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3,6 εκατ. ευρώ για το νέο 
8ο ∆ηµοτικό  Ζωφριάς

Αγιασµός και άλλη µια 
σπουδαία δωρεά Μαρτίνου 
- ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ στην ΑΡΩΓΗ

200εκ. ευρώ απ’ την 
Περιφέρεια Αττικής, για τη 
στήριξη µικρών και πολύ 

µικρών επιχειρήσεων!
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ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: «∆εν µε ενδιαφέρει 
να είµαι ∆ήµαρχος για την καρέκλα»

Σε Κέντρο Υγείας επιδιώκει να 
αναβαθµίσει το τοπικό Ιατρείο 

ο ∆ήµος Φυλής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΕΛ. 17ΣΕΛ. 5ΣΕΛ.14ΣΕΛ. 19

Τι έδωσε ο «Φιλόδημος ΙΙ» σε έργα στις  Αχαρνές

Πύκνωση Δρομολογίων ΟΑΣΑ σε Δυτική Αττική & Δήμο Φυλής Σελ.14

Σελ.16

ΣΕΛ. 9

Γιάννης Νίκας: Η 
∆ΗΚΕΑ είναι ένα πολύ 

σηµαντικό κοµµάτι 
του πολιτισµού της 

πόλης µας 

Συναγερµός για  
τον κορωνοϊό

ΣΕΛ. 7
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Μια ιστορική ημερομηνία,  ένα ευτυχές 
γεγονός μέσα σε μια χρονιά γεμάτη 
μαύρες ειδήσεις. Αυτήν την ημερομηνία 
ο ιστορικός του μέλλοντος θα την 
αφιερώνει στην καταδίκη της Χρυσής 
Αυγής. Ο αγώνας της δικαίωσης της 
ΜΑΝΑΣ για το χαμό του γιου της αλλά 
και πολλών άλλων συνανθρώπων μας 
που είχαν την “ ατυχία “ να μην είναι 
Έλληνες, ή την “ απροθυμία “ να είναι 
φασίστες... 

Σίγουρα μια απόφαση δεν μπορεί από 
μόνη της να αλλάξει τα πάντα,  ούτε 
να σβήσει από το λεξικό την λέξη 
“φασισμός”.  Αλλά είναι μια αρχή. 
Πρέπει να καταλάβει ο καθείς ότι 
έχει ευθύνη του εκλέγειν. Σίγουρα ο 
ψηφοφόρος της χρυσής αυγής δεν είναι 
συμμέτοχος στις πράξεις βίας γιατί πολύ 
απλά αυτή η οργάνωση προϋπήρχε των 
εκλογών. Και αυτός είναι ο μοναδικός 
λόγος ευθύνης, δεν πρέπει να ψηφίζεις 
εκδικητικά χωρίς να γνωρίζεις το ποιόν 
και την ιστορία του κόμματος που θα 
καταλήξει η ψήφος σου. 

Φυσικά η απόφαση αυτή δεν πρέπει να 

γίνει “Κολυμπήθρα Σιλωάμ” για κανένα 
πολιτικό κόμμα του δημοκρατικού τόξου.  
Οι πράξεις και η απραξία οδήγησαν 
πολλούς στο δρόμο του φασισμού, μην 
ξεχνάμε πως και ο Χίτλερ στην οικονομική 
ανέχεια των Γερμανών στήριξε το 
οικοδόμημα του . Το “φίδι” σκοτώθηκε...; 
Τα αυγά είναι στην φωλιά τους ας μην 
βοηθήσουν στη εκκόλαψη τους. 

Υ.Γ.: Διαβάζω,  ακούω πολλούς να 
λένε για την συγκέντρωση του κόσμου 
έξω από το Εφετείο. Κακώς λόγω Co-
vid19 έγινε αυτή η συνάθροιση τόσων 
ανθρώπων.  Αλλά δεν γινόταν αλλιώς, τα 
ιστορικά γεγονότα υπερβαίνουν πολλές 
απαγορεύσεις. Και η χθεσινή απόφαση 
της δικαιοσύνης ήταν ένα ιστορικό 
γεγονός.

EDITORIAL

07/10/2020: Η δικαίωση της ΜΑΝΑΣ
Μηνιαία Ειδησεογραφική 
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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
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Οι πύρινες γλώσσες χόρευαν 
πάνω απ’ τα μετερίζια

κι όλα τα πεύκα καίγανε
ελιές και κυπαρίσσια 

Αέρας τηνε  φύσαγε 
και θέριευε και λύσσαγε 
και τα κορμιά καιγότανε 
και εκείνη ορθωνότανε 

Τα πράσινα γίναν ραβδιά 
με μαύρο χρώμα και σταχτιά

και τα πουλιά που είχαν φωλιές 
ολούθε κάηκαν κι αυτές 

Μείναν να μαύρα σώματα 
στάχτες και αποκαμώματα

κι ο ήλιος πύρινος θεός 
τα καίγε το πρωί κι αυτός 

Χόρευες πάνω απ’ τα κορμιά 
κλέφτρα πριγκίπισσα φωτιά 

κόρη της λαίλαπας παιδί 
μαύρη χαράζεις την ζωή 

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ  ΒΡΕΤΤΟΥ 

       ΣΚΕΨΕΙΣ

                  Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου Πριγκίπισσα φωτιά

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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Διακεκομμένα λόγια, όνειρα, σηματοδότηση των δρόμων, σηκώνω το 
κεφάλι να δω τι υπάρχει στον ουρανό, ένα σύννεφο διακόπτει το βλέμμα, 
τα πιστεύω, τα θέλω. 

Κρίμα τόσο διάστημα που χωρίζει την ευχαρίστηση, τόσο κενό που 
μπαίνει σφήνα σε όλα.

Πήρα τον αναπτήρα να φουμάρω, κι αυτός με διακοπές ανάβει, και φυσά 
γαμώτο και δεν θα προλάβω να καπνίσω, και πάλι στη μέση θα μείνει το 
φύσημα, και πάλι μισή η ζήση μου.

Τρέχω, γοργά και δίχως διακοπή, να φτάσω, να προλάβω, να πάρω, 
λαίμαργα, αχόρταγα, άπληστα, όλα εκείνα που φεύγουν και γίνονται 
κενό....
όλα εκείνα που τα χωρίζει το λευκό 
μιας διακεκομμένης διαγράμμισης...!!!

Maria Anagnostopoulou 27-9-19
Το ποίημα είναι κατοχυρωμένο
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Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων 
του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς 
οι «Άγιοι Ανάργυροι» τέλεσεο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. 
Αθηναγόρας, πλαισιούμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της 
Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Νικόδημο Αθανασίου και 
κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων Ιλίου και Κηφισίας.

Ο Ιερός Ναός είχε υποστεί ζημιές από το φονικό σεισμό 
του 1999. Ο κ. Αθηναγόρας  από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε το πηδάλιο της νεοσύστατης Ιεράς Μητροπόλεως 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως ενδιαφέρθηκε τόσο για 

την εύρεση χρηματοδότησης του έργου αποκατάστασης, 
όσο και για την επαναλειτουργία του Ιερού Ναού. Οι 
εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν με την 
ευγενική χορηγία του κ. Αθανασίου Μαρτίνου, ο οποίος 
ανταποκρίθηκε άμεσα και αγόγγυστα στο κάλεσμα του 
Σεβασμιωτάτου.

Κατά την διάρκεια της τελετής τηρήθηκαν σχολαστικά 
όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα κατά του 
κορονοϊού Covid-19. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο 
Διοικητής του ογκολογικού νοσοκομείου κ. Θεόδωρος 
Τσουρούλας, ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Γεώργιος Θωμάκος, 
ο πολιτικός μηχανικός κ. Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος, 

υπεύθυνος του έργου και εκπρόσωπος του κ. Μαρτίνου, 
εκπρόσωποι από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό 
προσωπικό του νοσοκομείου.

Στο τέλος της σεμνής και λιτής τελετής ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας, 
εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε το Διοικητή του 
νοσοκομείου καθώς και τις παλαιότερες διοικήσεις, 
τον εφοπλιστή και μεγάλο ευεργέτη της Μητροπόλεως 
κ. Αθανάσιο Μαρτίνο καθώς επίσης και όλους όσους 
μόχθησαν έτσι ώστε ο Ιερός Ναός του ογκολογικού 
νοσοκομείου να ανοίξει ξανά τις πόρτες του για τους 
πονεμένους και δοκιμαζόμενους πιστούς.

Συγκίνηση στα θυρανοίξια του Ι.Ν. 
Αγ. Αναργύρων στο Ογκολογικό Νοσοκομείο 

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρας με την Υφυπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Δόμνα Μιχαηλίδου. 
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαιτέρως 
θερμό κλίμα στο γραφείο της Υφυπουργού, 
συμμετείχε και ο Επιστημονικός Συνεργάτης της 
Ιεράς Μητροπόλεως υπεύθυνος για θέματα ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων κ. Δημήτριος Ανυφαντάκης. Η 
συζήτηση επικεντρώθηκε στα ζητήματα που αφορούν 
την κοινωνική ένταξη των Ρομά και εξετάστηκαν οι 
προοπτικές συνεργασίας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων με την Ιερά Μητρόπολη 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως για την εκπόνηση 
προγραμμάτων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας με 

σκοπό την πολύπλευρη υποστήριξη των Ρομά.
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης συνεχάρη την 

κυρία Υφυπουργό για το σημαντικότατο και 
πολυσχιδές έργο που επιτελεί στο νευραλγικό 
τομέα που της έχει ανατεθεί στην Κυβέρνηση, όπου 
συντονίζει καθημερινά την προσπάθεια προστασίας 
των αδύναμων συνανθρώπων μας, ενισχύοντας 
έμπρακτα την κοινωνική συνοχή. Ακολούθως την 
ευχαρίστησε εγκάρδια για την φιλοξενία και την 
ειλικρινή της επιθυμία να συνδράμει ουσιαστικά 
στο Εκκλησιαστικό έργο, τονίζοντας με έμφαση 
πως η υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων είναι μια υπόθεση που απαιτεί ευρύτατες 
συμμαχίες και πως η εποικοδομητική συνεργασία 
μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας μπορεί να 
φέρει άμεσα αποτελέσματα, ανακουφίζοντας τον 
εμπερίστατο αδελφό μας και περιορίζοντας αισθητά 
τις κοινωνικές αδικίες.

Συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας 
είχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε η νέα χρονιά για το 
Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ. 
Σε μια σεμνή τελετή, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και με 
περιορισμένη την παρουσία του κόσμου για τη διασφάλιση 

της υγείας των παιδιών και του προσωπικού, η Πρόεδρος κ. 
Μαρία Μπούκη υποδέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Αχαρνών, Ιλίου και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα ο οποίος 
τέλεσε τον αγιασμό σε εγκάρδιο κλίμα.

Η Πρόεδρος της Αρωγής έκανε ιδιαίτερη μνεία στον 
Δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό για την αμέριστή στήριξή 
του στο θεάρεστο έργο του κέντρου, αλλά και στον ευεργέτη κ. 
Θανάση Μαρτίνο που στηρίζει και συνεισφέρει στην Αρωγή 
διαχρονικά. Φυσικά δε ξέχασε τους στυλοβάτες-γονείς, που 
στηρίζουν την προσπάθεια με όλες τους τις δυνάμεις και μαζί 
με τα παιδιά είναι η ψυχή της Αρωγής.

Τη Δημοτική Αρχή εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών κ. Μιχάλης Βρεττός ο οποίος ευχήθηκε σε 
παιδιά και εργαζομένους να έχουν μια καλή και δημιουργική 
χρονιά.

Η εκδήλωση λόγω των συνθηκών πραγματοποιήθηκε 
σε κλειστό κύκλο, χωρίς γονείς και φίλους, τηρώντας τα 
μέτρα ασφαλείας, όσο φυσικά είναι αυτό δυνατό με τις 

ιδιαιτερότητες που όλοι αντιλαμβάνονται, ενώ στον Αγιασμό 
παρέστη και ο εφημέριος του Ι.Ν. Αγ Παρασκευής Αχαρνών 
Αρχιμ. Χρύσανθος Αλισάφης.

Αγιασμός και άλλη μια σπουδαία δωρεά 
Μαρτίνου-ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ στην ΑΡΩΓΗ

Δωρεά Μαρτίνου
Η ημέρα, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική 

καθώς εκτός από το γεγονός πως βρέθηκαν μετά από 
μήνες ξανά όλοι μαζί, οι αγώνες για την απόκτηση 
ενός πούλμαν απέδωσαν καρπούς!  Με χαρά τόσο 
τα παιδιά και οι γονείς, όσο και οι Διοικούντες και οι 
Εκπαιδευτικοί παρέλαβαν ένα σύγχρονο πούλμαν για 
τις καθημερινές μετακινήσεις των παιδιών Δωρεά της 
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και της οικογένειας Μαρτίνου.

Στην εκδήλωση η Πρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ 
Μαρία Μπούκη, αλλά και ο Αντιδήμαρχος κ. 
Μιχάλης Βρεττός έκαναν ιδιαίτερη αναφορά 
στην οικογένεια Μαρτίνου για την προσφορά 

τους. Να θυμίσουμε πως ο κ. Μαρτίνος εκτός 
από την δωρεά του πούλμαν στην ΑΡΩΓΗ έχει 
προχωρήσει και στην επισκευή της πισίνας του 
Κέντρου.
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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

Ρεπορτάζ: Ανδρέας Ντίνης 

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική από τα συνεχόμενα 
κρούσματα κορωνοϊού  που καταγράφονται καθημερινά. 

Ο ΕΟΔΥ και η Πολιτική Προστασία δεν δίνουν τα ακριβή 
νούμερα που υπάρχουν σε κάθε Δήμο ή περιοχή παρά 
μόνο σε Περιφερειακή Ενότητα, ωστόσο κατά καιρούς 
βγαίνουν πληροφορίες προς τα Μέσα Ενημέρωσης. 

 Έτσι λοιπόν και αυτήν την φορά είδαν το φως της 
δημοσιότητας μερικοί από τους Δήμους της Αττικής που 
βρίσκονται στο «κόκκινο» λόγω των κρουσμάτων του 
κορωνοϊού. 

 Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι «κόκκινες» περιοχές 
της Αττικής είναι: ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος 
Πειραιά, ο Δήμος Ιλίου, ο Δήμος Αχαρνών και ο Δήμος 
Περιστερίου.

 Αξίζει να αναφέρουμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που 
ο Δήμος Αχαρνών αναφέρεται στα Μέσα Ενημέρωσης 
ως «κόκκινος» Δήμος  καθώς και πριν λίγες ημέρες σε 
ρεπορτάζ του STAR αναφέρθηκε το ίδιο πράγμα. 

 Σύμφωνα με πληροφορίες της Parnes News η έντονη 
αυτή «φημολογία» για τον Δήμο Αχαρνών έχει κάνει 
τους υπευθύνους να ζητήσουν να μεταβούν στην περιοχή 
κλιμάκια του ΕΟΔΥ ώστε να πραγματοποιηθούν τεστ σε 
δημότες σε κεντρικά σημεία. 

 Σύμφωνα  με ορισμένα επιδημιολογικά στοιχεία για τη 
χώρα μας, η Ελλάδα μπήκε στο δεύτερο κύμα κατά το 
πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου και πλέον καταγράφει 
από 200 έως 400 κρούσματα με ήπιες αυξητικές τάσεις. 
Επιπλέον, εξακολουθούν να δηλώνονται κατά μέσο όρο 
πέντε θάνατοι ανά ημέρα, παρόλο που έχει αυξηθεί η 
συχνότητα των ημερών με περισσότερους από πέντε 
θανάτους ημερησίως.

 Γιατροί και εργαζόμενοι των νοσοκομείων κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου καθώς σύμφωνα με τις 
πληροφορίες τρεις στους τέσσερις ασθενείς με Covid-
19 νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Αττικής.

 

Άγχος και για την οικονομία
 
Μεγάλο είναι την ίδια ώρα το άγχος πολλών πολιτών 

τόσο για την υγεία τους, όσο και για το αν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες του Covid-19.

 Για την ώρα, οι μάσκες και αποστάσεις είναι η καλύτερη 
λύση, όχι μόνο για τον κορωνοϊό αλλά και για τις εποχικές 
ιώσεις. 

 

Γιατί είναι προ των πυλών 
η καθολική χρήση μάσκας

 
Η αμείωτη ένταση της επιδημίας στην Αττική φέρνει 

ψηλά στην ατζέντα συζητήσεων των ειδικών την 
καθολική, υποχρεωτική, χρήση της μάσκας και σε 
όλους τους εξωτερικούς χώρους.

 Πρόκειται για ένα βήμα που πλέον μοιάζει να ήρθε 
η ώρα του και θεωρείται κατά μέλη της Επιτροπής 
των ειδικών ότι θα βοηθήσει στο να δοθεί ξεκάθαρα 
το μήνυμα της αναγκαιότητας χρήσης της ώστε να μην 
παρατηρούνται φαινόμενα απειθαρχίας σε σημεία όπου 
ήδη είναι υποχρεωτική, όπως οι πλατείες ή άλλα μέρη 
με συνωστισμό.

Στις «κόκκινες» περιοχές ο Δήμος Αχαρνών – Έρχονται κλιμάκια του ΕΟΔΥ για μαζικά τεστ 

Συναγερμός για τον κορωνοϊό

Σε αναβρασμό βρίσκεται η μαθητική κοινότητα 
στον Δήμο Αχαρνών μία από τις μεγαλύτερες της 
Αττικής καθώς  μέτρα 110 σχολικές μονάδες! Υπό 
κατάληψη βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των 
σχολικών μονάδων με βασικά αιτήματα την έλλειψη 
αιθουσών, ώστε να τηρηθούν οι οδηγίες των ειδικών 
για αποφυγή συνωστισμού, η χρήση μάσκας, η 
έλλειψη εκπαιδευτικών αλλά και επαρκούς αριθμού 
καθαριστριών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν 
και σοβαρά κτιριακά προβλήματα όπως στο 1ο ΕΠΑΛ 
Αχαρνών.

Διαφορετική στρατηγική αντιθέτως ακολουθεί 
το 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων με τους μαθητές να 
διεκδικούν κρατώντας ανοιχτό το Σχολείο! Μάλιστα 
το 15μελες με τους καθηγητές του, επισκέφτηκε τον 
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού.  

Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου κ. Αντώνης 
Κατσαμάγκος ανοίγοντας τον διάλογο επεσήμανε πως 
οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων αποτελούν 
παράδειγμα και αυτό γιατί παρά τα προβλήματα 
δεν προχώρησαν στη λύση της κατάληψης και του 
κλειστού σχολείου. Τουναντίον το κρατούν ανοιχτό 
την ίδια ώρα που διεκδικούν λύσεις, σε καθημερινά 
προβλήματα.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του παρέλαβε 
καταγεγραμμένα τα αιτήματα των μαθητών κι 
έδωσε τη διαβεβαίωση ότι άμεσα θα επισκεφθούν 
το διδακτήριο οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου, προκειμένου να δοθεί λύση, αρχής γενομένης 
από τη δημιουργία και τον εξοπλισμό αίθουσας 

Πληροφορικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διευθυντής εξήρε 

την προσπάθεια και τη στήριξη του Πρόεδρου 
της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νίκου 
Χατζητρακόσια, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε 
διδακτικό προσωπικό και μαθητές, λύνοντας 
καθημερινά ζητήματα.

Όμως, τα σχολεία Αχαρνών και Φυλής δεν κλείνουν 

μόνο από καταλήψεις αλλά και από κρούσματα τόσο 
σε μαθητές, όσο και σε προσωπικό. 

Συγκεκριμένα μέχρι την ώρα του πιεστηρίου κλειστά 
παραμένουν τμήματα ή ολόκληρα τα εξής σχολεία 
σε Αχαρνές: 24ο Δημοτικό, 1ο ,  3ο, 9ο, Γυμνάσια, 
1ο, 2ο, 5ο, και 7ο Λύκειο, ενώ στην Φυλή το 3ο και 
4ο Δημοτικό Ζεφυρίου και  7ο Νηπιαγωγείο Άνω 
Λιοσίων. 

Σχολεία σε Αχαρνές και Φυλή: «Λουκέτα» 
από καταλήψεις και κορωνοίο
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Μετά την ολοκλήρωση του 
Φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτισμού» 
ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Γιάννης 
Νίκας μίλησε στην PARNES 
NEWS για τον ένα χρόνο στην 
Διοίκηση, για τις δράσεις που 
έχουν γίνει αλλά και για όσες 
προετοιμάζονται  εν καιρώ… 
πανδημίας! 
Πρόεδρε το Φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτισμού» 

ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες. Θα θέλαμε να 
ξεκινήσουμε με ένα μίνι απολογισμό του. Πήγε 
όπως είχατε προβλέψει;
Το γεγονός και μόνο πως καταφέραμε να 

ολοκληρώσουμε το Φεστιβάλ κόντρα σε τόσες 
αντιξοότητες από μόνο του σηματοδοτεί την επιτυχία 
της διοργάνωσης. Καταφέραμε με πολύ μεγάλη 
προσπάθεια να φτάσουμε ως το τέλος έστω και αν 
χρειάστηκε να προχωρήσουμε σε κάποιες αλλαγές 
παραστάσεων. Θα χρειαζόμουν πραγματικά πάρα 
πολλή ώρα για να σας εξηγήσω πόσες αντιξοότητες 
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το 
διάστημα. Το μεγάλο μας στοίχημα λοιπόν το 
κερδίσαμε. 
Επιθυμία του Δημάρχου του κ. Σπύρου Βρεττού 

ήταν το φεστιβάλ να γίνει. Αυτό προσπαθήσαμε και 
ο κόσμος το αγκάλιασε παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες. 
Φτιάξαμε με τους συνεργάτες μου ένα πρόγραμμα 
που ανταποκρίθηκε σε όλα τα γούστα και δώσαμε 
στον κόσμο των Αχαρνών μια διέξοδο, που τόσο έχει 
ανάγκη. 
Κι όλα αυτά, όταν πολλοί μεγάλοι Δήμοι της 

Αττικής με ιστορία στη διοργάνωση φεστιβάλ 
τελικά επέλεξαν να ακυρώσουν όλες τους τις 
εκδηλώσεις. Προφανώς δεν ήθελαν να ρισκάρουν 
ή να εμπλακούν σε μια πολύπλοκη διαδικασία. 
Εμείς τολμήσαμε, δουλέψαμε πάνω σε αυτό και 
δικαιωθήκαμε. Βρήκαμε λύσεις ακόμη και όταν οι 
ίδιοι οι παραγωγοί ακύρωναν τις παραστάσεις τους. 

Όσο για το τι είχα προβλέψει, ειλικρινά θα σας πω, 
πως το μόνο που λέγαμε ήταν να καταφέρουμε να 
φτάσουμε ως το τέλος, γιατί βλέπαμε πόσο σύνθετη 
ήταν η κατάσταση. Το πετύχαμε και η ανταπόκριση 
του κόσμου, οι ευχαριστίες των ηθοποιών και των 
παραγωγών μας κάνουν χαρούμενους και με μία 
μικρή αίσθηση δικαίωσης του αγώνα μας. 

Η ΔΗΚΕΑ είναι υπεύθυνη για όλες τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
στον Δήμο Αχαρνών. Εν καιρώ πανδημίας όπου 
όλες οι εκδηλώσεις πλέον απαγορεύονται τι έχετε 
σκεφτεί να κάνετε; 
Καθημερινά δουλεύω σε αυτόν τον τομέα. 

Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να είμαστε 
μπροστά από τις εξελίξεις. Γιατί όπως είμαι σίγουρος 
γνωρίζετε τα πράγματα αλλάζουν από τη μία μέρα 
στην άλλη. Ιδίως στον τομέα των εκδηλώσεων τα 
πάντα είναι ρευστά και όλοι βρίσκονται εν αναμονή. 
Αν τελικά έχουμε την ευχέρεια να διοργανώσουμε 
κάποιες εκδηλώσεις νωρίτερα, ήδη έχουμε έτοιμο 
σχέδιο. Αναγκαστικά πλέον δουλεύουμε με δύο 
πλάνα, ανάλογα με τις εξελίξεις ούτως ώστε ανά 
πάσα στιγμή να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. 
Παράλληλα έχουμε σχεδιάσει και κάποιες δράσεις, 

οι οποίες μπορούν να κινητοποιήσουν ευχάριστα 
τους συνδημότες μας. Μπορεί να μην έχουμε 
μεγάλη ελευθερία κινήσεων, αλλά υπάρχουν ιδέες 
τις οποίες πολύ σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να 
διαπιστώσετε. 
 
Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της ΔΗΚΕΑ 

είναι τα καλλιτεχνικά τμήματα και φυσικά το 
Ωδείο. Θα λειτουργήσουν κανονικά; 
Υπήρχαν κάποια διαδικαστικά θέματα, τα οποία 

μας έχουν καθυστερήσει. Ελπίζω πως είναι θέμα 
ημερών να δώσουμε τις λύσεις και να ξεκινήσουν 
τα καλλιτεχνικά τμήματα. Άλλωστε τα τμήματα 
αυτά έχουν πάρα πολλούς φίλους, αποτελούν μια 
δημιουργική διέξοδο για μικρούς και μεγάλους κι 
έχουν αγκαλιαστεί από τους συνδημότες μας. Θα 
πρέπει όμως να είμαστε απόλυτα έτοιμοι τόσον 
από πλευράς προσωπικού, όσο και για την τήρηση 
όλων των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής. Να είστε 
σίγουρη πως στο ξεκίνημά τους θα έχουν ληφθεί όλα 
τα μέτρα που προβλέπονται και θα τηρηθούν όλες οι 
οδηγίες των αρμόδιων φορέων, ούτως ώστε όλοι να 
μπορούν να συμμετέχουν χωρίς άγχος. 
 
Είδαμε αυτό το καλοκαίρι μία άλλη δράση της 

ΔΗΚΕΑ, προσπαθήσατε να βάλετε την τέχνη στην 
καθημερινότητα με παράδειγμα τις ομπρέλες 
που τοποθετήσατε στην κεντρική πλατεία. Πως 
προέκυψε η ιδέα; Θα ακολουθήσουν κι άλλες 
παρόμοιες ενέργειες; 
Η γενικότερη ιδέα είναι πως θέλουμε να αλλάξουμε 

την εικόνα της πόλης μας, πρώτα του κέντρου όπου 
οι περισσότεροι έρχονται για τα ψώνια τους ή για 
διασκέδαση και σταδιακά να δημιουργήσουμε 
και άλλες γωνιές. Βρισκόμαστε σε μια συνεχή 
αναζήτηση ιδεών και σχεδίων που θα βοηθήσουν 
σε αυτή την κατεύθυνση. Σύντομα θα προχωρήσουν 
και άλλα παρόμοια project. Φαναράκια, λουλούδια, 
ποδήλατα, τα πάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

ένα άλλο τρόπο, εντελώς ξένο από τη συνηθισμένη 
τους χρήση, για να δώσουν ένα διαφορετικό τόνο 
στην πόλη. Δεν λέω πως ανακαλύπτουμε τον τροχό 
ή πως θα χτίσουμε πυραμίδες. Προσπαθούμε σε 
λογικά πλαίσια να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, 
που θα δώσουν χρώμα και σταδιακά θα αποτελέσουν 
σημείο αναφοράς για την πόλη μας. 
Οι παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο έχουν βρει 

πρόσφορο έδαφος σε πολλές χώρες, καθώς κάνουν 
τους κατοίκους μιας πόλης να ξανακοιτάζουν τις 
γειτονιές που ζουν και κινούνται καθημερινά με 
άλλη ματιά.  

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Τι είναι αυτό 
που η ΔΗΚΕΑ έχει βάλει ως στόχο να κάνει 
με δεδομένο πως εκδηλώσεις δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν;
 Όποιον κι αν ρωτήσετε, δεν πρόκειται να σας δώσει 

σαφή απάντηση ή να σας κάνει μια σαφή πρόβλεψη 
για το τι πρόκειται να γίνει. Οπότε και σε αυτό το 
θέμα είμαστε αναγκασμένοι να προετοιμαζόμαστε με 
δύο πλάνα. Αν έχουμε τη δυνατότητα βάσει μέτρων 
να φτιάξουμε ένα Χριστουγεννιάτικο Χωριό, θα το 
κάνουμε. Ή αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 
κάποιες ανοιχτές εκδηλώσεις, θα τις διοργανώσουμε, 
να είστε σίγουροι γι’ αυτό. Ήδη μάλιστα έχουμε 
κάνει τη σχετική προεργασία. 
Επειδή όμως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, 

εκεί που θα στρέψουμε την προσοχή μας είναι στον 
στολισμό της πόλης. Άσχετα από οτιδήποτε άλλο 
θέλουμε να δημιουργήσουμε γιορτινό κλίμα στην 
πόλη, να δώσουμε χρώμα και να βοηθήσουμε να 
υπάρχει μια ευχάριστη διάθεση. Ο Δήμαρχος έχει 
δώσει τις σχετικές κατευθύνσεις και ασχολούμαι εδώ 
και καιρό με αυτό το πλάνο. Θα είναι μια ευχάριστη 
έκπληξη για όλους η εικόνα της πόλης μας τα φετινά 
Χριστούγεννα.    

Κλείνοντας, Πρόεδρε σε λίγες ημέρες μετράτε ένα 
χρόνο στη διοίκηση της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών. Ποια είναι η 
γεύση που σας έχει αφήσει αυτή η εμπειρία; Ποια 
ήταν τα θετικά ή τα αρνητικά αναλαμβάνοντας τα 
ηνία της επιχείρησης; 
Αρχικά, οφείλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο 

Σπύρο Βρεττό για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. 
Η ΔΗΚΕΑ εκ του ρόλου της αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι, το σημαντικότερο ίσως, του 
πολιτισμού αυτής εδώ της πόλης. Επομένως είναι 
πολύ μεγάλη η ευθύνη, αλλά παράλληλα είναι 
και πολύ μεγάλο το δέλεαρ να προσφέρεις στους 
συμπολίτες σου και στην πόλη. Αυτό προσπαθώ 
συνεχώς να κάνω και αυτός είναι ο στόχος που έχω 
θέσει. Η πανδημία έκανε τα πράγματα ακόμη πιο 
δύσκολα, καθώς μας περιόρισε πάρα πολύ. Παρ’ 
όλα αυτά δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν τα 
παρατάμε. Όλη αυτή η προσπάθεια μόνο θετική 
είναι. Η δημιουργικότητα και η προσφορά είναι δύο 
πράγματα που πρέπει όλοι να έχουμε στη ζωή μας. 
Όσο για τα αρνητικά αφορούν σε πρακτικά ζητήματα 
αλλά κυρίως την πανδημία που μας έχει επηρεάσει 
όλους. Θα τα ξεπεράσουμε όμως και θα μπορέσουμε 
να χαρούμε ξανά την πόλη μας. 

Γιάννης Νίκας: Η ΔΗΚΕΑ είναι ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού της πόλης μας 

Συνέντευξη στην Κατερίνα Παπασταματίου
Πρακτικό σύμπραξης με την παράταξη της 

Δημοτικής Αρχής του Σπύρου Βρεττού υπέγραψαν 
ο επικεφαλής της παράταξης «ΔΕΚΑ» Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Με 
βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την κυβερνησιμότητα 
στους Δήμους οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις θα 
λειτουργούν πλέον ενιαία εντός της προγραμματικής 
τους σύγκλισης.

Πρόκειται για μια ιστορικής σημασίας σύμπραξη, 
η οποία πέραν της ουσιαστικής της σημασίας για τη 
λειτουργία του Δήμου, λειτουργεί και ως αφετηρία 
μιας νέας εποχής για την Αυτοδιοίκηση σε ευρύτερο 
πλαίσιο. Η συνένωση χωρίς στενά κομματικά ή 
παραταξιακά εμπόδια αποτελεί ανέκαθεν την απαίτηση 
κάθε τοπικής κοινωνίας με γνώμονα το καλό της πόλης, 
κάτι που επεσήμαναν τα μέλη των δύο παρατάξεων. 
Με δεδομένο το πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης 
και συνεισφοράς μακριά από εγωισμούς, ιδιοτέλειες 
και στείρες αντιπαραθέσεις καλλιεργείται ένα ιδανικό 
κλίμα στο οποίο μπορεί να ευδοκιμήσει η πρόοδος, η 
ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός.

Σε δηλώσεις τους ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
και ο κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκαν 
στις συνομιλίες που έγιναν με ειλικρινείς προθέσεις και 
τόνισαν πως θα εργαστούν με αποκλειστικό γνώμονα την 
επίλυση των προβλημάτων της πόλης και της βελτίωσης 
της καθημερινότητας κάθε δημότη.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις των δύο παρατάξεων 
στο siteμας: www.parnesnews.gr

Ιστορική σύμπραξη στον Δήμο Αχαρνών 
μεταξύ των παρατάξεων «Αχαρνές 
Υπερήφανος Δήμος» και «ΔΕΚΑ»

Ανακοινωση σύμφω-
να με την οποία 
γνωστοποιεί την 
α ν ε ξ α ρ τ η τ ο π ο ί η σ ή 
του από την παράταξη 
ΔΕΚΑ εξέδωσε ο 
Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημήτρης Δαμάσκος. 

Ακολουθεί η 
ανακοίνωση:

“Φίλες και φίλοι, είναι 
σχεδόν ακατανόητο σε 
εμένα γιατί και για ποιο 
λόγο ένα χρόνο μετά τις 
εκλογές , ο επικεφαλής 
της παράταξης 
ΔΕΚΑ επέλεξε να 

προσχωρήσει η Δημοτική ομάδα της παράταξης 
μας στην παράταξη του Δημάρχου. Η συμφωνία 
σύμπραξης που υπογράφηκε είναι αμετάκλητη 
(σύμφωνα με τον νόμο) και η διάλυση της δημοτικής 
μας ομάδας οριστική. Λυπάμαι πολύ γιατί κανένα 
από τα ενεργά μέλη και τους υποψήφιους δημοτικούς 
μας συμβούλους δεν ρωτήθηκε ποτέ για αυτή την 
απόφαση. Ούτε κανείς καταλαβαίνει τι άλλαξε μέσα 
σε μερικές μέρες και οι καταγγελίες για ανικανότητα, 
αδιαφάνεια και κακοδιοίκηση μετατράπηκαν σε 
βαρύγδουπες δηλώσεις για ιστορική συμφωνία που 
θα αλλάξει τον τόπο μας. Λυπάμαι πολύ, αλλά η 
ενασχόληση μου με τα κοινά και η σχέση μου με 
αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο τους θέλω να είναι 
καθαρή, τίμια και αξιόπιστη. Για αυτό και οφείλω να 
παραμείνω στο δημοτικό συμβούλιο ως ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος εκπροσωπώντας τα μέλη και 
τους φίλους του ΔΕΚΑ που κατα πλειοψηφία απο 
χθες εναντιώθηκαν ανοιχτά στην παράδοξη αυτή 
σύμπραξη.”

Ανεξαρτητοποιήθηκε 
από την παράταξη 
ΔΕΚΑ ο Δημήτρης 

Δαμάσκος

Μετά την σύμπραξη των δυο πρώτων παρατάξεων 
του Δήμου Αχαρνών, ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός 
ανακοίνωσε τις νέες «εισόδους» στελεχών σε θέσεις 
διοίκησης, αλλά και την ανακατανομή ορισμένων 
Αντιδημαρχιών.  

Συγκεκριμένα ως Ως από την 17η Σεπτεμβρίου 
ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Αντιδήμαρχος Συντονισμού Δημοτικού Έργου: 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και 
Προστασίας Αδέσποτων Ζώων: ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολιτικού Σχεδιασμού 
και Δημοτικής Αστυνομίας (και Δημοτικής Κοινότητας 
Αχαρνών) με καθήκοντα Αναπληρωτή Δημάρχου:
ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων & 

Πολεοδομίας: ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Νέας Γενιάς: ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού: 

ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & 
Επιχειρηματικότητας (και Δημοτικής Κοινότητας 
Θρακομακεδόνων): ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής 
Ανάπτυξης: ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, 
Ισότητας & Δημόσιας Υγείας: ΠΕΤΑΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Έργων Αυτεπιστασίας, Πολιτικής 
Προστασίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου: 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
& Διαχείρισης Απορριμμάτων: ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Τέλος, να τονίσουμε πως με οριακή πλειοψηφία 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε ο πρώην 
Δήμαρχος Θρακομακεδόνων, κ. Θέμης Οικονόμου.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αχαρνών μετά την σύμπραξη
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Εμφιάλωναν ποτά-
«μπόμπα»  σε 

αποθήκη στο Μενίδι
Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια 

καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που 
υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, καθώς και 
στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της 
απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΕΕ και στη διασφάλιση της 
υγείας των πολιτών, σημειώθηκε από ελεγκτές της 
Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του ΣΔΟΕ, κλιμάκιο ελεγκτών του Ελέγχου Κανόνων 
Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων & Παροχής 
Υπηρεσιών, εντόπισε αδήλωτο αποθηκευτικό 
χώρο στην περιοχή των Αχαρνών, ο οποίος 
χρησιμοποιούνταν για εμφιάλωση και συσκευασία 
σε πλαστικά δοχεία (pet) αλκοολούχων ποτών. 
Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.116 
λίτρα αλκοολούχων ποτών και τσίπουρου, καθώς 
και 23,5 κιλά καφέ.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, 
ένας εκ των οποίων (αλλοδαπός) συνελήφθη εντός 
του αποθηκευτικού χώρου και οδηγήθηκε στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία 
του Αυτοφώρου, ενώ διέφυγαν της σύλληψης 
οι άλλοι δύο (ημεδαποί), που φέρεται να είχαν 
μισθώσει τον παράνομο αποθηκευτικό χώρο και να 
προωθούσαν τα παράνομα αλκοολούχα ποτά, μέσω 
εταιρίας εμπορίας αλκοολούχων ποτών ιδιοκτησίας 
τους, με έδρα την Εύβοια.

 Από τις Αχαρνές ξεκινά το πρόγραμμα με τα 
ΚΤΕΛ για ελάφρυνση των αστικών συγκοινωνιών

Μετά τα εκατοντάδες παράπονα πολιτών για 
συνωστισμό στα ΜΜΜ και κυρίως στα λεωφορεία 
υλοποιήθηκε η πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών 
για συνεργασία ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ Αττικής, με οχήματα 
που θα ενισχύσουν τις αστικές συγκοινωνίες για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με την ανάθεση εκτέλεσης περιφερειακών γραμμών στα 
ΚΤΕΛ Ν. Αττικής το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών 
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ενισχύεται με 200 οχήματα και 550 
επιπλέον οδηγούς σε ημερήσια βάση. Σύμφωνα με το 

Υπουργείο με αυτό τον τρόπο θα επιτύχει το 100% της 
εκτέλεσης των προγραμματισμένων δρομολογίων με 
βελτιωμένες χρονοαποστάσεις και θα μειωθούν οι χρόνοι 
αναμονής στις στάσεις σε όλο το δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Οι πρώτες από τις εξήντα συνολικά γραμμές που 
ανατίθενται είναι οι «504: Θρακομακεδόνες – Σ.Σ. 
Δεκελείας – Κηφισιά» και «740: Ολυμπιακό Χωριό – 
ΣΚΑ – Αχαρναί – Αγ. Άννα».

Οι χρονοαποστάσεις των δυο δρομολογίων θα βελτιωθούν 
σημαντικά κατά 5 και 17,5 λεπτά αντίστοιχα.

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!

Επικίνδυνες οι 
χαλασμένες μπάρες 
του ΟΣΕ στο Τατόι

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε συναντήσει 
σε διάφορες περιοχές χαλασμένες τις μπάρες του 
ΟΣΕ που κατεβαίνουν για να προφυλάξουν τα 
διερχόμενα ΙΧ όταν περνά από το σημείο τρένο. 
Ωστόσο, η εικόνα αυτή τις περισσότερες φορές 
διορθώνεται όταν παρέμβουν οι τεχνικοί του ΟΣΕ 
κ επισκευάσουν τις μπάρες. Το ίδιο όμως δεν έχει 
συμβεί εδώ και μήνες στο ύψος Τατοΐου στην οδό 
Κωνσταντινουπόλεως, όπου οι μπάρες παραμένουν 
συνεχώς ανοιχτές με αποτέλεσμα να τίθεται σε 
κίνδυνο τόσο οι οδηγοί των ΙΧ όσο, όμως, και οι 
πεζοί. 

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που μας 
έστειλαν πολίτες, οι μπάρες παραμένουν συνεχώς 
ανοιχτές! 

Ελπίζουμε άμεσα να επισκευαστούν ώστε να μην 
θρηνήσουμε κανένα θύμα.

Αφουγκραζόμενοι με ευαισθησία τις εκκλήσεις 
των αρμόδιων αρχών της χώρας για αίμα με συνεχή 
διάθεση προσφοράς στον συνάνθρωπο, μέλη και φίλοι 
του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών προσήλθαν τη 
Κυριακή 13/9/2020 στον κατάλληλα διαμορφωμένο 
με τα ισχύοντα μέτρα ασφάλειας χώρο του Συλλόγου, 
δίνοντας αίμα – δωρίζοντας ζωή, στο ίδιο πνεύμα 
εθελοντισμού και προσφοράς που τους χαρακτηρίζει 
εδώ και αρκετά χρόνια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθένα αιμοδότη μας 
και ένα μεγάλο μπράβο στο προσωπικό του Ερυθρού 
Σταυρού για την άψογη συνεργασία.

Την κλήρωση που ακολούθησε για μια Γενική άδεια 
θήρας μεταξύ των αιμοδοτών κέρδισε ο Χριστόπουλος  
Νικόλαος.

Τις δράσεις του Κυνηγετικού ολοκλήρωσε η παράδοση 

της περσινής λαχειοφόρου. Στις εγκαταστάσεις της 
ΚΑΛΚΟ ΕΠΕ στις Αχαρνές παρουσία του Προέδρου 
του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών κ. Λαζάρου 
Βασίλη, ο μεγάλος τυχερός της λαχειοφόρου κ. 
Χαλιμούρδας Θεόδωρος παρέλαβε από τον υπεύθυνο 
πωλήσεων κ. Τάρλα Σπύρο την καραμπίνα WIN-
CHESTER SX4 FIELD.

Ευαισθητοποιημένοι οι Κυνηγοί Αχαρνών 
έδωσαν αίμα για τον συνάνθρωπο 
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Ένα χρόνο μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός μίλησε 
στην PARNES NEWS για όλα. 
Τι παρέλαβε, τι βίωσε εν καιρώ 
πανδημίας, αλλά και τι οδήγησε 
στην ιστορική σύμπραξη

 Δήμαρχε κλείσατε ένα χρόνο στο τιμόνι του Δήμου 
Αχαρνών. Καταρχήν πως αισθάνεστε, νιώθετε πως 
έχετε πλέον μπει σε μία σειρά;

Ένας δύσκολος χρόνος είναι η αλήθεια. Αν και γνώριζα 
σε γενικές γραμμές την κατάσταση του Δήμου, η αλήθεια 
είναι πως ακόμη κάποιες φορές νοιώθω έκπληξη με 
αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ως Δημοτική 
Αρχή έχουμε βρει έναν ρυθμό, έχουμε μαζέψει ιδέες 
και εμπειρίες και έχουμε θέσει σε εφαρμογή το πλάνο 
που είχαμε προεκλογικά. Η ιεράρχηση που είχαμε κάνει 
ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες της πόλης. Με αυτή τη 
βάση κινηθήκαμε τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, 
προκειμένου να μπορέσουμε να τρέξουμε κάποια 
ζητήματα. 

Δεν παραλάβαμε όμως μια δομημένη κατάσταση με 
σαφή σχεδιασμό. Έτσι διαπιστώσαμε πως εκτός από 
έργα, δεν υπήρχαν καν μελέτες για πολλά από αυτά 
τα θέματα. Έπρεπε επομένως να αρχίσουμε σχεδόν 
από το μηδέν κάτι που απαιτεί πρώτα από όλα χρόνο. 
Πλέον όμως μπορούμε να πούμε πως η κατάσταση έχει 
βελτιωθεί σημαντικά. Μετά και τις αλλαγές που έγιναν 
πριν λίγες μέρες η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να 
αρχίσει να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δουλειάς 
της σε πρακτικό σε «χειροπιαστό» για τον δημότη πλέον 
επίπεδο  

    
Όλα όσα είχατε στο μυαλό σας αλλά και όσα 

προεκλογικά είχατε προτείνει έχουν αρχίσει να 
γίνονται πραγματικότητα; 

Αν γυρίσει κάποιος πίσω και δει το πρόγραμμά μας, 
θα δει πως δεν περιλάμβανε υπερβολικές υποσχέσεις, 

μεγαλεπήβολα σχέδια ή έργα εντυπωσιασμού. Ήταν 
ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα. Ο ρεαλισμός είναι μια λέξη 
κλειδί για τον σχεδιασμό μας. Ζούμε όλοι μας στις 
Αχαρνές, κινούμαστε και εργαζόμαστε σε αυτή εδώ 
την πόλη και ξέρουμε τις ανάγκες της. Ξέρουμε όμως 
πως τα περισσότερα αιτήματα των δημοτών αφορούν σε 
προβλήματα πολλών ετών ίσως και δεκαετιών. Θα ήταν 
επομένως αφύσικο, εάν λύνονταν μέσα σε δώδεκα μήνες. 
Δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι ούτε θέλουμε να ρίξουμε 
χρυσόσκονη επικαλύπτοντας πρόχειρα τα προβλήματα 
για να βγάλουμε φωτογραφίες που θα παίξουν στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Έχουμε βάλει γερές βάσεις για να προχωρήσουμε 
στην υλοποίηση. Αντίπαλός μας είναι ο χρόνος, καθώς 
πέραν των όποιων άλλων εμποδίων, οι διαδικασίες 
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Προσπαθούμε όμως να τις 
ακολουθούμε κατά γράμμα πρώτον για να μην γίνονται 
λάθη και χάνεται επιπλέον χρόνος και δεύτερον για να 
γίνουν όλα απόλυτα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα έχουν ήδη αρχίσει 
να γίνονται πράγματα, γιατί εμείς βλέπουμε καθημερινά 
να προχωράμε από το ένα στάδιο στο άλλο. Για τον 
δημότη όμως το κριτήριο είναι η υλοποίηση ή ακόμη 
καλύτερα η παράδοση προς χρήση κάθε έργου. Με 
αυτό το σκεπτικό απαιτείται λίγη υπομονή ακόμη για 
να φανούν τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Ξέρουμε 
κι εμείς πως είναι δύσκολο να ζητάς κάτι τέτοιο από 
έναν δημότη των Αχαρνών, αλλά πολύ γρήγορα θα 
αντιληφθεί ο καθένας πως αξίζει τον κόπο. 

   
Πόσο εύκολο τελικά είναι να διοικείς έναν δήμο σε 

εποχή πανδημίας; 
Ο καθένας μας στο σπίτι του, στη δουλειά του, 

στην οικογένειά του έχει αντιληφθεί τη δυσκολία 
της κατάστασης. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για έναν 
Δήμο που κλήθηκε να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος 
ευθύνης, ίσως δυσανάλογο των δυνατοτήτων του. Σε 
τέτοιες καταστάσεις όμως χρειάζεται να κινηθούμε 
άμεσα, δυναμικά και αποφασιστικά. Αυτό κάναμε 
από την πρώτη στιγμή και αισθανόμαστε δικαιωμένοι, 
καθώς – κατά γενική ομολογία – ο Δήμος μας με τις 
τόσες ιδιαιτερότητές του ανταπεξήλθε με τον καλύτερο 
τρόπο. 

Βέβαια δεν σας κρύβω πως το πρώτο στάδιο της 
πανδημίας μας δημιούργησε σημαντικές καθυστερήσεις 
στον βασικό προγραμματισμό μας, καθώς προείχε 
η αντιμετώπιση της κατάστασης. Η δημόσια υγεία 
είναι για μας πρώτα και πάνω από όλα. Έτσι όλες 
οι αρμόδιες υπηρεσίες στράφηκαν σε αυτή την 
κατεύθυνση. Κοινωνική Πολιτική, Διοίκηση, Πολιτική 
Προστασία, Τεχνικές υπηρεσίες ήταν καθημερινά στην 
πρώτη γραμμή. Αυτός είναι και ο οδηγός μας για τους 
επόμενους μήνες. 

Όσο για το αν είναι εύκολο, το αντιλαμβάνεται ο 
καθένας. Όταν έχεις και την ευθύνη μιας τέτοιας 
κατάστασης, τότε ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει 
ακόμη περισσότερο. Οφείλεις να βρεις λύσεις, οφείλεις 
να κινηθείς άμεσα και όλα αυτά με περιορισμένες 
δυνατότητες. Δεν σηκώνουμε όμως τα χέρια ψηλά, 
σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε ακόμη 
περισσότερο.  

Δήμαρχε όλοι μπορούμε πολύ εύκολα να κρίνουμε 
από τον καναπέ μας, όμως, ποιες είναι τελικά οι 
μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στον 
Δήμο Αχαρνών; 

Δυστυχώς η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση 
πρέπει να είναι μακροσκελής. Θα μπορούσα να σας 
αναφέρω δεκάδες προβλήματα. Και δεν μιλάω για 
τα γνωστά, αυτά που τα ξέρει όποιος ζει σε αυτή την 
πόλη. Αναφέρομαι κυρίως σε όσα δεν φαίνονται και 
τα οποία δεν γνωρίζουν οι δημότες. Για να είμαι όμως 
ειλικρινής δεν χρειάζεται κιόλας. Κάθε δημότης έχει να 
αντιμετωπίσει τόσα προβλήματα με τη δουλειά του, το 
σπίτι του, την οικογένειά του, δεν είναι υποχρεωμένος 
να ξέρει για παράδειγμα τη διαδικασία που ακολουθείται 
για να γίνει ένα έργο. Ζητάει κάτι και το ζητάει τώρα για 
να δει την καθημερινότητά του να βελτιώνεται έστω και 
λίγο. 

Όλο αυτό το αντιλαμβανόμαστε και πιέζουμε τον εαυτό 
μας καθημερινά. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να 
απαντήσουμε σε αυτά τα σχόλια, γιατί η πιο ξεκάθαρη 
απάντηση είναι το έργο μας. Κι αυτό ισχύει ακόμη και 
για όσους σχολιάζουν με εμπάθεια, υστεροβουλία και 
προσωπικά κίνητρα. 

Σε μια πόλη που πάσχει σημαντικά στον τομέα των 
υποδομών, απαιτούνται λύσεις άμεσα, τώρα, χθες. Για να 
γίνει αυτό απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. Ο Δήμος 
μας τα τελευταία δέκα χρόνια έχει μειωθεί τουλάχιστον 
κατά 30-40%. Προσωπικό το οποίο είναι επιφορτισμένο 
με πάμπολλες αρμοδιότητες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Η δημόσια διοίκηση έχει κάνει άλματα τα τελευταία 
χρόνια, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, η πρόοδος τεράστια 
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση προσπαθεί ασθμαίνοντας 
να ακολουθήσει. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, 
όχι μόνο του Δήμου μας αλλά και γενικότερο. Εμείς 
προσπαθούμε όμως και στον τομέα αυτό να βρούμε 
λύσεις και να βελτιώσουμε την κατάσταση. 

Θα μπορούσα να προσθέσω και παθογένειες πολλών 
ετών, που έχουν οδηγήσει τους πολίτες να στέκονται με 
μια καχυποψία. Αυτό είναι κάτι που όλοι μαζί οφείλουμε 
να το αλλάξουμε. 

 Συνεχώς ακούμε την φράση «ο Δήμος χρωστάει 
πολλά!» τα ερωτήματα των δημοτών είναι δυο: 
ποια είναι η «μαύρη τρύπα» και αν οι υπαίτιοι θα 

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ «Δεν με ενδιαφέρει να είμαι δήμαρχος για την καρέκλα. 
Με ενδιαφέρει να δώσω στους συνδημότες μου όσα έχουν στερηθεί τόσα χρόνια.»

Συνέντευξη στους Κατερίνα Παπασταματίου – Κλήμη Κολιό 

«πληρώσουν» ποτέ  για την κακοδιαχείριση; 
Ο Δήμος μας είναι σε κακή κατάσταση λόγω των 

όσων έχουν προηγηθεί. Όλοι λίγο ή πολύ το γνωρίζουμε 
αυτό. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πως ένα 
συγκεκριμένο ποσό, όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί 
δεν υπάρχει ένα μόνο νούμερο. Για παράδειγμα εμείς 
κάναμε μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο 
Εσωτερικών με την οποία αν εκπληρωθούν οι όροι από 
τη δική μας πλευρά, ο Δήμος θα εξασφαλίσει 17 εκατ. 
ευρώ, τα οποία θα πάνε αποκλειστικά σε οφειλές. 

Παράλληλα θα πρέπει να ξέρετε πως υπάρχει ένα 
σημαντικό πρόβλημα, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν 
ισολογισμοί των προηγούμενων ετών. Έχω δώσει τη 
σχετική εντολή από την πρώτη στιγμή και ελπίζω ως 
τα τέλη του χρόνου να τα έχουμε καταφέρει. Αυτό 
εκτός άλλων θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να 
αναδιαπραγματευτούμε τον δανεισμό του Δήμου. 
Πρέπει να ξέρετε πως πληρώνουμε τα υψηλότερα 
επιτόκια από κάθε άλλο Δήμο, γιατί δεν μπορούμε να 
διαπραγματευτούμε με τις τράπεζες όσο δεν υπάρχουν 
ψηφισμένοι ισολογισμοί. 

Είναι μερικά βήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να 
βγούμε επιτέλους από το Παρατηρητήριο. Φέτος για 
παράδειγμα καταφέραμε να ψηφίσουμε προϋπολογισμό 
την τελευταία μέρα του Μαΐου, χάσαμε στην ουσία 
πέντε πολύτιμους μήνες, γιατί – ξέρετε – Δήμος χωρίς 
προϋπολογισμό δεν μπορεί να λειτουργήσει. 

Όσον αφορά στις αιτίες και στους υπαίτιους αυτής της 
κατάστασης, εμείς δεν πρόκειται να κρύψουμε τίποτα. 
Έχουν κινηθεί διαδικασίες, συνεργαζόμαστε απόλυτα 
και άμεσα για όσα μας ζητούνται και θα συνεχίσουμε 
σε αυτό τον δρόμο. Δεν είμαστε δικαστές για να 
βγάλουμε πορίσματα, αλλά ό,τι περνάει από το δικό μας 
χέρι γίνεται για να μάθουν επιτέλους οι Αχαρνείς ποιοι 
φταίνε για την κατάσταση που δημιουργήθηκε. 

 Παρά τις δυσκολίες βλέπουμε σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και με την Περιφέρεια 
Αττικής να ξεκινούν και να ολοκληρώνονται έργα 
στην πόλη των Αχαρνών όπως οι Παιδικές Χαρές. Τι 
άλλο να περιμένουν οι δημότες στις υποδομές; 

Οφείλω να ομολογήσω πως η συνεργασία μας με όλους 
τους αρμόδιους φορείς είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Με 
τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, το έχετε διαπιστώσει κι 
εσείς, έχουμε αγαστή συνεργασία σε πλειάδα θεμάτων. 
Ανακύκλωση, ασφαλτοστρώσεις, αντιπλημμυρικά ο κ. 
Πατούλης είναι πάντα έτοιμος να μας βοηθήσει. Είναι 
ένας φίλος της πόλης μας και το αποδεικνύει συνεχώς. 

Από την άλλη με το υπουργείο Εσωτερικών που 
είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή και συνεργαζόμαστε 
σε κάθε τομέα. Οι συναντήσεις μας με τον κ. 
Θεοδωρικάκο είναι συνεχείς και οφείλω να τονίσω 
επικερδείς για τις Αχαρνές. Ο Υπουργός έχει αντιληφθεί 
πόσο μεγάλες είναι οι ελλείψεις στην πόλη και κάνει 
ό,τι μπορεί να συνδράμει από τη δική του πλευρά, γιατί 
έχει διαπιστώσει πόση δουλειά γίνεται. 

Όπως και να ‘χει είναι υποχρέωσή μας να ψάχνουμε 
συνεχώς για πηγές χρηματοδότησης. Αφού τα οικονομικά 
του Δήμου δεν αφήνουν περιθώρια, αναζητούμε τα 
εργαλεία εκείνα που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε 
έργα. Είτε είναι το Υπουργείο είτε η Περιφέρεια είτε 
κάθε είδους πρόγραμμα για μας απλά είναι το μέσο για 
να προχωρήσουμε μπροστά. 

Αυτό σημαίνει νέους αθλητικούς χώρους, αναβάθμιση 
όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατασκευή 
πολλών ακόμη παιδικών χαρών, δημιουργία 
κοινόχρηστων χώρων. Αυτά είναι μόνο ένα μέρος του 
σχεδιασμού. Μπορούμε να προσθέσουμε τα έργα στην 
Καραμανλή, τα αντιπλημμυρικά, την αλλαγή όλου 

του δημόσιου φωτισμού, την ανάπλαση του ιστορικού 
κέντρου της πόλης και πολλά ακόμη. Όπως όμως σας 
είπα και πάλι, δεν θέλουμε να μιλάμε με λόγια, αλλά 
με το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Δεν θέλουμε να 
δείχνουμε στον κόσμο μακέτες, θέλουμε να βλέπει τους 
εργάτες κάθε μέρα στην πλατεία, στο δρόμο, στους 
αθλητικούς χώρους.  

 Καθαριότητα: Ένας τομέας που «πονάει» ο Δήμος 
Αχαρνών. Μπορεί τελικά να καθαρίσει εντελώς η 
πόλη; Ποια είναι τα εμπόδια; 

Το πρόβλημα της καθαριότητας είναι ένα από τα 
σημαντικότερα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε δήμος. 
Μια ματιά στους όμορους δήμους να ρίξει κάποιος, θα 
το διαπιστώσει με ευκολία. Στις Αχαρνές το πρόβλημα 
επιτείνεται ακόμη περισσότερο λόγω ιδιαίτερων 
συνθηκών. Πρώτα από όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πως είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της 
Αττικής σε έκταση και σε πληθυσμό. Υπάρχουν πολλοί 
χώροι αφύλακτοι, ενώ ένα μεγάλο μέρος είναι δασικό. 
Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τις σημαντικότατες 
ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα. Τέλος στη λίστα πρέπει 
να προσθέσουμε και τους σημαντικούς περιορισμούς 
που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία. 

Σε όλο αυτό το σύμπλεγμα εμείς προσπαθούμε να βρούμε 
λύσεις σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι η διαχείριση 
της καθημερινότητας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο 
να διατηρούμε την πόλη καθαρή, προσλαμβάνοντας 
έκτακτο προσωπικό ή επιδιορθώνοντας τα οχήματα που 
έχει ο Δήμος. Προσπαθούμε όμως να προχωρήσουμε 
και σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αναζητώντας 
λύσεις που δεν θα είναι για ένα και δύο χρόνια, αλλά 
θα έχουν μεγάλη προοπτική. Διαφορετικά μοιάζει να 
προσπαθούμε να θεραπεύσουμε μια ανίατη ασθένεια 
με ματζούνια, αλχημείες και ασπιρίνες για τον 
πονοκέφαλο.  

 Δήμαρχε είναι η πρώτη σας συνέντευξη μετά 
την ιστορική θα λέγαμε σύμπραξη με την δεύτερη 
μεγαλύτερη παράταξη και τον κύριο αντίπαλο σας 
από πλευράς αντιπολίτευσης. Ποια ήταν τα βήματα 
που οδήγησαν στην ένωση με την παράταξη ΔΕΚΑ, 
αλλά και ποια είναι η επόμενη ημέρα; 

Χρησιμοποιείτε κι εσείς την ίδια λέξη, που 
χρησιμοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή που έγινε 
γνωστή «ιστορική». Είναι γεγονός πως δύσκολα μπορεί 
να βρει κάποιος μία τέτοια συνεργασία, καθώς η πρώτη 
παράταξη συμπράττει με τη δεύτερη και μάλιστα σε 
ένα Δημοτικό Συμβούλιο που εκπροσωπούνται δέκα 
παρατάξεις. Για εμάς όμως δεν έχει τόσο μεγάλη 
σημασία το «ιστορική» όσο το αποδοτική. Εκεί θα 
κριθεί εάν όντως γράψουμε ιστορία. 

Από τη δική μου πλευρά και την παράταξη «Αχαρνές 
- Υπερήφανος Δήμος» ήταν απλά μια επιβεβαίωση 
της συνέπειας έργων και λόγων που θέλουμε να μας 
χαρακτηρίζει. Όταν λέγαμε πως πάνω από οτιδήποτε 
άλλο βάζουμε το καλό της πόλης, δεν το λέγαμε για το 
θεαθήναι, το εννοούσαμε. Τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία 
να το αποδείξουμε εμπράκτως. 

Η εποχή μας είναι εποχή που απαιτεί συνέργειες, που 
απαιτεί ομαδική δουλειά, που απαιτεί συνεννόηση. Σε 
δύσκολους καιρούς δεν περισσεύει κανείς, όλοι έχουν 
κάτι να προσφέρουν, αρκεί να απαλλαγούμε από τα 
στερεότυπα του παρελθόντος. Με την κίνησή μας αυτή 
αφήνουμε πίσω τη μικροπολιτική, την αντίδραση για την 
αντίδραση, τα προσωπικά οφέλη, τις σκοπιμότητες. Οι 
δύο παρατάξεις δείχνουν τον δρόμο για το μέλλον. Και 
θέλω να ξέρετε πως τα σχόλια που έχουν φτάσει σε εμάς 
τόσο από άλλους Δήμους όσο και από πολιτικά στελέχη 
όλων των παρατάξεων είναι τουλάχιστον θετικά. 

Οι συναντήσεις που προηγήθηκαν απέδειξαν σε όλους 
μας πως αυτά που μας ενώνουν είναι πάρα πολλά, ενώ 
αυτά που μας χωρίζουν ελάχιστα. Από τη διαπίστωση 
αυτή και μετά ο δρόμος ήταν εύκολος, σύντομος και 
αυτονόητος. Δείξαμε πως όταν οι προθέσεις είναι καλές 
και ξεκάθαρες κάθε εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί. Όσο 
για την επόμενη μέρα δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από 
σκληρή δουλειά σε κάθε τομέα. Βάζουμε τον πήχη πλέον 
πολύ ψηλά, αλλά αυτό δεν μας φοβίζει, είναι επιλογή 
μας γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. 

Το 2023 μπορεί να φαντάζει μακριά, ωστόσο, η 
προεκλογική περίοδος λένε πως ξεκινά την επόμενη 
ημέρα των εκλογών. Η σύμπραξη με την παράταξη 
ΔΕΚΑ έβγαλε από την μέση έναν ισχυρό αντίπαλο 
πιστεύετε πως θα καταφέρετε να σπάσετε την 
«κατάρα» δεκαετιών και θα επανεκλεγείτε δεύτερη 
φορά Δήμαρχος Αχαρνών; 

Είναι όντως μια συνηθισμένη ατάκα, που ακούγεται 
συχνά πυκνά κι αυτό έχει μια λογική. Προσωπικά 
όμως βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δεν με 
ενδιαφέρει τι έκαναν οι προηγούμενοι. Εάν στο τέλος 
της θητείας μου δεν έχω καταφέρει όσα έχω υποσχεθεί, 
τότε δεν θα με ανησυχεί ποιος θα είναι αντίπαλός μας. 
Αντίπαλός μου θα είναι η συνείδησή μου, θα είναι 
ο κάθε δημότης, θα είναι η πόλη που θα έχει χάσει 
τέσσερα ακόμη χρόνια. Αν όμως καταφέρουμε να 
προχωρήσουμε μπροστά, όπως το έχουμε σχεδιάσει, 
τότε πιστεύω η Παράταξή μας, η σύμπραξη θα 
μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. 

Οι συνεργάτες μου το ακούνε συχνά, σχεδόν 
καθημερινά. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι δήμαρχος 
για να κάθομαι στην καρέκλα και να έχω τον τίτλο. 
Με ενδιαφέρει να μπορώ να κάνω πράγματα και να 
δώσω στους συνδημότες μου όσα έχουν στερηθεί τόσα 
χρόνια. 

Μπορεί για την πολιτική τα τρία χρόνια να είναι ένα 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για εμάς όμως είναι 
1000 μέρες που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα των 
Αχαρνών. Μέχρι τότε δεν είναι απλά πρόωρο, είναι 
και άσκοπο να συζητάμε για εκλογές. Έχουμε πολλά 
ακόμη να κάνουμε μέχρι τότε, για να σπαταλάμε χρόνο 
και φαιά ουσία σε κάτι που δεν έχει ενδιαφέρον για την 
καθημερινότητα της πόλης. 

Θα θέλαμε να κλείσουμε με μία ευχή σας προς τους 
δημότες…

Εν μέσω πανδημίας, η ευχή είναι μία και μοναδική: 
υγεία. Υγεία σε όλους και όλα τα υπόλοιπα μπορούμε 
να τα φτιάξουμε. Θα δώσουμε και αυτή τη μάχη όλοι 
μαζί και είμαι σίγουρος πως και αυτή τη φορά θα τα 
καταφέρουμε. Από την καθημερινή μου επαφή με τον 
κόσμο, αντιλαμβάνομαι πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες 
της εποχής αυτής. Το άγχος και η αγωνία για τους δικούς 
μας ανθρώπους, η ανησυχία για τους ηλικιωμένους, η 
ανασφάλεια για τα καταστήματα και την εργασία, οι 
δυσκολίες των παιδιών στα σχολεία με τα νέα μέτρα. 
Όλα μαζί συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση, που 
όλους μας μας επηρεάζει και ψυχολογικά. 

Μπορούμε όμως να τα αντιμετωπίσουμε. Με 
αλληλεγγύη, συνεργασία, αλληλοβοήθεια σταθήκαμε 
απέναντι στην οικονομική κρίση. Τώρα μένουμε δυνατοί, 
μένουμε μαζί, μένουμε υγιείς. Εμείς από τη δική μας 
πλευρά υπόσχομαι πως θα δουλεύουμε καθημερινά για 
να δώσουμε βοήθεια σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
συμπολίτες μας. Δύναμη και υγεία και γρήγορα να 
βρει η ζωή μας την κανονικότητά της, που τώρα πια 
καταλάβαμε πως δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. 
Γι’ αυτό ας εκτιμάμε περισσότερο αυτά που θεωρούμε 
ως δεδομένα. 
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Τέλος ο εφιάλτης της πλημμύρας - Χρηματοδοτείται 
από την ΕΕ η διευθέτηση του ρέματος  Εσχατιάς

Πύκνωση Δρομολογίων ΟΑΣΑ σε 
Δυτική Αττική & Δήμο Φυλής με παρέμβαση 

του Βουλευτή Γιώργου Κώτσηρα 

Τις θερμές του ευχαριστίες στο Βουλευτή 
Αττικής Γιώργο Κώτσηρα εξέφρασε ο Δήμαρχος 
Φυλής Χρήστος Παππούς για την προσωπική του 
παρέμβαση προς τον Υφυπουργό Μεταφορών 
κο Κεφαλλογιάννη, που έχει ως αποτέλεσμα  την 
αύξηση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ σε Δυτική 
Αττική και Δήμο Φυλής. 
Πιο συγκεκριμένα όπως ο βουλευτής Γιώργος 

Κώτσηρας ενημέρωσε τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο 

Παππού, τα δρομολόγια θα αυξηθούν στις κάτωθι 
Γραμμές:

721 Φυλή-Άνω Λιόσια (κυκλική)
735 Αχαρναί-Ζεφύρι-Στ. Κάτω Πατήσια
709 Toπικό συνοικίας Δροσούπολης Άνω 
Λιοσίων (κυκλική) 
712 Αχαρναί – Άνω Λιόσια 
805 Ασπρόπυργος-Νεόκτιστα
817 Ελευσίνα-Μάνδρα
855 Ψάρι-Ασπρόπυργος-Λόφος Κυρίλλου
861 Ελευσίνα-Μάνδρα (Οικισμός Τιταν)
862 Παραλία-Άνω Ελευσίνα
863 Ελευσίνα-Θριάσιο-Μάνδρα
864 Ελευσίνα- Βοομηχανική Περιοχή Μαγούλας
866 Ασπρόπυργος-Στ. Αγία Μαρίνα (κυκλική)
876 Ελευσίνα - Στ. Αγ. Μαρίνα (κυκλική)
878 Αχαρναί - Ελευσίνα
879 Αχαρναί- Θριάσιο-Ελευσίνα
881 Ελευσίνα- Ασπρόπυργος- Ρουπάκι

“Η παρέμβαση του Βουλευτή Γιώργου Κώτσηρα, 

για τη  βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών 
της Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φυλής,  ιδιαίτερα 
αυτή τη δύσκολη και  κρίσιμη υγειονομικά περίοδο 
της πανδημίας είναι σημαντική.  Νιώθω την ανάγκη 
να του εκφράσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες” 
τονίζει ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς.  

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το μεγάλο έργο 
διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς σημειώθηκε με την 
χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) Γιώργου Ζερβού, που αναρτήθηκε στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 21 Σεπτεμβρίου 2020,  εξασφαλίστηκε 
η χρηματοδότησή του με 51,03 εκατ. Ευρώ.

Αναλυτικά, το έργο διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς 
εκτείνεται σε συνολικό μήκος 4,8 χιλιομέτρων, 
αρχίζοντας από τη συμβολή του με το ρέμα Ευπυρίδων, 
στην οδό Κωστή Παλαμά, του Δήμου Αγίων Αναργύρων- 
Καματερού (Γεροβουνό) και φτάνοντας μέχρι τη 
Λεωφόρο Πάρνηθος, στο Δήμο Αχαρνών. Περιλαμβάνει 
πέντε υποέργα, ανάμεσα στα οποία και τη διευθέτηση 
των ρεμάτων Πικροδαφνέζας και Αγίου Γεωργίου, στο 
Δήμο Αχαρνών. Η δημοπράτησή του έγινε πέρσι και 

αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2020. Η 
ολοκλήρωσή του προβλέπεται μέχρι το τέλος του 2023.

Ο Χρήστος Παππούς δεν αρκέστηκε στις τηλεφωνικές 
ευχαριστίες προς τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης Γιώργο Ζερβό.

Μετέβη στο Υπουργείο να του τις εκφράσει και δια 
ζώσης. Με την ευκαιρία ο Δήμαρχος Φυλής συζήτησε 
με τον Γιώργο Ζερβό τη δυνατότητα χρηματοδότησης κι 

άλλων έργων και ιδίως από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ένα κρίσιμο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εστιάζει στους τομείς των 
Μεταφορών και του Περιβάλλοντος.

«Στόχος μας είναι η πραγματοποίηση μεγάλων έργων 
και προς την κατεύθυνση αυτή εξαντλούμε κάθε 
περιθώριο για την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 
χρηματοδοτικών εργαλείων», τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής.Ανοίγει ο δρόμος για την ανέγερση του 8ου Δημοτικού  

(Ζωφριά), με χρηματοδότηση 3,6 εκατ. ευρώ από το 
Υπουργείο Εσωτερικών

Σταθμό για τα εκπαιδευτικά πράγματα του Δήμου 
Φυλήςαποτελεί η χρηματοδότηση της ανέγερσης του 
8ουΔημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων από το Υπουργείο 
Εσωτερικών. 

Το πολυαναμενόμενο έργο, που θα ανακουφίσει τη 
συνοικία της Ζωφριάς, καθώς, εδώ και πολλά χρόνια, όλοι 
οι μαθητές συνωστίζονται στο 10ο Δημοτικό, εντάχθηκε, 
την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, με Απόφαση του Υπουργού 
Παναγιώτη Θεοδωρικάκου,  στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του είναι 3,596 
εκατ. ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί στις δαπάνες ανέγερσης 
και εξοπλισμού του διδακτηρίου.

Πρόκειται για ένα κτίριο, πραγματικό κόσμημα, με 
σύγχρονη αρχιτεκτονική αντίληψη που συνδυάζει την 
αισθητική με τη λειτουργικότητα. Όπως αναφέρουν οι 
μελετητές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής, 
στόχος τους υπήρξε «η δημιουργία ενός απλού , οικείου και 
φιλικού κτιρίου προς τους μαθητές που δεν θα στερείται 
ποικιλίας και διάθεσης δημιουργίας και χαράς.»

Το νέο διδακτήριο θα κατασκευαστεί στο Οικοδομικό 
Τετράγωνο (ΟΤ Κ-2211Α), σε οικόπεδο έκτασης 2.791 
τμ,που περικλείεται από τις οδούς ΠΑΝΟΣ-ΔΑΙΔΑΛΟΥ-
ΝΙΟΒΗΣ. Η συνολική του επιφάνεια θα φτάσει τα 1287,03 
τμ, τα οποία θα αναπτυχθούν σε τρία επίπεδα, δηλαδή 
υπόγειο, ισόγειο και α’ όροφο. 

Το υπόγειο περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης 10 
οχημάτων – εκ των οποίων 1 για ΑΜΕΑ-, χώρους για τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες.

Το ισόγειο αποτελεί τον κύριο όγκο του διδακτηρίου 
και διατάσσεται σε σχήμα Γ. Περιλαμβάνει κυλικείο, 
γραφείο ενημέρωσης γονέων, 3 αίθουσες διδασκαλίας,  
χώρο ψυχολόγου, αναμονής, γραμματείας, φύλακα, 

ιατρείο, γραφείο διευθυντή, γραφείο δασκάλων, αποθήκη 
σχολικών βιβλίων, χώρο υλικών καθαρισμού, κουζίνα 
και τραπεζαρία. Κομβικό σημείο του ισογείου η αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων.

Ο α΄ όροφος περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, 
γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων, 
αίθουσες ξένων γλωσσών, πληροφορικής, φυσικών 
επιστημών και βιβλιοθήκη –αναγνωστήριο.

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του σχολείου δικαιώνει 
την προσπάθεια του Δημάρχου Χρήστου Παππού, των 
συνεργατών του και των υπηρεσιών του Δήμου. Αρκεί να 
αναφερθεί ότι, πριν υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, είχε εκδοθεί το ΦΕΚ 
ίδρυσης του σχολείου, είχε κριθεί ο χώρος κατάλληλος, 
αποζημιώθηκαν οι ιδιοκτήτες και συντάχθηκε η τεχνική 
μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής. 

Τις θερμές του ευχαριστίες στον Υπουργό εξέφρασε ο 
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. «Αντελήφθη αμέσως 
το πρόβλημα και έδωσε λύση. Είναι ένας άνθρωπος 
πρακτικός και αποτελεσματικός», πρόσθεσε.

Η ολοκλήρωση του νέου σχολείου θα αποτελέσει έναν 
ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της ανέγερσης διδακτηρίων 
από το Δήμαρχο Χρήστο Παππού. Επί της θητείας του 
παραδόθηκαν το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), το 
2οΓενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Άνω Λιοσίων, το 2ο και το 
4οΓυμνάσιο Άνω Λιοσίων, το 10ο και το 11ο Δημοτικό Άνω 
Λιοσίων. Εξάλλου, στη φάση της ανέγερσης βρίσκονται 
τρεις Παιδικοί Σταθμοί σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή και 
στη φάση της μελέτης ένα νηπιαγωγείο στο ιστορικό κέντρο 
των Άνω Λιοσίων και ένα στη συνοικία της Ζωφριάς. «Η 
Παιδεία αποτελεί τη μεγάλη προτεραιότητα του Δήμου και 
τη δική μου», τονίζει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Φυλής.
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Ξεκίνησε από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
Φυλής και συνεχίζεται η 42η τακτική  διανομή 
τροφίμων προς τους δικαιούχους του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου. Συνολικά θα καλυφθούν με τρόφιμα 
900 οικογένειες  που αντιστοιχούν σε 1612 άτομα.

«Η Κοινωνική Υπηρεσία δουλεύει ασταμάτητα, με 
πυρετώδης ρυθμούς. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη 
διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ και 
αμέσως ξεκινήσαμε την μεγάλη διανομή τροφίμων 
προς τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου» 
υπογραμμίζει ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής 
Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος ο οποίος  τονίζει  

πως «Για εμάς , οι ανάγκες των συνδημοτών μας δεν 
μπορούν να περιμένουν.  Με οργάνωση, σύστημα 
και σκληρή δουλειά, στηρίζουμε  καθημερινά,  
όσο περισσότερο γίνεται τους ανθρώπους που 
χτυπήθηκαν σκληρά από την οικονομική κρίση και 
την πανδημία».

Η διανομή τροφίμων θα διαρκέσει μία εβδομάδα 
καθώς λόγω των μέτρων για τον περιορισμό του Co-
vid-19 οι ωφελούμενοι προσέρχονται αυστηρά με 
ραντεβού που απέχουν χρονικά μεταξύ τους . Σε όλους 
γίνεται θερμομέτρηση ενώ σε ειδικές περιπτώσεις 
γίνονται από την Κοινωνική Υπηρεσία και διανομές 
κατ΄οίκον.

Οι ποσότητες των ειδών που διανέμονται είναι 
ανάλογες των μελών της κάθε οικογένειας.

Νέα επιχορήγηση 
200.000 ευρώ 

έλαβε ο Δήμος Φυλής 
από το πρόγραμμα 

«Φιλόδημος ΙΙ»
Μία ακόμη επιχορήγηση διεκδίκησε και έλαβε, 

κατ’ εξαίρεση, ο Δήμος Φυλής, από το Πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ».

Η νέα έκτακτη επιχορήγηση που εντάσσεται 
στον άξονα «Τοπική ανάπτυξη και προστασία 
περιβάλλοντος», χορηγείται στους δήμους 
με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, για 
την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 
συνοδευτικού εξοπλισμού.

Ωστόσο, ο Δήμος Φυλής εξασφάλισε, κατ’ 
εξαίρεση, χρηματοδότηση 200.000 ευρώ, 
με σκοπό να ενισχύσει και αναβαθμίσει 
τον στόλο των μηχανημάτων που διαθέτει 
και χρησιμοποιείται στους τομείς τόσο της 
καθαριότητας και του περιβάλλοντος όσο και της 
πολιτικής προστασίας.

Τα μηχανήματα που θα αγοραστούν με τη νέα 
επιχορήγηση και ανάλογα με τις ανάγκες των 
αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, δεν είναι τα 
πρώτα καινούργια που αποκτά ο Δήμος Φυλής 
επί Διοικήσεως Χρήστου Παππού. Ο Δήμος 
έχει προμηθευτεί μέσω του προγράμματος 
«Φιλόδημος» τρία καινούργια υπερσύγχρονα 
μηχανήματα (ένα σάρωθρο – πολυμηχάνημα 
και δύο ελαστικοφόρους φορτωτές πλάγιας 
ολίσθησης-Bobcat), τα οποία παρέλαβε τον 
Ιανουάριο 2019.

Μόνο κατόπιν 
ραντεβού η εξυπηρέτηση 

στο Δήμο Φυλής
Για την προστασία πολιτών κι εργαζομένων 

μόνο κατόπιν ραντεβού θα πραγματοποιείται η 
εξυπηρέτηση στο Δήμο Φυλής.

Σύμφωνα με νέα, συμπληρωματική εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών με ισχύ  έως 
τις 12 Οκτωβρίου 2020 και στο πλαίσιο κατά 
της διασποράς του κορονοϊού ο Δήμος Φυλής 
ανακοινώνει πως όλες οι Υπηρεσίες του, θα 
δέχονται κοινό μόνο, κατόπιν ραντεβού. 

Οι συνδημότες μπορούν να απευθύνονται στις 
παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές: 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 213 2042700
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 210 2474067
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 213 2042720 - 732
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 213 2042799
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 213 2042721 – 823
ΥΔΡΕΥΣΗ 213 2042798
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 2487237
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 210 2472700
ΚΕΠ Άνω Λιοσίων 2132060123 – 2132060125
ΚΕΠ Ζωφριά 2102473309
ΚΕΠ Ζεφυρίου 2132038812 - 2132038814- 

2132038815 – 2132038824
ΚΕΠ Φυλής 2132060024 – 2132060025

«Ασταμάτητος» ο Αντωνόπουλος – 
Μετά το ΤΕΒΑ και τις δωροεπιταγές 

προχωρά τώρα στη διανομή τροφίμων 

Διανομή Αθλητικού και Υγειονομικού 
Υλικού στα Σωματεία του Δήμου Φυλής 

Το Νομικό Πρόσωπο Αθλητισμού – Πολιτισμού 
Δήμου Φυλής «Η Πάρνηθα» παράλληλα με τα 

Τμήματά του, διένειμε Αθλητικό και Υγειονομικό 
υλικό (μπάλες, Αντισηπτικά κλπ) στα Σωματεία 
Ποδοσφαίρου  του Δήμου Φυλής.Για μία ακόμη 
χρονιά η δέσμευση του Προέδρου του Νομικού 
Προσώπου Αθλητισμού – Πολιτισμού Γιώργου 
Μαυροειδή για  την  υποστήριξη των Αθλητικών 
Σωματείων  υλοποιείται , ξεκινώντας  από τα 
Σωματεία Ποδοσφαίρου και σύμφωνα με δέσμευση 
του «Η διανομή υλικού θα συνεχιστεί και σε όλα τα 
υπόλοιπα Σωματεία»

200 εκατομμύρια από την Περιφέρεια Αττικής, για τη 
στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων!

H Περιφέρεια Αττικής σε αυτή την ιδιαίτερη λόγω 
υγειονομικής κρίσης συγκυρία, στηρίζει τις μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. 

Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 
2014-2020) θα διαθέσει μέσω ειδικού προγράμματος  
200.000.000€, για να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης σε 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που 
επλήγησαν οι δραστηριότητες τους λόγω covid.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι 
από 5.000€ – 50.000€ και η περίοδος υποβολής των 
αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis  θα 
είναι από τις 12/10/2020 και ώρα 13.00 έως και την 
καταληκτική ημερομηνία 6/11/2020 και ώρα 15.00.  

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και 
τους όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης θα 
παρέχονται από το κεντρικό γραφείο πληροφόρησης 
του ΕΦΕΠΑΕ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 
10564 Αθήνα στο τηλ. 2130166100 και στο e-mail at-
tica-covid@elanet.gr .

Τη σχετική πρόσκληση υπέγραψε στα γραφεία της 
Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, 
παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αρμόδιου για θέματα ΕΣΠΑ Γ. Τσακίρη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε 
μεταξύ άλλων πως: «Δεν θα αφήσουμε καμία μικρή 
επιχείρηση της Αττικής μόνη σε αυτή την υγειονομική 
κρίση. Η Περιφέρεια θα σταθεί δίπλα τους»

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει η διοίκηση της Περιφέρειας σε έργα και παρεμβάσεις που ενισχύουν την 
ασφάλεια του οδικού δικτύου και αναβαθμίζουν την εικόνα της Αττικής, η Διεύθυνση Διαχ/σης Μητροπολιτικών 
Υποδομών, με εντολή του Περιφερειάρχη, εκτελεί από τις 28 Σεπτεμβρίου, σημαντικά έργα βελτίωσης και 
συντήρησης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού, προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα δίκτυο συνολικού μήκους 140 χλμ, αποτελούμενο από τον Βόρειο και Νότιο παράπλευρο 
οι οποίοι ξεκινάνε από τον Δήμο Μάνδρας και καταλήγουν στο Δήμο Κρωπίας, διασχίζοντας  πολλούς Δήμους, 
(Μάνδρας, Ασπροπύργου, Φυλής, Αχαρνών, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Αγιας Παρασκευής, 
Γλυκών Νερών, Παιανίας, Κρωπίας). 

Να σημειωθεί ότι, ενώ πρόκειται για ένα δίκτυο με μεγάλες ανάγκες, από το 2009 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει 
καμία προγραμματισμένη συντήρηση παρά μόνο σποραδικές αποκαταστάσεις φθορών.

Επιπρόσθετα υπάρχουν τμήματα του δικτύου τα οποία δεν είναι ασφαλτοστρωμένα. Μέχρι στιγμής έχουν 
εκτελεστεί εργασίες  σε συνολικό μήκος  περίπου 5 χιλ. στους Δήμους Φυλής και Αχαρνών και έπονται εργασίες 
στους Δήμους Μάνδρας –Ασπροπύργου – Αμαρουσίου.

Την τρίτη κατά σειρά ένταξη σε πράξη του 
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» εξασφάλισε ο 

Δήμος Αχαρνών και ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός. 
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για 

την «κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για 
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 
σχολικές μονάδες του Δήμου». Το έργο έχει συνολικό 
προϋπολογισμό 34.720 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ), ενώ φορέας υλοποίησής του είναι ο ίδιος ο 
Δήμος. Το ποσό προέρχεται εξ ολοκλήρου από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Μόλις τις προηγούμενες μέρες, υπενθυμίζεται ότι 
ο Δήμος είχε ενταχθεί σε δύο ακόμη πράξεις του 
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», εξασφαλίζοντας 
χρηματοδότηση 900.000 ευρώ για την αναβάθμιση 
των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης και 512.000 
ευρώ για την πυροπροστασία των σχολείων.

Η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα σημάνει 
την ολοκλήρωση ενός σημαντικού βήματος στον τομέα της 
διασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης των συμπολιτών 
μας στους χώρους των σχολείων. Οι κατασκευές θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
θέτουν οι αρμόδιοι φορείς και η κείμενη νομοθεσία για την 
προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε δημόσια κτίρια.

«Οφείλουμε στην πράξη να αποδεικνύουμε καθημερινά 
πως επενδύουμε με κάθε τρόπο στη δημιουργία του 
κατάλληλου και ασφαλέστερου περιβάλλοντος για 
τις μαθήτριες και τους μαθητές μας. Το συγκεκριμένο 
έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών των 
σχολικών μονάδων των Αχαρνών και δη στον τομέα 
της προσβασιμότητας», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός.

Τι έδωσε ο «Φιλόδημος ΙΙ» σε έργα στις  Αχαρνές 

Μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης ξεκίνησε 
η συντήρηση των παράπλευρων της Αττικής Οδού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
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Συνάντηση με τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού είχε 
ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
& Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός. Σκοπός της επίσκεψης του 
Διοικητή στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων,  ήταν η αναβάθμιση 
των Τοπικών Ιατρείων του ΙΚΑ σε Κέντρο Υγείας. 

Δήμαρχος και Διοικητής συμφώνησαν να προχωρήσουν 
άμεσα σε Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με την 
οποία οι Υπηρεσίες του Δήμου Φυλής θα αναλάβουν 
τον εξωραϊσμό και τη συντήρηση των ήδη υπαρχόντων 
κτιριακών υποδομών και η 2η ΔΥΠΕ  Πειραιώς κι Αιγαίου, 
τον Εξοπλισμό και τη Στελέχωση τους. Παράλληλα με 
την αναβάθμιση του Τοπικού Ιατρείου σύμφωνα με τη 
δέσμευση του κ. Χρήστου Ροϊλού, θα ξεκινήσει άμεσα  
η  διαδικασία για τη σύσταση του Κέντρου Υγείας  που 
για πρώτη φορά στην ιστορία των τοπικών Ιατρείων, θα 

αλλάξει Νομική μορφή. 
Μετά τη συνάντηση στο Γραφείο Δημάρχου οι κ.κ.  

Χρήστος Παππούς και Χρήστος Ροϊλός επισκέφθηκαν τις 
εγκαταστάσεις του ΙΚΑ όπου και περιηγήθηκαν στους 
χώρους από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Οι γιατροί ενημέρωσαν τον Διοικητή για τις ελλείψεις 
που υπάρχουν κι έλαβαν πάραυτα τη δέσμευση ότι μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, τα Ιατρεία θα αναβαθμιστούν 
ενώ ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και η διαδικασία για τη 
δημιουργία του Κέντρου Υγείας. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς από την πλευρά 
του, ζήτησε από τον Διοικητή το σημαντικό αυτό  έργο 
να προχωρήσει άμεσα, τονίζοντας πως οι Υπηρεσίες του 
Δήμου Φυλής θα συμβάλουν τα μέγιστα, στην υλοποίησή 
του.  

Σε Κέντρο Υγείας επιδιώκει να 
αναβαθμίσει το τοπικό Ιατρείο 

ο Δήμος Φυλής
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΑ και της 

Ανώνυμης Εταιρίας Μονάδων Υγείας, η οποία 
έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχειρίζεται την 
Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, υπέγραψαν 
ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της ΑΕΜΥ, Ευαγγελία Βελέντζα. 

Αντικείμενο του Μνημονίου, που υπογράφτηκε 
παρουσία των προέδρου και αντιπροέδρου της ΑΕΜΥ, 
Κύριλλου Παπακυρίλλου και Θεόδωρου Κουρτσούνη, 
αντίστοιχα και του Συντονιστή της Επιτροπής 
Διαχείρισης της Λειτουργίας, των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του «Ολυμπιακού Χωριού», Πέτρου 
Γαλάνη, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
υγείας στους αθλητές, αθλούμενους και χρήστες του 
αθλητικού κέντρου του Ολυμπιακού Χωριού. 
Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, εταιρία 

του υπουργείου Υγείας, δραστηριοποιείται 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 
2004, λειτούργησε την Ολυμπιακή Κλινική στο 
Ολυμπιακό Χωριό και διαθέτει, μεταξύ άλλων, 
άκρως οργανωμένο φυσικοθεραπευτήριο και κέντρο 
αποκατάστασης. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας 
και αναπτύσσει πιλοτικά προγράμματα παροχής 
πρόσθετων και εξιδεικευμένων υπηρεσιών υγείας.
Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας 

το Υφυπουργείο Αθλητισμού και η ΑΕΜΥ θα 
συνεργασθούν για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
από την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού προς 
τους αθλούμενους και τις οικογένειές τους, όπως 
επίσης και στην κάλυψη, με παροχή υπηρεσιών 
υγείας, διαφόρων αθλητικών διοργανώσεων στις 
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού.

Ενδεικτικά η ΑΕΜΥ αναλαμβάνει να παρέχει: 
* Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 

κάθε άλλη υπηρεσία (όπως π.χ. Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών) που παρέχεται στην Πολυκλινική 
του Ολυμπιακού Χωριού.

* Ειδική προνομιακή τιμή, ανταγωνιστική της 
ελεύθερης αγοράς για την Κάρτα Αθλητή, στη 
βάση των απαιτούμενων εξετάσεων, σε όλους 
τους μόνιμα αθλούμενους στις εγκαταστάσεις του 
Ολυμπιακού Χωριού, 
* Δημιουργία «πακέτων» προληπτικών 

εξετάσεων για συγκεκριμένα αθλήματα, που με 
ελκυστική τιμή θα ενδιαφέρουν τους συλλόγους 
που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις.
* Σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχείρισης της 

Λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Ολυμπιακού Χωριού, την προώθηση από αυτήν 
ειδικών προγραμμάτων ιατρικών εξετάσεων σε 
συνεργαζόμενους φορείς και εξετάσεις σύγχρονων 
προδιαγραφών σε ελκυστική τιμή.
* Κάλυψη, με παροχή υπηρεσιών υγείας, διαφόρων 

αθλητικών διοργανώσεων που θα διοργανώνονται 
στους χώρους του αθλητικού κέντρου του 
Ολυμπιακού Χωριού ή θα φιλοξενούνται εκεί.

Ο  Υφυπουργός Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε:
 «Σήμερα είναι μεγάλη χαρά, τόσο δική μου 
όσο και των στελεχών του Υπουργείου, διότι 
συνεχίζουμε μια συνεργασία η οποία είχε διακοπεί 
για πάρα πολλά χρόνια, ανεξήγητα, υπογράφοντας 
Μνημόνιο Συνεργασίας με τους εκπροσώπους 
της διοίκησης της Ανωνύμου Εταιρίας Μονάδων 
Υγείας. Καταρχάς για τους αθλούμενους και 
τους εργαζόμενους στο αθλητικό κέντρο του 
Ολυμπιακού Χωριού, με στόχο στη συνέχεια 
να επεκταθεί και στις υπόλοιπες αθλητικές 
εγκαταστάσεις του λεκανοπεδίου και μετέπειτα 
στην υπόλοιπη χώρα. 
Θα υπάρξει συνεργασία έτσι ώστε να παρέχονται 

όλες οι υπηρεσίες υγείας, αποκατάστασης και 
όλα όσα προσφέρει με πολλή ευσυνειδησία και 
συνέπεια το προσωπικό -ιατρικό, νοσηλευτικό, 
διοικητικό- της Πολυκλινικής, ώστε να έχουμε 
ακόμη μία υπηρεσία προς όφελος των αθλητών, 
μιας και ο προσανατολισμός μας είναι σαφής: 
Ενισχύουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, 
ενισχύουμε τους αθλητές που αποτελούν εκ των 
πραγμάτων τη βάση της πυραμίδας του αθλητικού 
οικοδομήματος της χώρας μας»

Η Ευαγγελία Βελέντζα, Διευθύνουσα Σύμβουλος 
ΑΕΜΥ δήλωσε:
«Στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει ο 

Υφυπουργός Αθλητισμού να αναβαθμίσει τους 
χώρους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα 
αθλητικά κέντρα, η Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων 
Υγείας έρχεται να συνεπικουρήσει το έργο του 
με την προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
υγείας στους αθλητές του αθλητικού κέντρου των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και όχι μόνο. 

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΜΥ και η Πολυκλινική της, 
με το εξειδικευμένο προσωπικό  σε θέματα         Ô

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο 
Λευτέρης Αυγενάκης με την ΑΕΜΥ 

Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού

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”

φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, 
λειτουργούσε και προσέφερε τις υπηρεσίες του 
στους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων το 
2004, για καλύτερη απόδοσή τους. Αυτή λοιπόν 
την προσπάθεια θέλουμε να τη συνεχίσουμε με 
τους αθλητές της περιοχής και όσο περισσότερο 
μπορούμε να ανοιχτούμε στην ευρύτερη κοινωνία 
την αθλητική, αλλά και στην κάθε οικογένεια του 
Ολυμπιακού Χωριού».

Ο Κύριλλος Παπακυρίλλου, Πρόεδρος ΑΕΜΥ 
δήλωσε:
«Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό που δίνει την 

ευκαιρία στην Πολυκλινική να ξαναγυρίσει στο 
φυσικό της αντικείμενο, όπως το 2004, οπότε 
ξεκίνησε να προσφέρει ιατροφαρμακευτικές 
υπηρεσίες στους αθλητές. Με τη συμφωνία 
αυτή προσφέρουμε ξανά εξαιρετικής ποιότητας 
υπηρεσίες στους αθλούμενους στις εγκαταστάσεις 
του Ολυμπιακού Χωριού».

Τέλος ο Πέτρος Γαλάνης, Συντονιστής της 
Επιτροπής Διαχείρισης της Λειτουργίας 
αθλητικών εγκαταστάσεων «Ολυμπιακού 
Χωριού»:
«Είναι μεγάλη μας τιμή που υπογράφεται αυτή 

η συμφωνία, είναι προς όφελος των αθλούμενων 
και της κοινωνίας του Ολυμπιακού Χωριού. 
Εμείς, ως διοίκηση του αθλητικού κέντρου 
του Ολυμπιακού Χωριού θα τη στηρίξουμε. 
Θα είμαστε δίπλα στην Πολυκλινική για να 
μπορέσουμε να ενισχύσουμε το έργο που θα 
κάνει».
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Η Πειραματική θεατρική  ομάδα «Παρ΄ 
ολίγον… Αυτόχειρες!» παρουσιάζεται 
στο κοινό ξανά και αυτή τη χρονιά, με 
την παράσταση «Το κτήνος» (thebeast),σε 
μια  σειρά παραστάσεων που θα 
πραγματοποιηθούν από τον μήνα Οκτώβριο, 
στο Αρχελάου Θέατρο (Αρχελάου και 
Σολομού 2 Θρακομακεδόνες /Αχαρνές.) 

Ένα ωμό θρίλερ με έντονα σουρεαλιστικά 
στοιχεία, έργο της ανερχόμενης 
συγγραφέως και σκηνοθέτιδας, Συραΐνας 
Κούτρα.

Η Πρεμιέραέχει προγραμματιστεί για 
το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 και θα 
ακολουθήσουν 5 παραστάσεις.

Ώρα έναρξης: 19:30
Ώρα προσέλευσης: 19:15
Η προσέλευση θα πραγματοποιηθεί 

αυστηρά και μόνο, μέσω κρατήσεων 
θέσεων.

Λίγα λόγια για το έργο:
Η Αφήγηση μιας σειράς φόνων, που 

διαπράχτηκαν από έναν νέο άντρα κατά 
συρροή δολοφόνο, ( 30-35) ο οποίος πάσχει 
από διασχιστική διαταραχή ταυτότητας/
Διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας 

(ΔΔΤ/ΔΔΠ), μετά την σύλληψη του και 
τον μετέπειτα εγκλεισμό του.

Λίγα λόγια για την ψυχική 
ασθένεια ΔΔΤ/DID

Η Διασχιστική Διαταραχή ταυτότητας 
(ΔΔΤ / DID) ή Διαταραχή Πολλαπλής 
Προσωπικότητας (ΔΠΠ / MPD) όπως 
ονομαζόταν παλαιότερα, ανήκει στην 
κατηγορία διασχιστικών ή αποσυνδετικών 
διαταραχών, μια κατηγορία ψυχικών 
ασθενειών που περιλαμβάνουν διαταραχές 
ή βλάβες της μνήμης, της επίγνωσης, 
της ταυτότητας ή/και της αντίληψης. Οι 
άνθρωποι με ΔΔΤ συχνά έχουν προβλήματα 
με την ταυτότητά τους και την αίσθηση της 
προσωπικής ιστορίας τους.

Η συγγραφέας και σκηνοθέτιδα 
Συραΐνα Κούτρα μέσα από λιτές γραμμές 
προσπαθεί να παρουσιάσει με ένα απλό 
τρόπο την διαστρεβλωμένη αίσθηση της 
συγκεκριμένης ασθένειας μέσα από τα 
μάτια ενός κατά συρροή δολοφόνου.

Ακατάλληλο για άτομα κάτω των 17 

Η Συράινα Κούτρα «ξαναχτυπά» 
με την Θεατρική Παράσταση «Το κτήνος» 

ΤΕΧΝΕΣ   

Η Συραΐνα Κούτρα γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στην Αθήνα, και 
από την εφηβεία της άρχισε να 
ασχολείται με την συγγραφή, το 
τραγούδι, τον στίχο αλλά και την 
ζωγραφική. Μετέπειτα καθώς 
εισχώρησε σε ερασιτεχνικές 
θεατρικές ομάδες την κέρδισε ο 
ρόλος του συγγραφέα/σκηνοθέτη.

Πολυσχιδής προσωπικότητα. 
Στην ηλικία  μόλις  των 19 ετών  

(εργαζόμενη  ήδη ως επαγγελματίας τραγουδίστρια) 
ιδρύει την πρώτη ερασιτεχνική της ομάδα η οποία 
είχε το όνομα «antivirus» και μετέπειτα ίδρυσε 
την πειραματική θεατρική ομάδα «Παρ΄ολίγον…
Αυτόχειρες!» την οποία ομάδα, διατηρεί έως 
σήμερα ως θεατρικό εργαστήρι, προσφέροντας 
αφιλοκερδώς την βασική θεατρολογική προσέγγιση 
και κινησιολογία μέσα από στο θέατρο, μέσα από 
την δική της οπτική γωνία.

     Άρχισε να γράφει και να σκηνοθετεί δικά 
της θεατρικά έργα (έχοντας στους κόλπους της 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιούς αλλά και 
ερμηνευτές καθώς και μουσικούς) άρχισε να ανεβάζει  
θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, σε διάφορους 
δημοτικούς χώρους δωρεάν, σε συνεργασία με  
φορείς  επάνω σε ευαίσθητα θέματα όπως ο ΟΚΑΝΑ, 
διέξοδος, Διεύθυνση κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Αχαρνών, με αθλητικούς συλλόγους , σχολεία 
δεύτερης ευκαιρίας, ΕΠΑΛ, Καπη κτλ… καθώς και 
πολλές παραστάσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 
(Δωρεές εσόδων στην Μητρόπολη Αθηνών μέσω 
παραστάσεων στο Αρχελάου θέατρο)   Συνεργασία 
με τον Δήμο Αχαρνών και με την ΔΕΑΔΑ (μετέπειτα 
ΔΗΚΕΑ  του Δήμου Αχαρνών).

   Τα τελευταία χρόνια  με την  ομάδα της αλλά και με 
εξωτερικούς συνεργάτες  (επαγγελματίες ηθοποιούς)  
συμμετέχει με έργα σε κείμενα και σκηνοθεσίας της 
ιδίας σε  διαγωνισμούς και διαφορά φεστιβάλ καθώς και 
παραστάσεις σε  γνωστά ιδιωτικά θέατρα  και πολυχώρους 

με πολύ καλή απήχηση στο κοινό ( soldout).
Τα τελευταία χρόνια έχει μια σταθερή συνεργασία 

με το θέατρο Αρχελάου θέατρο που εδρεύει στις 
Θρακομακεδόνες στον Δήμο Αχαρνών.

Ως επαγγελματίας ερμηνεύτρια, στο ενεργητικό 
της έχει πολλές συνεργασίες στον χώρο της 
ελληνικής μουσικής, με επώνυμους ερμηνευτές και 
μη, σε γνωστά κέντρα διασκεδάσεως  της Αθήνας 
αλλά και σε μεγάλες  πόλεις της.

Έχει δυο δικά της τραγούδια: Την «κινητήρια 
δύναμη» (Στίχοι/σύνθεση Καραευαγγέλου 
Δημήτρη) και το «Να είσαι εκει» σε στίχους δικούς 
της και σύνθεση επίσης του Δ. Καραευαγγέλου.
Πλέον ερμηνέυει επιλεγμένο ρεπερτόριο της 
αρεσκείας της, βασισμένο κυρίως σε ροκ μπλουζ 
τζαζ και ελληνικούς ρυθμούς…
Το κύριο επάγγελμα της είναι δημόσιος 
υπάλληλος.
Καλλιτέχνης 100% έχει  ακόμα στο ενεργητικό 
της : Στιχουργία, ποίηση, Εκθέσεις ζωγραφικής, 
κατασκευές, ζωγραφική σε γυαλί και ξύλο, 
σεμινάρια ξυλογλυπτικής και κεραμικής..

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

Γνωρίστε την «δικιά μας» Συράινα Κούτρα
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Της Βίκυ Καράμπελα – Μίχα
Τσάι παγωμένο με ιβίσκο

Υλικά
20 γρ. ιβίσκο, αποξηραμένο
250 γρ. νερό
1 μήλο πράσινο, κομμένο σε 
κυβάκια 1 εκ/
330 γρ. σόδα
χυμό λεμονιού, από 1 λεμόνι
2 φέτες λεμόνι
1/2 φλούδες αγγουριου
παγάκια
Εκτέλεση

Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε τον 
ιβίσκο μαζί με το νερό και βράζουμε σε 
μέτρια προς δυνατή φωτιά για 4-5 λεπτά. 
Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφήνουμε 
το τσάι να κρυώσει για 15 λεπτά και 
σουρώνουμε.

Προσθέτουμε το μήλο κομμένο σε 
κομμάτια, τη σόδα, τον χυμό και τις φέτες 
λεμονιού, τις φλούδες από το αγγούρι, 
και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.
Σερβίρουμε με παγάκια.

Σαλάτα Ασιατική
Υλικά
4 κολοκυθάκια
2 κρεμμύδια, ξερά
1 πιπεριά κόκκινη
2 κ.σ. ηλιέλαιο
50 γρ. ξύδι ρυζιού
1 κ.σ. μέλι
50 γρ. σάλτσα σόγιας
1 κ.γ. σησαμέλαιο
1 κ.γ. σουσάμι, καβουρδισμένο
1/4 κ.γ. μπούκοβο, για το σερβίρισμα 
Εκτέλεση

Κόβουμε τα κολοκυθάκια σε λεπτές 
ροδέλες τις μεταφέρουμε σε ένα μπολ.

Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες 
και τις ρίχνουμε στο μπολ μαζί με τις 
ροδέλες από τα κολοκυθάκια.

Κόβουμε την κόκκινη πιπεριά σε 

κυβάκια 1 εκ. και τα ρίχνουμε στο μπολ.
Σε ένα άλλο μπολ, ανακατεύουμε το 

ηλιέλαιο, το ρυζόξιδο, το μέλι, τη σόγια 
σως και το σησαμέλαιο, μέχρι να έχουμε 
ένα ομοιόμορφο dressing.

Προσθέτουμε το dressing στο μπολ με 
τα λαχανικά και ανακατεύουμε με μια 
ξύλινη κουτάλα.

Σερβίρουμε σε πιάτα και πασπαλίζουμε 
με το σουσάμι και το μπούκοβο.

Κοτόπουλο σε ασιατική σάλτσα
Υλικά
400 γρ. πατάτες baby
5 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κιλό φιλέτο 
μπούτι κοτόπουλου
αλάτι
πιπέρι
1 πιπεριά τσίλι, χωρίςσπόρια, κομμένη σε 
ροδέλες
1/2 ματσάκι μαϊντανό, μόνο τα φύλλα
1/2 ματσάκι κόλιανδρο, μόνο τα φύλλα
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 σκ. σκόρδο
2 κ.σ. χυμό λεμονιού
Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα με μπόλικοαλατισμ
ένονερόβράζουμε τις πατάτες, μέχρι για 
περίπου 20 λεπτά. 

Τις αφαιρούμεαπό την κατσαρόλα, 
τις αφήνουμε να στραγγίξουν, και 
ότανκρυώσουν, τις κόβουμε στη μέση. 

Βάζουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο σε ένα βαθύ 
τηγάνι και, αφούαλατοπιπερώσουμε  τα 
φιλέτα του κοτόπουλου, τα σοτάρουμε 
για 5 λεπτάαπό την κάθεπλευρά, μέχρι 
να ψηθούν. 

Τα αφαιρούμε από το τηγάνι και τα 
αφήνουμε μέσα σε ένα μπολ σκεπασμένο 
με αλουμινόχαρτο. 

Ξαναβάζουμε το τηγάνι στη φωτια 
́χωρίς να το καθαρίσουμε. 

Ρίχνουμε την πιπερια τσίλι μαζί με 1 κ.σ. 

ελαιόλαδο και σοτάρουμε τις πατάτες για 
3-4 λεπτά, μέχρι να πάρουνχρώμα.

Αλατοπιπερώνουμεελαφρώς και 
αφαιρούμε τις πατάτεςαπό το τηγάνι. 

Παράλληλα, βάζουμε στο πολυμηχάνημα 
με τα μαχαίρια το υπόλοιποελαιόλαδο, 
τον μαϊντανό, τον κόλιανδρο, το 
κρεμμύδι, το σκόρδο, τον χυμόλεμονιού 
και χτυπάμεκαλά, μέχρι να γίνουν μια 
πάστα. 

Σερβίρουμε το κοτόπουλο με τις πατάτες 
και την ασιατική σάλτσα

Μπανόφι σοκολάτας
Υλικά
250 γρ. μπισκότα 
50 γρ. βούτυρο
50 γρ. κουβερτούρα, 
ψιλοκομμένη
Γέμιση
800 γρ. dulcedeleche
1 πρέζα αλάτι
100 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη
Για τη σαντιγί
500 γρ. κρέμα γάλακτος 35%
1 κ.σ. ζάχαρη άχνη
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
Για το στήσιμο
 μπανάνες, ώριμες
1 κ.σ. χυμό λεμονιού
100 γρ. μπισκότα γεμιστά
Εκτέλεση
Ετοιμάζουμε το dulcedeleche.
Χτυπάμε πολύ καλά τα μπισκότα να 
γίνουν σκόνη.
Βάζουμε το βούτυρο να λιώσει
Όταν είναι έτοιμο, ρίχνουμε μέσα το 
τριμμένο μπισκότο. Ανακατεύουμε καλά 
με μια σπάτουλα. 
Όταν το μείγμα πάρει τη μορφή βρεγμένης άμμου 
αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα 50 
γρ. κουβερτούρα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα 
εκτός φωτιάς μέχρι η σοκολάτα να λιώσει και 
να πάει παντού. 

Στρώνουμε το μείγμα του μπισκότου στη 
βάση μιας στρογγυλής φόρμας  με τη 
βοήθεια ενός ποτηριού. Είναι απαραίτητο 
να κάνουμε χείλος γύρω γύρω και θέλει 
και πολύ καλό πάτημα.
Βάζουμε τη φόρμα στο ψυγείο και 
αφήνουμε να δέσει και να κρυώσει το 
μπισκότο, για 15-20 λεπτά. 
Βάζουμε ξανά, σε χαμηλή φωτιά. 
Αδειάζουμε τα ζαχαρούχα (dulcedeleche) 
που πια θα έχουν πάρει ωραία καρεμελένια 
γεύση και χρώμα. Ρίχνουμε 1 πρέζα αλάτι 
και τα 100 γρ. κουβερτούρα, αφαιρούμε 
από τη φωτιά και ανακατεύουμε, μέχρι 
το μείγμα να ομογενοποιηθεί. 
Βγάζουμε το μπισκότο από το ψυγείο, 
ρίχνουμε το μείγμα της καραμέλας πάνω στη 
βάση και το βάζουμε ξανά στο ψυγείο μέχρι 
να κρυώσει καλά, για περίπου 2-3 ώρες. 
Λίγο πριν σερβίρουμε, ετοιμάζουμε τις 
μπανάνες σε φέτες και ανακατεύοντας 
τες με τον χυμό λεμονιού, για να μη 
μαυρίσουν. 
Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με τη 
ζάχαρη άχνη σε σαντιγί μαζί με το 
εκχύλισμα βανίλιας.
Βάζουμε τις μπανάνες πάνω στο γλυκό 
και από πάνω βάζουμε τη σαντιγί. 
Σερβίρουμε με τριμμένα μπισκότα.
Για το σπιτικό dulcedeleche
Υλικά
180 γραμ. βούτυρο
180 γραμ. μαύρη ζάχαρη
2 συσκευασίες γάλα ζαχαρούχο
Εκτέλεση
Σπιτικό dulcedeleche
Λιώνουμε το βούτυρο και τη μαύρη 
ζάχαρη σε χαμηλή φωτιά μέχρι η ζάχαρη 
να λιώσει τελείως. Προσθέτουμε το 
ζαχαρούχο γάλα. Από την ώρα που θα 
πάρει βράση βράζουμε 6-7 λεπτά σε 
μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας μέχρι να 
πετύχουμε μια κρέμα καραμέλα γάλακτος 
πηχτή με σκούρο χρώμα.

MAGAZINO

Φθινοπωρινές συνταγές με άρωμα… Ασίας 
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