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Τα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ κλείνουν 
8 χρόνια & οι ιδιοκτήτες τους 

µας µιλούν για όλα!
ΣΕΛ.14-15

ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ: Μια γεμάτη μέρα στο Δήμο Αχαρνών Σελ. 25

Επίσκεψη ουσίας στον ∆ήµο 
Αχαρνών από την Βουλευτή 

Γεωργία Μαρτίνου
ΣΕΛ. 13 

∆εσµεύτηκε για άµεση 
αποκατάσταση  του ΙΝ 
Αγ. Βλασίου  ο Πέτσας

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 3

Π. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ερώτηση στην Βουλή για την Υπολειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων Αν. Αττικής Σελ. 12

ΣΕΛ. 16-17

ΣΕΛ. 22 

∆ροµολογήθηκε στο 
Υπουργείo Ανάπτυξης 
η ανέγερση 
Φοιτητούπολης 
στο ∆ήµο Φυλής

Εντυπωσιακή εκδήλωση για 
την καταπολέµηση της βίας

ΣΕΛ. 19

Σταµάτης Πουλής: 
Ο A΄ Επιλ. Βουλευτής 
Ν∆ σε µία εφ όλης 
της ύλης συνέντευξη 

4 σηµαντικά έργα 
υλοποιούνται τους επόµενους 
µήνες στο ∆ήµο Αχαρνών 
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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:
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Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα 
ή δελτία τύπου εκφράζουν μόνο την 
άποψη του γράφοντος και όχι απα-
ραίτητα των Εκδοτών. 

Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, 
ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά 
παράφραση ή διασκευή απόδοση 
του περιεχομένου της εφημερίδας με 
οποιοδήποτε τρόπο μηχανικό, ηλε-
κτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης 
ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή 
άδεια των εκδοτών. Νόμος 2121/1993 
και κανόνες 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

 Υποκριτές..
ευλαβικοί πιστοί με μεγάλους σταυρούς 

και σβήνοντας το κερί που ανάβεις 
κατασπαράζεις αθώες σάρκες 
καρδιές που δίνουν απλόχερα 

ότι δίδαξε Εκείνος 
τις πετάτε στην αρένα με τα λιοντάρια 

κλέβοντας τον οβολό των ταπεινών 
σκορπώντας τον στα πανηγύρια των αργιών 

την έβδομη μέρα 
πατώντας τις παπαρούνες του μόχθου 

ώρες που ο ήλιος καίει καταμεσής 
βροχής άδικα δάκρυα 

ποτίζουν το χώμα στο βωμό της θυσίας των
ανάσταση θα σημάνει όταν τρεις 

θα λαλήσει αλέκτωρ 
και πέρα φύγει η καταχνιά 

βγαίνοντας ήλιος υπέρλαμπρος 
ημέρα πρώτη 

μετά από την ανύψωση στους ουρανούς 
αφήνοντας πίσω τόσα μαρτύρια. 

Maria Anagnostopoulou 28-3-17

Σας ευχόμαστε 
από καρδιάς Καλή Ανάσταση 

με Υγεία & Ευημερία!

       ΣΚΕΨΕΙΣ
 Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου 

Μια ευχή για μια ψυχή 
Μια κραυγή χωρίς φωνή 
Συντροφιά μου το μελάνι 

Και ο λόγος στίχο φτιάχνει 
 

Έχω την καρδιά για πλώρη 
Και τον κόσμο για βαπόρι 

Ταξιδεύω στην ζωή 
Και η ψυχή με οδηγεί 

Ραγισμένη μου ζωή 
Του μυαλού μου η κραυγή 

Δίνω στην φυγή χαρά 
Ταξιδεύω στ’ ανοιχτά 

Άγια λέξη λησμονιά 
Γεμίζει αγάπη την καρδιά 

Στην ματιά γλυκό το δάκρυ 
Ανθρωπιά γεμάτη αγάπη 

Γλυκό τάμα προσευχή 
Να γλυκάνει η ψυχή 

Το χαμόγελο να πάρω 
Στην χαρά μου να σαλπάρω 

 ΠΟΙΗΜΑ
ΤΟΥ Νώντα Βρεττού

Ταξίδι της ψυχής μου

Ο Θείος λόγος και η θυσία της Σταύρωσης ας καθοδηγούν την κάθε σκέψη μας για να βλέπουμε πίσω με κατανόηση, μπροστά με ελπίδα, γύρω μας 
με αγάπη! 

Καλή Ανάσταση   Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και ομόνοια!

Κλήμης Κολιός -Κατερίνα Παπασταματίου & συνεργάτες
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Σημαντική συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών 

με τον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
για την ενίσχυση της αστυνόμευσης

�
Αργυρό βραβείο για 
τον Δήμο Αχαρνών 

στα «Best City 
Awards 2022»

Το «Αργυρό Βραβείο» των «Best City Awards 
2022», που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν καινο-
τόμα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί από Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις, 
απονεμήθηκε στον Δήμο Αχαρνών για την «Ανά-
πλαση πλατείας Προφήτη Ηλία Δήμου Αχαρνών με 
ανάδειξη νέας χρήσης», στην κατηγορία «Υποδομές 
και Αστική Ανάπλαση».

Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός 
στην τελετή απονομής των «Best City Awards», που 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 10 
Μαρτίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, συνο-
δευόμενος από τους Αντιδημάρχους Γιώργο Πετάκο 
και Νίκο Δαμάσκο.

«Το αργυρό βραβείο «Best City Awards» για την 
Ανάπλαση πλατείας Προφήτη Ηλία με ανάδειξη νέας 
χρήσης καταδεικνύει τη συστηματική δουλειά που 
γίνεται από τους αντιδημάρχους και τους υπαλλή-
λους για τη βελτίωση και ανάπλαση των υποδομών 
της πόλης.Ο Δήμος Αχαρνών με αφορμή τη λειτουρ-
γία των κοινωνικών δομών: Κοινωνικού Παντοπω-
λείου και Κοινωνικού Φαρμακείου, στον Προφήτη 
Ηλία προχώρησε στην ανάπλαση της πλατείας που 
βρίσκεται στην περιοχή και ταυτόχρονα στον εξω-
ραϊσμό του άλσους που άπτεται των κτιρίων.Στόχος 
ήταν να αναδειχθεί ο χώρος ως κέντρο κοινωνικής 
προσφοράς, όπου αναμένεται να αναπτυχθούν κι άλ-
λες δομές αλληλεγγύης του Δήμου.

Θέλω να ευχαριστήσω τις Διευθύνσεις Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Τεχνικών Έργων, Καθαριότητας, Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Περιβάλλοντος 
καθώς επίσης και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση Αχαρνών συνέδραμαν με προσωπικό και μέσα 
και δημιούργησαν μια νέα πλατεία», αναφέρει ο Δή-
μαρχος Αχαρνών.

Επισημαίνεται ότι τα «Best City Awards» ανα-
δεικνύουν κάθε χρόνο τις κορυφαίες πρακτικές και 
λύσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και διοργανώ-
νονται από την εταιρεία Boussias υπό την αιγίδα της 
ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας Αττικής.

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικο-
νόμου επισκέφθηκε την ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός μαζί με 
τον αντιδήμαρχο και επικεφαλής της 
επιτροπής αντεγκληματικής πολιτι-
κής, Στάθη Τοπαλίδη και το μέλος 
της, Γιώργο Κουλόγιαννη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης 
βρέθηκαν τα θέματα που απασχο-
λούν το Δήμο σε επίπεδο ασφάλειας 
και αστυνόμευσης. Κορυφαίο όλων 
η ενίσχυση του Τμήματος Ασφαλεί-
ας και του Αστυνομικού Τμήματος 
της περιοχής με προσωπικό, οχή-
ματα και εξοπλισμό. Ο Δήμαρχος 
Αχαρνών ζήτησε την άμεση ενίσχυ-
ση των υποστελεχωμένων τμημά-
των με προσωπικό που θα υπηρετεί 
σταθερά στην περιοχή. 

Το δεύτερο θέμα που έθεσε ο Δή-
μαρχος Σπύρος Βρεττός και τα μέλη 

της επιτροπής ήταν η αναδιάταξη 
του επιχειρησιακού σχεδιασμού  
και η αύξηση της αστυνόμευσης 
στην πόλη για να ελεγχθεί και να 
περιοριστεί η παραβατικότητα.

Επιπλέον, συζητήθηκε η εξέλιξη 
στο θέμα της μεταφοράς των Αστυ-
νομικών υπηρεσιών στο εγκαταλε-
λειμμένο σχολείο της Αυλίζας. 

Από την πλευρά του ο Αν. Υπουρ-
γός ΠροΠο άκουσε με αυξημένη 
προσοχή τα αιτήματα της αντιπρο-
σωπείας του Δήμου και ανέφερε ότι 
σύντομα θα πραγματοποιηθεί διευ-
ρυμένη σύσκεψη προκειμένου να 
ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις 
για μεγαλύτερη αστυνόμευση στην 
περιοχή.

Η οικονομική κατάσταση των δήμων της Ανατολικής Αττικής 
στο επίκεντρο συνάντησης των δημάρχων της περιοχής

Το «παρών» στη συνάντηση των Δημάρχων της Ανατο-
λικής Αττικής, την Τρίτη 22 Μαρτίου, στον Δήμο Ωρωπού 
έδωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός,  ο οποίος 
είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους συναδέλφους του 
κοινά θέματα που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών 
του ρεύματος και των καυσίμων.

Οι παριστάμενοι επισήμαναν ότι τα λειτουργικά έξοδα 
των δήμων της Ανατολικής Αττικής, λόγω της έκτασής 
τους, έχουν αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας της αύξησης του 
κόστους στην ενέργεια και στα καύσιμα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι οι Δήμοι χωρίς να μειώσουν τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες προς τους πολίτες τους καλούνται  να ανταπε-
ξέλθουν στις αυξήσεις, οι οποίες στην ενέργεια ξεπερνούν 

το 300% και στα καύσιμα το 40%.
Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της εποικοδο-

μητικής συνάντησης θα μεταφερθούν στο Υπουργείο 
Εσωτερικών,στην Κ.Ε.Δ.Ε., την Π.Ε.Δ.Α και σε όλους 
τους αρμόδιους φορείς.

“Επιδιώκουμε την ανάπτυξη των πόλεων μας με σύγ-
χρονα έργα και ταυτόχρονη στήριξη των κοινωνικά ευ-
άλωτων ομάδων. Μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες και 
συνεργαζόμαστε για το καλό των πόλεων μας. Ενώνουμε 
τις δυνάμεις μας για μια Αυτοδιοίκηση με οικονομική και 
διοικητική αυτοτέλεια.”, τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι: Ωρωπού Γι-
ώργος Γιασημάκης, Σπάτων Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρ-
κου, Λαυρεωτικής Κερατέας Δημήτρης Λουκάς, Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Μαρα-
θώνος Στέργιος Τσίρκας, Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, Διο-
νύσου Γιάννης Καλαφατέλης, Κρωπίας Δημήτρης Κιού-
σης, Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου και Παιανίας Ισίδωρος 
Μάδης. Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων απουσίασαν 
ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κώστας Αλαγιάν-
νης, Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος και Ραφήνας Πικερ-
μίου Ευάγγελος Μπουρνούς.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Δημήτρη Στα-
μάτη πραγματοποίησαν  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Βρεττός και ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών Γιάννης Δημητρακόπουλος.

Ο Δήμος Αχαρνών όπως και οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας, αντιμετωπίζει μεγάλα 
οικονομικά προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν, στη συνέχεια αυξήθηκαν κατά 
την περίοδο του κορονοϊού και γιγαντώθηκαν τώρα με τον Πόλεμο στην Ουκρανία και 
τις τεράστιες αυξήσεις στα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ατζέντα της συζήτησης, η οποία έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, περιλάμβανε όλα τα 
θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, τη ρύθμιση των δανείων που έχει 
«κληρονομήσει» η Δημοτική Αρχή και ταλανίζουν τον Δήμο, καθώς επίσης και τους 
τρόπους με τους οποίους το Ταμείο μπορεί να βοηθήσει τους Δήμους σε μια δύσκολη 
περίοδο για τους δήμους!

Ο Αντ. Οικονομικών Μιχάλης Βρεττός στο 
Παρακαταθηκών για τα οικονομικά του Δήμου
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Δύο νέες εργολαβίες, που υπογράφηκαν πριν λίγες ημέ-
ρες από τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό, επιβεβαιώνουν τη 
θέληση της δημοτικής αρχής να βελτιωθεί το απαρχαιω-
μένο οδικό δίκτυο της πόλης συστηματικά και με προ-
διαγραφές που θα εξασφαλίζουν την ποιότητα και την 
αντοχή του. 

Η γραφειοκρατία που μέχρι πρότινος εμπόδιζε την άμε-
ση έναρξη των έργων έχει αντιμετωπιστεί καθώς τα έργα 
οδοποιίας πραγματοποιούνται με ιδίους πόρους του Δή-
μου με αποτέλεσμα να επισπεύδονται οι διαδικασίες. 

Οι δύο εργολαβίες οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα αφο-
ρούν στην ασφαλτόστρωση δρόμων του Κέντρου των 

Αχαρνών όπως και την  ανακατασκευή και απόξεση οδο-
στρωμάτων  του οδικού δικτύου. Εξάλλου, τις επόμενες 
ημέρες θα υπογραφεί η σύμβαση για την οδοποιία στην 
Αγριλέζα καθώς και μια δεύτερη σύμβαση σε Πανόραμα 
– Μπόσκιζα – Αγία Παρασκευή.

Στο τεχνικό πρόγραμμα του τρέχοντος έτους έχουν εγ-
γραφεί περί τα 6.000.000 € για οδοποιίες, ενώ η τεχνική 
υπηρεσία έχει έτοιμες μελέτες για Θρακομακεδόνες και 
τις υπόλοιπες πολεοδομικές ενότητες του δήμου μας.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος υπέγραψε δύο ακόμη εργολα-
βικές συμβάσεις. Η πρώτη αφορά στην Αντικατάσταση 
αρμού συστολοδιαστολής στη γέφυρα της Δεκελείας. 

Ένα έργο που καθυστερούσε μπαίνει πλέον στη
φάση της υλοποίησης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νι-

κόλαο Δαμάσκο να επιβλέπει την όλη διαδικασία. 
Η δεύτερη αφορά την υπογραφή της αναβάθμισης και 

συντήρησης των κλειστών γυμναστηρίων του Δήμου 
Αχαρνών. Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει με ιδίους 
πόρους και το υπόλοιπο ποσό από το Πρόγραμμα “Φι-
λόδημος ΙΙ”.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Αχαρνών: «Κάθε μέρα 
βάζουμε κι ένα λιθαράκι, αξιοποιώντας με σύνεση τους 
πόρους προς όφελος όλων των δημοτών και της ασφάλει-
ας που προέχει στις μέρες μας».

Τέσσερα σημαντικά έργα υλοποιούνται τους επόμενους μήνες στο Δήμο Αχαρνών 
"Μπαράζ"υπογραφών από τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό 

για οδοποιίες και αναβάθμιση αθλητικών χώρων
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Kατέχοντας ένα σημαντικό ποσοστό της αγοράς, εξυ-
πηρετώντας με τις υπηρεσίες που προσφέρει, δή-
μους, σχολικά κτήρια, επαγγελματικούς χώρους 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρτοποιεία, ζα-
χαροπλαστεία, catering, εργαστήρια ζύμης, 
εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, bar,σχολικά 
κυλικεία, καντίνες, κτήματα δεξιώσεων, αί-
θουσες δεξιώσεων, κλπ), εταιρίες, γραφεία, 
βιομηχανίες, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις φύλα-
ξης κατοικίδιων, κτηνιατρεία, κινηματογράφους, 
αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα 5×5, σχολές χο-
ρού, γυμναστήρια κλπ), νοσοκομεία κ.λ.π.
Στόχος μας παραμένει η διατήρηση της υψηλής κατάταξής μας 

μεταξύ των εταιριών του τομέα μας και η επέκταση των δραστηριο-
τήτων μας σε ευρύτερο πλαίσιο με την ίδια επιτυχία.
Υποχρέωση μας η Δημόσια Υγεία όχι μόνο των ατόμων που 

εργάζονται στο χώρο μας και των πελατών μας αλλά και το πε-
ριβάλλον στο οποίο βιώνουμε.

Μετά από 23 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο 
αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε ένα μεγάλο δη-

μόσιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την αμέριστη εμπιστοσύνη 
που μας δείξατε! Μας δίνετε την δύναμη να συ-
νεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο πάθος και ερ-
γατικότητα! 

Η «Ασκληπιός» από το 1999 
κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις 
πιο αξιόλογες εταιρίες στο χώρο της

Η εταιρεία ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 
σας εύχεται 

ολόψυχα ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
Χρόνια Πολλά 

με υγεία και ασφάλεια σε όλους!

Με εκτίμηση,
Σπυρίδων Δαμάσκος

Director Asklipios

Σπιτάκια σε αδέσποτες 
γατούλες από την «Κλίμα-

κα» στον Δήμο Αχαρνών

Δέκα αυτοσχέδια σπιτάκια για τις αδέσποτες γά-
τες του Δήμου Αχαρνών παρέλαβε από τον φορέα 
“ΚΛΙΜΑΚΑ”ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Αδέ-
σποτων Ζώων Άγγελος Αραμπατζής και υπάλλη-
λοι του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 
»Ευχαριστούμε τους ενοίκους του Οικοτροφείου 

“ΟΙΝΗΙΔΑ”για τις μικρές δημιουργίες τους  με τη 
μεγάλη, όμως,  σημασία για τα ζωάκια της πόλης 
μας!!» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος. 

Σε 29ο νηπιαγωγείο και Βαμβακάρειο 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δ. Αχαρνών 

«Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική ασφάλεια»
Στο Βαμβακάρειο Ίδρυμα και στο 

29ο νηπιαγωγείο βρέθηκαν Δημοτι-
κοί Αστυνόμοι και ο αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος Μιχάλης Βρεττός , στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος  «Κυκλοφοριακή αγωγή και 
Οδική ασφάλεια».

Το πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει 
εξ ολοκλήρου η Δημοτική Αστυνο-
μία του Δήμου μας έχει λάβει την 
έγκριση του υπουργείου Παιδείας 
και ενημερώνει τα παιδιά μας για τις 
βασικές αρχές οδικής ασφάλειας και 
της σωστής κυκλοφοριακής συμπε-
ριφοράς.

Τόσο τα παιδιά του νηπιαγωγείου 
όσο και οι φιλοξενούμενοι του Βαμ-
βακάρειου συμμετείχαν με ενθουσι-
ασμό στη διαδικασία και δήλωσαν 
συμμετοχή στο διαγωνισμό του προ-
γράμματος, προσφέροντας τις δικές 
τους δημιουργίες.Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι στο τέλος της περιόδου θα 
πραγματοποιηθεί έκθεση με τα έργα 
των σχολικών μονάδων που έλαβαν 
μέρος στο πρόγραμμα.

 «Μέσω του προγράμματος επιδιώ-

κουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 
συζητήσουν για την οδική ασφάλεια 
και να εξοικειωθούν με τις βασικές 
αρχές κυκλοφοριακής αγωγής», το-
νίζει ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός. Άλλωστε η οδική ασφάλεια 
των δημοτών αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα για τον Δήμο Αχαρνών 
και σε αυτό το πλαίσιο ο Αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Δη-
μοτικής Αστυνομίας κ.Μ. Βρεττός 
φροντίζει για συνεχείς δράσεις. 

Πληροφορίες σχετικά με το πρό-
γραμμα μπορείτε να βρείτε στο 
τηλέφωνο της Δημοτικής Αστυ-
νομίας (Τμήμα Αστυνόμευσης)  
210 2415472 ή μέσω mail: info@
acharnes.gr.
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Ένα βήμα πριν την αποκατάσταση του βρίσκεται 
ο καθεδρικός Ιερός Ναός Αγ. Βλασίου Αχαρνών, 
καθώς η επίσκεψη του Αν. Υπουργού Εσωτερι-
κών Στέλιου Πέτσα την Κυριακή της Σταυροπρο-
σκυνήσεως στις Αχαρνές αναπτέρωσε την ελπίδα 
όλων. 
Ο Υφυπουργός, που δεν βρέθηκε τυχαία στον 

Δήμο Αχαρνών, λίγο μετά την δοξολογία στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, συνομίλησε 
στην κεντρική πλατεία με τον Δήμαρχο Αχαρνών 
Σπύρο Βρεττό, τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών 
&Πετρουπόλεως κκ. Αθηναγόρα και στελέχη της 

δημοτικής αρχής, για τη χρηματοδότηση της απο-
κατάστασης του Ιερού Ναού που υποστεί ζημιές 
από τον σεισμό της της 19ης Ιουλίου του 2019.
Ο κ. Πέτσας δήλωσε πως μετά την κατάθεση 

ώριμης μελέτης από τον Δήμο Αχαρνών, η αδει-
οδότηση της Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών 
του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών ανα-
μένεται εντός του Απριλίου. Η είδηση χαροποίη-
σε τους παρευρισκόμενους που αμέσως την μετέ-
φεραν στους πιστούς. 

Και ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος 
Παππούς στηρίζει την προσπάθεια 

Στέλιου Πέτσα - Αθηναγόρα - Βρεττού
Τους έντονους δεσμούς που ενώνουν τον Δήμο 

Φυλής με τον Δήμο Αχαρνών, πολύ περισσότερο 
από άλλους γειτονικούς δήμους, τους γνωρίζουμε 
χρόνια. Με την παρουσία του την Κυριακή της 
Σταυροπροσκυνήσεως ο Δημαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς στον δήμο Αχαρνών έδειξε έμπρα-
κτα και την στήριξη του στις προσπάθειες που κα-
ταβάλει ο Μητροπολίτης κκ. Αθηναγόρας και η 
δημοτική αρχή στην αποκατάσταση του Αγ. Βλα-
σίου. Συνομίλησε για αρκετή ώρα με τον Υφυ-
πουργό κ Πέτσα για το δίκαιο αίτημα αποκατάστα-
σης του ναού όμως δεν λησμόνησε να αναφερθεί 

και σε πολλά από τα θέματα που βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα στον Δήμο Φυλής. Κάτι που μετά 
το πέρας της συζήτησης φάνηκε πως βρίσκονται 
σε πολύ καλό δρόμο καθώς ο Αν. Υπουργός Εσω-
τερικών κ. Πέτσας έδειξε πως αναγνωρίζει πως οι 
δυο δήμοι χρειάζονται την ομπρέλα της πολιτεί-
ας κάνοντας πράξη έργα μεγάλης σημασίας για 
τους δημότες! Έτσι και ο Δήμος Φυλής φάνηκε 
πως είχε μια άκρως εποικοδομητική συζήτηση με 
έναν  Υπουργό της Κυβέρνησης που δείχνει από 
την πρώτη στιγμή πως εκτιμά το έργο το τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Δεσμεύτηκε για άμεση αποκατάσταση του ΙΝ 
Αγ. Βλασίου ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας

Χρόνια πολλά 

& Καλή Ανάσταση
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1. Κωστή Παλαμά 6, Καματερό 210.2387925   2. Λ. Φυλής 223, Καματερό 210.2320498 
3. Λ. Φιλαδελφείας 133, Κ. Αχαρναί 210.2447879   4. Τσούντα 43, Αθήνα 210.2287152

5. Λ. Πετρουπόλεως 61, Ίλιον 210.2633056  6. Θρασυβούλου & Καζαντζίδη 132, Ασπρόπυργος 210.5575530
7. Στουρνάρη 49Α, Αθήνα 210.3809508  8. Λ. Λιοσίων 222, Αθήνα 210.8313980

9. Αγίων Αναργύρων 22, Άγιοι Ανάργυροι 210.2611237 10. Λ. Φυλής 320, Άνω Λιόσια 210.2483033
11. Α. Παπανδρέου 96, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη 2310.705031 12. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Αχαρναί 210.0106773

13. Λ. Λαυρίου 108, Παιανία 210.6646618  14. Ιωάννου Φωκά 91, Γαλάτσι 210.2919419
15. Παναγή Τσαλδάρη 63, Νίκαια 210.4907070 

Το νέο κατάστημα BERRY’S στην πλατεία Καράβου, 
στην «καρδιά» των Αχαρνών, είναι γεγονός!

 Τα BERRY’S εγγυώνται ακαταμάχητο καφέ και πλούσια γκάμα γευμάτων: 
λαχταριστά burgers, κλαμπ σάντουιτς, κρέπες και ολόφρεσκα snacks!

 Με ένα τηλεφώνημα, η καθημερινή σας απόλαυση 
έρχεται άμεσα και με ασφάλεια στον χώρο σας!

Καταστήµατα BERRYS
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Συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Αναπλ. 
Τομεάρχης Πολιτισμού της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτι-
κή Συμμαχία και βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Πάνος 
Σκουρολιάκος, με την οποία καλούσε τον Υπουργό Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης να απαντήσει «τι σκοπεύει να κάνει 
ως πολιτική ηγεσία για να αποκαταστήσει την εύρυθμη 
λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων της Ανατολι-
κής Αττικής έτσι ώστε να πάψει η ταλαιπωρία των πολιτών 
αλλά και των εργαζομένων σ’ αυτά».

Αφορμή για να κατατεθεί η Επίκαιρη Ερώτηση στάθηκε 
το γεγονός ότι έγινε αποδέκτης πολλών διαμαρτυριών από 
κατοίκους της Ανατολικής Αττικής για την κατάσταση που 
επικρατεί στα Κτηματολογικά Γραφεία της περιοχής.

Πολίτες αλλά και εργαζόμενοι σε όλα τα Κτηματολογικά 
Γραφεία της Ανατολικής Αττικής διαμαρτύρονται, καθώς 
διαπιστώνουν δυσλειτουργία τους, την οποία αποδίδουν 
στην υποστελέχωση των Γραφείων και σε αδιαφορία της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Πολίτες που αντιμετω-

πίζουν τεράστιες ουρές, εργαζόμενοι χωρίς τα στοιχειώδη 
– ελλείψεις και σε φωτοτυπικό χαρτί – που όμως κατα-
βάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διορθωθούν τα 
λάθη που έχουν προκύψει κατά την περίοδο των κτηματο-
λογικών δηλώσεων και έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη 
ταλαιπωρία των συμπολιτών μας.

Στην απάντησή του ο Υπουργός αποδέχθηκε ότι υπάρ-
χουν προβλήματα στη λειτουργία των Κτηματολογικών 
Γραφείων, όχι μόνο της Αττικής, αλλά όλης της χώρας. Τα 
προβλήματα, είπε, αφορούν και στην έλλειψη προσωπι-
κού και σε ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή. Για όλ’ 
αυτά τα προβλήματα, βεβαίως, ευθύνεται η προηγούμενη 
κυβέρνηση!

Στη δευτερολογία του ο κ. Σκουρολιάκος δεν άφησε 
ασχολίαστη την τοποθέτηση του Υπουργού, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά ότι είναι γνωστό πλέον ότι, για τους κυβερ-
νώντες, η πηγή των προβλημάτων του ελληνικού κράτους 
από το 1830 ως σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επεσήμανε τα προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
στην Ανατολική Αττική σε μια σειρά περιοχών και τις δι-
εκδικήσεις που προβάλλει το κράτος και η Εκκλησία σε 
τεράστιες εκτάσεις της Ανατολικής Αττικής σε συνδιασμό 
με την απουσία δασικών χαρτών.

Ζήτησε από τον Υπουργό να πάει με το ιδιωτικό του αυ-
τοκίνητο να ελέγξει την κατάσταση που επικρατεί στα Κτη-
ματολογικά Γραφεία, διότι τον πληροφόρησαν λάθος ότι το 
τελευταίο χρονικό διάστημα τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν 
μετά από κάποιες παρεμβάσεις του. Θα διαπιστώσει ότι πο-
λίτες και επαγγελματίες είναι εξαγριωμένοι σε βαθμό που 

χρειάστηκε η αστυνομία για να επιβάλει την τάξη, όπως 
έγινε στην περίπτωση της Θεσ/νίκης και του Κορωπίου.

Στις Αχαρνές, το Κορωπί, την Κερατέα, αλλά και σε άλλα 
Γραφεία χρειάζονται 3-4 μήνες διότι υπάρχει υποστελέχω-
ση, είπε.

Ανέδειξε τα προβλήματα των Κτηματολογικών Γραφεί-
ων, όπως: από 100 άτομα προσωπικό στην Αττική, έμειναν 
40, έλλειψη προϊσταμένων λόγω αδιαφορίας των υπηρε-
τούντων υπαλλήλων να καταλάβουν τη θέση, είτε λόγω 
μη ικανοποιητικού επιδόματος θέσης, είτε λόγω αυξημέ-
νης ευθύνης, οι εργαζόμενοι αγοράζουν οι ίδιοι toner και 
χαρτί, χειρίζονται απαρχαιωμένους Η/Υ και εκτυπωτές, 
τα τηλεφωνικά κέντρα δεν λειτουργούν και οι υπάλληλοι 
χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους τηλέφωνα, δικηγόροι, 
συμβολαιογράφοι, μηχανικοί φέρνουν δικό τους φωτο-
τυπικό χαρτί για να κάνουν τις απαραίτητες εκτυπώσεις, 
υπάλληλοι που αναφέρονται σ’ αυτές τις ελλείψεις, καλού-
νται σε απολογία.

Καταλήγοντας ο κ. Σκουρολιάκος τόνισε ότι το υπό συζήτη-
ση θέμα είναι τεράστιο, αυτή η κυβέρνηση δεν επέδειξε κανέ-
να ενδιαφέρον, παρά μόνο αρκείται στη μετάθεση ευθυνών.

Στη δευτερολογία του ο Υπουργός αποδέχθηκε ότι στα 
Κτηματολογικά Γραφεία επικρατεί μία κατάσταση που δεν 
τιμά τη χώρα, ότι τα προβλήματα αφορούν το σύνολο, σχε-
δόν, των Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας και ότι δεν 
έχει πρόβλημα να αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτά. Έδωσε 
υποσχέσεις ότι θα γίνουν τα απαραίτητα για να εξομαλυν-
θεί η κατάσταση, χωρίς να αποφύγει και πάλι την μετάθε-
ση ευθυνών.

 Π. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ερώτηση στην Βουλή για την Υπολει-
τουργία των Κτηματολογικών Γραφείων Ανατολικής Αττικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ    
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Μία ακόμη εποικοδομητική επίσκεψη σε Δήμο της 
περιφέρειας της πραγματοποίησε η Βουλευτής της 

ΝΔ κ. Γεωργία Μαρτίνου. Η κ Μαρτίνου έχει συνηθίσει να 
εξασκεί τα βουλευτικά της καθήκοντα δίχως επάρσεις και 
τυμπανοκρουσίες, αντιθέτως προτιμά τις χαμηλών τόνων 
συναντήσεις από τις οποίες στόχο έχει την ενημέρωση της 
για όλα όσα ταλαιπωρούν τους πολίτες και την άμεση εξεύ-
ρεση λύσεων! Αυτή την φορά η κ. Μαρτίνου επισκέφτηκε 
τον Δήμο Αχαρνών. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Σπύ-
ρο Βρεττό όπου ενημερώθηκε για τρέχοντα ζητήματα. 

“Με μεγάλη μου χαρά υποδέχτηκα σήμερα στο Δημαρχείο 
τη βουλευτή κ. Γεωργία Μαρτίνου.  Βρίσκεται πάντα στο 
πλευρό μας και συνδράμει σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε 

για να μπορέσουμε να βάλουμε τον Δήμο μας στο δρόμο του 
εκσυγχρονισμού. Η συνεργασία μας θα συνεχιστεί πάντα 
προς όφελος των Αχαρνών” δήλωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών. 

Στην συνέχεια η κ. Μαρτίνου συναντήθηκε με τον Αντι-
δήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχάλη Βρεττό όπου αντήλλα-
ξαν απόψεις τόσο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και 
για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών: “Σή-
μερα μας επισκέφθηκε στο γραφείο μου η αγαπημένη φίλη 
Βουλευτής Αττικής Γεωργία Μαρτίνου. 

Την ενημερώσαμε πλήρως για την οικονομική κατάστα-
ση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Αχαρνών καθώς και για 
τους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον.

Η Γεωργία, πριν απ´ τις επιτυχημένες της θητείες ως Βου-

λευτής, είχε διατελέσει Αντιδήμαρχος οπότε αντιλαμβάνε-
ται πλήρως τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας.

Εκτός των άλλων, της εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου 
για την προσφορά της οικογένειάς της προς την Ελληνική 
κοινωνία” δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός. 

Τέλος, η κ. Μαρτίνου επισκέφτηκε την Τοπική Οργά-
νωση της ΝΔ στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών όπου 
συζήτησε για αρκετή ώρα με τα στελέχη της για τα προ-
βλήματα της πόλης. 

 Επίσκεψη ουσίας στον Δήμο Αχαρνών 
από την Βουλευτή της ΝΔ Γεωργία Μαρτίνου

Τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας χειρουργείων του Θρι-
ασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας, πραγματοποιήθηκαν το 
πρωί της Δευτέρας, 4 Απριλίου.

Η ανακατασκευή και παράδοση της πτέρυγας αποτέλε-
σε Δωρεά του μεγάλου Εθνικού Ευεργέτη κ. Αθανασίου 
Μαρτίνου και της συζύγου του Μαρίνας! Μια ακόμη δω-
ρεά του εθνικού μας ευεργέτη που έχει ένα και μόνο γνώ-
μονα, τον άνθρωπο! Η δωρεά άγγιξε που τα 5 εκ. ευρώ 
και δίνει κυριολεκτικά ανάσα όχι μόνο στους κατοίκους 
της Δυτικής Αττικής αλλά σε ολόκληρο το εθνικό σύστη-
μα υγείας!!! 

Στα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του 
κ Αθανάσιου Μαρτίνου, παρευρέθηκαν επίσης ο Δή-
μαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, ο Υπουργός 
Υγείας, Θανάσης Πλεύρης, η αναπληρώτρια Υπουργός, 
Μίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός 
Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, ο Αντιπρόεδρος της 
Βουλής, Θανάσης Μπούρας, ο Γραμματέας της Βουλής, 

Βαγγέλης Λιάκος και ο Αντιπεριφερειάρχης Δ. Αττικής, 
Λευτέρης Κοσμόπουλος.

Το Θριάσιο Νοσοκομείο όντας σε κομβικό σημείο, 
τόσο από πλευράς οδικών αρτηριών όσο και από πλευ-
ράς ελικοδρομίου και αεροδρομίου αλλά και στην καρδιά 
της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας, απέκτησε 

κορυφαίες εγκαταστάσεις, όσον αφορά στα χειρουργεία, 
ενώ σε συνδυασμό με το Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων, 
οι εγκαταστάσεις του είναι μοναδικές στην Ελλάδα.

Εμείς από την πλευρά μας έχουμε να πούμε ένα ταπεινό 
αλλά μέσα από την καρδιά μας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον κύριο 
και την κυρία Μαρτίνου για όλα όσα κάνουν! 

Νέα πτέρυγα χειρουργείων στο Θριάσιο Νοσοκομείο 
Δωρεά του Αθανάσιου & της Μαρίνας Μαρτίνου!
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Κλείνουν 8 χρόνια και μας μιλούν για όλα!

Τα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ τα τελευταία χρόνια έχουν ταυ-
τιστεί με τις λέξεις ποιότητα, απόλαυση, γευστικός 
προορισμός. Οι περισσότεροι νιώθουμε πλέον πως 
τα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ βρίσκονται στην ζωή μας από… 
πάντα και όμως τον Μάρτιο έκλεισαν 8 χρόνια πα-
ρουσίας! Ποιοι κρύβονται πίσω από το επιτυχημέ-
νο αυτό εγχείρημα; Ποιοι σκέφτηκαν για τον Δήμο 
Αχαρνών, το πιο απλό, να δημιουργήσουν έναν κα-
λαίσθητο, προσεγμένο χώρο, που να προσφέρει την 
καλύτερη ποιότητα σ’ αυτό που όλοι οι Έλληνες 
αγαπάμε, το σουβλάκι; 

Δύο νέοι που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, αγαπούν 
αλλά και τους αγαπούν οι Αχαρνές, βρίσκονται πίσω 
από τα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ, ο Γιάννης Τσιουλάκης και ο 
Πάνος Παγώνας. 

Για όσους δεν γνωρίζουν (ελάχιστοι πλέον!) ο Γιάν-
νης ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία 
ως Πολιτικός Μηχανικός και ο Πάνος ως Υπεύθυ-
νος Μάρκετινγκ και οι δύο όμως, είχαν την ιδέα, σε 
δύσκολους καιρούς για επιχειρηματικά ανοίγματα, 
να δημιουργήσουν ένα στέκι για καλοφαγάδες σε ένα 
σημείο της πόλης που μέχρι τότε προσέγγιζε μόνο 
όσους ήθελαν να προμηθευτούν βασικά αγαθά. Η 
οδός Θρακομακεδόνων το Μάρτιο του 2014 υποδέ-
χεται ένα νέο μαγαζί γεμάτο φως, κίνηση, χρώμα-
τα και αρώματα, γεύσεις, χαμόγελα και αισιοδοξία. 
Αυτό ήταν! Τα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ από την πρώτη κιό-
λας ημέρα έδειξαν πως έχουν έρθει για να μείνουν! 

Μιλώντας με τον Γιάννη και τον Πάνο τους ρωτά-
με αν περίμεναν όλη αυτή την επιτυχία:

“Είχαμε στο μυαλό μας να δημιουργήσουμε κάτι το 
ξεχωριστό. Ένα project που εμείς οι ίδιοι θα θέλαμε να 
επισκεφτούμε με την οικογένεια μας, στην πόλη που 
αγαπάμε. Έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε τα ΠΙΡΟΥ-
ΝΑΚΙΑ. Εξαρχής θέσαμε τον πήχη ψηλά, στόχος μας 
ήταν να προσφέρουμε στον πελάτη την καλύτερη ποιό-

τητα σε ένα φαγητό που αγαπά, όπως είπατε κι εσείς, ο 
Έλληνας τόσο πολύ, το σουβλάκι. Θέλαμε να προσφέ-
ρουμε το καλύτερο κρέας της αγοράς γι΄ αυτό από την 
πρώτη στιγμή συνεργαστήκαμε με μία από τις μεγαλύ-
τερες εταιρείες των Βαλκανίων, την  Mega Yeeros, από 
την οποία προμηθευόμαστε, όμως, την πρώτη ποιότητα 
κρεατικών. Σήμερα με απόλυτη βεβαιότητα μπορούμε να 
πούμε πως πετύχαμε τον στόχο μας και έχουμε το ποιοτι-
κότερο σουβλάκι της Βόρειας Αττικής!”

 
Μαζί με τα 8 χρόνια παρουσίας όμως βλέπουμε πως 

ανακαινίσατε ξανά τον εσωτερικό χώρο… 
Μας αρέσει να αλλάζουμε γι’ αυτό και πραγματοποιή-

σαμε την δεύτερη ολική ανακαίνιση του εσωτερικού χώ-
ρου μέσα σε μόλις 8 χρόνια! Η ιδέα να προσφέρουμε συ-
νεχώς κάτι νέο, φρέσκο, καλαίσθητο, στους πελάτες που 
μας εμπιστεύονται την διασκέδαση τους είναι για εμάς 
πρωταρχικός σκοπός. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με εξει-
δικευμένους στον χώρο της διακόσμησης ώστε να είναι 
τα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ εκτός από ένας χώρος με το καλύτερο 
σουβλάκι, κι ένας χώρος για να περάσει καλά ο καθένας 
με την παρέα ή την οικογένεια του! 

Πόσο σας επηρέασε η πανδημία; 
Σαν άνθρωποι, όπως όλοι, επηρεαστήκαμε πολύ. Ήταν 

και συνεχίζει να είναι όλο αυτό που ζούμε κάτι το πρω-
τόγνωρο. Ωστόσο, σαν επιχείρηση έχουμε μάθει να προ-
σαρμοζόμαστε ταχύτατα σε όλες τις συνθήκες που επι-
κρατούν. Έτσι εφαρμόσαμε αυστηρά όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα άμεσα ώστε να προστατεύσουμε πρώτα 
τους εργαζόμενους μας που τους θεωρούμε οικογένεια 
μας κι έπειτα τους πελάτες μας. Τα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ την 
περίοδο της καραντίνας θα σας πω με βεβαιότητα δεν 
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επλήγησαν όσο άλλες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, οι πελά-
τες μας μας στήριξαν και εμείς ανταποκριθήκαμε στις 
νέες ανάγκες ενισχύοντας το τομέα του Delivery ώστε να 
εξυπηρετούνται όλοι τάχιστα. Επενδύσαμε στο Delivery 
καθώς η εποχή το ζητούσε. Ο κόσμος δεν μπορούσε να 
βγει έξω από τα σπίτια του κι εμείς είμασταν οι μόνοι 
“διέξοδος” τους την περίοδο της καραντίνας. Δεν έπρε-
πε να τους απογοητεύσουμε. Και σ’ αυτό το στοίχημα 
τα καταφέραμε! Καλύπτουμε πλέον με ευκολία όλο τον 
Δήμο Αχαρνών καθώς επίσης και γειτονικούς δήμους. 

Πόσους εργαζόμενους έχουν τα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ; 
Για να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στον όγκο των 

παραγγελιών χρειάζονται περίπου 50 άτομα. Θα ήθελα 
όμως να αναφερθώ ξεχωριστά σε όλους όσους εργάζο-
νται στα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ. Αποτελούν για εμάς οικογένεια 
καθώς χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε 
τόσο ψηλά, ούτε να πραγματοποιήσουμε όσα έχουμε θέ-
σει ως στόχο. Είναι αρχή μας να στηρίζουμε την τοπική 
κοινωνία και οικονομία γι’ αυτό και οι περισσότεροι ερ-
γαζόμενοι είναι από την περιοχή μας. Μαζί μ’ αυτούς 
ξέρουμε πως στηρίζουμε 50 οικογένειες! 

Παρότι έχουμε δει να αναπτύσσονται ευρέως οι αλυ-
σίδες δικτύων διανομής, εσείς παρά τον όγκο παραγ-
γελιών σας δεν το έχετε υιοθετήσει. Δεν θα σας βοη-
θούσε; 

Όχι μόνο δεν θα βοηθούσε εμάς, αλλά θα μείωνε την 
ποιότητα των υπηρεσιών μας. Το δίκτυο διανομής το 
ελέγχουμε αποκλειστικά εμείς και πλέον διευκολύνουμε 
ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας και με την πολύ 
δυνατή διαδικτυακή εφαρμογή παραγγελιών. Πλέον από 
την άνεση του σπιτιού τους οι πελάτες μας παραγγέλ-
νουν είτε από τον υπολογιστή, είτε από το κινητό τους 
ότι θέλουν και μπορούν εύκολα και γρήγορα να πληρώ-
σουν με την κάρτα τους, να επωφεληθούν των προσφο-
ρών που τρέχουν κάθε μήνα, αλλά και να αποκτήσουν 
extra έκπτωση με την συλλογή πόντων. Όλα αυτά δεν 
θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαμε τους δικούς μας 

ανθρώπους, που γνωρίζουν άριστα την περιοχή και χωρίς 
καθυστερήσεις φτάνουν στους πελάτες μας! 

Δυνατοί όμως και στα social media… 
Πράγματι αν και είναι καινούργιο για εμάς, ήδη έχου-

με αποκτήσει εκατοντάδες ακολούθους, ενώ δεν σας 
κρύβω πως μας βοήθησαν πολύ και οι επίσης γνωστοί, 
πελάτες αλλά κυρίως φίλοι, Σεφ, ο Βασίλης Καλλίδης 
και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, ενώ τελευταία φανατικός 
“ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑΣ” είναι και ο γνωστός ραδιοφωνικός 
παραγωγός, κωμικός και μίμος Αλέξανδρος Τζιουβέλας. 
Μάλιστα με τον Αλέξανδρο τρέχουμε αυτή την περίοδο 
και ένα ξεχωριστό Giveaway στο οποίο μπορούν όλοι να 
συμμετάσχουν στην σελίδα μας στο instagram! Να επι-
σημάνουμε πως η σχέση μας με τους παραπάνω ξεκίνησε 
πρώτα από την επιλογή τους να δοκιμάσουν το καλύτε-
ρο σουβλάκι της Αττικής! Όπως και οι ίδιοι λένε δίκαια 
ανήκουμε στα 3 καλύτερα σουβλατζίδικα της Αθήνας! 

Τα  ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ όμως πλέον τα επισκέπτονται 
και οι… vegan! Ισχύει ή είναι αστείο; 

Φυσικά και ισχύει! Μας αρέσει το σουβλάκι δεν το 
κρύβουμε! Όμως θέλουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες 
όλων όσων αγαπούν τα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ. Είτε λοιπόν την 
περίοδο της νηστείας, είτε από άποψη κάποιοι πελάτες 
μας επιθυμούσαν επιλογές δίχως κρέας ή ζωικά παράγω-
γα. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε ένα εξειδικευμένο μενού για 
vegan με μεγάλη ποικιλία, για όλο τον χρόνο, ώστε να 
μείνουν όλοι ευχαριστημένοι! 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επιφέρει αυξήσεις σε 
όλα τα αγαθά. Εσείς πως το αντιμετωπίσατε; 

Η εικόνα που είχε πριν τις δυο αυξήσεις στον χώρο μας, 
ο κόσμος για τα ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ, ίσως ήταν πως είμα-
σταν λίγο πιο ακριβοί. Λογικό, καθώς είχαμε την καλύ-
τερη ποιότητα προϊόντων. Παρόλα αυτά εμείς σήμερα 
σεβόμενοι  την εμπιστοσύνη του κόσμου, τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν, καταφέραμε να απορροφήσουμε 
τις δυο τελευταίες αυξήσεις και πλέον κινούμαστε στα 
ίδια επίπεδα με άλλες παρόμοιες, από άποψη είδους, όχι 
ποιότητας, τιμές. Αυτό σημαίνει πως εμείς δεν κάνουμε 
ΚΑΜΙΑ έκπτωση στην ποιότητα μας, αλλά ούτε απο-
μακρύνουμε τους πελάτες μας από το προϊόν που τόσο 
αγαπάνε! 

Κλείνουμε με μία ερώτηση που πολλοί θα έκαναν. 
Θα δούμε κι αλλού ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ; 

Είναι μέσα στα σχέδια μας, κι αυτό γιατί αγαπάμε πολύ 
αυτή την δουλειά και θέλουμε να βρισκόμαστε όσο πιο 

κοντά γίνεται στους πελάτες μας αλλά ταυτόχρονα θα θέ-
λαμε να παρέχουμε ακόμη περισσότερα προϊόντα! 

Μέχρι τότε θα μας βρίσκεται στο γνωστό σημείο! 

Σας ευχαριστούμε πολύ! 
Κι εμείς! Καλή Ανάσταση και καλές γιορτές σε όλους 

σας με υγεία και αγάπη! Ευχόμαστε ειρήνη σε όλο τον 
κόσμο! 
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Είναι ένας από τους νέους πολιτικούς 
που βρίσκεται στο προσκήνιο τα τελευταία 
χρόνια. Ωστόσο, παρότι λίγα χρόνια στον 
πολιτικό στίβο έχει καταφέρει με σκληρή 
δουλειά να τραβήξει τα βλέμματα πάνω 
του και να αναδειχθεί σε έναν πολιτικό 
νέας κοπής. Ο λόγος για τον Α’ Επιλαχό-
ντα Βουλευτή ΝΔ της Δυτικής Αττικής Στα-
μάτη Πουλή που μας μίλησε για την πορεία 
του, αλλά και το πως βλέπει το μέλλον… 

Κύριε Πουλή σας καλωσορίζουμε στην PARNES 
NEWS. Στον Δήμο Φυλής σας γνωρίσαμε καλύτερα 
ως το πρόσωπο πίσω απ’ όλα σχεδόν τα μεγάλα έργα 
που ξεκίνησαν την τρέχουσα θητεία, αλλά και μέσα 
από την δημιουργία της Αναπτυξιακής Μονοπρό-
σωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής στην 
οποία διατελέσατε Διευθύνοντας Σύμβουλος μετά 
από επιλογή του Δημάρχου Χρήστου Παππού. Κα-
ταρχήν πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η δημιουργία 
της Αναπτυξιακής στην υλοποίηση έργων και ποια η 
γεύση που σας άφησε η συγκεκριμένη ενασχόληση;

Κατ΄αρχάς να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα 
που μου δίνετε μέσα από το ιδιαίτερα αξιόλογο Μέσο 

σας να επικοινωνήσω με τους συμπολίτες μου στο 
Δήμο Φυλής και την Δυτική Αττική. Θέλω να ξεκινή-
σω με την διαπίστωση που αποτελεί για εμένα προϊόν 
καθημερινής εμπειρίας και επαφής από το 2019 μέσω 
της ενασχόλησής μου με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ότι 
ο Δήμος Φυλής έχει στο πρόσωπο του Χρήστου Παπ-
πού έναν από τους καλύτερους Δημάρχους της Χώρας. 
Οι πρωτοβουλίες που πήραμε τα τελευταία 2 χρόνια 
με τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, που αντανα-
κλούν όχι μόνο στο Δήμο Φυλής αλλά και ευρύτερα 
στη Δυτική Αττική, αποτελούν παράδειγμα για το πώς 
η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συστηματική δουλειά 
ανθρώπων που πιστεύουν σε ένα κοινό όραμα μπορούν 
να δρομολογήσουν Έργα και Πρωτοβουλίες που θα αλ-
λάξουν τη ροή των πραγμάτων και θα δώσουν τις λύ-
σεις που αξίζουν οι άνθρωποι  της Δυτικής Αττικής.

Ποια είναι κατά την άποψη σας τα “έργα - σταθ-
μός” που χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη δημοτι-
κή θητεία; 

Κατ αρχάς η συγκεκριμένη Δημοτική θητεία συνεχίζει 
την υλοποίηση ενός πολυσχιδούς και πλούσιου έργου 
οι βάσεις του οποίου τέθηκαν από την προηγούμενη 
θητεία του Δημάρχου και των άξιων συνεργατών του.

Από το σύνολο των ενεργειών μας τα τελευταία 2 χρό-
νια, θα ήθελα να ξεχωρίσω τον σχεδιασμό, την ωρίμαν-
ση και την έναρξη υλοποίησης 3 Εμβληματικών Έρ-
γων που η ολοκλήρωσή τους θα αλλάξει το οικονομικό, 
κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα ευρύτερα της 
Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα:

α) Την Ανάπλαση της Χωματερής του Δήμου Φυ-
λής και τη Δημιουργία Πάρκου Πρασίνου και Πάρκου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ένα έργο συνολικού 
προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων Ευρώ που χρηματο-
δοτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων και για το οποίο έχουν ήδη 
εξασφαλισθεί οι σχετικές πιστώσεις ώστε να ξεκινήσει 
άμεσα. Στόχος είναι η τάχιστη πρόοδος των εργασιών 
και η ολοκλήρωσή του πολυσήμαντου αυτού έργου το 
2023, που θα σημάνει:

- την παροχή Δωρεάν Ρεύματος σε 5.500 ευάλωτα νοι-
κοκυριά, αντιμετωπίζοντας την ενεργειακή φτώχεια.

- την αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και τη βελτίω-
ση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών, με την αποκατά-
σταση και μετατροπή σε χώρο Πρασίνου 1.500 στρεμ-
μάτων της πρώην Χωματερής.

- την θεμελίωση ενός νέου Αναπτυξιακού μοντέλου 
για την Δυτική Αττική.

Ενός μοντέλου που σηματοδοτεί τη μετάβαση στη νέα 
εποχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με προστασία του Πε-
ριβάλλοντος και κοινωνική ανταπόδοση στους Πολίτες 
της περιοχής.

β) Την δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων που θα 
προσελκύσουν Ιδιωτικές Επενδύσεις σε τομείς αιχμής 
της σύγχρονης οικονομίας όπως οι Μεταφορές, τα 
Logistics και η Τεχνητή Νοημοσύνη, δημιουργώντας 
εκατοντάδες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για 

τους ανθρώπους της περιοχής. 
γ) Την δημιουργία Φοιτητικών Εστιών για το Πα-

νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μαζί με νέο Διοικητήριο 
και Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Φυλής. Ένα έργο 
Ορόσημο που η τελική δρομολόγησή του, ταυτόχρονα 
με την στέγαση χιλιάδων φοιτητών και τη δημιουργία 
νέων εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν σύγχρονες 
υπηρεσίες προς όφελος των φοιτητών και των Δημο-
τών, θα αναβαθμίσει το Εκπαιδευτικό και Κοινωνικό 
Αποτύπωμα της περιοχής και θα την μετατρέψει σε κυ-
ψέλη γνώσης, καινοτομίας και νεολαίας! 

 Στην τελευταία εκλογική διαδικασία φτάσατε 
πολύ κοντά στο να μπείτε στην Βουλή. Ποια η γεύση 
που σας άφησε η προεκλογική περίοδος; 

Στις εθνικές εκλογές του 2019 ο Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης μου έκανε την τιμή να με συμπε-
ριλάβει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη 
Δυτική Αττική και οι συμπολίτες μου με τίμησαν με 
σχεδόν 5.500 σταυρούς, αναδεικνύοντάς με σε Α΄ Επι-
λαχόντα Βουλευτή της περιοχής, παρά την πρόωρη 
διεξαγωγή των εκλογών και τη σύντομη διάρκεια της 
προεκλογικής εκστρατείας.

Είχα από την πρώτη στιγμή δεσμευτεί απέναντι στους 
συμπολίτες μου ότι θα δομήσουμε μία σχέση εμπιστο-
σύνης που θα βασίζεται στη συνεχή παρουσία  μου 
στην περιοχή και κυρίως στην σκληρή δουλειά για την 
επίλυση των προβλημάτων της περιοχής και την ουσια-
στική βελτίωση της ζωής των ανθρώπων της.

Μία σχέση σε βάθος χρόνου για το σήμερα αλλά και 
για τα χρόνια που έρχονται, για το παρόν και το μέλ-
λον!

Παρέμεινα ενεργά και καθημερινά στη Δυτική Αττι-
κή, αναλαμβάνοντας τη θέση του Διευθύνοντος Συμ-
βούλου της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Φυλής 
στην οποία υπηρέτησα τα τελευταία 2 χρόνια.

Μία θέση από την οποία με συστηματική δουλειά κα-
ταφέραμε να προωθήσουμε αποτελεσματικά τον προ-
γραμματισμό και την υλοποίηση εμβληματικών έργων 
και παρεμβάσεων που η σημασία τους διαχέεται στην 
ευρύτερη Μητροπολιτική περιοχή της Δυτικής Αττι-
κής.

Πρόκειται για έργα  και παρεμβάσεις που ο κοινωνι-
κός και οικονομικός τους αντίκτυπος θα γίνει αισθητός 
όχι μόνο στους συμπολίτες μας του Δήμου Φυλής, αλλά 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Σταμάτης Πουλής: Ο A΄ Επιλ. Βουλευτής ΝΔ 
Δυτ. Αττικής σε μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη 
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και στους συμπολίτες μας στις περιοχές των Μεγάρων-
Νέας Περάμου, του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας-Μα-
γούλας και της Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Έργα και παρεμβάσεις  που απαντούν στα αιτήματα 
των ανθρώπων της περιοχής για  Θέσεις Εργασίας, 
Ασφάλεια, Γνώση και αναβάθμιση του Περιβάλλο-
ντος.

Κύριε Πουλή οι πολίτες έχουν κουραστεί από πολι-
τικούς “παλιάς κοπής” που αρέσκονται να “χαϊδεύ-
ουν αυτιά” και να “τάζουν λαγούς με πετραχήλια”. 
Αν λοιπόν σε μία εβδομάδα προκηρύσσονταν βου-
λευτικές εκλογές τι θα λέγατε σε έναν “υποψήφιο 
ψηφοφόρο”; Γιατί να ψηφίσει ΝΔ; Και γιατί Στα-
μάτη Πουλή;

Θα του έλεγα να ψηφίσει ΝΔ γιατί αντιμετωπίζει με 
αξιοπιστία τις απρόβλεπτες και πρωτοφανείς προκλή-
σεις που έχουν ανακύψει τα τελευταία δυόμιση  χρό-
νια σχετικά με την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τα 
εθνικά ζητήματα και την κλιματική αλλαγή. Κυρίως 
όμως να ψηφίσει ΝΔ ώστε να ολοκληρωθεί το μεταρ-
ρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης. 

Οι πολίτες καταλαβαίνουν τις δυσκολίες που έχουν 
ανακύψει και  μπορούν με νηφαλιότητα να κρίνουν και 
να συγκρίνουν τη θητεία Μητσοτάκη με τη θητεία Τσί-
πρα. Μία σύγκριση που είμαι σίγουρος ότι θα έχει ως 
αποτέλεσμα την εμφατική επιβεβαίωση της εμπιστο-
σύνης της πλειοψηφίας των πολιτών στο πρόσωπο του 
Κυριάκου Μητσοτάκη!

Για το πρόσωπό μου θα του έλεγα ότι έχω μάθει στη 
ζωή μου να εργάζομαι σκληρά και να προχωράω με τις 
δικές μου δυνάμεις, χωρίς πλάτες και χρίσματα.

Οι επιτυχίες μου αλλά και οι αποτυχίες μου, υπάρχουν 
και τα 2 στη ζωή ενός ανθρώπου, αποτελούν αποτέλε-
σμα των δικών μου ενεργειών.

Δεν κληρονόμησα τίποτα και δεν μου χαρίστηκε τί-
ποτα!

Γιατί στη ζωή μας είμαστε τα έργα μας και οι πράξεις 
μας.

Για αυτό και πιστεύω ότι έχω την ψυχική ταύτιση με 
τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική ώστε να τους 
εκπροσωπήσω επάξια και αντιπροσωπευτικά.

Γιατί ζητάνε ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα!
Η Δυτική Αττική χρειάζεται και στη Βουλή μία νέα 

εκπροσώπηση που θα προωθήσει πρωτοβουλίες με 

τρόπο συστηματικό, επίμονο και αποτελεσματικό.
Μία εκπροσώπηση που θα είναι ουσιαστικά νέα, όχι 

ψευδεπίγραφη και απλά ηλικιακή.
Μία νέα εκπροσώπηση που θα σέβεται ότι θετικό έχει 

γίνει και θα αξιοποιεί τη συσσωρευμένη εμπειρία, αλλά 
ταυτόχρονα με ορμή και αυτοπεποίθηση θα σηματοδο-
τεί την Αλλαγή πορείας που χρειάζεται η Δυτική Ατ-
τική.

Πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλλω σε αυτήν την Αλ-
λαγή. 

Έχω ήδη δείξει έμπρακτα τα αποτελέσματα της δου-
λειάς μου και την δέσμευσή μου ώστε η Δυτική Αττική 
να αποτελέσει το κερδισμένο στοίχημα του μέλλοντός 
μας.

Στο επίκεντρο της πολιτικής μου φιλοσοφίας βρίσκε-
ται μία μόνο σκέψη: πώς θα γίνει η ζωή των συμπολι-
τών μας καλύτερη!

Ποιο είναι το όραμα σας για την Φυλή και κατ’ 
επέκταση για την Δυτική Αττική; 

Η περιοχή του Δήμου Φυλής αποτελεί μία μικρο-
γραφία της Δυτικής Αττικής. Μία αντιπροσωπευτική 
αντανάκλαση όλων των προτερημάτων και δυνατοτή-
των των ανθρώπων της περιοχής αλλά και των πολλών 
λανθασμένων επιλογών που έχουν γίνει διαχρονικά τις 
τελευταίες δεκαετίες σε κεντρικό επίπεδο, με αποτέλε-
σμα μία περιοχή που διαθέτει τόσες δυνατότητες και 
κυρίως ανθρώπους που εργάζονται σκληρά να είναι η 
πιο υποβαθμισμένη της Αττικής.

Μία θέση που δεν αξίζει ούτε στους ανθρώπους της, 
ούτε στην ιστορία της αλλά και ούτε στις προοπτικές 
της! Το στοίχημα της νέας τετραετίας είναι η Αλλαγή 
που χρειάζεται η Δυτική Αττική!

Ποια είναι τα προβλήματα που είδατε από κοντά 
και ποιες οι λύσεις που αν μπείτε στην Βουλή θα δι-
εκδικήσετε; 

Η Δυτική Αττική διαθέτει ανθρώπους που ξέρουν να 
εργάζονται σκληρά και δεν φοβούνται να εργαστούν 
ακόμα σκληρότερα. Τους αξίζει να αναγνωρισθεί η 
στήριξη που έχουν παράσχει όλες αυτές τις δεκαετίες 
σε ολόκληρη την Αττική.

Μία αναγνώριση που δεν θα μένει στα λόγια αλλά θα 
συνοδεύεται με έργα και πράξεις!

Έργα και πράξεις που θα απαντούν στα αιτήματα των 
ανθρώπων της Δυτικής Αττικής για Εργασία, Ασφά-
λεια, Γνώση και Ποιότητα Ζωής!

Ώστε με αυτό το τετράπτυχο, που κάθε του έννοια εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες, να μετα-
φραστεί με τρόπο απτό και στη Δυτική Αττική το ανα-
πτυξιακό έργο που εξελίσσεται στην υπόλοιπη Χώρα.  

Ώστε η Δυτική Αττική να κρατήσει τα παιδιά της στον 
τόπο τους και να πάψει να αποτελεί την πιο αδικημένη 
περιοχή ολόκληρης της Αττικής.

Παρότι υποψήφιος στην Δυτική Αττική ο Σταμά-
της Πουλής έχει ταυτιστεί με τον Δήμο Φυλής. Θα 
έλεγε κανείς πως ζείτε σ’ αυτή την πόλη χρόνια! Σας 
συναντάμε συχνά σε εκδηλώσεις Δήμου και Εκκλη-
σίας, αλλά και σε Συλλόγους και Φορείς. Πως κα-
ταφέρατε να αφομοιωθείτε τόσο γρήγορα με τους 
δημότες της Φυλής; Τι είναι αυτό που σας συνδέει 
τόσο στενά; 

Το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι οι ανθρώπι-
νες σχέσεις! Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική, μία δρα-
στηριότητα καθαρά ανθρωποκεντρική.

Η αλήθεια είναι ότι η νοοτροπία μου ταιριάζει από-

λυτα με αυτήν των ανθρώπων της Φυλής. Είναι θέμα 
χημείας! Η απλότητα, η ευθύτητα, η ειλικρίνεια είναι 
στοιχεία που μου αρέσουν και τα εκτιμώ. 

Πραγματικά νιώθω την Φυλή τόπο μου και δεύτερο 
σπίτι μου και έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην 
καρδιά μου.

Όσοι γνωρίζουν τον Σταμάτη Πουλή διακρίνουν 
έναν νέο δραστήριο, γεμάτο όρεξη για δουλειά και 
προσφορά στους πολίτες. Πως θα βοηθούσε η είσο-
δος σας στην Βουλή το έργο σας; 

Θα μου έδινε τα εφόδια και την δυνατότητα να εμ-
βαθύνω ακόμα περισσότερο τη σχέση μου με τους συ-
μπολίτες μου αλλά και τους πολλούς και καλούς φί-
λους μου στην Δυτική Αττική και να υλοποιήσω την 
δέσμευσή μου να εργαστώ με την ίδια αποτελεσματι-
κότητα, συστηματικότητα και επιμονή για όλους τους 
ανθρώπους της περιοχής και να συνεισφέρω στην Αλ-
λαγή που χρειάζεται η Δυτική Αττική!

Τέλος, κύριε Πουλή, βιώνουμε δύσκολες εποχές 
που όλα πλέον είναι ρευστά, μετά από μία πανδημία, 
ήρθε ένας πόλεμος, τι θα ευχόσασταν στους πολίτες 
ενόψει των εορτών έχοντας όμως και όλα τα παρα-
πάνω στο μυαλό σας; 

Θα ήθελα να ευχηθώ στον καθένα ξεχωριστά Υγεία 
και Γαλήνη στην οικογένειά του. Τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε είναι έντονα και σύνθετα και η 
αλήθεια είναι πως ταυτόχρονα έχουν προκύψει πολλά 
ζητήματα τα οποία μας ήρθαν από το εξωτερικό. Δεν 
υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο μόνος τρόπος να αντιμε-
τωπιστούν είναι πολλή δουλειά, λίγα λόγια, ειλικρίνεια 
και υπευθυνότητα! 

Ο Σταμάτης Πουλής είναι Οικονομολό-
γος Υγείας, απόφοιτος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην 
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγεί-
ας και κάτοχος Διπλώματος Πολιτικών 
Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πα-
νεπιστημίου του Λονδίνου.  

Το 2019 εξελέγη α΄ Επιλαχών Βουλευτής  
της Ν.Δ στην   Δυτική Αττική και αμέσως 
μετά ανέλαβε την θέση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
του Δήμου Φυλής, θέση  στην οποία παρέ-
μεινε έως και τον Δεκέμβριο 2021.

WHO IS WHO?
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Στόχος η αξιοποίηση των Δημοτικών Κτημάτων με φωτο-
βολταϊκά για παροχή δωρεάν ρεύματος στους Δημότες

Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος κι 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με τον Υφυπουργό Γιώργο Αμυρά, πα-
ρουσία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και Βουλευτή της Πε-
ριφέρειάς μας Γιώργου Κώτσηρα, είχε το μεσημέρι της Τρί-
της 5 Απριλίου 2022, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Αντικείμενο της συνάντησης υπήρξε η αξιοποίηση των 
Δημοτικών Κτημάτων με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα διατεθεί, δω-
ρεάν, στα νοικοκυριά του Δήμου Φυλής, με προτεραιότητα 
αυτά που μαστίζονται από την ενεργειακή φτώχεια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με παρέμβαση του Υφυ-
πουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Κώτσηρα προς τον συνά-
δελφό του Υφυπουργό Ενέργειας Γιώργο Αμυρά, λίγες μέ-
ρες μετά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο Φυλής, κατά την 
οποία ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς τον ενημέρω-
σε για το Πρόγραμμα ενεργειακής αυτοτέλειας του Δήμου.

Ο Γιώργος Κώτσηρας παρενέβη προς το συνάδελφο και 

φίλο του Υφυπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας που ευαι-
σθητοποιήθηκε αμέσως. Ανάλογη ευαισθησία είχε δείξει το 
περασμένο φθινόπωρο, με τη δρομολόγηση έργων ανάδειξης 
της Δυτικής Πάρνηθας.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, εξέφρασε τις ευχαριστίες 

του προς τους δύο Υφυπουργούς, επισημαίνοντας, ότι με τη 
συμβολή της Πολιτείας, του Δήμου και των συνδημοτών θα 
δοθεί οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά του τόπου και πα-
ράλληλα, θα βελτιωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 
Δήμου Φυλής, μέσα από τη μείωση των αερίων ρύπων.

Τη σύμβαση δημιουργίας  21 νέων Πλατειών υπέγραψε με 
τον ανάδοχο κατασκευαστή ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος 
Παππούς.

Πρόκειται για Πλατείες που θα δημιουργηθούν και στις 
τρεις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Φυλής (Άνω Λιόσια, 
Ζεφύρι και Χασιά) κι έρχονται να προστεθούν σε ακόμη 25 
καινούργιες πλατείες,  που έχουν ήδη δοθεί προς χρήση.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε από την Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου Φυλής η οποία θα έχει και την επίβλεψη των 
εργασιών.

Σύμφωνα με τη μελέτη στα πλαίσια της κατασκευής των 
νέων πλατειών θα δημιουργηθούν χώροι από σταμπωτό 
δάπεδο, θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα τεχνολογίας 
LED για τον κατάλληλο φωτισμό των χώρων με ταυτόχρονη 
εξοικονόμηση ενέργειας και θα πραγματοποιηθούν εργασίες 
πρασίνου και άρδευσης με φύτευση δένδρων και θάμνων για 
τη δημιουργία χώρων φιλικών προς τους κατοίκους. Επίσης 
θα εγκατασταθεί και ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός.

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ελεύθερων χώρων πρασί-
νου, στους οποίους θα διαμορφώνονται διακριτοί χώροι παι-
χνιδιού, περιοχή ανάπαυσης, διαβάσματος και επαφής των 
ανθρώπων της γειτονιάς. Η διαμόρφωση των νέων Πλατειών 

θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού 
καθώς και τις αρχές της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

“Ο Στόχος μας για έναν πράσινο Δήμο με περιβαλλοντικές 
και ψυχαγωγικές  ανάσες για τους συνδημότες κάθε ηλικίας 
είναι πρωταρχικός και διαρκής. Συνεχίζουμε χωρίς διαλείμ-
ματα τον σχεδιασμό έργων που μειώνουν το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα και βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Φυλής αλλά και των 
επισκεπτών που φιλοδοξούμε να επιλέγουν στον τόπο μας ως 
προορισμό” επεσήμανε  βάζοντας την υπογραφή του στα νέα 
έργα,  ο Δήμαρχος Φυλής,  Χρήστος Παππούς.

Η Ενεργειακή αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής στο τραπέζι Παππού - Κώτσηρα - Αμυρά

Πρασινίζει ο Δήμος Φυλής με 21 νέες πλατείες
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Το οραματικό έργο της ανέγερσης 
Φοιτητούπολης στο Δήμο Φυλής 
δρομολογήθηκε το πρωί της Δευτέ-
ρας 4 Απριλίου 2022.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς και ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης 
Καλδής κατέθεσαν στον Υπουργό 
Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη τη 
σχετική αίτηση (μαζί με το φάκελο 
του έργου), ώστε να την προωθήσει 

στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα 
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπρά-
ξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ) Ορέστη Καβαλάκη.

Την παραλαβή του φακέλου ανακοί-
νωσε, επίσημα, με ανάρτησή του στο 
tweeter το Υπουργείο Ανάπτυξης.

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης 
Γεωργιάδης παρέλαβε το φάκελο αί-
τησης του έργου ΣΔΙΤ Φοιτητικών 
Εστιών του ΠΑΔΑ στο Δήμο Φυλής, 

από το Δήμαρχο Χρήστο Παππού 
και τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, 
παρουσία του πρώτου επιλαχόντα 
Βουλευτή Δυτ. Αττικής Σταμάτη 
Πουλή» σημειώνεται στο tweet.

Η Φοιτητούπολη θα κατασκευα-
σθεί στα Άνω Λιόσια, επί της οδού 
Αχαρνών, μετά την Παιδική Χαρά, 
προς Αχαρνές. Θα περιλαμβάνει 
χώρους φιλοξενίας 1.100 φοιτη-
τών, με παράλληλη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντα χώρου σε πάρκο 
πρασίνου και αναψυχής.

Τις ευχαριστίες του προς το Δή-
μαρχο Φυλής Χρήστο Παππού 
εξέφρασε ο Πρύτανης Παναγι-
ώτης Καλδής, ο οποίος έκανε 
λόγο για άριστη συνεργασία, 
που όπως δείχνουν τα πράγματα 
οδηγεί στην επίτευξη του κοινού 
στόχου. “Η Φοιτητική Εστία 
και τα υποστηρικτικά έργα θα 
αλλάξουν τη φυσιογνωμία του 
Δήμου Φυλής, βάζοντάς τον 
στο χάρτη των Πανεπιστημιου-
πόλεων”, τόνισε χαρακτηριστι-
κά ο διακεκριμένος πανεπιστη-
μιακός.

Δρομολογήθηκε στο Υπουργείo Ανάπτυξης 
η ανέγερση Φοιτητούπολης στο Δήμο Φυλής

Εύχοµαι το Φως της Ανάστασης του Κυρίου 

να φωτίζει τις καρδιές όλων µας

Η κορυφαία γιορτή του Χριστιανισµού 

να γίνει και φέτος η Ελπίδα που θα διώξει 

µακριά κάθε δυσκολία

Χρόνια πολλά µε Υγεία 

∆ήµαρχος Φυλής 
∆ήµαρχος Φυλής 

Χρήστος Σπ. Παππούς

από το Δήμαρχο Χρήστο Παππού 
και τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, 
παρουσία του πρώτου επιλαχόντα 
Βουλευτή Δυτ. Αττικής Σταμάτη 

Η Φοιτητούπολη θα κατασκευα-
σθεί στα Άνω Λιόσια, επί της οδού 
Αχαρνών, μετά την Παιδική Χαρά, 
προς Αχαρνές. Θα περιλαμβάνει 
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Άδωνις Γεωργιάδης: O Χρήστος Παππούς 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πάρει 

στο τέλος και τα πόμολα! 

Με λόγια από καρδιάς για το διεκδικητικό πνεύμα  του 
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, μίλησε ο Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, κατά 
την πετυχημένη  εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΕΕΠ, 
η ΟΝΝΕΔ και οι Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις της 
Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αττικής,  το απόγευμα της 
Τετάρτης 7 Απριλίου 2022 στην Ελευσίνα. 

“Με τον Δήμο Φυλής τα πάμε καλά! Ο Δήμαρχος 
μπαίνει στο Υπουργείο  και βγαίνει. Δεν έχει αφήσει 
τίποτα! Σε λίγο θα μας πάρει και τα πόμολα” τόνισε, 
αστειευόμενος.

Στο σύντομο χαιρετισμό του σε έναν ασφυκτικά γεμάτο 
χώρο,  αναφέρθηκε, στον παριστάμενο Υφυπουργό 
Γιώργο Κώτσηρα, στο Βουλευτή Ευάγγελο Λιάκο, 
στους Δημάρχους και λοιπούς αυτοδιοικητικούς, στην 
Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕΕΠ αλλά και σε αρκετά 
μέλη και φίλους της παράταξης.  

Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση μίλησε για τον 
Αντιπρόεδρο της Βουλής Θανάση Μπούρα. Μάλιστα σε 
μια εκ βαθέων, δημόσια εξομολόγηση ανέφερε ότι του 
οφείλει πολλά, επειδή τον βοήθησε με την εμπειρία του, 
από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας, την κρίσιμη διετία 2012-2014. “Θα θυμάμαι για 
πάντα τη βοήθειά του”, κατέληξε. 

Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε 
στις πολιτικές εξελίξεις επισημαίνοντας πως παρά 
τις πολύ δύσκολες συγκυρίες  της πανδημίας, της 
ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, 
η Νέα Δημοκρατία θα είναι το νικηφόρο κόμμα των 
Εκλογών. 

Στην πρόσκληση της εκδήλωσης ανταποκρίθηκαν 
κι έδωσαν το παρών ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης 
Γιώργος Κώτσηρας, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής 
Θανάσης Μπούρας, ο Βουλευτής Ευάγγελος Λιάκος, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο 
Α’ επιλαχών Βουλευτής Δυτικής Αττικής  Σταμάτης 
Πουλής και ο πολιτευτής Ν.Δ και τ. Γεν. Διευθυντής 
ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσώκος. 

Την Τοπική Οργάνωση του Δήμου Φυλής 
εκπροσώπησαν δυναμικά ο αναπληρωτής Δημάρχου 
και Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ ΝΔ Φυλής Μαρίνος 
Σαρλάς, οι Αντιδήμαρχοι Θανάσης Σχίζας και Γιάννης 
Μαυροειδάκος, οι αναπληρωτές Δημάρχου Γιώργος 
Κρητικός και Γιώργος Σονίδης, η πολιτευτής ΝΔ και 
πρόεδρος του παραρτήματος Φυλής του Ε.Ε.Σ  Τζένη 
Μπάρα, ο επιστημονικός συνεργάτης του Δημάρχου 
Φυλής Γιάννης Λιάκος και πολλά μέλη.  

Φιλόξενη οικοδέσποινα της πολιτικής βραδιάς  υπήρξε 
η Πρόεδρος της ΔΕΕΠ κα Κούλα Παραδείση, με τη 
συνδρομή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και 
των Προέδρων των Τοπικών Οργανώσεων. 
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Η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων 
BELLE VUE & το προσωπικό 

εύχεται σε όλους 
Καλή Ανάσταση με Υγεία, 

Ευημερία, Ελπίδα 
και Αλληλεγγύη!!!

Χρόνια Πολλά! 

Σε νέα δράση προχώρησε ο Δήμος Φυλής, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Αδέσπο-

των Ζώων. Στον σύγχρονο κτηνιατρικό χώρο στει-
ρώθηκαν δωρεάν δεκάδες αδέσποτα ζώα συντροφι-
άς, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που έχει 
ως στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων 
ζώων και τη βελτίωση των συνθηκών ευζωίας τους.
“Ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις του Δη-

μάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, συνεχίζουμε με 
εντατικούς ρυθμούς το πρόγραμμα μας στον ευαί-
σθητο τομέα της Διαχείρισης των Αδέσποτων. Για 
εμάς η προστασία των αδέσποτων ζώων είναι θέμα 
πολιτισμού και ως τέτοιο είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νο με την καθημερινότητά μας. Σήμερα Παγκόσμια 
Ημέρα των αδέσποτων Ζώων αλλά και κάθε μέρα 
κάνουμε πράξη τη φροντίδα και την προστασία που 

αρμόζει στους τετράποδους φίλους μας” υπογραμ-
μίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμης, 
ο οποίος επισκέφθηκε τον κτηνιατρικό χώρο και 
συνομίλησε με γιατρούς, δημότες και εθελοντές.
Ο κ. Αβράμης παράλληλα ευχαρίστησε γιατρούς 

και εθελοντές για τη ευαισθησία τους γιατί όπως 
είπε “χωρίς αυτούς η προσπάθεια του Δήμου δεν 

θα είχε αποτέλεσμα”. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο 
Αντιδήμαρχος στη στενή συνεργασία με τον Φιλο-
ζωικό – Πολιτιστικό Σύλλογο “Αγαπάζω” και την 
πρόεδρό του Κατερίνα Ζερβάκη η οποία με αξιο-
σημείωτη αφοσίωση και μόχθο δίνει καθημερινά 
μάχη για την προστασία των αδέσποτων ζώων στο 
Δήμο μας.

Συνεχίζονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, οι εργασίες για την συντήρηση και την ασφα-
λή λειτουργικότητα των σχολικών κτιρίων του Δήμου 
Φυλής. Στόχος των εργασιών είναι η συντήρηση και 
η αποκατάσταση ζημιών, που δεν μπορούν να περιμέ-
νουν την ετήσια τακτική συντήρηση του καλοκαιριού.

Η μέριμνα της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
και του Προέδρου της Νίκου Χατζητρακόσια αποδει-
κνύουν για μια ακόμη φορά στη πράξη την βούληση 
τόσο του ίδιου όσο και του Δημάρχου Φυλής Χρήστου 
Παππού για την παροχή, εκ μέρους του Δήμου, των 
καλύτερων δυνατών συνθηκών για την εκπαίδευση 
των μαθητών.

“Ο Δήμος εργάζεται σκληρά για να παραδώσει νέα 
διδακτήρια, αλλά, παράλληλα, φροντίζει, με ενέργειες 
του Νίκου Χατζητρακόσια, να διατηρεί σε καλή κα-
τάσταση τα υφιστάμενα. Με τη βοήθεια της σχολικής 
κοινότητας είμαστε βέβαιοι ότι ο Δήμος μας θα συ-

νεχίσει να βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων ως προς 
τις υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις που παρέχει στους 
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μας”, τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο Δήμαρχος Φυλής.

Δεκάδες στειρώσεις αδέσποτων από το Δήμο Φυλής 
τη Παγκόσμια Ημέρα των αδέσποτων ζώων

Συνεχίζονται και στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
οι συντηρήσεις των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Φυλής
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Με πρωτοφανή επιτυχία και με την παρου-
σία πλήθους κόσμου που την παρακο-
λούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον, πραγ-

ματοποιήθηκε στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» 
του Δημαρχείου Φυλής στα Άνω Λιόσια, η μεγάλη 
εκδήλωση κατά της βίας, που διοργάνωσε η Ιερά Μη-
τρόπολη Ιλίου, Αχαρνών &Πετρουπόλεως σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Φυλής, με τίτλο: «#Βία… Όψεις 
- Απόψεις - Αποτυπώσεις». Στην εκδήλωση, που 
εντάσσεται στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και δρά-
σεων της Ιεράς Μητροπόλεως για την αντιμετώπιση 
σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων και που σύμμαχο 
της σε αυτές έχει τον Δήμο Φυλής, μίλησαν κορυφαί-
ες προσωπικότητες της δημοσιογραφίας, της τέχνης 
και του αθλητισμού, οι οποίοι κόσμησαν με την πα-
ρουσία τους τα πάνελ, μιλώντας από καρδιάς για το 
μεγάλο πρόβλημα της βίας σε όλες του τις μορφές, 
σκιαγραφώντας τα χαρακτηριστικά του στους χώρους 
όπου οι ίδιοι δραστηριοποιούνται, αναλύοντας πα-
ράλληλα τα φαινόμενα στις σύγχρονες μορφές τους 
και καταθέτοντας προτάσεις και προβληματισμούς. 
Την κεντρική εισήγηση της βραδιάς πραγματοποί-

ησε ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευ-
των Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου κ. Ηρακλής Μοσκώφ, ενώ μίλησαν: Η 
δημοσιογράφος κα Δώρα Αναγνωστοπούλου, ο π. 
διεθνής καλαθοσφαιριστής κ.Παναγιώτης Φασού-
λας, ο συγγραφέας και ηθοποιός κ. Βασίλης Ρίσβας, 
η δημοσιογράφος κα Μαρία Αναστασοπούλου, ο 
ηθοποιός και σκηνοθέτης κ. Ρένος Χαραλαμπίδης, 
η πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κα Έλενα Ριζεάκου, η ηθο-
ποιός κα Κατερίνα Παπαδάκη, η δημοσιογράφος 
κα Βίκυ Φλέσσα, ο μουσικοσυνθέτης κ. Μάριος 
Στρόφαλης, η ηθοποιός κα Ευγενία Ξυγκόρου και 
η πρόεδρος του ΑΣΑΘ Άρη Θεσσαλονίκης με αγω-
νιστικό αμαξίδιο κα Βίκυ Νικολακάρου. Την εκ-
δήλωση συντόνισε ο επιστημονικός συνεργάτης της 
Ιεράς Μητροπόλεως κ. Δημήτριος Ανυφαντάκης. 
Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρας, στον οποίο ανήκει η πρωτότυπη 
ιδέα διοργάνωσης αυτής της δράσης και ο Δήμαρχος 
Φυλής κ. Χρήστος Παππούς. Την Ελληνική Κυβέρ-
νηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου κα Σοφία Βούλτεψη. Επίσης παρέ-
στησαν και μίλησαν για το φλέγον θέμα της βίας ο 
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος 
Οικονόμου και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γε-
ώργιος Κώτσηρας. Στην εκδήλωση, η οποία μετα-
δόθηκε ζωντανά, μέσω διαδικτύου, από το επίσημο 
κανάλι του Δήμου Φυλής στο YouTube και από το 
orthodoxtv.gr, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα που έχει θε-
σπίσει η πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού και την προστασία των πολιτών. 
Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και 

μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος 
της Βουλής των Ελλήνων κ. Αθανάσιος Μπούρας, 
ο Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγ-
γελος Λιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-
κής κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο Πρωτοσύγκελ-
λος της Ι.Μ. Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
Αρχιμ. Νικόδημος Αθανασίου, ο Δήμαρχος Ιλίου 
κ. Νικόλαος Ζενέτος, ο π. Δήμαρχος Φυλής κ. Δη-
μήτριος Μπουραΐμης, ο Αντιδήμαρχος Αχαρνών 
κ. Μιχαήλ Βρεττός, ο Αντιδήμαρχος Ιλίου κ. Γε-
ώργιος Φραγκάκης, ο Αντιδήμαρχος Πετρουπόλε-
ως κ. Θεόδωρος Λάππας, οι Αντιδήμαρχοι Δήμου 
Φυλής κα Ελένη Λιάκου, κ. Σταμάτιος Αβράμης, 
κ. Ιωάννης Μαυροειδάκος, η Γενική Γραμματέας 
του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού κα Μαρία 
Σαπέλα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής 
κ. Αργύριος Αργυρόπουλος, ο Πρόεδρος των Ερ-
γαζομένων ΕΔΣΝΑ κ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, ο 
Πρόεδρος της ΟΣΕΚΑ κ. Χρήστος Καλούδης, ο 
Γενικός Διευθυντής της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» Αρχιμ. 
Παντελεήμων Παπασυννεφάκης, ο Αν. Διευθυντής 
του ΙΠΕ της ΙΑΑ Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, 
η Πρόεδρος του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΑΡΩΓΗ» κα Μαρία 

Μπούκη, ο εκπρόσωπος της Α21 Greeceκ. Δημή-
τριος Κοντούδης, δημοτικοί σύμβουλοι των Δήμων 
Φυλής και Ιλίου, πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. συλλόγων 
και φορέων του Δήμου Φυλής, πολιτευτές, μέλη 
της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπαιδευτικοί, 
δημοσιογράφοι και Ιερείς.

#Βία… Όψεις - Απόψεις - Αποτυπώσεις» 
Μητρόπολη Ιλίου - Δήμος Φυλής: Εντυπωσιακή 

εκδήλωση για την καταπολέμηση της βίας
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Όλοι οι άνθρωποι που έχουν μια ενεργή ζωή 

και αλληλεπιδρούν με όλα τα στρώματα του 
κοινωνικού ιστού, εύκολα και αβίαστα διαπι-
στώνουν πως μέσα στα λόγια του απλού κόσμου 
βρίσκετε ταυτόχρονα, βαθιά σοφία και εμπειρική 
γνώση αλλά και εύκολη κριτική, παντογνωσία, 
προκαταλήψεις και ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί. Το 
φαινόμενο αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και 
συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου. Οι 
λόγοι που συμβαίνει ποικίλουν, και δεν μπορούν 
να προσεγγιστούν σε μία μονάχα σελίδα. Εξαι-
τίας όμως αυτού του φαινομένου η γνώμη και 
τάση της κοινωνίας πολλές φορές γίνεται κατα-
λύτης και αποκτά επίδραση σε όλα τα φάσματα 
του βίου. Άλλωστε είναι γνωστό τοις πάσι πως 
η σκέψη γίνεται λόγος, ο λόγος επιλογή και η 
επιλογή πράξη. Έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος ως 
μονάδα και η ανθρωπότητα ως σύνολο. 

Στο δια ταύτα όμως! Τράπεζα. Και τι δεν επι-
κρατεί στο μυαλό της κοινωνίας όταν ακούει 
για τις τράπεζες. Αντισημιτικές τοποθετήσεις 
γεμάτες προκαταλήψεις. Φανταζόμαστε απρό-
σωπους ανθρώπους αποξενωμένους από τις κοι-
νωνίες δίχως συμπόνια και δίχως ενσυναίσθηση. 
Η κοινωνία έχει συνδέσει την τράπεζα με έναν 
καπιταλιστικό μπαμπούλα ο οποίος τρομοκρατεί 
τον απλό κόσμο που αγωνία και παλεύει για το 
βιος του καθημερινά. Πόση αλήθεια κατοικεί 
σε αυτούς τους ισχυρισμούς; Πάντοτε είμαι της 
άποψης πως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και 
φωτιά. Για να υπάρχει εντός της κοινωνίας αυτή 
η αντίληψη, ακόμα και αν είναι γεμάτη προκατα-
λήψεις , κάπου θα υπάρχει μια υγιής ανησυχία... 

Για αρχή ας αφουγκραστούμε αυτές τις ανη-
συχίες της κοινωνίας. Είναι πολλές οι φορές που 
οι τράπεζες έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα χρη-
ματιστηριακά σκάνδαλα και έτσι έχουν οι ίδιες 
δώσει ένα δείγμα αναξιοπιστίας στο ευρύ κοινό. 

Είναι πολλά τα τραπεζικά ιδρύματα 
που συνεργάζονται με εγκληματίες και 
΄΄ξεπλένουν΄΄ τα χρήματα τους ή τους 
τα μεταφέρουν σε φορολογικούς παρα-
δείσους . Και τέλος , οι τράπεζες πολλές 
φορές δείχνουν ένα στριφνό προφίλ και 
μια άκομψη αντιμετώπιση απέναντι στις 
δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ένας απλός 
οφειλέτης όσων αφορά την αποπληρωμή μιας 
οποιασδήποτε εγχρήματης συναλλαγής . Αυτά τα 
παραδείγματα είναι αρκετά για να δημιουργηθεί 
το αρνητικό κλίμα απέναντι στο τραπεζικό σύ-
στημα. Βέβαια πρέπει να είμαστε ως άνθρωποι 
και λίγο επιφυλακτικοί με εκείνους που διαιω-
νίζουν με στόμφο αυτό το αρνητικό κλίμα κα-
θώς συνήθως προέρχονται από συγκεκριμένους 
χώρους, υπηρετούν συγκεκριμένες απόψεις και 
τους βολεύει πραγματικά να θεωρούν τη τράπε-
ζα ως τον απόλυτο εχθρό καθώς πίσω από αυτή 
την άποψη κρύβονται οι δικές τους αδυναμίες 
και κοινωνικές παθογένειες. Εμείς εδώ συζητάμε 
για την υγιή ανησυχία του κόσμου και τις αγνές 
φοβίες που μπορεί να έχει και όχι για δεσποτι-
κούς εχθρούς και φανατισμένους αντιπάλους ή 
υποστηρικτές του τραπεζικού συστήματος. 

Σαν εν δυνάμει ιστορικός, μου είναι αδύνατον 
να μην εντάξω την ιστορική χροιά γύρω από το 
ζήτημα της τράπεζας. Ας αναρωτηθούμε όλοι 
μαζί πως θα ήταν μια κοινωνία δίχως τράπεζες; 
Δεν χρειάζεται να αναρωτηθούμε καθώς γνω-
ρίζουμε, και μάλιστα πολύ καλά. Πριν από τις 
τράπεζες ο μόνος τρόπος να βρει ένας άνθρωπος 

πρόσβαση σε χρήματα ήταν μέσω των 
τοκογλύφων. Τοκογλύφοι οι οποίοι 
έθεταν τους δικούς τους όρους προς 
τον δανειζόμενο και έπαιρναν τόκους 
αβάσταχτους. Πριν την τράπεζα ο 
κόσμος βρίσκοταν στο φεουδαρχικό 
σύστημα ή πιο κατανοητά σε ένα σύ-

στημα δουλοπαροικίας. Ο άρχοντας της εκάστο-
τε περιοχής μάζευε έναν δυσβάσταχτο φόρο και 
δεν έδινε κανένα δικαίωμα κοινωνικής ανέλιξης 
στον αγρότη , τον βοσκό ή τον τεχνίτη της δου-
λοπαροικίας του.

Όταν το σύστημα της φεουδαρχίας κατάφερε 
να απομακρύνει από τη μεσαιωνική Ευρώπη τον 
φόβο των Νορμανδών ,΄΄γνωστοί ως Βίκινγκς΄΄ , 
ξεκίνησε ένας μεγάλος πυρετός εμπορίου. Όμως 
ο κάθε άνθρωπος άνηκε στον Κόμη ή τον Βα-
ρόνο ή τον Δούκα της περιοχής που ζούσε. Το 
εμπόριο και τα προιόντα του με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο κατέληγαν στον τοπικό άρχοντα. Οι 
παραγωγοί λοιπόν άρχισαν να μετακινούνται και 
να αναζητούν ευκαιρίες σε άλλες επαρχίες και σε 
άλλα μέρη. Ποιος θα τους χρηματοδοτούσε όμως 
; Εκείεμφανίστηκε η τράπεζα. Ένας οργανισμός 
που με συγκεκριμένο καταστατικό και οργανω-
μένο σύστημα χρηματοδότησης, επένδυσε στα 
οράματα των ανθρώπων και τους έδωσε την 
ευκαιρία να επιχειρήσουν και να καταδιώξουν 
την επιτυχία τους. Με τη σειρά τους όλοι αυ-
τοί οι έμποροι και οι παραγωγοί, δημιούργησαν 
ανεξάρτητα κέντρα μέσα σε μεγάλα δουκάτα, 
κέντρα τα οποία τα χρησιμοποίησαν για την απο-

θήκευση προϊόντων, για τις συναλλαγές τους, 
και για κάθε λογής δραστηριότητα. 

Αυτά τα κέντρα με τη σειρά τους δημιούργησαν 
ευκαιρίες κάθε λογής. Οι έμποροι είχαν άλογα, 
έτσιχρειάστηκαν πεταλωτές , αυτοί με τη σειρά 
τους σιδεράδες, όλοι μαζί χρειάστηκαν χτίστες 
και όλοι μαζί στο τέλος χρειάζονταν τους ίδιους 
τους εμπόρους που δημιούργησαν αυτή τη νέα 
συνθήκη. Η φεουδαρχία, δηλαδή ο δουλοπαροι-
κισμός και κατ΄επέκταση η απολυταρχία άρχισε 
να φθίνει. Η οργανωμένη χρηματοδότηση κα-
τάφερε να ανατρέψει έναν ολόκληρο κόσμο και 
να δημιουργήσει τα νέα εμπορικά κέντρα και τις 
νέες μεγάλες πόλεις. Για πρώτη φορά άρχισαν να 
υπάρχουν ευκαιρίες ενώ πριν δεν υπήρχε καν ελ-
πίδα για έναν αγρότη ή έναν απλό άνθρωπο της 
υπαίθρου. Αυτή την κοσμοϊστορική αλλαγή την 
οφείλουμε κατά 50% στην ανάγκη του ανθρώ-
που για το εμπόριο και το επιχειρείν και κατα 
50% στο τραπεζικό σύστημα που πριμοδότησε 
αυτές τις προσπάθειες. 

Συγκεντρωτικά καταλήγουμε στο εξής. Και βέ-
βαια οι τράπεζες κερδίζουν. Πολλές φορές κερ-
δίζουν πολύ περισσότερα από αυτά που ρισκά-
ρουν. Αυτό όμως δεν αναιρεί την προσφορά τους 
στη κοινωνία και στη πρόοδο. Και αν οι τράπεζες 
είναι τόσο μα τόσο κακές, γιατί το 80% των επι-
χειρήσεων στρέφονται προς αυτές για δανεισμό; 
Γιατί πάνω από το 90% των ανθρώπων που αγο-
ράζουν ή χτίζουν σπίτι, παίρνουν στεγαστικό 
δάνειο; Μας αρέσει να λέμε πόσο κακές είναι, 
αλλά τους χτυπάμε την πόρτα καθώς η ίδια τους 
η ύπαρξη ανταποκρίνεται σε δύο πραγματικές 
ανάγκες του ανθρώπινου είδους, στην ανάγκη 
για στέγαση και για το επιχειρείν!!

*Ο Γιώργος Τσεβάς είναι ΦοιτητήςΙστορικού 
- Αρχαιολογικού ΠανεπιστημίουΠελοποννήσου

Τράπεζα, τρόμος ή ελπίδα;
Άρθρο του Γιώργου Τσεβά*

Χρόνια πολλά 

& Καλή Ανάσταση
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Μία γεμάτη μέρα στον Δήμο Αχαρνών πέρα-
σε ακόμη μία φορά η Α’ Επιλαχούσα Βουλευτής 
της ΝΔ Αν. Αττικής Βάσω Κόλλια. Η κ. Κόλλια 
επισκέφτηκε τον Δήμο Αχαρνών και συγκεκριμέ-
να την ΔΗΜ.ΤΟ. Αχαρνών αλλά και το κόσμημα 
της πόλης, την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία 
Αχαρνών. 
Ακολουθεί η δήλωση της κ. Κόλλια:
“Συναντήθηκα με τα δραστήρια μέλη της ΔΗΜ.

ΤΟ. αλλά και αγαπημένους παλιούς και νέους φί-
λους. Είχαμε μια παραγωγική ανταλλαγή απόψεων 
τόσο για τα πολιτικά δρώμενα όσο και για τα θέμα-
τα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Ο Δήμος 
Αχαρνών είναι ένας πολύπαθος δήμος ο οποίος με 

στρατηγική και σχεδιασμό μπορεί να αποτελέσει 
δήμο πρότυπο καθώς έχει όλα εκείνα τα στοιχεία 
που μπορούν να τον οδηγήσουν σε μια πολυδιά-
στατη ανάπτυξη.
Στη συνέχεια, επισκέφθηκα την Ιστορική και Λα-

ογραφική Εταιρεία Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.) η οποία 
δημιουργήθηκε το 1981. Η ΙΛΕΑ ως θεματο-
φύλακας της Ιστορίας και της Λαογραφίας των 
Αχαρνών οργάνωσε και λειτουργεί το Ιστορικό 
και Λαογραφικό Μουσείο με τις συλλογές της, εκ-
θέτοντας 2.000 περίπου από τα 25.000 και πλέον 
αντικείμενα, που προέρχονται στην πλειονότητά 
τους από δωρεές κατοίκων της περιοχής ή φίλων 
και υποστηρικτών της προσπάθειας αυτής, όπως 

φορεσιές, κοσμήματα, εκκλησιαστικά κειμήλια 
και εικόνες, όπλα, χάρτες, λιθογραφίες, αντικεί-
μενα οικιακής χρήσης και οικοτεχνίας, αγροτικά 
εργαλεία, προσωπικά αντικείμενα Αλέξανδρου 
Πάντου, κλπ. Στις δράσεις της, εκτός των άλλων, 
συγκαταλέγονται η διοργάνωση Συμποσίων Ιστο-
ρίας και Λαογραφίας για την Αττική, καθώς και οι 
εκδόσεις βιβλίων για την ιστορία των Αχαρνών. Η 
ΙΛΕΑ διαθέτει αξιόλογο αρχείο εγγράφων και φω-
τογραφιών το οποίο αποτελεί αντικείμενο έρευνας 
για συγγραφείς, ερευνητές και φοιτητές.
Είχα την χαρά να με ξεναγήσει η φίλη μου και 

Γενική Γραμματέας της ΙΛΕΑ κ.Μαργαρίτα Κλα-
διά!”

Μια γεμάτη μέρα στο Δήμο Αχαρνών 
για την Βάσω Κόλλια!

Το Τεχνικό Γραφείο  του Νικολάου Καδά 

& οι συνεργάτες του σας εύχονται 

Καλή Ανάσταση! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 891Β’ 25/2/2022), η οποία 
αφορά τα έκτακταμέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19, τα 
ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών, εκτός από τις Υπηρεσίες Υγεί-
ας και Εγγραφών –Συνδρομών, θα προσφέρουν επιπλέον τις 
εξής υπηρεσίες:

• Λειτουργία ομάδων δημιουργικής απασχόλησης και ομά-
δων πολιτιστικών δραστηριοτήτων καιδράσεων

• Βραχεία παραμονή στον χώρο των ΚΑΠΗ για καφέ ή 
ροφήματα

• Πραγματοποίηση εκδρομών και ομαδικών μετακινήσεων

Οι παραπάνω Υπηρεσίες παρέχονται υπό τις υγειονομικές 
προϋποθέσεις που ισχύουν ανάπερίπτωση, όπως για παρά-
δειγμα, η χρήση προστατευτικής μάσκας, η τήρηση αποστά-
σεων, η

χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων για την αντισηψία χερι-
ών, ο εξαερισμός των χώρων κ.ά.

Επιπλέον η Διοίκηση της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών 
(ΔΗ.Φ.Α) έχει εξασφαλίσει άρτια αυτοτελήστελέχωση των 
Ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών με δύο Γιατρούς 
Γενικής Ιατρικής,προσφέροντας στους ωφελούμενους μέλη 
των ΚΑΠΗ ολοκληρωμένη και αξιόπιστη

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θαπαρέχονται στα εξής ΚΑΠΗ 
του Δήμου Αχαρνών: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, Αυλίζας, Πρ. Ηλία, Αγ. 
Κων/νου, Θρακ/νων, μονοματίου. 

Η Διοίκηση και το Προσωπικό της Δημοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) απευθύνουν έκκλησηόπως οι ωφελού-
μενοι μέλη των ΚΑΠΗ να εφαρμόζουν ευλαβικά και με 
απόλυτη σχολαστικότητα τις

υποδείξεις του Προσωπικού, σχετικά με την τήρηση των 
μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Επίσης, σε κάθε ΚΑΠΗ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχε-
τικά με τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τωνΙατρείων των 
ΚΑΠΗ

Ξανά με κόσμο, με δραστηριότητες ομάδων και 2 Γιατρούς 
Γενικής Ιατρικής τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών

Η Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού &Νέας 
Γενιάς του Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με το 
Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» θα λειτουργήσουν 
Σχολή Γονέων, κάθε Πέμπτη από τις 7 Απριλίου και 
ώρες 10:00 – 11:30 (πρωινό τμήμα) και 19:15 – 20:45 
(βραδινό τμήμα), στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δή-
μου. Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική κάθε εβδο-
μάδα και είναι ΔΩΡΕΑΝ. Η Σχολή Γονέων έχει ως 
σκοπό την εκπαίδευση και τη στήριξη κάθε μητέρας 
και πατέρα στον σύνθετο ρόλο του γονέα όπως δια-
μορφώνεται από τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες. Απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των 
ηλικιών, παρέχει στους γονείς γνώσεις χρήσιμες, για 
το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον καθώς 

και ανταλλαγή εμπειριών και ευκαιρίες για προβλη-
ματισμό. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 2415482, 
381 και 6989099991(Αντιδήμαρχος Χριστίνα Κα-
τσανδρή)

Σχολή Γονέων θα λειτουργήσει ο Δήμος Αχαρνών
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε η τετραήμερη δράση 
του Δήμου Αχαρνών και του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού για 
τη συγκέντρωση τροφίμων και 
ιατροφαρμακευτικού υλικού για 
την Ουκρανία. Η προσέλευση του 

κόσμου ήταν ιδιαιτέρως συγκινη-
τική καθώς σχολεία, σύλλογοι, 
φορείς και ιδιώτες ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα του Δήμου που 
είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 
ικανού αριθμού από:
1. Φάρμακα - Ιατροφαρμακευτικό 

υλικό
2. Χαρτί κουζίνας – απορρυπα-
ντικά – σερβιέτες –σαμπουάν – 
μπλοκ ζωγραφικής - μαρκαδόροι
3. Βρεφικές πάνες – μωρομάντη-
λα- βαμβάκι
4. Βρεφικές κρέμες
5. Όσπρια – καφές – φρυγανιές 
- αλάτι
6. Γάλα εβαπορέ – συσκευασίες 
χυμών
7. Άλευρα – ζάχαρη – δημητρια-
κά - μακαρόνια – σοκολάτες

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δρά-
ση υλοποιήθηκε από τη Δ/νση 
Κοινωνικής Πολιτικής και τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιώργο 
Πετάκο που μετά τη συγκέντρω-
ση του υλικού προχώρησαν στη 
συσκευασία του σε κούτες ανά-
λογα με το είδος και το παρέδω-
σαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο Δή-
μαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
ευχαριστεί για τη στήριξη του κό-
σμου η οποία, γι΄άλλη μια φορά, 
ήταν άμεση και συγκινητική.

Υγεία και Ειρήνη σε όλο τον 
κόσμο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση του Δήμου 
για τη συγκέντρωση τροφίμων για την Ουκρανία

Χρόνια πολλά 

& Καλή Ανάσταση
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                      ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Η Βίκυ Καράμπελα -  Μίχα στρώνει το  Αναστάσιμο και Πασχαλινό τραπέζι με παραδοσιακές συνταγές που όλοι αγαπάμε. 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  

Λαμπρόψωμο

Υλικά 
500 γρ. αλεύρι 
200 γρ. αλεύρι δυνατό για τσουρέκι
1 κ.γ. κοφτό αλάτι
1/2 κ.γ. μαστίχα κοπανισμένη
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
1½ κ.γ. μαχλέπι κοπανισμένο
2 κ.σ. ζάχαρη
2 αυγά μεγάλα 
100 γρ. γιαούρτι στραγγιστό 
50 γρ. βούτυρο 
300 γρ. γάλα 
1 κ.σ. γλυκάνισο 
1 ασπράδι για το άλειμμα του ψωμι-
ού
Κόκκινα αυγά για το στόλισμα

Εκτέλεση
Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το 

αλεύρι, την μαγιά σκόνη, το μαχλέπι, 
τη ζάχαρη, τη μαστίχα κοπανισμένη 
και τα ανακατεύουμε.

Ζεσταίνουμε το γάλα σε μια κατσα-
ρόλα για το λαμπρόψωμο να γίνει 
χλιαρό 

Αποσύρουμε το γάλα από τη φωτιά 
και το ρίχνουμε μέσα το γιαούρτι.

Με το σύρμα ανάδευσης τα ανακα-
τεύουμε να διαλυθεί το γιαούρτι.

Προσθέτουμε τα αυγά χτυπημένα 
και τα ανακατεύουμε όλα μαζί με το 
σύρμα.

Κάνουμε λακκούβα στο αλεύρι και 
ρίχνουμε μέσα τα υγρά υλικά.

Βάζουμε το μίξερ σε λειτουργία σε 
χαμηλή ταχύτητα για 2 λεπτά να βρα-
χεί το αλεύρι.

Δυναμώνουμε το μίξερ σε μεσαία 
ταχύτητα και χτυπάμε τα υλικά για 
το Λαμπρόψωμο για 4 λεπτά μέχρι 
να σχηματιστεί ζύμη και να καθαρί-
σουν τα τοιχώματα του κάδου.

Λίγο-λίγο με το μίξερ σε λειτουρ-
γία, ρίχνουμε με ροή κλωστής το λι-
ωμένο χλιαρό βούτυρο.

Δυναμώνουμε το μίξερ και δουλεύ-
ουμε την ζύμη για 2 με 3 λεπτά σε 
δυνατή ταχύτητα. Η ζύμη τώρα είναι 

εύπλαστη, ελαστική και δεν πρέπει 
κολλάει στα χέρια.

Δεν προσθέτουμε άλλο αλεύρι.
Με βουτυρωμένα χέρια βγάζουμε 

τη ζύμη από τον κάδο και μαζεύουμε 
τις ενώσεις από κάτω.

Την βάζουμε σε ελαφρά λαδωμένο 
μπολ και την σκεπάζουμε με μεμ-
βράνη ή βρεγμένη πετσέτα.

Αφήνουμε τη ζύμη σε ζεστό σημείο 
μακριά από ρεύματα αέρα να ξεκου-
ραστεί για 1 ώρα και να φουσκώσει. 

Θα χρησιμοποιήσουμε ταψί αντι-
κολλητικό βουτυρωμένο. ή θα βά-
λουμε στο ταψί λαδόκολλα.

Κρατάμε ένα μικρό κομμάτι ζύμης 
για να φτιάξουμε φυτίλια-κορδόνια 
ζύμης για τη διακόσμηση του Λα-
μπρόψωμου.

Δίνουμε σχήμα στρογγυλό στο Πα-
σχαλινό ψωμί και κάνουμε τέσσερις 
βαθιές τρύπες σε σχήμα σταυρού 
πάνω στο Λαμπρόψωμο.

Βυθίζουμε μέσα τα κόκκινα αυγά 
μέχρι τη μέση τους, γιατί με το φού-
σκωμα της ζύμης ανεβαίνουν πάνω.

Κάνουμε σχέδια με το κομμάτι ζύ-
μης που κρατήσαμε και τα βάζουμε 
πάνω στο Λαμπρόψωμο.

Σκεπάζουμε το Λαμπρόψωμο και 
το αφήνουμε σε ζεστό μέρος να δι-
πλασιαστεί σε όγκο, για περίπου 1 
ώρα.

Χτυπάμε 1 ασπράδι και αλείφουμε 
το Λαμπρόψωμο ολόγυρα.

Για διχρωμία στο πασχαλινό ψωμί, 
αλείψτε τα στολίδια ζύμης με κρόκο 
και το υπόλοιπο ψωμί με ασπράδι.

Αφήνουμε να σταθεί για 10 λεπτά 
το πασχαλινό ψωμί και το βάζουμε 
σε προθερμασμένο φούρνο.

Ψήνουμε το λαμπρόψωμο στους 
180°C στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, 
σε καλά προθερμασμένο φούρνο για 
περίπου 40 λεπτά να ροδίσει.

Αυγοσαλάτα πασχαλινή

Υλικά 
12 αυγά βρασμένα
4 κλωνάρια σέλερι κομμένα σε μικρά 
κομμάτια
1 ματσάκι τρυφερά φρέσκα κρεμμυ-
δάκια με τα φύλλα τους ψιλοκομμέ-
να
2 καρότα τριμμένα σε χοντρό τρίφτη

1κγ κοφτή καστανή ζάχαρη
1/3 φλ. ελαιόλαδο
1½ φλ. μαγιονέζα 
2 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο
2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
4 αγγουράκια τουρσί ψιλοκομμένα
Λίγη κάπαρη 
Αλάτι
Πιπέρι 
2 κ.σ. ξίδι

Εκτέλεση
Ψιλοκόβουμε όλα τα λαχανικά και 

τα βάζουμε σε σαλατιέρα. Φρέσκα 
κρεμμυδάκια, σέλερι, καρότο και 
μυρωδικά.

Καθαρίζουμε τα βρασμένα αυγά 
και με ένα μαχαίρι ψιλοκόβουμε.

Τα προσθέτουμε στο μπολ με τα 
υλικά για την αυγοσαλάτα.

Κρατάμε 1 βραστό αυγό ψιλοκομ-
μένο για το γαρνίρισμα.

Προσθέτουμε τη μαγιονέζα.
Πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη.
Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και 

το ξίδι και ανακατεύουμε.
Ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι 

να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να 
ενωθούν όλα τα υλικά.

Ελέγχουμε το αλάτι και το πιπέρι κι 
αν χρειάζεται επιπλέον ξύδι.

Παγώνουμε την αυγοσαλάτα στο 
ψυγείο να δροσίσει.

Όταν σερβίρουμε την αυγοσαλάτα, 
πασπαλίζουμε από πάνω με το ψιλο-
κομμένο αυγό που κρατήσαμε στην 
αρχή.

Μαγειρίτσα

Υλικά
1 συκωταριά αρνίσια καθαρισμένη
½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομ-
μένα
3 μεγάλα μαρούλια καθαρισμένα, ψι-
λοκομμένα για σαλάτα
1 μεγάλο ματσάκι άνηθο, ψιλοκομ-
μένο 
½ φλιτζάνι ρύζι γλασέ 
αλάτι, πιπέρι 
Για το αβγολέμονο
2-3 αβγά, χωριστά κρόκους από 
ασπράδια

χυμό από 2 λεμόνια

Εκτέλεση
Βάζετε να βράσει άφθονο νερό σε 

μια κατσαρόλα και όταν κοχλάσει 
ρίχνετε τη συκωταριά και τη βράζετε 
για 10 λεπτά.

Τη βγάζετε από την κατσαρόλα, 
την αφήνετε να κρυώσει λίγο και την 
κόβετε σε μικρά κομματάκια με ένα 
μαχαίρι ή με ένα μεγάλο ψαλίδι.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνε-
τε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και 
σοτάρετε τη συκωταριά για 5 λεπτά 
περίπου, μέχρι να ροδίσει, ανακατεύ-
οντας τακτικά. 

Προσθέτετε τα φρέσκα κρεμμυδά-
κια, τα μαρούλια και σοτάρετε για 
άλλα 4-5 λεπτά, μέχρι οι πρασινάδες 
να μαραθούν.

Ρίχνετε αλάτι και πιπέρι, ρίχνετε 
τον μισό άνηθο και προσθέτετε 1½-
2 λίτρα νερό χοντρικά, μέχρι το νερό 
να φτάσει στη μέση της κατσαρόλας, 
ώστε να μείνει άφθονο ζουμί στο τέ-
λος για τη σούπα. Αφήνετε το υγρό 
να πάρει μια βράση, χαμηλώνετε τη 
φωτιά και αλατοπιπερώνετε. Σκε-
πάζετε την κατσαρόλα και σιγομα-
γειρεύετε για 30-40 λεπτά, μέχρι η 
συκωταριά να μαλακώσει.

Προσθέτετε το ρύζι και μαγειρεύ-
ετε με ξεσκέπαστη κατσαρόλα για 
άλλα 10-12 λεπτά ανακατεύοντας 
τακτικά. Προσθέτετε τον υπόλοιπο 
άνηθο, ανακατεύετε και αποσύρετε 
την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Για το αβγολέμονο: 
Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάτε τους 

κρόκους των αβγών μέχρι να γίνουν 
μια σχετικά ανοιχτόχρωμη κρέμα. 
Προσθέτετε αργά το χυμό λεμο-
νιού συνεχίζοντας το χτύπημα. Σε 
ένα άλλο, καθαρό μπολ χτυπάτε τα 
ασπράδια με το μίξερ, μέχρι να γί-
νουν σφιχτή μαρέγκα. Την προσθέ-
τετε σε δόσεις στους κρόκους, ανα-
κατεύοντας απαλά και με μεγάλες 
κινήσεις για να μη χάσει η μαρέγκα 
τον όγκο της.

Με μια κουτάλα της σούπας ρίχνετε 
πολύ αργά και σταδιακά καυτό ζουμί 
από τη μαγειρίτσα, χτυπώντας αστα-
μάτητα με το σύρμα. Μόλις ρίξετε 
περίπου τρεις κουτάλες και το αβγο-
λέμονο ζεσταθεί καλά, το αδειάζετε 
όλο στη μαγειρίτσα και βάζετε την 
κατσαρόλα σε πολύ χαμηλή φωτιά. 
Δεν ανακατεύετε τη σούπα αλλά 
ανακινείτε έντονα την κατσαρόλα 
ώστε το αβγολέμονο να απλωθεί πα-
ντού. Ζεσταίνετε για 1-2 λεπτά και 
σερβίρετε αμέσως.

Κοντοσούβλι

Υλικά 
2 κ. ζυγούρι σπάλα
1 κ.σ. ρίγανη αποξηραμένη
Αλάτι
πιπέρι
4 κ.σ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Κόβουμε το κρέας σε κομμάτια 4-5 
εκ.
Βάζουμε όλα τα υλικά σε μπολ και 
τα ανακατεύουμε.
Σκεπάζουμε και αφήνουμε μία νύ-
χτα.
Περνάμε σε δύο μικρές πλατιές σού-
βλες το κρέας.
Τυλίγουμε σφιχτά την κάθε σούβλα 
χωριστά, σε δύο λαδόκολλες.
Ακουμπάμε σε ταψί και ψήνουμε σε 
καλά προθερμασμένο φούρνο για 2 
ώρες στους 180°C.

Αρνάκι φρικασέ

Υλικά 
1 ½ κιλό αρνί κομμένο σε μερίδες
1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό τριμμένο 
4 μεγάλα μαρούλια
10 φρέσκα κρεμμυδάκια
3/4 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο 
1/4 ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό
1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
1 κ.σ.  αλεύρι
αλάτι πιπέρι
Για το αυγολέμονο:
3 αυγά 
χυμό από 2 λεμόνια 
ζωμός από το φαγητό

Εκτέλεση 
Κόβετε σε μερίδες το αρνάκι, τρί-

βετε το ξερό κρεμμύδι. Πλένετε καλά 
και κόβετε σε ροδελίτσες τα φρέσκα 
κρεμμυδάκια, πλένετε και ψιλοκόβε-
τε τον άνηθο και το μαϊντανό και τα 
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                      ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Η Βίκυ Καράμπελα -  Μίχα στρώνει το  Αναστάσιμο και Πασχαλινό τραπέζι με παραδοσιακές συνταγές που όλοι αγαπάμε. 
αφήνετε  να στραγγίζουν σε απορρο-
φητικό χαρτί.

Πλένετε και χοντροκόβετε τα μα-
ρούλια, τα “ζεματάτε” για 2 λεπτά σε 
κοχλαστό νερό και τα σουρώνετε.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαι-
όλαδο και σοτάρετε καλά από όλες 
τις πλευρές το κρέας. Το βγάζετε σε 
πιατέλα και το διατηρείτε ζεστό. Στο 
ίδιο λάδι βάζετε τα φρέσκα κρεμμυ-
δάκια και το τριμμένο ξερό κρεμμύδι 
και τα σοτάρετε μέχρι να γυαλίσουν 
και να ροδίσουν ελαφρά.

Ξαναβάζετε μέσα το σοταρισμένο 
κρέας, πασπαλίζετε παντού με το 
αλεύρι, ανακατεύετε, προσθέτετε 1 
1/2 ποτήρι ζεστό νερό σκεπάζετε τη 
κατσαρόλα και αφήνετε το φαγητό 
να βράσει, σε μέτρια θερμοκρασία, 
για 50 λεπτά περίπου μέχρι να μα-
λακώσει το κρέας. Προσθέτετε λίγο 
ζεστό νερό κατά τη διάρκεια του 
βρασμού αν χρειαστεί.

Μόλις μαλακώσει το κρέας προ-
σθέτετε τα μαρούλια,το μισό άνηθο 
και το μισό μαϊντανό και αλατοπιπε-
ρώνετε. Ανακατεύετε να σκεπαστούν 
τα μαρούλια με το ζωμό, σκεπάζετε 
τη κατσαρόλα και αφήνετε το φαγη-
τό να σιγοβράσει για 20 λεπτά. Προ-
σθέτετε τον υπόλοιπο άνηθο και μαϊ-
ντανό και βράζετε για 10- 15 περίπου 
λεπτά ακόμα. 

Λίγο πριν κατεβάσετε το φαγητό 
από τη φωτιά ετοιμάζετε το αυγο-
λέμονο. Χωρίζετε τους κρόκους 
από τα ασπράδια και κτυπάτε τους 
κρόκους μέχρι να ασπρίσουν και τα 
ασπράδια μέχρι να γίνουν πηχτή μα-
ρέγκα. Ενώνετε τους κρόκους με τη 
μαρέγκα και ανακατεύετε απαλά να 
ενσωματωθούν.

Ρίχνετε μέσα στο μπολ το χυμό 
λεμονιού σιγά-σιγά και εναλλάξ με 
ζουμί από τη κατσαρόλα. Μόλις ζε-
σταθεί το μείγμα αδειάζετε το αβγο-

λέμονο μέσα στη κατσαρόλα. Κρα-
τώντας τη από τη δύο χερούλια την 
αναδεύετε την ξαναβάζετε στη φωτιά 
να πάρει μια βράση και το φρικασέ 
σας είναι έτοιμο.

Τσουρέκι πασχαλινό

Υλικά 
2 ½ κύβοι νωπή μαγιά 60 γραμ.
1 φλ. βούτυρο γάλακτος σε θερμο-
κρασία δωματίου
1/2 φλ. φυτικό μαγειρικό λίπος σε 
θερμοκρασία δωματίου
1½ φλ. ζάχαρη
4 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου
1 κρόκο σε θερμοκρασία δωματίου 
για το άλειμμα
1 φλ. φρέσκο χλιαρό γάλα
2 πορτοκάλια το ξύσμα
1/4 κ.γ. αλάτι
1.300 γρ. αλεύρι δυνατό για τσουρέκι 
κοσκινισμένο
1 κ.σ. γεμάτη γλυκάνισο
1 κ.σ. γεμάτη μαχλέπι
1/2 φλ. νερό

Εκτέλεση
Ετοιμάζουμε πρώτα το προζύμι. 

Από το προηγούμενο βράδυ διαλύ-
ουμε τη μαγιά σε μπολ.

Προσθέτουμε 1 πρέζα ζάχαρη, λίγο 
χλιαρό νερό και λίγο αλεύρι να γίνει 
σαν αραιή ζύμη.

Σκεπάζουμε καλά το προζύμι.
Το αφήνουμε όλη τη νύχτα.
Σε μπρίκι βάζουμε το γλυκάνισο 

και το μαχλέπι με 1/2 φλ. νερό για 
3΄-4΄ και το σουρώνουμε.

Κρατάμε 1/4 φλ. από το υγρό.
Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε το 

βούτυρο και το φυτικό λίπος με τη 
ζάχαρη για 7΄-8΄ να αφρατέψουν 
καλά.

Προσθέτουμε τα αυγά χτυπημένα.
Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του 

μίξερ και προσθέτουμε όλα τα υπό-
λοιπα υλικά, το προζύμι, το γάλα, το 
ελαιόλαδο, το αλάτι, το νερό γλυ-
κάνισου, το ξύσμα και λίγο λίγο το 
αλεύρι.

Είναι έτοιμη όταν ξεκολλήσουν τα 
υλικά από τον κάδο.

Μαζεύουμε τη ζύμη σε μπάλα και 
τη βάζουμε σε ένα βαθύ, μεγάλο 
μπολ.

Τη σκεπάζουμε πολύ καλά και την 
αφήνουμε 2 ώρες περίπου να διπλα-
σιαστεί σε όγκο. 

Όταν φουσκώσει η ζύμη, την αδει-
άζουμε στον πάγκο μας και τη ζυ-
μώνουμε για αρκετή ώρα μέχρι να 
γυαλίσει καλά. 

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 μέρη.
Δίνουμε ό,τι σχήμα θέλουμε στα 

τσουρέκια.
Τα αραδιάζουμε σε λαμαρίνες και 

τα σκεπάζουμε καλά (αραιά μεταξύ 
τους γιατί θα κολλήσουν).

Τα αφήνουμε να διπλασιαστούν σε 
όγκο.

Τότε χτυπάμε τον κρόκο με 1 πρέζα 
ζάχαρη και τα αλείφουμε.

Τα αφήνουμε 20΄
Ψήνουμε τα τσουρέκια στους 

170°C στον αέρα σε καλά προθερ-
μασμένο φούρνο για περίπου 45΄ να 
ροδίσουν.

Πασχαλινά κουλουράκια
Υλικά 
870 γρ. αλεύρι
300 γρ. ζάχαρη
100 γρ. φυτίνη
30 γρ. βούτυρο

225 γρ. γάλα
50 γρ. μαγιά
1/2 κ.γ. μαχλέπι
2 μεγάλα αυγά
Για το διάλυμα αυγού
2 κρόκους
5 κ.σ. νερό
1 κ.σ. ζάχαρη

Εκτέλεση
Λιώνουμε το βούτυρο με τη φυτίνη 

και αφήνουμε να γίνουν χλιαρά.
Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το ρί-

χνουμε στον κάδο του μίξερ.
Κάνουμε λακκούβα στο κέντρο.
Ρίχνουμε τη μαγιά θρυμματισμένη 

και 1/3 φλιτζανιού από το συνολικό 
γάλα που πρέπει να είναι χλιαρό.

Ανακατεύουμε με τις άκρες των δα-
χτύλων επιφανειακά το αλεύρι, ώστε 
να λιώσει η μαγιά.

Αφού γίνει σαν κουρκούτι, αφήνου-
με να σταθεί για 30 λεπτά, βάζοντας 
μια πετσέτα στον κάδο του μίξερ.

Ρίχνουμε κατόπιν το υπόλοιπο χλι-
αρό γάλα, τα αυγά, το μαχλέπι, και τη 
ζάχαρη και ζυμώνουμε ελαφρά.

Τέλος, με το μίξερ σε λειτουργία, 
ρίχνουμε το χλιαρό βούτυρο και ζυ-
μώνουμε μέχρι να μαζευτεί η ζύμη 

σε μπάλα.
Βάζουμε τη ζύμη σε λεκάνη, τη 

σκεπάζουμε και την αφήνουμε σε ζε-
στό σημείο για μία ώρα.

Πλάθουμε ό,τι σχήμα θέλουμε στα 
κουλουράκια.

Τα βάζουμε σε λαμαρίνες στρωμέ-
νες με αντικολλητικό χαρτί ψησίμα-
τος.

Αφού τα πλάσουμε όλα τα σκεπά-
ζουμε με καθαρές πετσέτες και τα 
αφήνουμε σε σβηστό χλιαρό φούρνο 
να φουσκώσουν και να ανέβουν για 
30 λεπτά.

Βάζουμε τα υλικά για το διάλυμα 
αυγού σε ένα μπολ και ανακατεύου-
με με πιρούνι.

Αφού ανέβουν τα κουλουράκια, τα 
αλείφουμε με το διάλυμα με πινέλο 
και τα αφήνουμε 15 λεπτά να στε-
γνώσει το αυγό.

Ψήνουμε για 25 λεπτά περίπου να 
ροδίσουν σε καλά προθερμασμένο 
φούρνο στους 160 με 170°C στον 
αέρα.

-----------------------

Εύχομαι ολόψυχα 
το Άγιο Φως της Ανά-
στασης να κατευνάσει 

τις ψυχές όλων μας και 
να φέρει ευλογία 

σε κάθε βήμα μας στο 
ταξίδι της ζωής... 

Καλό Πάσχα 
και Καλή Ανάσταση 

εύχομαι!!!
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