καλύτερα κέντρα δεξιώσεων της πό-
λης, με μεγάλη παράδοση στην εξαιρετική και 
ποιοτική εξυπηρέτηση, στο VIEW HALL.
Από νωρίς τα μέλη συγκεντρώθηκαν στον ιδιαί-

τερα μοντέρνο και καλαίσθητο ισόγειο χώρο του 
VIEW HALL όπου ο φιλόξενος οικοδεσπότης του 
Λευτέρης Αλεπούς τους υποδέχτηκε και σε κλίμα 
χαράς αναπτύχθηκαν τα σχέδια για το 2020. Μια 
χρονιά με πολλά... χιλιόμετρα! Κατά την διάρκεια 
της εκδήλωσης βραβεύτηκαν ως είθιστε οι αθλη-
τές που διακρίθηκαν το 2019 αλλά και αθλητές 
που με την προσφορά τους στηρίζουν την ΠΕΠΑ, 
μεταξύ αυτών πολλοί συνδημότες μας!

Στο View Hall στις Αχαρνές γιόρτασε η 
Πανελλήνια Ποδηλατική Ένωση Παλαιμάχων
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Της Βίκυ Καράμπελα – Μίχα
Τηγανιτά πιτάκια θαλασσινών
Υλικά
6 φύλλα κρούστας
1 ασπράδι αυγού, ελαφρώς χτυπηµένο
ελαιόλαδο για βαθύ τηγάνισµα
3 κουτ. σούπας ζάχαρη λευκή, για το σερβίρισµα
1/8 κουτ. γλυκού πιπέρι καγιέν, για το σερβίρισµα
1 κουτ. γλυκού κανέλα, σε σκόνη, για το σερβίρισµα
Για τη γέμιση ψαριού ή γαρίδας
 250 γρ. φιλέτα λευκού ψαριού ή 200 γρ. γαρίδες
2 κουτ. σούπας φύλλα µαϊντανού, ψιλοκοµµένα
1 κουτ. σούπας ψιλοκοµµένο φρέσκο κρεµµυδάκι
1 σκελίδα σκόρδου, κοπανισµένη
1/2 κουτ. γλυκού πάπρικα, γλυκιά
1/4 κουτ. γλυκού πιπέρι καγιέν
1 κουτ. σούπας χυµόςλεµονιού
1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
Διαδικασία
Σε µια κατσαρόλα µε ελαφρώς αλατισµένο νερό 
βράζουµε σε µέτρια φωτιά τα φιλέτα για περίπου 
4-5 λεπτά (αν κάνουµε τα πιτάκια µε γαρίδες, τις 
βράζουµε 2-3 λεπτά). Κόβουµε το ψάρι ή τις γαρίδες 
σε µικράκοµµάτια και προσθέτουµε τον µαϊντανό, 
το φρέσκο κρεµµυδάκι, το σκόρδο, την πάπρικα, το 
πιπέρι καγιέν, τον χυµόλεµονιού και το ελαιόλαδο. 
Ανακατεύουµε καλά.
Στοιβάζουµε τα φύλλα κρούστας σε µια λεία επιφάνεια 
και τα κόβουµε κατά µήκος της µακριάς τους πλευράς 
σε 4 λωρίδες. Καλύπτουµε µε µεµβράνη για να µη 
στεγνώσουν.
Παίρνουµε µια λωρίδα φύλλου, βάζουµε στη στενή 
άκρη της 1 γενναία κουταλιά του γλυκού µε γέµιση 
και διπλώνουµε σε τριγωνάκι.Αλείφουµε το φύλλο µε 
λίγο ασπράδι αυγού και πιέζουµε την άκρη του φύλλου 
ώστε να κολλήσει και να εγκλωβίσει τη γέµιση. 
Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία µε τα υπόλοιπα 
φύλλα κρούστας και την υπόλοιπη γέµιση.
Σε ένα βαθύ τηγάνι ρίχνουµε τόσο λάδι ώστε να 
καλύψει τα 2/3 του σκεύους και το ζεσταίνουµε σε 
µέτρια προς δυνατή φωτιά. Τηγανίζουµε τα πιτάκια σε 
δόσεις, για περίπου 2 λεπτά από κάθε πλευρά, µέχρι 
να ροδίσουν. Tαβγάζουµε µε τρυπητή κουτάλα και 
τα αφήνουµε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν 

το περιττό λάδι. Τα σερβίρουµε ζεστά. Σε ένα µικρό 
µπολανακατεύουµε τη ζάχαρη, την κανέλα και το 
πιπέρι καγιέν, ώστε ο καθένας να µπορεί να πασπαλίζει 
το πιτάκι µε όσο θέλει.

Μεξικάνικα τάκος
Υλικά
1 χταπόδι περίπου 1.200 γρ., καθαρισμένο και καλά 
πλυμένο
1 μικρή πιπεριές
5 κόκκοι μαύρο πιπέρι
1 κουτ. σούπας σουσάμι
50 ml ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
8 μικρά τάκος
Για τη σαλάτα ανανά
1½ φλιτζάνι φρέσκος ανανάς, σε πολύ μικρά κυβάκια
1 φλιτζάνι λάχανο λευκό, ψιλοκομμένο, ανακατεμένο 
με αλάτι, 2 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού και 2 κουτ. 
γλυκού ελαιόλαδο και ελαφρώς στυμμένο
1/4 φλιτζάνι κόκκινο κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες
3 κουτ. σούπας κόλιανδρος ή μαϊντανός, 
ψιλοκομμένος
2 κουτ. σούπας χυμός μοσχολέμονου
1/4 κουτ. γλυκού αλάτι
Για την πικάντικη σάλτσα
1 ώριμο αβοκάντο, λιωμένο με το πιρούνι
1 κουτ. σούπας καυτερή σάλτσα τσίλι (σε μεγάλα 
σούπερ μάρκετ)
3 κουτ. σούπας χυμός μοσχολέμονου
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C. Βάζουμε 
το χταπόδι σε ταψί που να το χωράει, ρίχνουμε την 
πιπεριά, το πιπέρι και σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο, 
ώστε να ψηθεί μέσα στα υγρά του για περίπου 30 λεπτά. 
Ξεφουρνίζουμε.
Ζεσταίνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά 
το λάδι και σοτάρουμε το χταπόδι για 4-5 λεπτά, ίσα 
ίσα να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Κόβουμε σε 
μικρά κομμάτια, το πασπαλίζουμε με το σουσάμι και 
αλατοπιπερώνουμε.
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τη σαλάτα και σε άλλο 

μπολ ανακατεύουμε τα υλικά για τη σάλτσα.
Γεμίζουμε τα τάκος με σαλάτα, χταπόδι και σάλτσα και 
σερβίρουμε.

Γουακαμόλε
Υλικά
2 αβοκάντο
1 μικρή ντομάτα, ξεφλουδισμένη 
1 μικρή πιπεριά Φλωρίνης
1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι
1-2 σκελίδες σκόρδου
χυμός από 2 μοσχολέμονα (λάιμ)
μαϊντανός
Διαδικασία
Καθαρίζουμε τα αβοκάντο και τα βάζουμε σε μια λεκάνη. 
Προσθέτουμε κομμένα σε ψιλούς κύβους την ντομάτα, 
την πιπεριά, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Περιχύνουμε με 
το χυμό απο τα μοσχολέμονα. Πολτοποιούμε το μείγμα 
όπως κάνουμε με τον πουρέ (με το πρες πουρέ ή στον 
πολτοποιητή). Στολίζουμε με ψιλοκομμένα φυλλαράκια 
μαϊντανού. Τογκουκαμόλε το χρησιμοποιούμε ως ντιπ 
ή το αλείφουμε πάνω στο ψωμί.

Λουκουμάδες φούρνου με καραμέλες βουτύρου η 
σοκολάτας
Υλικά
400 γρ. έτοιμη ζύμη για πίτσα ή για κρουασάν
20 καραμέλες βουτύρου η μικρά σοκολατάκια
Διαδικασία
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C. Απλώνουμε 
την έτοιμη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια. Την κόβουμε 
σε 20 τετράγωνα κομμάτια διαστάσεων περίπου 3x3 
εκ. Ξετυλίγουμε τις καραμέλες. Ακουμπάμε σε κάθε 
κομμάτι φύλλου 1 καραμέλα. Την τυλίγουμε καλά με 
το φύλλο έτσι ώστε να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό 
του, σχηματίζοντας μικρά μπαλάκια. Ακουμπάμε τα 
«λουκουμαδάκια» σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, 
αφήνοντας μια μικρή απόσταση μεταξύ τους για να 
μην κολλήσουν κατά το ψήσιμο. Τα ψήνουμε στον 
φούρνο για 12-15 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και 
να χρυσίσουν. Τα σερβίρουμε ζεστά και, αν θέλουμε, 
πασπαλισμένα με λίγη ζάχαρη άχνη ή περιχυμένα με 
έτοιμο σιρόπι σοκολάτας.

MAGAZINO

                       Σαρακοστιανές συνταγές 
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