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Ο Σεπτέµβρης έφτασε και 
αναρωτιόµαστε µετά από καραντίνα 
µηνών, µέτρα κατά της εξάπλωσης 
της πανδηµίας σε ισχύ, κλείσιµο 
καταστηµάτων, φόρους εν αναµονή, 
αλλά κυρίως ψυχολογία πεσµένη πως 
θα αντιµετωπίσουµε τον χειµώνα!
Στην PARNESNEWSσας έχουµε 

συνηθίσει σε θετικές ειδήσεις ή 
τουλάχιστον σε ειδήσεις µε άλλη... 
οπτική. Όµως επειδή γνωρίζουµε 
καλά πως το «κουτσοµπολιό» και δη το 
«πολιτικό κουτσοµπολιό» είναι αυτό που 
σε όλους λείπει, είπαµε να επανέλθουµε! 
Η στήλη της Κατίνας είναι σατυρική µε 
έµφαση στην πολιτική κριτική. Σκοπός 
αυτής της στήλης είναι η ψυχαγωγία και 
εν µέρει η ενηµέρωση. 
Ένας χρόνος πέρασε από την ηµέρα 

εκλογής της νέας δηµοτικής αρχής, 
ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
θα συµφωνήσουν µε την φράση πως 
η προεκλογική περίοδος ξεκινά  την 
επόµενη µέρα των εκλογών! 
Στον ∆ήµο Αχαρνών αυτό συνέβαινε 

ανέκαθεν είτε ο ∆ήµαρχος ήταν καλός, 
είτε όχι! Αυτό θα λέγαµε πως είναι η 
«κατάρα» του συγκεκριµένου δήµου που 
δεν έχει εκλέξει δεύτερη φορά δήµαρχο 
τα τελευταία τριάντα σχεδόν χρόνια.

Αυτό που θα συµφωνήσουν οι 
περισσότεροι  είναι το γεγονός πως ναι 
µεν πέρασαν δήµαρχοι που άξιζε να µην 
ξαναδούν την δηµαρχιακή καρέκλα ούτε 
µε κιάλια, ωστόσο, υπήρξαν κι εκείνοι 
που άξιζαν, αλλά κάποιοι πριόνιζαν τα 
ποδάρια της καρέκλας χωρίς να το 
αντιληφθούν. Και στις δυο περιπτώσεις 
το ζητούµενο από έναν απλό δηµότη θα 
µου πείτε είναι το «τι έργο αφήνουν πίσω 
τους οι δηµαρχιακοί άρχοντες;» 
Πόσο εύκολο άραγε είναι στις µέρες 

µας µία δηµοτική αρχή να µαζέψει, αν 
είναι καινούργια, τα'ασυµµάζευτα των 
προηγούµενων, να καταστρώσει σχέδιο 
για τα έργα που χρειάζεται η πόλη, 
να ζητήσει χρηµατοδοτήσεις και εν 
συνεχεία να τα υλοποιήσει; 

∆υστυχώς µιλάµε για την Ελλάδα. 
Πράγµα που σηµαίνει πως σε όλα τα 
παραπάνω η γραφειοκρατία, η τυχόν 
εκλογές, οι αλλαγές σε διοικήσεις 
υπουργείων και φορέων έρχονται 
να προστεθούν µαζί φυσικά µε την 
φιλοδοξία κάποιων να δουν τον εαυτό 
τους ∆ήµαρχο, Αντιδήµαρχο ή Πρόεδρο! 
Κάτι που στις Αχαρνές περισσεύει!!! 
Όλα τα παραπάνω κατά ένα 

περίεργο τρόπο ο ∆ήµος Φυλής δεν 
τα αντιµετωπίζει, αφού βλέπουµε τον 
Χρήστο Παππού να ανανεώνει την 
εκλογή του για δεύτερη φορά, ενώ και 
οι προκάτοχοι του δεν άλλαζαν ανά 
εκλογική αναµέτρηση. 
Σίγουρα από τον Οκτώβρη κι έπειτα 

θα δούµε πολλά στην πολιτική σκακιέρα 
των Αχαρνών αφού δεν είναι λίγοι οι 
«µνηστήρες» θέσεων αλλά και εκείνοι 
που σιγά - σιγά αποµακρύνονται από 
το πολιτικό σκηνικό θεωρώντας πως οι 
συνθήκες, οι ίδιοι, το «κύκλωµα» δεν 
τους ευνοεί στην διεκδίκηση του... κάτι 
παραπάνω. Το σίγουρο είναι πως τα 
«παρεάκια» που δηµιουργούνται σήµερα 
δεν θα είναι τα ίδια µε αυτά που θα 
καθορίσουν τις εκλογές του 2023... 
Αυτό θα πρέπει να µην το ξεχνούν οι 
επίδοξοι µνηστήρες! 

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η γνώµη της Κατίνας...
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

Πήγα μια βόλτα 
τις ιδέες μου πιο πέρα

και με τα μάτια
ζωγραφίζω τις στιγμές 

Αυτές που ζω 
μέσα στο πέρασμα στη μέρα

αυτές που ανήκουν στο παρόν 
σαν ζωγραφιές 

Περπάτησα το όνειρο
το πήγα παρά πέρα
εκεί μου διδάξανε 
απάτες οι σωστοί 

Σαν μια φλόγα 
που τρεμοσβήνει στον αέρα 

που χει στην σκέψη της 
να κάψει μια ζωή 

Μες στα σκουπίδια 
τα στολίδια ξεχωρίζουν 

μες στα ερείπια 
την ψάχνω την καρδιά 

Μέσα απ’ το πάθος της ψυχής 
μ’αυτό που βλέπει

απ’ τα ταξίδια του μυαλού 
στην μοναξιά 

Στάζει ένα δάκρυ για εκείνον 
που δεν έχει

και για την μέρα που κυλάει 
στα σκοτεινά 

Είναι όλοι αυτοί
που με πίκρα μας ποτίζουν 

κεριά τα όνειρα 
που λιώνουν στην φωτιά 

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ  ΒΡΕΤΤΟΥ        ΣΚΕΨΕΙΣ

 Κάνε μου έρωτα απόψε...όχι με το 
κορμί, αλλά με τα λόγια, τις ματιές 

σου και την σκέψη 
Και το πρωί, ήλιος θα φανώ στην 

μέρα σου 

«Το ποίημα είναι κατοχυρωμένο»

                  Της Μαρίας 
Αναγνωστοπούλου 

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

Πήγα μια βόλτα 

Επώνυμο Ονομα Σχολή Επιτυχίας
Αποστολίδης Θοδωρής Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά
Φωτόπουλος Ιωάννης Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά
Λάσκου Αικατερίνη- Αγγελική Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείο Κρήτης 
Βαρκανίτσα Χαρά Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
Ζέρβας Στέργιος Μάρκετινγκ Επικοινωνίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεωργουλοπούλου Αθανασία Ιατρική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βρεττός Φιλάρετος Αγροτικής Οικονομίας κ Ανάπτυξης- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Δωρή Καρολίνα Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραγιαννόπουλος Θωμάς Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών μηχανών ΠΑΔΑ
Κούτρα Φανή Νοσηλευτική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Γρηγορίου Δημητρηάγγελος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
Κατάρας Κωνσταντίνος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μπολτσή Ελευθερία Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά
Αρτεμάκη Ιωάννα Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημιο Κρήτης
Τσάμης Γεώργιος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου
Τζίντζος Κωνσταντίνος Στατιστική Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπαδοπούλου Σόνια Τμήμα Μαιευτικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρίφτι Αικατερίνη Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  Πανεπιστήμιο Κοζάνης
Αργυρίου Γεώργιος Μαθηματικό Αθήνας
Βάη Αλεξάνδρα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ΠΑΔΑ
Αλεξίου Μέλπω Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Βάσσης Σταύρος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών
Τάφα Ντέσση Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δημοκρίτειο Παν/μιο
Πιπερίδου Αννα Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Πανεπιστήμιο Πατρών
Ταμπάκη Νάσια Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνα- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Δημητροπούλου Ηλια Τμήμα Γεώπονιας ΑΠΘ
Πολίτη Φωτείνη Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
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Ένας χρόνος συμπληρώνεται αυτές τις μέρες από τη στιγμή 
που ανέλαβε τα ηνία του Δήμου ο Σπύρος Βρεττός. Ένας 
χρόνος με νέα διοίκηση στις Αχαρνές και είθισται αυτό να 
είναι το πρώτο ορόσημο για κάθε δημοτική αρχή. Σε μια 
τέτοια συγκυρία γίνονται και οι πρώτοι απολογισμοί, καθώς 
πλέον υπάρχει ένα χρονικό διάστημα ικανό για να μπορέσουν 
να βγουν κάποια αξιόπιστα συμπεράσματα. 

Βέβαια για να είμαστε συνεπείς και ακριβείς στα συμπεράσματά 
μας, θα πρέπει να θέσουμε επί τάπητος όλα τα δεδομένα. Κατ’ 
αρχήν για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι της 
παρούσης να εξετάσουμε η πόλη βρισκόταν σε πολύ κακή 
κατάσταση. Παράλληλα τα οικονομικά δεδομένα μόνο ρόδινα 
δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, καθώς για τέσσερις μήνες 
έπρεπε να διαχειριστεί την προϋπάρχουσα κατάσταση, ενώ για 
πέντε μήνες δεν είχε ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός. Σε αυτά 
πρέπει να προσθέσουμε και την πανδημία, η οποία αναγκαστικά 
έστρεψε την προσοχή όλων σε άλλη κατεύθυνση και άλλαξε τις 
προτεραιότητες όλων μας και φυσικά και του Δήμου. 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο Δήμαρχος 
ήταν πρωτοπόρος σε δράσεις και καθοδήγησε με μαεστρία 

τους αντιδημάρχους του και τις υπηρεσίες, ούτως ώστε 
να γίνει σωστή και αποτελεσματική δουλειά. Σωστή 
αντιμετώπιση και άμεσες λύσεις οδήγησαν σε ένα θετικό 
αποτέλεσμα ως κοινή διαπίστωση. 

Από εκεί και πέρα ο Σπύρος Βρεττός κινήθηκε σε όλα τα 
μέτωπα, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας 
και στο σχεδιασμό έργων τα οποία αποτελούν διαχρονική 
απαίτηση των δημοτών. Ο Δήμος Αχαρνών είναι γεγονός πως 
υστερεί σε υποδομές, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά για να 
καλύψει το χαμένο έδαφος. Είναι όμως εμφανές πως βρίσκεται 
σε καλό δρόμο. Χωρίς τυμπανοκρουσίες και υποσχέσεις τόσο ο 
Δήμαρχος, όσο και η διοίκησή του έχουν σημειώσει σημαντική 
πρόοδο. Οδοποιία, έργα καθημερινότητας, ηλεκτροφωτισμός, 
παιδικές χαρές, ανακαινίσεις σχολείων είναι μερικούς από 
τους  τομείς δράσης στους οποίους το πρόσημο είναι θετικό, 

καθώς τα αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους. 
Παράλληλα στο μεγάλο πρόβλημα της καθαριότητας 

επεδίωξε να δώσει λύσεις έστω και προσωρινές, ούτως 
ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη. Είναι γεγονός 
πως ακόμη υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί 
να αμφισβητήσει κανείς το πόση δουλειά έχει γίνει και 
συνεχίζει να γίνεται παρά τις αγκυλώσεις του συστήματος. 
Πολιτισμός και κοινωνική πολιτική είναι δύο ακόμη τομείς 
στους οποίους υπήρξε έντονη δραστηριότητα δεδομένων 
των ιδιαίτερων συνθηκών από τον Φεβρουάριο και μετά. 

Χωρίς να μπαίνουμε σε επιγραμματικές αναφορές και σε 
περιπτωσιολογία, είναι εμφανές πως η κατάσταση είναι 
πολύ βελτιωμένη. Αυτή άλλωστε είναι και η εικόνα που 
έχει σχηματίσει ο κόσμος. Μπορεί να το διαπιστώσει κανείς 
καθημερινά, μιλώντας με τους δημότες, που αναγνωρίζουν την 
προσπάθεια, αλλά περιμένουν πολλά ακόμη. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ μας αυτό είναι και το κρυφό χαρτί του Δημάρχου 
για τον δεύτερο χρόνο της θητείας του. Οι συνεχείς επαφές 
του και η αγωνιώδης προσπάθειά του να εξασφαλίσει έργα 
και χρηματοδοτήσεις για την πόλη έχουν αποδώσει καρπούς. 
Πολύ σύντομα θα αρχίσουν να υλοποιούνται σταδιακά και να 
αλλάζουν την εικόνα των Αχαρνών. Τόσο ο Δήμαρχος όμως 
όσο και οι συνεργάτες του επιλέγουν μια διαφορετική τακτική, 
επιλέγοντας να μιλήσουν αφού γίνουν τα έργα, γνωρίζοντας 
πως ο κόσμος έχει κουραστεί από υποσχέσεις. 

Σε ένα χρόνο διοίκησης ο Δήμαρχος Αχαρνών έχει καταφέρει να προχωρήσει έργα 
που περίμεναν χρόνια και να βάλει τις βάσεις για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη  

Με διαρκή αγώνα ο Σπύρος Βρεττός 
αλλάζει την εικόνα της πόλης

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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Για δεύτερη φορά φέτος ο Δήμος Αχαρνών και η ΔΗΚΕΑ 
διοργανώνουν το Φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτισμού». 
Ένα φεστιβάλ, το πρόγραμμα του οποίου μπορεί να 
καλύψει κάθε απαίτηση και να προσφέρει επιλογές σε 
κάθε δημότη των Αχαρνών και όχι μόνο. Εικοσιπέντε 
παραστάσεις επιλεγμένες μεταξύ των καλύτερων της 
σεζόν έρχονται στο δημοτικό αμφιθέατρο «Μίκης 
Θεοδωράκης» για να διασκεδάσουν, να συγκινήσουν, 
να συντροφεύσουν τις βραδιές του Σεπτέμβρη. 

Μια διοργάνωση που ξεκίνησε πέρσι από τον Δήμαρχο 
Σπύρο Βρεττό, που πριν ακόμη αναλάβει τα ηνία του 
Δήμου, φρόντισε για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, 
δείχνοντας έτσι την έμφαση που δίνει στον πολιτισμό. 
Όπως είχε αναφέρει και τότε προσδοκούσε οι Αχαρνείς 
να αγκαλιάσουν το φεστιβάλ και να το μετατρέψουν με 
την παρουσία τους και τη στήριξή τους σε θεσμό. Για 
φέτος ο σχεδιασμός είχε αρχίσει από νωρίς, ούτως ώστε 
να υπάρχει ένα γεμάτο πρόγραμμα και να «κλειστούν» 

σημαντικές παραστάσεις. 
Η πανδημία και τα μέτρα όμως έκαναν πολύ δύσκολη 

την προσπάθεια, καθώς τα δεδομένα άλλαξαν άρδην 
και στον χώρο των θεαμάτων. Παρόλα αυτά η απόφαση 
του Δημάρχου ήταν το φεστιβάλ να πραγματοποιηθεί, 
τηρουμένων πάντα όλων των μέτρων που προβλέπονται 
από τους φορείς και τα υπουργία. Σε αυτό το πλαίσιο 
κινήθηκαν ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ κ. Γιάννης Νίκας 
και οι συνεργάτες του Δημάρχου που ασχολήθηκαν με 
τη διοργάνωση. 

Και κατάφεραν να οργανώσουν ένα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον και ποιοτικό φεστιβάλ. Παράλληλα 
πραγματοποιήθηκε μια σειρά εργασιών στο αμφιθέατρο 
που πλήρως ανακαινισμένο πλέον άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις σε όσους το επισκέφθηκαν για τις πρώτες 
παραστάσεις. 

Κι όλα αυτά την ώρα που πολλοί είναι οι Δήμοι 
της Αττικής που αν και είχαν ανακοινώσει διάφορες 
εκδηλώσεις και παραστάσεις, τελικά έκαναν πίσω και 
προέβησαν σε ακυρώσεις. Αντίθετα ο Δήμος Αχαρνών 
επέλεξε να παλέψει και να στηρίξει τόσο τον πολιτισμό, 
όσο και τον καλλιτεχνικό κόσμο, που έχει πληγεί 
σημαντικά κατά το διάστημα της πανδημίας. Γεγονός 
που δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς επισημαίνεται με 
ιδιαίτερα θετικά σχόλια από ηθοποιούς και μουσικούς, 
αλλά και από τους παραγωγούς των παραστάσεων.  

Ο πολιτισμός μπορεί πάντα να αποτελέσει το αντίδοτο σε 
δύσκολες περιόδους και σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του, 
επενδύοντας σε αυτό τον τομέα. Άλλωστε είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε πως υπήρχε συγκεκριμένο πλάνο 
με πλειάδα εκδηλώσεων και για τους προηγούμενους 
μήνες, το οποίο όμως δεν προχώρησε λόγω των μέτρων, 
καθώς τότε υπήρχαν συγκεκριμένες απαγορεύσεις.  
Τώρα η προσπάθεια έγινε και όλοι μπορούν να την 
αγκαλιάσουν και να τη στηρίξουν, δίνοντας μια άλλη 
νότα στην πόλη μας και για τον φετινό Σεπτέμβρη. 

Επένδυση στον πολιτισμό από τον Δήμο Αχαρνών 
με το Φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτισμού 2020» 
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1999: Ο Σεισμός που άλλαξε 
Αχαρνές και Άνω Λιόσια

14:56 η ώρα που θα σημάδευε για μια ζωή δύο πόλεις 
πριν από 21 χρόνια. Για 15 δευτερόλεπτα ο θάνατος 
ούρλιαζε  κάτω από τα πόδια μας με την μορφή του 
εγκέλαδου, σκορπώντας πόνο, τρόμο και θλίψη. Οι 
σεισμογράφοι έγραφαν 5,9 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ 
και επίκεντρο κάτω από το ιερό βουνό της Αττικής, 
την Πάρνηθα! Η Αττική σείστηκε, όμως οι Αχαρνές, 
τα Άνω Λιόσια, η Φυλή και οι Θρακομακεδόνες ήταν 
οι περιοχές εκείνες όπου μέτρησαν τις περισσότερες 
πληγές. 

Σπίτια κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, τραυματίες 
εκατοντάδες, νεκροί 143. Τα Άνω Λιόσια κυριολεκτικά 
χάθηκαν σε μια στιγμή αφού όλα σχεδόν τα σπίτια και 
οι επιχειρήσεις έγινα ένα με τη γη. Στις Αχαρνές τα 
περισσότερα σπίτια λαβώθηκαν, πολλά έπεσαν ενώ 

κανείς δεν ξεχνά τις τραγικές  στιγμές απεγκλωβισμού 
από τις πολυκατοικίες μία εκ των οποίων στην Ηρώων 
Πολυτεχνείου. Η εικόνα του πεσμένου καμπαναριού 
του Ναού «σύμβολο» των Άνω Λιοσίων, των Αγ. Κων/
νου και Ελένης προκαλούσε για καιρό θλίψη αφού κι 
αυτός λαβώθηκε. 

Η στιγμή του σεισμού θα μείνει 
ανεξίτηλα χαραγμένη στην μνήμη 
όλων μας. Ωστόσο, και οι μέρες μετά δεν 
μπορούν εύκολα να ξεχαστούν. Σε κάθε γωνιά της 
πόλης στήνονταν καταυλισμοί σεισμοπλήκτων για 

να στεγαστούν οικογένειες 
με παιδιά, ηλικιωμένοι, 
ΑμεΑ, κονσέρβες αντί 
φαγητού από άλλες χώρες 
έφταναν καθημερινά, 
ι α τ ρ ο φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή 
περίθαλψη σε σκηνές, 

στρατός και εθελοντικές 
οργανώσεις προσπαθούσαν 

να βοηθήσουν τις εκατοντάδες 
οικογένειες που έχασαν μέσα σε 15 

δευτερόλεπτα όλο τους το βιος. Εκείνο 
το μεσημέρι δεν θα το ξεχάσει κανείς για τρεις λόγους, 
πρώτον γιατί επιβιώσαμε, δεύτερον γιατί μέσα από τις 
στάχτες ξανά γεννηθήκαμε και τρίτον γιατί καταλάβαμε 

21 χρόνια μετά ο Δήμος 
Φυλής θυμάται και τιμά τα 

θύματα του σεισμού του 1999
Με σεμνότητα και σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκαν 

και φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν 
των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού του 1999, 
που κορυφώθηκαν με τρισάγιο το μεσημέρι, Δευτέρα 7 
Σεπτεμβρίου 2020, μπροστά στο μνημείο που βρίσκεται 
στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων.

Η επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του σεισμού και η 
δοξολογία για τη διάσωση της πόλης, λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών εξαιτίας του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκαν 
το πρωί, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία για την εορτή 
του Αγίου Σώζοντος που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω Λιοσίων, παρουσία του 

Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού.
Στις 14:57, ώρα που συνέβη ο καταστροφικός σεισμός 

πριν από 21 χρόνια, τελέστηκε μπροστά στο μνημείο 
τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων, ενώ αμέσως μετά ο 
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κατέθεσε ανθοδέσμη 
προς τιμήν των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους 
από το σεισμό και όλων όσοι υπέφεραν και πόνεσαν 
εξαιτίας των 15 αυτών τραγικών δευτερολέπτων που 
διήρκησε η οργή του εγκέλαδου.

Αισθητή ήταν η απουσία της Φιλαρμονικής του Δήμου 
Φυλής, που φέτος, λόγω των μέτρων κατά της διασποράς 
του κορονοϊού, δεν μετείχε στην τελετή.

πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Οι περισσότεροι 
επιστήμονες δηλώνουν μέχρι και σήμεραπως ναι μεν δεν 
υπάρχει πρόβλεψη, αλλά μπορεί να υπάρξει πρόληψη. 
Πρόληψη να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, αλλά και 
να μην ξανά δούμε κατεστραμμένες περιουσίες. 

Ï ÓÅÉÓÌÏÓ ÔÏÕ 1999 
ÓÅ ÁÑÉÈÌÏÕÓ

5,9 ñß÷ôåñ
14:56 07/09/99

15 äåõôåñüëåðôá 
143 íåêñïß 

2.000 ôñáõìáôßåò 
110 óðßôéá êáôÝññåõóáí
5.222 êñßèçêáí «êüêêéíá»

50.000 Üóôåãïé 
3 äéò. ÄïëÜñéá ÇÐÁ ïé æçìéÝò 
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Κυρία Λιάκου έχει περάσει ένας χρόνος από τις 
εκλογές που σας ανέδειξαν πρώτη δημοτική σύμβουλο 
στην παράταξη του Δημάρχου Χρήστου Παππού, 
ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο μία νέα πολιτική σελίδα. 
Πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται πως στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστούν οι άντρες, 
εσείς το αλλάξατε αυτό! Πόσο εύκολο είναι για μία 
γυναίκα να πρωταγωνιστήσει σ αυτό τον χώρο; 

Καθόλου εύκολο αλλά όχι και τόσο δύσκολο, όσο 
φαντάζεται κανείς. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας 
θεσμός με χαρακτηριστικά, όπως η αυτοτέλεια, η εγγύτητα 
και η άμεση επαφή με τους δημότες. Χαρακτηριστικά που 
οι γυναίκες διαθέτουμε σε υπερθετικό βαθμό. Είμαστε 
πιο ευαίσθητες, πιο πρακτικές, μπορούμε να συνθέτουμε 
και να επιλύουμε διαφορές λόγω των πολλαπλών ρόλων 
στην προσωπική ζωή τους. Το πρόβλημα είναι πως 
πρέπει να αποδεικνύουμε διαρκώς ότι «μπορούμε», 
γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως σωστά είπατε, 
έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Να αντιπαρερχόμαστε 
τις αμφισβητήσεις, τα «δεν μπορεί», «δεν το ‘χει…», 
«φοβάται…», «δεν έχει τσαγανό…». Ένας Δήμος 
δεν έχει μόνο θέματα πολεοδομίας, καθαριότητας ή 
σχεδιασμού να επιλύσει. Η συμμετοχή των γυναικών 
είναι εκείνη που διασφαλίζει λύσεις σε κοινωνικά θέματα, 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών. 
Οφείλω δε να επισημάνω, ότι σημαντική κατάκτηση 
σε αυτό υπήρξε η εφαρμογή του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, όπου 
η ποσόστωση των γυναικών που θα έπρεπε να πάρουν 
μέρος σε ένα ψηφοδέλτιο, ανερχόταν στο 40%.  

Ως Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φυλής 
καταφέρατε να ξεχωρίσετε με το έργο που αφήσατε 
πίσω σας την στιγμή που άλλοι πρόεδροι θεωρούν 
την θέση αυτή αδιάφορη. Αντιθέτως εσείς στην 
επόμενη εκλογική αναμέτρηση κόψατε την κορδέλα. 
Πως καταφέρατε να αλλάξετε το κλίμα; 

Όταν ανέλαβα πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 
Φυλής το 2014, γνώριζα πως η μεγαλύτερη μάχη που 

έπρεπε να δώσω, ήταν με την εντύπωση ότι το Τοπικό 
Συμβούλιο ήταν απλώς ένα διακοσμητικό όργανο. Η 
αντίθετη άποψη του Δημάρχου μας Χρήστου Παππού 
ήταν το εφαλτήριο για να τεθούν τα πράγματα σε 
διαφορετική βάση και η αρχή για την αλλαγή του 
κλίματος σε ότι αφορά το πρόσωπό μου. Η απόφαση 
του να ενισχύσει τη θέση των προέδρων των τοπικών 
συμβουλίων, η βαθιά του πίστη ότι η ψυχή της 
λειτουργίας ενός Δήμου είναι τα τοπικά συμβούλια, 
καθώς γνωρίζουν πιθαμή προς πιθαμή τον τόπο και 
η στήριξή του σε κάθε απόφαση που λαμβάναμε με 
γνώμονα την ανάπτυξη της πόλης, ήταν καταλυτικές. 

Φέρετε ένα βαρύ όνομα, μία σπουδαία κληρονομιά 
από έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε με την Φυλή, τον 
Νικόλαο Λιάκο, Κοινοτάρχη και Δήμαρχο Φυλής. Η 
ενασχόλησή σας με τα κοινά ήταν μία «υπόσχεση» 
να ολοκληρώσετε το έργο του στην πόλη που τόσο 
αγάπησε; Τι θυμάστε αλήθεια από εκείνον που σας 
βοηθούν σήμερα στην πολιτική σας καριέρα; 

Έχω πει και άλλη φορά, ότι η αγάπη μου για τον 
τόπο που μεγάλωσα, δεν ήταν ποτέ για μένα ένα 
κληρονομικό δικαίωμα από τον πατέρα μου Νικόλαο 
Λιάκο,  αλλά η βαθιά συνειδητοποίηση της αλήθειας 
που κουβαλά η ρήση του Ρήγα Φεραίου: «για την 
πατρίδα όλοι να ‘χωμεν μια καρδιά». Ήταν, λοιπόν, 
για μένα αυτονόητο πως θα προσπαθούσα, στο πλαίσιο 
των ορίων και δυνατοτήτων μου, να κάνω το καλύτερο 
δυνατό. Αν καταφέρω να ολοκληρώσω το έργο του 
θα είναι για μένα περισσότερο ευχή και λιγότερο 
υπόσχεση. Τι θυμάμαι από εκείνον ως πολιτικό… Το 
ήθος, την εντιμότητα, τον ρεαλισμό και την αγάπη για 
τον τόπο του. Ήταν ένας αγωνιστής που μας έμαθε να 
μην εγκαταλείπουμε στα δύσκολα, να παλεύουμε γι 
αυτά που πιστεύουμε με πάθος. Που θεωρούσε χρέος 
σε όλη του τη ζωή να ελπίζει και να προσπαθεί, ακόμα 
και όταν όλα έμοιαζαν εναντίον του. Αυτά κρατώ ως 
ανάμνηση στην ψυχή, το μυαλό και τη σκέψη μου, αυτά 

με βοηθούν να πορεύομαι πολιτικά. Και επιτρέψτε μου 
να σας πω κάτι. Δεν είναι αλήθεια ότι ο χρόνος είναι 
γιατρός. Ακόμα και σήμερα μου λείπει η προσωπική 
και πολιτική του θεώρηση.

Ο Χρήστος Παππούς σας εμπιστεύτηκε κρίσιμους 
τομείς για την διοίκηση του Δήμου, εκτός από την 
Αντιδημαρχία Φυλής…

Ο Χρήστος Παππούς είναι ένας Δήμαρχος που αφήνει 
χώρο και χρόνο στους συνεργάτες του να δράσουν και 
να παράξουν αποτελέσματα. Δεν είναι συγκεντρωτικός, 
ακούει, συζητά, αναλύει και αποφασίζει. Όλοι οι τομείς 
ενός Δήμου με τα χαρακτηριστικά του Δήμου Φυλής 
είναι κρίσιμοι και σε όλους έχει εμπιστευτεί ανθρώπους 
που είτε έχουν επιτυχημένη διαδρομή στη διοίκηση, 
είτε κομίζουν μια φρέσκια ματιά. Και βέβαια, έχει 
ολοκληρωθεί μόλις ο πρώτος χρόνος της παρούσας 
δημαρχιακής θητείας, που σημαίνει ότι προφανώς 
και έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και άλλους στην 
πορεία. Αυτή η παράταξη έχει άξια και ικανά στελέχη, 
με ιδέες και όρεξη για δουλειά. Όλοι κρινόμαστε και 
ουδείς αναντικατάστατος.

Εκτός, λοιπόν, από την Αντιδημαρχία Φυλής, 
σε ποιο τομέα αντιμετωπίσατε μέχρι σήμερα τα 
περισσότερα προβλήματα;

Δε θα χρησιμοποιούσα τον όρο προβλήματα 
αλλά προκλήσεις. Ο τομέας Διοικητικού είναι μια 
πρόκληση πολύ δύσκολη, γιατί έχει να κάνει με 
ψυχές. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό χαρακτήρα 
και ιδιοσυγκρασία και, στο πλαίσιο της εργασίας του, 
καλείται να λειτουργήσει στον ίδιο χώρο με, επίσης, 
διαφορετικούς ανθρώπους. Στόχος του Αντιδημάρχου 
Διοίκησης είναι, μέσα σε όλη αυτή τη διαφορετικότητα, 
να βρει κοινό σημείο επαφής, να συνθέσει απόψεις, να 
κατευνάσει αντιθέσεις και να διατηρήσει υψηλό το ηθικό 
των εργαζομένων, ώστε να λειτουργήσουν όλοι μαζί 
προς όφελος των πολιτών. Κυρίως, όμως, να καταφέρει 
να βελτιώσει την απόδοσή τους, να αναβαθμίσει τις 
δεξιότητές τους, να αναπτύξει ομαδικό πνεύμα και να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη του Δήμου. Δεν είναι καθόλου 
εύκολο όσο ακούγεται και μάλιστα γίνεται ακόμα 
δυσκολότερο σε συνθήκες κρίσης, όπως η υγειονομική 
κρίση που βιώνουμε από τον περασμένο Μάρτιο. 

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ακόμη και 
σε μία μικρή επιχείρηση είναι αυτή που θα αναδείξει 
την δουλειά που παράγεται. Στον Δήμο Φυλής το 
προσωπικό επαρκή στην κάλυψη όλων των αναγκών 
που προκύπτουν; Ποιες ελλείψεις έχετε εντοπίσει; 

Το προσωπικό ποτέ δεν είναι αρκετό για να καλυφθούν 
οι ανάγκες. Σε έναν Δήμο με χιλιάδες στρέμματα 
δασικής έκτασης, πολλές και ανοιχτές εκτάσεις, 
ύπαρξη ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, τεράστιες 
ανάγκες και αμεσότητα με τον πολίτη, η όποια έλλειψη 
πολλαπλασιάζεται. Το πρόβλημα δε λύνεται ούτε με 
δίμηνες, τετράμηνες ή οκτάμηνες συμβάσεις, γιατί 
δεν υπάρχει διάρκεια και σταθερότητα. Χρειάζονται 
μόνιμες προσλήψεις σχεδόν σε τις ειδικότητες, με την 
ανάλογη χρηματοδότηση για τη μισθοδοσία τους. Το 
μεγαλύτερο πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
σήμερα είναι πως η πολιτεία της πετάει το «μπαλάκι» 
με νέους ρόλους και υποχρεώσεις, δίχως να της δίνει 
τους απαραίτητους πόρους για να λειτουργήσει. 

Η Αντιδήμαρχος Φυλής Ελένη Λιάκου μιλά 
για όλα όσα συμβαίνουν στον Δήμο Φυλής  

Η εικόνα του Δήμου Φυλής τα τελευταία χρόνια 
έχει αλλάξει ριζικά, με έργα να συναντάμε σε κάθε 
γειτονιά. Τι έργα είναι στα…σκαριά ιδιαίτερα για 
την ενότητα Φυλής; Τι έχουν να περιμένουν οι 
συνδημότες σας; 

Η εικόνα του Δήμου Φυλής έχει αλλάξει και δεν 
είναι μόνο τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, 
όπως το τεράστιο αντιπλημμυρικό έργο στη Λίμνη ή 
οι αναπλάσεις δρόμων και περιοχών αλλά και δεκάδες 
μικρά έργα στις γειτονιές, τα οποία, επιτρέψτε μου 
να σας πω, ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Αλλά 
για αυτά είναι αρμόδιοι να σας μιλήσουν άλλοι 
συνάδελφοί μου, όπως οι αντιδήμαρχοι της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, της Καθαριότητας κλπ. Θα αναφερθώ στα 
έργα που προγραμματίζουμε, συνολικά ως διοίκηση, 
για τη Δημοτική Ενότητα Φυλής. Μεταξύ αυτών, 
η κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου, κλειστού 
Γυμναστηρίου & Δημοτικού Σχολείου στη Θέση 
Κιάφα, το έργο κατασκευής ομβρίων υδάτων από 
την περιοχή του Αγ. Κυπριανού έως την περιοχή 
του Αγ. Αθανασίου, διανοίξεις δρόμων, δημιουργία 
υπερσύγχρονου πολιτιστικού κέντρου που θα φιλοξενεί 
εκδηλώσεις της Δυτικής Αττικής, κατασκευή γηπέδου 
5χ5 και διαμόρφωση νέων πλατειών σε χώρους που έχει 
ήδη απαλλοτριώσει και αποζημιώσει ο πρώην Δήμος 
Φυλής.

Πόσο επηρέασε η πανδημία τον Δήμο Φυλής; 
Όσο επηρέασε όλους τους Δήμους, πολύ. Έγινε ένας 

τιτάνιος αγώνας, κυρίως με το χρόνο, για να περιοριστεί 
η μετάδοσή του ιού, να μην νοσήσουν οι ευπαθείς 
ομάδες στον Δήμο μας, να ενημερωθούν έγκαιρα, να 
τηρήσουν τα μέτρα προστασίας, να πειθαρχήσουν. 
Πολλά πράγματα άλλαξαν ή επαναπροσδιορίστηκαν. 
Όπως όμως έχω πει, το ποτάμι της ανάπτυξης για 
τον Δήμο Φυλής δε γυρίζει πίσω. Άλλωστε, αν κάτι 
δεν έκανε ποτέ ο Χρήστος Παππούς, ακόμα και σε 
εξαιρετικά δύσκολους καιρούς, ήταν να διαχειριστεί 
οποιουδήποτε είδους «μιζέρια», στερώντας από τον 
τόπο το απαραίτητο, για να αναπνεύσει, οξυγόνο. 

Κυρία Λιάκου ποιο είναι το όραμα σας, ως ένας 
νέος πολιτικός, για την πόλη που ζει; 

Να βάλω το δικό μου λιθαράκι στη δημιουργία 
εκείνων των συνθηκών, που θα επιτρέψουν 
στον Δήμο Φυλής να κάνει και άλλα βήματα 
μπροστά. Να οδηγηθεί στη Νέα Εποχή, με κύρια 
χαρακτηριστικά την καινοτομία, την ανάπτυξη και 
την αποτελεσματικότητα, παρέχοντας ταυτόχρονα 
αισθήματα κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας και 
προστασίας στους κατοίκους της. Το όραμά μου είναι 
η πόλη μου να αποτελεί σημείο αναφοράς και τόπος 
προορισμού, και χρέος μου είναι να προσπαθήσω για 
αυτό ακόμα περισσότερο, μαζί με τους συναδέλφους 
μου στη διοίκηση. Γιατί είμαστε όλοι κρίκοι μιας 
μεγάλης αλυσίδας που οφείλει να ενώσει στόχους, 
αγώνες και ελπίδες.

Έτοιμα για το «πρώτο κουδούνι» 
της νέας σχολικής χρονιάς είναι 
τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής, 
όπως διαπιστώθηκε στη συνάντηση 
που είχε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 
ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής Εκπαίδευσης του Δήμου 
Φυλής, Νίκος Χατζητρακόσιας, με 
τους Διευθυντές των 14 Γυμνασίων 
και Λυκείων του Δήμου, παρουσία 
του Δημάρχου Φυλής Χρήστου 
Παππού.

Στη καθιερωμένη αυτή 
συνάντηση πριν την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς, που φέτος 
πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό 
χώρο δεδομένων των συνθηκών, 
έγινε ενημέρωση των διευθυντών 
για όλες τις ενέργειες που έχουν 
γίνει για μια ομαλή εκπαιδευτική 
περίοδο.

Καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε 
ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. 
«Είμαστε και θα παραμείνουμε 
δίπλα σας, αρωγοί σε κάθε 
ανάγκη των σχολείων μας, 
εξασφαλίζοντας ασφαλείς και 

λειτουργικές εγκαταστάσεις και 
πλήρη εξοπλισμό», διαβεβαίωσε 
ο Δήμαρχος, ο οποίος συζήτησε 
με τους διευθυντές για τη νέα 
σχολική χρονιά.

Στην προετοιμασία που έγινε 
το καλοκαίρι αναφέρθηκε ο 
Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής Εκπαίδευσης, 
υπογραμμίζοντας ότι έχουν 
ολοκληρωθεί οι επισκευές 
και εργασίες συντήρησης των 
σχολικών κτιρίων. Παράλληλα, 
παρέδωσε στους Διευθυντές 

των σχολείων νέο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και συγκεκριμένα 
σταθερούς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και φορητούς (lap-
top), τάμπλετ, προτζέκτορες και 
εκτυπωτές. «Έχουμε προμηθευθεί 
και σας παραδίδουμε σήμερα όλο 
τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που 
μας είχατε ζητήσει τον Ιούνιο με 
τη λήξη της περσινής σχολικής 
χρονιάς, καθώς ο Δήμαρχος μου 
έδωσε εντολή να φροντίσω για ότι 
χρειαστεί», υπογράμμισε ο Νίκος 
Χατζητρακόσιας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και 
στα μέτρα για την προστασία 
από τον κορονοϊό (covid-19), 
τονίζοντας ότι έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία για την πρόσληψη 
καθαριστριών και έχουν γίνει 
οι προμήθειες των υλικών. 
Έτσι οι Διευθυντές, εκτός του 
εξοπλισμού, παρέλαβαν σήμερα, 
επίσης, αντισηπτικά, γάντια και 
απολυμαντικά, ενώ αναμένεται να 
διατεθούν και μάσκες προστασίας 
για μαθητές και εκπαιδευτικούς, 
από την ΚΕΔΕ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε 
κλίμα αισιοδοξίας με ευχές για 
καλή και εποικοδομητική σχολική 
χρονιά.

Παράταση για οφειλές Δημοτών ως 30 
Οκτωβρίου 2020

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30 
Οκτωβρίου 2020, η προθεσμία πληρωμής 
όλων των οφειλών δημοτών και των 
ρυθμίσεων , ΧΩΡΙΣ προσαυξήσεις λόγω 
των έκτακτων μέτρων προστασίας από 
τον Cov 19.

Γιώργος Αβράμης
Αντιδήμαρχος Δήμου Φυλής
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Αισιοδοξία και παράδοση εξοπλισμού και 
αντισηπτικών στη συνάντηση Χρ. Παππού 

- Ν. Χατζητρακόσια με τους Διευθυντές 
Γυμνασίων & Λυκείων

Συνέντευξη στην Κατερίνα Παπασταματίου
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Θερμομετρητής προσώπου εγκαταστάθηκε στο 
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων, στο πλαίσιο των μέτρων 
κατά της μετάδοσης του κορονοϊού.

Παράλληλα έχουν διανεμηθεί θερμόμετρα στα 
Δημαρχεία Ζεφυρίου και Φυλής καθώς και στις 
υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου και στους Παιδικούς 
Σταθμούς.

Ο Δήμος Φυλής συστήνει στους συνδημότες μας 

να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις Υπηρεσίες 
του Δήμου πριν προσέλθουν σε αυτές, ώστε να 
αποφεύγεται ο συνωστισμός. Επισημαίνει, επίσης, 
ότι μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες, μέσω 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής

Θερμομετρητής προσώπου εγκαταστάθηκε στο 
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων, στο πλαίσιο των μέτρων 
κατά της μετάδοσης τουκορονοϊού.

Παράλληλα έχουν διανεμηθεί θερμόμετρα στα 
Δημαρχεία Ζεφυρίου και Φυλής καθώς και στις 
υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου και στους Παιδικούς 
Σταθμούς.

Ο Δήμος Φυλής συστήνει στους συνδημότες μας 
να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις Υπηρεσίες 
του Δήμου πριν προσέλθουν σε αυτές, ώστε να 
αποφεύγεται ο συνωστισμός. Επισημαίνει, επίσης, 
ότι μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες, μέσω 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής  https://www.webciti-
zens.gr/webcitizens/forms.aspx?sel=frm&n=s36d02
j&h=df87u0a2t

Τέλος, απευθύνει κάλεσμα, στο πλαίσιο της 
προστασίας του πληθυσμού, να τηρούνται, αυστηρά, 
οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ), κατά της μετάδοσης του κορονοϊού.

BERRY’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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Στο Δήμο Φυλής οι 
αιτήσεις επανασύνδεσης 
σε όσους έχει κοπεί το 
ρεύμα λόγω οφειλής

Ο Δήμος Φυλής ενημερώνει τους συνδημότες, στους 
οποίους έχει κοπεί το ρεύμα λόγω οφειλής, ότι μπορούν 
να επανασυνδεθούν υποβάλλοντας αίτηση στο Γραφείο 
Δημάρχου.

Για το σκοπό αυτό μπορούν να επικοινωνούν με 
την κα Βερούτη Αναστασία, στα τηλ. 210-2474067 
και 2132042824 για να κλείσουν ραντεβού (από την 
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρες 10:00-13:00).

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος 
Παππούς είχε επικοινωνήσει, από πέρσι, με το 
Γραφείο του Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, ζητώντας 
την εφαρμογή της διάταξης και είχε επισημάνει την 
αναγκαιότητά της, προκειμένου να δοθεί ανάσα στα 
ευάλωτα νοικοκυριά. Άλλωστε, είχε εφαρμόσει, 
με επιτυχία προηγούμενη διάταξη από την οποία 
επωφελήθηκαν 300 οικογένειες.

Ο ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ αν και μετρά μόλις 
λίγους μήνες λειτουργίας κατάφερε με την 
ποιότητα αλλά και την ποικιλία του να κερδίσει 
και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές όχι 
μόνο των Αχαρνών αλλά και των όμορων 
δήμων. Τα φρούτα και τα λαχανικά του 
ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΥ είναι διαλεγμένα ένα 
προς ένα για εσάς και τα παιδιά σας από 
τους πιο έμπειρους αλλά κυρίως ειδικούς του 
είδους προσφέροντας εγγυημένη ποιότητα στο 
πιάτο σας. Με την έναρξη των σχολείων αλλά 
και την άφιξη του φθινοπώρου η αυξημένη 
πρόσληψη βιταμινών τόσο των μικρών μας 
φίλων όσο όμως και των ενηλίκων είναι 
αναγκαία. Στον ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟ μπορείτε 
να προμηθευτείτε όλα όσα χρειάζεστε ώστε να 
ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας με τον πιο 
φυσικό τρόπο. 
Στον ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟ εκτός από φρούτα 

και λαχανικά θα βρείτε και όσπρια από τους 
καλύτερους  παραγωγούς της Ελλάδας, ξηρούς 
καρπούς, παραδοσιακά ζυμαρικά, μέλι, αυγά, 
βότανα, αλλά και γλυκά του κουταλιού σαν 
της… μαμάς! 

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

ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ: 
Τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά μόνο για εσάς!

Έλεγχος με θερμομετρητές 
στα Δημαρχεία Άνω Λιοσίων - 

Ζεφυρίου-Φυλής και στις άλλες 
Δημοτικές Υπηρεσίες
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Σε έναν τιτάνιο αγώνα έχει επιδοθεί τους τελευταίους 
μήνες ο Δήμος Αχαρνών, προκειμένου να ανταπεξέλθει 
στις ανάγκες που δημιουργεί η καθιέρωση της δίχρονης 
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Έτσι τις 
αμέσως επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση 
των βάσεων επί των οποίων θα τοποθετηθούν οι 
αίθουσες βαρέως τύπου από την ΚΤΥΠ. Ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός από την πρώτη στιγμή 
έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
εργάστηκε προσωπικά και πίεσε με κάθε δυνατό τρόπο 
προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος ο Δήμος.

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας και 
αυξημένης δυσκολίας λόγω του μεγάλου αριθμού 
των απαιτούμενων αιθουσών, του μικρού χρονικού 
περιθωρίου, αλλά και της χρονικής συγκυρίας λόγω 
της πανδημίας. Περιλαμβάνει συνολικά 19 αίθουσες εκ 
των οποίων οι 17 αφορούν αίθουσες διδασκαλίας και 2 
χώρους γραφείων, συν τους βοηθητικούς χώρους.

Ο Δήμος Αχαρνών λόγω του μεγάλου αριθμού 
προνηπίων είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη αιθουσών και 
ως εκ τούτου πολύ μεγάλο πρόβλημα προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Χρειάστηκε σειρά 
ενεργειών του Δημάρχου κ. Σπύρου Βρεττού, ο 
οποίος πίεσε προς πάσα κατεύθυνση, ούτως ώστε να 
βρεθούν λύσεις και να προχωρήσουν το συντομότερο 
οι διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πλειονότητα των Δήμων 
της Αττικής, αλλά και της υπόλοιπης χώρας είχαν πολύ 

μικρότερες ανάγκες ως προς τον αριθμό των αιθουσών. 
Παράλληλα μόλις πριν ένα μήνα έγινε γνωστό πως για 
δήμους όπως η Αθήνα, η Καλλιθέα και η Νέα Σμύρνη 
θα ανασταλεί η εφαρμογή της απόφασης.

Αντίθετα στο Δήμο Αχαρνών οι εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς εντός του 
Αυγούστου και απομένει το μέρος των εργασιών που 
αφορά την ΚΤΥΠ. Μάλιστα επειδή πλέον τα περιθώρια 

είναι πολύ στενά υπάρχει συνεχής επικοινωνία τόσο 
από την πλευρά του Δημάρχου, όσο και από την πλευρά 
της Αντιδημάρχου Παιδείας κ. ΛουίζαςΚοσμίδου και 
του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργου 
Σιδηρόπουλου με τα αρμόδια στελέχη της ΚΤΥΠ, 
ούτως ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση 
στην τοποθέτηση των αιθουσών. Οι τεχνικές υπηρεσίες 
είναι απόλυτα έτοιμες ούτως ώστε μόλις ολοκληρωθεί 
η τοποθέτηση να γίνει και η σύνδεση με τα δίκτυα 
κοινής ωφελείας. Σχετικά με την ετοιμότητα του 
Δήμου ενημερώθηκε και σήμερα επίσημα η ΚΤΥΠ, 
προκειμένου να προβεί άμεσα στις δικές της ενέργειες.

Ολοκληρώνονται οι εργασίες για τη στέγαση 
της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

Η σκληρή και άκαμπτη στάση της ΑΑΔΕ απέναντι 
στο δίκαιο, εύλογο και τεκμηριωμένο αίτημα 
της Δημοτικής Αρχής, αλλά και σύσσωμης της 
κοινωνίας των Αχαρνών, για τη διατήρηση της 
Δ.Ο.Υ., εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών - 
εκεί δηλαδή που λειτουργούσε ανέκαθεν - παρά τις 
αλλεπάλληλες επισκέψεις, πιέσεις και αναφορές, 
τόσο της Δημοτικής Αρχής, όσο και μεμονωμένα 
επέβαλε, την προσφυγή στην Δικαιοσύνη, ως μόνη 
οδό δικαίωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Αχαρνών 

κ. Σπύρος Βρεττός από την πρώτη στιγμή που 
αναδείχθηκε στη θέση του μέχρι και τις τελευταίες 
ημέρες του καλοκαιριού συναντιόταν με τους 
αρμοδίους και πίεζε καταθέτοντας εναλλακτικές 

προτάσεις που έφταναν μέχρι την παραχώρηση 
κτηρίου από το Δήμο προς χρήση από την ΑΑΔΕ, 
όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει στο δημοτικό 
συμβούλιο. 
Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία του Δημάρχου 

Αχαρνών, του οποίου συνέδραμαν επώνυμοι και 
ανώνυμοι πολίτες, κατατέθηκε στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά της 
αποφάσεως του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί της 
συγχωνεύσεως της Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ με τη Δ.Ο.Υ. 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Παράλληλα λόγω των άμεσων 
συνεπειών στη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
και προς αποτροπή τετελεσμένων καταστάσεων 
κατετέθη αίτηση αναστολής, της πράξης του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, με αίτημα την άμεση χορήγηση 
Προσωρινής Διαταγής.
Με πίστη και προσήλωση στη δικαστική κρίση 

ελπίδα όλων των δημοτών είναι η δικαίωση των 
προσδοκιών και η παραμονή της ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
στο φυσικό της χώρο.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος για 
την ακύρωση της απόφασης συγχώνευσης της ΔΟΥ

Διευρυμένο ωράριο 
λειτουργίας και για το 

ΚΕΠ του Κόκκινου Μύλου
Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργεί στο εξής και 

το ΚΕΠ του Κόκκινου Μύλου (Φιλαδελφείας 217, 
τηλ.213-2048480). Συγκεκριμένα οι δημότες θα 
μπορούν να εξυπηρετούνται καθημερινά από 8:00 
έως τις 19:30 τις καθημερινές, αλλά και το Σάββατο 
από τις 08:00 έως τις 13:30.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο ωράριο λειτουργίας 
ισχύει τόσο για το ΚΕΠ στο Κεντρικό Μενίδι (Αρχαίου 
Θεάτρου 35Α), όσο και στο ΚΕΠ Θρακομακεδόνων.

Στους 7 Δήμους που βραβεύει 
η Πανελλαδική Φιλοζωική 
Περιβαλλοντική Ομοσπονδία 
περιλαμβάνεται ο Δήμος Αχαρνών 
και ο Αντιδήμαρχος Άγγελος 
Αραμπατζής.

Η επιλογή της λίστας των 
Δήμων έγινε σύμφωνα με τα 
στοιχεία που συνέλεξε η ΠΦΠΟ 
και περιλαμβάνει τους Δήμους Αχαρνών, Αθηναίων, 
Σαρωνικού, Αλμωπίας, Γαλατσίου, Λάρισας και 
Αλεξανδρούπολης.

 Πρόκειται για Δήμους που κατά την περίοδο του 
Covid-19 διέθεσαν τόνους τροφής, τοποθετώντας 
ταΐστρες και ποτίστρες και συνεργαζόμενοι με τους 
φιλοζωικούς συλλόγους και τους απλούς πολίτες 

εθελοντές παρακίνησαν και άλλους 
Δήμους να προβληματιστούν και να 
αρχίσουν και αυτοί να βοηθούν τα ζώα 
και τους εθελοντές. Το βραβείο που 
εστάλη στους Δήμους είναι σε πάπυρο 

και φιλοτεχνημένο από τον 
ζωγράφο Ματθαίο Ιγγλεζάκη.

«Αισθανόμαστε υποχρέωση 
να βοηθήσουμε τα αδέσποτα 
ζώα. Είναι ευθύνη όλων μας 
να δείξουμε τον πολιτισμό 

μας μέσα από αυτές τις δράσεις. Τα 
συγχαρητήρια μου στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 

Άγγελο Αραμπατζή και ευελπιστώ να κάνουμε ακόμη 
περισσότερα για τους τετράποδους φίλους μας» τόνισε 
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Δήμος Αχαρνών & Άγγελος Αραμπατζής βραβεύτηκαν 
από την Πανελλαδική Φιλοζωική Ομοσπονδία
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Με ξεχωριστό τρόπο λόγω Covid 19 
,  αλλά με την δέουσα ιεροπρέπεια 

εορτάστηκε και φέτος το γεγονός της 
Ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου 
Διονυσίου στο ναό του στις Αχαρνές.  Από το 
Σάββατο 22 Αυγούστου μέχρι την Δευτέρα 
24 Αυγούστου αποδόθηκαν οι τιμές στον 
Άγιο της Αγάπης και της Συγγνώμης  με 
την συμμετοχή κληρικών της μητροπόλεως 
μας και πιστού λαού της πόλης καθώς 
και των όμορων δήμων. Το Σάββατο το 
πρωί αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία 

τελέσθηκαν τα 
μνημόσυνα των 
κτητόρων του ναού 
και των κεκοιμημένων 
επιτροπών,  αφιερωτών 
και δωρητών.  Ακολούθησε 
το τελετουργικό της 
τοποθέτησης της θαυματουργής 
εικόνας του Ακοίμητου Πρέσβη Αγίου 
Διονυσίου του Ζακυνθίου στο μέσο του 
ναού για προσκύνηση των πιστών μέχρι την 
Κυριακή 30 Αυγούστου.  Την Κυριακή το 

απόγευμα προϊσταμένου 
του Ιεροκήρυκα της 
Μητροπόλεως μας και 
Ζακυνθίου στην καταγωγή 

π. ΑγαθαγγέλουΚόκλα ο 
οποίος κήρυξε τον θείο λόγο 

,  τελέσθηκε ο Πανηγυρικός 
Εσπερινός και την Δευτέρα το 

πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία 
ιερουργούντος του ιδίου καθώς και του 
εταιρου Ιεροκήρυκα της μητροπόλεως 
μας π. Ιωαννικιου Γιαννόπουλου 

,  του Αρχιερατικού Επιτρόπου της Α 
περιφέρειας Αχαρνών και προϊσταμένου 
του μητροπολιτικού ναού της πόλης μας 
π. Ιωάννη Ράπτη και του π.  Βασιλείου 
Πλιάτσικα συνεφημέριου στον Άγιο Βλάση.  
Το πλήθος των πιστών ακολούθησε το 
υγειονομικό πρωτόκολλο συνευχόμενο στο 
τέλος της εορτής μαζί με τον Προϊστάμενο 
του ναού Πρωτοπρεσβύτερου  Αναστασίου 
Σαργέντη να πρεσβεύει ο Άγιος για το 
σύντομο τέλος της δοκιμασίας από την 
ασθένεια του covid 19.

Με μέτρα αλλά και ακλόνητη  πίστη γιορτάστηκε 
η Ανακομιδή του Λειψάνου του Αγ. Διονυσίου 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ  

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”
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Της Βίκυ Καράμπελα – Μίχα
Πατατοσαλάτα
Υλικά
1000 γρ. πατάτες καθαρισμένες και 
κομμένες 
1 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
10 ελιές Καλαμών χοντροκομμένες
1 κουτ. σούπας ρίγανη
1/2 κουτ. γλυκού ξύσμα από λεμόνι
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
2 - 3 κουτ. σούπας φυλλαράκια 
μαϊντανού, ψιλοκομμένα

Εκτέλεση
Σε μία κατσαρόλα με βαρύ πάτο, ρίχνουμε 
τις πατάτες με 3/4 φλιτζ. τσαγιού νερό και 
σκεπάζουμε με το καπάκι. Μαγειρεύουμε 
στην υψηλότερη δυνατή φωτιά για 3 
λεπτά και στη συνέχεια χαμηλώνουμε 
τη φωτιά σιγοβράζουμε για 20 λεπτά, 
πάντα με σκεπασμένο το καπάκι. Με 
ένα πιρούνι κοιτάμε αν έχουν γίνει, τις 
μαγειρεύουμε μέχρι να γίνουν και τις 
μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα σε 
ένα μεγάλο μπολ, ρίχνουμε το λάδι, τη 
ρίγανη, το ξύσμα λεμονιού, τις ελιές, 
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και 
ανακατεύουμε απαλά.
Πασπαλίζουμε με το μαϊντανό.

Γαύρος τηγανητός στο… φούρνο
Υλικά
1000 γρ. γαύρος φρέσκος καθαρισμένος
80 ml ελαιόλαδο

1 κουτ. γλυκού πάπρικα καπνιστή
1 κουτ. γλυκού ξερή ρίγανη
2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση
Στρώνουμε χαρτί κουζίνας σε μια 
πιατέλα, απλώνουμε τον γαύρο, τον 
αλατοπιπερόνουμε περιχύνουμε με το 
ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με την πάπρικα 
καπνιστή, τη ρίγανη, το σκόρδο και 
ανακατεύουμε πολύ καλά. Απλώνουμε 
τα φιλέτα σε μονή στρώση, σε όλη την 
επιφάνεια του ταψιού. Ψήνουμε στον 
καυτό φούρνο 220°c για 4-6 λεπτά. Δεν 
τα γυρίζουμε. Βγάζουμε το ταψί από το 
φούρνο και σερβίρουμε.

Μύδια σαγανάκι
Υλικά
500 γραμ. φρέσκα μύδια ψίχα
4-5 κ.σ. ελαιόλαδο
1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
3 ώριμες σφιχτές ντομάτες

1/2 φρέσκια πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη
200 γραμ. φέτα
λίγη ρίγανη ή θυμάρι
λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο για το 
τελείωμα
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Για τα μύδια ετοιμάζουμε τη σάλτσα 
ντομάτας. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο 
σε μεγάλο τηγάνι. Σοτάρουμε το 
κρεμμύδι ανακατεύοντας για 3′ να 
μαλακώσει ελαφρά και να γίνει διάφανο. 
Προσθέτουμε το σκόρδο ψιλοκομμένο 
και την πιπεριά και σοτάρουμε για 
περίπου 1′. Προσθέτουμε την τομάτα, 
χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε 
γύρω στα 10 λεπτά μέχρι να πυκνώσει 
και να μελώσει η κόκκινη σάλτσα.
Βάζουμε τα μύδια σε σουρωτήρι και 
κρατάμε τον ζωμό που θα στάξει. Τα 
αφήνουμε στην άκρη.
Προσθετουμε ότι υγρό έχουμε κρατήσει 
από τα μύδια. Βράζουμε για λίγα λεπτά 
να πυκνώσει καλά η σάλτσα.
Τέλος, προσθέτουμε τα μύδια, το θυμάρι 
το μαϊντανό και τη φέτα. Βράζουμε για 
2-3′ ίσα να λιώσει η φέτα.
Αλατοπιπερωνουμε προς το τέλος του 
βρασμού.

Γλυκό σταφύλι
Υλικα
1 1/2 κιλό σταφύλια, χωρίς κουκούτσια
750-1000 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
2 αστεροειδή γλυκάνισο
ξύσμα λεμονιού, από 1 λεμόνι
χυμό λεμονιού, από 1 λεμόνι
Εκτέλεση
Πλένουμ επολυ ́καλά τα σταφύλια. 
Αφαιρούμε τις ρώγες από τα κοτσάνια 
και τις βάζουμε σε ένα σουρωτήρι.
Σε ένα μούλτι ή σε έναν αποχυμωτή 
περνάμε τα 500 γρ. από τα σταφύλια 
και σουρώνουμε τον χυμό με 

ένασουρωτήρι.
Ρίχνουμε τον χυμό των σταφυλιών και τη 
ζάχαρη σε μια κατσαρόλα και βράζουμε 
σε σιγανήφωτιά, ανακατεύονταςμέχρι να 
διαλυθεί η ζάχαρη.
Αποσύρουμεαπό τη φωτιά την 
κατσαρόλα, προσθέτουμε μέσα τα 
υπόλοιπα σταφύλια, ανακατεύουμε και 
τα αφήνουμε για 1 ώρα εκτός φωτιάς, 
στο σιρόπι.
Βάζουμε την κατσαρόλα ξανά στη φωτιά 
και βράζουμε σε δυνατή φωτιά για 5 
λεπτά μέχρι να εξατμιστεί λίγο από το 
υγρό και να μισο δέσει το σιρόπι.
Αφαιρούμε τα σταφύλια με μια τρυπητη 
́κουτάλα και τα στραγγίζουμε σε ένα 

σουρωτήρι που το έχουμε πάνω απο ́ένα 
μπολ.
Το ζουμί που θα πέσει στο μπολ το 
προσθέτουμε στην κατσαρόλα μαζί με 
το γλυκάνισο. 
Συνεχίζουμε τον βρασμό για 45 λεπτα 
́περίπου ή μέχρι να είναι έτοιμο το 
σιρόπι. Αν το σιρόπι κάνει σταγόνες που 
δεν απλώνουν, είναι έτοιμο.
Προσθέτουμε τον χυμόλεμονιού και 
ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε  τα σταφύλια,  
ανακατεύουμε και σε 1 λεπτό σβήνουμε 
τη φωτιά.
Αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει καλά, το 
μεταφέρουμε σε καθαρά, αποστειρωμένα 
βάζα και κλείνουμεκαλά.

MAGAZINO

Συνταγές που δίνουν παράταση στο καλοκαίρι!
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