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1ο Acharnes City Festival: 
Ένας νέος θεσµός ξεκίνησε! 

ΣΕΛ.14

Σπύρος Βάθης: Να ονομαστεί η πλατεία Δημαρχείου σε “Στρατηγού Ιωάννη Στριφτού” Σελ. 8

Με µεγάλη επιτυχία 
πραγµατοποιήθηκε η 

Καλοκαιρινή Γιορτή των 
παιδιών της «ΑΡΩΓΗΣ» 

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ.3

Ο Πάνος Σκουρολιάκος δίπλα στους κατοίκους των Αχαρνών Σελ. 23

ΣΕΛ. 21

Σταµάτης Πουλής: 
Μέχρι στιγµής στη ∆υτική 
Αττική δεν έχουµε πάρει 

αυτά που µας αξίζουν 

Στην ψηφιακή εποχή & σε 
ράγες εκσυγχρονισµού βάζει 
τον ∆ήµο Αχαρνών ο Σπύρος 
Βρεττός

Bravo 2022: Ο ∆ήµος Φυλής 
Πρεσβευτής Βιώσιµης 

Ανάπτυξης! 

Μανώλης 
Χριστοδουλάκης: 
Θέλω να πείσω τους 
πολίτες της Αν. Αττικής 
ότι µπορώ να γίνω η 
φωνή τους ΣΕΛ. 10-11

Άντζελα Γκερέκου: 
Ανάδειξη του 
∆ήµου Φυλής 
σε εναλλακτικό 
τουριστικό 
προορισµό ΣΕΛ. 17
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15 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά 
του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας! 

Τον Ιούνιο του 2007 γράφτηκε η πιο μαύρη περιβαλλοντολογι-
κή σελίδα στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Η πυρκαγιά που 
ξέσπασε στην Βοιωτία και έφτασε να κάψε τον Εθνικό Δρυμό της 
Πάρνηθας ήταν η αρχή του τέλους όπως όλα δείχνουν σήμερα… Η 
σπάνια πανίδα και χλωρίδα που κάηκαν το 2007 δύσκολα αναπλη-
ρώνονται όπως δύσκολα μπορούν να αποκατασταθούν οι βλάβες 
που ακολουθούν (πλημμυρικά φαινόμενα κλπ). 

Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας, με τη σπάνια ομορφιά του, την 
πλουσιότατη χλωρίδα, τη μοναδική του πανίδα και με τους ελεύ-
θερους πληθυσμούς των ελαφιών, ζαρκαδιών, αιγάγρων κ.λ.π. και 
τα απαράμιλλης ομορφιάς φυσικά τοπία του, δεν είναι πλέον όπως 
τον γνωρίζαμε. Ό,τι δεν έγινε τους τελευταίους τουλάχιστον δύο 
αιώνες (τα μεγάλα έλατα είχαν ηλικία 180 – 240 ετών!) συνέβη 
το απόγευμα της 28/6/2007 όταν, μία πυρκαγιά που ξεκίνησε την 
προηγούμενη μέρα στο χωριό Στεφάνη Βοιωτίας, δεν αντιμετωπί-
στηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να κατακάψει 36.338 στρέμματα 
στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, από τα οποία τα 21.800 ήταν δάσος 
κεφαλληνιακής ελάτης.

Για την προστασία του Εθνικού Δρυμού από τις πυρκαγιές, είχε 
διανοιχθεί πλήρες δίκτυο δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων (πάνω 
από 400 km συνολικά), κατασκευάστηκαν υδατοδεξαμενές, πυρο-
φυλάκια, και έγιναν εκτεταμένοι καθαρισμοί παρόδιας βλάστησης.

Η ανάπτυξη όμως μεγάλου μετώπου πυρκαγιάς στη Βοιωτία, το 
οποίο με τη βοήθεια δυτικών ανέμων, κινήθηκε προς Πάρνηθα και 
απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, είχε σαν αποτέλεσμα, να 
μην χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές, και να καταστρα-
φεί μεγάλο μέρος του Εθνικού Δρυμού, στο οποίο περιλαμβάνονται 
εκτός του δάσους της κεφαλληνιακής ελάτης και σημαντικότατοι 
βιότοποι της άγριας πανίδας και κυρίως των ελαφιών.

Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς το απόγευμα της 
27/6/2007 στο σημείο έκρηξής της, είχε σαν αποτέλεσμα την 
επέκτασή της κατά τη διάρκεια της επερχόμενης νύκτας, ώστε το 
επόμενο πρωί να περάσει τον ασφάλτινο δρόμο Φυλής – Δερβε-

νοχωρίων, να ανέλθει το απόγευμα της ίδιας μέρας τα υψώματα 
Μουγγουλτός και κορυφή Καραμανλή, από όπου αφού πέρασε τον 
δασικό δρόμο – αντιπυρική ζώνη Πηγή Φυλής – Βούντημα, στη 
θέση Καστρίζα (16:50 μ.μ. περίπου), κατευθύνθηκε προς Ντράσιζα, 
Πετράλωνα και Πλατάνα (19:00 μ.μ. περίπου) και στις 23:00 μ.μ. 
περίπου είχε φθάσει στο Καζίνο, αφού προηγουμένως είχε κάψει 
τις περιοχές Ρουμάνι, Καμπέρα, Παλιοχώρι, Λαγός, Ναυτικό, Αγ. 
Τριάδα και Γούρνες.

Μετά τις 23:30 μ.μ., ο άνεμος έπεσε και ταυτόχρονα άλλαξε κα-
τεύθυνση. Έτσι, η φωτιά δεν προχώρησε ανατολικότερα προς Τατόι 
(σταμάτησε στο Ρέμα Χούνης), ούτε νότια προς Κεραμίδι, Μετόχι 
και Θρακομακεδόνες (σταμάτησε στον Αγ. Γεώργιο Κεραμιδίου).

*Στοιχεία από τον Γεώργιος Αμοργιανιώτης, Δασολόγο, Δασάρ-
χη Πάρνηθας

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

Μες στο φαράγγι στα γκρεμνά
Με δυο αετού φτερά 

Να ταξιδεύω στα κενά 
Και να αγναντεύω τα πουλιά 

Με του μυαλού τα σώθηκα μιλάω 
Απλώνει η σκέψη σαν την θάλασσα πλατιά 

Σαν πέλαγος ανοίγετε μπροστά και πάω 
Μέσα στα χρώματα να φλέγεται η ματιά 
Κλείνω τα μάτια και με τον Θεό μιλάω
Με πόσο κέφι τα έχει φτιάξει όλα αυτά
Έχω στη σκέψη τις εικόνες μου και πάω 

Μες στο κενό να βασιλεύει η σιγαλιά
Έχω το όραμα παρέα και σκορπάω 

Άδειες ματιές που μου γεμίζουν την καρδιά 
Κρατώ το σήμερα και το αύριο κοιτάω 
Σαν παραμύθι που έχει εμένα βασιλιά 

 ΠΟΙΗΜΑ
ΤΟΥ Νώντα Βρεττού

Το φαράγγι του Χα

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ το γένος ΠΟΛΥ-
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, γεννηθεις 1-1-1986 στο Μαρούσι 
Αττικής, κάτοικος Αχαρνων και η ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΟΛΓΑΣ το γένος 
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ , γεννηθείσα 1-9-1994 στην Αθήνα 
Αττικής, κάτοικος Αχαρνών θα έλθουν σε γάμο που 
θα πραγματοποιηθεί 3/09/2022 στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως Θεοτόκου στις Αχαρνές.

Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΧΡΗ-
ΣΤΟΥΣ και της ΕΛΛΑΔΟΣ το γένος ΚΛΗΜΗ που 
γεννήθηκε στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΛΟΥΚΙΑ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΙΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΟΛΓΑΣ το γέ-

νος ΣΑΡΛΑΝΗ που γεννήθηκε στα ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα πραγματοποιηθεί στον ΙΝ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
Καμάριζας Δήμου Λαυρεωτικής 02/09/22

Ο ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και 
της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΜΑΥΡΙΔΟΥ που γεννήθη-
κε στο ΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ και η ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ ΣΤΟΚΑ του ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ το γένος ΒΙΤΣΟΥ 

που γεννήθηκε στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ θα έλθουν σε γάμο που θα 
γίνει στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ του Δήμου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στις 
10/12/2022

Ο ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ το γένος ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ που 
γεννήθηκε στο ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί 
στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και η ΠΕΤΣΑ ΓΑΡΥ-
ΦΑΛΛΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ το 
γένος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στο 
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις Αχαρνές  θα 
έλθουν σε γάμο που θα πραγματοποιεί στην Κηφισιά 
στις 3 Σεπτεμβρίου του 2022. 

Αγγελίες 
Γάµου
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Επιβεβαιώθηκε και στη συνάντηση με τον υπουργό κ. Πιερρακάκη πως 
έχει γίνει τεράστια πρόοδος για τη δημιουργία μιας «έξυπνης» πόλης 

Υψηλούς επισκέπτες υποδέχτηκε την περασμένη 
Δευτέρα (4/7) στο Δημαρχείο Αχαρνών ο Δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός. Συγκεκριμένα δέχτηκε στο γραφείο 
του τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυ-
ριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό κ. Θεόδωρο 
Λιβάνιο. Στη συνάντηση ο Σπύρος Βρεττός είχε την 
ευκαιρία να τους ενημερώσει για τα όσα έχουν πραγ-
ματοποιηθεί κατά το διάστημα της θητείας του στον 
τομέα της ψηφιακής «αναγέννησης» του δήμου. Στην 
παρουσίαση που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος είχε την 
ευκαιρία να περιγράψει και τη δουλειά που έχει γίνει 
στον τομέα της προεργασίας για το πρόγραμμα των 
«έξυπνων» πόλεων.

Ο Δήμος Αχαρνών βρίσκεται μεταξύ των 17 πόλεων, 
οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανά-
καμψης (συγκεκριμένα θα λάβει 3 εκατ. ευρώ) και σε 
αυτό το πλαίσιο εδώ και αρκετό καιρό έχει γίνει εξαι-
ρετική δουλειά, ούτως ώστε να υπάρχει συγκεκριμένο 
πλάνο, ώριμη μελέτη και έτοιμος φάκελος για να μη 
χαθεί καθόλου χρόνος. 

Στη συνέχεια της συνάντησης ο κ. Πιερρακάκης είχε 
την ευκαιρία να συναντηθεί με τα μέλη της Δημοτικής 

Αρχής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί 
έκανε μια ενημέρωση για τα έργα που προωθούνται 
αυτή την περίοδο από το υπουργείο, ενώ απένειμε και 
τα εύσημα σε Δήμαρχο και διοίκηση για την πρόοδο 
που έχει γίνει στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνη-
σης. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση 
του κ. Λιβάνιου που επεσήμανε πως η πρόοδος αυτή 
έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς πρόκειται για έναν 
πολύ δύσκολο δήμο. 

«Σήμερα είχαμε την τιμή και τη χαρά να υποδεχτούμε 
στο Δημαρχείο τον Υπουργό κ. Πιερρακάκη και τον 
Υφυπουργό κ. Λιβάνιο. Μας δόθηκε η ευκαιρία να 
παρουσιάσουμε όσα έχουμε κάνει έως τώρα, αλλά και 
την προεργασία μας για να καταθέσουμε πλήρη μελέτη 
και φάκελο για ψηφιακά προγράμματα, που θα κάνουν 
την πόλη μας, σύγχρονη, αποδοτική και έξυπνη. Σκο-
πός μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των 
πολιτών, η ανάδειξη ενός διαφορετικού προσώπου, 
ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης και η βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δή-
μαρχος Σπύρος Βρεττός.

Από την πλευρά του ο κ. Πιερρακάκης συνεχάρη τον 
Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό και τους συνεργάτες του για 
τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μιας σύγχρονης και 
λειτουργικής έξυπνης πόλης και τόνισε ότι θα είναι 
αρωγός σε κάθε προσπάθεια του Δήμου για ψηφιακό 
μετασχηματισμό. «Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι 
στον Δήμο Αχαρνών. Με βάση το σχέδιο που παρου-
σιάστηκε ο Δήμος Αχαρνών θα φτάσει εκεί που πραγ-
ματικά του αξίζει όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τους 
πολίτες και τη βελτίωση των όρων διοίκησης. Ένας 
σημαντικός στόχος του Δήμου είναι ο εκσυγχρονισμός 
του με εργαλεία που θα τον βοηθήσουν στη μέτρηση 
της άσκησης διοίκησης. Το δεύτερο σημείο που συζη-
τήσαμε αφορά  στην αναβάθμιση των ΚΕΠ μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης ενώ αναφερθήκαμε στην εγκα-

τάσταση δωρεάν και ελεύθερου Wifi σε 14 πλατείες 
που έχουν προταθεί από τον Δήμο. Ο Δήμος Αχαρνών 
είναι ένα στοίχημα για όλους μας, ότι μπορεί να βρει 
την προοπτική που του αξίζει».

Ο Υφυπουργός κ. Λιβάνιος τόνισε με τη σειρά του 
ότι ο δήμος Αχαρνών έχει πολλές δυσκολίες: «Είναι 
o πιο δύσκολος δήμος της χώρας. Όχι επειδή δεν έχει 
πλεονεκτήματα αλλά γιατί για κάποιο λόγο, ο ίδιος ο 
δήμος αδικούσε τον εαυτό του, για πολλά χρόνια. Έχε-
τε κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν είναι εύκολο το έργο 
που έχετε. Όλα όσα παρουσίασε ο Δήμαρχος ήταν 
πάρα πολύ εύστοχα και με πραγματικά χειροπιαστά 
αποτελέσματα».

Η επιμονή του Δήμου Αχαρνών να λυθεί ένα από τα με-
γαλύτερα και χρόνια προβλήματά του, η εγκληματικότητα 
και οι παραβατικές συμπεριφορές, φαίνεται από τις συνα-
ντήσεις του Δημάρχου Αχαρνών με τους αρμόδιους φο-
ρείς σχεδόν σε καθημερινή βάση. Πρόσφατα ο Δήμαρχος 
συναντήθηκε με  τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα με θέμα την πάταξη 
της εγκληματικότητας, την ενίσχυση της αστυνόμευσης 
και ασφάλειας στον Δήμο.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν και ανώτατα 
στελέχη της αστυνομίας όπως και ο πρόεδρος της επι-
τροπής αντιεγκληματικής πολιτικής του Δήμου Στάθης 
Τοπαλίδης και ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κουλόγιαννης, ο 
Δήμαρχος έθεσε επί τάπητος όλα τα ζητήματα δημόσιας 
τάξης και εγκληματικότητας στην περιοχή και παρουσία-

σε συγκεκριμένα γεγονότα και στοιχεία που καταδεικνύ-
ουν το μέγεθος του προβλήματος.

 Ο κ. Σπύρος Βρεττός ζήτησε παράλληλα την ουσιαστι-
κή ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος καθώς και του 
Τμήματος Ασφαλείας, με ένστολο προσωπικό αλλά και 
οχήματα για περιπολίες, προκειμένου να αποκατασταθεί 
το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Αστυνομίας ενημέρω-
σε τον Δήμαρχο Αχαρνών για το νέο επιχειρησιακό σχέδιο 
της ΕΛΑΣ το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται τις τελευταίες 
μέρες και σε λίγο καιρό θα έχει απτά αποτελέσματα.

«Από την πλευρά μας δεν εφησυχάζουμε και θα συνεχίσου-
με να διεκδικούμε αυτό που δικαιούμαστε. Μηδενική ανοχή 
στην εγκληματικότητα και στην παραβατικότητα», δήλωσε 
μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Συνεχείς συναντήσεις του Δημάρχου Αχαρνών για την 
πάταξη της εγκληματικότητας και την ενίσχυση της αστυνόμευσης

Στην ψηφιακή εποχή και σε ράγες εκσυγχρονισμού 
βάζει τον Δήμο Αχαρνών ο Σπύρος Βρεττός 
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Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το 25ο Παιδικό Φεστιβάλ 
του Δήμου Αχαρνών «Μάριος –Δημήτριος Σουλούκος»

�

Ταλέντο, παιδική δημιουργία, ελπίδα και χαρά, σε 
δύσκολους καιρούς: Όλα τα είχε το 25ο Παιδικό 

Φεστιβάλ του Δήμου Αχαρνών «Μάριος –Δημήτριος 
Σουλούκος» που ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία 
την Τρίτη 14 Ιουνίου, στο κατάμεστο θέατρο «Μίκης 
Θεοδωράκης» στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Η αυλαία 
έπεσε με τη θεατρική παράσταση «Ειρήνη του Αριστο-
φάνη» που παρουσίασαν το 24οΔημοτικό Σχολείου 
Αχαρνών και τα Μοντεσσοριανά Σχολεία Αχαρνών.

Για εννέα ημέρες τα παιδιά μας κέρδισαν το πιο ζε-
στό χειροκρότημα κάνοντάς μας όλους περήφανους και 
γεμίζοντάς μας με αισιοδοξία και ελπίδα. Η προσέλευ-
ση του κόσμου ήταν τεράστια, οι δημότες μας αδημο-
νούσαν για τη διοργάνωση του φεστιβάλ που δεν είχε 
πραγματοποιηθεί τα δυο τελευταία χρόνια λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Tο θέαμα που παρουσίασαν 
μαθητές και εκπαιδευτικοί φέτος ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία.

Από την 1η έως την 14η Ιουνίου ο Δήμος μας γέμισε 
με χαρά και παιδικά χαμόγελα δίνοντας τη δυνατότητα 
στα παιδιά να εκφράσουν τα ταλέντα τους σε πολλά και 
διαφορετικά είδη τέχνης. Θέατρο, χορός και μουσική σε 
ένα πλούσιο πρόγραμμα που αποτελεί πλέον, θεσμό για 
τις Αχαρνές. Φυσικά, δεν έλλειψε και η συγκίνηση για 
τον άδικο χαμό του Μάριου- Δημήτριου Σουλούκου, 
αλλά και τα μηνύματα κατά της βίας και της παραβα-
τικότητας.

Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ άνοιξαν τα παιδιά του 
Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών, ο Εξωραϊστικός και Εκπο-
λιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Αχαρνών, Αγ. Κωνστα-
ντίνος και οι Σχολές χορού Grease και The Dance Club. 
Τη ίδια μέρα, στην πλατεία Δημαρχείου, πραγματοποιή-
θηκε η εκδήλωση των δημοτικών παιδικών σταθμών της 
ΔΗΦΑ με τίτλο «Τα παιδιά «ταξιδεύουν»… Στη χώρα 
της φαντασίας, των χρωμάτων και του παιχνιδιού» με 
ποικίλες δημιουργικές και ψυχαγωγικές δράσεις.

Τη δεύτερη ημέρα, 2 Ιουνίου, το φεστιβάλ συνεχί-
στηκε με το πολυθέαμα: «12ο Δημοτικό Σχολείο έχεις 
ταλέντο». Τα θεατρικά δρώμενα των μαθητών και οι 
χορευτικές φιγούρες τους κέρδισαν τις εντυπώσεις. 
Παράλληλα, οι σχολές χορού Bailar con Maria, Dance 
moments και Κώνστα Μαρία μάγεψαν το κοινό με το 
θέαμά τους. 

Την τρίτη ημέρα του 25ου παιδικού φεστιβάλ «Μάρι-
ος-Δημήτριος Σουλούκος», 3 Ιουνίου, τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να 
μας χαρίσουν τη θετική τους ενέργεια.  Η σκηνή του 
θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» γέμισε με Ελλάδα: Πα-
ραδοσιακές φορεσιές και χοροί που ζωντάνεψαν την 
παράδοση. Συμμετείχαν τα παιδικά χορευτικά των πο-
λιτιστικών συλλόγων: Λύκειο Ελληνίδων (Παράρτημα 
Αχαρνών), το τμήμα παραδοσιακών χορών της ΔΗΚΕΑ, 
το κέντρο διάδοσης παραδοσιακών χορών «Χορού Εν-
θύμισης», το χορευτικό της Εύξεινου Λέσχης Αχαρνών 
και Αττικής «Καπετάν Ευκλείδης», του Συλλόγου Κρη-
τών Αχαρνών, του Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών 
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και του Λαογραφικού 
Συλλόγου Αχαρνών, «Ο Κόκκινος Μύλος».

Μήνυμα ελπίδας και ομόνοιας έδωσαν τα παιδιά των 
13ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, την τέταρτη ημέρα 
της διοργάνωσης, 6 Ιουνίου, παρουσιάζοντας το υπερ-
θέαμα «Τα παιδιά για την Ειρήνη» και κερδίζοντας τις 
εντυπώσεις του κοινού.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την πέμπτη 
ημέρα της διοργάνωσης, 7 Ιουνίου, όπου παρουσιάστη-
καν παραδοσιακοί χοροί από τα 16ο, το 5ο,  το 10ο και 
το 22ο Δημοτικά Σχολεαο Αχαρνών καθώς και η θεα-

τρική παράσταση: «Ειρήνη του Αριστοφάνη» από το 1ο 
δημοτικό σχολείο Αχαρνών.

Αφιερωμένη στον αδικοχαμένο μαθητή Μάριο Δημή-
τριο Σουλούκο ήταν η έκτη ημέρα, 8 Ιουνίου, του  25ου 
Παιδικού Φεστιβάλ του Δήμου Αχαρνών. Το 6ο Δημο-
τικό, το σχολείο του μικρού Μάριου τίμησε τη μνήμη 
του παρουσιάζοντας μια μουσικοθεατρική παράσταση 
με μηνύματα ενάντια σε κάθε μορφή βίας και παραβα-
τικότητας. Ανήμερα του θανάτου του που προήλθε από 
σφαίρα, την ώρα της σχολικής γιορτής, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες του σχολείου τραγούδησαν για το παιδί 
που χάθηκε άδικα, πριν από πέντε χρόνια, στέλνοντας 
μήνυμα ελπίδας και αγάπης.

Την έβδομη ημέρα, 9 Ιουνίου, το 25ο Παιδικό Φεστι-
βάλ «Μάριος Δημήτριος Σουλούκος» φιλοξένησε δυο 
εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις από το 14ο  Δημοτι-
κό Σχολείο Αχαρνών και το 18ο Δημοτικό Σχολείο. Οι 
μαθητές και οι μαθήτριες εντυπωσίασαν με τις ερμηνεί-
ες τους και απέσπασαν το δυνατό και θερμό χειροκρό-
τημα του κόσμου. 

Οι ιστορικές μνήμες ξύπνησαν την όγδοη ημέρα των 
εκδηλώσεων, 10 Ιουνίου, στο θέατρο «Μίκης Θεοδω-
ράκης» Το 15ο Δημοτικό Αχαρνών παρουσίασε ένα 
συνδυαστικό πολυθέαμα τραγουδιού, χορού, εικό-
νων και ιστορικών -πολιτισμικών αναφορών με τίτλο 
«1922-2022. Μια ματιά στον Μικρασιατικό Ελληνισμό 
τα τελευταία 200 χρόνια».  Η αυλαία του 25ου Παιδι-
κού Φεστιβάλ Αχαρνών έπεσε την ένατη ημέρα, στις 
14 Ιουνίου, σε κλίμα ενθουσιασμού με την παρουσίαση 
του πολυθεάματος «Πάμε μια βόλτα», από το 24ο Δη-
μοτικό Σχολείο.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του φεστιβάλ ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ευχαρίστησε τους συντε-
λεστές ενός εκ των σημαντικότερων παιδικών φεστιβάλ 
του λεκανοπεδίου, που αποτελεί θεσμό για τον Δήμο, 
προάγει τον πολιτισμό και δίνει τη δυνατότητα στη νέα 
γενιά να εκφραστεί και να ξεδιπλώσει το ταλέντο της.

Το «παρών» στις  εκδηλώσεις έδωσαν ο Δήμαρχος 
Αχαρνών, αντιδήμαρχοι και μέλη της Δημοτικής Αρ-
χής.
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Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι 
αποξηλώσεις κάθε μορφής διαφημιστικού 
υλικού (πινακίδων, αφισών, πανό, επιγρα-
φών και ταμπελών),από το Νότιο έως και 
το Βόρειο τμήμα των διοικητικών ορίων 
του ΔήμουΑχαρνών.

Ωστόσο, η υπάρχουσα Διοίκηση, η Δ/
νση Δημοτικής αστυνομίας και οι λοιπές 
εμπλεκόμενες επί του θέματος υπηρεσίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνέ-
πειες της πανδημίας του κορονοϊού , στις 
πάσης φύσεως επαγγελματικές δραστηρι-
ότητες, προέβησαν ΑΡΧΙΚΑ προ 3ετίας, 
στην καταγραφή και ενημέρωση των δια-
φημιστών και διαφημιζομένων, περί συμ-
μόρφωσής τους, ως η κείμενη νομοθεσία 
ορίζει, βάσει του Ν.2946/2001 τοπικού 
Κανονισμού καθαριότητας. Εν συνεχεία 
επακολούθησε αποξήλωση του όποιου 
παράνομου διαφημιστικού υλικού, αρχής 
γενομένης επί των κοινοχρήστων χώρων.

Πρωταρχικό στόχο, αποτελεί η αναβάθ-
μιση του αστικού ιστού και η εικόνα της 
πόλης των Αχαρνών καθώς και η διασφά-
λιση της περιβαλλοντικής προστασίας. 
Πρέπει να γίνει πλέον Συνείδηση όλων 
μας, ότι ενδεχόμενες εσφαλμένες παγιω-

μένες απόψεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές 
και συνήθειες επί του θέματος, μονομε-
ρώς, θα πρέπει να απομονώνονται και να 
ψέγονται, ενεργώντας ανεξαιρέτως ομαδι-
κά, δραστικά και συντονισμένα.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η Δ/νση 
Δημοτικής αστυνομίας σε συνεργασία με 
τις συναρμόδιες υπηρεσίες, το τελευταίο 
6μηνο, προχώρησαν στην αποξήλωση επί 
των κεντρικών Λεωφόρων, Δημοκρατί-
ας, Αθηνών, Κων/εως, Ιωνίας, Πάρνηθος, 
Δεκελείας, Θρακομακεδόνων, Κύμης κα-
θώς και των κομβικο-κεντρικών αρτηριών 
Φιλαδελφείας, Κ. Παλαμά, Λιοσίων, Αγ. 
Διονυσίου, Αριστοτέλους, Κύπρου, Σπ. 
Βρεττού, Πλήθωνος Γεμιστού, Λαθέας, 

Ελ. Βενιζέλου, Αγ. Πέτρου, Μπόσκιζας 
αλλά και σε μικρότερους οδικούς άξονες 
και συγκεκριμέναστις οδούς Παγκάλου, 
Δέδε, Αρχαίου Θεάτρου, Αγ. Μαύρας, 
Θ.Παλαιολόγου και παράπλευρα της Αττ. 
Οδού. Η δράση θα επεκταθεί το προσεχές 
διάστημα στις οδούς Ιβίσκου, Ξενοδο-
χουπ/ων, Μόλας, Αγ. Ιωάννη Θεολόγου 
και Ορτανσίας.

Υπενθυμίζεται, ότι όσες οδοί/διευθύν-
σεις δεν αναφέρονται, δεν παραλείφθηκαν 
αλλά είχαν διεκπεραιωθεί στα πλαίσια στο 
περσινού project αποξήλωσης. 

Ειδικότερα, παρά την αισθητή επικιν-
δυνότητα του μεγάλου ορίου ταχύτητας 
στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πό-

λης και τις σχετικά υψηλές για την εποχή 
θερμοκρασίες τον τελευταίο μήνα, η απο-
τύπωση του παράνομου αποξηλωμένου 
διαφημιστικού υλικού σε αριθμούς ξεπερ-
νά τις 500 αφίσες, τις 100 διαφημιστικές 
πινακίδες και τα 30 πανό διαφήμισης. 
(στατιστικά 6μήνου).

Οι εικόνες απεικονίζουν τη διαφορά της 
αλλαγής που ΗΡΘΕ και ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ…

Για τυχόν πληροφορίες / καταγγελίες, 
επί του θέματος, δύναται να επικοινωνεί-
τε στο τηλ. 213-2072472, με το αρμόδιο 
Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της 
Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 
μας, υπ’ όψιν Προϊσταμένης Κας Μπέη 
Ειρήνης.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου Αχαρνών για το έτος 2022 συνολικού ύψους 19.528.589,70 
ευρώ, στην  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, 
η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου που διπλασιάστηκε έναντι 
αυτού του προηγούμενου έτους διαθέτει μεγάλα έργα αλλά και έργα 
καθημερινότητας που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της πόλης.  Αξιοσημείωτο είναι πως το 70% της 
χρηματοδότησης των νέων έργων και μελετών προέρχεται από ιδίους 
πόρους του δήμου.

Ειδικότερα, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών που 
ψηφίστηκε με 26 ψήφους υπέρ, 6 κατά και ένα λευκό προβλέπει 
μεταξύ άλλων:

•    Συντήρηση οδοστρωμάτων ύψους 1.500.000.
• Ασφαλτοστρώσεις οδών εκτός σχεδίου και  κατασκευή δρόμων σε 

περιοχές του Βόρειου και του Νοτίου Τομέα Αχαρνών.  

• Ανακατασκευή και εξυγίανση του υδρευτικού δικτύου ευρύτερης 
περιοχής της Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών.

•    Επικάλυψη λάκκων και απόξεση οδοστρωμάτων σε  δρόμους 
της πόλης.  

•    Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σε περιοχές του Βόρειου 
Τομέα του Δήμου καθώς και την αποκατάσταση των φθορών 
ηλεκτροφωτισμού σε περιφερειακές οδούς του Δήμου Αχαρνών.

Στην τοποθέτησή του για το Τεχνικό Πρόγραμμα ο Δήμαρχος 
Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός τόνισε τα εξής:

«Ο πήχης έχει ανέβει ψηλά στον Δήμο Αχαρνών. Όταν παραλάβαμε 
δεν βρήκαμε ούτε μία μελέτη, ούτε ένα έργο. Σήμερα υλοποιούμε τα 
αυτονόητα. Ασφαλτοστρώνουμε δρόμους που είχαν να συντηρηθούν  
χρόνια, κατασκευάζουμε παιδικές χαρές που παρέμεναν κλειστές , 
δρομολογούμε μεγάλα έργα που έχει ανάγκη ο δήμος μας. Ο στόχος 
είναι να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος. Τα νούμερα επιβεβαιώνουν την 
κατάσταση και προχωράμε στα έργα που θα γίνουν το 2023”.

Αποξήλωση παράνομου διαφημιστικού υλικού 
από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αχαρνών

Στην ημερίδα με θέμα «ΕΣΠΑ 2021-2027. Πορεία υλο-
ποίησης έργων και παρεμβάσεων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής», που διοργάνωσε η Πε-
ριφέρεια Αττικής, παραβρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 
27/6 ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός προκειμέ-
νου να ενημερωθεί για τη δυνατότητα αξιοποίησης των 
χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση 
ανάπτυξης των υποδομών του δήμου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, υπηρεσιακά στελέχη 
της Περιφέρειας παρουσίασαν τα έργα που υλοποιούνται 

στην περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής, ενώ 
σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής σή-
μερα εκτελούνται 2.000 έργα ύψους 2 δις ευρώ από το 
ΕΣΠΑ (ΠΕΠ 2014-2020) καθώς και από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και από ίδιους πόρους της Περι-
φέρειας. Διατρέχοντας τα σημαντικά έργα που υλοποιού-
νται στην Αν. Αττική μέσα από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Αττική 2014-2020, ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι εκτελούνται 1358 έργα και 
δράσεις ,με προϋπολογισμό 140 εκ.  ευρώ περίπου.

Στην τοπ οθέτησή του ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός 
αναφέρθηκε στα σημαντικότερα έργα της Περιφέρειας 
στις Αχαρνές, τα οποία πρόκειται ν’ αλλάξουν ριζικά την 
καθημερινότητα των πολιτών και την ποιότητα της ζωής 
τους. «Εντός του επόμενου διαστήματος ολοκληρώνο-
νται οι διαδικασίες, ώστε να υπογραφεί η σύμβαση με 
τον εργολάβο για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού 
έργου στο κέντρο της πόλης επί της Κολοκοτρώνη, το 
οποίο αναμένεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα 
όμβρια ύδατα. Παράλληλα, βρίσκονται προς ολοκλή-
ρωση οι διαδικασίες για την αντικατάσταση με led του 
συνόλου του δημοτικού φωτισμού από την Περιφέρεια, 
ένα έργο με προϋπολογισμό 10,5 εκ. ευρώ», σημείωσε 

χαρακτηριστικά ο κ. Σπύρος Βρεττός.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης 

Αν. Αττικής Θανάσης Αυγερινός, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Οικονομικών Ν. Πέππας, ο εντεταλμένος περιφερειακός 
σύμβουλος μητροπολιτικών υποδομών, χωρικού σχεδι-
ασμού και τεχνικών έργων Θ. Κατσιγιάννης, η περιφε-
ρειακή σύμβουλος Ε. Κοσμίδη, ο Εκτελεστικός Γραμ-
ματέας της Περιφέρειας Ι. Σελίμης, η Χ. Γαλανοπούλου 
σύμβουλος άθλησης του Περιφερειάρχη, Δήμαρχοι, 
Αντιδήμαρχοι, υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων της Αν. 
Αττικής, εκπρόσωποι συλλογικών φορέων και επαγγελ-
ματικών ομάδων της Περιφερειακής Ενότητας της Αν. 
Αττικής και άλλοι.

Στην ημερίδα «ΕΣΠΑ 2021-2027 Πορεία υλοποίησης έργων 
και παρεμβάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 

Αττικής» ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου  Αχαρνών για το 2022  
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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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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
Καλοκαιρινή Γιορτή των παιδιών της «ΑΡΩΓΗΣ»

Την φετινή καλοκαιρινή γιορτή του Κέντρου Δημι-
ουργικής Απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες 
του δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ θα την θυμούνται όλοι 
με χαρά και νοσταλγία! Ήταν μακράν μια από τις κα-
λύτερες που έχουμε παρακολουθήσει κι αυτό γιατί ναι 
μεν συγκινηθήκαμε όπως πάντα άλλωστε με τα παιδιά 
μας που παρουσίασαν τις θεατρικές τους παραστάσεις, 
αλλά και γιατί χαρήκαμε με την χαρά τους όταν «εισέ-
βαλαν» στην σκηνή της ΑΡΩΓΗΣ τρεις πολύ αγαπημέ-
νοι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές Δημήτρης Γιώτης και 
Κέλλυ Κελεκίδου και ο μουσικοσυνθέτης Κυριάκος 
Παπαδόπουλος!

Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα 
απ’ την αρχή! 

Η υπέροχη και συνάμα, συγκινητική καλοκαιρινή γι-
ορτή από τα παιδιά της «ΑΡΩΓΗΣ» έλαβε χώρα την 
Τετάρτη 22 Ιουνίου, στον ασφυκτικά γεμάτο προαύλιο 
χώρο του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τα 
παιδιά του Κέντρου υποδέχθηκαν το καλοκαίρι, παρου-
σιάζοντας μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση. 
Ο κόσμος χειροκρότησε θερμά την προσπάθειά τους 
και επιβράβευσε με την παρουσία του την κοινωνική 

προσφορά και δράση της «ΑΡΩΓΗΣ» και του Βαμβα-
κάρειου Ιδρύματος.

Η γιορτή των παιδιών πλαισιώθηκε με πολλές εκπλή-
ξεις: Στην σκηνή εμφανίστηκαν οι δημοφιλείς καλλι-
τέχνες Κέλλυ Κελεκίδου, Δημήτρης Γιώτης και Κυρι-
άκος Παπαδόπουλος και ενθουσίασαν τόσο τα παιδιά 
όσο και τους παρευρισκόμενους με τα τραγούδια και 
τη μουσική τους.

«Μια πολύ σημαντική και πολύ δημιουργική χρονιά 
για τα παιδιά μας φτάνει στο τέλος της» σημείωσε η 
Μαρία Μπούκη, πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Αρωγή», του 
Δήμου Αχαρνών η οποία χαιρέτισε την εκδήλωση και 
συνεχάρη τη συγκινητική προσπάθεια των παιδιών και 
των ανθρώπων του κέντρου. Παράλληλα, αναφέρθη-
κε στο δύσκολο και ουσιαστικό έργο της «ΑΡΩΓΗΣ» 
αλλά και στη σημαντική κοινωνική δράση του Βαμβα-
κάρειου Ιδρύματος, της μοναδικής Στέγης Υποστηρι-
ζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ, που ξεκίνησε να λειτουργεί  
από το 2021! 

Το «παρών» στην Καλοκαιρινή Γιορτή των παιδιών 
της «ΑΡΩΓΗΣ» έδωσε και η ιδρύτριά της, Βίκυ Έλιοτ 
που χειροκρότησε θερμά τα παιδιά για την λαμπερή εκ-
δήλωση, τους ευχήθηκε καλό καλοκαίρι και συνεχάρη 
την πρόεδρο Μαρία Μπούκη και όλους τους ανθρώ-
πους του κέντρου για την αξιοθαύμαστη δουλειά τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του  ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ.κ Αθηναγόρας, ο π. Ιωάννης Ράπτης Αρχι-
μανδρίτης και Προϊστάμενος Αγ. Βλασίου Αχαρνών, 
η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, οι βου-
λευτές Βασίλης Οικονόμου ΝΔ και Μαρία Απατζίδη 
ΜΕΡΑ 25, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής 
Αττικής και Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτρο-
πής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Σμέρος, οι Αντι-
δήμαρχοι και πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου Αχαρνών καθώς και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «ΑΡΩΓΗΣ», ενώ παρευρέθηκε και ο 
επίτιμος δημότης Αχαρνών, Δημοτικός Σύμβουλος Λε-
μεσού Άριστος Αριστείδου. 
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 Σπύρος Βάθης: Να ονομαστεί 
η πλατεία Δημαρχείου σε 

“Στρατηγού Ιωάννη Στριφτού” 

Με αφορμή τα 100 χρόνια από 
την Μικρασιατική καταστρο-
φή (1922-2022) ο Αντιπρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αχαρνών Σπύρος Βάθης 
πρότεινε την ονοματοδοσία 
της πλατείας του δημαρχιακού 
μεγάρου σε “Στρατηγού Ιω-
άννη Στριφτού”. Ο Στρατηγός 
Ι. Στριφτός συνέβαλε τα μέ-

γιστα τότε ενώ είναι γνωστό 
πως δεκάδες παιδιά του Δήμου 
Αχαρνών κάθε χρόνο σπου-
δάζουν μέσω των υποτροφιών 
“Ροδίας Στριφτού” που 
αποτελεί κομμάτι του 
Κληροδοτήματος 
Στριφτού. 
Ο στρατηγός Ιω-

άννης Στριφτός 
πέθανε στις  18-
2-1944. Ετά-
φη στο παλαιό 
Νεκροταφείο 
Αχαρνών, εκεί 
όπου έχουν τα-
φεί οι κόρες του 
Στρατηγού Αι-
κατερίνη (Τιτίκα) 
Σύζυγος Εμ. Κρι-
αρά και Ροδία και η 
γυναίκα του Μαρία.
Η Ροδία Στριφτού πέθανε 

το έτος 1998. Μετά το θάνατό 
της το 1998 άφησε την μεγά-
λη  ακίνητη περιουσία της στο 

Δήμο Αχαρνών και την κινητή    
(στρατιωτικά ενθύμια, πίνακες 
κ.α.) στην Ιστορική και Λαο-
γραφική Εταιρεία Αχαρνών.

Ο Σπύρος Βάθης πρότεινε 
λοιπόν την ονοματοδο-

σία της πλατείας Δη-
μαρχείου στη μνή-

μη το Στρατηγού 
η οποία να συνο-
δευτεί από μία 
ιδιαίτερη εκδή-
λωση με σκοπό 
οι νεότερες γε-
νιές να μάθουν 
την ιστορία τόσο 
ξεχωριστών προ-

σωπικοτήτων που 
ακόμη και μετά 

θάνατο προσφέρουν 
στην πατρίδα και στον 

τόπο τους. 
Αναμένεται να δούμε αν τελι-

κά θα έρθει το θέμα προς συζή-
τηση και ψήφιση από το σώμα 
του δημοτικού συμβουλίου. 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“ΧΑΡΑΥΓΗ”
Γ. ΣΟΥΡΗ 3 ΤΚ 13673

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Δ.Σ. του συλλόγου Χαραυγής που 

προήλθε από τις εκλογές της 05/06/2022 
ευχαριστεί θερμά όλους τους πολίτες της 
Χαραυγής και θα κάνει τα δέοντα για το 

καλό της περιοχής.

Τα γραφεία είναι ανοιχτά κάθε Δευτέρα 
και Πέμπτη 18:00 – 20:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΦΥΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΝΟΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ: ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Είναι ένας από τους νεότερους 
στην πολιτική σκηνή. Τον επέλε-
ξε προσωπικά η αείμνηστη Φώφη 
Γεννηματά για Γενικό Γραμματέα 
του ιστορικού κινήματος του ΠΑ-
ΣΟΚ, καθώς είδε στα μάτια του το 
πάθος για προσφορά και αλλαγή 
ουσιαστική. Ο λόγος για τον Γενι-
κό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Μανώλη 
Χριστοδουλάκη. Ο Μανώλης Χρι-
στοδουλάκης θα είναι Υποψήφιος 
Βουλευτής στην εκλογική περιφέ-
ρεια της Ανατολική Αττικής. Με 
αφορμή αυτή την είδηση θελήσα-
με να μάθουμε καλύτερα και φυ-
σικά να σας παρουσιάσουμε τον 
νεότερο, μέχρις στιγμής τουλάχι-
στον, υποψήφιο της Αν. Αττικής! 

Κύριε Χριστοδουλάκη σας καλωσορίζουμε 
στην PARNES NEWS. Για όσους δεν γνωρί-
ζουν θα είστε, όπως διαφαίνεται μέχρι στιγ-
μής τουλάχιστον, ο νεότερος Υποψήφιος Βου-
λευτής Αν. Αττικής με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο 
νεότερος Γενικός Γραμματέας του ιστορικού 
κινήματος! Πως αισθάνεστε γι’ αυτό; Ο πολι-
τικός και μη κόσμος αγκαλιάζει τους νέους; 
Ήταν μια μοναδική τιμή, μια τεράστια ευθύνη 

για την οποία κάνω πάντα τον απολογισμό απέ-
ναντι στην Φώφη Γεννηματά που με πρότεινε 
και στα δεκάδες χιλιάδες μέλη του κόμματος που 
άνοιξαν την πιο θερμή τους αγκαλιά. Είχαμε δει 
για πολλά χρόνια ένα πολιτικό σύστημα το οποίο 
λειτουργούσε με αποκλεισμούς της νεότερης γε-
νιάς. Το χειρότερο όμως είναι ότι προσπαθούσε 
να αφομοιώσει τον ριζοσπαστισμό της και να την 
κανονικοποιήσει στα μέτρα του. Αυτό, συνέβη σε 
πολλές περιπτώσεις και έχουν ευθύνη και οι νεό-
τεροι διότι το επέτρεψαν. Είμαι από αυτούς που 
πιστεύω στην δύναμη των νέων ανθρώπων στην 
πολιτική αλλά πιστεύω και στην δυναμική των 
νέων ιδεών. Η ανανέωση πρέπει να συνδυάζεται 
με την φρεσκάδα και τον ριζοσπαστισμό των ιδε-
ών και των αξιών. Φυσικά, όχι με όρους διαγε-
νεακής αντιπαράθεσης, αλλά πάντα σε απόλυτη 
αρμονία με την χρήσιμη γνώση και την εμπειρία 
των ανθρώπων μας που έχουν δώσει μάχες, που 
ήταν και είναι πάντα παρόντες στα δύσκολα.
 Η αείμνηστη Φώφη Γεννήματα στήριζε 

τους νέους και το απέδειξε με το να προτείνει 
έναν 30αρη για την θέση του Γραμματέα της 
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Η Φώφη 
έφυγε πριν λίγους μήνες αφήνοντας δυσανα-
πλήρωτο κενό, η σχέση σας ήταν στενή. Τι θα 
λέγατε για εκείνη σήμερα;

Υπάρχει ακόμα και τώρα μια συναισθηματική 
φόρτιση σε όλους όσους βρεθήκαμε πολύ κο-
ντά της. Έχουμε χρέος να μιλήσουμε γι αυτήν. 
Της το χρωστάμε και της το χρωστάω. Η Φώφη 
Γεννηματά ήταν και είναι ένας φάρος αξιών. 
Δεν κράτησε απλά την παράταξη στα δύσκολα, 
κράτησε και όλους εμάς. Μας έμαθε ότι αξίζει 
να παλεύεις για αξίες, ότι η πολιτική δεν είναι 

συναλλαγή, διαπραγμάτευση και παρασιτισμός.  
Να μην κάνεις ποτέ πίσω στις αρχές σου, να μην 
υποχωρείς ποτέ από την ευθύνη σου. Μας ενέ-
πνευσε με το ήθος της, την συνέπεια της, το όρα-
μα της για την πατρίδα και την κοινωνία. Ήταν 
αυτή η στόφα που κάνει την διαφορά μεταξύ 
των οραματικών πολιτικών που μένουν για πά-
ντα στις καρδιές των ανθρώπων και αυτών που 
τσουβαλιάζονται στη λήθη της Ιστορίας.

 Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο σημερινός Πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έχει αρχίσει 
να συσπειρώνει τα μέλη και τους φίλους του 
κινήματος. Εσείς τι βλέπετε στο πρόσωπό 
του;
Σε μια συγκλονιστική πολιτική στιγμή, εκα-

τοντάδες χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες με την 
συμμετοχή τους έδωσαν ισχυρό μήνυμα ανανέ-
ωσης στο επίπεδο των προσώπων αλλά και των 
ιδεών. Να προχωρήσουμε μπροστά, να πάμε την 
παράταξη που άλλαξε την Ελλάδα πιο ψηλά, να 
αλλάξουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Θα 
είμαστε μαζί στην προσπάθεια αυτή ενωμένοι, 
με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη που έχει αυτή 
την  ισχυρή εντολή. Τα μηνύματα απ όλη την 
Ελλάδα είναι πολύ αισιόδοξα. Οι πολίτες μας 
δείχνουν ξανά την εμπιστοσύνη τους και το με-
γάλο μας χρέος είναι να μη τους διαψεύσουμε.

Μανώλης Χριστοδουλάκης: Θέλω να 
πείσω τους πολίτες της Ανατολικής 

Αττικής ότι μπορώ να γίνω η φωνή τους

“Η ανανέωση να 
συνδυάζεται με τον 

ριζοσπαστισμό των ιδεών 
& των αξιών”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
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 Κύριε Χριστοδουλάκη γνωρίζουμε πως η 
πρόθεση σας είναι να είστε υποψήφιος βου-
λευτής στην Ανατολική Αττική. Σε μία μεγά-
λη εκλογική περιφέρεια γεωγραφικά, αλλά 
και με μεγάλες αντιθέσεις. Από τις μέχρι 
τώρα συζητήσεις σας με πολίτες που γνωρί-
ζουμε πως κάνετε καθημερινά, ποια είναι η 
εικόνα που έχετε; Ποια είναι τα προβλήματα 
που χρίζουν άμεσης λύσης και ποιες οι παρεμ-
βάσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει από την 
πολιτεία;
Η Ανατολική Αττική είναι μια περιφέρεια με 

παρά πολλές προκλήσεις. Με τεράστια οικιστική 
και πληθυσμιακή ανάπτυξη, με δύο από τα με-
γαλύτερα λιμάνια της χώρας, το αεροδρόμιο, με 
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα, 
πρωτογενή παραγωγή και αναπτυξιακή προο-
πτική. Αλλά και με προβλήματα που αποζητούν 
λύσεις. Που αφορούν κρίσιμες υποδομές, σοβα-
ρά θέματα εγκληματικότητας και ασφαλείας που 
πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στον αγώ-
να για κοινωνική ευημερία, ζητήματα ευκαιριών 
και κοινωνικής προστασίας σε λαϊκές γειτονιές, 
θέματα που αφορούν την αξιοπρεπή παροχή υπη-
ρεσιών υγείας, το οδικό δίκτυο, τα μέσα σταθε-
ρής τροχιάς, τις συγκοινωνίες, θέματα όπως το 
οικιστικό, το χωροταξικό και το δασικό, θέματα 

πολιτικής προστασίας και πολλά άλλα.
Στην καρδιά της Αττικής, οι συμπολίτες μας 

θέλουν να νιώσουν ότι δεν υπάρχουν περιοχές 
και πολίτες δύο ταχυτήτων. Ότι είμαστε ξανά 
δίπλα τους, ότι υπάρχει λόγος να εμπιστευτούν 
ξανά την πολιτική και την ενασχόληση με τα 
κοινά. Έχουμε, λοιπόν, πολλές μάχες να δώσου-
με μπροστά μας.
Κύριε Χριστοδουλάκη οι Αχαρνές έχουν την 

πρωτιά όσο αφορά το νεανικό πληθυσμό. Τι 
θα απαντούσατε λοιπόν σε ένα νέο της περιο-

χής που θα σας ρωτούσε γιατί να ψηφίσω ΠΑ-
ΣΟΚ και κυρίως Μανώλη Χριστοδουλάκη;
Είμαι ένας από αυτούς. Έχω τις ίδιες αγωνίες, 

γνωρίζω και συναισθάνομαι τους προβληματι-
σμούς τους. Όμως αυτό δεν αρκεί. Το στοίχημα 
μου είναι να τους πείσω ότι μπορώ και να τους 
εκφράσω, να γίνω η φωνή τους. Θέλω να σας 
πω όμως, με αφορμή την ερώτηση σας, ότι για 
μένα το πιο κρίσιμο, η φιλοδοξία μου και η αγω-
νία μου είναι γίνω η φωνή όλων των πολιτών 
αυτής της μεγάλης περιφέρειας, ανεξαρτήτως 
ηλικίας. Να τους πείσω ότι μπορώ να γίνω. Το 
λέω αυτό και γενικότερα γιατί το πολιτικό σύ-
στημα υπέφερε αρκετά από πολιτικούς και λο-
γικές που εκπροσωπούσαν ομάδες ή υποομάδες. 
Είναι αυτό που οδήγησε σε πολιτικούς που στο 
τέλος εκπροσωπούσαν με πελατειακή λογική 

μόνο αυτούς από τους οποίους είχαν συμφέρον. 
Είναι η ώρα να τελειώνουμε με αυτές τις λογικές 
και τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος. 
Τα τελευταία δέκα χρόνια είχαμε κόμματα και 
πολιτικούς που προσπαθούσαν να στήσουν κοι-
νωνικούς ακόμα και ηλικιακούς αυτοματισμούς. 
Θέλουμε πολιτικές για το σύνολο της κοινωνί-
ας, χρειαζόμαστε πολιτικές που θα στηρίζουν 
την διαγενεακή αλληλεγγύη. Και κυρίως, που 
θα κερδίσουν ξανά τη χαμένη εμπιστοσύνη των 
ανθρώπων που αγωνιούν. Που ελπίζουν σε ένα 
καλύτερο αύριο.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης γεννήθηκε στις 
11 Μαρτίου του 1991 στην Αθήνα.
Πήγε σχολείο στο Μαρούσι, όπου αποφοίτησε 

το 2008 με γενικό βαθμό πρόσβασης 19,72, με 
την Υποτροφία «EUROBANK EFG Ανώτερου 
βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση» και Τιμητικό Έπαινο από τη Νομαρχία Αθη-
νών.
Με 19.776 μόρια μπήκε 7ος στη Σχολή Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2013, με κατεύ-
θυνση το Λογισμικό, τα Υπολογιστικά Συστήμα-
τα και τη Βιοϊατρική, με τελικό βαθμό 9,12/10. 
Η Διπλωματική του Εργασία στο Εργαστήριο 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με θέμα “Σχεδιασμός 
&Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού 
Φάκελου Υγείας Ασθενούς για Κατανεμημένα 
Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομεί-
ων Βασισμένου στις Τεχνολογίες WEB”.
Στη διάρκεια των σπουδών του διετέλεσε Γραμ-

ματέας της ΠΑΣΠ ΗΜΜΥ από το 2010 μέχρι το 
2013 και Γραμματέας της ΠΑΣΠ ΕΜΠ από το 
2011 μέχρι το 2013. Παράλληλα, διετέλεσε μέ-
λος της Συγκλήτου του ΕΜΠ, μέλος του Δ.Σ. της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εκπρό-
σωπος της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος.
Από το 2010 μέχρι το 2013 είχε παράλληλη ενα-

σχόληση – με τη μορφή πρακτικής άσκησης – σε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα υλοποίη-
σης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημά-
των νοσηλευτικών μονάδων, ανάπτυξης συστή-
ματος κωδικοποιησης ΚΕΝ/DRG για το ΕΣΥ, 
μελέτης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για 
μεταμοσχεύσεις και δωρεές οργάνων, ανάπτυξης 
του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, συστημάτων 
Τηλεϊατρικής παρακολούθησης και καθορισμού 
προδιαγραφών για το esy.net.
Το 2013 ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές του σπου-

δές στο London School of Economics, με τίτλο 
«Πολιτικές Επιστήμες και Πολιτική Οικονομία», 
τις οποίες ολοκλήρωσε το 2014 με «Distinction». 
Η Διπλωματική του Εργασία είχε τίτλο «Η απο-
τελεσματικότητα της συγχώνευσης των Ελλη-
νικών Δήμων ως προς τα δημοσιονομικά τους 
μεγέθη: Η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»» 
(“The effectiveness of the merger reform on the 
financial measures of Greek Municipalities: The 
“Kallikratis” Reform”).
Από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο 

του 2015 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία.
Από τον Ιούνιο του 2015 εργάζεται στην 

Datamed SA, αρχικά ως Project Manager σε έργα 

Ιατρικής Πληροφορικής (ΟΠΣΥ Πελοποννήσου, 
Β’ Αττικής, Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας Κύπρου, Ψηφιοποίηση ΠΦΥ 
ΗΔΙΚΑ, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσε-
ων, Εθνικό Μητρώο Παχυσαρκίας, Τηλεϊατρική 
Υποστήριξη, Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας Κύ-
πρου), απότο 2017 ως Project Office Director, 
και από τον Απρίλιο του 2018 ως Αντιπρόεδρος 
της εταιρίας και Σύμβουλος Διοίκησης, με αντι-
κείμενο τις διεθνείς συνεργασίες και τη δραστη-
ριότητα της εκτός Ελλάδας.
Από το 2017, είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στη 

Βιοϊατρική Τεχνολογία και τις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες Υγείας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο, με αντικείμενο διατριβής «Μοντέλο ψη-
φιοποίησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας στην Ελλάδα».
Από τον Απρίλιο του 2018, είναι Γραμματέας 

του Κινήματος Αλλαγής, έχοντας την τιμή στο 
Έκτακτο Συνέδριο του Μαρτίου του 2019 να 
εκλεγεί πρώτος στην Κεντρική Πολιτική Επιτρο-
πή και στη συνέχεια εκ νέου Γραμματέας. Στις 
εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019 συμ-
μετείχε στην τελευταία τιμητική θέση του ψη-
φοδελτίου Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής. 
Από το Νοέμβριο του 2019 διατελεί και Γραμμα-
τέας του ΠΑΣΟΚ, σε συνέχεια των αποφάσεων 
του Έκτακτου Συνεδρίου του.

Who is who?

“Η πολιτική δεν 
είναι συναλλαγή, 

διαπραγμάτευση & 
παρασιτισμός”
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Παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των 
Ναρκωτικών, οι φορείς αντιμετώπισης των εξαρτή-
σεων αξιοποίησαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν σε 
ένα ευρύτερο κοινό την ανάγκη να σταθούμε απένα-
ντι στην ουσιοεξάρτηση και δίπλα στους ουσιοεξαρ-
τημένους. Αναγνωρίσαμε για άλλη μια φορά την αξία 
της πρόληψης κάθε είδους εξάρτησης και επενδύσαμε 
στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξι-
οτήτων, στην προαγωγή μιας υγιούς ψυχοκοινωνικής 
ανάπτυξης των παιδιών, των εφήβων και των νέων, 
ώστε να αποτραπεί η οποιαδήποτε εμπλοκή τους με τις 
εξαρτήσεις.

Στη Διέξοδο, το  Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτή-

σεων και  Προαγωγής της Ψυχοκοινω-
νικής Υγείας Δήμου Αχαρνών, έκλεισε 
20 Χρόνια δράσεων ενημέρωσης, ευαι-
σθητοποίησης, εκπαίδευσης, συμβουλευ-
τικής, στους μαθητές, τους γονείς, τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και κάθε μέλος της 
ευρύτερης κοινότητας.

Γιορτάσαμε τα 20 χρόνια μας, στον 
προαύλιο χώρο του 7ου Γενικού Λυκεί-
ου Αχαρνών, με μια δράση ευαισθητοποίησης της νε-
ολαίας με προσκεκλημένους τους δημοφιλείς στο νεα-
νικό κοινό WNCfam! Το συγκρότημα WNCfam, έχει 
καταφέρει αυτή την στιγμή να αριθμεί πάνω από 250 

τραγούδια, ανάμεσα στα οποία και 4 
εξαιρετικά solo albums, με πιο πρό-
σφατα αυτά των Marseaux («κόρη.», 
2019 και «chica», 2021) και Brando 
(«Δεσμοί Αίματος», 2020) με τα 
οποία κατάφεραν να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον ατόμων από κάθε ηλικία 
και μουσικό background. Τη δράση 
άνοιξαν η Sandy Αμανατίδη και η 

Όλγα Καραγιάννη.
Η δράση μας υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ορ-

γανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και την 
υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών.

Μεγάλη συναυλία από τη Διέξοδο για 
τα 20 χρόνια δράσεων και ενημέρωσης
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Δεν σταματά τις εκπλήξεις ο Δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός και στο επίπεδο του πολιτισμού και της ψυχαγω-
γίας. Με το άνοιγμα μετά την πανδημία ο Δήμος και 
η ΔΗΚΕΑ ξεκίνησαν τη διοργάνωση εορταστικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τελευταίο στη σειρά 
χρονολογικά είναι η πρώτη έκδοση ενός νέου φεστι-
βάλ με τον τίτλο 1oAcharnes City Festival. Πρόκει-
ται για μια διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην πλατεία του Δημαρχιακού Μεγάρου και στην 
οδό Μπόσδα, η οποία για τέσσερις μέρες γέμισε με 
τα κιόσκια των παραγωγών. Πρόκειται για μια διορ-
γάνωση η οποία περιλαμβάνει την έκθεση αγροτικών 
και τοπικών προϊόντων, σε συνδυασμό με μια σειρά 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου πρόκει-
ται για την έναρξη μιας πολύ φιλόδοξης προσπάθει-
ας, η οποία ήδη από τον επόμενο χρόνο θα έχει πιο 
εμπλουτισμένη μορφή. Άλλωστε η επιτυχία αυτής της 
πρώτης φοράς ανοίγει τον δρόμο για σχέδια και ακόμη 
πιο πλούσιο πρόγραμμα. Μάλιστα έχει ήδη γίνει ένας 
πρωταρχικός σχεδιασμός για ακόμη μεγαλύτερη γκά-
μα παραγωγών, για θεματικές και κατηγοριοποίηση. 
Πάντως τα σχόλια όσων έδωσαν το παρών στο φε-

στιβάλ κατά τις τέσσερις αυτές μέρες ήταν ιδιαίτερα 
θετικά, ενώ ενθουσιασμός υπήρξε και για το πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός έχει δώσει σε όλους τους συνεργάτες του σαφείς 
κατευθύνσεις για δράσεις και εκδηλώσεις που θα 
ενισχύσουν την εξωστρέφεια του Δήμου, που θα τον 
προβάλλουν έξω από τα σύνορά του και θα βοηθή-
σουν τον κόσμο να ψυχαγωγηθεί και να διασκεδάσει 
μετά από μια διετία περιορισμών.   

1ο Acharnes City Festival: Με απόλυτη επιτυ-
χία η έναρξη ενός νέου θεσμού για τις Αχαρνές 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο 
Δήμος Αχαρνών και η Δημοτική Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών 
- ΔΗΚΕΑ προγραμματίζουν προβολές 
κάθε εβδομάδα σε όλες τις γειτονιές της 
πόλης. 

Με Ελεύθερη Είσοδο σε κάθε προ-
βολή για όλους, το φετινό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει κινηματογραφικές επι-
τυχίες, ταινίες πρώτης προβολής και 
παιδικές ταινίες που θα γεμίσουν τα 
καλοκαιρινά μας βράδια με λάμψη και 
μαγεία. 

Οι προβολές ξεκίνησαν το διήμερο 
25-26 Ιουνίου από το θεατράκι Θρακο-
μακεδόνων ενώ ακολούθησαν επιτυχη-
μένες προβολές και στο προαύλιο του 
Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Οι Βραδιές Κινηματογράφου επέστρεψαν 
και φέτος στις… γειτονιές των Αχαρνών
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Μύρισε καλοκαίρι σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς Άνω Λιοσίων

Με καλοκαιρινές γιορτές που περιλάμβαναν μουσικοθεα-
τρικές παραστάσεις και άλλα όμορφα δρώμενα, αποχαιρέ-
τησαν τη σχολική χρονιά που φεύγει όλοι οι Παιδικοί Σταθ-
μοί των Άνω Λιοσίων.

Λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού και προκειμένου 
να μην δημιουργηθεί συνωστισμός οι καλοκαιρινές εκδηλώ-
σεις στήθηκαν ξεχωριστά σε κάθε Παιδικό Σταθμό, χωρίς 
όμως να στερήσουν από τα μικρά και τους γονείς τους, την 
χαρά της γιορτής.

Έτσι οι μικροί μαθητές στους κατάμεστους κήπους των 
Παιδικών Σταθμών τους είχαν την ευκαιρία να παρουσιά-
σουν όμορφα σκετς που είχαν άρωμα, χρώμα και γεύσεις 
καλοκαιριού!

Όλες οι γιορτές περιλάμβαναν παραμυθένιο μπουφέ με 
γλυκές και αλμυρές γεύσεις ενώ στα παιδιά δόθηκαν ανα-
μνηστικά πολύχρωμα χειροποίητα δώρα. Την ικανοποίησή 
τους για την οργάνωση και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών 
εξέφρασαν γονείς οι οποίοι συνεχάρησαν θερμά τον Πρόε-
δρο των Παιδικών Σταθμών Παναγιώτη Καμαρινόπουλο τις 
παιδαγωγούς και το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών.

Ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων Πανα-
γιώτης Καμαρινόπουλος, ευχαρίστησε τους γονείς για την 
εμπιστοσύνη τους, συνεχάρη το εκπαιδευτικό προσωπικό 

για τη συνέπεια στο έργο τους και την αγάπη τους στα παι-
διά και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση των αδιάλειπτων προ-
σπαθειών της Διοίκησης για την περαιτέρω αναβάθμιση των 
υπηρεσιών αλλά και των υποδομών στους παιδικούς σταθ-
μού του Δήμου.

“Κάνουμε διαρκείς προσπάθειες με μόνο στόχο να μεγα-
λώσουμε το χαμόγελο των παιδιών μας. Είμαστε τυχεροί 
που έχουμε Δήμαρχο το Χρήστο Παππού ο οποίος ακούει 

τα προβλήματά μας, δίνει λύσεις και όποτε τον χρειαστούμε 
είναι πάντα δίπλα μας. Περάσαμε δύσκολα χρόνια με την 
πανδημία εύχομαι από δω και στο εξής να επανέλθουμε 
στους παλιούς μας ρυθμούς ” υπογράμμισε ο Παναγιώτης 
Καμαρινόπουλος και ευχήθηκε καλό καλοκαίρι σε όλους.

Σε όσες γιορτές κατάφερε, παρέστη και ο Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς ο οποίος συνομίλησε με γονείς και παιδαγω-
γούς και ευχήθηκε καλό καλοκαίρι με υγεία, χαρά και χαμόγελο.

Όμορφες εκπλήξεις περίμεναν τα μικρά των Παιδικών 
Σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Φυλής για την παιδαγω-
γική χρονιά που φτάνει στο τέλος της.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου τους Δημήτρη Πουλιάση 
τα μικρά του Α και Β Παιδικών Σταθμών λίγες μέρες μετά 
την καλοκαιρινή τους γιορτή, παρέλαβαν και τα καλοκαιρι-
νά τους δώρα, που θα τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στην 
παραλία, όπως σωσίβια και άλλα παιχνίδια της θάλασσας.

Η έκπληξη περιλάμβανε επίσης εξαίσιες χειροποίητες κα-

τασκευές με θέμα το καλοκαίρι.
«Μετά τη δύσκολη περίοδο που βιώσαμε όλοι μας με την 

πανδημία και ιδιαίτερα τα παιδιά, το φετινό καλοκαίρι γεν-
νά σε όλους μας προσδοκίες για αποδράσεις κοντά στη θά-
λασσα. Έτσι θελήσαμε να προσφέρουμε στα παιδιά γι’ αυ-
τές τις στιγμές συμβολικά δώρα που θα τα συντροφέψουν 
στα παιχνίδια τους στις παραλίες και στην άμμο», υπο-
γράμμισε ο Δημήτρης Πουλιάσης, προσθέτοντας: «Ευχή 
δική μου και του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού που 
στηρίζει την κάθε μας 
πρωτοβουλία για την 
ασφάλεια, την πρόοδο 
και τη χαρά, των παιδι-
ών μας, είναι εκείνα και 
οι οικογένειες τους, να 
έχουν ένα όμορφο καλο-
καίρι γεμάτο υγεία και 
ξέγνοιαστες στιγμές».

Εκπλήξεις και καλοκαιρινά δώρα στους Παιδικούς 
Σταθμούς της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής 
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Ανάδειξη του Δήμου Φυλής σε εναλλακτικό 
τουριστικό προορισμό προανήγγειλε η Πρόεδρος 

του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου

Ενθουσιασμένη με όσα άκουσε και είδε δήλωσε η 
Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
(ΕΟΤ) κ. Άντζελα Γκερέκου κατά την επίσκεψη 
της στον Δήμο Φυλής το μεσημέρι της Τρίτης 28 
Ιουνίου 2022.
Η κ. Γκερέκου, επισκέφθηκε τον Δήμο Φυλής 

συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννη Χατζη-
θεοδοσίου όπου και πραγματοποίησαν συνάντηση 
ενημέρωσης και συνεργασίας με τον Δήμαρχο Φυ-
λής Χρήστο Παππού.
Η Πρόεδρος του ΕΟΤ κατά τη συνάντηση πα-

ρακολούθησε ένα ολιγόλεπτο βίντεο τουριστικής 
προβολής του Δήμου Φυλής και παρέλαβε μια πε-
ριεκτική πρόταση για την ανάδειξη του Δήμου Φυ-
λής σε τουριστικό προορισμό της Αττικής.
Η κ. Άντζελα Γκερέκου κατά τη λήξη της συνερ-

γασίας εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τις “απί-
θανες” όπως τις χαρακτήρισε κρυμμένες ομορφιές 
του Δήμου Φυλής που μπορούν να την αναδείξουν 
ως έναν κορυφαίο προορισμό της Αττικής για διά-
φορα είδη τουρισμού όπως: Αθλητικό (με τις μο-
ναδικές αναρριχητικές του πίστες και τα μονοπά-
τια της Πάρνηθας ) , Θρησκευτικό, Ιστορικό και 
Πολιτιστικό. Αναφέρθηκε επίσης στο μοναδικό 
οικοσύστημα, τη βιοποικιλότητα και τον δασικό 
πλούτο της Δυτικής Πάρνηθας, επισημαίνοντας 
πως η βούληση της για συνεργασία είναι θετική 
και θα την καταθέσει στον ΕΟΤ, με συγκεκριμέ-
νη πρόταση. “Θα προχωρήσουμε βήμα – βήμα με 
στόχο να δοθεί νέα ώθηση στον τόπο και να αλ-
λάξει το Brand Name του Δήμου Φυλής” τόνισε 
χαρακτηριστικά.
Η Πρόεδρος εξάλλου εξέφρασε την πρόθεσή της, 

να επισκεφθεί ξανά τον Δήμο Φυλής προκειμένου 
να δει και να βιώσει από κοντά αυτά που είδε.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώ-

σεις του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, ο 
οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία 
θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου 
προς όφελος των Δημοτών και των Επιχειρήσεων.
Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς από την πλευρά 

του, καλωσόρισε τους Προέδρους του ΕΟΤ και 
του Επιμελητηρίου, επισημαίνοντας πως ο Δήμος 

Φυλής είναι έτοιμος να στηρίξει κάθε προσπάθεια 
και συνεργασία που θα συμβάλει στην ουσιαστι-
κή ανάπτυξή και στην ανάδειξή του, κυρίως γιατί 
αυτό αξίζει στους Πολίτες και στην Ιστορία του 
τόπου.
Στην συνάντηση εργασίας συμμετείχαν επίσης, 

καταθέτοντας τις δικές τους απόψεις και προτά-
σεις, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τουριστικής Προ-
βολής Γιώργος Αβράμης, η Αντιδήμαρχος Φυλής 
Ελένη Λιάκου και ο Πρόεδρος Αθλητισμού – Πο-
λιτισμού Γιώργος Μαυροειδής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Άντζελα Γκερέκου 

είχε εγκάρδια συνομιλία με εργαζόμενους του Δή-
μου οι οποίοι και της επιφύλαξαν θερμή υποδοχή! 
Κάτι που πραγματικά της άξιζε, καθώς υπήρξε ιδι-
αίτερα προσηνής κι ευγενική με όλους όσους συνά-
ντησε κατά την επίσκεψή της. Στο τέλος μάλιστα, 
ζήτησε να φωτογραφηθεί και με τις συνεργάτιδες 
του Γραφείου Δημάρχου Φυλής, επισημαίνοντας 
πως οι γυναίκες, με τον δυναμισμό και την αποτε-
λεσματικότητά τους μπορούν να προσφέρουν πολ-
λά, σε όλους τους τομείς.
Η Πρόεδρος του ΕΟΤ υπέγραψε επίσης στο βι-

βλίο επισκεπτών ενώ παρέλαβε με ενθουσιασμό 
ένα συμβολικό αναμνηστικό δώρο, το Γιορντάνι 
της Αρβανίτικης φορεσιάς.
Το νέο ραντεβού για την έναρξη της συνεργασίας 

θα οριστεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και γίνει 
στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
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Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και 
βυζαντινής Μεγαλοπρέπειας 

τελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 
9 Ιουνίου 2022, ο Μέγας Αρχιερατι-
κός
Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγί-

ου Λουκά του Ιατρού στα Άνω Λι-
όσια, προεξάρχοντος του σεβασμιό-
τατου Μητροπολίτη κ.κ. Αθηναγόρα 
και παρουσία του Δημάρχου Φυλής 
Χρήστου Παππού. Τον εορταστικό 

τόνο στην λαμπρή τελετή στην οποία 
συμμετείχε μεγάλος αριθμός Ιερέ-
ων και πλήθος πιστών, έδωσε η Φι-
λαρμονική του Δήμου Φυλής καθώς 
και τα Κρητικόπουλα του Συλλόγου 
Κρητών Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου, 
που κράτησαν με περηφάνια την ει-
κόνα στους ώμους τους.
Μετά την λιτάνευση στους δρό-

μους της πόλης γύρω από τον Ιερό 
Ναό τελέστηκε η αρτοκλασία με τον 

Ποιμενάρχη Αθηναγόρα να δίνει το 
δικό του μήνυμα για τη δύσκολη πε-
ριόδου που διανύουμε, με την ευχή 
ο Άγιος Λουκάς να δίνει δύναμη σε 
όλο τον κόσμο για σωματική και ψυ-
χική υγεία. 
Στον μεγαλόπρεπο Εσπερινό που 

συντόνισε με κάθε λεπτομέρεια ο 
Αρχιερατικός Προϊστάμενος Φυλής 
Αρχιμανδρίτης π. Τίτου Χρήστου, 
συμμετείχαν εκτός από τον Δήμαρχο-

Φυλής Χρήστο Παππού, ο Αντιπρό-
εδρος της Βουλής Θανάσης Μπού-
ρας, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής 
Ευάγγελος Λιάκος, ο πρώην Γενικός 
Διευθυντής του ΕΑΓΜΕ Ανδρέας 
Τσώκος, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι 
Νομικών Προσώπων του Δήμου Φυ-
λής, Αναπληρωτές Δήμαρχοι, μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου κι εκ-
πρόσωποι Κοινωνικών και Πολιτι-
στικών Φορέων του τόπου.

Κοσμοσυρροή και Μεγαλοπρέπεια στον εορτασμό 
του Αγίου Λουκά του Ιατρού Άνω Λιοσίων
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Νέο βραβείο απονεμήθηκε στο Δήμο Φυλής 
για τις πρωτοβουλίες του στα ενεργειακά

Μια ακόμα διάκριση, για την προσπάθειά του στα ενερ-
γειακά, απέσπασε ο Δήμος Φυλής: Τιμήθηκε στα βραβεία 
βιωσιμότητας 2022 (bravo sustainability awards 2022) για 
το πρόγραμμα ενεργειακής αυτοτέλειας που εφαρμόζει. 
Το σχετικό αναμνηστικό δίπλωμα απένειμε στο Δήμαρχο 
Χρήστο Παππού ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ) Κωνσταντίνος Αραβώσης, 
στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα της Πέμπτης, 23 Ιουνίου 2022, στην Παλιά Βουλή.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, εν μέσω συνεργατών του, 
ο Χρήστος Παππούς ανέφερε ότι η ενεργειακή αυτοτέλεια 
αποτελεί για το Δήμο στρατηγικό στόχο, που προέκυψε 
από το ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. 
Πρόσθεσε ότι παράλληλος στόχος είναι και η υδρολογική 
αυτοτέλεια, μέσω της αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων, 
για την τροφοδοσία του ιδιόκτητου δικτύου ύδρευσης που 
διαθέτει ο Δήμος. “Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
στη χωματερή και στα δημοτικά κτίρια θα μειώσουμε το 
ενεργειακό κόστος του Δήμου και θα εξασφαλίσουμε δω-
ρεάν ρεύμα, πρώτα στα ευάλωτα νοικοκυριά κι εν συνεχεία 
σε όλους τους συνδημότες μας”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις παράλληλες οικολογικές 
πρωτοβουλίες του Δήμου, όπως ο εκσυγχρονισμός του δι-
κτύου ύδρευσης για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος 
και η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας από το δάσος 
της Πάρνηθας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τη 
σχετική πρωτοβουλία επιβεβαίωσε και ο Γενικός Γραμμα-
τέας Δασών, ο οποίος, εγκωμίασε, επίσης, το σύνολο των 
δράσεων του Δήμου Φυλής στα ενεργειακά.

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά, από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, το μεγάλο έργο που αφορά 
στην αναμόρφωση και την αναβάθμιση των προαύλιων 
χώρων σε σχολεία και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων 
του Δήμου Φυλής.

 Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που περιλαμβά-
νει την κατασκευή νέων ασφαλών γηπέδων μπάσκετ όπου 
δεν υπάρχουν αλλά και την ανακατασκευή και συντήρη-
ση των υφιστάμενων αθλητικών ψυχαγωγικών υποδομών 
στους προαύλιους χώρους των σχολείων. Ήδη σε έξι σχο-
λεία έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και έπεται συνέχεια.

Συγκεκριμένα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων 
κατασκευάστηκε εξ αρχής ένα γήπεδο μπάσκετ, τοποθε-
τήθηκε ισχυρή περίφραξη ύψους έξι μέτρων και αντικα-
ταστάθηκαν οι φθαρμένες πλάκες στο προαύλιο.

Στο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων κατασκευάστηκε από την 
αρχή ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο τένις.

 Στο 1ο Δημοτικό σχολείο Ζεφυρίου έγινε πλήρης ανα-
κατασκευή των δυο γηπέδων μπάσκετ που υπήρχαν και 
κατασκευάστηκε εξ΄ αρχής και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 
ενώ ανυψώθηκαν τα τοιχία και κατασκευάστηκαν σκα-
λοπάτια ώστε να θωρακιστεί και από πλημμυρικά φαι-
νόμενα.

 Δύο ακόμη γήπεδα μπάσκετ κατασκευάστηκαν στο 1ο 
Γυμνάσιο Ζεφυρίου και στο ΓΕΛ Ζεφυρίου ενώ το δικό 
του υπερσύγχρονο και ασφαλές γήπεδο μπάσκετ απέκτη-
σε και το Δημοτικό Σχολείο Φυλής.

 “Μαζί με τους συναδέλφους από την Πρωτοβάθμια και 
τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Γιάννη Κρεμύδα 
και Νίκο Χατζητρακόσια αντίστοιχα, εργαζόμαστε με 
εντατικούς ρυθμούς, ώστε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Δημάρχου μας Χρήστου Παππού, να ολοκληρώσου-
με μέσα στο καλοκαίρι τις αναπλάσεις” υπογραμμίζει ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας.

“Μένουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας. Χρησιμοποι-
ούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και καθημερινά 
ολοκληρώνουμε και παραδίδουμε στους δημότες μας 
έργα που διευκολύνουν τη ζωή τους και βελτιώνουν την 
πόλη μας. Ο αύλειος χώρος του σχολείου είναι προέκταση 
της αίθουσας διδασκαλίας. Κάνουμε τον ελεύθερο χρόνο 
των παιδιών μας δημιουργικό και μετατρέπουμε τις αυ-
λές των σχολείων μας σε «κυψέλες» χαράς, ψυχαγωγίας 
και εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς και 
στα άλλα σχολεία” επισημαίνει ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς.

Πέντε νέα γήπεδα μπάσκετ, ένα ποδοσφαίρου 
& ένα τένις παραδίδει ο Δήμος Φυλής

Bravo 2022: Ο Δήμος 
Φυλής Πρεσβευτής 

Βιώσιμης Ανάπτυξης! 

Ευχαριστήρια επιστολή από τον θεσμό 
των βραβείων βιωσιμότητας 2022 (bravo 
sustainability awards 2022) όπου και διακρί-
θηκε για τις πρωτοβουλίες του, με στόχο την 
ενεργειακή αυτοτέλεια, έλαβε ο Δήμος Φυλής.
Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας 

στον Ετήσιο Κοινωνικό Διάλογο του Bravo 
2022 που αναπτύχθηκε με βάση τις πρωτοβου-
λίες που αναπτύσσονται από Φορείς, Επιχει-
ρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία Πο-
λιτών, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στη χώρα 
μας με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στα 
θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Φέτος, στον Θεσμό Bravo 2022 και ειδικό-

τερα στο Bravo Sustainability Dialogue & 
Awards 2022 συμμετείχαν 194 Οργανισμοί με 
365 Πρωτοβουλίες που αξιολογήθηκαν από 
170 αξιολογητές οι οποίοι συμμετείχαν στις 
επιτροπές Διαλόγου &Αξιολόγησης και διέ-
δρασαν 16.800 Ενεργοί Πολίτες οι οποίοι ενη-
μερώθηκαν , αξιολόγησαν και κατέγραψαν τις 
απόψεις τους. Παράλληλα, στο Bravo Schools 
2022 κατεγράφησαν 650 σχολικές προτάσεις 
για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου 
με τη συμμετοχή 20.229 μαθητών που μαζί 
με 32.000 Ενεργούς Πολίτες συνέβαλαν στην 
ενημέρωση και ενεργοποίηση των τοπικών 
κοινοτήτων τους .
Ως αναγνώριση της συμμετοχής σας στον 

Ετήσιο διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
Θεσμού Bravo 2022, σας στέλνουμε το σήμα 
του ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ γιατί:
• Είστε ένας Δήμος, που μέσα από τη δραστη-
ριότητά του προάγει τα θέματα της Υπεύθυ-
νης και Βιώσιμης Ανάπτυξης,
• Υλοποιείτε πρωτοβουλίες και δράσεις που 
προάγουν την αντιμετώπιση της Κλιματικής 
Αλλαγής, της κοινωνικής συνοχής και της 
Υπεύθυνης Οικονομικής Ανάπτυξης.
• Αποτελείτε μέρος του Βravo Δικτύου Ανταλ-
λαγής Γνώσης και Εμπειριών μέσω των επι-
τευγμάτων του Οργανισμού σας.
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Τον Οραματικό Στόχο της ανάπτυξης Μελισσουρ-
γίας στον Δήμο Φυλής που ανέκαθεν αποτελούσε 
παράδοση στη Χασιά και στα Άνω Λιόσια με μικρο 
παραγωγούς να  την τηρούν ευλαβικά μέχρι σήμερα, 
ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 
το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 σε Ημερίδα που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Δημοτική Κοινότητα Φυλής και 
στο Δημαρχείο “Νικόλαος Λιάκος” με θέμα: «Ενί-
σχυση της μελισσοκομίας και της προστασίας των 
μελισσών,  μέσω  της δημιουργίας μελισσοκομικών 
υποδομών και πάρκου βιοποικιλότητας» στον Δήμο 
Φυλής
Η Ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον 

φορέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και της Μελισσο-
κομικής Εταιρείας που εδρεύει στο ΒΙΟΠΑ Άνω 
Λιοσίων “ANEL STADARD”
Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς ανοίγοντας την 

εκδήλωση και καλωσορίζοντας τους Επιστήμονες, 
τους μελισσοκόμους αλλά και τον κόσμο που συμ-
μετείχε, σημείωσε ότι ένας από τους κυρίαρχους 
στόχους του είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς το-
μέα, με την προσέλκυση κι ενεργό συμμετοχή με-
λισσοπαραγωγών του τόπου και κατ’ επέκταση όλης 
τη Αττικής αλλά και τη δημιουργία κινήτρων και θέ-
σεων εργασίας για νέους ανθρώπους, που έχουν τη 
διάθεση να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία.
Πρόσθεσε επίσης ότι το Όραμα μπορεί να υλο-

ποιηθεί χάρις στη συνεργασία και την Τεχνογνω-
σία των Επιστημόνων της ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και 
της “ANEL STADARD”, που κατά τη διάρκεια της 
Ημερίδας παρουσίασαν τα ιδιαίτερα πετυχημένα μο-
ντέλα, δομές και δράσεις μελισσοκομίας που έχουν 
αναπτυχθεί στη Βόρεια Ελλάδα.
Σημαντικό ρόλο άλλωστε στο όλο εγχείρημα ανα-

μένεται να διαδραματίσει το Δασαρχείο Πάρνηθας 
που ήδη πραγματοποίησε τις πρώτες επαφές με το 
επιστημονικό δυναμικό της ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,  
κατά την επίσκεψή τους στη Φυλή.
Στην Ημερίδα βρέθηκαν κι απηύθυναν χαιρετι-

σμούς αλλά και τη βούληση να στηρίξουν το εγ-
χείρημα, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης 
Μπούρας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος 
Κώτσηρας, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής Ευάγγε-
λος Λιάκος και ο Α’ επιλαχών Βουλευτής Δυτικής 
Αττικής Σταμάτης Πουλής.
Εν συνεχεία,  η  Υπεύθυνη του εργαστηρίου και του 

ΒΒΚΚ, Διευθύντρια Ερευνών ΙΓΒΦΠ, ΕΛΓΟ- ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ Δρ. Ελένη Μαλούπα ανέπτυξε την άκρως 
ενδιαφέρουσα ομιλία της με θέμα: Προστασία, δι-

ατήρηση και αξιοποίηση των Ελληνικών ΑΦΦ και 
μικρών καρπών σε Βοτανικούς κήπους και πάρκα:  
μελέτες περίπτωσης.
Ο συντοπίτης μας Ελευθέριος Παντελάκης, Διευ-

θυντής της εταιρείας ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ε.Ε. &ΣΙΑ 
ΕΕ – ANEL STADARD μίλησε για τον: Σχεδιασμό 
για εγκατάσταση Δημοτικού μελισσοκομείου &  με-
λισσοκομικής αποθήκης/ συσκευαστηρίου μελιού,  
Επισκέψιμου θεματικού Πάρκου με επίκεντρο τη 
Μέλισσα.
Η Δρ. Φανή Χατζήνα, Διευθύντρια Ινστιτούτου 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής &Τμήματος Μελισ-
σοκομίας- ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε τον : 
Σχεδιασμό μελισσοδιαδρομών και δικτύου ευαισθη-
τοποίησης    για τη μέλισσα – Ίδρυση της  Ακαδημί-
ας Μελισσοκομίας -Νέων Παραγωγών.
Ο Δρ. Ανώτατης σχολής παιδαγωγικής και τεχνο-

λογικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Δρ. Ανδρέας 
Οικονόμου με την ενεργό συμμετοχή του κοινού 
προχώρησε με μεγάλη επιτυχία στη  Διεξαγωγή δια-
δραστικού εργαστηρίου για την βιοποικιλότητα και 
τη μέλισσα, προσφέροντας μέσα από μια διασκεδα-
στική και πρωτότυπη διαδικασία πολύτιμες γνώσεις 
για τους ανθρώπους που αγαπούν τη μελισσοκομία 
αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Άψογος στο συντονισμό όλης της διαδικασίας ο 

ερευνητής Δασολόγος Δημήτρης Φωτάκος, πρό-
σφερε επίσης αφειδώς τις γνώσεις του,  θέτοντας 
ταυτόχρονα προβληματισμούς και απαντώντας σε 
παρεμβάσεις κι ερωτήματα, που τέθηκαν κατά τη 
διάρκεια της Ημερίδας.
Χαιρετισμούς από πλευράς Δήμου, δηλώνοντας 

την βούληση να συνεισφέρουν με όλες τους τις δυ-
νάμεις στην υλοποίηση του Σχεδιασμού στον Δήμο 
Φυλής απηύθυναν οι:
Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμης,  Αναπληρώτρια 

Δήμαρχος  Χρυσούλα Κουράση,  Προϊστάμενος 
Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου 
Φυλής, Βασίλης Ντάκουρης, Πρόεδρος Δημοτικής 
Κοινότητας Άνω Λιοσίων Νικόλαος Λιόσης,  Πρόε-
δρος Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, Διονύσης Βλά-
χος  και Αντιδήμαρχος Ελένη Λιάκου.
Το παρών έδωσαν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Θανά-

σης Σχίζας, ο Πρόεδρος Αθλητισμού – Πολιτισμού 
Γιώργος Μαυροειδής, ο Γενικός Γραμματέας του 
Δήμου Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος και ο Γενι-
κός Γραμματέας Μάνδρας – Ειδυλλίας Δημήτρης 
Ραφτόπουλος.
Κοινή πεποίθηση όλων υπήρξε η διαπίστωση ότι 

αυτή ήταν μόνο η αρχή!
Όπως όλα δείχνουν ο Δήμος Φυλής και θέλει και 

μπορεί να γίνει ισχυρό κομμάτι του υπέροχου κό-

Άκρως πετυχημένη η Ημερίδα 
Μελισσοκομίας στον Δήμο Φυλής

Ο Δήμος Φυλής πρόκειται εντός του 2022 να ενι-
σχύσει οικονομικά τους Αθλητικούς – Πολιτιστι-
κούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των 
ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με 
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις 
πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται, 
εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν από: Τρίτη 5 
Ιουλίου 2022 έως και Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, 
αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο 
ΝΠΔΔ Πολιτισμού &Αθλητισμού Δήμου Φυλής 
“ Η ΠΑΡΝΗΘΑ”, με έδρα το Κολυμβητήριο Άνω 
Λιοσίων.
Το αίτημα θα περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις – Δρά-

σεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευ-
όμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των 

εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνο-
λικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου 
για το τρέχον έτος. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις 
πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες.
Επιπλέον, στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβά-

νονται τα αποδεικτικά έγγραφα (τα οποία μπο-
ρείτε να δείτε στο www.fyli.gr) για την νόμιμη 
λειτουργία του Συλλόγου. Το ύψος της επιχορή-
γησης και η καταβολή της θα αποφασιστούν από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Φυλής.Η κατάθε-
ση των φακέλων θα γίνει στο Κολυμβητήριο Άνω 
Λιοσίων(Αιγαίου Πελάγους – Πάρκο Πόλης) από 
τις 09:00 – 14:00
Τηλ. Επικοινωνίας 210 2484453
Υπεύθυνη κα Τσίγκα Δήμητρα.

Από 5 έως 29 Ιουλίου οι αιτήσεις για 
επιχορηγήσεις Αθλητικών – Πολιτιστικών 

Σωματείων και Συλλόγων για το 2022
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Σταμάτης Πουλής: Μέχρι στιγμής στη Δυτική 
Αττική δεν έχουμε πάρει αυτά που μας αξίζουν

Το Σάββατο 25/6 ο Α’ Επιλ. Βουλευτής της ΝΔ στην 
Δυτική Αττική Σταμάτης Πουλής συμμετείχε στην 
ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα 
“Ενίσχυση της μελισσοκομίας και της προστασίας 
των μελισσών, μέσω της δημιουργίας μελισσοκομικών 
υποδομών και πάρκου βιοποικιλότητας”στον Δήμο 
Φυλής.
Ο ίδιος δήλωσε την σημασία της εκδήλωσης αλλά και 
όλα όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει στην Δυτική Αττική 
αλλά δεν έχουν γίνει:
«Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου τόνισα ότι 
αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι 
στην ιστορική έδρα του Δήμου Φυλής, ενός από τους 
αρχαιότερους Δήμους της Αττικής.
Η χαρά μου υπήρξε ιδιαίτερη γιατί τα τελευταία τρία 
χρόνια, ως σύμβουλος ανάπτυξης του Δήμου και ως 
διευθύνων σύμβουλος της αναπτυξιακής εταιρείας του 

Δήμου, έχω συμμετάσχει ενεργά στη μεγάλη αναπτυ-
ξιακή προσπάθεια που γίνεται για την δημιουργία ενός 
σύγχρονου παραγωγικού προτύπου στη Φυλή.
Η ημερίδα λοιπόν, υλοποιήθηκε σε αυτό το πλαίσιο και 
ιδιαίτερα στον άξονα της ανάπτυξης του πρωτογενούς 
τομέα της περιοχής, αξιοποιώντας την βιοποικιλότητα 
του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, με σεβασμό στο φυ-
σικό περιβάλλον, για την παραγωγή προιόντων ΠΟΠ 
υψηλής εμπορικής αξίας.
Είναι γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια, οι βασικοί ανα-
πτυξιακοί άξονες της οικονομίας της χώρας θα είναι οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο κλάδος των logistics, 
ο τουρισμός, η πρότυπη πρωτογενής παραγωγή και η 
αξιοποίηση  του  εγχώριου επιστημονικού και ερευνη-

τικού ανθρωπίνου δυναμικού.
Η Δυτική Αττική έχει όλες τις προυποθέσεις να πρω-
ταγωνιστήσει σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς και 
στο πλαίσιο αυτό θα έχουμε πολλά να πούμε το προσε-
χές διάστημα!
Ωστόσο, προκειμένου να καρποφορήσει αυτή η προ-
σπάθεια στη Δυτική Αττική, είναι απαραίτητο να ανα-
βαθμιστεί η εκπροσώπηση της περιοχής στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων, ώστε να αναδειχθεί η μεγάλη συμ-
βολή της στο ΑΕΠ της χώρας και η αναπτυξιακή της 
προοπτική.
Μέχρι στιγμής, στη Δυτική Αττική, δεν έχουμε πάρει 
αυτά που μας αξίζουν. Ήρθε η ώρα να το πετύχουμε!» 

Το Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων είναι καθόλα έτοι-
μο να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο τη λειτουργία του, 
ενώ θα παραμείνει ανοιχτό όλες τις Τρίτες του Ιουλίου 
και του Αυγούστου για επιπλέον εγγραφές, όπως ανα-
κοίνωσαν ο Πρόεδρος της Β/βάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής του Δήμου Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας και 
η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ειδικού Γυμνασίου 
Αθανασία Ζαγοράκη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινω-
νείτε στα τηλέφωνα 2102472858 και 6936724077.

Έτοιμο για λειτουργία το Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων – 
Ανοιχτό για εγγραφές κάθε Τρίτη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
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Νέα γραφεία εγκαινίασαν η ΔΕΕΠ Αν. Αττικής
 & η ΔΗΜ.ΤΟ. Αχαρνών - Θρακ/νων 

Με λαμπρότητα πραγματοποι-
ήθηκαν τα εγκαίνια των νέων 

γραφείων που θα συστεγάζουν την 
ΔΕΕΠ Αν. Αττικής και την ΔΗΜ.
ΤΟ Αχαρνών - Θρακ/νων στην κε-
ντρική πλατεία των Αχαρνών. 
Τα εγκαίνια πραγματοποίησαν η 

πρόεδρος της ΔΕΕΠ Βανίτα Σο-
φρώνη, ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ 
Πέτρος Μαρίνης παρουσία του
Στέλιου Κονταδάκη Γραμματέα 

Οργανωτικού &Διευθυντή του Γρα-
φείου του Προέδρου του κόμματος 
Κυριάκος Μητσοτάκη. 
 “Εγκαινιάσαμε τα νέα κοινά μας 

γραφεία, τα οποία έχουν έναν υψη-
λό συμβολισμό.Συμβολίζουν το 
ενιαίο της δράσης Ανατολικής και 
Βόρειας Αττικής. Συμβολίζουν την 
κατάκτησή μας!
Καταφέραμε όλοι μας να κερδί-

σουμε το στοίχημα μιας αρμονικής, 
δημοκρατικής  και πλήρως ενεργη-
τικής συνύπαρξης εντός της ΔΕΕΠ.
Καταφέραμε με απόλυτο σεβασμό 
στην κάθε ΔΗΜ.Τ.Ο και στις τοπι-
κές της ιδιαιτερότητες να συνθέσου-
με τη δουλειά μας και να δράσουμε 
για το κοινό κομματικό μας όραμα.
Καταφέραμε να δημιουργήσουμε 

έναν ζωντανό κομματικό οργανι-
σμό με χαρακτηριστικά αυτονομίας 
αλλά και συνεργασίας. Με χαρα-
κτηριστικά κομματικής συμπόρευ-
σης και πολιτικής σύμπνοιας.Και 
τα  καταφέραμε όλοι μαζί!Από όλες 
τις γωνιές της Ανατολικής Αττικής.
Τα καταφέραμε γιατί αυτή είναι η 

ταυτότητα της μεγάλης παράταξής 
μας, αλλά και της κυβέρνησής μας.

Μια παράταξη ιστορική, δημοκρα-
τική που συνυφαίνει την παρουσία 
της με την Ελλάδα, την  πρόοδο και 
την ανάπτυξη” δήλωσε κατά τον 
χαιρετισμό της η Πρόεδρος Βανίτα 
Σοφρώνη. 
“Πριν από δέκα μήνες αναλάβαμε 

τα ηνία της ΔΗΜΤΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
–ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ με μο-
ναδικό σκοπό την συνέχεια  του 
έργου που υλοποιείτο έως σήμερα 
και με αυτοσκοπό την επαφή με την 
κοινωνία και μεγαλύτερη εξωστρέ-
φεια. Με βάση αυτό μεταφέραμε τα 
γραφεία μας σε νέο πιο σύγχρονο 
χώροώστε να συμπορευτούμε με 
την ΔΕΕΠ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ αλλά 
και με την ΟΝΝΕΔ Αχαρνών. Θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
μέσα από την καρδιά μας όλους 
εσάς, που με την παρουσία σας τι-
μήσατε τα εγκαίνια της ΔΗΜ.Τ.Ο 
Αχαρνών και της ΔΕΕΠ Αν. Αττι-
κής. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθη-
κε στο κάλεσμα και έδωσε το παρόν 
στα εγκαίνια. Συνεργάτες, φίλοι, 
συμπολίτες, κατέκλυσαν τον χώρο 
δίνοντας ένα όμορφο χρώμα στην 
εκδήλωση. Οι ευχές που δεχθήκα-
με είναι για εμάς ιδιαίτερη τιμή δί-
νοντας μας δύναμη και πιστή ώστε 
να συνεχίσουμε να προφέρουμε 
τις υπηρεσίες μας και φυσικά μας 
γέμισαν με αισιοδοξία για την συ-
νέχεια . Ευχαριστούμε θερμά τους 
επωνύμους και ανωνύμους φίλους 
που στηρίζουν την προσπάθεια μας 
προκειμένου η ανανεωμένη ΔΗΜ.
Τ.Ο Αχαρνών να συνεχίσει δημι-
ουργικά το έργο της στηρίζοντας 
το έργο της κυβέρνησης Κυριάκου 
Μητσοτάκη και συζητώντας με 
τους δημότες να προωθεί τους προ-
βληματισμούς τους στην κεντρική 
κυβέρνηση. Με νεότερη ανακοίνω-
ση μας θα σας ενημερώσουμε για 
το ωράριο λειτουργία των γραφεί-
ων μας. Δέσμευση μας από εδώ και 
στο εξής η φράση του Henry Ford: 
“Το να κάνεις περισσότερα για τον 
κόσμο απ’ όσα κάνει ο κόσμος για 
σένα, αυτό είναι η επιτυχία” δήλω-
σε ο Πρόεδρος Πέτρος Μαρίνης. 
Παρόντες στα εγκαίνια ήταν ο 

Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών 
Στέλιος Πέτσας, η Υφυπουργός 
Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη οι 
Βουλευτές Αν. Αττικής Γιώργος 
Βλάχος και Βασίλης Οικονόμου 
ο Νίκος Χριστόδουλος εκπροσω-
πώντας τον Υπουργό Εσωτερικών 
Μάκη Βορίδη, η Χρυσαυγή Βρα-
κατσέλη και ο Γρηγόρης Γαλάνης 
εκπροσωπώντας τον Αντιπρόεδρο 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του ΝΑΤΟ και επικεφαλής της Ελ-
ληνικής Αντιπροσωπείας και Βου-
λευτή Αιτωλοακαρνανίας Μπήλιος 
Λιβανός.
Από την Περιφέρεια Αττικής τον 

Περιφερειάρχη εκπροσώπησε η πε-
ριφερειακή σύμβουλος Ευρώπη Κο-
σμίδη, ενώ παρευρέθηκαν επίσης ο 
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
και Αναπληρωτής του Περιφερει-
άρχη Νίκος Πέππας, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Θανάσης Αυγερινός, και 
ο εντεταλμένος για τα τεχνικά έργα 
περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης 
Κατσιγιάννης. Δεν θα μπορούσε να 
λείπει και ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός ο οποίος και στή-
ριξε την εκδήλωση από πλευράς 
δήμου. 
Παρέστησαν επίσης ο Ανα-

πλ. Γραμματέας Οργανωτικού 
Δημ,ήτρης Αναστασόπουλος, ο 
Γενικός Συντονιστής κομματικών 
οργανώσεων Αττικής Λεωνίδας 
Πιλιλίτσης, ο Τομεάρχης Αν. Αττι-
κής Αντώνης Μπατίκας, ο Γραμμα-
τέας Επικοινωνίας &Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Βασίης Φεύγας και η 
Γραμματέας Οικογενειακής Πολι-
τικής &Ισότητας Φύλων Χρυσαυγή 
Τζόρβα.
Παρόντες επίσης όλα τα μέλη του 

ΔΣ, της Διεύρυνσης της ΔΕΕΠ, 
Πρόεδροι των ΔΗΜΤΟ της Πε-
ριφέρειας και τα μέλη τους, αυτο-
διοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων 
και συλλόγων και μελών της ΝΔ, 
ενώτους νέους της παράταξης εκ-
προσώπησε ο Μιχάλης Σαλίβερος, 
Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Ανατολικής 
Αττικής Υ2 μαζί με τον Πρόεδρο 
Οννεδ Αχαρνών-Θρακομακεδόνων 
Κωνσταντίνο Βρεττό.



2�Ιούλιος  2022 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πάνος Σκουρολιάκος δίπλα 
στους κατοίκους των Αχαρνών 

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος 
Σκουρολιάκος δικαίως θεωρείται ως 
ένας από τους πιο αεικίνητους της 
περιφέρειας Αν. Αττικής Βουλευτής 
αφού βρίσκεται καθημερινά εκτός από 
την βουλή, δίπλα στους πολίτες! Ο Δή-
μος Αχαρνών είναι ένας σημαντικός 
σταθμός για τον κ. Σκουρολιάκο που 
τον συναντάμε κάθε μήνα είτε σε πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις, είτε κοινωνικές 
παρεμβάσεις. Ακολουθούν στιγμιότυ-
πα από τις επισκέψεις του Βουλευτή 
στον Δήμο Αχαρνών: 
 Στον οικισμό Καποτά
Με τον Παναγιώτη Κουρουπλή πραγ-

ματοποίησε επίσκεψη στους “λησμο-
νημένους από την πολιτεία κατοίκους 
του οικισμού Καποτά στις Αχαρνές” 

όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του. 
“22 χρόνια ζωή σε κοντέινερ με ζέστη 
και με κρύο.Τώρα τους ειδοποιούν ότι 
πρέπει να φύγουν. Τους κόβει η ΕΥ-
ΔΑΠ το νερό και ο ΔΕΔΗΕ το ρεύμα.
Σε κοινοβουλευτική ερώτηση που έκα-
να για τις διακοπές του ρεύματος προς 
τον αρμόδιο υπουργό, ποτέ δεν πήρα 
απάντηση. Πλήρης απαξίωση των 
κατοίκων!“Δεν πάει άλλο πιά”! αυτό 
μας μετέφεραν με αγωνία.” Δήλωσε ο 
Πάνος Σκουρολιάκος. 

Με τους Ηπειρώτες των Αχαρνών
Με τους Ηπειρώτες των Αχαρνών σ’ 

ένα γλέντι τρικούβερτο!Και του χρό-
νου!!!
Στις Αχαρνές για τη βράβευση επιτυ-

χόντων σε ΑΕΙ

Βράβευση των επιτυχόντων σε ΑΕΙ της 
περασμένης χρονιάς.Πάντα να εκπληρώ-
νονται τα όνειρα σας. Πάντα επιτυχίες!

Πανηγύρι Αγίας Τριάδας  στο Μενίδι
Ανήμερα της Αγίας Τριάδας στο πα-

ραδοσιακό μενιδιάτικο πανηγύρι, στον 
ομώνυμο ναό στην Πάρνηθα. Το Λύ-
κειο Ελληνίδων και οι Κρήτες των 
Αχαρνών, έδωσαν τον τόνο!Και του 
χρόνου!

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
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Ένα καινοτόμο σύστημα που με τη βοήθεια της 
τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να προβλέψει την 
επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς καλωσορί-
ζει ο Δήμος Αχαρνών, τη φετινή αντιπυρική περίο-
δο. Η έξυπνη δασική επιτήρηση ξεκινά από την 1η 
Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 
Η πόλη αποκτά ένα νέο εργαλείο για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και για την ασφάλεια 
της ζωής του πολίτη και μάλιστα χωρίς κόστος. Η 
πρωτοπορία του νέου συστήματος έγκειται στη συλ-
λογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και συνθήκες 
τα οποία κατά την επεξεργασία τους, μπορούν να 
εντοπίσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στο 
Δήμο Αχαρνών και την ευρύτερη περιοχή.
Τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανά-

λυσης από όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες της ESA, 
της NASA, και από το σύνολο των δορυφόρων θα 
προσφέρει εντελώς δωρεάν στο Δήμο Αχαρνών, 
για όλο το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού,  η 
εταιρεία του κ. Ελευθέριου Πλαφουτζή. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η συλλογή των στοιχείων θα πραγ-
ματοποιείται με σύγχρονες υπηρεσίες Τεχνητής Νο-
ημοσύνης (AI), Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning) 
και προηγμένων εφαρμογών Γεωπαρατήρησης 
(Advance GIS). Στη διαδικασία θα περιλαμβάνονται 
δώδεκα παράμετροι ανάλυσης εδάφους, κλίματος 
και υψηλής ακρίβειας μετεωρολογικών δεδομένων.

Κάθε εβδομάδα ο Δήμος Αχαρνών θα παραλαμ-
βάνει αναλυτική και λεπτομερή «πρόβλεψη» για τις 
επόμενες επτά ημέρες με τα σημεία υψηλής επικιν-
δυνότητας. Παράλληλα, θα μπορεί να χρησιμοποι-
εί χωρίς κανένα κόστος την πλατφόρμα λογισμικού 
της εταιρείας για τη χαρτογράφηση των κρίσιμων 
περιοχών.
Η συνεργασία που τίθεται στην υπηρεσία της πυ-

ρασφάλειας θα περιλαμβάνει και άμεση επαφή και 
επικοινωνία με την εταιρεία του κ.Πλαφουτζή για 
κάθε τρέχουσα αλλά και έκτακτη ανάγκη.

 Ένα νέο σύστημα πρόβλεψης 
κινδύνου πυρκαγιών στη διάθεση 

του Δήμου Αχαρνών

Τρία καινούργια 
πυροσβεστικά οχήματα 

απέκτησε ο Δήμος Φυλής

Με τρία καινούργια ελαφρά πυροσβεστικά οχή-
ματα 4Χ4 ενισχύεται η Πολιτική Προστασία του 
Δήμου Φυλής. Πρόκειται για ευέλικτα οχήματα 
που μπορούν να κινηθούν και εκτός δρόμου.

Η απόκτηση των τριών οχημάτων και ο εξοπλι-
σμός τους με πυροσβεστικά μέσα κινείται στη λο-
γική των περιπολιών για την άμεση αντιμετώπιση 
μικροεστιών πριν την επέκτασή τους. Παράλληλα, 
στις χιονοπτώσεις, θα χρησιμοποιούνται για τη 
ρίψη αλατιού στο οδόστρωμα.

«Με τα τρία νέα οχήματα ο Δήμος αποκτά με-
γαλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες, σε ένα 
τομέα που αποτελεί προτεραιότητα του Δημάρχου 
Χρήστου Παππού, αφού αφορά στην ασφάλεια 
και στην περιουσία των συνδημοτών μας. Είμαι 
βέβαιος ότι με τη βοήθεια των εργαζομένων θα 
αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο¨, δήλωσε 
σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας 
Μιχάλης Οικονομάκης.
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Αυξημένες οι περιπολίες της Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Αχαρνών

Σε ετοιμότητα έχει τεθεί για άλλο ένα κα-
λοκαίρι ο μηχανισμός του Δήμου Αχαρνών, 
με αυξημένες περιπολίες στο πλαίσιο των 
προληπτικών μέτρων δασοπροστασίας . Το 
προηγούμενο διάστημα έγιναν όλες οι απαι-
τούμενες εργασίες και πλέον έχουν ξεκινή-
σει και οι καθημερινές περιπολίες ώστε σε 
περίπτωση συμβάντος να κινηθεί άμεσα ο 
μηχανισμός αντιμετώπισής του.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου 
Αχαρνών σε συνεργασία με τις εθελοντι-
κές ομάδες που δραστηριοποιούνται έχουν 
καταστρώσει ένα πλάνο, το οποίο καλύπτει 
τις υψηλές ανάγκες της περιοχής. Το πλά-
νο αυτό αναπροσδιορίζεται σε περίπτωση 
που ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος 
ανακοινώνεται καθημερινά από τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι 
αυξημένος, δηλαδή πάνω από τρία.

Η συγκέντρωση δυνάμεων που επιχειρή-
θηκε έχει δημιουργήσει ένα μικρό στόλο ο 
οποίος περιλαμβάνει συνολικά 6 υδροφόρα 
οχήματα. Τρία εξ αυτών είναι του Δήμου, 
δύο της Περιφέρειας, τα οποία θα σταθμεύ-
ουν σε καίρια σημεία τις μέρες αυξημένου 
κινδύνου, ενώ υπάρχει και ένα ακόμη, το 
οποίο έχει προσφέρει αφιλοκερδώς η κ. Δή-
μητρα Θηβαίου.

Από εκεί και πέρα, ισχυρή περισσότερο 
από ποτέ είναι η παρουσία των εθελοντικών 
ομάδων της ευρύτερης περιοχής. Στις περι-
πολίες θα χρησιμοποιούνται τα εξής οχήμα-
τα: 3 αυτοκίνητα τύπου τζιπ με δεξαμενές, 
με τα οποία επιχειρεί ο Δήμος, 2 τζιπάκια 
με μικρές δεξαμενές που επιχειρούν οι Φί-
λοι του Δάσους και οι Εθελοντές Αχαρνών 
και Θρακομακεδόνων και 8 ιδιόκτητα αυ-
τοκίνητα εθελοντών. 

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και του συντο-
νισμού των δράσεων πραγματοποιούνται 
διαρκώς συναντήσεις μεταξύ της Πολιτικής 
Προστασίας και των εθελοντικών ομάδων, 
όπου κάθε φορά διαπιστώνεται το εξαιρε-
τικό κλίμα συνεργασίας που επικρατεί. Οι 
εθελοντικές ομάδες που συμμετέχουν ουσι-

αστικά στη δασοπροστασία
της Πάρνηθας είναι: το Πυροφυλάκιο 

Θρακομακεδόνων «ΠΑΡΝΑ» (Νίκος Ματ-
θαίου), Εθελοντική ομάδα ΕΔΥΔΑ (Πέ-
τρος Παπαδόπουλος), Πυροφυλάκιο Αγίας 
Παρασκευής (Παρασκευάς Γαρυφάλλου), 
Σύλλογος Αγίας Παρασκευής (Γιώργος Αρ-
βανίτης),  Εθελοντές Αχαρνών Θρακομακε-
δόνων (Νίκος Σιδηρόπουλος).

Στο πλαίσιο των δράσεων εντάσσεται και 
η τοποθέτηση καμερών σε συγκεκριμένα 
σημεία που απεικονίζουν μεγάλο τμήμα 
της Πάρνηθας. Το σήμα μέσω κινητών τη-
λεφώνων παρακολουθείται διαρκώς από 
εθελοντές, ενώ διαρκώς χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία για νέες δράσεις.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Έργων Αυτεπι-

στασίας και Πολιτικής Προστασίας κ. Γι-
ώργος Σιδηρόπουλος επισημαίνει: «Ευχα-
ριστούμε όλες τις εθελοντικές ομάδες που 
συνδράμουν στην προσπάθεια που ξεκινή-
σαμε και φέτος το καλοκαίρι για την προ-
στασία της Πάρνηθας. Κάθε βοήθεια είναι 
σημαντική, όταν πρέπει να καλύψουμε μια 
τόσο μεγάλη έκταση. Ευχαριστούμε και την 
κ. Δήμητρα Θηβαίου που βρίσκεται πάντα 
δίπλα μας, αλλά και την Περιφέρεια για τη 
βοήθειά της».

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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Τους εισαχθέντες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύ-
ματα της χώρας το σχολικό έτος 2020-2021 

τίμησε ο Δήμος Αχαρνών σε μια λαμπρή, εορτα-
στική και συνάμα συγκινητική τελετή που έλαβε 
χώρα στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο «Μίκης 
Θεοδωράκης», τη Δευτέρα 20 Ιουνίου. 
Η εκδήλωση για τη βράβευση των νέων φοιτη-

τών του Δήμου από τα 7 Γενικά Λύκεια Αχαρνών, 
το Γενικό Λύκειο Θρακομακεδόνων, το Εσπερινό 
Λύκειο Αχαρνών, τα 3 ΕΠΑΛ Αχαρνών και τα 2 
Εσπερινά ΕΠΑΛ, αποτελεί ελάχιστο δείγμα ανα-
γνώρισης της επιτυχίας των νέων παιδιών της πό-
λης και της ευόδωσης των προσδοκιών τους.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπ. Βρετ-

τός απευθύνθηκε προς τους νέους φοιτητές της πό-
λης ως εκπαιδευτικός και γονιός, τους συνεχάρη 
για την επιτυχία τους και τους ευχήθηκε καλή στα-
διοδρομία στην μετέπειτα πορεία τους. 
«Σήμερα βραβεύσαμε τους φοιτητές και τις φοι-

τήτριες της πόλης μας. Τιμήσαμε τα νέα παιδιά 
που κατάφεραν να εισαχθούν στις Πανεπιστημι-
ακές σχολές της χώρας μας.  Ο Δήμος μας στέ-
κεται αρωγός των προσπαθειών και του αγώνα 
τους για ένα καλύτερο αύριο. Εύχομαι ολόψυχα 
καλή πρόοδο στους νέους ακαδημαϊκούς πολίτες 
των Αχαρνών και πάντα χαρές και επιτυχίες στη 
ζωή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος 

Αχαρνών.
Όλοι ανεξαιρέτως οι πρωτοετείς φοιτητές έλα-

βαν τιμητικό έπαινο με το ονοματεπώνυμο και τη 
σχολή εισαγωγής τους, ενθύμιο, αλλά και λαχνό 
για συμμετοχή σε κλήρωση με πλούσια δώρα που 
πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τις βραβεύσεις. 
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο 
Δήμος τίμησε  την ομάδα ρομποτικής των μαθη-
τών του 2ου ΕΠΑΛ Αχαρνών για την 3η θέση που 
κατέκτησε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαι-
δευτικής Ρομποτικής 2021/22 WRO, στην κατηγο-
ρία Open ΕΠΑ.Λ. με θέμα: “Πρωτογενής Τομέας 
/Αγροτική Παραγωγή, όπως και το 4ο Γυμνάσιο 
Αχαρνών για την 2η θέση στον Ευρωπαϊκό διαγω-
νισμό ραδιοφωνικού μηνύματος που διοργανώνε-
ται κάθε χρόνο από το European school radio.
Την εκδήλωση συντόνισε ο προϊστάμενος του τμή-

ματος Παιδείας Νίκος Τσουκλίδης, ενώ σύντομο 
χαιρετισμό προς τους μαθητές απηύθυναν ο πάτερ 
Ιωάννης Ράπτης, προϊστάμενος του Αγίου Βλασίου 
Αχαρνών, εκ μέρους του Σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθη-
ναγόρα,, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, η 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού 
και Νέας Γενιάς Χριστίνα Κατσανδρή και η πρόε-
δρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Γεωργία Ευθυμιάδου-Τουμανίδη.
Τους νέους ακαδημαϊκούς πολίτες των Αχαρνών 

τίμησαν με την παρουσία τους, στην εκδήλωση 
βράβευσης: οι βουλευτές της ΝΔ Βασίλης Οικο-
νόμου και Γιώργος Βλάχος, ο Νάσος Αθανασίου 
και ο Πάνος Σκουρολιάκος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο 
Αντώνης Μυλωνάκης βουλευτής με την ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, η Μαρία Απατζίδη από το ΜΕΡΑ 
25, ο πρώην Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτι-
κής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ/ Κινήματος Αλλαγής 
Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο εντεταλμένος περι-
φερειακός σύμβουλος Θανάσης Κατσιγιάννης,ο 
πάτερ Μιχαήλ Τσιρώνης από τον Ι. Ναό Αγ. Κων/

νου και Ελένης, ο Γενικός Γραμματέας Δήμου 
Αχαρνών Ιωάννης Δημητρακόπουλος καθώς και 
Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων και 
Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ο Δήμος Αχαρνών βράβευσε 
τους νέους φοιτητές της πόλης
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Εντυπωσίασε ξανά με την νέα Έκθεση 
Φωτογραφίας του ο Αναστάσιος Σωτηρίου! 

Πλήθος κόσμου επι-
σκέφθηκε την έκθε-
ση φωτογραφίας 
“Αrt my city” (η 
πόλη στις τέχνες ) 
που οραματίστηκε 
και υλοποίησε ο 
φωτογράφος - καλ-
λιτέχνης Αναστά-
σιος Σωτηρίου και η 
οποία παρουσιάστηκε 
στον κήπο του Δημαρχείου 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Η 
τέχνη της φωτογραφίας συνάντησε την 
τέχνη του σύγχρονου χορού και πλαι-
σιώθηκε με ποίηση. Η συνομιλία των 
τεχνών αποτυπώθηκε πάνω στο φωτο-
γραφικό χαρτί –φωτογραφικές λήψεις 
με κορίτσια που χορεύουν μπροστά σε 

εμβληματικά σημεία 
της πόλης ανέδει-
ξαν ταυτόχρονα την 
πόλη και τις τέχνες. 

“Θέλω να ευχαρι-
στήσω τον Δήμαρ-
χο Αγίων Αναργύ-

ρων Καματερού κ. 
Σταύρο Τσίρμπα για 

την εμπιστοσύνη καθώς 
και τους Αντιδημάρχους 

και τους Δημοτικούς Συμβού-
λους που παρέστησαν στην έκθεση. 

Επίσης θερμά θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα που 
βρίσκεται πάντα δίπλα στον πολιτισμό 
και στις τέχνες  αλλά και τους Ιερείς 
από την μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και 

Πετρουπόλεως και από την Αρχιεπισκο-
πή Αθηνών. Ένα ευχαριστώ απευθύνω 
στους δημοτικούς συμβούλους από τον 
Δήμο Αχαρνών κ. Παναγιώτη Ανα-
γνωστόπουλο και κ. Σπύρο Βάθη, τον 
αντιπρόεδρο της πινακοθήκης Αχαρνών 
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ» κ. Γιώργο Χα-
σάνη, την υπεύθυνη εκδηλώσεων και 
τύπου κ. Ευαγγελία Κασελίμη, την εκ-
πρόσωπο του Ιστορικού Λαογραφικού 
Μουσείου Αχαρνών  ( ΙΛΕΑ) κ. Πη-
νελόπη Δαμιανίδου. Ευχαριστώ επίσης 
όλους τους συναδέλφους και φίλους που 
ήρθαν από διάφορους όμορους Δήμους 
της Αθήνας και από τον Δήμο Χαλκί-
δας και στήριξαν την προσπάθεια μου. 
Κλείνοντας θέλω πολύ να ευχαριστήσω 
τις δυο συναδέλφους μου κ. Κατερίνα 
Κωστή και κ. Ειρήνη Παπαδάκη καθώς 

και το τμήμα του σύγχρονου χορού του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
για τη συνεργασία” δήλωσε ο Αναστά-
σιος Σωτηρίου.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα 
του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καμα-
τερού και της Διεύθυνσης Πολιτισμού 
Αθλητισμού.
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Ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης 
Κουτσούμπας στις Αχαρνές

Το καλό σενάριο για το λαό γράφεται με ΚΚΕ 
δυνατό για να βάλουμε εμπόδια στα σχέδια τους, 
για να κερδίσουμε ανάσες ανακούφισης και κυρί-
ως να ανοίξουμε το δικό μας δρόμο για τις δικές 
μας ανάγκες, τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δη-
μήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε μεγάλη συ-
γκέντρωση του Κόμματος στην Κεντρική Πλατεία 
των Αχαρνών. Κάλεσε σε συμπόρευση με το ΚΚΕ 
στους αγώνες, στο κίνημα, σε όλες τις μάχες που 
έχουμε μπροστά και στις εκλογές που κοντοζυγώ-
νουν.
Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και 

στους ανταγωνισμούς μεταξύ των ΝΑΤΟικών με τη 
Ρωσία και την Κίνα σημείωσε ότι «οι ομογενείς από 
τον Πόντο, που ήρθαν στην περιοχή μετά το 1990-
91, για άλλη μια φορά πρόσφυγες των πολεμικών 
συγκρούσεων και των εμφύλιων πολέμων στην πε-
ριοχή του Καυκάσου μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, 
έχουν ζήσει από πρώτο χέρι τι σημαίνει λαοί, που 
ζούσαν μαζί για πολλές δεκαετίας ειρηνικά στο πλαί-
σιο της ΕΣΣΔ, να γίνονται θύματα και “σάκοι του 
μποξ”αντιθέσεων ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά συμ-
φέροντα και αστικές τάξεις». Ανέφερε ακόμα πως 
«ο λαός του Μενιδίου μπορεί να συγκρίνει τα εκα-
τομμύρια ευρώ που δόθηκαν σε μονοπωλιακούς ομί-
λους μέσα στην πανδημία, με το πενιχρό ποσό των 
63.000 ευρώ που η κυβέρνηση της ΝΔ διέθεσε φέτος 
στο Δήμο Αχαρνών για την αντιπυρική περίοδο, για 
να δει ποιες είναι οι διαχρονικές προτεραιότητες του 
αστικού κράτους και όλων των κυβερνήσεων!»
Σημείωσε ότι «τα αστικά κόμματα που εμφανί-

ζονται ως “σωτήρες”. Υπόσχονται εύκολες λύσεις 
και πάνω από όλα θέλουν το λαό στη γωνία, να 
κάθεται με σταυρωμένα χέρια και να περιμένει τις 
εκλογές και μια επόμενη κυβέρνηση, μπας κι είναι 
λιγότερη κακή από την προηγούμενη» και αναφε-
ρόμενος στους αγώνες που αναπτύχθηκαν για συλ-
λογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς και 
με δικαιώματα τόνισε «φανταστείτε τι δυναμική 
θα μπορούσε να διαμορφωθεί υπέρ του λαού, αν 
υπήρχε ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Κι αυτό είναι 
το κρίσιμο ζήτημα, μπροστά στις εκλογές, που από 
ό,τι φαίνεται δεν θα αργήσουν και πολύ». 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δ. Κουτσούμπας στον 

μαθητή Μάριο που σκοτώθηκε στο Μενίδι από 
σφαίρα λέγοντας ότι «πέντε χρόνια έχουν περάσει 
από το χαμό του μικρού Μάριου κι όμως η κατά-
σταση παραμένει δύσκολη, κυρίως γιατί δεν παίρ-
νονται ολοκληρωμένα μέτρα για την αντιμετώπιση 
ενός υπαρκτού προβλήματος. Γιατί όταν μιλάμε για 
την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, δεν μιλά-
με μόνο για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνά-
μεων, όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, θέλοντας 
να κουκουλώσουν τις μεγάλες ευθύνες τους, μιλάμε 
για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων που μπο-
ρούν να παρθούν και δεν παίρνονται».
Η συγκέντρωση άρχισε με χαιρετισμό από τον 

γραμματέα της ΤΕ Βορειοδυτικής Αττικής του 
ΚΚΕ, Κώστας Κώνστας. Ανέφερε:
«Χαιρετίζουμε όλους εσάς που το προηγούμενο 

διάστημα πιαστήκαμε χέρι – χέρι, βρεθήκαμε μαζί 
στους αγώνες για τα μεγάλα προβλήματα που μας 
βασανίζουν, ενώσαμε τις φωνές μας, εκφράσαμε 
την αλληλεγγύη μας.
Χαιρετίζουμε όλους εσάς που μπορεί να έχετε εν-

στάσεις ή και διαφωνίες με το ΚΚΕ όμως ξέρετε ότι 
είναι η δύναμη που ο λαός μπορεί να ακουμπήσει. 
Εσάς που βλέπετε τα αδιέξοδα του σημερινού συ-
στήματος, που αγωνιάτε για την εξέλιξη του ιμπε-
ριαλιστικού πολέμου, για την επιθετικότητα της 
αστικής τάξης της Τουρκίας στο Αιγαίο, για το τι 
μέλλει γενέσθαι με το εισόδημα της οικογένεια σας, 
που εξανεμίζεται από το μεγάλο κύμα ακρίβειας και 

τους πενιχρούς μισθούς. Τις προηγούμενες μέρες, το 
ΚΚΕ εδώ στο Μενίδι οργάνωσε μια μεγάλη πολιτική 
εξόρμηση στους χώρους δουλειάς, στους αυταπασχο-
λούμενους της πόλης, στις δομές υγείας, πραγματο-
ποιήσαμε συναντήσεις και συζήτηση με διοικητικά 
συμβούλια μαζικών φορέων της περιοχής.
Ως ΚΚΕ δεσμευόμαστε και από αυτό το βήμα, 

ότι θα κάνουμε τα πάντα, για να αναδειχτούν τα 
βάσανα και οι αγωνίες του λαού μας. Για να ικανο-
ποιηθούν δίκαια αιτήματα, που αφορούν τις συν-
θήκες εργασίας, τις αποζημιώσεις από φυσικές κα-
ταστροφές, τα μέτρα πρόληψης για να μη ζήσουμε 
κι άλλες, τη στελέχωση των δομών δημόσιας υγεί-
ας στην περιοχή, όλα αυτά που σήμερα είναι ανα-
γκαία για να έχει ο λαός μας μια πραγματικά καλύ-
τερη ζωή. Το ΚΚΕ σας κοιτάει στα μάτια και σας 
απευθύνει πλατύ αγωνιστικό κάλεσμα, κάλεσμα 
συμπόρευσης με το ΚΚΕ στις μεγάλες μάχες που 
έχουμε μπροστά μας. Για όλα αυτά θέλουμε να συ-
νεχίσουμε τη συζήτηση, την ανταλλαγή σκέψεων 
και ιδεών και το αμέσως επόμενο διάστημα».

Τηλ./Fax: 2102389336
Κιν.:6978 437520

Βασ. Γεωργίου 12
Καματερό - Τ.Κ 134 51
email:rentoumi.el@gmail.com

ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΡΕΝΤΟΥΜΗ  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ  
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Καλοκαιρινές συνταγές από την Βίκυ Καράμπελα Μίχα 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  

Κολοκυθοκεφτέδες φούρνου
Υλικά 
400-450 gr κολοκύθια 
Λίγο αλάτι
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι 
1 μέτριο αυγό
4-5 φρυγανιές τριμμένες 
4-5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
50 gr ψιλοκομμένο μαϊντανό
5-6 φυλλαράκια δυόσμο ψιλοκομμένο
100-150 gr τριμμένη κεφαλογραβιέρα
4-5 κσ  αλεύρι
½ κσ μπέικιν
½ κουταλάκι πιπέρι
Εκτέλεση

Τρίβουμε τα κο-
λοκύθια στο τρί-
φτη της ντομάτας  
και τα αλατίζουμε 
ελαφρά. Τα τρί-
βουμε λίγο και 
αφήνουμε να πε-

ριμένουν τουλάχιστον ένα μισάωρο. Τα 
στύβουμε και τα βάζουμε σε ένα μπολ.

Προσθέτουμε τη φρυγανιά, το κρεμ-
μύδι τριμμένο, τα πράσινα, το αυγό,  το 
τυρί τα μυρωδικά και το ελαιόλαδο. Ζυ-
μώνουμε το μείγμα. Προσθέτουμε και 3 
κουταλιές αλεύρι με το μπέικιν και αν το 
μείγμα είναι πολύ υδαρές μετά που θα το 
πλάσουμε προσθέτουμε 2-3 ακόμη.

 Ανάβουμε το φούρνο στους 180 βαθ-
μούς στον αέρα. Αραδιάζουμε σε ταψί 
λαδωμένο ή στρωμένο με χαρτί ψησί-
ματος. Ψήνουμε στον προθερμασμένο 
φούρνο, στη μεσαία σχάρα για μισή ώρα 
περίπου

Αν χρειάζεται τους γυρίζουμε. Σερβί-
ρουμε ζεστούς το κολοκυθοκεφτέδες μας 
με λίγο γιαούρτι που ταιριάζουν πολύ.

Μελιτζάνες με μπεσαμέλ τυριού στο 
φούρνο
Υλικά 
Για τις μελιτζάνες:
3/4 φλ. τσαγιού αλεύρι
2 αυγά χτυπημένα
2 φλ. τσαγιού, φρυγανιά τριμμένη 
2 μελιτζάνες φλάσκες κομμένες σε λε-
πτές φέτες
αλάτι πιπέρι
σπορέλαιο ή ελαιόλαδο, για τηγάνισμα
1 ½ φλ. τσαγιού έτοιμη σάλτσα ντομά-
τας
1/4 φλ. τσαγιού τριμμένο τυρί μοτσαρέ-
λα
1/4 φλ. τσαγιού τριμμένο τυρί τσένταρ 

Για τη μπεσαμέλ:
40 γρ. βούτυρο
2 κ.σ. αλεύρι
1 ¼ φλ. τσαγιού γάλα
1/2 φλ. τσαγιού τριμμένο τυρί παρμεζάνα 
ή μοτσαρέλα
Εκτέλεση 

Κόβετε τις 
μελιτζάνες σε 
φέτες τις αλα-
τίζετε καλά 
και από τις 2 
πλευρές με χο-
ντρό αλάτι και 

τις αφήνετε σε σουρωτήρι, για 30 λ, να 
ιδρώσουν. Στη συνέχεια τις ξεπλένετε 
καλά με μπόλικο τρεχούμενο νερό, τις 
στίβετε να φύγουν τα πολλά υγρά και 
τις απλώνετε σε πιατέλα στρωμμένη με 
απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν. 
Για τη μπεσαμέλ:
 Σε μια κατσαρολίτσα ζεσταίνετε το 
βούτυρο, σε μέτρια φωτιά. Μόλις κάψει 
ρίχνετε το αλεύρι και ανακατεύετε διαρ-
κώς, γρήγορα και ζωηρά με σύρμα για να 
μη σβολιάσει, για 1 λεπτό μέχρι να αρχί-

σει να ψήνετε. Αφαιρείτε τη κατσαρολί-
τσα από τη φωτιά, προσθέτετε σταδιακά 
το γάλα συνεχίζοντας διαρκώς το ανακά-
τεμα.

Επαναφέρετε τη κατσαρολίτσα στη φω-
τιά και συνεχίζετε το ανακάτεμα με ξύ-
λινη κουτάλα, μέχρι να έλθει σε σημείο 
βρασμού. Την αφαιρείτε πάλι από τη 
φωτιά, προσθέτετε το τυρί, δοκιμάζετε 
το αλάτι και αν απαιτείτε προσθέτετε, 
και ανακατεύετε μέχρι να λιώσει καλά 
το τυρί. Σκεπάζετε τη κατσαρολίτσα με 
πλαστική μεμβράνη και την αφήνετε 
στην άκρη. 

Για τις μελιτζάνες: Αλατοπιπερώνετε 
τις στραγγισμένες μελιτζάνες. Σε μεγά-
λο βαθύ πιάτο αναμιγνύετε το αλεύρι με 
λίγο αλατοπίπερο. Σε άλλο βαθύ πιάτο 
χτυπάτε τα 2 αυγά με 2 κ.σ. κρύο νερό. 
Σε τρίτο βαθύ πιάτο ρίχνετε το τρίμμα 
φρυγανιάς.

Παίρνετε τη κάθε φέτα μελιτζάνες τη 
βουτάτε πρώτα στο πιάτο με το αλεύ-
ρι και τη τινάζετε να φύγει το περίσσιο 
αλεύρι. Μετά τη βυθίζετε στα χτυπημένα 
αυγά και τέλος στο τρίμμα φρυγανιάς. 
Συνεχίζετε τη διαδικασία μέχρι να καλύ-
ψετε με τα μείγματα όλες τις φέτες μελι-
τζάνας, φροντίζοντας σε κάθε ένα από τα 
3 στάδια παναρίσματος να καλύπτονται 
καλά και από τις 2 πλευρές.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ρίχνετε το λάδι 
και το αφήνετε να κάψει καλά σε μέτρια 
προς υψηλή θερμοκρασία. Τηγανίζετε 
στο καυτό λάδι τις μελιτζάνες σας, για 
1-2 λ από κάθε πλευρά ή μέχρι να ροδί-
σουν. Τις μεταφέρετε σε δίσκο στρωμένο 
με απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να 
στραγγίξουν το περίσσιο λάδι. 

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200 
βαθμούς και λαδώνετε ελαφρώς ένα πυ-
ρέξ. Στρώνετε στο πυρέξ μια στρώση 
μελιτζάνες και από πάνω με ένα κουτά-
λι απλώνετε τη μισή σάλτσα ντομάτας. 
Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία με στρώ-
σεις μελιτζάνας και σάλτσα ντομάτας άλ-
λες 2 φορές. 

Στρώνετε ομοιόμορφα πάνω από τις με-
λιτζάνες τη μπεσαμέλ, πασπαλιζετε στην 
επιφάνεια το 1/2 φλ. τριμμένο τυρί και 
ψήνετε το φαγητό σας στο φούρνο για 20 
λ ή μέχρι να πάρει χρώμα η μπεσαμέλ και 
το τριμμένο τυρί. Αφαιρείτε το ταψί από 
το φούρνο, αφήνετε το φαγητό σας να 
σταθεί και στη συνέχεια το σερβίρετε. 

Γλυκό ψυγείου με γιαούρτι και ζελέ
Υλικά 
Για το ζελέ βερίκοκου:
500 γρ. Βερίκοκα πολύ ώριμα, πολτοποι-
ημένες σε μούλτι
200 γρ. Βερίκοκα, κομμένα σε φέτες 
100 γρ. ζάχαρη
4 φύλλα ζελατίνας 
Για τη κρέμα γιαουρτιού:
1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό 2% λιπαρά
150 γρ. μέλι
4 φύλλα ζελατίνας 
Εκτέλεση συνταγής

Για το ζελέ βερί-
κοκου.
 Βάζετε τα φύλ-
λα ζελατίνας να 
μουλιάσουν σε 
ένα μπολ με κρύο 
νερό, μέχρι να 

μαλακώσουν. Στο μεταξύ ρίχνετε σε μια 
κατσαρόλα το 1/3 από τα πολτοποιημένα 
βερίκοκα μαζί με τη ζάχαρη και τη τοπο-
θετείτε σε χαμηλή φωτιά.
Όταν αρχίσει να βράζει, αποσύρετε και 
προσθέτετε τα φύλλα ζελατίνας, στραγ-
γισμένα από το νερό  και ανακατεύετε 
ώστε να λιώσουν. Προσθέτετε και το 
υπόλοιπο 2/3 πολτοποιημένα βερίκοκα 
ανακατεύετε να ενσωματωθούν και αφή-
νετε το μείγμα στο ψυγείο μέχρι να αρχί-
σει να πήζει, προσέχοντας όμως να μην 
στερεοποιηθεί.
 Προσθέτετε τότε τα κομμένα σε φέτες 
βερίκοκα ανακατεύετε απαλά και γεμί-
ζετε μια ψηλή φόρμα των 2 λίτρων. Την 
αφήνετε στο ψυγείο για 4-5 ώρες
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