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Αν το πιστεύουμε, μπορούμε! 
Άρθρο του Γιώργου Τσεβά*

Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να γράφονται άρθρα τα οποία προ-
σανατολίζονται στην αισιοδοξία. Καλώς ή κακώς αρεσκόμαστε ως 
αναγνώστες στις άσχημες ειδήσειςκαι στην χώρα μας παρουσιάζε-
ται έντονα το φαινόμενο της αυτομαστίγωσης. Μας αρέσει να λέμε 
πόσο πίσω είμαστε ως χώρα και πόσο καλά τα πηγαίνουν άλλες χώ-
ρες. Ταυτόχρονα μας αρέσει ιδιαίτερα να εξυμνούμε τους Έλληνες 
του εξωτερικού που εκεί που πήγαν διέπρεψαν καθώς η μικρή και 
αδύναμη Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να τους δώσει την απαραίτητη 
ώθηση. 

Πράγματι, εν πολλοίς υπάρχει αρκετά μεγάλη δόση αλήθειας στους 
παραπάνω ισχυρισμούς. Είμαστε όμως δίκαιοι με τους εαυτούς μας; 
Αν στη χώρα μας λειτουργήσει κάτι καλά θα το δούμε και θα το 
αναδείξουμε; Αν στη χώρα μας συναντήσουμε ανθρώπους που τα 
έχουν καταφέρει και έχουν φτάσει ψηλά, θα σκεφτούμε πόσο ικανοί 
είναι ή θα σκεφτούμε πως σίγουρα θα έχουν κάνει κάποια παρα-
νομία ή σίγουρα θα είναι κόλακες και κολαούζοι προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν καταστάσεις ώστε να ανέλθουν;

Δεν είμαστε το μόνο έθνος που λειτουργεί έτσι. Πολλά μικρά και 
αδύναμα κράτη σκέπτονται με αυτόν τον τρόπο. Το θλιβερό της 
ιστορίας είναι πως τα κράτη που σκέπτονται έτσι πηγαίνουν μόνο 
πίσω και το ακόμα θλιβερότερο είναι πως ο Έλληνας ποτέ δεν ήταν 
έτσι. Είναι προφανές πως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, 
άρα για να λειτουργούμε ως πολίτες με αυτό τον τρόπο, είναι βέ-
βαιο πως η θεσμοθετημένη πολιτεία και οι φορείς της ανά τα χρό-
νια που πέρασαν έκαναν τεράστια λάθη και έδωσαν αφορμές στους 
πολίτες για να υπάρχει έντονη δυσφορία και πολύ γκρίνια. Όμως ας 
σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, ας προσπαθήσουμε να αποστασιοποι-
ηθούμε από τον ελληνικό μικρόκοσμο και ας κοιτάξουμε την κοι-
νωνική πραγματικότητα της χώρας από μια έταιρη οπτική γωνία. 

Κοιτώντας λοιπόν, από μακρυά παρατηρούμε πως η χώρα που 
λέγεται Ελλάδα έχει αρκετά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αντί-
ληψη της πλειοψηφίας των πολιτών. Καθώς είναι μία χώρα η οποία 
δεν αποτελεί ισχυρή οικονομική δύναμη. Είναι μια χώρα που δεν 
αποτελεί ισχυρό εμπορικό κέντρο. Είναι μια χώρα που δεν έχει 
σχεδόν καθόλου βιομηχανία και δεδομένα είναι μια χώρα που δεν 
εμπνέει εμπιστοσύνη στους εταίρους της . Όλα αυτά είναι αληθινά 
και δίνουν λαβή ώστε να ασκείται αυστηρή κριτική στην πολιτική 
ηγεσία του τόπου. Το ατυχές στοιχείο του συνδυασμού όλων αυτών 
των κακών πραγμάτων, είναι η επιρροή που ασκούν στο κοινωνικο-
οικονομικό περιβάλλον του πολίτη. Όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν 
ένα δίκτυο το οποίο δυσκολεύει την πρόοδο, την εύρεση εργασίας 
και την πραγμάτωση των ονείρων ενός ανθρώπου και είναι σίγουρο 
πως αυτό πρέπει να το στηλιτεύουμε ως κοινωνία και να το αναδει-
κνύουμε μέχρι να εξαλειφθεί. 

Ως εξωτερικοί παρατηρητές που είμαστε, μπορούμε πλέον να κοι-
τάξουμε πιο βαθιά. Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω από τα πάθη 
και της ανησυχίες μας και με μια καθαρή ματιά θα μπορέσουμε να 
δούμε και άλλα πράγματα. Θα μπορέσουμε να δούμε πως η Ελλάδα 
η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των Βαλκανίων, είναι δεδο-
μένα η ισχυρότερη χώρα της Βαλκανικής χερσονήσου. Μία χώρα η 
οποία απέκτησε την ανεξαρτησία της πριν περίπου 200 χρόνια και 
από τότε κατάφερε μόνο να μεγαλώνει, εν αντιθέσει με της υπόλοι-
πες χώρες της Βαλκανικής, οι οποίες έχουν υποστεί συγκλονιστικά 
΄΄στραπάτσα΄΄ . Θα δούμε επίσης πως η Ελλάδα αποτελεί μέρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού νομίσματος εν αντιθέσει με 
της γειτονικές της χώρες, πράγμα που σημαίνει πως κατάφερε να 
δημιουργήσει συνθήκες και συνδέσμους ώστε να μπει σε αυτή την 
ισχυρή συμμαχία. Μια συμμαχία που εξασφάλισε επί σειρά ετών 
την οικονομική σταθερότητα της χώρας μέσα από πολλά οικονο-
μικά σκαμπανεβάσματα των γειτονικών χωρών και της έδωσε ένα 
δίαυλο επικοινωνίας με τα προηγμένα κράτη της κεντρικής και βό-
ρειας Ευρώπης. 

Θα κοιτάξουμε ακόμα πιο βαθιά και θα δούμε πως αυτή η χώρα 
μόλις 110 χρόνια πριν, ήταν ακριβώς η μισή. Ήταν μία χώρα με 

τον μισό πληθυσμό και τα σύνορα να σταματούν στα Τέμπη, ενώ η 
Κρήτη δεν άνηκε ακόμα στην Ελλάδα. Θα δούμε πως είμαστε μια 
χώρα που του 1922 καταφέραμε να αποκαταστήσουμε 1.5 εκατομ-
μύρια Έλληνες της Μικράς Ασίας, ένας άθλος που από τους ιστο-
ρικούς χαρακτηρίζεται ως το σπουδαιότερο επίτευγμα της νεότερης 
Ελλάδας. Καταφέραμε να επιβιώσουμε από το κραχ του 1929 χωρίς 
να πτωχεύσουμε, επιβιώσαμε από 2 δικτατορίες την δεκαετία του 
20, από τις πολιτικές αναταραχές της δεκαετίας του 30. Καταφέ-
ραμε να επιβιώσουμε από τη χούντα των Γερμανών και ζήσαμε 
την πιο μαύρη σελίδα της σύγχρονης ιστορίας μας, τον εμφύλιο. 
Ύστερα η χώρα πέρασε από μια μακρά περίοδο έντονης πολιτικής 
αντιπαλότητας μέχρι που ένα ακόμα δεινό μας χτύπησε την πόρτα. 
Η δικτατορία της επταετίας. 

Είμαστε μια χώρα που αυτά που έχει περάσει είναι τόσο συγκλο-
νίστηκα και καταστρεπτικά που σε πολλές περιπτώσεις είναι απο-
ρίας άξιο πως βρισκόμαστε και εδώ που βρισκόμαστε. Είμαστε μια 
χώρα που ως εξωτερικοί παρατηρήτες που είμαστε θα δούμε πως 
θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ μα πολύ χειρότερα από αυτό που 
είμαστε τώρα. Και φανταστείτε πως την περίοδο της τουρκοκρατίας 
την αφήσαμε απ’ έξω , μια περίοδο που προόδευε ο πλανήτης και 
εμείς εδώ ήμασταν κάτω από μια χατζάρα. 

Επιστρέφοντας στο σήμερα και στην πραγματικότητα μας, μου 
μένει να πω το εξής. Το ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν χειρότε-
ρα δεν είναι λόγος να χαιρόμαστε. Πάντα θα πρέπει να κοιτάμε το 
καλύτερο και να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Όμως, ως έθνος 
ως πολίτες και ως κράτος κατ’ επέκτασην , θα ήταν εξαιρετικά 
χρήσιμο να κατανοήσουμε πως έχουμε περάσει πολλά και είμαστε 
ακόμα εδώ, πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει συμμάχους και 
να έχει εξελιχθεί άρα μπορεί να καταφέρει και άλλα στο μέλλον . 
Για να πάμε μπροστά πρέπει να νιώσουμε περήφανοι που είμαστε 
Έλληνες. Όχι μόνο για τους σπουδαίους Έλληνες του παρελθόντος 
, να νιώσουμε περήφανοι για αυτά που έχουμε καταφέρει ως κράτος 
από την ίδρυση μας ως τώρα. Για να πάμε μπροστά πρέπει πρώτα 
να πιστέψουμε πως μας αξίζει να πάμε μπροστά…

*Ο Γιώργος Τσεβάς είναι Φοιτητής Ιστορικού - Αρχαιολογικού 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
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Από το δάκρυ το καυτό θα κρατηθώ 
Στις αναμνήσεις μου γυμνός θα κολυμπήσω

Ταξίδια του μυαλού στο παρελθόν 
Κι ένα χαμόγελο πικρό για να τις ντύσω 

Σαν άστρο μέσα στ’ όνειρο θα ζω 
Στις νύχτες των αγγέλων για να λάμψω 

Δεν γεννήθηκα αετός για να πετώ 
Ταξίδια μου τις σκέψεις μου θα αλλάξω 

Οι γεύσεις της ζωής μου είναι πικρές
Δεν έχουν των ονείρων μου εικόνες 

Και ταξιδεύω πάνω στ’ άστρα προς το χθες 
Θα ζω το σήμερα αλλά με άλλους κανόνες 

 ΠΟΙΗΜΑ
ΤΟΥ Νώντα Βρεττού

Αλλαγή πλεύσης

Ζητείται κοπέλα για 
γραμματειακή υποστήριξη 

με καλή γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών για την κάλυψη 
αυξανόμενων αναγκών της 
Εταιρείας ANTALUMIN. 

Τηλ.: 2102445008, 
6934138337

ΜΙΚΡΕΣ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ



�Ιούνιος  2022 ΑΧΑΡΝΑΙ 

Αποφασισμένος ο Σπύρος Βρεττός να αλλάξει 
την όψη της πόλης τους επόμενους μήνες

ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΣ: «Τώρα είναι η ώρα της υλοποίησης του προγράμματός μας»

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ για 
αναβάθμιση δρόμων στον Δήμο 

Μπαράζ έργων ανακοινώνει το τελευταίο διάστημα ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Έργα που έχουν 
ένα κοινό χαρακτηριστικό, πως πλέον μπαίνουν στο 
στάδιο της υλοποίησης, καθώς τα χρονοδιαγράμματά 
τους αφορούν εργασίες και παραδόσεις εντός των επό-
μενων μηνών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Σπύρος Βρεττός δείχνει από-

λυτη συνέπεια λόγων και έργων. Κατά καιρούς στις συ-
νεντεύξεις του έχει αποκαλύψει πως όταν ανέλαβε τα 
ηνία του Δήμου δεν βρήκε ούτε καν μελέτες για έργα. 
Ενδεικτικά μάλιστα έχει αναφέρει πως δεν υπήρχαν 
έτοιμες μελέτες ούτε καν για οδοποιίες. Χρειαζόταν 
επομένως ένα χρονικό διάστημα προκειμένου αυτά τα 
έργα να περάσουν στη φάση της ωρίμανσης. Εκμεταλ-
λεύτηκε έτσι το χρόνο της πανδημίας προκειμένου να 
αναζητήσει χρηματοδότηση και να προχωρήσει τις δαι-
δαλώδεις διαδικασίες που απαιτούνται.

«Τώρα είναι η ώρα της υλοποίησης του σχεδιασμού 
μας», τονίζει καθημερινά στους  συνεργάτες του και πε-
ριμένει από αυτούς να ανταποκριθούν στον αυξημένο 
όγκο δουλειάς, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουμε μπει στο 
καλοκαίρι. Παρόλα αυτά κανείς δεν έχει προγραμματί-
σει διακοπές, καθώς όλοι βρίσκονται στις επάλξεις για 
να μη χαθεί ούτε μια μέρα. O Δήμαρχος Αχαρνών όμως 
δεν σταματά εδώ. Συνεχίζει τις επαφές του προκειμένου 
να φτάσουν στο στάδιο ωρίμανσης και άλλα έργα, που 
περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της Δημοτικής 

Αρχής.
Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα η καθημερινότη-

τα του δημότη. Πάγιο αίτημα είναι η βελτίωση των 
συνθηκών κι αυτό μπορεί να γίνει με την αναβάθμι-
ση των κοινόχρηστων χώρων. Είτε πρόκειται για πλα-
τείες και πάρκα είτε πρόκειται για αθλητικούς χώρους 
και γυμναστήρια, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν 
χώροι οι οποίοι θα έλκουν τους δημότες. Ήδη τρέχουν 
δύο προγράμματα μέσω της ΓΓΑ και του Φιλόδημου, 
προκειμένου να ανακατασκευαστούν οι περισσότεροι 
αθλητικοί χώροι και τον Σεπτέμβρη να υποδεχτούν με 
τη νέα τους εικόνα μικρούς και μεγάλους.

Παράλληλα συνεχίζονται οι διαδικασίες για την 
κατασκευή και νέων παιδικών χαρών, με στόχο ακό-
μη και να διπλασιαστεί ο αριθμός τους. Πρόκειται άλ-
λωστε για μια προεκλογική υπόσχεση του Δημάρχου, 
στην οποία φάνηκε απόλυτα συνεπής. Όταν ανέλαβε ο 
– τεράστιος σε έκταση – Δήμος Αχαρνών είχε μόλις 
μία παιδική χαρά. Πλέον μετράει 16 και η δουλειά 
συνεχίζεται.

Δρομολογείται με την υπογραφή της σχετικής σύμβα-
σης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, 
τον Δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και τον ανάδοχο 
εργολάβο η κατασκευή δρόμων στις περιοχές της Αγί-
ας Παρασκευής, του Πανοράματος και της Μπόσκιζας, 
προϋπολογισμού άνω των 3 εκ. ευρώ από πόρους της 
Περιφέρειας. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο οδο-
ποιίας για τον Δήμο, με στόχο την οδική αναβάθμιση, 
τη βελτίωση και συμπλήρωση του εσωτερικού οδικού 
δικτύου των εν λόγω περιοχών του Δήμου.

Το συνολικό μήκος των δρόμων που πρόκειται να 
κατασκευαστούν, υπολογίζεται στα 9.275,00 μέτρα 
και στα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνονται εργασί-
ες κατασκευής βάσης, υπόβασης, κρασπεδορείθρων, 
όπου απαιτούνται, καθώς και εργασίες ασφαλτόστρω-
σης. Επίσης περιλαμβάνονται  εργασίες διανοίξεων 
(καθαίρεση και ανακατασκευή μαντρών) καθώς και η  
πλακόστρωση των πεζοδρομίων. Η τελετή υπογραφής 

της σύμβασης έγινε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών Νίκου Πέππα, του Αντιπεριφερειάρχη 
Αν.Αττικής Θανάση Αυγερινού και της εντεταλμένης 
Περιφερειακής Συμβούλου Ευρώπης Κοσμίδη.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής τόνισε, ότι για την Περιφέρεια, η δη-
μιουργία ενός ασφαλούς οδικού δικτύου, είναι ένας εκ 
των στρατηγικών της στόχων, ενώ αναφερόμενος σε 
περιοχές που έχουν πληγεί κατά το παρελθόν από και-
ρικά φαινόμενα, επισήμανε ότι αποτελεί προτεραιότη-
τα για τον ίδιο η φροντίδα να αποκατασταθούν πλήρως 

οι φθορές που έχουν υποστεί οι υποδομές του οδικού 
δικτύου.

Στη σπουδαιότητα του έργου αναφέρθηκε ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δηλώνοντας μεταξύ 
άλλων: “Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο 
για την πόλη μας το οποίο επιβεβαιώνει τη θέλησή 
μας να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και νέο οδικό 
δίκτυο. Ευχαριστώ τον κ. Πατούλη ο οποίος αποδει-
κνύει έμπρακτα τη στήριξή του και ελπίζω σύντομα 
να συναντηθούμε για να προχωρήσουν και άλλα έργα 
στον Δήμο μας”.

Συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττι-
κής Εμμανουήλ Δουρβετάκη είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός με θέμα συζήτησης τα τελευταία περι-
στατικά βίας καθώς και τις πρωτοβουλίες που θα ανα-
ληφθούν άμεσα το προσεχές χρονικό διάστημα.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών είχε την ευκαιρία να αναφερθεί 
στην κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, παραθέτοντας 
τα τελευταία περιστατικά βίας τα οποία επιβεβαιώνουν 
την ανάγκη περαιτέρω ενεργειών και παρεμβάσεων από 
την Ελληνική Αστυνομία. Σε δήλωσή του ο κ. Σπύρος 
Βρεττός σημειώνει:”Παρά τα όποια βήματα προόδου η 
ανάγκη για μια ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος 
είναι αναγκαία τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. 
Είναι η στιγμή που πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και 
γενναίες αποφάσεις από την πλευρά της πολιτείας. Με 
ικανοποίηση διαπιστώσαμε πως οι απόψεις μας ταυτί-
ζονται και πως η διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών 

Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον Γενικό 
Αστυνομικό Δ/ντή Αττικής για την ενίσχυση της αστυνόμευσης
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 Πάνω από 440.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Αχαρνών 
για προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

�

Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
του αποβλέπει  ο δήμος Αχαρνών μέσω της  χρηματοδό-
τησής του με 441.851€ για την προμήθεια ηλεκτρικών 
ποδηλάτων, την εγκατάσταση σημείων φόρτισης και 

στάθμευσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  «Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ-
ξη 2014-2020».

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση 
ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλ-
λοντικά φιλικών ποδηλάτων, το οποίο σε συνέργεια 
με τις λοιπές παρεμβάσεις , θα δημιουργήσει ένα 
ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων 
υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελε-
σματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο 
μικροκινητικότητας.

Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτο-
ματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος, που θα δίνει 
στους πολίτες την ευχέρεια να μισθώνουν ένα ηλεκτρι-
κό ποδήλατο για το χρονικό διάστημα που θα καθορί-
ζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος. 
Στόχοι είναι η μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινή-

των, η διευκόλυνση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ο 
περιορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του 
θορύβου, η προώθηση της χρήσης ποδηλάτου και η 
εξοικείωση με την ηλεκτροκίνηση.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός: 
«Παράλληλα με τα απαραίτητα έργα υποδομής στρέφουμε 
το βλέμμα μας στο μέλλον. Δουλεύουμε καθημερινά για 
να κάνουμε τις Αχαρνές μια σύγχρονη, πράσινη πόλη με 
χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσ-
σεται και η νέα πρωτοβουλία μας για ήπια μέσα κυκλο-
φορίας, όπως είναι τα ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα.  
Με δουλειά, υπομονή και χρηματοδοτήσεις δράσεων, 
όπως αυτή που εξασφαλίσαμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο 
Προγραμματισμού Χρ. Κόνταρη , ύψους 441 χιλιάδων 
ευρώ, θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς 
τη σωστή κατεύθυνση για βιώσιμες αστικές μετακινήσεις.  
Το χρωστάμε στην πόλη μας και στα παιδιά μας». 

"Πρεμιέρα"για το 
25ο Παιδικό Φεστιβάλ 

"Μάριος Δημήτριος Σουλούκος"

Με τους καλύτερους οιωνούς άνοιξε η αυλαία του 25ου 
Παιδικού Φεστιβάλ «Μάριος Δημήτριος Σουλούκος» 
του Δήμου Αχαρνών, την Τετάρτη 1η Ιουνίου, στο θέ-
ατρο “Μίκης Θεοδωράκης”. Ένα φεστιβάλ-θεσμός για 
το Δήμο που δεν είχε πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο 
χρόνια εξαιτίας του κορονοϊού και όπως αποδεικνύεται 
από την μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου ήταν κάτι που 
αναμενόταν. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι ν’ αναδειχθούν 
οι κλίσεις, τα ταλέντα και οι δεξιότητες των παιδιών, που 
καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσα 
από τα μαθήματα που γίνονται στα σχολεία και στους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους. Επίσης, να αναδειχθεί η δου-
λειά που έγινε από τους εκπαιδευτικούς και να δοθεί η 
ευκαιρία στους γονείς να καμαρώσουν και  να χειροκρο-
τήσουν τα παιδιά.

Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ άνοιξαν: τα παιδιά του 
Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών, ο Εξωραϊστικός και Εκ-
πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Αχαρνών, Αγ. Κων-
σταντίνος και οι Σχολές χορού Grease και The Dance 
Club.Στις εκδηλώσεις της 2ης ημέρας συμμετείχαν: οι 
σχολές χορού Bailar Con Maria, DUENDE, DANCE 
MOMENTS, Κώνστα Χριστίνα καθώς και το 12ο Δημο-
τικό Σχολείο Αχαρνών!

Στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» παρευρέθηκε και ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ο οποίος συνεχάρη 
παιδιά και συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που 
παρουσίασαν. Επίσης, τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν 
η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νέας Γενιάς Χριστίνα Κατσανδρή και ο Πρόεδρος της 
ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας που συνδιοργανώνουν το φετινό 
παιδικό φεστιβάλ.

Το 25ο παιδικό φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιου-
νίου, ενώ αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων στο www.parnesnews.gr&www.acharnes.gr

Σύμβαση για 
την προμήθεια 

7 νέων απορριμ-
ματοφόρων υπέ-
γραψε ο Δήμαρ-

χος Αχαρνών

Τη σύμβαση για την προμήθεια 7 καινούργιων απορριμ-
ματοφόρων αξίας 1.150.000 ευρώ υπέγραψε ο δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός με τον ανάδοχο. Η απόκτηση 
των απορριμματοφόρων πρόκειται να αναβαθμίσει άμε-
σα τις υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων στην πόλη μας, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας του προσωπικού.
“Κάθε μέρα κάνουμε κι ένα σημαντικό βήμα προόδου 
σε διάφορους τομείς ώστε να εκσυγχρονίσουμε το Δήμο 
μας, κάτι το οποίο μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη για τη 
συνέχεια”, αναφέρει ο κ. Σπύρος Βρεττός.
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Mε τους εξωραϊστικούς συλλόγους 
της Χαραυγής και της Λαθέας συ-
ναντήθηκε , ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός, συνοδευόμενος 
από συνεργάτες του. Στις ουσιαστι-
κού χαρακτήρα, αυτές συναντήσεις 
ο κ. Σπ. Βρεττός είχε την ευκαιρία 
να ανταλλάξει απόψεις και επιχει-
ρήματα με μέλη των συλλόγων και 
κατοίκους, να παραθέσει τις ενέργει-

ες της δημοτικής αρχής για την επί-
λυση ζητημάτων που χρονίζουν και 
να αναφερθεί στον προγραμματισμό 
που υπάρχει σχετικά με εμβληματικά 
έργα που πρόκειται ν΄αλλάξουν την 
εικόνα της πόλης.

Στη συζήτηση με τους φορείς ο Δή-
μαρχος Αχαρνών επανέλαβε ότι η 
προσπάθεια για να αλλάξει η πόλη 
οφείλει να είναι κοινή και συλλογι-

κή και εξέφρασε την άποψη ότι παρά 
τις αντικειμενικές δυσκολίες η προ-
σπάθεια αυτή θα έχει θετικά αποτε-
λέσματα.

Όπως τόνισε η δημοτική αρχή έχει 
θέσει τις βάσεις ώστε οι Αχαρνές να 
βρεθούν στο προσκήνιο των εξελίξε-
ων, να αντλήσουν τα κονδύλια που 
τους αναλογούν και να αποκτήσουν 
τις υποδομές που τους αξίζουν.

Νέα γραμμή στη 
Δημοτική Συγκοινωνία 
Αχαρνών συνδέει τον 
Άγιο Ιωάννη Ρώσο με 
το κέντρο της πόλης 

και το Δημαρχείο

Με γνώμονα τη βέλτιστη μετακίνηση των δημοτών εντός 
του ιστού της πόλης και μετά από διαβούλευση με φορείς 
και κατοίκους, η Επιτροπή Συγκοινωνίας του Δήμου 
Αχαρνών  στην οποία συμμετέχουν ο Αντιδήμαρχος 
Νίκος Ξαγοράρης, τα μέλη Μιχάλης Χριστοφορίδης 
και Διομήδης Καρακωνσταντής και ο πρόεδρος της 
ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας, προχώρησε στον σχεδιασμό 
και τη δρομολόγηση μιας νέας γραμμής της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας η οποία θα φτάνει μέχρι τον Άγιο Ιωάννη 
Ρώσο και θα καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης 
παρέχοντας δωρεάν μετακίνηση στους συνδημότες μας!

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 30 Μαϊου ξεκίνησε 
η Δημοτική Συγκοινωνία Αχαρνών με δύο νέα 
σύγχρονα μίνι λεωφορεία, τα οποία θα εκτελούν 
δρομολόγια στη γραμμή «Άγιος Ιωάννης Ρώσος 
– Δημαρχείο Αχαρνών». Με τη λειτουργία της νέας 
γραμμής της Δημοτικής Συγκοινωνίας αναμένεται να 
αποσυμφορηθεί ένα σημαντικό κομμάτι του Δήμου.

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή και θα ξεκινούν στις 
06:30  το πρωί από τον Αγ. Ιωάννη και στις 07:00 
από το Δημαρχείο. Η νέα γραμμή θα ακολουθεί την 
εξής διαδρομή:

Δημαρχείο, Φιλαδελφείας, Ποσειδώνος, Κων/
λεως, Ξενοπούλου, Δημοκρατίας, Ηρώων, Αρχαίου 
Θεάτρου, Εθνικής Αντιστάσεως, Αριστοτέλους, 
Κασπίας, Βαϊου Κρήτης, Βαϊου Κρήτης, Βενιζέλου, 
Αγ. Διονυσίου, Αγ. Ι . Ρώσου, Αγ. Αποστόλων, 
Νερομάνας, Τερψυχόρης, Χάλκης.

Για τη νέα γραμμή της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δηλώνει 
σχετικά: « Η Δημοτική Συγκοινωνία είναι μια 
από τις δεσμεύσεις που κάναμε πράξη. Μετά τον 
επανασχεδιασμό της από την επιτροπή συγκοινωνιών 
του Δήμου στη βάση των αναγκών των δημοτών μας, 
η Δημοτική Συγκοινωνία ξεκινά πάλι από τη Δευτέρα 
30 Μαϊου, με νέα μίνι λεωφορεία και με δρομολόγιο 
που θα καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης 
μας.Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου για 
την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλουν για τη 
βελτίωση των μετακινήσεων των συμπολιτών μας».

Οι δημότες μπορούν να ενημερωθούν για τα 
δρομολόγια και τις στάσεις από τις οποίες θα 
μπορούν να επιβιβάζονται στα λεωφορεία μέσω 
της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων του 
Δήμου.

Συναντήσεις του Δημάρχου 
Αχαρνών με τους Συλλόγους 

της Χαραυγής και της Λαθέας

Συνάντηση εργασίας συγκάλεσε 
το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Αχαρνών 
και ο επικεφαλής Αντιδήμαρχος 
Γιώργος Σιδηρόπουλος. Στη συνά-
ντηση το παρών έδωσαν μέσω των 

εκπροσώπων τους οι εθελοντικές 
ομάδες: Πυροφυλάκιο Θρακομακε-
δόνων ΠΑΡΝΑ (Νίκος Ματθαίου), 
Εθελοντική ομάδα ΕΔΥΣΑ (Πέτρος 
Παπαδόπουλος) και Πυροφυλάκιο 
Αγίας Παρασκευής (Παρασκευ-

άς Γαρυφάλλου). Από την πλευρά 
του Δήμου παρευρέθησαν ο Αντι-
δήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Δ.Ε. Θρακομακεδό-
νων Δημήτρης Κωφός και ο προϊ-
στάμενος Πολιτικής Προστασίας 
Βασίλης Παπαδόπουλος.

Η ατζέντα της συνάντησης περι-
λάμβανε τον συντονισμό των δράσε-
ων προφύλαξης περιοχών στα όρια 
του Δήμου, οι οποίες θα φυλάσσο-
νται καθημερινά από το μεσημέρι 
έως αργά το βράδυ. Παράλληλα σε 
περιόδους ακραίων θερμοκρασιών ή 
ισχυρών ανέμων η φύλαξη θα μετα-
τρέπεται σε 24ωρη με την πολύτιμη 
αρωγή των εθελοντών. Παράλληλα 
συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης 
και επικοινωνίας με τους συναρμό-
διους φορείς που εμπλέκονται στη 
διαχείριση και την προφύλαξη.

Συνάντηση Πολιτικής Προστασίας 
& εθελοντικών ομάδων εν όψει της 

αντιπυρικής περιόδου 
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Οι μαθητές του 
9ου Γυμνασίου σε ρόλο 

δημοσιογράφου! 
Όταν οι μαθητές αποβάλλουν 

τον άχαρο ρόλο του απλού 
παρατηρητή και μετατρέπο-
νται σε ενεργούς πολίτες τότε 
η εκπαιδευτική διαδικασία 
πετυχαίνει τον στόχο της και 
αποκτά ουσία.

Αυτό ακριβώς συνέβη με 
τους μαθητές του 9ου γυμνα-

σίου Αχαρνών που χάρη στο πρόγραμμα «Σημερι-
νός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του 
Κόσμου. ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π» ασχολήθηκαν με το 
trafficking και θέλησαν να μάθουν από “πρώτο χέρι” 
όσα συμβαίνουν, συνομιλώντας με τον Ειδικό Γραμ-
ματέα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ηρακλή Μοσκώφ.

Οι μαθήτριες Ευτυχία Χαραλάμπους και Χρυσαυ-
γή Παυλίδη, ανέλαβαν καθήκοντα δημοσιογράφου 
και μπόρεσαν να αποτυπώσουν μέσα σε μια συνέ-
ντευξη τη σκληρή πραγματικότητα της εμπορίας αν-
θρώπων, σε μια εποχή που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό 
τα σκλαβοπάζαρα του παρελθόντος.

Την ευθύνη του προγράμματος έχει η διευθύντρια 
του 9ου Γυμνασίου Μαρία Μακρίδου και υπεύθυνη 
για την υλοποίηση του είναι η εκπαιδευτικός κυρία 
Βασιλική Τσιματσίδου.

Διαβάστε ολόκληρη την συνέντευξη στο www.
parnesnews.gr

Σύγχρονο γυμναστήριο απέκτησε 
το Δ.ΙΕΚ Αχαρνών χάρη στη χορηγία 

της οικογένειας Μαρτίνου

H Διευθύντρια και σύσσωμη η κοινότητα του 
Θεματικού Δημόσιου ΙΕΚ Αχαρνών (Δ.ΙΕΚ 
Αχαρνών), εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς 
την Αιγέας ΑΜΚΕ, Ίδρυμα Αθανασίου και Μα-
ρίνας Μαρτίνου, για την ευγενική χορηγία οργά-
νων γυμναστικής σημαντικής αξίας στο ΙΕΚ.

Τα δύο τελευταία έτη, το Δ.ΙΕΚ Αχαρνών ση-
μειώνει εξαιρετική αναβάθμιση του αθλητικού 
του εξοπλισμού, γεγονός το οποίο οφείλεται 
αποκλειστικά στη γενναιόδωρη συνεισφορά της 
οικογένειας Μαρτίνου και της Αιγέας ΑΜΚΕ 
– ικανή για τη δημιουργία πλήρως εξοπλισμένης 
αίθουσας γυμναστηρίου μυϊκής εκγύμνασης, δι-

ασφαλίζοντας την παροχή άριστης κατάρτισης 
στους σπουδαστές μας όλων των ειδικοτήτων 
που άπτονται της αθλητικής θεματικής.

“Τα εγκαίνια της αίθουσας θα πραγματοποιη-
θούν τονΣεπτέμβριο,με ονοματοδοσία προςτι-
μήν των χορηγών” δήλωσε η Διευθύντρια Ρόδο 
Πυροβολάκη. 
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Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής στο Εθνικό 
Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού!

Το κέντρο της Ελλάδας και συγκεκριμένα όλων των 
“μυαλών” της μαθητικής κοινότητας στον τομέα της Ρο-
μποτικής έγινε το διήμερο 28-29 Μαΐου το Εθνικό Αθλη-
τικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού καθώς 
φιλοξενήθηκε ο τελικός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2022!

Τον διαγωνισμό διοργανώνει κάθε χρόνο ο WRO Hellas 
με Στρατηγικό Συνεργάτη την COSMOTE και τελεί υπό 
την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας &Θρησκευμάτων 
ενώ το ιδιαίτερο της φετινής χρονιάς είναι πως επελέγη 
το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολ. Χωριού 
για να φιλοξενήσει χιλιάδες διαγωνιζόμενους μαζί με 
τους προπονητές, τους κριτές, αλλά και τους συνοδούς 
τους που έφτασαν στις Αχαρνές απ’ όλη την Ελλάδα! 

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός πως επελέγη 
το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού 
Χωριού για την πραγματοποίηση μίας τόσο σπουδαίας 

διοργάνωσης δήλωσαν ο Πρόεδρος του Κέντρου κ Πέ-
τρος Γαλάνης, η Αντιπρόεδρος κ. Ευαγγελία Βασσάλου 
και ο Έφορος κ. Σπύρος Μακρής.

Μάλιστα ο Πρόεδρος κ. Γαλανής επεσήμανε στην 
PARNES NEWS  «Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε τον Τελι-
κό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομπο-
τικής και μαζί τους προπονητές, τους γονείς, κυρίως όμως 
τους εκατοντάδες μαθήτριες και μαθητές που μας δείχνουν 
έμπρακτα τους τρόπους με τους οποίους η χώρα μας, μπο-
ρεί να αλλάξει επίπεδο, τόσο μέσω των καινοτόμων ιδεών 
τους, όσο και μέσω της ομαδικής τους εργασίας. 

Θα ήθελα να πω πως το Αθλητικό Κέντρο του Ολυ-
μπιακού χωριού, δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει την 
παγκόσμια αθλητική οικογένεια το 2004. Αρκετά χρόνια 
μετά η εξωστρέφεια επιστρέφει. Οι εγκαταστάσεις μας 
είναι στη διάθεση όχι μόνο της αθλητικής οικογένειας 
αλλά και μοναδικών διοργανώσεων, σαν τη σημερινή 

που αποτελούν ένα άριστο όχημα για να ξανά συστηθεί 
το Ολυμπιακό Χωριό. Ας αναλογιστούμε την τιμή που 
μας έκανε σήμερα να μας επισκεφθεί, ο παγκοσμίου φή-
μης καθηγητής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, τα-
κτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών κι ένας από τους πιο 
διακεκριμένους επιστήμονες της NASA, Δρ. Σταμάτης 
Κριμιζής. Στόχος μας είναι πολύ σύντομα, να μπορούμε 
να φιλοξενούμε κι άλλες σπουδαίες διοργανώσεις προς 
όφελος όλης της κοινωνίας. Σε αυτή μας την προσπάθεια 
έχουμε πολύτιμο αρωγό τον υφυπουργό Αθλητισμού κ. 
Λευτέρη Αυγενάκη τον οποίο και ευχαριστώ θερμά»

Από τις Αχαρνές συμμετείχαν στον Πανελλήνιο διαγω-
νισμό το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, το 9ο Γυμνάσιο 
Αχαρνών και το 2o ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Στον διαγωνισμό παρευρέθηκε επίσης ο περιφερειακός 
σύμβουλος, εντεταλμένος έργων της Περιφέρειας Αττι-
κής κ. Θανάσης Κατσιγιάννης.
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Σε έντονα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθη-
κε η επετειακή εκδήλωση του Δήμου Αχαρνών και 
της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών και Αττικής «Ο 
Καπετάν Ευκλείδης», το απόγευμα της Τετάρτης 
18 Μαϊου, για τη συμπλήρωση 103 χρόνων από τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Η έναρξη της εκδήλωσης δόθηκε μπροστά από 

τον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά όπου δεκάδες 
ποδηλάτες, όλων των ηλικιών, υπό τους ήχους 
ποντιακής μουσικής, συγκεντρώθηκαν και πο-
δηλάτησαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης εις 
μνήμη όσων σφαγιάσθηκαν από τους κεμαλικούς. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε Τρισάγιο στα 
γραφεία της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών από τον 
Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη Αττικής &Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομο και τον Πατέρα Μιχαήλ του Ιερού 

Ναού Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Αμέσως μετά, 
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο πρό-
εδρος της Ευξείνου Λέσχης Ιωάννης Τοπαλίδης 
κατέθεσαν στεφάνι στην προτομή του Καπετάν 
Ευκλείδη.
Ακολούθησε πορεία  με φαναράκια προς το 

Μνημείο Ηρώων Ακριτών του Πόντου στο Πάρκο 
Μνήμης, όπου ακούστηκαν μοιρολόγια με τη συ-
νοδεία ποντιακής λύρας σε συνεργασία με το αρ-
μόδιο τμήμα του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών και 
την Εύξεινο Λέσχη. Τη «Φλόγα της Μνήμης» για 
τις 353.000 αθώες ψυχές, Έλληνες του Πόντου,  
άναψε  ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, 
μπροστά από το μνημείο Ηρώων Ακριτών του Πό-
ντου, στο Πάρκο Μνήμης.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 

Βρεττός τόνισε: «Με συγκίνηση και σεβασμό τι-
μούμε τη μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου. Κανείς ποτέ δεν θα ξεχάσει,γιατί 
αποτελεί χρέος μας η διάσωση της μνήμης και του 
παρελθόντος μας! Ο πλούσιος πολιτισμός των Ελ-
λήνων του Πόντου και η μακραίωνη πολιτισμική 
ταυτότητά τους μεταφέρθηκε στον ελλαδικό χώρο 
μαζί με τα ελάχιστα υπάρχοντά τους. Η ιστορική 
συνέχεια είναι αδιάσπαστη και αδιαμφισβήτητη. 
Οι 353.000 ψυχές θα παραμένουν φάρος στη συ-
νείδησή μας. Φάρος και στη δική μας πόλη αυτό 
το μνημείο εδώ, για να φωτίζει και να θυμίζει: αυ-
τούς που χάθηκαν στη Γενοκτονία και αυτούς που 
εδώ βρήκαν μια πατρίδα, για να συνεχίσουν την 
παράδοσή τους, διατηρώντας κάθε αξία που έφε-
ραν μαζί τους ως πολύτιμο κειμήλιο, ως ακριβό 
φυλακτό».

Την επέτειο μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου τίμησε ο Δήμος Αχαρνών
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Δίπλα στους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών βρίσκεται 
συνεχώς ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αν. Αττικής Πάνος Σκου-
ρολιάκος. Παρών σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις με πιο 
πρόσφατη αυτή της μνήμης για την Γενοκτονία των Ελ-
λήνων του Πόντου στις Αχαρνές. Ο Πάνος Σκουρολιάκος 
παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Εύξεινος 
Λέσχη Αχαρνών “Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”, ακολου-
θεί η δήλωση του:

“Παραστήκαμε στην εκδήλωση μνήμης για την γενοκτο-
νία των Ποντίων, στις Αχαρνές, σε μια ωραία τελετή που 
οργάνωσε η Εύξεινος Λέσχη ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ.
Με τις μουσικές και τα μοιρολόγια του Πόντου, με τις το-
πικές τους ενδυμασίες και με αναμμένα φαναράκια για τις 
ψυχές που χάθηκαν.ΑΘΑΝΑΤΟΙ!”

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Πάνος Σκουρολιάκος στην εκδήλωση 

για την Γενοκτονία των Ποντίων 

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

Ευχαριστήριο μήνυμα 
Πάνου Σκουρολιάκου για 

την εκλογή στην Κεντρική 
Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

 

Το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεγάλο πολιτικό 
γεγονός, άλλαξε την πολιτική πραγματικότητα 
του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής πολιτι-
κής σκηνής.

Θερμές ευχαριστίες σε όσες και όσους με εμπι-
στεύτηκαν με την ψήφο τους για μέλος της Κε-
ντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η τιμητική θέση (37ος σε 150 εκλεγέντες στο 
λεκανοπέδιο), συνεπάγεται αγώνα με μεγαλύ-
τερο ενθουσιασμό για να κάνουμε την Ελλάδα 
αντάξια των Ελλήνων.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους.
Στην φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΕΥΚΛΕΙΔΗ Γιάννη Τοπαλίδη και την νέα γενιά!
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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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Σταμάτης Πουλής: “Έχουμε εμπιστοσύνη 
στα νιάτα της Δυτικής Αττικής!”

Ο Α’ Επιλ. Βουλευτής 
ΝΔ Δυτ. Αττικής Σταμά-
της Πουλής δεν έχει κρύ-
ψει την άριστη σχέση που 
έχει με τη νέα γενιά, καθώς 
σε κάθε ευκαιρία επιθυμεί 
να την βοηθά και να προ-
ωθεί τα σχέδια της προς 
όφελος της κοινωνίας. Με 
αφορμή την έναρξη των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων 
ο κ. Πουλής εξέδωσε το 

ακόλουθο μήνυμα: 
“Σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων και δυσκολιών 

για ολόκληρη την κοινωνία, τα νέα παιδιά, οι μαθητές, 
ξεκινούν σήμερα τον δικό τους αγώνα για την εκπλή-
ρωση των ονείρων τους.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδι-
κές εξετάσεις, έχουν ήδη πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. 
Κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που έφε-
ρε η πανδημία στη μαθησιακή διαδικασία και να είναι 
σήμερα έτοιμοι να διεκδικήσουν μια θέση στα πανεπι-
στήμιά μας.

Αυτό και μόνο συνιστά μια πρώτη, σημαντική νίκη, 
στο στίβο της ενήλικης ζωής που τώρα ξεκινάνε. 

Θέλω να ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία στα 
παιδιά και να συγχαρώ τους γονείς και τους δασκάλους 
τους, που μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες και πρωτόγνωρες 

συνθήκες, έδωσαν το δικό τους αγώνα όλο αυτό το δύ-
σκολο διάστημα για να μπορέσουν τα παιδιά να προετοι-
μαστούν γι’ αυτή τη στιγμή - ορόσημο της ζωής τους.

Έχουμε εμπιστοσύνη στα νιάτα της Δυτικής Αττικής. 
Γι’ αυτό και έχουμε όλοι – ειδικά όσοι ασχολούμαστε 
με τα κοινά – το χρέος να σταθούμε δίπλα τους, όπως 
επίσης και δίπλα στους γονείς και τους εκπαιδευτι-
κούς.  

Η γνώση γεννά την ελπίδα. Στα πρόσωπά τους βλέ-

πουμε τους αυριανούς επιστήμονες και επαγγελματίες 
του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας, των Μεγάρων, της 
Φυλής, της Μάνδρας.   Τις νέες και τους νέους που θα 
πάρουν στα χέρια τους με αυτοπεποίθηση  την τύχη της 
περιοχής μας και θα την σηκώσουν ακόμη πιο ψηλά 
με τις γνώσεις τους, τα ταλέντα τους και τις δεξιότητές 
τους.  

Καλή Αρχή. Καλή Δύναμη σε όλες και όλους!”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Μεγαλοπρεπής με άρωμα    
των Πολιούχων στα

Τα Άνω Λιόσια φόρεσαν τα γιορτινά και τα… αρ-
βανίτικα τους για να τιμήσουν τους Πολιούχους 
Αγίους Κωνσταντίνο &Ελένη! Η πόλη γιόρτασε 

μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού τόσο θρησκευτικά όσο και 
πολιτιστικά τους πολιούχους με τους οποίους όλοι οι κά-
τοικοι είναι στενά συνδεδεμένοι. Ο μητροπολιτικός ναός 
των Αγίων άλλωστε αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη 
την πόλη, ενώ δεν η συγκεκριμένη ενορία ήταν, είναι και 
συνεχίζει να είναι εκτός από δραστήρια, δίπλα στον κάθε 
πιστό κάτι που σέβονται και εκτιμούν όλοι. 

H Αρβανίτικη παράδοση, λοιπόν, το πλήθος κόσμου 
και η συγκίνηση ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν στη 
φετινή μεγαλόπρεπη λιτάνευση της εικόνας των Πολιού-
χων Άνω Λιοσίων, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Αρβανίτικη Παράδοση με τις Γριζοφόρες του Συλλό-
γου Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων “η Γρίζα” να 
κρατούν με περισσή περηφάνια στα χέρια τους για πρώ-
τη φορά στην σύγχρονη ιστορία του τόπου, την εμβλημα-
τική σημαία της “Κοινότητας Παλαιών (Άνω) Λιοσίων.

Πλήθος κόσμου , με Προεξάρχοντα των λαμπρών θρη-
σκευτικών εκδηλώσεων, τον Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη κ.κ. Αθηναγόρα. Στην Δοξολογία αλλά και στην 
Λιτάνευση με προπομπό την Φιλαρμονική του Δήμου 
συμμετείχαν με κατάνυξη, Ιερείς από όλες τις Ενορί-
ες του τόπου, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο 
Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, ο Βουλευτής 
Ευάγγελος Λιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο Α’ επιλαχών Βουλευτής 
Σταμάτης Πουλής, ο π. Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ 
Ανδρέας Τσώκος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Λι-
οσίων, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντι-
δήμαρχοι, Αναπληρωτές Δήμαρχοι, Πρόεδροι Νομικών 
Προσώπων του Δήμου Φυλής, μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κι εκπρόσωποι Πολιτιστικών και Κοινωνικών 
Φορέων του τόπου.

Συγκίνηση για τον ιδιαίτερα αγαπητό Ιερέα Φανούριο 
Μπρίλη και την ανακήρυξή από τον Σεβασμιώτατο Αθη-
ναγόρα, σε Πρωτοπρεσβύτερο, με την μητέρα του να πα-
ρακολουθεί την χειροτονία του με δάκρυα στα μάτια και 
το χριστεπώνυμο κοινό να ενώνει την φωνή του αναφω-
νώντας τη λέξη “Άξιος!”

Αναμφίβολα μετά από δύο χρόνια στέρησης λόγω της 

πανδημίας, ο φετινός εορτασμός θα γραφτεί στις σελί-
δες της σύγχρονης ιστορίας των Άνω Λιοσίων, με χρυσά 
γράμματα. Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη μας να 
μην δώσουμε τα συγχαρητήρια μας για την άψογη διορ-
γάνωση και στον λαοφιλή Αρχιερατικό Επίτροπο Φυλής 
και Προϊστάμενοτου Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτη π. Τίτο 
Χρήστου. Ο Αρχιμανδρίτης π. Τίτος μαζί με το εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο και σε άψογη συνεργασία με τον 
δήμαρχο έδωσαν με σκληρή δουλειά επί εβδομάδες, την 
λαμπρότητα που αρμόζει στον εορτασμό των Πολιούχων 
Αγίων την πόλης των Άνω Λιοσίων!
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παράδοσης ο εορτασμός 
στα Άνω Λιόσια!

“Το πανηγύρι έπαιξε μεγάλο ρόλο στην κοινωνική συνοχή αυτής 
της πόλης. Έδεσε τα Παλιά Λιόσια με τη σύγχρονη πόλη των Άνω 
Λιοσίων. Γι αυτό εξελίχθηκε σε μεγάλο πολιτιστικό γεγονός. Απο-
τέλεσε πολιτιστική γέφυρα, που δένει τη ντόπια πολιτιστική πα-
ράδοση, με τα έθιμα που έφεραν από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους 
οι νέοι συνδημότες μας”, τόνισε στην καθιερωμένη ομιλία του, το 
βράδυ του Σαββάτου 21-05-2022, από την εξέδρα των εορταστι-
κών εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Ο Δήμαρχος Φυλής δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους πολι-
τιστικούς φορείς του τόπου μας, γιατί “χάρη στη βοήθειά τους το 
πανηγύρι απέκτησε τη διαπολιτισμική του διάσταση”.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαχρονική προσφορά της Ενορίας 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, επισημαίνοντας ότι εξελίχθηκε, 
διαχρονικά, σε μοχλό κοινωνικής παρέμβασης, κάνοντας μνεία 
στους φωτισμένους κληρικούς της και στον Μητροπολίτη Αθη-
ναγόρα. “Ποιος μπορεί να ξεχάσει την προσφορά της Ενορίας στο 
σεισμό του ‘99”; αναρωτήθηκε ο Χρήστος Παππούς.

Κλείνοντας, καταχειροκροτούμενος, την ομιλία του, ευχαρίστη-
σε τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης 
και τον κόσμο για τη μαζική παρουσία τους. Τέλος, ευχήθηκε 
καλή επιτυχία στους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσε-
ων. “Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να σας βραβεύσουμε για την 
επιτυχία σας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου μας” τόνισε 
χαρακτηριστικά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: Το πανηγύρι των Άνω Λιοσίων 
εκπέμπει μήνυμα ενότητας και συναδέλφωσης

Χρήστος Μενιδιάτης, Νίκος Κουρκούλης, 
Τριαντάφυλλος & Prestige βούλιαξαν την πλατεία!

Το μουσικό συγκρότημα Prestige και ο δημοφιλής 
ερμηνευτής Χρήστος Μενιδάτης που με την εμφά-
νισή τους έπεσε η αυλαία του Καλλιτεχνικού τριη-
μέρου για τους Πολιούχους Άγιο Κωνσταντίνο και 
Ελένη Άνω Λιοσίων, το βράδυ της Κυριακής 22 
Μαΐου 2022, πέτυχαν το απίστευτο!
Όχι μόνο έκαναν τη νύχτα, μέρα στην Πλατεία 

Ηρώων αλλά μέσα από ένα εκπληκτικό πρόγραμμα 
με αγαπημένα μουσικά ακούσματα παλιά και νέα, 
κατάφεραν να ενώσουν το ευρύ κοινό, σε ένα γνή-
σιο λαϊκό γλέντι. 
Ήταν μια βραδιά που μετά από δύο και πλέον χρό-

νια περιορισμών και πανδημίας ο κόσμος την είχε 
ανάγκη όσο ποτέ!
Την δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων ο Νίκος 

Κουρκούλης με την εκπληκτική ορχήστρα του, 

σκόρπισε παλμό και κέφι ερμηνεύοντας προσωπι-
κές και άλλες επιτυχίες με τον κόσμο να τον αποθε-
ώνει ως τις μικρές ώρες, δικαιώνοντας τις επιλογές 
του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού η 

“Πάρνηθα” του Δήμου Φυλής.
Ενώ την αυλαία άνοιξε ο επίσης αγαπητός τρα-

γουδιστής Τριαντάφυλλος που “έσπασε” κυριολε-
κτικά τα ρολόγια αφού έγινε ένα με την νεολαία 
σκορπώντας κέφι στην μεγάλη πλατεία των Άνω 
Λιοσίων που βούλιαξε από κόσμο που δεν ήθελε 
να φύγει!!! 
Ανάμεσα στο πολυπληθές κοινό βρέθηκαν και 

τους απόλαυσαν ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, Ιερείς, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος 
Κώτσηρας, ο Α’ επιλαχών βουλευτής Δυτικής Ατ-
τικής Σταμάτης Πουλής, Αντιδήμαρχοι, Αναπλη-
ρωτές Δήμαρχοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων, 
Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι 
Κοινωνικών και Πολιτιστικών Φορέων του τόπου.
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Λάμπρυναν και γέμισαν την Πλατεία οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι  
το τριήμερου των Αγ.Κων/νου & Ελένης Άνω Λιοσίων 

Σκόρπισαν νότες Παράδοσης από γωνιές της Ελ-
λάδας και γέμισαν την πλατεία Ηρώων απ΄ άκρη σ΄ 
άκρη, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι που εμφανίστηκαν 
στο πλαίσιο του εορταστικού τριήμερου των Πολιού-
χων Άνω Λιοσίων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Με τις άρτιες από κάθε άποψη εμφανίσεις τους, 

κατάφεραν όχι απλά να κρατήσουν τον κόσμο στην 
Πλατεία αλλά και να προκαλέσουν τον απέραντο 
θαυμασμό και το θερμό χειροκρότημα του.

Συμμετείχαν οι ΣύλλογοιΤΣΟΥΚΛΙΔΙΟΥ, ΕΠΤΑ-
ΝΗΣΙΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΩΝ, ΑΙΓΕΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, 
ΖΩΦΡΙΑΣ,  ΘΡΑΚΩΝ και ΠΟΝΤΙΩΝ, συνοδεία παρα-
δοσιακής ορχήστρας, ΑΡΚΑΔΩΝ, ΧΟΡΟΔΡΩΜΕΝΟ, 

ΗΠΕΙΡΩΤΩΝκαι ΚΡΗΤΩΝ, Τμήμα Παραδοσιακών 
Χορών ΝΠΔΔ “Η Πάρνηθα”, Χορευτικό Ενότητας Φυ-
λής, Σύλλογος Γυναικών Φυλής “ΦΥΛΑΣΙΑ”. 

Πρωταγωνιστής ο χορός των Γριζοφόρων 
ανήμερα του Πανηγυριού στα Άνω Λιόσια 

Αναμφίβολα το βράδυ του εορτασμού των Πολιού-
χων των Άνω Λιοσίων Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελέ-
νης, τον πρώτο λόγο στις νότες παράδοσης έχουν οι 
Αρβανίτικοι Σύλλογοι και οι Γριζοφόρες.

Ωστόσο η βραδιά ξεκίνησε με εξαίσιους παραδοσι-
ακούς Θρακιώτικους χορούς από το Τμήμα Παραδο-
σιακών Χορών του Αθλητικού – Πολιτιστικού Οργα-

νισμού “Η Πάρνηθα” που και φέτος ανέδειξε με την 
έξοχη εμφάνισή του, το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας.
Στη συνέχεια συνοδεία της Ορχήστρας του δικού 
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«Ανταμώνουμε μετά από δύο χρόνια πανδημίας 
για να γιορτάσουμε, όλοι μαζί, τους πολιούχους 
της πόλης μας. Για να προσευχηθούμε στον Άγιο 
Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη να τελειώσει το 
δράμα του πολέμου στην Ουκρανία και να μπει και 
πάλι, σε ρυθμούς ανάπτυξης η Χώρα μας, η Ευρώ-
πη και όλη η ανθρωπότητα», τόνισε ο Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Η 
ΠΑΡΝΗΘΑ Γιώργος Μαυροειδής.
Απευθύνοντας, ως υπεύθυνος της διοργάνωσης, 

τον καθιερωμένο χαιρετισμό, την Παρασκευή 20 
Μαΐου 2022, πρώτη από τις τρεις μέρες των εορτα-
στικών εκδηλώσεων για το πανηγύρι των Άνω Λιο-
σίων, ο Γιώργος Μαυροειδής ανέφερε ότι ετοίμασε, 
σε συνεργασία με το Δήμο και τους πολιτιστικούς 
φορείς της πόλης μας, ένα εορταστικό πρόγραμμα 
μεγάλων απαιτήσεων, που συνδυάζει την παρά-
δοση, με το σύγχρονο τρόπο ψυχαγωγίας. «Ένα 
πρόγραμμα που αποτελεί συνέχεια των μεγάλων 
πανηγυριών του παρελθόντος, στα οποία έχουν εμ-
φανισθεί τα καλύτερα ονόματα του δημοτικού και 
λαϊκού μας τραγουδιού. Αλλά και που αναδεικνύει 
τη ντόπια καλλιτεχνική δημιουργία και παράδοση», 
τόνισε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε ότι το πανηγύρι της πόλης μας είναι 

ένα πολιτιστικό γεγονός μεγάλης σημασίας, γιατί 
ενώνει την κουλτούρα των Άνω Λιοσίων με την 

πολιτιστική παράδοση την οποία έφεραν, από τις 
ιδιαίτερες πατρίδες τους, οι νέοι συνδημότες μας. 
«Μέσα από τη σύνθεση αυτή έχει προκύψει μια 
νέα αντίληψη που μας ενώνει όλους σε ένα κοινό 
σκοπό: Να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Δήμο, 
με βασικούς πυλώνες τον Πολιτισμό και τον Αθλη-
τισμό», υπογράμμισε.
Καταλήγοντας ευχαρίστησε το Δήμαρχο Χρήστο 

Παππού και τους συναδέλφους του στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για τη συμβολή τους και ευχήθηκε χρό-
νια πολλά σε όλους τους δημότες και ιδίως στους 
εορτάζοντες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ: 
Φτιάξαμε ένα εορταστικό πρόγραμμα υψηλών 
απαιτήσεων για το πανηγύρι των Άνω Λιοσίων

μας εξαίρετου ερμηνευτή Σπύρου Μπέμπου, ανέβη-
καν επί σκηνής οι Γριζοφόρες που στην κυριολεξία, 
με τις απείρου κάλους παραδοσιακές φορεσιές και 
τους μοναδικούς χορούς τους, λάμπρυναν τις εκδη-
λώσεις.
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Εκτός του χώρου διαχείρισης των απορριμμάτων της 
Φυλής (ΟΕΔΑ Φυλής) θα βρίσκονται, σύμφωνα με το 
νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων, που εγκρίθηκε, πρόσφατα, από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, οι νέες μονάδες διαχείρισης των 
απορριμμάτων.

Αυτό δήλωσε, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, ο Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς και πρόσθεσε ότι για να γίνει αυτό, 
ο ίδιος και ο πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Μπουραΐμης 
έδωσαν μάχη σε όλα τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοί-
κησης και της Κεντρικής Διοίκησης.

Ο Χρήστος Παππούς ανέφερε ότι στον Περιφερειακό 
Σχεδιασμό περιορίστηκε η ικανότητα επεξεργασίας του 
Εργοστασίου Ανακύκλωσης στις 120 χιλ. τόνους κι ότι 

έχει οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση των νέων μονάδων 
για τον Κεντρικό Τομέα και για τον Πειραιά.

Πρόσθεσε ότι η Χωματερή βρίσκεται στη φάση της 

δημιουργίας Πάρκου Πρασίνου και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με βάση τη σύμβαση που 
υπογράφηκε στις 19 Οκτωβρίου 2021, μεταξύ των 
αναδόχων του έργου και του Δήμου Φυλής, παρουσία 
του Υπουργού Ανάπτυξης και του Περιφερειάρχη Ατ-
τικής.

Τέλος, ανέφερε ότι έχει ήδη συσταθεί η Ενεργεια-
κή Κοινότητα, μέσω της οποίας ο Δήμος θα παρέχει, 
δωρεάν, ρεύμα, στα νοικοκυριά του Δήμου Φυλής, με 
προτεραιότητα στα ευάλωτα.

«Είμαστε πρωτοπόροι σε όλη την Ελλάδα. Ο νόμος 
που δίνει στους Δήμους τη δυνατότητα παραγωγής 
ρεύματος από ΑΠΕ ψηφίστηκε πρόσφατα, ενώ εμείς 
έχουμε ξεκινήσει πριν από χρόνια και σήμερα είμαστε 
έτοιμοι» τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Παππούς.

Χρήστος Παππούς: Εκτός του Δήμου Φυλής οι νέες 
εγκαταστάσεις  διαχείρισης των απορριμμάτων

Οργή και αγανάκτηση 
στο Δήμο Φυλής για 

τους βανδαλισμούς κοι-
νωνικού εξοπλισμού

Συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον των ασυνείδητων 
που καταστρέφουν τον κοινωνικό εξοπλισμό ο Δή-
μος Φυλής.

Μετά από βανδαλισμούς και κλοπή φρεατίων 
ύδρευσης και αποχέτευσης στο Πάρκο ΚΩΣΤΑΣ 
ΛΙΑΡΟΣ, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, ο Αναπλ. Δή-
μαρχος Γιώργος Ραφτέλης κατέθεσε μήνυση στο ΑΤ 
Ζεφυρίου. Το ποτήρι της οργής ξεχείλισε, καθώς τα 
συνεργεία μόλις είχαν τελειώσει έργα συντήρησης 
και εξοπλισμού στο Πάρκο.

Ο Γιώργος Ραφτέλης ενημέρωσε αμέσως το Δήμαρ-
χο Χρήστο Παππού, ο οποίος του ζήτησε να υποβά-
λει μήνυση, στο ΑΤ Ζεφυρίου, κάτι που όντως έγι-
νε. Σε περίπτωση σύλληψης των υπαιτίων, ο Δήμος 
θα παραστεί στο Δικαστήριο ως πολιτικός ενάγων, 
ώστε να τιμωρηθούν παραδειγματικά, όπως συνέβη 
και στην περίπτωση του ασυνείδητου που απέρριπτε 
μπάζα, στον οποίο, εκτός από την ποινή φυλάκισης, 
κατασχέθηκε το φορτηγό.

Ο Δήμος είναι αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα, 
καθώς οι βανδαλισμοί έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα 
και επιβαρύνουν το Δήμο με εργατοώρες και τους 
φορολογούμενους με το κόστος των καταστροφών. 
Για το σκοπό αυτό ζητά και τη βοήθεια των υγιώς 
σκεπτομένων συνδημοτών μας, τους οποίους παρα-
καλεί να καταγγέλλουν τους υπαιτίους στην Άμεση 
Δράση (100), στον πενταψήφιο αριθμό 15691, στο 
2132042700 και 701.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το “Κλασσικό Ράλλυ 
Φυλής”, που διοργάνωσε η Ελληνική Λέσχη Κλασσι-
κού Αυτοκινήτου (ΕΛΚΑ) υπό την αιγίδα του Δήμου 
Φυλής, την Κυριακή 29 Μαΐου 2022.

Στο “Κλασσικό Ράλλυ Φυλής”, το οποίο πραγματο-
ποιείται για πρώτη φορά, συμμετείχαν 22 πιστοποιη-
μένα κλασσικά αυτοκίνητα, κυρίως από την Αττική, τα 
οποία διαγωνίστηκαν σε μια ιδιαίτερη διαδρομή περί-
που 105 χιλιομέτρων.

Τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν στις 11:00 το πρωί από το 
Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων (ΑΕΚ B.C.) 
και διήλθαν από τις περιοχές Χασιά, Σκούρτα, Οινόη, 
Μαλακάσα, Τατόι και Μενίδι, για να τερματίσουν στο 
σημείο εκκίνησης. Το σήμα της εκκίνησης του αγώνα 
έδωσε ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυ-

ξης Δήμου Φυλής, Γιώργος Αβράμης, ενώ παρόντες 
στην εκκίνηση ήταν επίσης η Αντιδήμαρχος Φυλής 
Ελένη Λιάκου και ο Αναπληρωτής Δημάρχου σε θέμα-
τα Ύδρευσης & Ηλεκτροφωτισμού, Μαρίνος Σαρλάς.

Με επιτυχία διεξήχθη το “Κλασσικό Ράλλυ 
Φυλής” που διοργάνωσε η ΕΛΚΑ υπό την 

αιγίδα του Δήμου Φυλής



�1Ιούνιος  2022 ΦΥΛΗ 

Ένα νέο σημαντικό έργο για τον εκσυγχρονισμό των 
προαυλίων των Σχολείων εξασφάλισε ο Δήμος Φυλής 
με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, ύψους 
7,44 εκατ. Ευρώ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια όλων των απαραίτη-
των υλικών και εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό, την 
αποκατάσταση φθορών και τη λειτουργική αναβάθμιση 
των προαύλιων χώρων του συνόλου των σχολικών μο-

νάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φυλής και 
η χρήση τους αναμένεται να συντελέσει στην αισθητική 
και λειτουργική αναβάθμιση των χώρων παρέμβασης.

Με το συγκεκριμένο έργο δρομολογείται η ολοκλη-
ρωμένη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, εκσυγ-
χρονίζεται το δίκτυο φωτισμού των σχολικών ιδρυμά-
των παρέχοντας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς 
– κηδεμόνες, αίσθημα ασφάλειας. Επιπρόσθετα, περι-
ορίζονται οι πιθανότητες ατυχημάτων καθώς οι επιφά-
νειες του εδάφους θα επιδιορθωθούν, θα επικαλυφθούν 
με νέα υλικά και θα δημιουργηθούν σύγχρονοι αθλητι-
κοί χώροι και παιδικές χαρές.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σημαντικό έργο σε αυ-

τόν τον τομέα έχει γίνει σε Σχολικές Μονάδες μέσα από 
το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών αλλά και ίδιους πόρους του Δήμου Φυλής.

Τις ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργο Πατούλη αλλά και τους συνεργάτες του που 
έφεραν σε πέρας τις διαδικασίες, εξέφρασε ο Δήμαρχος 
Φυλής Χρήστος Παππούς, τονίζοντας πως «η Σχολική 
Στέγη και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της αποτε-
λούν υψηλή προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

Φροντίζουμε και βελτιώνουμε αδιάκοπα, τους χώρους 
που ζουν αθλούνται και μορφώνονται τα παιδιά μας. 
Οι παρεμβάσεις μας θα είναι διαρκείς προς αυτή την 
κατεύθυνση, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πηγή χρη-
ματοδότησης» τόνισε σχετικά.

Εκσυγχρονίζονται τα προαύλια σε 44 Σχολεία 
του Δήμου Φυλής - Έργο ύψους 7,44 εκ. ευρώ
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Μίλησε για τους ενεργειακούς στόχους του Δήμου Φυλής 
και τιμήθηκε ο Χρήστος Παππούς στην Attica Green Expo

Στους στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής και 
υδρολογικής αυτοτέλειας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος 
Φυλής Χρήστος Παππούς μιλώντας στην επιστη-
μονική ημερίδα με θέμα “Συστήματα Διαχείρισης 
Αποβλήτων για Πράσινους Δήμους” που οργανώ-
θηκε, στο ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, εξέθεσε τις 
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος για την 
επίτευξη των δύο βασικών στόχων του.
“Αντικαταστήσαμε όλους τους λαμπτήρες δημο-

τικού φωτισμού με led και εγκαταστήσαμε φωτο-
βολταϊκά στα δημοτικά κτίρια. Προωθούμε την 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με ένταξη στο 
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Έχουμε σε εξέλιξη 
το έργο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στη Χωμα-
τερή, ισχύος 10 MW, από το οποίο σκοπεύουμε 
να τροφοδοτήσουμε με ενέργεια, μέσω της ενερ-
γειακής κοινότητας ΦΑΕΘΩΝ, την οποία έχουμε 
συστήσει, τα νοικοκυριά του Δήμου Φυλής, με 
προτεραιότητα στα ευάλωτα”, τόνισε ο Χρήστος 
Παππούς.
Αναφερόμενος στο στόχο της υδρολογικής αυτο-

τέλειας είπε ότι Δήμος Φυλής, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτι-
κών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), εφαρμόζει ένα πρόγραμ-

μα ερευνητικών γεωτρήσεων με στόχο την αξιο-
ποίηση των υδάτινων αποθεμάτων της Πάρνηθας. 
“Πιστεύουμε, βάσιμα, ότι θα μπορέσουμε να τρο-
φοδοτήσουμε το ιδιόκτητο δίκτυο ύδρευσης με ση-
μαντική ποσότητα πόσιμου νερού, μειώνοντας το 
κόστος ύδρευσης για τους δημότες”, επεσήμανε.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ενεργειακή 

αξιοποίηση της βιομάζας από τον καθαρισμό της 
Πάρνηθας, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμ-
βασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
“Στο Δήμο Φυλής είδαμε, από νωρίς, το πρόβλη-

μα της ενεργειακής φτώχειας και το συνδέσαμε 
με την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος”, κάτι που αποτελεί συμβατική μας υποχρέ-
ωση, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων 
που έχουμε συνυπογράψει από το 2009”, κατέληξε 
ο Χρήστος Παππούς.
Ο Δήμαρχος βραβεύτηκε από τους διοργανωτές 

της Ημερίδας για τις πρωτοβουλίες του Δήμου στα 
ενεργειακά. Η Ημερίδα, από το βήμα της οποίας 
πέρασαν σημαντικοί ομιλητές, διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο της Έκθεσης Αttica Green Expo, στις 3 και 
4 Ιουνίου 2022, με τη συμμετοχή 19 επιχειρήσεων 

και 15 δημόσιων φορέων. Ανάμεσά τους και ο Δή-
μος Φυλής,ο οποίος προβάλει τις περιβαλλοντικές 
του δράσεις.
Από πλευράς Δήμου Φυλής, στην Ημερίδα και 

στην Έκθεση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Θα-
νάσης Σχίζας και Γιάννης Μαυροειδάκος, ο Πρόε-
δρος της Κοινότητας Άνω Λιοσίων Νίκος Λιόσης , 
οι αναπλ. Δήμαρχοι Γιώργος Ραφτέλης και Τόλης 
Βαδεβούλης και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρ-
χου Γιάννης Λιάκος.

Μεγάλη επιχείρηση περισυλλογής 
αδέσποτων ζώων από το Δήμο Φυλής

Σε μεγάλη επιχείρηση περισυλλογής αδέσποτων 
ζώων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Φυλής 

προχώρησε ο Δήμος Φυλής, σε συνεργασία με το 
ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέ-

σποτων Ζώων), παρουσία του Αντιδημάρχου Γιώρ-
γου Αβράμη, αρμόδιου για τα αδέσποτα ζώα.
Ειδικότερα, ο Δήμος Φυλής οργάνωσε επιχείρηση 

περισυλλογής αδέσποτων, σε πολλές περιοχές του 
Δήμου Φυλής με έμφαση στις περιοχές Πλατεία Αγί-
ας Σοφίας- περιοχή Τσουκλίδι, Λεφάντω κοντά στο 
Γήπεδο του Ερμή, Ζωφριά καθώς και στη Δημοτική 
Ενότητα Φυλής. Η επιχείριση κρίθηκε απαραίτητη 
ως επιπρόσθετη ενέργεια, μιας και το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα είχε παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός 
εγκαταλείψεων ζώων, ορισμένα από τα οποία πα-
ρουσίαζαν και απειλητικές συμπεριφορές.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν κτηνίατρος, αρμό-

διοι υπάλληλοι του Δήμου και τρία ειδικά οχήματα 
του ΔΙΚΕΠΑΖ με το πλήρωμά τους.
Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέχτηκαν οδηγή-

θηκαν στο ΔΙΚΕΠΑΖ, όπου σύμφωνα με τη δια-
δικασία που προβλέπει ο νόμος, θα περιθαλθούν, 

θα τσιπαριστούν, θα στειρωθούν και θα ελεγχθούν 
για την επιθετικότητά τους. Αμέσως μετά εάν δεν 
είναι επιθετικά θα επανενταχθούν στο φυσικό τους 
περιβάλλον, εάν κατά την διάρκεια της περίθαλψή 
τους δεν υιοθετηθούν.
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Πρώτος, μεταξύ όλων των Δήμων της Χώρας, 
στην εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου 

Γενικής Κυβέρνησης ο Δήμος Φυλής

Τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του 
νέου Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης 

στο Δήμο Φυλής, μέσα από τη συνεργασία της Οικο-
νομικής του Υπηρεσίας με την εταιρία «ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΙΣΗ» και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
παρουσιάστηκαν, στη διάρκεια Ημερίδας που πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 στο Δημαρ-
χείο Άνω Λιοσίων.

Όπως ανέφερε η Καθηγήτρια Λογιστικής στο Οι-

κονομικό Πανεπιστήμιο Σάντρα Κοέν, πρόκειται για 
μια καινοτόμο προσπάθεια που κατατάσσει το Δήμο 
Φυλής πρώτο, μεταξύ όλων των ελληνικών Δήμων. 
Τόνισε ότι το νέο Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρ-
νησης που θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 
54/2018 αποσκοπεί στην καθιέρωση ενιαίου Λογιστι-
κού Πλαισίου σε όλο το Δημόσιο Τομέα, με έναρξη 
εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2023.

Απώτερος στόχος είναι η εναρμόνιση όλων των κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα διεθνή λογι-
στικά πρότυπα, το αργότερο μέχρι το 2030. Πρόσθεσε 
ότι από την εφαρμογή του νέου Λογιστικού Σχεδίου Γε-
νικής Κυβέρνησης στο Δήμο Φυλής προέκυψαν χρήσιμα 
συμπεράσματα, τα οποία θα τεθούν υπόψη του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τη Σάντρα Κοέν στα 
συμπεράσματα περιλαμβάνονται πλεονεκτήματα, αλλά 
και προβλήματα προς επίλυση, όπως ότι δεν καλύπτο-
νται πλήρως όλα τα οικονομικά μεγέθη των ΟΤΑ κι ότι 
θα πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Στην άριστη συνεργασία με την Οικονομική Υπηρε-
σία του Δήμου Φυλής και με το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο για την εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαι-
σίου Γενικής Κυβέρνησης αναφέρθηκε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Εταιρίας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Θάνος Πο-
λύδωρος. Πρόσθεσε ότι η συνεργασία απέφερε απτά 
και αποτελέσματα, όπως η μεταφορά των οικονομικών 
στοιχείων των ετών 2019 και 2020 στο νέο Λογιστικό 
Πλαίσιο, ώστε να μελετηθούν, πάνω σε πραγματικά 
δεδομένα, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες.

Χαιρετισμό απηύθυνε, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής 
Θανάσης Μπούρας, ο οποίος εκθείασε την προσπά-
θεια του Δήμου Φυλής στους τομείς της ανάπτυξης και 

της χρηστής διακυβέρνησης. «Ο Δήμος Φυλής καινο-
τομεί πάνω σε ένα σημαντικό λογιστικό εργαλείο που 
θεσμοθέτησε η Πολιτεία, το οποίο ενισχύει την διαφά-
νεια και τη λογοδοσία στα οικονομικά του Δημόσιου 
Τομέα.

Στη χρησιμότητα του νέου Λογιστικού Σχεδίου 
αναφέρθηκε, με την ιδιότητα του οικονομολόγου, ο 
Βουλευτής Δυτ. Αττικής Ευάγγελος Λιάκος, ενώ ο 
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς τόνισε ότι ο Δή-
μος καινοτομεί και στην οικονομική διαχείριση. Δεν 
παρέλειψε να εκφράσει τις δημόσιες ευχαριστίες του 
στο Θανάση Μπούρα για τη διαχρονική του υποστήρι-
ξη και ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο του 2014, όταν, 
χάρη και στη δική του συμβολή, ως Γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, τέθηκαν οι βάσεις 
για την οικονομική εξυγίανση του Δήμου. Ευχαριστί-
ες απηύθυνε και στον επικεφαλής της εταιρίας ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗ Σταύρο Λιάπη, ο οποίος απουσίαζε λόγω 
πρόσκαιρου προβλήματος υγείας.

Παρευρέθηκαν ο επιλαχών Βουλευτής Σταμάτης 
Πουλής, οι εκπρόσωποι του Μητροπολίτη Ιλίου κ.κ. 
Αθηναγόρα και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), αντίστοιχα, 
πατήρ Τίτος Χρήστου και ο Χαράλαμπος Καούκης 
(πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου και υψηλόβαθμο 
στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών). Παρόντες 
Αντιδήμαρχοι, αναπλ. Δήμαρχοι, ο Πρόεδρος της Το-
πικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων και πολλοί υπηρεσι-
ακοί παράγοντες του Δήμου Φυλής, τους οποίους, ο 
Χρήστος Παππούς, ευχαρίστησε, ιδιαιτέρως, για τη 
συμβολή τους στην οικονομική και γενικότερη λει-
τουργία του Δήμου.
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Με επισημότητα η εκδήλωση μνήμης και τιμής για 

την 81η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης από το Σύλλογο 
Κρητών Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου και το Δήμο Φυλής

Με επισημότητα τιμήθηκε η 81η Επέτειος της Μάχης 
της Κρήτης από το Σύλλογο Κρητών Άνω Λιοσίων 
– Ζεφυρίου «Η Μεγαλόνησος» και το Δήμο Φυ-

λήςμε τη συμμετοχή του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών και της 
Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης.

Η εκδήλωση μνήμης και τιμής στους Κρήτες που έχασαν τη 
ζωή τους στη Μάχη της Κρήτης, ξεκίνησε με την Επιμνημόσυ-
νη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης των 
Άνω Λιοσίων. Ακολούθησε παρέλαση των χορευτών και με-
λών των Συλλόγων, συνοδεία των επισήμων, προς την Πλατεία 
Ηρώων (Δημαρχείου) Άνω Λιοσίων, όπου πραγματοποιήθηκε 
κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των πεσόντων υπερασπιστών 
της Κρήτης.

Στεφάνια στο Μνημείο κατέθεσαν εκ μέρους:
– της Βουλής των Ελλήνων, ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής 

Θανάσης Μπούρας,

– του Δήμου Φυλής, ο -Κρητικός στην καταγωγή- Αντιδήμαρ-
χος Μιχάλης Οικονομάκης,

– της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών 
Σωματείων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μανώλης Πατεράκης,

– του Συλλόγου Κρητών Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου, η Πρόεδρος 
του Δ.Σ. Κωνσταντίνα Στεφανουδάκη,

– του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δη-
μήτρης Γιαννούλης,

– της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης, ο Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. Γιάννης Τζανιτάκης.

Μετά την κατάθεση στεφάνων τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
στη μνήμη των πεσόντων και ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος.

Στο γεγονός της Μάχης της Κρήτης, την επιχείρηση κατάλη-
ψης της Κρήτης από τους Γερμανούς κατά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, και συγκεκριμένα από το πρωί της 20ής Μαΐου 1941 
ως την 1η Ιουνίου, αναφέρθηκε στον σύντομο, περιεκτικό και 
λιτό λόγο της η Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Άνω Λιοσίων 
– Ζεφυρίου, Κωνσταντίνα Στεφανουδάκη.

Το χρονικό των γεγονότων της Μάχης της Κρήτης παρουσία-
σε, με γλαφυρό ύφος, ποιητικό λόγο και μαντινάδες, ο σκηνο-
θέτης, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, Κρητικός 
στην καταγωγή, Γιάννης Κριαράκης. «Η Μάχη της Κρήτης 
δίδαξε πόσο ακριβά αποκτιέται, διατηρείται και συντηρείται η 
λευτεριά, αυτή η λευτεριά που έχουμε σήμερα», υπογράμμισε 
ο Γιάννης Κριαράκης και στάθηκε σε δύο μεγάλες αποφάσεις 
με μεγάλη σημασία στα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης: την 

απαγωγή του γερμανού υποστράτηγου Κράιπε και την περίθαλ-
ψη και φυγάδευση των συμμάχων τραυματιών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κρητικούς χορούς που παρου-
σίασαν τα χορευτικά του Συλλόγου, τα οποία, παρά την υψηλή 
θερμοκρασία και τον καυτό ήλιο, πρόσφεραν στους παρευρι-
σκόμενους μοναδικές στιγμές κρητικής παράδοσης, καθώς και 
με κρητικό κέρασμα.
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Με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της «Έρευ-
νας Κοινής Γνώμης στην Αττική για τον Διαχωρισμό 
των Απορριμμάτων και την Ανακύκλωση», στο πλαί-
σιο συνέντευξης τύπου ο Περιφερειάρχης Γ. Πατού-
λης κήρυξε και επίσημα την έναρξη της εκστρατείας 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών από 
την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ με κεντρικό 
μήνυμα “Δώσε αξία στα σκουπίδια σου”.

Την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εται-
ρεία Metron Analysis, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου 
προγράμματος για την «πράσινη» μετάβαση της Αττι-
κής στην κυκλική οικονομία, προλόγισαν ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος του Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) 
Β. Κόκκαλης. Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσί-
ασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron 
Analysis Στράτος Φαναράς. Στο πλαίσιο της συνέντευ-
ξης παρουσιάστηκαν και τα τηλεοπτικά σποτ τα οποία 
επιμελήθηκε η «The Newtons Laboratory» και θα ξεκι-
νήσουν να προβάλλονται επίσημα από την Κυριακή 5 
Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Αναγκαία η ενίσχυση της ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των πολιτών

Ο Περιφερειάρχης, αφού επισήμανε ότι «αυτό που 
παρουσιάζουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια δημοσκό-
πηση, είναι μια ολοκληρωμένη ερευνητική μελέτη, που 
αφορά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Αττι-
κής», συνοψίζοντας επιγραμματικά τα κεντρικά ευρή-
ματα εστίασε στα εξής:

• Στο χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των πολιτών της 
Αττικής από τη σημερινή διαχείριση,

• Στην ισχυρή κοινωνική βούληση να αλλάξουν τα πράγ-
ματα – “να τελειώνουμε με το αίσχος των χωματερών”,

• Στο χαμηλό βαθμό ενημέρωσης, ειδικά σε ό,τι αφο-
ρά στα βιοαπόβλητα, αλλά και σε ζητήματα όπως τα 

ανταποδοτικά οφέλη.
• Στη σύγχυση σχετικά με την αρμοδιότητες κάθε φορέα.
• Στη βούληση των πολιτών να συμβάλουν στην αλ-

λαγή τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων, υιοθετώντας 
νέες συνήθειες και ατομικές πρακτικές που θα συμβά-
λουν στην αύξηση της ανακύκλωσης.

Στόχος μας να ανακυκλώνουμε το 55% 
των σκουπιδιών που παράγουμε στην Αττική

«Σήμερα στην Αττική θάβουμε τα σκουπίδια και αυτό 
είμαστε αποφασισμένοι να το αλλάξουμε. Για να γίνει 
όμως αυτό, πρέπει μέσα σε λίγο χρόνο να γίνουν στην 
Αττική όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα 20 χρόνια. Πρέ-
πει να δώσουμε βάρος στην ανακύκλωση. Να κάνουμε 
διαλογή στην πηγή. Να αποκεντρώσουμε χωροταξικά 
την επεξεργασία των απορριμμάτων. Να αποκτήσουμε 
τις νέες, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον μο-
νάδες επεξεργασίας, τα Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας 
όπως τα έχουμε ονομάσει. Ο μεγάλος μας στόχος είναι, 
με ορίζοντα το 2025, να πάψουμε να θάβουμε σκουπί-
δια χωρίς επεξεργασία στη Φυλή και παράλληλα, να 
πετύχουμε να ανακυκλώνουμε το 55% των σκουπιδιών 
που παράγουμε στην Αττική», τόνισε ο Γ. Πατούλης 
και πρόσθεσε ότι με συστηματική δουλειά στο μικρό 
αυτό διάστημα η Περιφέρεια Αττικής έχει πετύχει με-
ταξύ άλλων :

• Να γίνει η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διαθέ-
τει εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Πε-
ριφερειακό Σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων της, με βάση το νέο εθνικό σχεδιασμό.

• Να είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που πέτυ-
χε να της εγκριθεί η διάθεση 98,3 εκατομμυρίων ευρώ 
μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» , που αφορά 50 Δήμους σε 5 Περιφερει-
ακές Ενότητες της Αττικής, μέσω των οποίων θα αγο-
ραστεί και θα διατεθεί δωρεάν προς χρήση , σύγχρονος 

εξοπλισμός ανακύκλωσης, χωρίς καμία επιβάρυνση 
για τους δημότες.

• Να είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διαθέ-
τει Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης, το οποίο θα παρου-
σιάσουμε αναλυτικά την επόμενη βδομάδα.

Τέλος ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι «στην  Αττική 
βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η κατασκευή τριών σύγ-
χρονων Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας, διαδικασία που 
εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας». 

Στη συνέντευξη τύπου παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο 
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Χ. 
Θεοδωρόπουλος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γ. Σελί-
μης, οι Αντιπεριφερειάρχες Ν. Πέππας, Γ. Δημόπου-
λος, Λ. Κεφαλογιάννη, Λ. Κοσμόπουλος, Χ. Ρώμας,  
Β. Γιαννακόπουλος, οι Δήμαρχοι, Φυλής Χ. Παππούς, 
Ν. Σμύρνης Σ. Τζουλάκης, Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς, 
οι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μ. Βιδάλη, 
Ε. Κοσμίδη, Σ. Μελλάς, Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελο-
πούλου, Ε. Μπαρμπαγίαννη, ο Διευθυντής των λαϊκών 
αγορών Χ. Πασβαντίδης, ο αντιδήμαρχος Καθαριότη-
τας και  Κυκλικής Οικονομίας  Ν. Σμύρνης Γ. Κρικρής, 
ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προ-
στασίας  Ελληνικού – Αργυρούπολης κ. Βασίλης Κρη-
τικός, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αχαρνών Στάθης 
Τοπαλίδης, ο Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Ιλίου Ιωάννης Χα-
ραλαμπόπουλος, κ.α.

Ξεκίνησε η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών από 
την Περιφέρεια & τον ΕΔΣΝΑ με κεντρικό μήνυμα 

“Δώσε αξία στα σκουπίδια σου”

Στην ελλιπή συντήρηση των 
πυλώνων υψηλής τάσης, 
αποδίδει το πόρισμα της πυ-
ροσβεστικής την ευθύνη για 
την καταστροφική πυρκαγιά 
του περασμένου Αυγούστου 
στη Βαρυμπόμπη, σύμφωνα 
με δημοσιογραφικές πληρο-
φορίες που δημοσιευθήκαν 
χωρίς να διαψευσθούν.
Ανεξάρτητα από το αν ο ΑΔ-

ΜΗΕ απορρίπτει τα συμπεράσματα του πορίσματος 
καθώς ανοίγουν τεράστιο ζήτημα αποζημιώσεων, ανα-
δεικνύονται για πολλοστή φορά τα προβλήματα που 
προκύπτουν από τις εναέριες γραμμές υψηλής τάσης 
και αναπόφευκτα εξετάζεται η πολιτική της κυβέρνη-

σης σε σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων 
μεταφοράς ρεύματος.
Με την ευκαιρία της χρηματοδότησης από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση βρή-
κε πόρους και ξεκίνησε ένα ευρύ σε σχέση 
με το παρελθόν πρόγραμμα υπογειοποίη-
σης του δικτύου, που όμως αφορά σχεδόν 
αποκλειστικά τη μέση τάση. Μέχρι τώρα 
έχει μείνει εκτός προγραμματισμού το μεγα-
λύτερο μέρος του δικτύου υψηλής τάσης κοντά 
στις πόλεις, ακόμα και αν διέρχεται από δάσος ή δημι-
ουργεί άλλα ζητήματα.
Από τη στιγμή που η πολιτεία θέλει την αναδάσωση και 
αποκατάσταση της κατεστραμμένης περιοχής του Τατο-
ΐου, είναι σωστό να προχωρήσει τώρα στην υπογειοποί-
ηση του συγκεκριμένου τμήματος ηλεκτρικού δικτύου 

και όχι να το αφήσει να αποτελέσει ξανά κίνδυνο 
μετά από 20-30 χρόνια. Η προέκταση της ίδιας 

γραμμής μάλιστα διέρχεται από πολλές περι-
οχές του Δήμου Αχαρνών, στις οποίες απο-
τελεί διαχρονικό πρόβλημα για την ένταξη 
τους στο σχέδιο πόλης και την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων. Συνεπώς η επέκταση 

της υπογειοποίησης θα είχε ένα επιπλέον 
μεγάλο κοινωνικό όφελος.

Είναι γνωστό το μεγάλο κόστος τέτοιων προ-
γραμμάτων, γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία να δρο-
μολογηθούν τώρα που υπάρχει ακόμα απόθεμα πόρων. 
Στην αντίθετη περίπτωση, το πλέον πιθανό είναι τα 
παιδιά και τα εγγόνια μας να ξαναζήσουν ανάλογες 
καταστροφές και προβλήματα, καθώς η αδράνεια του 
ελληνικού κράτους είναι δυστυχώς ο κανόνας.

Θα υπογειοποιηθούν επιτέλους οι πυλώνες υψηλής 
τάσης σε Τατόι - Βαρυμπόμπη και Δήμο Αχαρνών;

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

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

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

βρισκόμαστε στο δάσος.
3 Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος διότι 

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

απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο 
δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Επίσης, σε περίπτωση πυρκαγιάς:

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

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

που βλέπουμε την πυρκαγιά.

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

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

Η οικολογική καταστροφή στην 
Βαρυμπόμπη πλέον έχει ονοματεπώνυμο!

Του Γιώργου Κούτρα 
Ο μήνας Ιούνιος και οι ζέστες πολλές, 

ήδη η θερμοκρασία έχει σκαρφαλώσει 
πολλές φορές πάνω από τους 35 βαθ-
μούς Κελσίου. Ας ελπίσουμε φέτος να 
μην τρέχουμε σαν πέρσυ πίσω από τις 
καταστάσεις και δη από τις φωτιές. 

Θυμάμαι πέρσι τον Δήμαρχο και τους 
Αντιδημάρχους πραγματικά να δίνουν 
μάχες καθημερινά, κάποιες φορές στα 
όρια του γραφικού βέβαια, αλλά σε 
γενικότερα πλαίσια εγώ ως κάτοικος 
Αχαρνών θαύμασα τους αγώνες τους. 
Ένα χρόνο σχεδόν αργότερα τα πορί-
σματα της πυροσβεστικής και της εισαγ-
γελίας δίνουν δίκιο στους πολίτες των 
Αχαρνών που φώναζαν για φωτιές που 
ξέσπασαν από πυλώνες ρεύματος και 
για ελλιπή έως κακή αντιμετώπιση αυ-
τής από την Πυροσβεστική. Άρα πρέπει 
ο δήμος να ζητήσει αποζημίωση και να 
συντρέξει οικονομικά και νομικάτους 
κατοίκους που έχουν κάνει αγωγές κατά 
παντός υπευθύνου. Είναι μια τεράστια 
οικολογική καταστροφή η οποία πλέον 
έχει Ονοματεπώνυμο!!! 

Τι προκάλεσε την καταστροφική 
πυρκαγιά  -  Το πόρισμα 

της πυροσβεστικής
Ο μη επαρκής καθαρισμός στον πυλώνα 

του ΑΔΜΗΕ στην Βαρυμπόμπη ευθύνε-
ται για τα 100.000 στρέμματα πευκοδά-
σους που κάηκαν πέρυσι τον Αύγουστο 
και τις 130 κατοικίες που καταστράφη-
καν ολοσχερώς, σύμφωνα με το πόρισμα 
της Πυροσβεστικής που φέρνουν στην 

δημοσιότητα τα Νέα .
Στο 42σέλιδο πόρισμα της Πυροσβεστι-

κής, που συνοδεύεται από φωτογραφικό 
υλικό και έχει συνταχθεί στην δικογρα-
φία ότι η φωτιά προήλθε από ηλεκτρικά 
τόξα που οφείλεται στον μη επαρκή κα-
θαρισμό των μονωτήρων από ρύπανση 
και υπερτάσεις.

Σύμφωνα με «Τα Νέα» από τις αυτο-
ψίες στην περιοχή, την πορεία της πυρ-

καγιάς και τη φορά του ανέμου, εντοπί-
στηκε κάτω από πυλώνα υψηλής τάσης 
(150ΚV) με ονομασία ΧΑ 44, η αρχική 
εστία της φωτιάς. Μάλιστα στο συγκε-
κριμένο πυλώνα και σε έναν μονωτήρα 
διαπιστώθηκε η αποκοπή ενός δίσκου.

Σημειώνεται πώς ο πυλώνας ΧΑ 44 είχε 
ύψος περίπου 25 μέτρων και τα δέντρα 
που βρίσκονταν στην περιοχή δεν ήταν 
κοντά στους αγωγούς, ούτε πλησίαζαν 
αυτούς. Καταγράφεται λοιπόν, σύμφωνα 
και με τους αρμόδιους πραγματογνώμο-
νες της Πυροσβεστικής, ως αίτια πρό-
σκληση των ισχυρών ηλεκτρικών τόξων, 
ο μη επαρκής καθορισμός των μονωτή-
ρων από ρύπανσή τους, υπερτάσεις κλπ.

Όπως προσδιορίζεται από το έγγραφο, 
οι θερμοκρασίες εκείνη την ημέρα ήταν 
υψηλότερες των 40 βαθμών Κελσίου και 
η υγρασία μικρότερη του 20%.

Τέλος, αναφορικά με το πόρισμα, απο-
κλείεται το ενδεχόμενο της σύμπτωσης, 
να είχε δηλαδή προκληθεί από κάποιον 
άλλο λόγο πυρκαγιά στο ίδιο σημείο που 
προκάλεσε την καταστροφή του μονω-
τήρα, τα ηλεκτρικά τόξα κλπ.
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Ένα ακόμη ανατρεπτικό Fashion show 
πραγματοποίησαν τα Bottega Belleza, 
Boutique υψηλής αρωματοποιϊας, που 
έχουν την έδρα τους στις Αχαρνές αλλά 
επεκτείνονται σε όλη την Αττική με ταχύτα-
τους ρυθμούς. Το Show πραγματοποιήθηκε 
στο Κτήμα ESPERIA στην Λ. Πάρνηθος σε ένα χώρο που 
διαμορφώθηκε κατάλληλα ώστε να φιλοξενήσει το ιδιαίτερο αυτό 
project. Διακόσμηση βγαλμένη από εικόνες του Capri της Ιταλί-
ας, αρώματα σαγηνευτικά, αλλά ταυτόχρονα τόσο φρέσκα, χρώ-
ματα καλοκαιρινά και διάθεση στα ύψη αυτά ήταν τα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά της εκδήλωσης. 
Αφορμή της εκδήλωσης ήταν η νέα συλλογή αρωμάτων των 
Bottega Bellezaαπό το Capri της Ιταλίας. Στο show συμμετείχαν 
καταστήματα από τα Νότια Προάστια, το Κέντρο της Αθήνας 
καθώς και τρία κατάστηματα από τον Δήμο Αχαρνών (OPTICall 
- Οπτικά, Evolution, Glamour).

Αέρα Capri έφερε το Fashion 
Show των Bottega Belleza! 
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Καλοκαιρινές συνταγές γεμάτες γεύση, χρώματα και αρώματα από την Βίκυ Καράμπελα - Μίχα!

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  

Κοτόπουλο με σάλτσα φέτας
Υλικά 

4 στήθη ή μπούτια φιλέτο κοτόπουλο 1 
κιλό περίπου
½ κ.γ. σκόρδο σε σκόνη
½ κ.γ. πάπρικα σε σκόνη
αλάτι πιπέρι
6 κ.σ. ελαιόλαδο
Για τη σάλτσα φέτας:
1 κ.σ. βούτυρο
1 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 ¼ φλ. τσαγιού γάλα πλήρες
¼ κ.γ. σκόρδο σε σκόνη
½ λεμονιού το ξύσμα
1 φλ. τσαγιού ψιλο-θρυμματισμένη φέτα
πιπέρι
Εκτέλεση 
Για το κοτόπουλο: Σε ένα μπολάκι βάζετε 
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τη πάπρι-
κα και τη σκόνη σκόρδου και πασπαλίζε-
τε το κοτόπουλο και από τις 2 πλευρές. 
Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνετε το ελαι-
όλαδο σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρα-
σία και σοτάρετε το κοτόπουλου κάθε 
πλευρά μέχρι να ψηθούν καλά μέσα.
Τα μεταφέρετε σε μια πιατέλα και τα 
σκεπάζετε με αλουμινόχαρτο για να τα 
διατηρήσετε ζεστά. 

Για τη σάλτσα φέτας: 
 Αφήνετε το τηγάνι στο μάτι της κουζί-
νας, το μειώνετε τη φωτιά σε μέτρια και 
βάζετε το βούτυρο. Μόλις λιώσει προ-
σθέτετε το αλεύρι και ανακατεύετε ζωη-
ρά για περίπου 
1 λεπτό ή μέχρι να ενσωματωθεί και πάρει 
ένα ελαφρώς ξανθό-ανοιχτό καφέ χρώμα. 
Ρίχνετε και το γάλα, ανακατεύετε να 
ενσωματωθεί το αλεύρι και μόλις πάρει 
βράση προσθέτετε τη σκόνη σκόρδου και 
το ξύσμα λεμονιού. Μειώνετε στο χαμη-
λό τη θερμοκρασία και ανακατεύετε ανά 
διαστήματα για 5-6 λ ή μέχρι να πήξει 
ελαφρώς η σάλτσα.
Προσθέτετε τη θρυμματισμένη φέτα και 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύ-
ετε μέχρι να λιώσει η φέτα. Αποσύρετε 
τη σάλτσα σας από τη φωτιά, ρίχνετε το 
πιπέρι και τη δοκιμάζετε πόσο πηχτή εί-
ναι και αν απαιτηθεί συμπληρώνετε λίγο 
γάλα να γίνει πιο αραιή. 
Σερβίρετε το κοτόπουλό σας, το περιχύ-
νετε με τη σάλτσα φέτας.

Ριζότο με ντομάτα φέτα 
και θυμάρι

Υλικά
Για το ριζότο
300 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες
1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
280 γρ. ρύζι Καρολίνα 
200 ml λευκό ξηρό κρασί
1 λίτρο ζεστός σπιτικός ζωμός λαχανικών
50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
80 ml ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για το μείγμα ντομάτας-φέτας

40 ml ελαιόλαδο
300 γρ. ντοματίνια κομμένα στη μέση
2 κουτ. γλυκού θυμάρι ξερό, τριμμένο
100 γρ. φέτα σκληρή, σε μικρά κυβάκια
Εκτέλεση
Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι σε δυ-
νατή φωτιά και σοτάρουμε τα κομμένα 
ντοματίνια για 4-5 λεπτά, μέχρι να ζε-
σταθούν και να ζαρώσουν κάπως. Προ-
σθέτουμε το θυμάρι, αλατοπίπερο και τα 
κυβάκια φέτας, ανακατεύουμε απαλά και 
αποσύρουμε από τη φωτιά.
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε 
το μισό ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά και 
σοτάρουμε το κρεμμύδι για περίπου 4-5 
λεπτά, μέχρι να μαραθεί. Προσθέτουμε 
το ρύζι και σοτάρουμε για 2-3 λεπτά, 
ανακατεύοντας, μέχρι να γυαλίσουν οι 
κόκκοι του.
Ρίχνουμε την τριμμένη ντομάτα και ανα-
κατεύουμε 1-2 λεπτά. Σβήνουμε με το 
κρασί και μαγειρεύουμε για 2-3 λεπτά, 
μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ.
Με μια κουτάλα της σούπας ρίχνουμε μία 
δόση καυτού ζωμού, ώστε σχεδόν να κα-
λυφθεί το ρύζι, και μαγειρεύουμε, πάντα 
σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, ανακατεύ-
οντας αρκετά συχνά, μέχρι το υγρό να 
απορροφηθεί από το ρύζι. Προσθέτουμε 
την επόμενη δόση ζωμού με τον ίδιο τρό-
πο και συνεχίζουμε το μαγείρεμα.
Η όλη διαδικασία διαρκεί 20-25 λεπτά, 
μέχρι οι κόκκοι του ρυζιού να φουσκώ-
σουν και να μαλακώσουν, παραμένοντας 
ωστόσο κάπως «ζωντανοί» στο δόντι. 
Μόλις είναι έτοιμο, αποσύρουμε από τη 
φωτιά, ρίχνουμε την παρμεζάνα και το 
υπόλοιπο λάδι και ανακατεύουμε.  
Αφήνουμε το ριζότο να ξεκουραστεί για 
λίγα λεπτά.
Σερβίρουμε με το μείγμα ντομάτας και 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Παγωτό με μπισκότα oreo
Υλικά 
200 γρ. λευκή σοκολάτα, κομμένη σε 
κομματάκια
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα 

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
350 γρ. μπισκότα όρεο
2½ φλ. τσαγιού κρέμα γάλακτος πλήρης 
κρύα

Εκτέλεση
Σε μια κατσαρολίτσα τοποθετείτε τη λευ-
κή σοκολάτα σε κομματάκια, το ζαχαρού-
χο γάλα και τη βανίλια και ανακατεύετε 
σε χαμηλή φωτιά μέχρι να λιώσει καλά η 
σοκολάτα και έχετε ένα λείο μείγμα. Με-
ταφέρετε το μείγμα σε μπολ και το βάζετε 
στη κατάψυξη για 15 λ. 
Στρώνετε καλά με χαρτί ψησίματος ένα 
μακρόστενο πυρίμαχο ή μεταλλικό σκεύ-
ος. Στρώνετε στη βάση του σκεύους μπι-
σκότα όρεο.
κόβοντας κάποια στη μέση ώστε να κα-
λύψετε πολύ καλά τη βάση χωρίς κενά. 
Αφαιρείτε το μείγμα λευκής σοκολάτας-
ζαχαρούχου από τη κατάψυξη και το χτυ-
πάτε με το μίξερ χειρός μέχρι να να γίνει 
ένα λείο αφράτο μείγμα. Προσθέτετε τη 
κρέμα γάλακτος και συνεχίζετε το χτύπη-
μα μέχρι καλά ενσωματωθούν τα υλικά 
και αφρατέψει και αφρατέψει καλά το 
μείγμα παγωτού.
Στρώνετε καλά με ένα κουτάλι το μείγ-
μα παγωτού, στο σκεύος σας πάνω από 
τα όρεο. Ισιώνετε την επιφάνεια και από 
πάνω τοποθετείτε τα υπόλοιπα όρεο πι-
έζοντάς τα πολύ ελαφρά μέσα στη κρέ-
μα παγωτού. Το βάζετε στο ψυγείο για 4 
ώρες ή για ένα βράδυ. Αφαιρείτε το πα-
γωτό σας 10-15 λ πριν το σερβίρετε για 
να μαλακώσει λίγο και να το κόψετε σε 
μερίδες.
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