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Αθανάσιος Μαρτίνος: 
Ένας Άγγελος στη γη…

Το σύνθημα για τον Αθανάσιο Μαρτί-
νο είναι «ταπεινότης». Το παρασύνθημα 
«σεμνότης». Έτσι ανοίγουν διάπλατες οι 
πόρτες. Ποιες πόρτες δηλαδή; Αφού η συ-
νέντευξη έγινε σε ένα κατάλευκο δωμάτιο, 
με λευκό τραπέζι, λευκούς τοίχους. «Είναι 
το γραφείο της κόρης μου. Κάπως έτσι εί-
ναι και το δικό μου». Ένα παιδικό δωμάτιο. 
Ούτε φύλακες στην είσοδο ούτε έρευνες.

Η καλπάζουσα έμπνευσή μου αντιλήφθη-
κε εγκαίρως ότι όλη αυτή η λευκότητα είναι 
προέκταση της ψυχής αυτού του ανθρώπου. 
Αγνότητα. Φοράει ένα κοτλέ παντελόνι 
της δεκαετίας του 1970 και ένα απλό που-
λόβερ. Ό,τι ξεχωρίζει πάνω του, είναι ένα 
χαμόγελο, τόσο οικείο, ώστε να αισθάνεσαι 
από την αρχή σαν στο σπίτι σου. Ταπεινούς 
ανθρώπους γνώρισα πολλούς στην Ελλάδα, 
ο Ρίτσος, ο Τάκης Λαμπρόπουλος, ηγεμό-
νας της Columbia, ο πεζογράφος Τάκης 
Χατζής, ο Μανώλης Μητσιάς. Αλλά όλοι 
είχαν κάπου, σε ένα κρυμμένο μέρος, θαυ-
μάσια κρυμμένο, έναν μικρούλι εγωισμό. 
Μια λεπτούλα οίηση. Ο Αθανάσιος Μαρτί-
νος δικαιούται τον τίτλο του πιο ταπεινού 
ανθρώπου που γνώρισα στην Ελλάδα.

Όλη η Αθήνα βουίζει για τις δωρεές, τις 
ασταμάτητες, σε σχολειά, ιδρύματα, νοσο-
κομεία, στην πατρίδα.

Το εκάστοτε κράτος δέχεται με ευγνωμο-
σύνη τις προσφορές του. Αλλά αυτός, λέξη 
δεν μου είπε γι’ αυτήν την πλευρά του χα-
ρακτήρα του.

Ανακαλύπτω σιγά σιγά κάποια πράγματα 
που μου αρέσουν και ψάχνω να βρω κάτι 
που δεν μου αρέσει. Ακόμη δεν το έχω βρει. 
Λατρεύει τη γυναίκα του και προσποιείται 
πως την φοβάται κιόλας! Λατρεύει τα παιδιά 
του, όπως είναι φυσικό. Έχασε μια κόρη και 
η σιωπή του είναι ένα «μη με λησμόνει».

Ωστόσο, «αρχάγγελος» της ζωής του είναι 
η μάνα του. «Σ’ αυτήν τα χρωστάμε όλα. 
Την αγάπη για τη θάλασσα, την αγάπη για 
το επιχειρείν, την αγάπη για τον κόσμο και 
τους ανθρώπους». Ένα μεγάλο χαρακτηρι-
στικό του Αθανάσιου Μαρτίνου είναι η πί-

στη του στον Θεό, που δεν έχει να κάνει με 
το ότι αυτήν την εποχή είναι διοικητής του 
Αγίου Όρους.

Αυτό δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει και 
τόσο. Αποδέχθηκε μια πρόταση του πρωθυ-
πουργού. Από καλοσύνη είπε ναι. Δουλεύει 
πολύ για το Άγιο Όρος, αλλά ήδη σιωπηλά 
μου αναγγέλλει ότι ήρθε το πλήρωμα του 
χρόνου για να σταματήσει.

Ο τρόπος που μιλάει είναι ευαγγελικός. 
Απλός. Σκέτη είδηση. Τίποτε περίτεχνο, 
τίποτε μη αναμενόμενο. Από μικρό παιδί, 
τον διακατείχε η επιθυμία, με την αγάπη να 
κάνει ό,τι κάνει στη ζωή του. Με την αγάπη 
και το νου. Εξ ου και η μετα - νοια, κατά την 
έννοια της χριστιανικής παράδοσης.

Του λέω: «Συνήθως οι άνθρωποι μετανιώ-
νουν πολύ αργά».

«Όχι! Δεν θα είναι αργά ποτέ να φορέσουν 
οι άνθρωποι ξανά την αλήθεια, να ντυθούν 
την αγάπη και να ζήσουν ξανά, αφού εκ-
φράσουν την αρμόζουσα συγνώμη».

Από το δοξάρι στο στόχο, η ευθύγραμμη 
σαϊτιά του Μαρτίνου, είναι η καθαρή του 
ματιά. Μετά από μια τετράωρη συνάντηση, 
προσπάθησα, ασκώντας τη δεσποτεία που 
δίνει το δημοσιογραφικό λειτούργημα, να 
μάθω τα καλά που έκανα. «Αν έπραξα κάτι 
καλό, ας πάει στο γιαλό».

Άνθρωποι σαν κι αυτόν, πετυχαίνουν το 
θαύμα να μας οδηγούν στον καλό μας εαυ-
τό. Και άνθρωποι σαν αυτόν, πετυχαίνουν 
το θαύμα να βγάζουν την καλή τους πλευ-
ρά.

Θα έλεγα ότι ο Αθανάσιος Μαρτίνος ζει 
σε ένα παρατεταμένο παιδικό καλοκαίρι. 
Για όλους μας, η παιδική μας ηλικία είναι 
ένα σημείο από το οποίο πάντα η ζωή μας 
αντλεί. Ο συνομιλητής μου την διατηρεί 
ακέραια.

Είναι παιδί. Φέρεται σαν παιδί, με τετρά-
γωνη λογική. Μιλάει σαν παιδί. Σκανδαλί-
ζει, ενίοτε, με απρόσμενα λόγια, σαν παιδί.

Θυμήθηκα τον στίχο του Γιώργου Σαρα-
ντάρη: «Χωρίς αγνότητα, δεν φτιάχνουμε 
τίποτε αληθινό». Θα κλείσω αυτό το σύ-

ντομο πορτρέτο λέγοντας πως υπάρχουν 
άνθρωποι που κατοικούν στον ουρανό πριν 
πεθάνουν. Έναν, τον γνώρισα προχθές. Εί-
ναι ο Αθανάσιος Μαρτίνος.”

Αυτή είναι η εισαγωγή μίας σπουδαίας 
συνέντευξης από έναν σπουδαίο άνθρωπο. 
Ο Γιώργος Λιανής και η “Καθημερινή” 
είχαν την ευκαιρία να πάρουν συνέντευξη 
όχι απλά από τον εφοπλιστή και εθνικό 
ευεργέτη Θανάση Μαρτίνο, αλλά τον ΑΝ-
ΘΡΩΠΟ Θανάση Μαρτίνο. Τον Θανάση 
Μαρτίνο που μπορεί με συστολή και τα-
πεινότητα να βοηθά τους συνανθρώπους 
του,  αλλά ταυτόχρονα  τον Θανάση Μαρ-
τίνο που έχει κάθε δικαίωμα να κοιτάζει 
κατάματα τον Θεό αφού αποδεικνύει μέρα 
με τη μέρα πως είναι γνήσιο τέκνο του! 

Έχοντας προσωπική πλέον άποψη για 
τον ΚΥΡΙΟ Θανάση Μαρτίνο και την οικο-
γένεια του με αφορμή και την συνέντευξη 
που παραχώρησε στον κ Λιανή (την οποία 
αναδημοσιεύουμε αυτούσια στο www.
parnesnews.gr) αλλά και ένα προσωπικό 
πρόβλημα, αισθάνομαι την ανάγκη να πω 
δημόσια ένα μεγάλο, από καρδιάς, ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΩ για όλα. Γνωρίζω καλά ότι ο κ. 
Μαρτίνος δεν αγαπά ούτε τις φωτογραφί-
σεις, ούτε τις “δημόσιες σχέσεις”, ούτε την 
“προβολή” όσων κάνει. Όμως, είναι άδικο 
να μην αναφέρω και να μην εκφράσω δη-
μόσια την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσω-
πο του, καθώς ότι έκανε για εμάς σε μία 
δύσκολη στιγμή της ζωής μας μόνο ένας 
“πατέρας” θα έκανε! Μπορεί ο βιολογικός  
μας πατέρας να βρίσκεται “ψηλά”, όμως ο 
Θανάσης Μαρτίνος είναι για εμάς ο πατέ-
ρας που στα δύσκολα μπήκε μπροστά και 
μας έβγαλε από το τέλμα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ…

Κατερίνα Παπασταματίου 

Μηνιαία Ειδησεογραφική 
Εφημερίδα 

Εκδότης - Αρχισυνταξία: 
Κατερίνα – Φανή Παπασταματίου

Σύμβουλος Έκδοσης: 
Κλήμης Κολιός

Σχεδιασμός - Art Direction:
 Sofia P.

Ειδικοί Συνεργάτες:
Γιώργος Κούτρας - Αντρέας Ντίνης

Αρθρογράφοι:
Μαρία Αναγνωστοπούλου

Νώντας Βρεττός 
Μαγειρική: 

Βίκυ Καράμπελα - Μίχα
Νομική Σύμβουλος:

Ελένη Ρεντούμη
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Αχαρνής ΑΜΚΕ 

- ΑΦΜ:997400910
ΔΟΥ:ΑΧΑΡΝΩΝ

Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα 
ή δελτία τύπου εκφράζουν μόνο την 
άποψη του γράφοντος και όχι 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
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Αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση 
των δημοτών από το Δήμο Αχαρνών. 

Ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτημάτων τους
Σε λειτουργία τέθηκε από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού 
του Δήμου Αχαρνών  με αρμό-
διο Αντιδήμαρχο τον Χρύσανθο 
Κόνταρη η ηλεκτρονική υποβο-
λή των αιτημάτων των δημοτών 
με ταυτόχρονη διαχείρισή τους 
από τις αντίστοιχες υπηρεσίες 
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου 
Αχαρνών:www.acharnes.gr.
Το σύστημα επιτρέπει τη γρή-

γορη και εύκολη καταχώρηση 
ζητημάτων καθημερινότητας με 
στόχο την ταχύτερη δυνατή αντι-
μετώπισή τους από τις υπηρεσίες 
μας.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σπύ-

ρος Βρεττός, “Στόχος είναι ο δη-
μότης να βρίσκεται συνεχώς στο 
επίκεντρο του σχεδιασμού, αλλά 
και να γίνεται διαρκώς πιο εύκο-

λη και προσιτή η εξυπηρέτησή 
του από τις δημοτικές μας υπηρε-
σίες, χωρίς να είναι απαραίτητη η 
φυσική του παρουσία”.

Ξεκίνησε το δρομολόγιο 
«Θρακομακεδόνες - Πα-

νόραμα – Μεσονύχι» 
Οι διεκδικήσεις της Επιτροπής Συγκοινωνιών του 

Δήμου Αχαρνών στην οποία συμμετέχουν ο Αντι-
δήμαρχος Νίκος Ξαγοράρης, τα μέλη Μιχάλης 
Χριστοφορίδης,Διομήδης Καρακωνσταντής και ο 
πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας αποδίδουν 
καρπούς.

Μετά από συνεχόμενα αιτήματα και πιέσεις, ο 
ΟΑΣΑ ανταποκρίθηκε θετικά και ξεκίνησε σήμε-
ρα το δρομολόγιο «Θρακομακεδόνες - Πανόραμα 
– Μεσονύχι» και αντίστροφα. 

Άλλη μία ουσιαστική παρέμβαση, προκειμένου να 
υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοι-
νού.

Επιτυχημένο 
το σεμινάριο 

Αυτοάμυνας Γυναικών 

Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με το Κέντρο 
Ημέρας “Γαλήνη”της ΑΜΚΕ Προμηθέας, διοργάνω-
σε με απόλυτη επιτυχία Σεμινάριο Αυτοάμυνας-Αυ-
τοπροστασίας Γυναικών, το Σάββατο 7 Μαϊου, στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων “Μάριος Σουλούκος”στο 
Δημαρχείο Αχαρνών.

Η πρωτοβουλία του δήμου για δωρεάν μαθήματα 
αυτοάμυνας σε γυναίκες βρήκε μεγάλη ανταπόκρι-
ση.

Η θεωρητική προσέγγιση και οι πρακτικές τεχνικές 
που διδάχτηκαν στο σεμινάριο από το Κέντρο Ημέ-
ρας «Γαλήνη» ήταν προσαρμοσμένες σε περιπτώ-
σεις άσκησης ενδοοικογενειακής βίας και απόπειρες 
βιασμού για όλες τις ηλικίες.

Λέμε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών!
Λένε ΟΧΙ σε οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική βία!

Διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ σε 945 
οικογένειες από το Δήμο Αχαρνών!

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη διανομή (Μ. 
Δευτέρα &Μ.Τρίτη) από την Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου Αχαρνών, τροφίμων και βασικών υλικών 
αγαθών σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ. Συνολικά παρέ-
λαβαν νωπά προϊόντα και είδη παντοπωλείου 945 οι-
κογένειες.

Η διανομή πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου στην οδό Αχαρνέων Ιππέων 
και Μεγάλου Βασιλείου στις εργατικές κατοικίες του 

Δήμου Αχαρνών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα για την προστασία τόσο των 
υπαλλήλων όσο και των ωφελουμένων.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο Αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γεώργιος Πετάκος, 
παραβρέθηκαν στη διανομή των προϊόντων, εκφράζο-
ντας τη στήριξή τους στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
“Συνεχίζουμε τη δέσμευση μας για στήριξη των ευάλω-
των και αδύναμων συνανθρώπων μας, Εύχομαι Καλό 
Πάσχα σε όλους και όλες με υγεία, ειρήνη και αγάπη”, 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αχαρνών.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Απριλίου η 
δεύτερη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου 
της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών, 
υπό τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου Σι-
δηρόπουλου, με αντικείμενο τις δράσεις πρόληψης 
και πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο. 
Σημειώνεται ότι η Πολιτική Προστασία, με καθη-

μερινές περιπολίες και συμβολή στην αποψίλωση 
συμμετέχει ενεργά στην πρόληψη και την αντιμε-
τώπιση συμβάντων. Αμέσως μετά ο Αντιδήμαρχος 
συμμετείχε και στη 2η συνεδρίαση του Συντονιστι-
κού της Περιφέρειας, όπου μεταξύ άλλων συζητή-
θηκε εκτενώς και το θέμα της αντισεισμικής προ-
στασίας.

Δεύτερη συνεδρίαση για το Συντονιστικό Όργανο 
της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών
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Εξαιρετικές οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού
ΜΑΘΗΜΑ ΕΞωΣΤΡΕφΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟλΙΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝωΝ

�

Η επιστροφή στην κανονικότητα μετά από δύο χρόνια 
περιορισμών λόγω της πανδημίας είναι πλέον το μεγάλο 
ζητούμενο. Ο Δήμος Αχαρνών φαίνεται πως βρήκε πολύ 
γρήγορα τα βήματά του σε αυτή την κατεύθυνση, με τη 
διοργάνωση της πανήγυρης για τον εορτασμό της Ζω-
οδόχου Πηγής. Για τέσσερις μέρες οι Αχαρνές γέμισαν 
κόσμο, δημότες και επισκέπτες απόλαυσαν ένα πλούσιο 
πολιτιστικό πρόγραμμα και ένιωσαν πως σταδιακά μπο-
ρούν να πάρουν τη ζωή τους πίσω. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός είχε θέσει ως στόχο με την 
ευκαιρία το άνοιγμα των εκδηλώσεων να διοργανώσει 
στον Δήμο το καλύτερο πανηγύρι των τελευταίων ετών. 
Και κατά γενική ομολογία το κατάφερε. Από την Τετάρτη 
27 Απριλίου έως και το Σάββατο η πόλη των Αχαρνών 
έγινε το επίκεντρο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες κα-
τοίκους όμορων δήμων. Ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν 
εξαιρετικά προσδιορισμένο και περιλάμβανε εκτός από 
λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, μια σειρά πολιτι-
στικών και καλλιτεχνικών events, αλλά και παράλληλες 
εκδηλώσεις. Με το πρόγραμμα αυτό κινητοποιήθηκαν οι 
περισσότεροι από τους συλλόγους της πόλης, οι οποίοι 

μετά τους περιορισμούς είχαν την ευκαιρία να απευθυν-
θούν στον κόσμο και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. 

Εντυπωσιακό ήταν και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
το οποίο έφερε στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών 
τραγουδιστές όπως οι Γιώτης, Ζαζόπουλος, Γιαννιάς, 
Παπαδόπουλος, Μενιδιάτης και Μακρόπουλος, ενώ 
το τελευταίο βράδυ η παράδοση εκπροσωπήθηκε από 
τους Μαραγκάκη, Κονιτόπουλο και Σαφέτη. Η οργά-
νωση άφησε σε όλους εξαιρετικές εντυπώσεις, αποτέ-
λεσμα της δουλειάς που έγινε τόσο από τη ΔΗΚΕΑ και 
τον πρόεδρό της Γιάννη Νίκα, όσο και από υπηρεσίες 
του Δήμου. 

Ο Σπύρος Βρεττός μπορεί κάλλιστα να νοιώθει δικαιωμέ-
νος για την προσπάθειά του να αναδείξει το πανηγύρι της 
Ζωοδόχου Πηγής και να διοργανώσει μια σειρά εκδηλώσε-
ων, που θύμισαν παλιές καλές εποχές, εμπλουτισμένες όμως 
από τη σύγχρονη ματιά και τις ανάγκες των δημοτών. 

Άλλωστε η προσπάθεια αυτή είχε εξαιρετική ανταπόκριση 
όχι μόνο από τους Αχαρνείς και τους επισκέπτες της πόλης, 
αλλά και από την παρουσία επισήμων. Μάκης Βορίδης, 
Στέλιος Πέτσας και Σοφία Ζαχαράκη έδωσαν το παρών, 

ενώ αθρόα ήταν η προσέλευση βουλευτών, πολιτευτών, πε-
ριφερειακών συμβούλων και δημάρχων άλλων δήμων. 

Ο ίδιος ο Σπύρος Βρεττός ήταν καθημερινά παρών στις 
εκδηλώσεις, ενώ ήταν και σε συνεχή επικοινωνία με τους 
συνεργάτες του για να δίνει κατευθύνεις και λύσεις, προκει-
μένου να κυλήσουν όλα απρόσκοπτα όπως και έγινε. Δικαι-
ωματικά λοιπόν δεν προλάβαινε να δέχεται συγχαρητήρια 
από όλους και ευχές για του χρόνου, απαντώντας – ίσως και 
σημειολογικά – πως τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Με μεγαλοπρέπεια οι θρησκευτικές εκδηλώσεις 
για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής

Με μεγαλοπρέπεια και τη συμμετοχή σύσσωμης της δη-
μοτικής αρχής, μελών του δημοτικού συμβουλίου, εκπρο-
σώπων του κοινοβουλίου, περιφερειακών συμβούλων, δη-
μάρχων της Αττικής και πλήθος πιστών κορυφώθηκαν την 

Παρασκευή 29 Απριλίου οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για 
τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής. Ανήμερα της γιορτής 
τελέστηκαν ο εόρτιος Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 
Ιλίου – Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα, στο 
παρεκκλήσιο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ακολούθησε η Λι-
τάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Σεπτής εικόνας της 
Ζωοδόχου Πηγής με τη συνοδεία Γριζοφόρων και Τσολιά-
δων του Λυκείου Ελληνίδων των Αχαρνών, στους κεντρι-
κούς δρόμους της πόλης μέχρι τον προαύλιο χώρο του Κε-
ντρικού Ναού του Αγίου Βλασίου. 

Ξεχωριστό γεγονός του φετινού εορτασμού ήταν η αναπα-
ράσταση των εορτασμών του παρελθόντος με τον χορό των 
Γριζοφόρων του Λυκείου Ελληνίδων μπροστά από τον Ιερό 
ναό του Αγίου Βλασίου, με τη συνοδεία στο τραγούδι του 
μοναδικού Σπύρου Μπρέμπου.  

Στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης των Αχαρνών παραβρέ-
θηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Νάσος Αθανασίου, Γι-

ώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου, Πάνος Σκουρολιάκος, 
ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ Μα-
νώλης Χριστοδουλάκης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Γε-
ωργία Βλάχου, Θανάσης Κατσιγιάννης, Ευρώπη Κοσμίδη, 
Γιάννης Σμέρος, οι δήμαρχοι Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου 
και Φυλής Χρήστος Παππούς, εκπρόσωποι των Σωμάτων 
Ασφαλείας, Αντιδήμαρχοι και πλήθος κόσμου.
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Καθημερινά η κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου κατα-
κλείστηκε από πλήθος κόσμου, προκειμένου να απολαύ-
σει ένα πλούσιο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα. Κάθε βραδιά είχε δύο μέρη, καθώς προηγούνταν τα 

χορευτικά των συλλόγων της πόλης για να ακολουθήσει 

μουσικό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. 
Την αυλαία της πρώτης μέρας άνοιξε το Τμήμα Παρα-
δοσιακών χορών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης του Δήμου Αχαρνών (ΔΗΚΕΑ), ακολούθησαν τα 
χορευτικά του Κέντρου Διάδοσης Παραδοσιακών Χορών 
«Χορού Ενθύμησης» και το χορευτικό ταξίδι έκλεισε με 
το 18μελές χορευτικό του Ομίλου Φίλων Δημοτικής Πι-
νακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς».

Στη συνέχεια τη σκυτάλη παρέλαβε η Δημοτική Ορχή-
στρα της ΔΗΚΕΑ, με ερμηνευτές τον Νίκο Μπουρνέλη 
και  Άννα Κατσούλη, που τραγούδησαν γνωστές επιτυχίες 
του Μιχάλη Μενιδιάτη και του Λεονάρδου Μπουρνέλη. 
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την εμφάνιση επί σκηνής 
δύο πανελληνίως γνωστών καλλιτεχνών από τις Αχαρνές 
του Δημήτρη Γιώτη και  του Αλέκου Ζαζόπουλου. 

Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων τα καλλιτεχνικά 
δρώμενα αυτά ξεκίνησαν με το παιδικό χορευτικό του 
συλλόγου του Αγίου Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια τη 
σκυτάλη πήραν ο Σύλλογος Πελοποννησίων, ο Σύλλογος 
Παραδοσιακή Αναβίωση-Αχαρναική Κληρονομιά και ο 
Χορευτικός Σύλλογος Αχαρνών του Αχιλλέα Ντιαγιάντα. 
Το κέφι κορυφώθηκε με την εμφάνιση του Γιώργου Πα-
παδόπουλου και του Γιώργου Γιαννιά επί σκηνής σε ένα 
πρόγραμμα το οποίο ενθουσίασε τη νεολαία.  Στις εκδη-
λώσεις υπήρξε και κυβερνητική εκπροσώπηση, καθώς το 
παρών έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδης, 
ενώ παρών ήταν και ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΙΝΑΛ 

Μανώλης Χριστοδουλάκης. 
Την τρίτη μέρα, ανήμερα της εορτής της Ζωοδόχου Πη-

γής το κέφι πέρασε σε άλλο επίπεδο.  Χιλιάδες κόσμου, 
δημότες και επισκέπτες, κατέκλυσαν την κεντρική πλα-
τεία των Αχαρνών. Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός υποδέχθηκε τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών 
Στέλιο Πέτσα, την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχα-
ράκη και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη οι οποίοι 
παρακολούθησαν με έκδηλο ενδιαφέρον τόσο τους παρα-
δοσιακούς συλλόγους της πόλης όσο και τους καλλιτέ-
χνες που πλαισίωναν το πρόγραμμα της ημέρας.

Η βραδιά άρχισε με παραδοσιακούς χορούς της Μικράς 
Ασίας από το Λύκειο των Ελληνίδων των  Αχαρνών με 
χοροδιδάσκαλο τον Σταμάτη Βλάχο. Το Λύκειο των Ελ-
ληνίδων που με την πρωϊνή του εμφάνιση με τον «Χορό 

των Γριζοφόρων» όπως και την απογευματινή του παρου-
σία απέσπασε το θερμό χειροκρότημα  του κόσμου.

Ακολούθως εμφανίστηκε ο Σύλλογος Θεσσαλών 
Αχαρνών με χορούς από την ορεινή Καρδίτσα. Τη σκυ-
τάλη πήραν διαδοχικά  η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, 
η Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών &Αττικής “Ο Καπετάν 
Ευκλείδης”και ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών με τον 
οποίον ολοκληρώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αμέσως μετά στην καινούργια σκηνή που είχε στηθεί 
στην κεντρική πλατεία ανέβηκε ένας συνδημότης, ένας 

Το μήνυμα 
του Δημάρχου 

Σπύρου Βρεττού 

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων  ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε: “Το φε-
τινό πανηγύρι έφερε στην πόλη μας την απαραίτητη 
εξωστρέφεια  μετά από τρία χρόνια αυστηρών μέτρων 
λόγω του κορονοϊού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες που τίμησαν με 
την παρουσία τους αυτό το κορυφαίο θρησκευτικό και 
πολιτιστικό γεγονός για τις Αχαρνές. Τον Μητροπολί-
τη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγό-
ρα ο οποίος χοροστάτησε τις κεντρικές θρησκευτικές 
εκδηλώσεις. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, τον Αν. Υπουρ-
γό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, την Υφυπουργό Του-
ρισμού Σοφία Ζαχαράκη,  τον Περιφερειάρχη Γιώργο 
Πατούλη, τους βουλευτές Νάσο Αθανασίου, Γιώργο 
Βλάχο, Βασίλη Οικονόμου, Πάνο Σκουρολιάκο, τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ν.Πέππα, τον Δήμαρχο Φυλής 
Χρήστο Παππού, τον Δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φι-
λίππου, τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΚΙΝΑΛ Μανώλη Χριστοδουλάκη , τους περιφερεια-
κούς και δημοτικούς συμβούλους που παραβρέθηκαν 
στους εορτασμούς και μας τίμησαν με την παρουσία 
τους. Η επιτυχία του Πανηγυριού της Ζωοδόχου Πη-
γής είναι προϊόν των προσπαθειών των εργαζομένων 
στη ΔΗΚΕΑ και το Δήμο Αχαρνών γι’ αυτό θα ήθε-
λα να τους ευχαριστήσω για την ουσιαστική συμβολή 
τους στη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Μερίδιο στην 
επιτυχία έχουν οι καλλιτέχνες που μας διασκέδασαν 
και φυσικά οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης μας 
που, γι’ άλλη μια φορά, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του δήμου και λάμπρυναν με την παρουσία τους τις 
εκδηλώσεις. Εύχομαι υγεία και ευτυχία σε όλους και 
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2023”.

Πολιτισμός, διασκέδαση και ψυχαγωγία στο καθημερινό 
πρόγραμμα των τετραήμερων εκδηλώσεων 
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καλλιτέχνης που έχει συνδέσει το όνομά του με τις 
Συνέχεια σελ. 6

Αχαρνές και δεν λείπει ποτέ από τον εορτασμό της Ζωο-
δόχου Πηγής, ο Χρήστος Μενιδιάτης ο οποίος τραγούδη-
σε δικές του επιτυχίες αλλά και το «πετραδάκι, πετραδά-
κι» του αείμνηστου πατέρα του Μιχάλη Μενιδιάτη.

Η βραδιά «έκλεισε» με τον γνωστό τραγουδιστή Νίκο 
Μακρόπουλο ο οποίος ξεσήκωσε τον κόσμο με τις επιτυχί-
ες του. Το “παρών”έδωσαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Βα-
σίλης Οικονόμου, ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, η πρόεδρος της 
ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής, Βανίτα Σοφρώνη οι περιφε-
ρειακοί σύμβουλοι Γεωργία Βλάχου και Θανάσης Κατσι-
γιάννης, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι νομικών προσώπων.

Παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία του Δημαρχείου 
περιλάμβανε το πρόγραμμα της τέταρτης και τελευταί-
ας μέρας. Με παραδοσιακή μουσική και βγαλμένο από 
τα παλιά το πρόγραμμα χάρισε μοναδικές στιγμές στους 
παρευρισκόμενους μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Μα-
ραγκάκης, Κονιτόπουλος και Σαφέτης δημιούργησαν ένα 
σύνολο που ξεσήκωσε τον κόσμο που το ευχαριστήθηκε. 
Άλλωστε όλοι τόνισαν πόσο καλή επιλογή ήταν η μετα-
φορά του πανηγυριού στο χώρο του δημαρχείου, όπου 
δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για μια όμορφη 

Μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων συνόδευσαν τον εορτα-
σμό της Ζωοδόχου Πηγής. Η αρχή έγινε την Τετάρτη 27 Απρι-
λίου με τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής και χειροτεχνίας 
μαθητών Γυμνασίου «1980-1990-2000» του καθηγητή καλλι-
τεχνικών κ. Παπανίκα. Στο φουγέ της αίθουσας εκδηλώσεων 
του Δήμου Αχαρνών εκτέθηκαν δεκάδες έργα των μαθητών 
του καταξιωμένου καλλιτέχνη και καθηγητή. Μια καλαί-
σθητη έκθεση, την οποία επισκέφθηκαν πολλοί συνδημότες 
μας, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που εντόπισαν έργα που είχαν 
δημιουργήσει στα μαθητικά τους χρόνια. Ιδιαίτερο ήταν και 
το μήνυμα του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού προς τον κ. Παπα-
νίκα επ’ αφορμή των εγκαινίων της έκθεσης: «Συγκίνηση και 
νοσταλγία αισθάνθηκα στα εγκαίνια της έκθεσης του καταξιω-
μένου διεθνώς Μενιδιάτη εικαστικού Σπύρου Παπανίκα. Ήταν 
εμπειρία ζωής και συγχρόνως μέγιστη τιμή που τον είχα καθη-
γητή. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για όσα έχει προσφέρει στον 
τόπο του όπως και για τη δωρεά προς τον δήμο, των έργων των 

μαθητών του, τα οποία έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε, 
για λίγες ημέρες, στο φουαγιέ της Αίθουσας Εκδηλώσεων στο 
Δημαρχείο».

Πρώτη στάση του πρωινού εορτασμού ήταν το Μουσείο 
της ΙΛΕΑ, στην κεντρική πλατεία, όπου εγκαινιάστηκε από 
τον Δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και τον Μητροπολίτη 
κ. Αθηναγόρα η έκθεση με τίτλο «Μνήμες Νίκης και Ανδρέα 
Κολυβά». Ο πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εται-
ρείας Γιώργος Φυτάς ξενάγησε επισήμους και κοινό στα εκθέ-
ματα και μίλησε για την προσφορά του ζεύγους Κολυβά στην 
πόλη των Αχαρνών.

Εν συνεχεία οι επίσημοι επισκέφτηκαν την παραδοσιακή οι-
κία της οικογένειας Κολυβά, η οποία χάρη στις προσπάθειες 
της ΙΛΕΑ και με την υποστήριξη του δήμου, διατηρείται σε 
άριστη κατάσταση και αποτελεί ένα λαογραφικό «κόσμημα».

Αμέσως μετά, οι επίσημοι κατευθύνθηκαν στον Όμιλο Φίλων 
Δημοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς» για τα εγκαίνια 
της έκθεσης «Σήκω νύφη να σε δούμε-Η γαμήλια Μενιδιάτικη 
φορεσιά». Η πρόεδρος του Ομίλου Ρένα Κουμπούρη παρουσί-
ασε με εμπεριστατωμένο τρόπο τα γαμήλια έθιμα στην αρβα-
νίτικη παράδοση, με έμφαση στην στολή της νύφης. Αναφέρ-
θηκε στο κουλούρι του γάμου, στην παρουσία της πεθεράς και 
στο τυπικό που επικρατούσε πριν το μυστήριο.

Το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η βράβευση 
των δύο μαθητριών που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό του 
«ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» για το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. Η Εβελίνα 
Τοπκάρογλου, μαθήτρια της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 
Θρακομακεδόνων και η Ναταλία Γουρνάρη από το 10ο Γυ-
μνάσιο Αχαρνών κέντρισαν το ενδιαφέρον της επιτροπής με 
την έμπνευση και τη φρεσκάδα τους.

Παράλληλες εκδηλώσεις που προσέλκυσαν 
το ενδιαφέρον των Αχαρνέων 
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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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Τοποθέτηση τεχνητού χλο-
οτάπητα από την Υπηρεσία 
πρασίνου στο 26ο δημοτικό
Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αχαρνών, 

στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, και 
ακολουθώντας τις οδηγίες του αρμόδιου Αντι-
δημάρχου Νίκου
Ξαγοράρη σε συνεργασία με τον πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Χαράλαμπο Ορφανίδη τοποθέτησε τεχνη-
τό χλοοτάπητα στο 26ο δημοτικό σχολείο στο 
Ολυμπιακό Χωριό. Οι μαθητές θα έχουν την 
ευκαιρία να απολαύσουν τις αθλητικές τους 
δραστηριότητες σε έναν αισθητικά αναβαθμι-
σμένο χώρο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρ-
χος Σπύρος Βρεττός!

Ενεργοποίηση πολεοδομικών 
μελετών για την ευαίσθητη 
περιοχή του ΒΙΠΑ Τατοϊου

Σε αγώνα δρόμου έχει εξελιχθεί η προώθηση και επα-
νενεργοποίηση των πολεοδομικών μελετών για όσες πο-
λεοδομικές ενότητες έχουν καθυστερήσει οι εντάξεις στο 
σχέδιο πόλης.

 Ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού και Πολεοδομίας Πανα-
γιώ της Αναγνωστόπουλος ζήτησε και παρέλαβε από τον 
εκπρόσωπο των μελετητών το Α Στάδιο της Πολεοδομικής 
μελέτης για την ευαίσθητη περιοχή του ΒΙΠΑ Τατοΐου.

Η μεγάλη αυτή περιοχή φιλοξενεί άναρχα πολλές βιο-
μηχανίες και βιοτεχνίες στις οποίες εργάζονται εκατοντά-
δες συμπολίτες μας, ενώ τη διατρέχουν μεγάλα ρέματα τα 
οποία είναι καθήκον μας να προστατευθούν ως περιβαλ-
λοντικοί πνεύμονες.

Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν είναι η Γ’ 

ανάρτηση της κτηματογράφησης και η Ανάρτηση του 
πρώτου πολεοδομικού σχεδίου για τα οποία θα υπάρξουν 
σχετικές ανακοινώσεις.

 Ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος έχει τη στήριξη του Δημάρ-
χου Σπύρου Βρεττούσε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, δή-
λωσε σχετικά:

 «Η ανάπτυξη των Αχαρνών περνά μέσα από την βιώσιμη 
πολεοδομική οργάνωση του ΒΙΠΑ που περιλαμβάνει την 
μεγάλη περιοχή εκατέρωθεν της Λεωφόρου Τατοΐου, της 
Λεωφόρου Καραμανλή και της περιοχής Λουτρό. Σκο-
πεύουμε να προχωρήσουμε πολύ σύντομα. Θα ωφεληθούν 
οι επιχειρήσεις, θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι περιουσίες 
των συμπολιτών μας, θα προστατευθεί το περιβάλλον, θα 
ανθίσει η τοπική οικονομία. Σε αυτή την προοπτική μόνο 
η επιλογή του να προχωρήσουμε γρήγορα υπάρχει.».
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Το ίδρυμα για άπορα, ορφανά &απροστάτευτα άτομα με 
ειδικές ικανότητες ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ στον Δήμο Αχαρνών 
επισκέφτηκε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αν. Αττικής Πάνος 
Σκουρολιάκος. Ακολουθεί η δήλωση του:

“Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τους εξαιρετικούς 
χώρους του Ιδρύματος και να διαπιστώσουμε την άρτια 
οργάνωση, τη θαυμάσια δουλειά των ανθρώπων του και τη 
διάθεση προσφοράς που τους διακρίνει.

Η Πρόεδρος του Βαμβακαρείου Ιδρύματος, κ. Μαρία 
Μπούκη και το προσωπικό, καταβάλλουν κάθε καλή προ-
σπάθεια για τα παιδιά που φιλοξενεί το Ιδρυμα.

Δυστυχώς η Πολιτεία είναι αυτή που δεν κάνει όλα όσα 
θα έπρεπε, όχι μόνο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά 
και για άλλες κατηγορίες συνανθρώπων μας που έχουν 
ανάγκη τη στήριξή της, π.χ. μετανάστες, υπερήλικες, κ.ά. 
Το κοινωνικό στοιχείο δεν είναι στις προτεραιότητές της.
Τα παιδιά αυτά δεν μας έχουν ανάγκη, εμείς τα έχουμε 
ανάγκη.Είμαι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν.”

Επίσκεψη στο Βαμβακάρειο Ιδρυμα στις Αχαρνές
ΠΟλΙΤΙΚΗ    

Τηλ. Παραγγελιών:  2110149905
p.skouroliakos@parliament.gr 

site:panos.skouroliakos.gr

Το νέο βιβλίο 
του Πάνου Σκουρολιάκου

Βουλευτή Ανατολικής Αττικής 
και Αν. Τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

 

Ξύλινα Χάλκινα Κρουστά
Διηγήματα

Στο πατροπαράδοτο πανηγύρι της Ζωοδόχου 
Πηγής στις Αχαρνές παρευρέθηκε όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αν. 
Αττικής Πάνος Σκουρολιάκος, την Παρασκευή 
29/4/2022.

Ο Βουλευτής Πάνος Σκουρολιάκου θαυμάζει, 
τιμά και παλεύει για την προώθηση του πολιτι-
σμού στην χώρα μας, μέρος του οποίου είναι και ο 

ίδιος ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας. 

“Με πλούσιο τοπικό χρώμα και χορούς από το 
Λύκειο Ελληνίδων και τον Σπύρο Μπρέμπο με 
τους συνεργάτες του στις μουσικές.” Σχολίασε 
χαρακτηριστικά στα social media για το πανηγύ-
ρι των Αχαρνών, ο Πάνος Σκουρολιάκος ο οποίος 
φωτογραφήθηκε με γριζοφόρες του Λυκείου Ελ-
ληνίδων. 

Στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής 
ο Πάνος Σκουρολιάκος
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Στα κάγκελα ο Δήμος φυλής 
 Κλείνει τρία σχολεία 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας!
Στα άκρα είναι αποφασισμένος να φτάσει ο Δήμος Φυ-

λής, για να αλλάξει την Απόφαση του Διευθυντή Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής Ιωάννη Κάππου, 
η οποία επανακαθορίζει, κατά τρόπο απαράδεκτο, τα 
όρια του 4ου, του 9ου και του 11ου Δημοτικού Άνω 
Λιοσίων.

Η αδιαλλαξία του Διευθυντή, απέναντι στις τεκμη-
ριωμένες θέσεις του Δήμου, αναγκάζει τον τελευταίο 
να κλείσει τα τρία σχολεία, για τη νέα σχολική χρονιά 
2022-2023. Επιπροσθέτως, ήδη έχει δηλώσει στον κο 
Κάππο ότι δεν πρόκειται να μεριμνήσει για την εξα-
σφάλιση στέγης στην προσχολική αγωγή, γεγονός που 
μπορεί να τινάξει στον αέρα την Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση στο Δήμο Φυλής.

Ο Δήμος θεωρεί απαράδεκτο να αγνοεί ο Διευθυντής 
μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παι-
δείας τις απόψεις του, τις οποίες στηρίζει η τοπική κοι-
νωνία. Επισημαίνει ότι για να εξασφαλίσει τις αρχές της 
εγγύτητας των μαθητών στα σχολεία και της ασφάλειας 
του δικαίου, προχώρησε, με δικούς του πόρους, στην 
ανέγερση του 11ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσί-
ων. Στόχος του ήταν να σταματήσει η μετακίνηση του 
πλεονάζοντος μαθητικού δυναμικού του 9ου προς το 4ο 
Δημοτικό, το οποίο απέχει πάνω από 1,5 χιλιόμετρο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Χρή-

στος Παππούς στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρο 
Κόπτση, ο Δήμος διέθεσε χρήματα για να μην ταλαι-
πωρούνται οι μαθητές μετακινούμενοι σε μεγάλη από-
σταση και μάλιστα κατά μήκος της πολυσύχναστης 
Λεωφόρου Φυλής.

“Είναι αδιανόητο να μην λαμβάνονται υπόψη από τον 
κο Κάππο οι λόγοι για τους οποίους ο Δήμος προχώρη-
σε στην ανέγερση του νέου σχολείου και μάλιστα με δι-
κούς του πόρους. Δεν μπήκε καν στον κόπο να μας ενη-
μερώσει για τον ανακαθορισμό των ορίων, πριν αρχίσει 
τις εγγραφές και το μάθαμε από τους διαμαρτυρόμε-
νους γονείς. Δουλεύουμε σκληρά για την ανέγερση και 
συντήρηση των σχολείων και δεν είμαστε διατεθειμέ-
νοι να παριστάνουμε τους θεατές στη λήψη λαθεμένων 
αποφάσεων που δε σέβονται στους συνδημότες μας 
και τα παιδιά τους. Ο Δήμος είναι συνεργάτης και όχι 
υπηρέτης των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργεί-
ου Παιδείας. Ενημέρωσα, προσωπικά, την Υφυπουργό 
Ζέτα Μακρή, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας Αλέξανδρο Κόπτση, τους Βουλευτές και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής. Περιμένω, όπως και 
οι συνδημότες μας, να εισακουστεί η άποψη του Δή-
μου. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε σε σύγκρουση 
με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν 
πρόκειται να κάνουμε πίσω. Τέλος, είμαι αποφασισμέ-
νος να φέρω το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), ώστε, όπως γινό-
ταν παλιότερα, να μετέχει και ο Δήμος στη λήψη των 
αποφάσεων για τα όρια των σχολείων” τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

λεζάντα φωτογραφίας: Κατά μέτωπο σύγκρουση 
του Δημάρχου φυλής Χρήστου Παππού (δεξιά) 

μετο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. 
Αττικής Ιωάννη Κάππο (αριστερά)

Με επιτυχία η συγκέντρωση ανθρωπιστικής 
βοήθειας για την Ουκρανία στο Δήμο φυλής

Ο Δήμος Φυλής και οι δημότες του απέδειξαν ότι 
“Όλοι Μαζί Μπορούμε” και για την Ουκρανία, συμ-
μετέχοντας δυναμικά στη συγκέντρωση ανθρωπιστι-
κής βοήθειας για τον Ουκρανικό λαό που δοκιμάζε-
ται σκληρά από τη φρίκη του πολέμου.

Η δράση διοργανώθηκε από το “Όλοι Μαζί Μπο-
ρούμε” σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής 
και 50 Δήμους της Αττικής, την Πέμπτη 5 Μαΐου.

Στο Δήμο Φυλής, η ανθρωπιστική βοήθεια συγκε-
ντρώθηκε στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, 
από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ., με τη βοήθεια των 
υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας, των Δομών 
Φτώχειας και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δή-
μου Φυλής. Το χρονικό αυτό διάστημα, δημότες 
προσήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία και πρόσφε-
ραν φάρμακα, υγειονομικό υλικό, κουβέρτες, κλινο-
σκεπάσματα, είδη ατομικής υγιεινής, παιδικές τρο-
φές, γάλατα, βρεφικές πάνες, κούνιες και παιδικά 
καθίσματα, καθώς και είδη κουζίνας.

Τα είδη που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της 
δράσης αυτής, θα αποσταλούν στην Ουκρανία, ενώ 
μέρος αυτών θα διατεθεί στους πρόσφυγες από την 
Ουκρανία που προσέρχονται στη χώρας μας.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης της ανθρωπι-
στικής βοήθειας, την Κοινωνική Υπηρεσία επισκέ-
φθηκαν ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και 
ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης 
Κοσμόπουλος.
«Ο Ουκρανικός λαός δοκιμάζεται σκληρά και χρει-

άζεται τη βοήθεια και υποστήριξη όλων μας. Ο Δή-

μος μας στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, τις οποίες 
αγκαλιάζουν και οι δημότες μας», τόνισε ο Δήμαρ-
χος Χρήστος Παππούς.

«Είναι συγκινητικό ότι οι δημότες μας ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό και πρόσφεραν από 
καρδιάς ό,τι ο καθένας μπορούσε», υπογράμμισε 
ο Αναπληρωτής Δημάρχου σε θέματα Κοινωνικής 
Πολιτικής, Γιώργος Αντωνόπουλος.
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Δικαιώθηκε ο  Σταμάτης Πουλής 
για την υπόθεση ΚΕΕλΠΝΟ - Πολάκη 

Ικανοποίηση και 
ενθουσιασμό νιώθει 
πλέον μετά από τον 
αγώνα που έδωσε για 
να πέσει φως στην 
υπόθεση τροφοδοσίας 
οροθετικών του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ ο Σταμάτης 
Πουλής, Α’ Επιλαχών 
Βουλευτής ΝΔ Δυτ. 
Αττικής. Η πολύκρο-
τη υπόθεση που είχε 
απασχολήσει τα ΜΜΕ 

είχε ως πρωταγωνιστές τον Παύλο Πολάκη ως αν. 
Υπουργό Υγείας και τον Σταμάτη Πουλή ως Πρόε-
δρο του Σωματείου Εργαζόμενων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
Η κόντρα των δύο αντρών ξεκίνησε στα “κανάλια” 
αλλά οριστική λύση δόθηκε στα δικαστήρια όπου 
με απόφαση της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλή-
ματος ο Σταμάτης Πουλής δικαιώνεται πανηγυρι-
κά δίνοντας τέλος στην συκοφαντία όπως χαρα-
κτηριστικά δηλώνει και ο ίδιος. 
Ακολουθεί η δήλωση του κ. Σταμάτη Πουλή: 
“Η από 15/3/2022 Πράξη Αρχειοθέτησης της Ει-

σαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, για την υπό-
θεση της τροφοδοσίας της δομής των οροθετικών 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι για μένα η δικαίωση ενός 

μεγάλου αγώνα για να λάμψει η αλήθεια. Και εί-
ναι ταυτόχρονα η καταδίκη του παρακράτους του 
ΣΥΡΙΖΑ που με το ψεύδος, τη σπίλωση και τη συ-
κοφαντία,  επιδίωξε συνειδητά την ηθική και πολι-
τική εξόντωσή μου.   
Ο αρχιτέκτονας αυτής της πρωτοφανούς σκευ-

ωρίας Παύλος Πολάκης και τα «παλληκάρια της 
φακής»  των δημοσιογραφικών παραμάγαζων που 
ανέλαβαν  εργολαβικά να ρίξουν τόνους λάσπης 
εναντίον μου,  πήραν την απάντησή τους από την 
Ελληνική Δικαιοσύνη. Νίκησε η αλήθεια απέναντι 
σε αυτούς που δεν ντράπηκαν να στήσουν «σκάν-
δαλο» εργαλειοποιώντας το κοινωνικό έργο σίτι-
σης άπορων οροθετικών.
Στοχοποιήθηκα γιατί επί των ημερών της θλιβε-

ρής διακυβέρνησης τους,  την οποία  ένιωσε στο 
πετσί του όλος ο ελληνικός λαός, ως Πρόεδρος 
του Σωματείου Εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ όχι 
μόνο δεν έσκυψα το κεφάλι, όχι μόνο δεν γονά-
τισα, αλλά αποκάλυψα τα σκοτεινά έργα και τις 
πονηρές ημέρες του τότε Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας. Έμεινα πιστός στις αρχές και στις αξί-
ες της δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας.  
Υπερασπίστηκα το δημόσιο συμφέρον.  Δεν φο-
βήθηκα και έπρεπε να εξοντωθώ με λυσσαλέες 
επιθέσεις εναντίον μου, ακόμη και εναντίον της 
οικογένειάς μου.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Αυτό 
όμως δεν μπορούσαν και δεν μπορούν να το κατα-
λάβουν οι νοσταλγοί της Σοβιετίας, γιατί ποτέ δεν 
υπήρξαν καθαροί. Πάντα στη σκιά, στο υπόγειο, 
στο παρασκήνιο, στην ίντριγκα και στην κοπτορα-
πτική μονταζιέρα. 
Κατήγγειλα με παρρησία τη σκευωρία  από την 

πρώτη στιγμή που άρχισε να ξεδιπλώνεται εναντί-
ον μου το χυδαίο σχέδιό τους με ξεκάθαρο στόχο  
την ποινικοποίηση της κριτικής μου στον ολισθη-
ρό κατήφορο του αυταρχικού λαϊκισμού. 
Με τη βοήθεια του Θεού, στάθηκα όρθιος και 

ακέραιος μέχρι να ηττηθούν. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς  σε όλους 

και όλες που πίστεψαν στον αγώνα μου  και ήταν 
δίπλα μου στα δύσκολα. 
Τώρα η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε. Οι σκευω-

ροί χωμένοι στα λαγούμια τους σιωπούν. 
Συνεχίζω πιο δυνατός, πιο περήφανος  και πιο 

αποφασισμένος από ποτέ.
Συνεχίζω να μάχομαι για τη μεγάλη  γαλάζια πα-

ράταξη, τα φιλελεύθερα ιδανικά και την πατρίδα.  
Συνεχίζω να είμαι στην πρώτη γραμμή  για το κα-

λύτερο αύριο που αξίζει στη Δυτική Αττική και τα 
παιδιά της.
Συνεχίζω να πιστεύω ακράδαντα πως η αλήθεια 

είναι ανίκητη! “
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Με ένα, γιγαντιαίων διαστάσεων, διπλό γκράφιτι, που 
όμοιό του δεν υπάρχει σε άλλο σχολείo και βαμμένο με 
όμορφα χρώματα από άκρη σε άκρη, το 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Άνω Λιοσίων μετατράπηκε σε στολίδι για να υποδε-
χθεί τους μαθητές του μετά την δεκαπενθήμερη διακοπή 
του Πάσχα.

Το μοναδικό γκράφιτι, που αποτέλεσε επιλογή και πρωτο-
βουλία του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής Γιάννη Κρεμύδα, φιλοτέχνησε ο κορυφαίος στο είδος 
του, Χρήστος Ρουμελιώτης, με σπουδαία έργα σε πολλά 
σχολεία της Ελλάδος.

Παράλληλα, στο σχολείο πραγματοποιήθηκαν εκτετα-
μένοι ελαιοχρωματισμοί, από άκρη σε άκρη, σε όλες τις 
εξωτερικές επιφάνειες με όμορφα χρώματα Α΄ ποιότητας, 
αποκαταστάθηκαν σαθρά σημεία και φθορές από βανδαλι-
σμούς και βάφτηκαν οι κερκίδες. Επίσης, τοποθετήθηκαν 
δύο νέες επιγραφές με το όνομα του σχολείου.

Η υλοποίηση του τεράστιου γκράφιτι αλλά και οι ελαιο-
χρωματισμοί, στο μεγαλύτερο σε επιφάνεια σχολικό κτήριο 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, αποτέλεσε στόχο 
για τον Γιάννη Κρεμύδα και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε 

πλήρως.
Όπως ο ίδιος τόνισε: «Το είχαμε βάλει στόχο, το καταφέ-

ραμε και αυτό! Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, το 
μεγαλύτερο στον Δήμο μας, ήταν πρόκληση για εμάς και το 
εγχείρημα ήταν πολύ δύσκολο. Στο συγκεκριμένο σχολείο 
μαθήτευσε και ο Δήμαρχός μας, οπότε αφιερώνουμε αυτή 
την προσπάθεια με πολλή αγάπη και σεβασμό στον ίδιο, 
στους μαθητές, τους γονείς, και στους εκπαιδευτικούς που 
το στελεχώνουν. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον 
Χρήστο Ρουμελιώτη, που παίρνει έναν άψυχο τοίχο και τον 
μετατρέπει σε πίνακα ζωγραφικής, καθώς και τον Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων για την εμπιστοσύνη του σε κάθε 
πρωτοβουλία και κάθε έργο μας. Μοναδικός σκοπός μας 
είναι και παραμένει η πολυδιάστατη αναβάθμιση του σχο-
λικού περιβάλλοντος και η ικανοποίηση των παιδιών μας».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του. “Κάθε σχολείο 
αποτελεί για μένα ιδιαίτερο έργο γιατί απευθύνεται στους 
νέους, με στόχο τη μόρφωσή τους. Αυτός είναι και ο λόγος 
που η ανέγερση και η συντήρηση των σχολείων αποτελεί 
προτεραιότητα της διοίκησής μας. Το 1ο Δημοτικό, είναι 

το παλαιότερο σχολείο των Άνω Λιοσίων κι όπως είναι 
φυσικό, συνδέεται με τις αναμνήσεις πολλών συνδημοτών 
μας. Μπράβο στο Γιάννη Κρεμύδα και στους συνεργάτες 
του που δουλεύουν καθημερινά, για να έχουμε τα καλύτερα 
δημοτικά και νηπιαγωγεία σε όλη την Ελλάδα.

Στολίδι το 1ο Δημοτικό Άνω λιοσίων

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝω λΙΟΣΙωΝ»  ΔΗΜΟΥ φΥλΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝωΣΗ
Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι οι 

Αιτήσεις εγγραφών - επανεγγραφών και η υποβολή των 
δικαιολογητικών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς Άνω Λιοσίων, για το σχολικό έτος 2022-
2023, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα 
https://polfyli.intellisoft.gr .

Η περίοδο υποβολής , ορίζεται από Τρίτη 10 Μαΐου 
2022 έως και Τρίτη 31 Μαΐου 2022  (ώρα 24:00), κατά 
την οποία θα είναι σε λειτουργία η πλατφόρμα για την 
υποβολή των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών .  

Δεκτές γίνονται Αιτήσεις νηπίων και βρεφών που γεν-
νήθηκαν από 01/01/2019 έως και 29/02/2022.

Στην ιστοσελίδα μας, www.psdf.gr , μπορείτε να ενημε-
ρωθείτε για τις οδηγίες υποβολής της αίτησης, τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά , καθώς και την μοριοδότησή της.

Για να γίνει δεκτή η αίτησή σας , πρέπει αυστηρώς να επι-
συνάψετε  όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οι-
κογενειακή, εργασιακή, οικονομική και ιατρική κατάσταση .

Η εξυπηρέτηση του κοινού αναφορικά με την υποβο-
λή, την πορεία της αίτησης ή οποιαδήποτε άλλη πλη-
ροφορία, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τη-
λεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο του Γραφείου 
Διοίκησης 210  2475433. 
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Το μέτρο της καλοσύνης, της ευγένειας και της ευσέ-
βειας, αλλά και του πληθωρικού ταλέντου του χορογρά-
φου και χορευτή Ορέστη Δημητρίου, έδωσε η συγκλο-
νιστική παρουσία συγγενών, φίλων και μαθητών στην 
κηδεία του.

Πλήθος κόσμου, συνέρρευσε, με έκδηλη τη συγκίνηση, 
στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Αχαρνών, το πρωί 
της Παρασκευής 6 Μαΐου 2022, για να του απευθύνει το 
ύστατο χαίρε. 

Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, 
Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι Δημοτικών Νομικών Προ-
σώπων και κοινωνικών φορέων. Δυναμικό παρών βρο-
ντοφώναξε ο καλλιτεχνικός κόσμος, με την παρουσία 
γνωστών ηθοποιών. Ανάμεσά τους οι Αντώνης Αντωνί-
ου, Νατάσα Ασίκη, Ανδρέας Θωμόπουλος (σκηνοθέτης 
) , Γεωργία Ζώη, Τζόυ Μιχαηλίδου, Γιώργος Γεωργίου, 
Χρήστος Φωτίδης, Γιάννης Τριβέλλας ενώ στεφάνι στη 

μνήμη του απέστειλε “Το Σπίτι του Ηθοποιού”
Τιμητικό και ηχηρό παρών έδωσαν επίσης 

εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων του τό-
που και δεκάδες μαθητές του Ορέστη και της 
Βίνας Ασίκη από το “καλλιτεχνικό τους παιδί” 
το Χοροθέατρο ΑΜΥΝΑ του Δήμου Φυλής.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε με την εκφώνηση 
των επικηδείων, από τον Ιερομόναχο πατήρ 
Αρσένιο, Ασκητή του Αγίου Όρους, την ηγου-
μένη της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Ιουστίνα και 

από έναν επιστήθιο παιδικό του φίλο Νίκο Μα-
ρινάκο που ήρθε, αυθημερόν, από το Λονδίνο 
για να τον αποχαιρετίσει.  

 Η αγαπημένη ηθοποιός και σύντροφος της 
ζωής του Βίνα Ασίκη έχοντας στο πλευρό της 
διαρκώς τον γιο τους Αλέξανδρο, τον αποχαι-
ρέτησε με σπαραγμό ψυχής αλλά και λόγια 
τρυφερά κλείνοντας με τη λυτρωτική φράση 

“Αντρούλη μου θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή 
Ανάσταση να έχεις”

Έκδηλη συγκίνηση και πλήθος κόσμου 
στο Ύστατο Χαίρε για τον Ορέστη Δημητρίου

Τα συγχαρητήρια του για την 
εκλογή στην πολιτική επιτρο-
πή της ΝΔ του Προέδρου της 
Τ.Ο. Μεγάρων - Νέας Περά-
μου Γιώργου Σακελλαρίου, 
θέλησε να εκφράσει μέσα από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης και την PARNES NEWS 
ο Α’ Επιλ. Βουλευτής ΝΔ 
Δυτ. Αττικής Σταμάτης Που-
λής. Ακολουθεί η συγχαρητή-
ρια επιστολή του: 
“Πολλά Μπράβο στον καλό 

μου φίλο Γιώργο Σακελλαρί-

ου, Πρόεδρο της Τοπικής Ορ-
γάνωσης Νέας Δημοκρατίας 
Μεγάρων - Νέας Περάμου, για 
την εκλογή του στην Πολιτική 
Επιτροπή της Νέας Δημοκρα-
τίας!
Ως μοναδικός εκλεγμένος σύ-

νεδρος προερχόμενος από την 
Δυτική Αττική, είμαι σίγουρος 
ότι θα αποτελέσει μία έμπειρη 
και αξιόπιστη φωνή για την πε-
ριοχή μας στην οργάνωση της 
μεγάλης μας Παράταξης!
Καλή θητεία Γιώργο!”

Στην Πολτική Επιτροπή της ΝΔ ο Γιώργος 
Σακελλαρίου - Συγχαρητήρια Στ. Πουλή
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Εύσημα της Επιτροπής του ΤΕΒΑ στον Δήμο 
φυλής για το συντονισμό και την άριστη 

διαχείριση του προγράμματος
Τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Δι-

αχειριστικής Αρχής για το ΤΕΒΑ έλαβαν, για ακόμη 
μία φορά, ο Δήμος Φυλής και η Κοινωνική Υπηρεσία, 
για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν στο συντονισμό 
και την υλοποίηση του επισιτιστικού ευρωπαϊκού 
προγράμματος.

Το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ, επισκέφθηκε την 
Κοινωνική Υπηρεσία, στο πλαίσιο ενημέρωσής του 
για τις καλές πρακτικές ΤΕΒΑ. Το κλιμάκιο επέλεξε 
να επισκεφθεί τον Δήμο Φυλής καθώς αποτελεί φο-
ρέα-πρότυπο στην υλοποίηση του ΤΕΒΑ στην Ελλά-
δα. Τα μέλη της Επιτροπής υποδέχθηκαν ο Δήμαρ-
χος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο Αναπληρωτής 
Δημάρχου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος 
Αντωνόπουλος, οι οποίοι ενημέρωσαν τα μέλη για 
την πορεία του προγράμματος και τις καλές πρακτι-
κές ΤΕΒΑ που εφαρμόζει ο Δήμος, ενώ τα ξενάγησαν 
και στους χώρους της Κοινωνικής Υπηρεσίας όπου 
αποθηκεύονται τα προϊόντα του προγράμματος.

Τα μέλη της Επιτροπής συνεχάρησαν τον Χρήστο 
Παππού και τον Γιώργο Αντωνόπουλο, για την άρτια 
οργάνωση, την εξαιρετική διαχείριση και την απο-
τελεσματικότητα της Κοινωνικής Υπηρεσίας στην 
υλοποίηση του ΤΕΒΑ . Εξέφρασαν μάλιστα την ικα-
νοποίησή τους για την οργάνωση και υλοποίηση του 
προγράμματος εν μέσω πανδημίας, εξαίροντας την ευ-
ελιξία που επέδειξε η Κοινωνική Υπηρεσία, η οποία 
κατάφερε άμεσα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια να 
πραγματοποιήσει διανομές ακόμη και πόρτα-πόρτα.

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής επαίνεσαν τον Χρήστο 
Παππού και τον Γιώργο Αντωνόπουλο για τις καλές 
πρακτικές ΤΕΒΑ που αναπτύσσουν. Μία από αυτές, 
για την οποία μάλιστα έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 
και ενθουσιασμό, είναι και η αποστολή ενημερωτι-

κού υλικού για το ΤΕΒΑ μέσω των 
λογαριασμών ύδρευσης. Υπενθυμί-
ζεται εξάλλου ότι, ο Δήμος Φυλής 
ήταν ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα 
που εφάρμοσε την ειδοποίηση των 
δικαιούχων μέσω sms ή τηλεφωνι-
κά, πρακτική που αποτέλεσε πρότυ-
πο επικοινωνίας και εφαρμόστηκε εν 
συνεχεία και από άλλους Δήμους.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος 
Φυλής Χρήστος Παππούς υπογράμ-
μισε τη σπουδαιότητα του προγράμματος και την 
ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσής του. “Το ΤΕΒΑ 
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και με την 
ορθή διαχείρισή του ενισχύθηκαν χιλιάδες νοικοκυ-
ριά στο Δήμο μας” τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο 
Δήμος αναπτύσσει συμπληρωματικά και άλλες δρά-
σεις όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι δεν θα μείνει αβοήθητος κανένας 
δημότης που βρίσκεται σε ανάγκη. Ο Δήμαρχος δι-
αβεβαίωσε μάλιστα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο 
Δήμος Φυλής, όπως έχει αποδείξει άλλωστε, με την 

τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει, 
μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσμα-
τικά ακόμη μεγαλύτερους πόρους, 
ώστε να στηριχθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες οικονομικά αδύναμες 
οικογένειες.

Το κλιμάκιο που επισκέφτηκε την 
Κοινωνική Υπηρεσία απαρτιζόταν 
από την κα Σάντυ Γαλέου, εκπρό-
σωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για το ΤΕΒΑ στην Ελλάδα, την κα 

Ράνια Παπασταύρου, Διοικήτρια 
ΟΠΕΚΑ, τον κ. Γιάννη Μυλωνάκη, Γενικό Διευθυ-
ντή ΟΠΕΚΑ, τον κ. Ιωάννη Πασπάλα, Προϊστάμενο 
της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ και τις κυρίες 
Φωτοπούλου και Παπαγιάννη, υπαλλήλους της Δια-
χειριστικής Αρχής.

Ο Δήμος Φυλής είναι επικεφαλής της Κοινωνικής 
Σύμπραξης Δυτικής Αττικής για το ΤΕΒΑ, στην οποία 
συμμετέχουν επίσης οι Δήμοι Μεγαρέων, Ελευσίνας, 
Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και 
η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως.

Ευλαβικός εορτασμός 
του Αγίου Νικολάου του Νεομάρτυρος 

στη Δημοτική Κοινότητα φυλής
 
Με τις δέουσες τιμές, παρόντος του Δημάρχου Φυλής Χρή-

στου Παππού εορτάσθηκε ο Άγιος Νικόλαος Νεομάρτυρας, ο 
εν Βουνένοις, στη Δημοτική Κοινότητα της Φυλής.

Το απόγευμα της Κυριακής 8 Μαΐου 2022 τελέστηκε ο Πα-
νηγυρικός Εσπερινός, ανήμερα της γιορτής, ο Πανηγυρικός 
Όρθρος, η Θεία λειτουργία καθώς και η Περιφορά της εικό-
νας.

Τις θρησκευτικές εκδηλώσεις τέλεσαν με ευλάβεια οι Ιερείς 
Δημήτριος Παναγακόπουλος και πατέρας Γεώργιος Θεοδω-
ρόπουλος, με τη συμμετοχή των Αντιδημάρχων Ελένης Λιά-
κου και Γιώργου Αβράμη, του Προέδρου της Δημοτικής Κοι-
νότητας Φυλής Διονύση Βλάχου και ευσεβών Χριστιανών.

Οπατέρας Δημήτρης Παναγακόπουλος που με την ολόπλευ-
ρη στήριξη της Δημοτικής Αρχής αλλά και απλών δημοτών 
έχει αναδείξει τους μικρούς Ιερούς Ναούς και τα εκκλησάκια 
της Χασιάς, που αποτελούν σημεία αναφοράς και χριστιανι-
κής πίστης για τον τόπο, για μια ακόμη φορά με την ευγένεια 
που τον διακρίνει ευχαρίστησε άπαντες για την παρουσία και 
τη συμμετοχή τους.

Μιλάω με τα σύννεφα 
Κι ο ήλιος με κατέχει 

Τ’ αστέρια αχνοφαίνονται 
Και το φεγγάρι φεύγει 

Είμαι ένας άνεμος περνώ 
Δεν μοιάζω με κανένα 

Δεν βλέπεις τίποτα θωρώ 
Και βγαίνει από μένα 

Καράβια δέντρα άνθρωποι 
Με νιώθουν κι υποφέρουν 

Με καρτερούν τα σύμπαντα 
Και με θρηνούν σαν ξέρουν 

Γεννήθηκαν σαν άνεμος 
Που σύνορα δεν έχει 

Όπου περάσω φαίνομαι 
Κανείς τους δεν με βλέπει 

 ΠΟΙΗΜΑ
ΤΟΥ Νώντα Βρεττού

Σαν άνεμος

Ξεφυσώ πίκρα, στις κρεμάστρες τρέμουν τα ρούχα σαν 
κορδέλες που παίζει ο αέρας μαζί τους, 

εκείνες που έλυσαν από τα μαλλιά νεαρές λυγαριές για να 
λουστούν στην άκρη του νερού. 

Σύννεφα εμπρός μου, ένα αύριο δεν θα ‘ρθει, χάθηκε μαζί 
με κάποια γιορτή από το ημερολόγιο. 

Απότομο το σήκωμα από την καρέκλα, έτριξε το τώρα από 
σκουριά χρόνων, έψαξα τις σημειώσεις, γύριζα τις σελίδες 
αργά, όλες λευκές, δραπέτευσε κάθε λέξη, αμυδροί ίσκιοι 
μόνο μαρτυρούν μερικές παρουσίες απούσες.

Γυμνή μένω από θύμησες, πέφτουν από πάνω μου σαν νυ-
φικό νοσταλγίας, στέκω στην κορυφή μαζί με την ανατολή, 
χάδι δέχομαι πρωινού φωτός, διαπερνά τα κλειστά μάτια και 
δακρύζω, 

πόνεσαν τα σπλάχνα καθώς γεννώ...
Δευτέρα...πήρα στα χέρια το έμβρυο και φωνάζω αντίλαλο, 

ανεβαίνοντας καίει το δέρμα μας,μόνη θαλπωρή που νιώθω 
τελευταία, πρώτη στα σπάργανα της φρέσκιας ζωής. 

Maria Anagnostopoulou 26-4-19
Το ποίημα είναι κατοχυρωμένο

 ΣΚΕΨΕΙΣ
 Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου 

Σαν άνεμος
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Δώδεκα χρόνια έχουν περάσει από 
την εκλογή του πρώτου Μητροπο-
λίτη της νεοσύστατης Μητροπόλε-
ως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως κκ. Αθηναγόρα. 
Στις 10 Μαΐου 2010, σε σύγκλιση 

της ΙεράςΣυνόδου της Ιεραρχίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την 
Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιε-
πισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλά-
δος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε 
η διαδικασία πλήρωσης τριών κενών 
Μητροπολιτικών Εδρών Λαγκαδά, 
Ιλίου, Πετρουπόλεως και Αχαρνών 
και Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρω-
πού. Μετά τα τυπικά  πραγματοποιή-
θηκε συζήτηση μεταξύ των Ιεραρχών 
κι έπειτα ακολούθησε η ψηφοφορία 
που έφερε τα εξής αποτελέσματα επί 
συνόλου 75 ψηφισάντων έλαβαν :

1) Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας 
Δικαιάκος ψήφους 38,
2) Αρχιμανδρίτης κ. Ιερόθεος Καλο-
γερόπουλος ψήφους 27,

3) Αρχιμανδρίτης κ. Θεόκλητος 
Αθανασόπουλος ψήφους 18,
Ευρέθησαν 3 άκυροι και 3 λευκές ψή-

φοι.
Επί της δευτέρας ψηφοφορίας, και 

γενομένης της διαλογής των ψήφων, 
ανεδείχθη Μητροπολίτης Ιλίου, Πε-
τρουπόλεως και Αχαρνών ο Πανο-
σιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. 
Αθηναγόρας Δικαιάκος, με 44 ψή-
φους, επί συνόλου 75 ψηφισάντων, 
έλαβαν 17 ψήφους ο Πανοσιολογι-
ώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ιερόθεος 
Καλογερόπουλος και 3 ψήφους ο 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρί-
της κ. Θεόκλητος Αθανασόπουλος, 
ενώ ευρέθησαν 6 λευκές ψήφοι και 
5 άκυροι. 

Είς Πολλά Έτη Δέσποτα !!!

12 χρόνια από την εκλογή του Μητροπολίτη 
Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως
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Η ΚΑΕ ΑΕΚ τίμησε το μεσημέρι της Πέμπτης 
5 Μαΐου 2022 τον εμβληματικό δημοσιογράφο, 
Φαίδωνα Κωνσταντουδάκη που συνέδεσε το όνο-
μά του με το έπος του ’68 στο Καλλιμάρμαρο, 
αλλά και με την σύγχρονη ιστορία της ΑΕΚ σε 
όλα τα αθλήματα.
Η αίθουσα Τύπου στο κλειστό των Άνω Λιοσίων 

πήρε το όνομά του και πλέον ονομάζεται «αίθου-
σα Φαίδωνα Κωνσταντουδάκη».
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, ανταποκρινό-

μενοι στο κάλεσμα της ΑΕΚ για τη μεγάλη αυτή 
στιγμή, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και 
ο Πρόεδρος Αθλητισμού – Πολιτισμού Γιώργος 
Μαυροειδής, οι οποίοι συνεχάρησαν με θερμά 
λόγια τον Φαίδωνα Κωνσταντουδάκη και είχαν 
εγκάρδια συνομιλία με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ 
ΑΕΚ Δημήτρη Μελισσανίδη, τον πρόεδρο και με-

γαλομέτοχο της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκη Αγγελόπουλο, 
τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, Γιάννη Βούρο 
και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρου-

σία τους, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας χάντμπολ, 
Σταμάτης Παπασταμάτης, από την ανδρική ομάδα 
της Ένωσης παρόντες ήταν ο GM της ΚΑΕ, Γιώρ-
γος Χήνας, ο προπονητής Κούρο Σεγκούρα, αλλά 
και ο αρχηγός, Δημήτρης Μαυροειδής.
Ο Φαίδων Κωνσταντουδάκης ανέφερε μεταξύ 

άλλων στην από καρδιάς τοποθέτησή του: «Αι-
σθάνομαι πολύ μεγάλο τρακ. Είχα ετοιμάσει ένα 
λογύδριο που το θεωρώ άχρηστο. Η καρδιά μου 
μιλάει και είναι στραμμένη προς εσάς. Να μπο-
ρούσα να είχα χρόνο να αναφερθώ σε έναν προς 
έναν που είστε εδώ, ξεκινώντας από τον κύριο 
Μάκη Αγγελόπουλο, για τον οποίο αισθανόμα-

στε ευγνωμοσύνη, επέλεξε εμένα για την τιμητική 
αυτή διάκριση.
Ο Στέλιος Καζαντζίδης σύμφωνα με ένα πρωτο-

χρονιάτικο άλμπουμ που παρέλαβα είχε ως κορυ-
φαίο τραγούδι του το «Η ζωή μου όλη».
Εμπνεύστηκα από αυτό και λέω ότι όλη μου η 

ζωή ήταν γράψιμο και ΑΕΚ. Τα μάτια μου πέ-
φτουν πάνω σε παρουσίες. Θα ήθελα να ξεκινήσω 
με 2 απόντες, την κόρη μου την Έλλη που ως δη-
μοσιογράφος θα ήταν εδώ και με τον Στέλιο Σε-
ραφείδη.
Με τον Στέλιο Σεραφείδη ήρθαμε για πρώτη 

φορά εδώ το 2021 στο παιχνίδι με την Λάρισα. 
Την δεύτερη φορά που ήρθα ήταν στο παιχνίδι της 
ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
Με την ΑΕΚ θα συνεχίσω να γράφω, με την ΑΕΚ 

θα συνεχίσω να υπάρχω…

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝω λΙΌΣΙΑ 
 H ΑΕΚ τίμησε τον φαίδωνα Κωνσταντουδάκη

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

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

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

βρισκόμαστε στο δάσος.
3 Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος διότι 

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

απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο 
δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Επίσης, σε περίπτωση πυρκαγιάς:

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

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

που βλέπουμε την πυρκαγιά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ “ΣΥΝ ΠΑ”
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Άκρως επιτυχημένο το 1ο Green Tennis 
Tournaments στο Ολυμπιακό Χωριό

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το GREEN Tennis 
Tournaments που συνδιοργάνωσαν η Ένωση Συμμετα-
σχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες-ΕΣΟΑ και το Εθνικό 
Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού 
στο πλαίσιο του περιβαλλοντολογικού προγράμματος 
Olympic Green Values. Το Τουρνουά έλαβε χώρα στα 
Γήπεδα Αντισφαίρισης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυ-
μπιακού Χωριού, με την συμμετοχή των παιδιών από το 
τοπικό σωματείο ΑΣΟΧ Φοίβος τένις Ολυμπιακό χωριό 
καθώς και παιδιών από άλλες περιοχές της Αθήνας.  

Όπως σημειώνει η εκπρόσωπος της ΕΣΟΑ και 
Olympian της Ανιτσφαίρισης κα Άννα Γερασίμου OLY: 
“Οι Olympians Αθλητές της Ελλάδας έχουμε αναγάγει 
την προστασία του περιβάλλοντος σε ύψιστο στόχο. 
Έτσι και εμείς του τένις, μέσω από τα GREEN Tennis 

Tournaments προσπα-
θούμε να αναπτύξουμε 
τηνπεριβαλλοντολογική 
και οικολογική συνείδη-
ση των παιδιών μέσω του 
αθλημάτός μας, μέσα από 
μία αθλητική διαδικασία 
που επιμορφώνει τόσο 

τους μικρούς αθλητές μας, όσο και τους γονείς τους”.
Tα παιδιά συμμετείχαν σε 2 διαδικασίες, ήτοι στο αγωνι-

στικό δρώμενο “Love For the Game”και το περιβαλλοντο-
λογική παιχνίδι “Love for the Green”, ενώ είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν μία τενιστική επίδειξη υψηλού 
επιπέδου από τις 2 νεαρές Πρωταθλήτριες Ελλάδας κάτω 
των 18 ετών Δέσποινα Μαστροδήμα και Νικολ Νίκολι. 
Κατόπιν φύτεψαν στον προαύλιο χώρο του γηπέδου μία 
ελιά, το σύμβολο του Ολυμπισμού, της Περιβαλλοντολο-
γικής Ευθύνης και της Ειρήνης, από την οποία θα προκύ-
πτουν οι κότινοι για τους συμμετέχοντες των μελλοντικών 
αθλητικών διοργανώσεων του Ολυμπιακού Χωριού. 

Ακόμη, τιμήθηκε η σπουδαία Olympian της Αντισφαί-
ρισης με συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
1996 και του 2004 κα Χριστίνα Ζαχαριάδου για την 
προσφορά της στο Ελληνικό Τένις και τον Αθλητισμό 
γενικότερα.

Την παρουσίαση του Τουρνουά έκανε ο υπεύθυνος 
Επικοινωνίας της ΕΣΟΑ κ. Γιάννης Σταθόπουλος, την 
ιατρική υποστήριξη παρείχαν τα στελέχη της Πολιτικής 
Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού, ενώ το Τουρνουά 

πραγματοποιήθηκε χάρη 
στην πολύτιμη χορη-
γία της Romfea Green 
Energy!

Από την πλευρά του ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαχείρισης του Εθνικό 
Αθλητικό Προπονητικό 

Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού κ. Πέτρος Γαλάνης δήλω-
σε: “Με χαρά σήμερα το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό 
Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού φιλοξενεί και συνδιοργα-
νώνει μαζί με τη Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπια-
κούς Αγώνες, το Green Tennis Tournament. 

Για εμάς ο αθλητισμός δεν συμβάλλει μόνο στη σωμα-
τική άσκηση και την υγεία αλλά και στη διαμόρφωση 
συνειδήσεων και χαρακτήρων. 

Συμμετέχουμε στην υλοποίηση του προγράμματος Olympic 
Green Values με σκοπό να ενισχύουμε τη περιβαντολλογική 
συνείδηση των παιδιών μας μέσω του αθλητισμού.

Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνουν να συμ-
μετέχουν στο τουρνουά τις Olympians του τέννις Άννα 
Γερασήμου και Χριστίνα Ζαχαριάδου καθώς και τις 
πρωταθλήτριες Ελλάδας κάτω των 18 ετών Δέσποινα 
Μαστροδήμα και Νικολ Νίκολι. 

Τέλος θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά 
που συμμετέχουν και γίνονται ουσιαστικά αυτές κι αυ-
τοί που θα μεταλαμπαδεύσουν τα αθλητικά ιδεώδη σε 
συνδυασμό με  την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπερι-
φορά”.
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Σύσσωμη η ΝΔ στα εγκαίνια 
των γραφείων της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής

Με λαμπρότητα και πλήθος κόσμου, 
επισήμων, πολιτικών, μελών και φίλων 
της ΝΔ πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ Ανατολι-
κής Αττικής, στον Μαρκόπουλο Μεσο-
γαίας. 

Λαμπερή, φιλική και με στόχο να πραγ-
ματοποιήσει τις προεκλογικές της δε-
σμεύσεις πως θα ενώσει ξανά τα μέλη της 
ΝΔ και θα φέρει νέο αέρα στις Οργανώ-
σεις, η οικοδέσποινα της βραδιάς, Πρόε-
δρος ΔΕΕΠ Βανίτα Σοφρώνη υποδέχτηκε 
τους προσκεκλημένους, οι περισσότεροι 
των οποίων πήγαν απευθείας από το συ-
νέδριο και την ομιλία του Πρωθυπουργού 
στο EXPOATHENS. 

“Εδώ όπου χτυπά η κομματική καρδιά 
της Ανατολικής Αττικής!

Δεσμευόμαστε να είμαστε κοντά σε 
κάθε πολίτη και να απηχούμε τοκυβερνη-
τικό μας έργο! 

Όπως ακριβώς αξίζει στο κόμμα μας. 
Όπως ακριβώς μας χρειάζεται η Νέα 

Δημοκρατία. 
Όπως ακριβώς απαιτείται, ώστε η Ελλά-

δα να κοιτά ψηλά και μπροστά!” Δήλωσε 
η Πρόεδρος Βανίτα Σοφρώνη και απέ-
σπασε θερμό χειροκρότημα. 

Τα εγκαίνια τελέστηκαν παρουσία τω-
νΥπουργών Μάκη Βορίδη, Στέλιου Πέ-
τσα, Σοφίας Ζαχαράκη, Λευτέρη Οικονό-
μου, του Βουλευτή Αν. Αττικής Γιώργου 
Βλάχου, του Περιφερειάρχη Γιώργου 
Πατούλη, του Ευρωβουλευτή Στέλιου 
Κυμπουρόπουλου, του Γρ. Οργανωτικού 
ΝΔ&Διευθυντής Γραφείου Προέδρου 

Στέλιου Κονταδάκη. Παρευρέθηκαν επί-
σης οι:εκ μέρους της Βουλευτή κ Γεωρ-
γίας Μαρτίνου ο κ Γιώργος Παγώνης, οι 
Δήμαρχοι Κώστας Αλαγιάννης, Ισίδωρος 
Μάδης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δη-
μήτρης Κιούσης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Νίκος Πέππας, ο Εντεταλμένος Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος Τεχνικών Έργων-
Θανάσης Κατσιγιάννης, η περιφερειακή 
σύμβουλος  Ευρώπη Κοσμίδη, ο Αντι-
δήμαρχος Αχαρνών Μιχάλης Βρεττός, η 
πρόεδρος ΑΡΩΓΗΣ Μαρία Μπούκη, οι 
πολιτεύτριες,  Βάσω Κόλλιακαι Μάγδα 
Κοντογιάννη, εκπρόσωποι αυτοδιοίκη-
σης, φορέων και συλλόγων, ενώ η Έλενα 
Σώκου  Εκπρόσωπος Τύπου για τα Πε-
ριφερειακά ΜΜΕ της ΝΔ συντόνισε και 
παρουσίασε την εκδήλωση.
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Συνταγές γεμάτες χρώμα, βιταμίνες αλλά και γεύση από την Βίκυ Καράμπελα - Μίχα 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  

Φρέσκια σαλάτα με αρακά
Υλικά
400 γρ. αρακάς 
 90 ml ελαιόλαδο
 30 ml χυμός λεμονιού
 ξύσμα από 1 λεμόνι
1 κουτ. σούπας μουστάρδα Ντιζόν
1 κουτ. σούπας σουσάμι, καβουρδισμέ-
νο 
 αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
200 γρ. ανάμεικτα σαλατικά 
1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο
1 κουτ. σούπας κάππαρη
10 μεγάλες ελιές χωρίς κουκούτσια
 8 μικρά ραπανάκια
 φύλλα από 1/2 μάτσο δυόσμο 
 100 γρ. μπέικον σε φέτες
 1 κουτ. γλυκού μαυροκούκι

Εκτέλεση
Για την σαλάτα με αρακά, βράζουμε τον 
αρακά σε άφθονο αλατισμένο νερό που 
κοχλάζει, για 5 λεπτά, και τον στραγγί-
ζουμε καλά.
Τον αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε με ένα 
πιρούνι το λάδι, τον χυμό και το ξύσμα 
λεμονιού, τη μουστάρδα, το καβουρδι-
σμένο σουσάμι, αλάτι και πιπέρι.

Ρίχνουμε τον αρακά σε ευρύχωρο μπολ, 
περιχύνουμε με τη σάλτσα που ετοιμά-
σαμε και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε τα σαλατικά, το κρεμμυ-
δάκι, την κάππαρη, τις ελιές, τα ραπανά-
κια και το μυρωδικό και ανακατεύουμε 
καλά.

Προσθέτουμε το μπέικον σε ακανόνι-
στα κομμάτια και τα τακτοποιούμε στη 
σαλάτα.

Σκορπίζουμε το μαυροκούκι και σερβί-
ρουμε την σαλάτα.

Μοσχαρίσιες στηθοπλευρές
Υλικά
 2 κιλά μοσχαρίσιες στηθοπλευρές
 αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για την μαρινάδα
 2 κουτ. σούπας μελάσα
 3 κουτ. σούπας ντοματοπελτές
 3 κουτ. σούπας μουστάρδα
 4 κουτ. σούπας κέτσαπ
 χυμός από 2 πορτοκάλια
 1 κουτ. σούπας worcestershire sauce 
 50 ml ουίσκι
 1/2 κουτ. γλυκού πιπέρι καγιέν

Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 
160°C και αλατοπιπερώνουμε το κρέας.
Σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύουμε με το 
σύρμα όλα τα υλικά για το γλάσο-μαρι-
νάδα. Βουτάμε ένα ένα τα κομμάτια του 
κρέατος έτσι ώστε να καλυφθούν καλά 
και τα απλώνουμε στο ταψί με την πλευ-
ρά με το κόκαλο προς τα κάτω. 
Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψή-
νουμε για 2 ώρες, μέχρι να μαλακώσει 
το κρέας. Ξεφουρνίζουμε και αφήνουμε 
για λίγο να κρυώσει.
Ψήσιμο
Ξαναβουτάμε το κρέας στη μαρινάδα 

και ψήνουμε στα κάρβουνα ή σε ψηστα-
ριά υγραερίου, σε δυνατή φωτιά, για 12 
λεπτά συνολικά.

Φρέσκια φραουλαδα
Υλικά
500 γρ. νερό
170 γρ. μέλι
400 γρ. φράουλες, ψιλοκομμένες
2 κ.σ. χυμό λεμονιού
250 γρ. σόδα

Εκτέλεση
Βάζουμε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια 
φωτιά και ανακατεύουμε το νερό με το 
μέλι και φέρνουμε σχεδόν σε βρασμό 
ανακατεύοντας συνεχώς με ένα κουτά-
λι μέχρι να διαλυθεί το μέλι.
Αφήνουμε να κρυώσει σε ένα μπολ για 
30 λεπτά έως 1 ώρα.
Βάζουμε τις φράουλες με το χυμό λε-
μονιού στο μπλέντερ και τα χτυπάμε.
Προσθέτουμε σιγά-σιγά το σιρόπι μέ-
χρι να γίνει ένα απαλό και λείο μείγμα.
Αδειάζουμε σε ένα μεγάλο δοσομετρι-
κό δοχείο .

Ρίχνουμε τη σόδα και ανακατεύουμε.
Σερβίρουμε σε ποτήρια με αρκετό πάγο.

Φραουλόπιτα
Υλικά
2 αυγά
200 gr γιαούρτι
110 gr ζάχαρη
100 gr βούτυρο και λίγο για το σκεύος 
ψησίματος
1 βανίλια
100 gr  αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 
λίγο για το σκεύος ψησίματος
½ κουταλάκι μπέικιν
Για το σερβίρισμα, προαιρετικά 1-2 κου-
ταλιές ζάχαρη άχνη, γλυκό φράουλα 

Εκτέλεση
Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ελα-
φρά μία ταρτιέρα.
Κόβουμε τις φράουλες στα δύο και κα-
λύπτουμε όλη την επιφάνεια. Ανάβουμε 
τον φούρνο στους 180 βαθμούς 
Στο multi βάζουμε όλα τα υλικά εκτός 
από το αλεύρι και το μπέικιν και τα χτυ-
πάμε να έχουμε ένα λείο και ομοιογενή 
χυλό. Προσθέτουμε και το αλεύρι με το 
μπέικιν και ξανακτυπάμε να ενσωματω-
θούν. Αδειάζουμε το χυλό πάνω από τις 
φράουλες.
Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο 
για 40 λεπτά περίπου στις αντιστάσεις, 
λίγο πιο κάτω από τη μεσαία σχάρα. 
Βγάζουμε την πίτα από τον φούρνο, την 
αφήνουμε να γίνει χλιαρή και πασπαλί-
ζουμε με άχνη και γλυκό του κουταλιού 
φράουλα.



��Μάιος 2022



Μάιος 2022��


