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Καθημερινή μάχη Δήμου Αχαρνών - Αστυνομίας για την πάταξη της 
ΣΕΛ. 10-11

Τρόφιμα σε 1.200 οικογένειες μοίρασε ο Δήμος Φυλής Σελ.17

Πήρε ζωή το Ολυµπιακό 
Χωριό από τη Νέα Γενιά 

Αντίθετος ο Δήµος Αχαρνών 
µε την µεταφορά της Εφορίας

14 φορείς τίµησαν τους 
εκτελεσµένους Μενιδιάτες, 
Χασιώτες, Σαρακατσάνους

Σελ.8

ΣΕΛ. 12-13

13 χρόνια 
από τον όλεθρο 
της Πάρνηθας

Ποσό 
«µαµούθ» 
παίρνει 
ο Δήµος 
Φυλής για 
τον σεισµό 
του 2019!   

Μ. Βρεττός: 
«Παραλάβαμε 

μία πόλη 
απαξιωμένη 
απ’ όλους, 
όμως θα τα

καταφέρουμε!» 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αιτήσεις για σύνδεση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 24 74 067
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΑΠΟ 8:00 – 15:00

ΖΕΦΥΡΙ
Αιτήσεις για σύνδεση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 213 20 38 830
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΑΠΟ 8:00 – 15:00

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΕΛ. 19ΣΕΛ. 5ΣΕΛ. 21ΣΕΛ. 15
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Η τελευταία λειτουργία στην Αγιά Σοφιά έγινε την Τρίτη 29 
Μαΐου 1453 και μετά η Πόλη αλώθηκε. Έτσι όλοι ξέρουμε...Κι 
όμως, κάποιος τολμηρός παπάς, το 1919, κατάφερε να κάνει το 
όνειρό του πραγματικότητα και να την λειτουργήσει...

Και όμως, η τελευταία λειτουργία στην Αγιά Σοφιά, έγινε στις 19 
Ιανουαρίου του 1919, από τον παπά Λευτέρη Νουφράκη (1872-
1941) από τις Αλώνες Ρεθύμνου.

Τον Ιανουάριο του 1919 δύο Ελληνικές μεραρχίες που 
είχαν σταλεί στην εκστρατεία της Κριμαίας στάθμευσαν στην 
Κωνσταντινούπολη. Την εποχή εκείνη η Βασιλεύουσα βρισκόταν 
υπό «συμμαχική επικυριαρχία». Ο πατήρ Λευτέρης Νουφράκης 
υπηρετούσε στην Β’ Ελληνική Μεραρχία. Όπως εκμυστηρεύτηκε 
στους συντρόφους του ο Κρητικός Ιερέας από τις Αλώνες Ρεθύμνου 
«το όνειρό του ήταν να ακουστεί ο λόγος του Θεού και πάλι στην 
Αγία Σοφία».

Την εποχή εκείνη η εκκλησία λειτουργούσε ως τζαμί και 4 άλλοι 
στρατιωτικοί Φραντζής, Λιαρομάτης, Σταματίου και Νικολάου 
επεσήμαναν στον ιερέα πως μια λειτουργία θα προκαλούσε τους 
Τούρκους.

Όμως ο παπα-Λευτέρης έχει πάρει την απόφασή του, ήταν 
αποφασιστικός και κατηγορηματικός!

Μπροστά στην επιμονή του Παπά-Λευτέρη οι τέσσερις άλλαξαν 
γνώμη. Με την βοήθεια ενός Ρωμιού βαρκάρη κατέβηκαν από 
το πλοίο που μετέφερε την μεραρχία τους και βρέθηκαν στην 
εκκλησία. Στον χώρο που βρισκόταν η Αγία Τράπεζα ο Παπά-
Λευτέρης τοποθέτησε ένα μικρό τραπεζάκι. Βάζει το πετραχήλι του 
και αρχίζει την λειτουργία με ψάλτη τον ταγματάρχη Λιαρομάτη. 
Χρέη νεωκόρου εκτελεί ο υπολοχαγός Νικολάου.

Η εκκλησία σιγά-σιγά γεμίζει από μουσουλμάνους που έχουν 
έρθει για την δική τους προσευχή.

Όπως εκμυστηρεύτηκαν στην συνέχεια ορισμένοι από τους 
πρωταγωνιστές «οι Τούρκοι μας έβλεπαν χωρίς να ξέρουν πώς να 
αντιδράσουν αφού αυτό που συνέβαινε ήταν κάτι περισσότερο από 
απίστευτο για αυτούς!». Οι 4 αξιωματικοί κοινωνούν και γίνεται η 

απόλυση.
Η Θεία Λειτουργία στην Αγια-Σοφιά, έχει ολοκληρωθεί. Ένα 

όνειρο δεκάδων γενεών Ελλήνων έχει γίνει πραγματικότητα. Ο 
παπα-Νουφράκης και οι τέσσερις αξιωματικοί είναι έτοιμοι να 
αποχωρήσουν και να επιστρέψουν στο πλοίο. Η Εκκλησία όμως 
είναι γεμάτη Τούρκους, οι οποίοι έχουν αρχίσει να γίνονται άγριοι, 
επιθετικοί συνειδητοποιώντας τι ακριβώς είχε συμβεί... Η ζωή τους 
κινδυνεύει άμεσα. Όμως δε διστάζουν, πλησιάζει ο ένας τον άλλο, 
γίνονται «ένα σώμα», μια γροθιά και προχωρούν προς την έξοδο.

Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να τους επιτεθούν, όταν ένας Τούρκος 
αξιωματούχος παρουσιάζεται με την ακολουθία του και τους λέει: 
«Ντουρούν χέμεν....» (Αφήστε τους να περάσουν).

Το είπε με μίσος. Θα ήθελε να βάψει τα χέρια του στο αίμα 
τους, όμως εκείνη την στιγμή έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό επέβαλαν 
τα συμφέροντα της πατρίδας του, δεν ήταν χρήσιμο γι αυτούς 
να σκοτώσουν τώρα πέντε Ρωμιούς αξιωματικούς μέσα στην 
Αγιά-Σοφιά. Δεν ξεχνά ότι στ’ ανοιχτά της Πόλης βρίσκονται 
δύο ετοιμοπόλεμες Ελληνικές Μεραρχίες κι ακόμη ότι η 
Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ουσιαστικά υπό την επικυριαρχία 
των νικητών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στους οποίους βέβαια 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι Τούρκοι.

Στο άκουσμα αυτών των λόγων οι Τούρκοι υποχωρούν. Ο παπα-
Νουφράκης και οι άλλοι αξιωματικοί βγαίνουν από την Αγιά-Σοφιά 
και κατευθύνονται προς την προκυμαία, όπου τους περιμένει η 
βάρκα. Ένας μεγαλόσωμος Τούρκος τους ακολουθεί, σηκώνει ένα 
ξύλο και ορμά για να χτυπήσει τον παπα-Νουφράκη. Διαισθάνεται, 
ξέρει ότι αυτός ο παπάς είναι ο εμπνευστής, ο δημιουργός αυτού 
του γεγονότος. Ο ηρωικός παπάς σκύβει για να προφυλαχθεί, αλλά 
ο Τούρκος καταφέρνει και τον χτυπά στον ώμο.

Λυγίζει το σώμα του από τον αβάσταχτο πόνο, όμως μαζεύει τις 
δυνάμεις του, ανασηκώνεται και συνεχίζει να προχωρεί. Στο μεταξύ 
ο ταγματάρχης Λιαρομάτης και ο λοχαγός Σταματίου αφοπλίζουν 
τον Τούρκο, που είναι έτοιμος για να δώσει το πιο δυνατό κι ίσως 
το τελειωτικό χτύπημα στον παπά. Ήδη, πλησιάζουν στην βάρκα. 
Μπαίνουν όλοι μέσα. Ο Κοσμάς μαζεύει τα σχοινιά και αρχίζει 
γρήγορα να κωπηλατεί. Σε λίγο βρίσκονται πάνω στο Ελληνικό 
πολεμικό πλοίο ασφαλείς και θριαμβευτές.

Ακολούθησε διπλωματικό επεισόδιο και οι «σύμμαχοι» 
διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ο 
οποίος αναγκάστηκε να επιπλήξει τον παπα-Λευτέρη Νουφράκη.

Όμως κρυφά επικοινώνησε μαζί του και επαίνεσε και συνεχάρη 
τον πατριώτη ιερέα, που «έστω και για λίγη ώρα ζωντάνεψε μέσα 
στην Αγια-Σοφιά τα πιο ιερά όνειρα του Έθνους μας».

Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το ιστορικό της Θείας Λειτουργίας 
που έγινε ύστερα από 446 χρόνια στην Αγιά-Σοφιά. Άραγε το 2020 
τι επιφυλάσσει για την Αγιά Σοφιά μας?  

Κατερίνα Παπασταματίου 

ΑΝΤΙ… EDITORIAL

Ο τολµηρός παπάς που λειτούργησε στην Αγ. Σοφία το 1919!

Μηνιαία Ειδησεογραφική 
Εφημερίδα 

Εκδότης - Αρχισυνταξία: 
Κατερίνα – Φανή Παπασταματίου

Σύμβουλος Έκδοσης: 
Κλήμης Κολιός

Σχεδιασμός - Art Direction:
 Sofia P.

Ειδικοί Συνεργάτες:
Γιώργος Κούτρας - Αντρέας Ντίνης

Αρθρογράφοι:
Μαρία Αναγνωστοπούλου

Νώντας Βρεττός 
Μαγειρική: 

Βίκυ Καράμπελα - Μίχα
Νομική Σύμβουλος:

Ελένη Ρεντούμη

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Αχαρνής 
ΑΜΚΕ - ΑΦΜ:997400910

ΔΟΥ:ΑΧΑΡΝΩΝ

Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα 
ή δελτία τύπου εκφράζουν μόνο 
την άποψη του γράφοντος και όχι 
απαραίτητα των Εκδοτών. 
Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευ-

ση, ολική, μερική ή περιληπτική ή 
κατά παράφραση ή διασκευή από-
δοση του περιεχομένου της εφημε-
ρίδας με οποιοδήποτε τρόπο μη-
χανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλο χωρίς προη-
γούμενη γραπτή άδεια των εκδο-
τών. Νόμος 2121/1993 και κανό-
νες 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

       ΠΟΙΗΜΑ

Το κορίτσι της δροσιάς*
Λουλούδι της ζωής να το χαρείς 

Νερό μες στο ποτήρι της κρυστάλλινης πηγής 
Κορίτσι στων ονείρων το φευγιό 

Νεράιδα δροσερή γλυκό νερό 
Κανάτια της καρδιάς σου να κρατάς 

Με δάκρυα χαράς να τα γεμάς 
Να πίνουν μόνο αυτοί που σ’ αγαπούν 
Την λάμψη της χαράς να την γευτούν 

Χαρά το όνομά σου στην ζωή 
Κορίτσι της ψυχής γλυκό παιδί 

Σαν Άγγελος λεπτός χρυσά φτερά 
Η καστανή νεράιδα που γελά 

Το σώμα σου στολίζει τις βραδιές 
Η λάμψη σου φωτίζει τις καρδιές 

Κορίτσι δροσερό κρύο νερό 
Χαμόγελο γλυκό σαν πρωινό 

Αφιερωμένο στην Χαρά Παγώνα του Δημητρίου* 

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ  ΒΡΕΤΤΟΥ 

       ΣΚΕΨΕΙΣ

Φράσεις που περνούν ανάμεσα από μπλεγμένα κλαδιά 
τινάγματα φτερών μοιάζουν 

από κότσυφες και καρδερίνες. 
Χρυσαφένια χάδια αφήνει ο ήλιος 

καθώς σηκώνει την περηφάνεια του
από την ανατολή. 

Ερωτευμένο το κύμα ερωτοτροπεί με την άμμο 
σβήνοντας ίχνη μοναχικά. 

...κι εμείς 
ταξίδι κάνουμε στο τώρα με το νου 

γεμάτο ζωή μας. 
Maria Anagnostopoulou 14-7-17

                                 Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου 

Ο Άγγελος Καλαφάτης του 
Σπυρίδωνος και της Θεοδώρας 
το γένος Βίγγα που γεννήθηκε 
στο Αμαρούσιο και κατοικεί 
στο Ίλιον και η Χριστίνα 
Βρεττού, του Σταματίου και της 
Γεωργίας το γένος Δαμάσκου 
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο 
και κατοικεί στις Αχαρνές θα 
έλθουν σε γάμο που θα γίνει 
στον Ι.Ν Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου Νέας Ερυθραίας.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ



3Ιούλιος  2020B E R R Y ’ S :  Μία από τις πιο επιτυχημένες 
αλυσίδες Café μετρά πλέον 8 καταστήματα! 

All Day καταστήµατα, µε προϊόν αιχµής τον 
καφέ σε εξαιρετική ποιότητα. Μεγάλη γκάµα 
προϊόντων, συνοδευτικών του καφέ αλλά και 
ελαφρών γευµάτων για κάθε ώρα της ηµέρας.

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 2102461946

7. Στουρνάρη 49Α Αθήνα 210.3809508

8. Θρασύβουλου 132 Ασπρόπυργος 210.2575530
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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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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ: eleftherovima.files.wordpress.com

Ο Δήμος Αχαρνών κάθετα αντίθετος στη συγχώνευση 
της ΔΟΥ & στη δημιουργία Διοδίων στη Βαρυμπόμπη

Στην ομόφωνη απόφαση για σύμπραξη όλων των 
παρατάξεων με στόχο την παραμονή της ΔΟΥ στις 
Αχαρνές κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο στη 
συνεδρίαση της Δευτέρας (6/7). Η απόφαση της ΑΑΔΕ 
για συγχώνευση των Εφοριών πέντε όμορων δήμων 
έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των δημοτών 
των Αχαρνών, αλλά και τις συνεχείς ενέργειες του 
Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, κατά την 
εισήγησή του στο Συμβούλιο ανέλυσε διεξοδικά τις 

κινήσεις του εδώ και ένα χρόνο. Αποκάλυψε μάλιστα 
πως η απόφαση είχε ληφθεί πριν ένα χρόνο και λόγω των 
πιέσεων που άσκησε, αν και ακόμη δεν είχε αναλάβει 
τα ηνία του Δήμου, κατάφερε να πάρει παράταση. Στην 
πορεία όμως ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ επανήλθε και 
βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη.

Ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε στις συναντήσεις, τις 
πιέσεις και τις εναλλακτικές προτάσεις που κατέθεσε 
και που έφταναν μέχρι την παραχώρηση κτηρίου από 
το Δήμο προς χρήση από τον ΑΑΔΕ, ενώ ενημέρωσε 

το Σώμα και για την επιχειρηματολογία της ΑΑΔΕ. 
Τόνισε πως προτάθηκε η δημιουργία ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, 
όπου σε χώρο του Δήμου στελέχη του Υπουργείου 
Οικονομικών, μεταξύ της παροχής άλλων υπηρεσιών, 
θα συμβάλλουν στην εξοικείωση των φορολογουμένων 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες μέρα με τη μέρα 
πληθαίνουν με σκοπό τη γρήγορη εξυπηρέτηση και την 
αποφυγή συνωστισμού στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Μετά την τοποθέτηση τόσο των επικεφαλής 
των παρατάξεων όσο και δημοτικών συμβούλων 
αποφασίστηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο να:

• Εκδώσει ψήφισμα για την παραμονή της ΔΟΥ
• Συγκροτήσει διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία 

θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον διοικητή 
της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, τον Περιφερειάρχη κ. 
Γιώργο Πατούλη και όποιον άλλο κριθεί σκόπιμο.

• Εκκινήσει όλες τις νομικές διαδικασίες που μπορούν 
να λειτουργήσουν επ’ ωφελεία του στόχου της 
παραμονής της Εφορίας.

Ομόφωνη ήταν η απόφαση και στο δεύτερο θέμα 
που αφορούσε τη μη κατασκευή διοδίων στους Α/Κ 
Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου. Τόσο ο Δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός όσο και ο Αντιδήμαρχος Νίκος 
Δαμάσκος που έχει το ρόλο του συνδετικού κρίκου με 
τη συντονιστική των όμορων Δήμων ενημέρωσαν το 
Σώμα για τις μέχρι τώρα ενέργειές τους. Διαβάστηκε το 
σχέδιο ψηφίσματος το οποίο και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Στο Συμβούλιο το παρών έδωσαν η βουλευτής 
Ανατολικής Αττικής κ. Γεωργία Μαρτίνου, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αθανάσιος Αυγερινός και οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι  Γεωργία Βλάχου και 
Αθανάσιος Κατσιγιάννης. Ιδιαίτερα καίρια ήταν 
η παρέμβαση του κ. Αυγερινού, ο οποίος πήρε το 
λόγο και τοποθετήθηκε επί του θέματος αναλυτικά, 

Το ομόφωνο αίτημα του δημοτικού συμβουλίου 
Αχαρνών να μην εφαρμοστεί η απόφαση της ΑΑΔΕ 
να φύγει η εφορία από τον Δήμο Αχαρνών και να 
μεταφερθεί στον Δήμο Αγίων Αναργύρων, βρέθηκε 
στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη με τον Δήμαρχο Αχαρνών 
Σ. Βρεττό και επικεφαλής των παρατάξεων του 
δημοτικού συμβουλίου.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. 
Αυγερινός.

Ο κ. Βρεττός ενημέρωσε τον κ. Πατούλη πως σε 
πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
για το ζήτημα, αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί 
ψήφισμα υπέρ της παραμονής της ΔΟΥ στον Δήμο και 
ταυτόχρονα να οριστεί μεικτή Επιτροπή αποτελούμενη 
από Δημοτικούς Συμβούλους, Περιφερειακούς 
Συμβούλους, Βουλευτές και Φορείς της πόλης. «Η 
ΔΟΥ θα έπρεπε να βρίσκεται στον μεγαλύτερο Δήμο, 

δηλαδή στις Αχαρνές που αριθμεί 150.000 κατοίκους» 
τόνισε ο Δήμαρχος και υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη 
απόφαση, με αφορμή και την απομάκρυνση σχεδόν 
όλων των δημόσιων υπηρεσιών από την πόλη, οδηγεί 
τον Δήμο σε περαιτέρω υποβάθμιση και παράλληλα 
θα οξύνει την ταλαιπωρία των δημοτών οι οποίοι -
ήδη-χρειάζεται να μετακινηθούν μακριά από την πόλη 
τους για να τακτοποιήσουν υποθέσεις με δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως ανέφερε. Σε αυτό το πλαίσιο και αφού 
του επισήμανε ότι ο Δήμος έχει εναλλακτικές προτάσεις 
για τη στέγαση της εφορίας σ΄ένα χώρο που μπορεί να 
νοικιάσει  και θα είναι λειτουργικός,  ζήτησε τη στήριξη 
του Περιφερειάρχη, αν και δεν είναι ζήτημα που άπτεται 
των αρμοδιοτήτων του, με στόχο να μην εφαρμοστεί 
αυτή η «άδικη», όπως τη χαρακτήρισε απόφαση.  

Ο Περιφερειάρχης αναγνώρισε πως αν εφαρμοστεί 
αυτή η απόφαση θα προκαλέσει προβλήματα στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών και σ΄αυτό το πλαίσιο 
διαμήνυσε στο Δήμαρχο αφενός πως θα στηρίξει το 
ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου και 
αφετέρου θα θέσει το θέμα στον αρμόδιο υπουργό, με 
στόχο την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. 

«Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τις ομόφωνες 
αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών και σ΄αυτό το 
πλαίσιο αναγνωρίζουμε το δίκαιο του αιτήματός σας. 
Προτεραιότητά μας είναι οι πολίτες της Αττικής να 
εξυπηρετούνται, χωρίς ταλαιπωρία, με ισότιμους 
όρους. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σας με 
στόχο να βρεθεί άμεσα, μία βιώσιμη λύση», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Να παραμείνει η ΔΟΥ στις Αχαρνές δήλωσε 
ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
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 Αθήνα – Ιούνιος 2020 – Η Mastercard, σε 
συνεργασία με την εταιρεία ταχυμεταφορών Speed-
ex, ένωσαν τις δυνάμεις τους, μειώνοντας τις 
αποστάσεις και διευκολύνοντας τις καθημερινές 
αποστολές, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. 
Παράλληλα, μέσα από την κοινή τους δράση, η Mas-
tercard και η Speedex υποστήριξαν τη λειτουργία του 
νέου Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, του Δήμου 
Αθηναίων, συμβάλλοντας έτσι στην κάλυψη βασικών 
αναγκών όλων όσων φιλοξενούνται στη Δομή.

Για διάστημα ενός μήνα, οι κάτοχοι καρτών Mas-
tercard®, με κάθε ανέπαφη πληρωμή τους για 
αποστολές μέσω Speedex, εξασφάλιζαν έκπτωση, ενώ 
για κάθε συναλλαγή, ένα ποσό προσφερόταν στο νέο 
Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης, το ποσό 
ύψους €80.000 που συγκεντρώθηκε θα χρησιμοποιηθεί 
για την κάλυψη συμπληρωματικού εξοπλισμού, αλλά 
και για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών 
όλων όσων υποστηρίζονται από τη δομή. 

Μέσα από την πρόσφατη ενεργοποίησή του, εν μέσω 
της κρίσης του κορωνοϊού, το Πολυδύναμο Κέντρο 
Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, έχει τη δυνατότητα 
να φιλοξενήσει έως και 400 αστέγους. Αποτελώντας 
μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες δομές, το Κέντρο 
παρέχει φιλοξενία, σίτιση καθώς και ιατροφαρμακευτική 
και ψυχολογική υποστήριξη σε αστέγους, με απώτερο 
σκοπό την κοινωνική τους επανένταξη. 

Η συνεργασία της Mastercard με τη Speedex, 
αποτέλεσε μέρος μίας σειράς δράσεων της εταιρείας 
που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα της πανδημίας, 
με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών μέσα 
από την πραγματοποίηση εύκολων, γρήγορων και 
ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παράλληλα, με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης, υποστηρίχθηκε μία μερίδα 
συνανθρώπων μας, η οποία αντιμετωπίζει καθημερινά 
δύσκολες προκλήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας.
Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης 

δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι διότι σήμερα μπορούμε 
να μιλάμε για ένα έργο που ήδη κρίνεται για τα πρώτα 
αποτελέσματα της λειτουργίας του. Διότι αποτελεί 
πρότυπο δομής για κάθε πόλη, όχι μόνο της Ελλάδας 
αλλά και πολλών χωρών της Ευρώπης. Και έγινε 
τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία το χρειάστηκε. 
Όμως έχει σημασία να πούμε ότι καταφέραμε να 
λειτουργήσουμε μία τόσο μεγάλη και οργανωμένη 
δομή, με τις συμμαχίες που δημιουργήσαμε. Με τη 
συμμετοχή των φορέων και των επιχειρήσεων που 
αποδεικνύουν ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας 
μπορούν να καταφέρουν πολλά όταν έχουν κοινό 
στόχο. Όταν βρίσκονται στην ίδια πλευρά. Σε αυτή την 
πλευρά βρέθηκαν και τους ευχαριστώ γι αυτό, τόσο η 
Mastercard όσο και η Speedex. Δημιουργήσαμε κάτι 
σημαντικό όλοι, για όλους».

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Master-
card για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: 
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί σε μια τόσο 
δύσκολη περίοδο γεμάτη προκλήσεις, καταφέραμε να 
κάνουμε μια εποικοδομητική συνεργασία με τη Speedex 
και μέσα από αυτή να υποστηρίξουμε τις ανάγκες μιας 
δομής-πρότυπο, όπως είναι το νέο Πολυδύναμο Κέντρο 
Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Η ανάπτυξη τέτοιων 
συνεργειών που έχουν στο επίκεντρο τον συνάνθρωπό 
μας και παράλληλα το όφελος των κατόχων καρτών 
μας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας 
μας και βασική προτεραιότητα της Mastercard».

Ο Σταύρος Τάκη, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Speedex, συμπλήρωσε: «Ενώνοντας 
τις δυνάμεις μας με τη Mastercard, μας δόθηκε 
η δυνατότητα, σε μία τόσο ιδιαίτερη και γεμάτη 
προκλήσεις περίοδο, να σταθούμε στο πλευρό των  
πελατών μας, προσφέροντας συγχρόνως σε μία ομάδα 
συνανθρώπων μας, οι οποίοι περισσότερο από ποτέ 

χρειάστηκαν -και συνεχίζουν να χρειάζονται- στήριξη. 
Ενέργειες όπως αυτή, με έντονη κοινωνική ευαισθησία, 
με “πρωταγωνιστή” τον άνθρωπο και αποδέκτη δομές-
πρότυπο όπως το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του 
Δήμου Αθηναίων, μας γεμίζουν υπερηφάνεια και 
αποτελούν βασική προτεραιότητα της Speedex».

 Mastercard και Speedex μέσα από την κοινή τους 
δράση υποστήριξαν συμπολίτες μας σε ανάγκη

Η Master card και η Speedex ένωσαν τις δυνάμεις τους και μείωσαν τις 
αποστάσεις για αυτούς που αγαπάμε, υποστηρίζοντας  τη λειτουργία του 

νέου Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, του Δήμου Αθηναίων 

Σχετικά με την Mastercard

Η Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, 
είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των πληρωμών. Αποστολή μας είναι 
η ενδυνάμωση και διασύνδεση της παγκόσμιας 
ψηφιακής οικονομίας, χωρίς αποκλεισμούς, προς 
όφελος όλων, με μεθόδους που κάνουν τις καθημερινές 
εμπορικές συναλλαγές πιο ασφαλείς, εύκολες και 
προσβάσιμες. Χρησιμοποιώντας ασφαλή δεδομένα 
και δίκτυα, λειτουργώντας με συνεργασίες και 
πάθος, τα προϊόντα και οι λύσεις μας υποστηρίζουν 
τους ιδιώτες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις 
κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας 
στην μέγιστη αξιοποίηση της δυναμικής τους. Το 
ήθος μας, διαμορφώνει την κουλτούρα μας καθώς 
και όλες τις δράσεις που πραγματοποιούμε εντός 
και εκτός της εταιρείας, με στόχο τη δημιουργία 
ενός εργασιακού περιβάλλοντος που διέπεται 
από σεβασμό και αλληλοεκτίμηση. Μέσα από τη 
λειτουργία ενός δικτύου επεξεργασίας συναλλαγών 
σε περισσότερες από 210 χώρες και γεωγραφικές 
περιοχές, δημιουργούμε έναν βιώσιμο κόσμο, που 
προσφέρει σε όλους τους καταναλωτές δυνατότητες 
ανεκτίμητης αξίας. Συνδεθείτε μαζί μας για να 
μάθετε ακόμα περισσότερα για την καινοτομία και 
το αποτύπωμά μας: www.mastercard.com|Twitter: 
@MastercardNews | Instagram: @MastercardGR | 
Facebook: MastercardGreece | LinkedIn: linkedin.
com/company/mastercard 

Σχετικά με τη SPEEDEX

Η SPEEDEX Ταχυμεταφορών (www.speedex.
gr)  ιδρύθηκε το 1986 και από τον Δεκέμβριο του 
2017 ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Όμιλο Εταιρειών 
Σφακιανάκη, ενώ συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις του Κλάδου Ταχυμεταφορών 
παρέχοντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών για την κάλυψη 
των αναγκών της Ελληνικής αγοράς. Διαθέτει 
Πανελλαδικό Δίκτυο 200 περίπου καταστημάτων και 
130 σημείων εξυπηρέτησης «SPEEDEX Corner».  
Σήμερα, η SPEEDEX καλύπτει με τις υπηρεσίες της 
περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά, 
μεταφέροντας καθημερινά άνω των 55.000 δεμάτων 
και φακέλων, ενώ κάθε μήνα περίπου 1.100.000 
άνθρωποι είναι αποδέκτες των υπηρεσιών της. 

Επικοινωνία: V+O Communication, Θανάσης 
Κωστάκης, tko@vando.gr, τηλ. 210 7249000 (298)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών 

& Φυλής: Γενική Συνέλευση, 
Απολογισμός, Προϋπολογισμός 

Τη Κυριακή 28 Ιουνίου διεξήχθη η ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου 
Αχαρνών και Φυλής σε ασφαλές και ευχάριστο 
κλίμα τηρουμένων των υγειονομικών περιορισμών 
και αποστάσεων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
που όλοι μας βιώνουμε.   Η ενημέρωση από τον 
Πρόεδρο Κο Λαζάρου Βασίλειο των εργασιών της 
συνέλευσης συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων τις 
εγκρίσεις απολογισμού 2019 και προϋπολογισμού 
2020 καθώς και την έγκριση της έκτακτης εισφοράς 
υπέρ Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση 
μεταξύ των παρευρισκομένων και ο απολογισμός 
των πεπραγμένων του περασμένου έτους από το 
Δ.Σ. 

«Ευχαριστούμε από καρδιάς τα μέλη που 
συμπορεύονται και αγωνίζονται για το μέλλον 
του κυνηγιού και στηρίζουν με τη παρουσία τους 
τον Σύλλογό μας.» δήλωσε ο Πρόεδρος Βασίλης 
Λαζάρου.

Στενή συνεργασία μεταξύ 
Δήμου Αχαρνών και Ινστιτούτου 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Την αφετηρία μίας εκτεταμένης και πολύπλευρης 
συνεργασίας με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών σηματοδότησε η επίσκεψη 
του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού στις 
εγκαταστάσεις του ΙΓΜΕ. Το Ινστιτούτο που 
εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό εκτός από τον 

θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε 
θέματα γεωεπιστημών συνεργάζεται με φορείς τόσο 
της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού, ενώ παράγει 
πλούσιο ερευνητικό έργο.

Τον Δήμαρχο Αχαρνών υποδέχτηκε ο Γενικός 
Διευθυντής του Ινστιτούτου Ανδρέας Τσώκος 
ο οποίος τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις, 
ενημερώνοντας τον παράλληλα για την πολυσχιδές 
έργο που πραγματοποιείται. Μεταξύ των δύο πλευρών 
συμφωνήθηκε το προσεχές διάστημα να υπογραφεί 
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΙΓΜΕ και Δήμου, 
σύμφωνα με το οποίο το Ινστιτούτο θα συνδράμει με 
την προσφορά γεωλογικών στοιχείων και ερευνών σε 
θέματα των Αχαρνών. Παράλληλα θα είναι αρωγός στην 
προσπάθεια αξιοποίησης του Αδριάνειου Υδραγωγείου 
μέσω του Πράσινου Ταμείου.

«Είναι μεγάλη τιμή να εδρεύει στον Δήμο μας ένα 
Ινστιτούτο τόσο μεγάλης εμβέλειας, όπως το ΙΓΜΕ. 
Σήμερα είχα τη χαρά να ενημερωθώ με λεπτομέρειες 
για το έργο που παράγεται και πραγματικά 
εντυπωσιάστηκα. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η χαρά μου 
για την επικείμενη συνεργασία του Ινστιτούτου με το 
Δήμο που θα επισημοποιηθεί μέσω της υπογραφής ενός 
μνημονίου συνεργασίας το οποίο θα αποβεί καρποφόρο 
και για τις δύο πλευρές», δήλωσε στο περιθώριο της 
επίσκεψης ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.  
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Σε βασική προτεραιότητα έχει αναδείξει 
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
και η Δημοτική Αρχή τον αγώνα για την 
πάταξη της εγκληματικότητας. Σε συνεχείς 
ενέργειες, αδιάκοπη προσπάθεια, συσκέψεις 
και δράσεις βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια 
μάχη προκειμένου να αποκατασταθεί το 
αίσθημα ασφάλειας των δημοτών. Άλλωστε 
πλέον είναι εμφανές σε όλους πως το 
τελευταίο διάστημα υπάρχει σαφής αλλαγή 
της κατάστασης, αν και υπάρχει ακόμη 
πολύς δρόμος που πρέπει να διανυθεί. 

Ο σχεδιασμός που έχει εκπονηθεί 
μετά από μεγάλη μελέτη, εισηγήσεις 
ειδικών συμβούλων και συνεχείς 
συσκέψεις περιλαμβάνει μια σειρά 
δράσεων και επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται στατικά μπλόκα της 
Τροχαίας, επιχειρήσεις για τοξικομανείς, 
περιπολίες ειδικών μονάδων κ.α. 

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και συνεχής αναλυτική 
ενημέρωση των δημοτών για τα αποτελέσματα 
των ελέγχων που πραγματοποιούνται ιδίως 
όσον αφορά την παραβατικότητα αλλά και τις 

παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
Μόνο τις προηγούμενες δέκα μέρες έχουν 
καταγραφεί συνολικά πάνω από 300 παραβάσεις, 
έχουν αφαιρεθεί δεκάδες άδειες οδήγησης και 
κυκλοφορίας, ενώ έχουν ακινητοποιηθεί πολλά 
οχήματα. 

Όσον αφορά το θέμα των τοξικομανών 
πλέον διενεργούνται κάθε εβδομάδα 
έκτακτοι έλεγχοι σε σημεία που υπάρχει 
μεγαλύτερη παρουσία ακόμη και σε Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς. Οι έλεγχοι αυτοί 

έχουν ως αποτέλεσμα δεκάδες προσαγωγές, 
που συχνά μετατρέπονται σε συλλήψεις.  
«Ξέρουμε πως μπροστά μας έχουμε μακρά 
πορεία για την εξάλειψη των ναρκωτικών, 
όμως είμαστε δεν είμαστε διατεθειμένοι 
να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια», 
δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός μετά από ενημέρωση για 
επιχείρηση της Αστυνομίας.

Η αλήθεια είναι πως αυτή η φράση είναι 
αντιπροσωπευτική της κατάστασης, καθώς ο 

καθένας μπορεί να διαπιστώσει πως υπάρχει 
αισθητή βελτίωση, αλλά η κατάσταση που 
διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια 
απαιτεί χρόνο και μεγάλη προσπάθεια για 
να αλλάξει ριζικά. Η έντονη παρουσία 
αστυνομικών δυνάμεων, η οποία είναι 
εμφανής το τελευταίο διάστημα, και οι 
συνεχείς έλεγχοι μπορούν να βοηθήσουν 
προς αυτή την κατεύθυνση και ας ελπίσουμε 
πως σύντομα θα δούμε ακόμη μεγαλύτερα 
αποτελέσματα. 

Καθημερινή η μάχη του Δήμου Αχαρνών και της 
Αστυνομίας για την πάταξη της εγκληματικότητας 

Το πιο μικρό κινητό, αλλά και τα πιο 
ευφάνταστα gadgets στο WIFI Shop

Πάρνηθος 92 – Αχαρναί Τηλ.:  2102409409 - 6946857084

Το WIFI Shop μπορεί να μέτρα λίγους 
μήνες λειτουργίας όμως δεν έχει πάψει 
να μας εντυπωσιάζει! Εκτός από αγορές 
- πωλήσεις κινητών, tablets, επισκευές 
σταθερών υπολογιστών και laptops, το 
WIFI Shop  μας εντυπωσιάζει με τα 
ευφάνταστα gadgets που λανσάρει! 

Στο WIFI Shop θα βρείτε εκτός από 
τα πιο γνωστά smartphones και το 
πιο... μικρό κινητό της αγοράς!!! Τόσο 
μικρό όσο ένα κουτί σπίρτων, που 
όμως χωράει και 2 κάρτες SIM για να 
μην χάσετε την επαφή σας με όσους 
επιθυμείτε. 

Φυσικά αυτό που θα σας απογειώσει 
είναι τα gadgets κινητών όπως τα ηχεία 
με Bluetooth σε διαφορά έχει όπως τα 
σκυλάκια της φωτογραφίας! 

Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το 
WIFI Shop για να δείτε από κοντά 
ότι νέο κυκλοφορεί στην αγορά της 
τεχνολογίας στις καλύτερες τιμές! 

Μπορεί η πανδημία και η καραντίνα να 
έχουν επιφέρει καθυστερήσεις σε κάποια 
από τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής, 
φαίνεται όμως πως κάποιοι βασικοί πυλώνες 
του προγράμματος του Δημάρχου Σπύρου 
Βρεττού δεν σταματούν να εξελίσσονται. 
Ένας από αυτούς είναι οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις της πόλης, τομέας στον 
οποίο οι Αχαρνές υστερούν σημαντικά. Σε 
αυτό το πλαίσιο είναι συνεχής η συνεργασία 
του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. 
Λευτέρη Αυγενάκη, προκειμένου να 
προχωρήσουν διάφορα πρότζεκτ. Πρώτο 
και καλύτερο είναι φυσικά οι εγκαταστάσεις 
του Ολυμπιακού Χωριού με ιδιαίτερη 
έμφαση να δίδεται στο κολυμβητήριο, το 
οποίο δεν έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά 
χρόνια. Παράλληλα εξετάζεται ο τρόπος με 

τον οποίο θα δημιουργηθούν νέα γήπεδα 
ποδοσφαίρου, καθώς είναι δεδομένη η 
έλλειψη σε έναν δήμο που καλύπτει μια 
τεράστια γεωγραφική έκταση. Τρίτο σχέδιο 
είναι αυτό που αφορά τις επισκευές ανοιχτών 
γηπέδων, το οποίο βρίσκεται συνεχώς στην 
ατζέντα των επαφών αν και αποτελεί ένα 
σύνθετο θέμα. 

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τα όσα 
γνωρίζουμε, οι υπηρεσίες του Δήμου 
λειτουργούν παράλληλα, προσπαθώντας να 

εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και για άλλα 
αθλητικά έργα. Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος 
Αχαρνών, η Ολυμπιακή πόλη των Αχαρνών, 
μπορεί να βρει σταδιακά το αθλητικό της 
αποτύπωμα και κυρίως να δώσει διεξόδους 
στα παιδιά της μέσω του αθλητισμού. 

«Το επόμενο χρονικό διάστημα οι δημότες 
των Αχαρνών θα δουν να αυξάνονται οι 
αθλητικοί χώροι, αλλά και να υπάρχει 
πλήρης αξιοποίηση των εγκαταστάσεων 
στο Ολυμπιακό Χωριό. Θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τον υφυπουργό που 
αποδεικνύει εμπράκτως το ενδιαφέρον του», 
είχε δηλώσει σχετικά ο Δήμαρχος μετά από 
συνάντηση που είχε με τον κ. Αυγενάκη, 
ενώ  δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον 
βουλευτή κ. Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος 
συμμετείχε στη σύσκεψη.

Με γοργά βήματα προχωρά το πλάνο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης 
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Οι θερμοκρασίες ήδη έχουν φτάσει 
ψηλά και η καλύτερη εποχή για τα πιο 
λαχταριστά φρούτα είναι εδώ! Μικροί 
και μεγάλοι περίμεναν την ώρα να 
απολαύσουν τα πιο γευστικά φρούτα του 
έτους, καρπούζια, φράουλες, κεράσια, 
αλλά και πιο εξωτικές λιχουδιές όπως 
ανανάς, καρύδα, μάνγκο βρίσκονται 
πλέον δίπλα μας ολόφρεσκα, γεμάτα 
βιταμίνες και αρώματα αφού ο 

ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ τα φέρνει στις 
Αχαρνές!
Όμως, ένα είναι βέβαιο πως και 

για τους λίγους που δεν λατρεύουν 
τα καλοκαιρινά φρούτα σίγουρα ο 
ουρανίσκος τους θα απογειωθεί όταν 
θα δοκιμάσουν μία από τις πολλές 
ποικιλίες ντομάτας που φέρνει μόνο 
ο ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ. Σίγουρα 

θυμίζουν χωριό αφού το άρωμα τους 
μας ταξιδεύει σε παιδική ηλικία με 
αναμνήσεις από γεύσεις αυθεντικές. 
Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε 

τον ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟ και τότε θα 
καταλάβετε πόσο μεγάλη αξία έχει η 
ποιότητα των τροφών σε συνδυασμό 
πάντα με τις καλύτερες τιμές τις 
αγοράς!

Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαφλέσσα 1, Πλατεία Καράβου Τ. 210 2402355

Καλοκαιρινή πανδαισία φρούτων 
και λαχανικών στον Φρουτόκοσμο!
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Είναι από τους νεαρούς ηλικιακά, 
Αντιδημάρχους του Δήμου 
Αχαρνών, αλλά μετρά ήδη 3 
θητείες στα έδρανα του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ο Μιχάλης 
Βρεττός είναι Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών, Πολεοδομίας 
και Θρακομακεδόνων. Πολλές 
ευθύνες, σε τομείς του Δήμου που 
οι δημότες έχουν εξίσου πολλές 
απαιτήσεις. Ο Μιχάλης Βρεττός 
δεν συνηθίζει να… μασά τα 
λόγια του γι’ αυτό κι απάντησε σε 
όλες τις ερωτήσεις της PARNES 
NEWS και της Κατερίνας 
Παπασταματίου…

• Ένας χρόνος από την ημέρα που το εκλογικό 
αποτέλεσμα σας ανέδειξε νικητές. Αντιδήμαρχε 
τι πιστεύετε πως ήταν αυτό που σας έκανε να 
υπερτερήσετε έναντι των άλλων συνδυασμών, 
αλλά και εσάς προσωπικά σας ανέδειξε πρώτο σε 
σταυρούς; 

Οι προσωπικοί σταυροί προτίμησης έχουν μικρή 
σημασία. Σίγουρα υπάρχει ένα αίσθημα δικαίωσης για τους 
αγώνες που κάνω τόσα χρόνια αλλά μέχρι εκεί. Σημασία 
έχει η ομαδική δουλειά, κι αυτή ήταν που μας έδωσε 
και τη νίκη στις εκλογές. Άλλωστε για την ομαδικότητα 
το έδειξα και με την επιλογή μου να συστρατευθώ με 
τον Σπύρο Βρεττό και να φτιάξουμε μία πολύ δυνατή 
ΟΜΑΔΑ. Στην παράταξή μας φτιάξαμε ένα μωσαϊκό 
από προσωπικότητες ανθρώπων που ενδιαφέρονται για 
το καλό της πόλης μας. Είμαστε η καλύτερη ομάδα και 
αυτό το αντιλήφθηκε ο κόσμος και αγκάλιασε από την 
πρώτη στιγμή την προσπάθεια μας. Ίσως αυτό είναι που 
βλέπουν και μέλη άλλων παρατάξεων και θέλουν να 
εισχωρήσουν στην ομάδα μας.

•  Πόσο εύκολο είναι τελικά να εφαρμόσετε στην 
πράξη τις  προεκλογικές σας δεσμεύσεις όσο αφορά 
κυρίως το οικονομικό τομέα  που διαχειρίζεστε; 

Όταν λες στον κόσμο την αλήθεια, δεν έχεις να φοβάσαι 
τίποτα Ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκαμε σε όλη την 
προεκλογική περίοδο και η δέσμευση προς τον κόσμο, 
είχαν να κάνουν με ρεαλιστικούς στόχους τους οποίους 
είχαμε θέσει εξαρχής. Υπάρχει σχέδιο για κάθε κίνηση 
που κάνουμε. Οι εντολές του Δημάρχου μας ήταν σαφείς 
και προσπαθούμε να μην παρεκκλίνουμε καθόλου.

Πράγματι, ο οικονομικός τομέας ήταν ο πιο 
προβληματικός. Είναι γνωστό πως ο Δήμος μας βρίσκεται 
υπό Οικονομική επιτήρηση λόγω των προβλημάτων που 
αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια. Τα πράγματα δεν 
είναι καθόλου εύκολα, ειδικά μετά κι από την τελευταία 
υγειονομική κρίση του covid 19, η οποία πολύ γρήγορα 
μετατράπηκε σε οικονομική κρίση. Εργαζόμαστε 
καθημερινά πάρα πολλές ώρες, έτσι ώστε να λύσουμε το 
οικονομικό πρόβλημα και ν’ αλλάξουμε την εικόνα που 
έχει το κράτος για τον Δήμο μας.
Είμαι βέβαιος πως θα τα καταφέρουμε και στο τέλος θα 
έχουμε τηρήσει όλες μας τις δεσμεύσεις.

• Με λίγα λόγια τι παραλάβατε από τους προκατόχους 
σας; 

Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι παραλάβαμε μία πόλη 
απαξιωμένη απ’ όλους. Από Διοικούντες, εργαζομένους, 
δημότες, κυρίως όμως από την Κυβέρνηση.

Η πόλη μας είχε χάσει την ταυτότητά της. Ο κόσμος 
ήταν αγανακτισμένος και του έφταιγαν όλα. Το ίδιο και 
για μεγάλη μερίδα Δημοτικών Υπαλλήλων.

Παραλάβαμε χρέη πολλών εκατομμυρίων, ενώ 
ταυτόχρονα τα χρήματα στο ταμείο αρκούσαν μόνο για 
τις τρέχουσες μισθοδοσίες. Επίσης παραλάβαμε έναν 
ελλειμματικό προϋπολογισμό ο οποίος μας στερούσε 
το δικαίωμα να καλύψουμε ακόμα και βασικές μας 
ανάγκες, όπως αγορά κάδων απορριμμάτων, κατασκευές 
έργων, παιδικών χαρών κτλ. Η πόλη βρισκόταν σε 
«αποσύνθεση» και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για 

ν’ αντιστραφεί ολοκληρωτικά το κλίμα. Κινούμαστε 
προς αυτήν την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος πως θα 
τα καταφέρουμε. 

• Έγινε μεγάλος ντόρος για την έκτακτη επιχορήγηση 
του Υπουργείου Εσωτερικών για τον ισοσκελισμό 
του προϋπολογισμού. Δύο ερωτήσεις: Πρώτον 
έχει ξανά γίνει κάτι παρόμοιο στον Δήμο μας και 
δεύτερον ισχύουν οι ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης 
πως πρόκειται για ένα νέο δάνειο; Θα επιστραφεί εν 
ολίγοις το ποσό;

Η αλήθεια είναι μία και δεν επιδέχεται παρερμηνείες.  
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη Διοίκηση, 

ένα πολύ μεγάλο βάρος μας έπεσε στη διαχείριση 
των Οικονομικών. Όπως είπα και στην πρώτη μου 
σύσκεψη με τους εργαζομένους της Διεύθυνσης 
Οικονομικών, ήρθε ο καιρός να γράψουμε ιστορία. 
Το έλεγα και το πίστευα και σιγά σιγά αυτό γίνεται 
πραγματικότητα. Με τον Δήμαρχο, βλέποντας πάντα 
το ποτήρι μισογεμάτο διεκδικήσαμε κάθε ευκαιρία να 
αντλήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
έτσι ώστε να πληρώσουμε υποχρεώσεις προηγουμένων 
ετών. Και τα καταφέραμε. Μετά από πολλές πιέσεις και 
διαπραγματεύσεις μηνών, εξασφαλίσαμε 17.000.000€ 
τα οποία δεν θα επιστραφούν ποτέ και με κανένα 
τρόπο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία επιχορήγηση του 
Δήμου Αχαρνών από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Και το Υπουργείο βέβαια, δεν τα έδωσε γιατί μας 
συμπαθούσε. Τα έδωσε γιατί είδε τις προσπάθειες που 
κάνουμε όλους αυτούς τους μήνες για ν’ αυξήσουμε τα 
έσοδα και να μειώσουμε δραστικά τα έξοδα. Και όπως 
χαρακτηριστικά λένε τα στελέχη του Υπουργείου, 
«πρώτη φορά βλέπουμε μία τέτοια προσπάθεια από το 
Δήμο σας».

• Μιλάμε πάντα για «άδεια ταμεία» σαν φήμη 
στον Δήμο Αχαρνών. Τελικά ποια είναι η 
πραγματικότητα; 
Όπως σας ανέφερα και παραπάνω, η κατάσταση που 
βρήκαμε σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει 
σήμερα, δεν έχει καμία σχέση. Για την επιχορήγηση 
που δημιουργεί εισροή 17.000.000€ τα είπαμε. Εμείς 
όμως δεν μένουμε μόνο σ’ αυτήν.
Για πρώτη φορά ολοκληρώνουμε μέσα στο καλοκαίρι 
τους ισολογισμούς που λείπουν από το Δήμο μας για 
τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 
μ΄ αυτόν τον τρόπο επαναδιαπραγματευόμαστε τα 
δάνειά μας, γλιτώνοντας πάρα πολλά χρήματα, άρα 
δημιουργούμε στα ταμεία άλλο ένα ποσό με θετικό 
πρόσημο. Ταυτόχρονα διεκδικούμε από όλους τους 
φορείς χρηματοδοτούμενα προγράμματα για δημιουργία 
μικρών και μεγάλων έργων που θα γινόντουσαν από τα 
ταμεία μας και τώρα δε θα χρειαστεί να συμμετέχουμε 
οικονομικά. Πολλά από αυτά βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 

Μιχάλης Βρεττός: 
«Παραλάβαμε μία πόλη απαξιωμένη 

απ’ όλους, όμως θα τα καταφέρουμε!»

«Εξασφαλίσαμε 17εκ.€ τα οποία 
δεν θα επιστραφούν ποτέ και με 

κανένα τρόπο!»
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και κάποια από αυτά ξεκινούν το αμέσως επόμενο 
διάστημα. Μιλάμε για έργα δεκάδων εκατομμυρίων.

• Πως πιστεύετε μπορεί να αλλάξει η εικόνα του 
Δήμου Αχαρνών ώστε οι δημότες να βλέπουν πως τα 
χρήματα τους πιάνουν τόπο; 

Το σίγουρο είναι πως χρειάζεται αρκετή υπομονή και 
πολύ σκληρή δουλειά. Υπομονή και από τις δύο πλευρές. 
Και από την πλευρά του Δήμου που προσπαθούμε να 
κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα και από την πλευρά των 
δημοτών, που αγανακτισμένοι από την παρακμή που 
βρισκόταν η πόλη τα προηγούμενα χρόνια, θέλουν από 
τη μία μέρα στην άλλη να δουν απτά αποτελέσματα. 
Αντιλαμβάνομαι ότι σε ορισμένους συμπολίτες μου 
έχει εξαντληθεί η υπομονή, αλλά η προσπάθεια 
που κάνουμε μας αφορά όλους και πρέπει ΟΛΟΙ να 
συμμετέχουμε σ’ αυτήν.

Και φυσικά δουλειά, δουλειά, δουλειά…
Το πρώτο διάστημα, σχεδιάσαμε μελέτες, καταθέσαμε 

προτάσεις και τώρα θ’ αρχίσουν σιγά σιγά να φαίνονται 
οι αλλαγές στην πόλη. Πρώτα ο Θεός, τα επόμενα 
χρόνια, η πόλη μας θα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. 
Δε θέλουμε ν’ αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

• Διανύουμε μία περίεργη περίοδο λόγω της 
πανδημίας, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να 
βιώνουν δύσκολες στιγμές. Ο Δήμος μπορεί να 
ελαφρύνει οικονομικά τους επιχειρηματίες υπάρχει 
κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό σας; 

Από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρά 
και με καίριες  παρεμβάσεις μας το πολύ σημαντικό 
πρόβλημα της πανδημίας και τις βαθιές συνέπειες 
αυτής, όπως είναι η οικονομική κρίση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ήμασταν ο πρώτος Δήμος 
στην Ελλάδα που πήραμε αυτές τις αποφάσεις και μετά 
ακολούθησαν κι άλλοι.

Πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
απαλλαγή των Δημοτικών Τελών στις επιχειρήσεις 
που επλήγησαν από τον κορωνοιό, αναστείλαμε 
τις πληρωμές σε πάσης φύσεως υποχρεώσεις των 
Επιχειρήσεων, είτε αφορούσαν πάγιες υποχρεώσεις, 
είτε σε δόσεις από διακανονισμούς, δώσαμε επιπλέον 

τετραγωνικά στους κοινόχρηστους χώρους των 
επιχειρήσεων εστίασης και γενικότερα εξετάζουμε το 
καθένα αίτημα επιχειρηματία ξεχωριστά, έτσι ώστε 
να σταθούμε δίπλα σε όλους τους επιχειρηματίες της 
πόλης μας, είτε μικρούς είτε μεγάλους.

• Ποιο είναι το μεγαλύτερο «αγκάθι» στην Διοίκηση 
του Δήμου Αχαρνών; 
Νομίζω όχι μόνο στη διοίκηση του Δήμου μας, 
αλλά γενικότερα στο δημόσιο τομέα, το μεγαλύτερο 
αγκάθι είναι η γραφειοκρατία. Εγώ προσωπικά, που 
προέρχομαι κι από τον ιδιωτικό τομέα, ειλικρινά 
τη σιχαίνομαι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει 
τεράστια βήματα βελτίωσης, γιατί προσπαθούμε να 
εκσυγχρονίσουμε τον Δήμο μας με κάθε τρόπο, αλλά 
σε κάθε βήμα τη βρίσουμε ακόμα μπροστά μας. Άλλο 
ένα αγκάθι που υπάρχει στο Δήμο μας, είναι κι η 
αστάθεια που δημιουργείτε σε Διοικητικό επίπεδο, 
αλλάζοντας συνεχώς οι Διοικήσεις του Δήμου. Είναι 
πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι θα σου φτάσει ο χρόνος 
που έχεις μπροστά σου, για να ολοκληρώσεις όσα 
έχεις σχεδιάσει. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα 
υπάρξει μία τέτοια αλλαγή και θα ολοκληρώσουμε το 
πρόγραμμά μας.

• Ως Αντιδήμαρχος Θρακομακεδόνων υπάρχουν 
έργα ή προτάσεις σε εξέλιξη που οι δημότες θα δουν 
στο προσεχές μέλλον; 

Μέσα σε όλες τις αρμοδιότητες μου, είχα την τιμή 
να μου αναθέσει ο Δήμαρχος και την κοινότητα 
Θρακομακεδόνων. Μία περιοχή που τη θαύμαζε όλη 
η Ελλάδα, μία πρότυπη περιοχή, η οποία τα τελευταία 
χρόνια αντί να πάει προς τα πάνω, πήγε προς τα κάτω. 
Έχουμε όμως σχεδιάσει πολλά πράγματα τα οποία θα 
αναδείξουν και πάλι αυτό το πανέμορφο κομμάτι της 
πόλης μας.

Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνουμε τις παιδικές χαρές 
στην πλατεία Θρακομακεδόνων. Μία για βρέφη και μία 
για μεγαλύτερα παιδιά.

Παράλληλα τοποθετούμε παραδίπλα, υπερσύγχρονα 
μηχανήματα υπαίθριας γυμναστικής.

Ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε τη μελέτη για τη νέα 
διαμόρφωση της πλατείας, που θα περιλαμβάνει 

δεντροφύτευση, διαμόρφωση χώρων και φυσικά τις 
λίμνες. Εξάλλου μόλις ολοκληρώσαμε το σιντριβάνι 
στη συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και 
Μακεδονίας.

Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο ανέλαβε προσωπικά 
ο Δήμαρχός μας, είναι το σύστημα Πυρόσβεσης της 
οδού Μακεδονίας. Το ολοκληρώσαμε και ασφαλίσαμε 
την μία πλευρά της περιοχής, από τις φωτιές.

Επίσης, ζητήσαμε και εγκρίθηκε χρηματοδότηση 
από την Περιφέρεια Αττικής, για την αποπεράτωση 
του κτιρίου που βρίσκεται δίπλα από το Πνευματικό 
Κέντρο και το οποίο σήμερα είναι ένα κουφάρι από 
μπετό για πάνω από 10 χρόνια.

Είμαστε στο τελευταίο στάδιο για ν’ αρχίσουν τα έργα 
για τις διαμορφώσεις των κόμβων και μ’ αυτόν τον τρόπο 
να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται με 
τα ατυχήματα, κάποια από αυτά θανατηφόρα.

Δε θα μπορούσα να μην αναφέρω και το πολύ μεγάλο 
έργο της οδοποιίας που θα γίνει στην περιοχή ύψους 
7.500.000€ και περιλαμβάνει όλους τους δρόμους των 
Θρακομακεδόνων.

Τέλος, μέσα στο επόμενο διάστημα θα δείτε και ένα 
νέο τρόπο περισυλλογής των απορριμμάτων, ο οποίος 
θα λύσει οριστικά και το πρόβλημα των οικιακών 
απορριμμάτων, αλλά και των κλαδιών και χόρτων.

• Πολεοδομία: Πόσο εύκολο είναι η ψηφιακή εποχή 
να αγγίξει και αυτό το κομμάτι που ταλαιπωρεί 
εργαζόμενους και πολίτες; 

Τρέφω μεγάλο σεβασμό για όλους αυτούς τους 
ανθρώπους που εργάζονται τόσα χρόνια στο Δήμο 
μας και πασχίζουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους, όχι μόνο στην πολεοδομία, αλλά και στα άλλα 
τμήματα.

Κάθε αρχή και δύσκολη λένε και αντιλαμβάνομαι 
ότι χρειάζεται λίγος χρόνος για ν’ αφομοιώσει ένας 
υπάλληλος ένα νέο τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας 
του και μάλιστα να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε 
εμείς, δηλαδή να γίνονται όλα με ψηφιακό τρόπο. 
Αντίστοιχα χρειάζεται εξοικείωση κι από τους πολίτες. 
Σε κάθε περίπτωση, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να 
μπούμε στη νέα ψηφιακή πολιτική και αυτό θα λύσει 
πολλά προβλήματα και κυρίως το μεγάλο ζήτημα της 
γραφειοκρατίας.

• Ολοκληρώνοντας την θητεία σας ως Αντιδήμαρχος, 
ποιο θα ήταν το επιθυμητό έργο που θα θέλατε να 
αφήσετε πίσω σας; 

Αγαπάω πολύ την πόλη μου. Αγαπάω πολύ το Μενίδι, 
τις Αχαρνές.

Ως Αντιδήμαρχος, μου δίνεται η δυνατότητα ν’ 
αγωνιστώ για να δω τον τόπο μου πιο όμορφο! 
Φαντάζομαι με τι καμάρι θα κυκλοφορούν τα παιδιά 
της νέας γενιάς για όλο αυτό που θα δημιουργήσουμε 
στην πόλη.

Οραματίζομαι μία πόλη σύγχρονη για την οποία θα 
είμαστε όλοι υπερήφανοι.

Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν 
κάποιες προϋποθέσεις. Όλες αυτές τις προϋποθέσεις 
θέλουμε να εξασφαλίσουμε. Και μέσα σε αυτές, 
εκτός από τις αρμοδιότητες που έχουμε εμείς ως 
Αντιδήμαρχοι ή και ο ίδιος ο Δήμαρχος, είναι και η 
προϋπόθεση να θέλει και ο ίδιος ο δημότης ν’ αλλάξει 
προς το καλύτερο η πόλη μας. Εκεί θα χρειαστεί μία 
επιπλέον προσπάθεια.

Είμαι σίγουρος όμως, πως όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

«Παραλάβαμε χρέη πολλών εκα-
τομμυρίων, ενώ τα χρήματα στο 

ταμείο αρκούσαν μόνο για τις τρέ-
χουσες μισθοδοσίες»

«Ως Αντιδήμαρχος, μου δίνεται η 
δυνατότητα ν’ αγωνιστώ για να 
δω τον τόπο μου πιο όμορφο!»

«Τα επόμενα χρόνια η πόλη μας 
θα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο»
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Η Πάρνηθα επουλώνει ακόμα τις πληγές της
13 χρόνια από τον όλεθρο της Πάρνηθας

Ήταν 28 Ιουνίου το 2007. Μεσημέρι. 
Καύσωνας. Το δάσος στο βουνό της 
Πάρνηθας, ένας από τους σημαντικότερους 

Δρυμούς της χώρας και βασικός πνεύμονας του 
λεκανοπεδίου Αττικής, παραδίδεται στις φλόγες. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και δριμύτερη ιστορικά 
πυρκαγιά στην Αττική. Η φωτιά ξεκίνησε στα 
Δερβενοχώρια Αττικής και εξαπλώθηκε αστραπιαία 
στα δυτικά, διανύοντας περίπου 15 χιλιόμετρα. Μια 
ανείπωτη καταστροφή που συγκλόνισε όλη την 
ελληνική κοινωνία. Μερόνυχτα παρακολουθούσαν 
όλοι οι Έλληνες από τους δέκτες της τηλεόρασης με 
κομμένη την ανάσα την πύρινη λάβα να καλύπτει 
την κορυφογραμμή και να κατεβαίνει προς τα κάτω. 
Κανείς δεν πίστευε πως η Πάρνηθα ήταν δυνατόν ποτέ 
να καεί! Και όμως, η πηγή ζωής όλης της Αττικής 
είχε παραδοθεί στις φλόγες και στους ανέμους που τις 
έτρεφαν με μίσος. Αφού κατέκαψε δεκάδες χιλιάδες 

στρέμματα, έσβησε αρκετές ημέρες μετά, όταν οι 
πυροσβεστικές δυνάμεις με ηρωισμό έθεταν σε έλεγχο 
και τις τελευταίες αναζωπυρώσεις. 

Άμεσα υπογράφεται προεδρικό διάταγμα 
«προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας», 

σύμφωνα με το οποίο η ζώνη απολύτου προστασίας 
αυξάνεται στα 110.000 στρέμματα.   
Από τις πρώτες ημέρες με αυταπάρνηση, μέσα σε 

έναν κρανίου τόπο, εργάτες απ΄ όλη την Ελλάδα, μέλη 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, φορείς, επιστήμονες, 
υπηρεσιακοί παράγοντες, οργανισμοί, εταιρείες, αλλά 
κυρίως δεκάδες χιλιάδες εθελοντές όλων των ηλικιών, 
έπιασαν δουλειά. 
Σήμερα, 13 χρόνια μετά, η Πάρνηθα επουλώνει 

τις πληγές της. Ανασταίνεται. Ενώ, τα ελάφια, τα 
σύμβολα του δρυμού, κάνουν ξανά αισθητή την 
παρουσία τους, κοιτούν τον επισκέπτη στα μάτια 
σα να τον εκλιπαρούν για ένα πράγμα μόνο. Να μην 
ξεχάσει!

Η  Πάρνηθα δεν είναι απλά ένα βουνό του λεκανοπεδίου. 
Αποτελεί τον πιο σημαντικό πνεύμονα πρασίνου της 
Αττικής, αλλά και τον βασικότερο μηχανισμό μείωσης 
της θερμοκρασίας του αέρα που ρέει από τον Βορρά 
προς την Αθήνα. Επιπλέον, αποτελεί ένα φυσικό μνημείο 
και ένα απόθεμα διαφύλαξης μεσογειακού ορεινού 
περιβάλλοντος που βρίσκεται δίπλα στην πρωτεύουσα, 
καθώς στην περιοχή έχουν καταγραφεί 1.116 περίπου 
είδη φυτών, εκ των οποίων τέσσερα είναι ενδημικά 
είδη που συναντώνται αποκλειστικά στην Πάρνηθα 
(Καμπανούλα του Κέλσιου- CampanulaCelsiiSubsp. 
Parnesia, Αγριογαρύφαλλο Πάρνηθας - SileneOligantha-
Subsp. Parnesia, AlliumBrussalisii). Με άλλα λόγια, η 
Πάρνηθα είναι μια περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής, 
αλλά και συμβολικής, σημασίας που συνδέεται 
άρρηκτα με τη ζωή στην πρωτεύουσα, και δημιουργεί 
από την αρχαιότητα, συναισθηματικούς δεσμούς 
με την πόλη της Αθήνας και τους κατοίκους της, 
διασφαλίζοντας παράλληλα, καλύτερες συνθήκες 
ζωής και περιβαλλοντική ισορροπία στον ευρύτερο 
αστικό ιστό.

Με αυτό ως γνώμονα, το μέγεθος της φυσικής 
καταστροφής που προκλήθηκε μετά την πυρκαγιά 
στην Πάρνηθα γρήγορα ακολουθήθηκε από ένα 
ισχυρό και επίμονο αίτημα από τη μεριά των 
πολιτών για άμεση έναρξη της αποκατάστασης του 

οικοσυστήματος της Πάρνηθας. Η ανταπόκριση 
όλων των αρμόδιων φορέων ήταν εξίσου άμεση, ενώ 
η κινητοποίηση ενός μεγάλου αριθμού εταιρειών, 
οργανισμών, αλλά και χιλιάδων πολιτών που 
έσπευσαν να βοηθήσουν εθελοντικά τα επόμενα 
χρόνια ήταν κομβικής σημασίας, καθώς συνέβαλαν 
δραστικά στην αποτροπή μιας ακόμα μεγαλύτερης 
καταστροφής με μακροχρόνιες συνέπειες για την 
Πάρνηθα, αλλά και για ολόκληρη την Αττική.

Ειδικότερα, μετά την πυρκαγιά εντατικοποιήθηκε 
η συνεργασία των αρμόδιων φορέων, εθελοντών 
και οργανώσεων με τη σύνταξη και εφαρμογή 
συγκεκριμένης μελέτης αντιπυρικής προστασίας, η 
οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η πραγματοποίηση 
σχετικών έργων (π.χ. νέα πυροφυλάκια), η προμήθεια 
σχετικού εξοπλισμού (π.χ. πυροσβεστικά οχήματα, 
φορητές δεξαμενές) συμβάλλουν για την αποτροπή 
μια νέας μεγάλης πυρκαγιάς. Επιπλέον, μέσα στα 
τελευταία 13 χρόνια, σημαντικά αντιπλημμυρικά 
και αντιδιαβρωτικά έργα πραγματοποιήθηκαν, τα 
οποία σε συνδυασμό με τις αναγκαίες αναδασωτικές 
εργασίες και την εγρήγορση χιλιάδων εθελοντών 
πολιτών λειτούργησαν σαν δίχτυ προστασίας της 
Πάρνηθας που επιτρέπει την ομαλή και σταδιακή 
επαναφορά του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος 
στην πρότερή του κατάσταση.

Η σημασία της Πάρνηθας 
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Επειδή το δάσος μπορεί να υπάρχει χωρίς τον άνθρωπο, 
αλλά ο άνθρωπος χωρίς το δάσος δεν μπορεί να 
ζήσει, είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε 
με κάθε τρόπο αυτήν τη φυσική κληρονομιά 
σας παραθέτουμε ορισμένες οδηγίες για να 
μην προκαλέσετε πυρκαγιά:

3 Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές 
εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν 
πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση 
τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει 
σπινθήρες).
3 Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές 
(barbeque) κατά τους θερινούς μήνες 
εντός των δασών ούτε σε χώρους που 
υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.
3 Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών 
και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα 
υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο διότι ενδέχεται 
να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
3 Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια 
και σκουπίδια στην ύπαιθρο.

3 Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα από το 
παράθυρο του αυτοκινήτου ούτε όταν βρισκόμαστε 

στο δάσος.
3 Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος διότι 

υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους ούτε 
γυάλινα μπουκάλια διότι ενδέχεται να 
προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα 
μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.
3 Δεν προβαίνουμε σε χρήση 
βεγγαλικών-πυροτεχνημάτων σε 
περιοχές που βρίσκονται σε μικρή 
απόσταση από δασικές εκτάσεις.
3 Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις 

απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο 
δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Επίσης, σε περίπτωση πυρκαγιάς:

3 Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στους αριθμούς 
κλήσης 199 ή 112 και δίνουμε σαφείς 

πληροφορίες, τόσο για την τοποθεσία και το ακριβές 
σημείο που βρισκόμαστε όσο και για τη συγκεκριμένη θέση 

που βλέπουμε την πυρκαγιά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ “ΣΥΝ ΠΑ”

Αντιπλημμυρικά- 
Αντιδιαβρωτικά έργα
1.913 χλμ. αντιδιαβρωτικών έργων υλοποιήθηκαν 

(κορμοδέματα – κλαδοπλέγματα), αποτρέποντας την 
επιταχυνόμενη διάβρωση του εδάφους και βοηθώντας 
στη συγκράτηση του επιφανειακού εδάφους, την αποφυγή 
πλημμυρών, τη συγκράτηση και διήθηση των νερών της 
βροχής και την προστασία των καμένων εκτάσεων από 
περαιτέρω υποβάθμιση.

Αντίστοιχα, κατασκευάστηκαν αντιπλημμυρικά έργα, 
με 43 λιθοπλήρωτασυρματοκιβώτια (σαρζανέτ) και 5.960 
ξυλοφράγματα.

Το συνολικό κόστος των αντιδιαβρωτικών έργων ανήλθε 
περίπου στα €10 εκατ.

Αναδασώσεις
Μέχρι στιγμής, σε μια συνολική επιφάνεια 4.567 στρ., 

έχουν αναδασωθεί 196.654 φυτάρια κεφαλληνιακής ελάτης, 
193.000 φυτάρια μαύρης πεύκης και 800 φυτάρια χνοώδους 
δρυός, σε συνέχεια της ανακατασκευής και λειτουργίας του 
Δασικού Φυτωρίου Πάρνηθας, στοχεύοντας στην επαναφορά 
του ελατοδάσους που κάηκε.

Το συνολικό κόστος των αναδασωτικών αυτών επεμβάσεων 
και των εργασιών φυτωρίου απαίτησε τη δαπάνη περίπου €4 
εκατ.

21 εργολαβικές εργασίες, κατόπιν διαγωνιστικών 
διαδικασιών, ανατέθηκαν και υλοποιήθηκαν, από το 2007 
έως και σήμερα, με στόχο την αμεσότερη αποκατάσταση του 
οικοσυστήματος της περιοχής.

Αυτή τη στιγμή, 180.000 επιπλέον φυτά βρίσκονται στο 
Δασικό Φυτώριο Πάρνηθας και περιμένουν να αναδασωθούν 
μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ο απολογισμός της μεγάλης 
πυρκαγιάς του 2007 στην Πάρνηθα:
48.744 στρ. γης κάηκαν συνολικά στην 

περιοχή, εκ των οποίων περίπου 36.338 
στρ. αποτελούν τμήμα του Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας. Η δενδρώδης και θαμνώδης 
βλάστηση της περιοχής κάηκε ολοσχερώς, 
αφήνοντας ελάχιστες νησίδες πρασίνου.
27.200 στρ. της καμένης αυτής έκτασης 

βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής Na-
tura 2000 που βρίσκεται στην Πάρνηθα (με 
συνολική έκταση περίπου 149.000 στρ.). Με 
άλλα λόγια, κάηκε περίπου το 18% της περιοχής 
Natura 2000 στην Πάρνηθα.
Το 62% του περίφημου ελατοδάσους της 

Πάρνηθας (21.800 στρ.), ήταν μέσα στην περιοχή 
που τυλίχτηκε στις φλόγες και καταστράφηκε.
Οι απώλειες στην πανίδα της περιοχής ήταν 

επίσης, μεγάλες, καθώς αρκετά ζώα, όπως 
χελώνες, διάφορα είδη θηλαστικών, πτηνά 
και ερπετά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της 
πολυήμερης πυρκαγιάς.
Αντίστοιχα, μεγάλες επιπτώσεις δέχτηκε και 

ο πληθυσμός των χαρακτηριστικών κόκκινων 
ελαφιών που συναντώνται στην περιοχή της 
Πάρνηθας. Ειδικότερα, υπολογίζεται πως 
περίπου 30-50 κόκκινα ελάφια είτε κάηκαν, 
είτε πέθαναν από ασφυξία κατά τη διάρκεια της 
πυρκαγιάς.
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Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, 
με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και υψηλόβαθμων αστυνομικών 
πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής 
3 Ιουλίου 2020, στο Γραφείο του Δημάρχου Φυλής 
Χρήστου Παππού. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος 

Φυλής ζήτησε την πάταξη όλων των μορφών 
παραβατικότητας, χωρίς να εξαιρέσει τα ζητήματα 
Οδικής Ασφάλειας, Υγιεινής, Αυθαίρετης Δόμησης 
και Ηχορύπανσης. Πρόσθεσε ότι στόχος όλων των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών πρέπει να είναι η τόνωση 
του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών και η 
προστασία των δικαιωμάτων τους. 

Κατά την εξέλιξη της συζήτησης οι συμμετέχοντες 
τοποθετήθηκαν επί των ζητημάτων ευθύνης τους, τις 
δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και σε αυτές 
που σχεδιάζονται. Το ζητούμενο ήταν ο συντονισμός 

των δράσεων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος. 

Πιο συγκεκριμένα στη ευρεία σύσκεψη συμμετείχαν οι: 
• Γαλιάτσος Γεώργιος Αντιστράτηγος Ε.Α – 

Σύμβουλος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
Μιχάλη  Χρυσοχοΐδη. 

• Δασκαλάκης Εμμανουήλ Υποστράτηγος – Βοηθός 
ΓΑΔΑ

• Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος Ταξίαρχος 
Υποδιοικητής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 

• Συκιωτάκης Γεώργιος Αστυνομικός Διευθυντής 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

• Δοσχόρης Σπυρίδωνας Αστυνομικός Διευθυντής 
– Διοικητής Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής 
Αττικής 

• Δημητρακόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Διεύθυνσης 
Τροχαίας Αττικής

• Πλακιάς Ευάγγελος Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
– Διοικητής Υποδιεύθυνσης Επιχειρησιακών  Δράσεων 
Δυτικής Αττικής 

• Ντέλης Γεράσιμος Αστυνόμος Α’ – Διοικητής Α.Τ 
Ζεφυρίου

• Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος Αστυνόμος Α’ - 
Ασφάλεια Ζεφυρίου

• Δάψης Σπύρος Αστυνόμος Β’ Αναπληρωτής Διοικ. 
Ασφάλειας Φυλής

• Αντώνης Γεώργιος Υπαστυνόμος Β’ – Διοικητής 
Α.Τ. Φυλής 

• Κυριάκος Καμπόλης – Προϊστάμενος Δημοτικής 
Αστυνομίας
Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της σύσκεψης ο 

Δήμαρχος Χρήστος Παππούς τόνισε ότι κινείται στο 
πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του Δήμου για 
μια ασφαλή πόλη. «Είμαστε κάθετοι στο θέμα της 
εγκληματικότητας, είτε αφορά στις βαριές μορφές 
παραβατικότητας, όπως το εμπόριο ναρκωτικών και 
όπλων, η οπλοφορία και η οπλοχρησία, είτε αφορά 
στη λεγόμενη ήπια  παραβατικότητα που όμως 
ακυρώνει θεμελιώδη δικαιώματα των συνδημοτών 
μας, όπως η οδική ασφάλεια, η Δημόσια Υγεία, 
το πολιτισμένο περιβάλλον και η κοινή ησυχία. 
Ως Δήμος δεν αρκεστήκαμε σε ρόλο παρατηρητή, 
αλλά στηρίξαμε την Πολιτεία πληρώνοντας υψηλό 
οικονομικό κόστος. Διαθέσαμε, δωρεάν, στην 
ΕΛ.ΑΣ δύο δημοτικά κτίρια, προσφέραμε ένα 
περιπολικό στο Α.Τ Άνω Λιοσίων και οκτώ στις 
άλλες υπηρεσίες και είμαστε, καθημερινά, στο 
πλευρό τους. Ζητάμε αυστηρή εφαρμογή του νόμου, 
ώστε να νιώθουν ασφαλείς οι συνδημότες μας. Στο 
θέμα αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις. 
Οι προσδοκίες μας από την Πολιτεία ήταν και 
παραμένουν υψηλές. 

Οι συνδημότες μας αξίζουν το καλύτερο για τον 
επιπλέον λόγο ότι έχουν υποβληθεί σε θυσίες για να 
στηρίξουν το έργο της και αναμένουν από αυτήν να 
κάνει το χρέος της απέναντί τους», υπογράμμισε.

Σύσκεψη στο Δήμο Φυλής για την 
καταπολέμηση της παραβατικότητας
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2 εκ. ευρώ εξασφάλισε ο Δήμαρχος Φυλής για αποζημίωση 
ζημιών απ’το σεισμό του ‘19 σε σπίτια & μαγαζιά!

ΠΟΣΟ ΜΑΜΟΥΘ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 
ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 2019! 

Ένας χρόνος πέρασε από το μεσημέρι της 19ης Ιουλίου 
του 2019 όπου ο σεισμό των 5,1ριχτερ προκάλεσε 
εκτός από πανικό, αρκετές ζημιές σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις της Αττικής. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Φυλής 
δεν άφησε στο έλεος τους τους δημότες του, αντιθέτως 

κυνήγησε το Υπουργείο Εσωτερικών τόσο ώστε να 
εξασφαλίσει 2 εκατομμύρια ευρώ για να ανακουφιστούν 
όσοι επλήγησαν! Αξίζει συγχαρητηρίων καθώς είναι ο 
ΜΟΝΟΣ Δήμος που αποζημιώθηκαν οι δημότες του 
και μάλιστα με ένα τόσο μεγάλο ποσόν! 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δημάρχου Φυλής 
Χρήστου Παππού όπου δεν λησμονεί να ευχαριστήσει 
όσους βοήθησαν:

«Αγαπητοί συμπολίτες μου,
Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος 

Φυλής θα λάβει έκτακτη οικονομική επιχορήγηση, 
ύψους 2.002.358 ευρώ, για την αποκατάσταση των 
ζημιών που υπέστησαν  νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
από τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ της 19ης Ιουλίου 
2019. Ένα χρόνο μετά τη σεισμική δόνηση που 
ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες στην ευρύτερη περιοχή 
της Δυτικής Αττικής, οι ιδιοκτήτες ακινήτων του 
Δήμου μας θα λάβουν  συγκεκριμένο ποσό για την 
ανακούφισή τους από τις ζημιές που υπέστησαν.

Η απόφαση για την επιχορήγηση του Δήμου με 
αυτό το υπέρογκο ποσό δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε 
οργάνωση, μεθοδικότητα και στοχευμένη προσπάθεια 
από αιρετούς και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου, προκειμένου να καταδειχθεί η ανάγκη 
αποζημίωσης των ιδιοκτητών τους, σε μια οικονομική 
συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη, με ανοιχτές πληγές από 
τον καταστροφικό σεισμό της Πάρνηθας και μεγάλα 
κόστη για την επισκευή ζημιών. 

Θέλω να ευχαριστήσω, προσωπικά και ιδιαίτερα, 
τον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για 
τη στήριξη και την αποφασιστικότητα με την οποία 
ενήργησε, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής 
και βουλευτή Δυτικής Αττικής Θανάση Μπούρα 
που βρέθηκε, από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του 
Δήμου και των κατοίκων του και συνέβαλλε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό στην επιτυχή έκβαση. Θέλω, επίσης, να 
ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, εκλεγμένους και 
υπηρεσιακούς, που παλεύουν σκληρά για να κερδίσει 
αυτός ο Δήμος όσα αξίζει και δικαιούται. 

Όλοι μαζί ενωμένοι, ξεπερνάμε τις δυσκολίες και 
καταφέρνουμε πολλά. Με το κεφάλι ψηλά. Για έναν 
τόπο που πρέπει να πάει ψηλά.

Σας ευχαριστώ

Χρήστος Σπ.Παππούς
Δήμαρχος Φυλής
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Τρόφιμα σε 1.200 οικογένειες μοίρασε ο Δήμος Φυλής 

Κρέας, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε 1200 
οικογένειες μοίρασε, μέσω ΤΕΒΑ,  η Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής 

Σε νέα διανομή τροφίμων, νωπών και μακράς 
διαρκείας, καθώς και ειδών καθαριότητας προχώρησε 
από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου η Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου Φυλής στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 

Στο Δήμο Φυλής στο πλαίσιο του προγράμματος 
ενισχύθηκαν τον μήνα Ιούνιο 1200 οικογένειες οι 
οποίες αριθμούν 2997 μέλη. Το ίδιο διάστημα ο Δήμος 
Φυλής, ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας Σύμπραξης 
Δυτικής Αττικής, ολοκλήρωσε την τροφοδοσία και 
στους Δήμους Ασπροπύργου και Μάνδρας ενώ η 
τροφοδοσία των Δήμων Ελευσίνας και Μεγάρων 
θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου. 
Συνολικά θα καλυφθούν με τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης 3.637 οικογένειες  που αναλύονται σε 7.641 
μέλη.

«Η διανομή προϊόντων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ 
κύλησε ομαλά και αυτή τη φορά, χωρίς ταλαιπωρία 
και αναμονές στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασμού 
και της διακριτικότητας που έχουμε καθιερώσει 
στην Κοινωνική Υπηρεσία κατά την υλοποίηση 
των κοινωνικών μας παρεμβάσεων» υπογράμμισε 

ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής 
Γιώργος Αντωνόπουλος .

Στους δικαιούχους διανεμήθηκαν είδη παντοπωλείου 
δηλαδή ζυμαρικά, ρύζι, ελαιόλαδο, γάλα εβαπορέ, 
ζάχαρη αλεύρι, μέλι, κρέμα δημητριακών, γάλα σκόνη 
1ης και 2ης βρεφικής ηλικίας , φασόλια φακές, πελτές 
ντομάτας και ελληνικός καφές. Τα νωπά προϊόντα που 
διανεμήθηκαν είναι κρέας μοσχάρι και χοιρινό και 
κοτόπουλο και τα τυροκομικά προϊόντα  τυρί φέτα, 
γραβιέρα, και τυρί ημίσκληρο. Στα είδη καθαριότητας 
και ατομικής υγιεινής δόθηκαν  οδοντόκρεμα, 
οδοντόβουρτσα,  σερβιέτες υγείας, μωρομάντηλα 
,πάνες 1η και 2η βρεφικής ηλικίας, σκόνη πλυντηρίου, 
υγρό γενικής χρήσης και  υγρό πιάτων. Όλα τα προϊόντα 
διανεμήθηκαν σε ποσότητες ανάλογες με τον αριθμό 

των μελών κάθε οικογένειας.
Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ (Πρόγραμμα 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD)») είναι οι δικαιούχοι του πρώην ΚΕΑ 
(Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα)  και ο αριθμός 
τους είναι διαφορετικός σε κάθε διανομή λόγω νέων 
αιτήσεων, ανανέωσης αιτήσεων και τροποποιήσεων. 
Διαφορετικά επίσης είναι και τα προϊόντα που 
διατίθενται στους πολίτες σε κάθε διανομή.

Τετραμελής Επιτροπή για την 
υλοποίηση του Αναπτυξιακού 

Σχεδίου ΦΥΛΗ 2021
Σε τετραμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τον 

ιστορικό Γιώργο Πραχαλιά, τον Πρόεδρο του 
Πολιτιστικού Οργανισμού Γιώργο Μαυροειδή, τον 
οικονομολόγο Κωνσταντίνο Τροβιά και τον πρώην 
Αντιδήμαρχο Σπύρο Μπρέμπο ανέθεσε ο Δήμαρχος 
Φυλής Χρήστος Παππούς την προετοιμασία, το 
συντονισμό και την υλοποίηση του Αναπτυξιακού 
Σχεδίου ΦΥΛΗ 2021. 

Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η προετοιμασία των 
εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821, η αλλαγή φυσιογνωμίας του 
Δήμου και η επανατοποθέτησή του στο εθνικό και 
το διεθνές γίγνεσθαι. 

Ακολουθεί η σχετική Απόφαση του Δημάρχου 
Φυλής.

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης στενής συνεργασίας 
της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με τους δήμους της Αττικής, 
τόσο για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου, 
όσο και για την περαιτέρω προώθηση της χρήσης 
του, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Εκτελεστικού 
Προέδρου της Εταιρείας, κ. Πιέρρου Χατζηγιάννη με 
τον Δήμαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππούς.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για κοινό 
σχεδιασμό και δημιουργία ενός συνολικού πεδίου 
δράσεων και πρωτοβουλιών με σκοπό την επέκταση του 
δικτύου και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού 
αερίου στις περιοχές του Δήμου και η ενίσχυσης της 
δυναμικής πολιτικής του Δήμου για την προώθηση της 
ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών και δημόσιων 
κτηρίων του, αποτέλεσαν τα πρωτεύοντα σημεία 
συζήτησης. Το φυσικό αέριο κατέχει βασική θέση στην 
στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί ο Δήμος Φυλής 
στον ενεργειακό τομέα, αποβλέποντας στην υποστήριξη 
του προγράμματος ενεργειακής αυτοτέλειας που 
εφαρμόζει, με κύριο στόχο τη μεγαλύτερη κάλυψη των 
περιοχών του δήμου με φυσικό αέριο και τη σύνδεση 
περισσότερων κατοικιών, δημοτικών κτηρίων, σχολείων 

και άλλων εγκαταστάσεων με αυτό.
Η ΕΔΑ Αττικής στέκεται αρωγός στην προσπάθεια του 

Δήμου με την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 
2.360m δικτύου μέσης πίεσης και 7.200m χαμηλής 
πίεσης στο Δήμο Φυλής, ενώ στο εγκεκριμένο πενταετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης 2020-2024 που ήδη υλοποιεί 
προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον 7.000m χαμηλής 
πίεσης. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΔΑ Αττικής δεσμεύτηκε 
να υποστηρίξει τη βούληση του Δήμου για την 
αξιοποίηση οικονομικών πόρων με σκοπό την επέκταση 
του δικτύου σε γειτονιές/οδούς της πόλης, πέραν 
των κεντρικών αρτηριών, μέσω εξέτασης όλων των 
σχετικών παραμέτρων και υλοποίησης της απαραίτητης 
τεχνοοικονομικής μελέτης που θα καθορίσουν την 
πορεία του έργου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε  το 
ενδεχόμενο χρήσης Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου 
(CNG) και δημιουργίας σταθμού αποσυμπίεσης στην 
περιοχή, δραστηριότητα που περιλαμβάνεται μεταξύ των 
αντικειμένων έρευνας για την Ενεργειακή αναβάθμιση 
του Δήμου.

Η συζήτηση εστιάσθηκε περαιτέρω στην ανάγκη 
έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών του δήμου τόσο 
για τα οφέλη της χρήσης του φυσικού αερίου όσο και 
για τη διαδικασία σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο. 
Για το λόγο αυτό, επικυρώθηκε η κοινή διάθεση να 
δημιουργηθεί ένα σημείο εξυπηρέτησης πολιτών στην 
έδρα του δήμου, στελεχωμένο με κατάλληλο προσωπικό 
και των δύο μερών, για την παροχή πληροφοριών, αλλά 
και τη συλλογή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

Οι κ.κ. Χατζηγιάννης και Παππούς συμφώνησαν να 
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία για 
την επίτευξη του κοινού σκοπού, την ταχύτερη δυνατή 
διείσδυση του φυσικού αερίου στο Δήμο και την 
ενεργειακή αναβάθμισή του.

Επέκταση του Φυσικού Αερίου 
στον Δήμο Φυλής 
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Σύμφωνο συνεργασίας με το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο σύναψε ο Δήμος Φυλής. Η 
συνεργασία αποτυπώνεται στο σχετικό κείμενο 
που συνυπέγραψαν, το πρωί της Παρασκευής 26 
Ιουνίου 2020 η Πρύτανης του Παντείου Ισμήνη 
Κριάρη και ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 
και περιλαμβάνει:
• Συνδιοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών  

σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
επιστημονικών ημερίδων
• Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και 

οργάνωση δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πρόνοια και 
συνοχή και εν γένει στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής της τοπικής κοινωνίας 
• Παροχή υποστήριξης του Παντείου 

Πανεπιστημίου προς τον Δήμο Φυλής σε ζητήματα 
που αφορούν διοικητικές διαδικασίες, κοινωνικές 
έρευνες, ευρωπαϊκά θέματα κλπ., συμμετοχή του 
Δήμου Φυλής σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
• Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου Φυλής 

μέσα από τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές 
διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές 
των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου
• Χρήση των Βιβλιοθηκών και εγκαταστάσεων 

του Παντείου Πανεπιστημίου από το Δήμο Φυλής 
και αντίστροφα.
• Παροχή της δυνατότητας σε φοιτητές του 

Παντείου Πανεπιστημίου να κάνουν πρακτική 
άσκηση στον Δήμο Φυλής .
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με 18.500 

προπτυχιακούς και 1.500 μεταπτυχιακούς 
φοιτητές,  είναι είναι το πέμπτο αρχαιότερο 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χώρας και η 
πρώτη σχολή πολιτικών επιστημών της Ελλάδας. 
Διαθέτει τέσσερις σχολές και εννέα ακαδημαϊκά 
τμήματα που καλύπτουν το φάσμα των κοινωνικών 
και πολιτικών επιστημών. Ιδρύθηκε το 1930 
ως Ελευθέρα Σχολή Πολιτικών Οικονομικών 
Επιστημών από την Εταιρεία Εκπαιδευτική 
Αναγέννησις και άρχισε να λειτουργεί επίσημα 
στις 18 Νοεμβρίου 1930. Το 1931 μετονομάστηκε 

σε Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστημών, προς 
τιμήν του ευεργέτη Αλέξανδρου Πάντου που 
άφησε κληροδότημα για την ίδρυση της σχολής.  
Την ικανοποίησή του για την υπογραφή του 

συμφώνου συνεργασίας εξέφρασε ο Δήμαρχος 
Χρήστος Παππούς, επισημαίνοντας ότι, μέσα 
από τις συνέργειες με τα Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα, ο Δήμος παρακολουθεί, από κοντά, 
τις διοικητικές και αναπτυξιακές εξελίξεις και 
παρέχει τη δυνατότητα επιμόρφωσης στα στελέχη 
του και στους νέους επιστήμονες.  Δεν παρέλειψε 
να ευχαριστήσει την Πρύτανη του Παντείου 
Πανεπιστημίου Ισμήνη Κριάρη και όλα τα μέλη 
της Συγκλήτου. “Το Πάντειο Πανεπιστήμιο δείχνει 
την εξωστρέφειά του και την ικανότητά του να 
βρίσκεται κοντά στην κοινωνία, εκπληρώνοντας 
την εκπαιδευτική του αποστολή με υποδειγματικό 
τρόπο”, πρόσθεσε ο Δήμαρχος Φυλής. 
Είναι η δεύτερη συνεργασία του Δήμου Φυλής με 

Πανεπιστημιακό ίδρυμα, καθώς, ήδη, βρίσκεται 
σε εξέλιξη το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών με ειδικεύσεις: α) Αγροτουρισμός, 
Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και β) 
Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού», 
σε συνεργασία  με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής.

Σύμφωνο εκπαιδευτικής συνεργασίας με το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο υπέγραψε ο Δήμαρχος Φυλής
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Συγκεκριμένα :
• 34 δράσεις αφορούσαν μαθητές

• 12 δράσεις αφορούσαν γονείς μαθητών
• 11 δράσεις σε εκπαιδευτικούς

Ενδεικτική Θεματολογία :

• «Σχολικός εκφοβισμός, πρόληψη και 
αντιμετώπιση»

• «Διαχείριση θυμού και επίλυση συγκρούσεων»
• «Αντίσταση στην πίεση των συνομήλικων»

• «Τα καλά και τα κακά μυστικά»: Πρόγραμμα 
πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης για 

Νηπιαγωγεία
• «Μύθοι και Πραγματικότητες για εξαρτήσεις 

και εξαρτητικές συμπεριφορές»
• «Αντίληψη της Διαφορετικότητας»
• «Διαχείριση Άγχους στις Εξετάσεις»

• «Ενδοοικογενειακή βία»

Τα Σχολεία που έλαβαν χώρα οι δράσεις:

Νηπιαγωγεία: 11ο, 14ο, 18ο.
Δημοτικά: 16ο, 23ο .

Γυμνάσια: 4ο , 7ο, 8ο, 9ο, Γυμνάσιο 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών 1ο 

Γυμνάσιο Ζεφυρίου. 
Λύκεια: 1ο, 6ο, 7ο .

Σε ότι αφορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η 
«Διέξοδος» αποτελεί πιστοποιημένο , από το Τμήμα 
Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, φορέα 
πρακτικής άσκησης φοιτητών Ψυχολογίας. Στο 
συγκεκριμένο διάστημα εκπαιδεύτηκε 1 φοιτήτρια 
ψυχολογίας.

Προγραμματισμένες δράσεις 
που δεν υλοποιηθήκαν λόγω πανδημίας: 

• 16 δράσεις για μαθητές
• 18 δράσεις για γονείς

Μακροχρόνιες παρεμβάσεις στο πλαίσιο 
βιωματικών σεμιναρίων με αποδέκτες 
εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών και των 2 βαθμίδων 
της εκπαίδευσης, πραγματοποίησε η «Διέξοδος» με 
στόχο την εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν 
στην ψυχοκοινωνική υγεία και την πρόληψη 

υιοθέτησης εξαρτητικών συμπεριφορών.
Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν:

F 2 Ομάδες Γονέων με παιδιά στην Π/βάθμια 
Εκπαίδευση με θέμα: «Επικοινωνία στην 

οικογένεια»

F 2 Ομάδες Γονέων με παιδιά στην Δ/βάθμια 
Εκπαίδευση με θέμα: «Επικοινωνία στην 

οικογένεια»

F 2 Ανατροφοδοτικές Συναντήσεις Ομάδας 
Γονέων

F 2 Κύκλοι Εργαστηρίων για γονείς με παιδιά 
στην Π/βάθμια με θέμα: « Όρια, Διαχείριση θυμού, 
Ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας των γονέων»

F 2 Ομάδες Εκπαιδευτικών Π/βάθμιας 
Εκπαίδευσης με θέμα: «Τα παραμύθια της γιαγιάς 

πάνε σχολείο»

F 1 Κύκλος Εργαστηρίων για Εκπαιδευτικούς 
Π/βάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Δεξιότητες 

συμβουλευτικής και επικοινωνίας»

F 1 Κύκλος Εργαστηρίων για Εκπαιδευτικούς 
Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Δεξιότητες 

συμβουλευτικής και επικοινωνίας»

 
Η αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 

που βιώνονται ατομικά, αποτελεί μια δραστηριότητα 
της «Διεξόδου» στο πλαίσιο του επιστημονικού 
έργου της πρόληψης και της ανταπόκρισης στα 
ατομικά αιτήματα βοήθειας που απευθύνουν δημότες 
και κάτοικοι των Αχαρνών.

Η Ψυχολογική στήριξη παρέχεται από τους 
Ψυχολόγους της «Διεξόδου» και στο χρονικό 
διάστημα Σεπτέμβριος 2019 - Ιούνιος 2020 
ωφελήθηκαν 134 άτομα. 

Δράσεις Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης 
τοπικής κοινότητας:     

F Ομιλίες
F Αρθρογραφία, αναρτήσεις σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, συναντήσεις δικτύωσης
F Διαδικτυακό σποτάκι για την Παγκόσμια 

Ημέρα Κατά Των Ναρκωτικών. 
Το σύνολο των εξυπηρετούμενων μαθητών, 

γονέων, εκπαιδευτικών που έλαβαν υποστήριξη 
και εκπαίδευση από τη «Διέξοδο» για το διάστημα 
Σεπτέμβριος 2019- Ιούνιος 2020 ανέρχεται  στους  
1344 εξυπηρετούμενους.

Το Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου 
Αχαρνών «Διέξοδος» και ο Δήμος Αχαρνών 
προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες που 
δημιούργησε η πανδημία του Covid-19, παρέχοντας 
τηλεφωνικά συμβουλευτική υποστήριξη σε 
Δημότες που είχαν ανάγκη επικοινωνίας και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, για όσο διάστημα 
χρειάστηκε.

Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας έδινε τη 
δυνατότητα σε άτομα, που αντιμετώπιζαν κάποιο 
θέμα ψυχικής υγείας , όπως παθολογικό άγχος, 
παθολογικό φόβο και πανικό, δυσκολία στη 
διαχείριση έντονων συναισθημάτων όπως θυμού 
κι οργής που μπορεί να οδηγήσουν σε βία, να 
μιλήσουν, να στηριχθούν και να ενημερωθούν 
για περαιτέρω υποστήριξη που μπορούν να 
λάβουν από εξειδικευμένους φορείς θεραπευτικής 
αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Επίσης, έδινε τη δυνατότητα σε γονείς που 
προβληματίστηκαν για τον τρόπο που μπορούσαν 
να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη δεδομένη 
συγκυρία να επικοινωνήσουν και να μιλήσουν για 
τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους.

Εναρμονιζόμενοι στην οδηγία για διασφάλιση 
της αρχής της δημόσιας υγείας στη νέα συνθήκη 
«Μένουμε ασφαλείς», λόγω της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού Covid- 19, η Διέξοδος παρείχε 
διαδικτυακή συμβουλευτική ενδυνάμωσης και 
διαχείρισης άγχους εφήβων και γονέων για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις. 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π
Γιάννα Ιωάννου

Η Αναπλ. Πρόεδρος του Κ.Π
Μαρία Μπούκη

Ο Πρόεδρος του Κ.Π.
Σπύρος Βρεττός

Δήμαρχος Αχαρνών

ΔΙΕΞΟΔΟΣ: Απολογισμός δράσεων 
για το σχολικό έτος 

Σεπτέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020
Σε Συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ     

Το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Αχαρνών «Διέξοδος», στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
εγκεκριμένου πενταετούς Επιστημονικού Προγράμματος του, υλοποίησε δράσεις και παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία των Αχαρνών 
επικεντρωμένες στις ανάγκες των δημοτών και κατοίκων της. Η εμπειρία, η επιστημονική επάρκεια και εξειδίκευση του Επιστημονικού 
Προσωπικού, με την Διοικητική στήριξη και μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της «Διεξόδου» και της Δημοτικής Αρχής, τη 
συνεργασία και επιστημονική εποπτεία από το Οργανισμό Κατά Των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), παρήγαγαν αξιόλογο έργο , τα ποσοτικά 
και ποιοτικά στοιχεία του οποίου παρουσιάζουμε στη συνέχεια.
Η εκπαιδευτική κοινότητα αποτέλεσε το επίκεντρο των παρεμβάσεων της «Διεξόδου» με καταμετρημένες 57 βραχείες παρεμβάσεις 

και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης.  
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Το Σάββατο 11 Ιουλίου έγινε τρισάγιο για τους 
εκτελεσμένους στην Πάρνηθα το 1944 Μενιδιάτες, 
Χασιώτες και Σαρακατσάνους από τα Γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής. Το τρισάγιο τέλεσε, όπως κάθε 
χρόνο, ο ιερομόναχος της Μονής Πετράκη π. Γρηγόριος, 
έξω από το καθολικό της παλαιάς ιστορικής μονής της 
Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθα. 

Μετά τη λειτουργία εκφωνήθηκε επετειακός λόγος 
από την φιλόλογο και μέλος της Ι.Λ.Ε.Α. Ελεονώρα 
Νίκα, δισέγγονη του εκτελεσμένου Αθανασίου Νίκα 
(Θανασμητσάκου). Ακολούθησε χαιρετισμός του 

Δήμαρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού,  του Βουλευτή 
και Τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου 
Σκουρολιάκου, της Περιφερειακής Συμβούλου 
Ευρώπης Κοσμίδη ως εκπροσώπου της Περιφέρειας 
και του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, του 
Δήμαρχου Σαρωνικού ιστορικού και συγγραφέα 
Πέτρου Φιλίππου, του πρώην Προέδρου της Ι.Λ.Ε.Α. 
ιστορικού - συγγραφέα Δημήτρη Γιώτα, της Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών Χριστίνας 
Κατσανδρή και του Προέδρου της Ι.Λ.Ε.Α. Γιώργου 
Φυτά. Στο τέλος, ο αυτόπτης μάρτυρας της σύλληψης 
των 17 Σαρακατσάνων ποιμένων από την μαρτυρική 
οικογένεια Ντούνα διηγήθηκε τις αναμνήσεις του.

Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Αντιδήμαρχοι 
του Δήμου Αχαρνών Μιχάλης Βρεττός, Νικόλαος 
Δαμάσκος, Άγγελος Αραμπατζής, ο Πρόεδρος της 
ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας, ο αρχηγός παράταξης και 
δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, 
ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Βασίλης Λαζάρου, ο δημοτικός σύμβουλος 

Σπύρος Βάθης, οι τοπικοί σύμβουλοι Αλεξάνδρα Παπά 
και Θάνος Χρήστου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος,

Παρευρέθηκαν επίσης πολλά μέλη της Ι.Λ.Ε.Α. και 
των συνδιοργανωτών Συλλόγων καθώς επίσης και 
πολλοί απόγονοι των εκτελεσμένων συμπατριωτών 
μας. 

Η εκδήλωση για πρώτη φορά έγινε υπό την αιγίδα του 
Δήμου Αχαρνών και την συνδιοργάνωσαν 14 σύλλογοι 
και φορείς της περιοχής μας. 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης εναποτέθηκαν άνθη 
και στα τρία μνημεία των εκτελεσμένων της Πάρνηθας 
και στην συνέχεια μοιράστηκαν κόλυβα και άρτος 
προσφορά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ι.Λ.Ε.Α. Φωτεινής Ράπτη  και δόθηκε καφές στο 
καταφύγιο του ΕΟΣ Αχαρνών Φλαμπούρι προσφορά 
της Σοφίας Κουμπούρη κόρης εκτελεσμένου.

14 Φορείς τίμησαν τους εκτελεσμένους 
του ‘44 Μενιδιάτες, Χασιώτες, Σαρακατσάνους 

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε σε συνεργασία 
με τη ΔΗΚΕΑ ο διαγωνισμός καλλιτεχνικής 

δημιουργίας (δημιουργική γραφή ή εικαστική 
δημιουργία) για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και 

Λυκείων. Με πλήθος συμμετοχών, ο Διαγωνισμός 
αγκαλιάστηκε από τους μαθητές των Αχαρνών καθώς 
υπήρξε μία πολύ καλή ευκαιρία για να περάσουν 
δημιουργικά το χρόνο τους στο σπίτι αποφεύγοντας 
τις άσκοπες μετακινήσεις στα πλαίσιο των μέτρων 
κατά του Covid-19.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός υποδέχθηκε 

με μεγάλη χαρά τους μικρούς νικητές με τους 

γονείς τους. Στη συνάντηση είχε την ευκαιρία να 
συνομιλήσει μαζί τους για αρκετή ώρα αλλά και να 
τους παραδώσει τα δώρα τους.
Οι μαθητές των Δημοτικών είχαν τη δυνατότητα 

να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εικαστική 
δημιουργία (ζωγραφιά ή κατασκευή) ενώ οι μαθητές 
των Γυμνασίων-Λυκείων με ποιητικό έργο ή 
διήγημα. Στη παράδοση των δώρων παρευρέθηκε 
και ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ, Γιάννης Νίκας ο οποίος 
συνεγχάρη τους νικητές.

Οι νικητές του διαγωνισμού «Μένουμε Μαζί - 
Μένουμε Σπίτι» επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Αχαρνών

Αναλυτικά οι νικητές:
Νικητές Δημοτικών σχολείων
1η θέση      Αναστασία Χωριανοπούλου
2η θέση      Σοφία Καμπόλη
3η θέση      Παναηλίδης Χαράλαμπος

Νικητές Γυμνασίων / Λυκείων
1η θέση      Νίκη Κόλλια
2η θέση      Ελπίδα Κόλλια
3η θέση      Κωνσταντής Πέτρος
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Σκοπό ζωής έχουν κάνει κάτοικοι, εθελοντές, μέλη 
της δημοτικής αρχής, παράγοντες του ερασιτεχνικού 
ποδοσφαίρου, αλλά και αθλητικοί σύλλογοι των Αχαρνών 
να ξαναζωντανέψουν το εγκαταλελειμμένο εδώ και 
δεκαετίες γήπεδο στις Λεκάνες Αχαρνών. Ένα γήπεδο που 
ειδικά τις δεκαετίες 80’-90’ οι παλαιότεροι έχουν ζήσει 
μεγάλες αθλητικές στιγμές. Αρκετές ομάδες έκαναν τις 
προπονήσεις τους ή πραγματοποιούσαν επίσημους αγώνες 
και στα δυο γήπεδα που βρίσκονται στους πρόποδες της 
Πάρνηθας, ανάμεσα στο Ολυμπιακό Χωριό και τους 
Θρακομακεδόνες. Ωστόσο, η γραφειοκρατία «παρόπλισε» 
τα δυο γήπεδα που όταν λειτουργούσαν εκτός του ότι 
αποσυμφόριζαν όλα τα υπόλοιπα, ήταν στολίδι για την 
πόλη αφού βρίσκονται σε ένα ειδυλλιακό σημείο! 

Οι Εθελοντές Θρακομακεδόνων και ο Νίκος 
Σιδηρόπουλος ξεκίνησαντις επαφές, ώστε τουλάχιστον το 
πρώτο γήπεδο των Λεκανών να επαναλειτουργήσει νόμιμα. 

Μία πρωτοβουλία που αγκάλιασε αμέσως και η Δημοτική 
Αρχή κι αργότερα η Περιφέρεια και η ΕΠΣΑΝΑ.

Πλέον, οι αρμόδιες αρχές (Δασαρχείο, Δήμος, 
Περιφέρεια) κάνουν τα αδύνατα δυνατά ώστε 
να λειτουργήσει το γήπεδο των Λεκανών και να 
αποκατασταθεί έτσι μια αδικία ετών!

Το Σάββατο 4 Ιουλίου είχαμε την ευκαιρία να δούμε το 
πρώτο γήπεδο των Λεκανών να «ανασταίνεται» αφού ο 
ΑΟ ΔΙΑΣ Αχαρνών πραγματοποίησε προπόνηση όλων 
των τμημάτων στίβου!!!

Το παρών έδωσαν εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής 
ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολεοδομίας και 
Θρακομακεδόνων Μιχάλης Βρεττός και ο Πρόεδρος 
Δευτεροβάθμιας Σχ. Επιτροπής Γιάννης Μίχας, οι 
οποίοι τόνισαν από την μεριά τους πως θα κάνουν ότι 
περνά από το χέρι τους ώστε το γήπεδο των Λεκανών 
να λειτουργήσει ξανά! 

Εκ μέρους της ParnesNews αλλά και ως πρώην 
Πρόεδρος Αθλητικών Συλλόγων παρευρέθηκε ο Κλήμης 
Κολιός, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση του Νίκου 
Σιδηρόπουλου και συστρατεύτηκε στην προσπάθεια 
του για επαναλειτουργία, αλλά και εξωραϊσμό του 
γηπέδου που κατά το παρελθόν φιλοξένησε και τον ίδιο 
σε πολλούς αγώνες ποδοσφαίρου.

Παρακολουθούμε από κοντά όλες τις ενέργειες αλλά 
ταυτόχρονα είμαστε δίπλα για ότι χρειαστεί ώστε 
οι Αχαρνές να αποκτήσουν όλο και περισσότερους 
αθλητικούς χώρους. Μόνο έτσι άλλωστε μπορούμε να 
απομακρύνουμε τους νέους μας από καταστάσεις που 
δεν θέλουμε ούτε να σκεφτόμαστε! 

Το βέβαιο είναι πως είναι αναγκαίο και οι πολίτες 
να προτείνουν, να αναδεικνύουν, αλλά κυρίως να 
αγαπήσουν τον τόπο τους, ώστε να δούμε κάτι να 
αλλάζει προς το καλύτερο!

Ανασταίνεται σιγά - σιγά το γήπεδο στις Λεκάνες!
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το street-
event του Στεκιού Πολιτισμού και Νεανικής 
Δημιουργίας της ΚΝΕ στο Μενίδι.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό από την 

Ειρήνη Κώτσιου, μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ Αχαρνών. 
Ακολούθησε θεατρική παράσταση με τίτλο ‘’ Δεν 
μπορώ να αναπνεύσω... Εμείς θα φτιάξουμε τον κόσμο 
απ’ την αρχή!”, από την θεατρική ομάδα του στεκιού.

Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία της μουσικής 
ομάδας. Ξεχωριστή γωνιά υπήρξε για τους μικρότερους 
φίλους της ΚΝΕ, όπου πραγματοποιήθηκαν διάφορες 
δραστηριότητες.

Streetevent από την ΚΝΕ στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 
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Η Νέα Γενιά Ολυμπιακού Χωριού 
κατάφερε πάλι να τραβήξει τα βλέμματα 
όλων πάνω της κάνοντας αυτό που πολλοί 
επιθυμούν, να δώσουν ζωή στο Ολυμπιακό 
Χωριο!!!  Για πρώτη φορά η Νέα Γενιά 
διοργάνωσε μια μαγική συναυλία στην 
κεντρική πλατεία του Ολυμπιακού Χωριού, 
όπου το συγκλονιστικό είναι πως έδωσαν το 
παρών  δεκάδες άλλοι σύλλογοι και φορείς 
των Αχαρνών, η Δημοτική Αρχή, αλλά και 
ο σπουδαίος παραολυμπιονίκης Γιάννης 
Κωστάκης. Όλοι αναγνώρισαν την σπουδαία 
προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά μας, με 
σκληρή δουλειά αλλά κυρίως με αγάπη για 
τον τόπο τους! 

Παραθέτουμε την ανακοίνωση τους μέσα 
από την οποία δεν ξεχνούν να ευχαριστήσουν 
όλους όσους τους στήριξαν! Εμείς τους 
συγχαίρουμε και ταυτόχρονα ανανεώνουμε 
το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβρη!

«Την Παρασκευή 10/07 όπως γνωρίζετε 
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μουσική 
βραδιά μας. Αυτή τη φορά στη Κεντρική 
Πλατεία του Ολυμπιακού Χωριού, στη 
Πλατεία Ολυμπιονικών. 

Ήταν η πρώτη φορά που προσπαθήσαμε 
μέσα σε 10 μέρες να οργανώσουμε ένα τέτοιο 
event, οπότε θέλουμε να μας δικαιολογήσετε 
για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που ξέρουμε 
ότι είχαμε. Όλη η ομάδα δούλεψε σκληρά 
από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο σε 
ηλικία πάντα με χαμόγελο και όρεξη.

Η συγκίνηση μας απερίγραπτη για αυτήν 
την αγκαλιά που ζήσαμε από όλους σας, μια 
αγκαλιά που δεν θα ξεχάσουμε. Μένουμε 
στα πρόσωπα όλων σας και χαμογελάμε 
με αγάπη και αισιοδοξία για ένα καλύτερο 
μέλλον.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 
μουσικούς μας, για την εθελοντική τους 
παρουσία στη μουσική μας βραδιά, που χωρίς 
αυτούς δεν θα την είχαμε πραγματοποιήσει.

Την Άννα Κατσούλη /AnnaKatsouliMu-
sicPage με την  μοναδική της εμφάνιση και 
την γαργάρινη φωνή της, νέα ανερχόμενη 
που στήριξε μια δράση νέων, τον Νίκο 
Μπουρνέλη επίσης στο τραγούδι, τον Άρη 
Μαραζόπουλο στο πιάνο και τον μοναδικό 
μας Κύριο Σωτηράκη στο μπουζούκι που 
οργάνωσε επίσης την ομάδα των μουσικών. 

Ευχαριστούμε την Δημοτική Αρχή που μας 
στήριξε με την παρουσία της, τον Αντιδήμαρχο 
τεχνικών έργων κύριο Σιδηρόπουλο, τον 
Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κύριο Ορφανίδη, τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ 
κύριο Νίκα, την υπεύθυνη δημοσίων 
σχέσεων του Δήμου κυρία Δήμητρα Στέφα, 
τον ηλεκτρολόγο του δήμου μας που μας 
στηρίζει σε κάθε μας δράση, την κυρία 
Σπανέα υπάλληλο του Δήμου μας στο 
τμήμα της Ανακύκλωσης και καθαριότητας 
και πολλούς άλλους. 

Επίσης τους Συλλόγους που μας στήριξαν σε 

καρέκλες και τραπέζια πέρα από του Δήμου 
και που βρέθηκαν στη βραδιά μας, που χωρίς 
αυτούς δεν θα είχαμε την δυνατότητα να σας 
καλωσορίσουμε καθιστούς , Σύλλογοι από 
τον Προφήτη Ηλία και συγκεκριμένα τον 
Σύλλογος ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ και τον 
Σύλλογο Κρητών Αχαρνών.

Μεγάλη μας τιμή η παρουσία του 
Παράολυμπιονικη μας και φίλου μας κύριο 
Γιάννη Κωστάκη.

Επιπλέον όλους τους υπόλοιπους 
συλλόγους ή ομάδες που βρέθηκαν στην 
βραδιά μας και συγκεκριμένα:
4Το Let’s do it Greece
4 Το ConnectyourCity
4 Τους Εθελοντές του Προφήτη Ηλία
4Τους Εθελοντές Θρακομακεδόνων και 

Αχαρνών
4Τον Σύλλογο Παραδοσιακή Αναβίωση 

- Αχαρναϊκη κληρονομιά
4Την Ένωση Γονέων 
4 Την Αντικαρκινική Αχαρνών και Φυλής
4Την εκκλησία του τόπου μας Κύριλλος 

και Μεθόδιος
4Τον Σύλλογο της πολιτικής προστασίας 

Ολυμπιακου Χωριού
4Τον Σύλλογο Γυναικών Ολυμπιακού 

Χωριού η “Καλλιπάτειρα”
4Τον Σύλλογο Γονέων του 26 -29ου 

Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών
Αν έχουμε ξεχάσει κάποιον θα τον 

προσθέσουμε εντός ολίγου καθώς η 
στήριξη των συλλόγων ήταν μεγάλη και 
ευχαριστούμε πολύ.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς 
φίλους και μη που ήρθατε και μας δώσατε 
ενέργεια και δύναμη για τα επόμενα, η χαρά 
στα μάτια σας και τα λόγια που ακούσαμε 
μοναδικά, το Ολυμπιακό Χωριό είναι εδώ 
και θα συνεχίσει να είναι εδώ πιο δυνατό, 
πιο εξωστρεφές.

Οι χορηγοί που ήρθαν στο πλάι μας πολλοί 
για το γρήγορο διάστημα που είχαμε να 
οργανωθούμε.

Το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και My-
market

Ο φούρνος Ηπειρώτικο-ΑΦΟΙ Πελεχα 
με την πιο αυθόρμητη δωρεά που είχαμε 
ποτέ (ξέρετε εσείς!), Την Οικογένεια 
ΣταυράτηΑρτοποιείον και μια μοναδική 
γυναίκα που μας έδωσε 100 κουτάκια co-
cacola.

Επίσης να ευχαριστήσουμε την κυρία 
Κανή που μας βοήθησε με τη μεταφορά 
των καρεκλών με το βανάκι της και τον 

Βαγγέλη Τσορώνη που μας βοήθησε σε 
υλικοτεχνική υποδομή για τη βραδιά 
μας, ένα νέο παιδί του τόπου μας με τους 
απίστευτους λουκουμάδες που απολαύσετε 
στη βραδιά μας.

Καλό καλοκαίρι και ραντεβού τον 
Σεπτέμβρη.

Δίνουμε υπόσχεση ότι το επόμενο θα είναι 
καλύτερο από το φετινό και κάθε χρόνο θα 
προσπαθούμε για το καλύτερο!!!

Είσαι μαζί μας;»

Πήρε ζωή το Ολυμπιακό Χωριό-Άκρως 
επιτυχημένη η συναυλία της Νέας Γενιάς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
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Της Βίκυ Καράμπελα – Μίχα
Ένας μουσακάς διαφορετικός
Υλικά
Για τον κιμά
750 γρ. κιμάς από αρνί
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
1/4 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος
150 ml κόκκινο, ξηρό κρασί
1 κουτ. γλυκού ντοματοπελτές, 

αραιωμένος σε 300 ml νερό

5 μέτριες ώριμες ντομάτες, τριμμένες
1 ξυλάκι κανέλας
2-3 καρφακια γαρίφαλα
2-3 κόκκοι μπαχάρι
2 φύλλα δάφνης
60 ml ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τα λαχανικά στο ταψί
4 μεγάλες μελιτζάνες τσακώνικες, σε 

μακριές φέτες 
3 κολοκυθάκια, σε φέτες
3 μέτριες πατάτες, σε φέτες
άφθονο λάδι για το τηγάνισμα
Για την μπεσαμέλ
100 γρ. βούτυρο αγελάδος
140 γρ. αλεύρι
750 ml φρέσκο γάλα, ζεστό
1 αυγό + 2 κρόκοι αυγών
100 γρ. γραβιέρα, τριμμένη
λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο
200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για το ταψί
ελάχιστο ελαιόλαδο
100 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
1/4 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος

30 γρ. βούτυρο αγελαδινό, λιωμένο
Διαδικασία
Κιμάς: Σε φαρδιά κατσαρόλα 

ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε δυνατή φωτιά 
και σοτάρουμε τον κιμά με το σκόρδο για 
3-4 λεπτά, μέχρι να γίνει σπυρωτός και 
να αλλάξει χρώμα. Ρίχνουμε το υπόλοιπο 
λάδι και τα κρεμμύδια και σοτάρουμε 
για άλλα 4-5 λεπτά. Σβήνουμε με το 
κρασί, ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά να 
εξατμιστεί το αλκοόλ και προσθέτουμε 
τον αραιωμένο πελτέ, τις ντομάτες, τα 
μπαχαρικά, τη δάφνη, αλάτι και πιπέρι. 
Ανακατεύουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά 
και σιγομαγειρεύουμε για 25 λεπτά με 
σκεπασμένη κατσαρόλα. Αποσύρουμε 
και αφαιρούμε την κανέλα, τις δάφνες τα 
γαρίφαλα και τα μπαχάρια. Προσθέτουμε 
τον μαϊντανό και ανακατεύουμε.

Λαχανικά: Αλατίζουμε τις μελιτζάνες 
και τις αφήνουμε λίγα λεπτά να βγάλουν 
τα υγρά τους.

 Ζεσταίνουμε άφθονο λάδι σε μεγάλο 
τηγάνι και τηγανίζουμε σε δόσεις τις 
φέτες πατάτας σε σχετικά μέτρια φωτιά 
μέχρι να μαλακώσουν, όχι να ροδίσουν. 
Τις στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας. 
Δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά και 
τηγανίζουμε τα κολοκυθάκια μέχρι να 
ροδίσουν απαλά. Ξεπλένουμε τις φέτες 
μελιτζάνας, τις σκουπίζουμε καλά και τις 
τηγανίζουμε και αυτές μέχρι να πάρουν 
ωραίο, ρόδινο χρώμα. Αφήνουμε όλα τα 
λαχανικά να στραγγίξουν από τα λάδια 
τους.

Μπεσαμέλ: Σε βαθιά κατσαρόλα 
λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά, 
ρίχνουμε πασπαλιστά το αλεύρι και 
ανακατεύουμε συνεχώς με το σύρμα για 
2-3 λεπτά, μέχρι να πάρει απαλό ξανθό 
χρώμα. Ρίχνουμε το ζεστό γάλα και 
συνεχίζουμε το ανακάτεμα με το σύρμα, 
έντονα, μέχρι να λιώσουν τυχόν σβόλοι 
και να γίνει το μείγμα λείο. Χαμηλώνουμε 
τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 6-7 λεπτά, 
ανακατεύοντας συχνά για να μην πιάσει 
η μπεσαμέλ στον πάτο της κατσαρόλας. 

Αποσύρουμε και μετά από 1 λεπτό 
ρίχνουμε το αυγό, τους κρόκους, το 
τυρί, αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο και 
ανακατεύουμε ασταμάτητα και γρήγορα, 
μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά και να 
μην ψηθούν τα αυγά. Αφήνουμε για 2-3 
λεπτά να κρυώσει ελαφρώς, ρίχνουμε το 
γιαούρτι και ανακατεύουμε.

Μουσακάς: Προθερμαίνουμε τον 
φούρνο στους 180°C. Αλείφουμε ένα βαθύ 
ταψί με λίγο ελαιόλαδο και στρώνουμε τις 
πατάτες κολλητά, ώστε να μη μείνουν κενά. 
Πασπαλίζουμε με λίγο κεφαλοτύρι και 
λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σκεπάζουμε 
με τα κολοκυθάκια, πασπαλίζουμε με 
λίγο τυρί και μαϊντανό και στρώνουμε 
τις μισές φέτες μελιτζάνας. Καλύπτουμε 
με τον κιμά, πασπαλίζουμε με λίγο 
ακόμη τυρί και μαϊντανό και σκεπάζουμε 
με τις υπόλοιπες μελιτζάνες. Τέλος, 
στρώνουμε ομοιόμορφα την μπεσαμέλ και 
πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο τριμμένο 
τυρί. Ραντίζουμε με το λιωμένο βούτυρο.

Ψήνουμε τον μουσακά για περίπου 40-
50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η μπεσαμέλ. 
Ξεφουρνίζουμε και αφήνουμε για 1 ώρα 
να σταθεί το φαγητό προτού σερβίρουμε.

Εκμέκ παγωτό

Υλικά
1 τσουρέκι, κομμένο σε φέτες πάχους 

1½ εκ.
Για το παγωτό
1 κιλό κρέμα γάλακτος με 35-36% 

λιπαρά
3-4 σταγόνες μαστιχέλαιο ή ξύσμα 

λεμονιού ή πορτοκαλιού
5 ασπράδια αυγών
300 γρ. ζάχαρη

100 γρ. νερό
Για το σιρόπι
400 γρ. ζάχαρη
200 γρ. νερό
50 γρ. γλυκόζη
Για το σερβίρισμα
φιστίκι Αιγίνης, κοπανισμένο
Διαδικασία
Παγωτό: Ξεκινάμε φτιάχνοντας μια 

ιταλική μαρέγκα: Σε μια κατσαρόλα 
βάζουμε τη ζάχαρη με το νερό, 
ανακατεύουμε ελαφρώς και τοποθετούμε 
σε μέτρια φωτιά. Αφήνουμε το σιρόπι 
να βράσει και παράλληλα χτυπάμε 
στο μίξερ τα ασπράδια. Μόλις η 
θερμοκρασία του σιροπιού φτάσει στους 
121°C το αδειάζουμε στα ασπράδια με 
συνεχή αλλά αργή ροή ,να πέφτει σαν 
κλωστή συνεχίζοντας το χτύπημα έως 
ότου η μαρέγκα σφίξει και κρυώσει. 
Τη μεταφέρουμε σε άλλο σκεύος, 
καθαρίζουμε τον κάδο του μίξερ και το 
σύρμα και χτυπάμε αυτή τη φορά την 
κρέμα γάλακτος μαζί με το μαστιχέλαιο 
ή το ξύσμα μέχρι να αποκτήσει 
παχύρρευστη μορφή. Σταματάμε το 
μίξερ και ενσωματώνουμε στην κρέμα 
την ιταλική μαρέγκα, ανακατεύοντας με 
απαλές κυκλικές κινήσεις με μια ελαστική 
σπάτουλα.

Σιρόπι: Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε 
τη ζάχαρη με το νερό και τη γλυκόζη για 
1 λεπτό από το σημείο βρασμού.

Συναρμολόγηση: Απλώνουμε τις φέτες 
τσουρεκιού σε μια λαμαρίνα και τις 
ψήνουμε στους 160°C μέχρι να ροδίσουν. 
Αναποδογυρίζουμε και συνεχίζουμε το 
ψήσιμο μέχρι να ροδίσουν και από την 
άλλη πλευρά. Στρώνουμε τις ψημένες 
φέτες σε ένα ταψί ή πυρέξ, καλύπτοντας 
όλο τον πυθμένα και τις σιροπιάζουμε 
πολύ καλά με ένα πινέλο. Στρώνουμε 
από πάνω το μείγμα του παγωτού και 
τοποθετούμε στην κατάψυξη για 6-8 
ώρες. Βγάζουμε, κόβουμε σε κομμάτια 
και σερβίρουμε αμέσως με κοπανισμένο 
φιστίκι Αιγίνης.

MAGAZINO

         Μαγευτικές συνταγές για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους 
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