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*Αφιερωμένο στα δυο μου φιλαράκια 
Τασούλη & Μηλίτσα Δαμάσκου

Τα Αγγελάκια

ΤΟΥ Νώντα Βρεττού

Πού βρισκόσουν εκείνη την ώρα; Τι έκα-
νες; Ο σεισμός της Αθήνας της 7ης Σεπτεμ-
βρίου 1999 είναι για όλους όσοι τον έζη-
σαν τότε στην πρωτεύουσα μια συλλογική 
τραυματική εμπειρία, η οποία, παρά τα 23 
χρόνια που συμπληρώνονται, δεν δείχνει 
και τόσο μακρινή. Όμως, για τους συγγε-
νείς και τους φίλους των θυμάτων αυτή η 
ημέρα δεν είναι απλά μια θλιβερή επέτειος, 
αλλά μια ημέρα πένθους.

Τα 5,9 Ρίχτερ από το άγνωστο έως τότε 
ρήγμα της Πάρνηθας που χτύπησαν την 
πόλη στις 14.56 ήταν ο φονικότερος σει-
σμός των τελευταίων 50 ετών, αλλά και 
εκείνος με το μεγαλύτερο κόστος σε ζημιές 
στη χώρα μας. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, 
εκτός από τους 145 ανθρώπους που έχασαν 
τη ζωή τους και τους περίπου 2.000 που 
τραυματίστηκαν, κατέρρευσαν 110 σπίτια 
και άλλα 5.222 κρίθηκαν «κόκκινα». Πε-
ρίπου 50.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι 
– ένας από τους καταυλισμούς σεισμοπλή-
κτων, εκείνος του Καποτά, εξακολουθεί να 

υπάρχει ακόμη και σήμερα, έστω κι αν οι 
περισσότεροι κάτοικοί του δεν έχουν καμία 
σχέση με τους αρχικούς. Οι επικοινωνίες 
κατέρρευσαν, οι υποδομές επλήγησαν σο-
βαρά. Οι ζημιές αποτιμήθηκαν σε περίπου 
3 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Το πιο τραγικό γεγονός εκείνης της ημέ-
ρας ήταν η κατάρρευση του εργοστασίου 
της Ρικομέξ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 
39 εργαζόμενοι. Οι συγγενείς τους έζησαν 
έναν «διπλό θάνατο»: την απώλεια των 
αγαπημένων τους και στη συνέχεια την 
αδιανόητη μάχη που έπρεπε να δώσουν στα 
δικαστήρια, χωρίς τελικά οι υπεύθυνοι να 
τιμωρηθούν.

Ο σεισμός της Αθήνας άλλαξε πολλά. 
Τα σεισμολογικά ινστιτούτα ενοποίησαν 
το δίκτυό τους, ανανέωσαν τον εξοπλισμό 
τους και σήμερα μπορούν να αποτιμήσουν 
πολύ καλύτερα τα σεισμικά γεγονότα. Ο 
αντισεισμικός κανονισμός άλλαξε, επηρε-
άζοντας τον τρόπο που χτίζουμε τα κτίριά 
μας. Υπηρεσίες με κρίσιμο ρόλο, όπως η 

Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν, τα σχέδια 
τύπου «Ξενοκράτης» επικαιροποιήθηκαν, 
η εκπαίδευση στα σχολεία έγινε πιο συ-
στηματική. Υπάρχουν βέβαια και πολλά 
ζητήματα που τότε απασχόλησαν έντονα 
τη δημόσια συζήτηση αλλά ακόμη και σή-
μερα δεν έχουν λυθεί: για παράδειγμα, η 
απουσία αδόμητων, ανοιχτών χώρων στα 
αστικά συγκροτήματα, ώστε να μπορούν οι 
πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο σε ένα 
έκτακτο γεγονός.

Το σίγουρο είναι πως παρά το γεγονός 
πως έχουν περάσει 23 χρόνια, οι πληγές 
στην ψυχή δεν έχουν κλείσει για όσους 
έζησαν τον σεισμό του 1999. Οι κάτοικοι 
των Αχαρνών και των Άνω Λιοσίων μπο-
ρεί να έχτισαν νέα σπίτια, να είδαν τις γει-
τονιές τους να αλλάζουν, όμως αυτά τα 10 
δευτερόλεπτα δεν μπορούν να σβηστούν… 
Ο τρόμος, τα δάκρυα, ο πόνος που ακολού-
θησαν θα μείνει βαθειά χαραγμένος με μια 
ευχή, μία παράκληση στον Θεό να μην ζή-
σουμε ξανά παρόμοιες σκηνές ποτέ! 

          ΠΟΙΗΜΑ
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Τρία χρόνια με το βλέμμα στραμμένο 
στο μέλλον των Αχαρνών

Τρία χρόνια διοίκησης συμπληρώνονται αυτό τον Σε-
πτέμβριο για τον Δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν και ανέλαβε τα 
καθήκοντά του έως σήμερα έγιναν πολλά έργα, προχώ-
ρησαν άλλα που είχαν περιπέσει σε τέλμα, έχουν σχεδι-
αστεί ακόμη περισσότερα. Η “Parnes News” επιχειρεί 
έναν πρώτο απολογισμό του έργου που έγινε σε αυτούς 
τους 36 μήνες. 

Η αλήθεια είναι πως για να είναι σωστός ο απολο-
γισμός που επιχειρείται θα πρέπει να τεθούν όλες οι 
παράμετροι επί τάπητος. Δεν γίνεται να μην υπολογι-
στούν οι πάρα πολλές δυσκολίες που είχε να αντιμετω-
πίσει η διοίκηση του Σπύρου Βρεττού. Τα οικονομικά 
προβλήματα που ταλανίζουν τον Δήμο εδώ και πολλά 
χρόνια, οι σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές, αλλά και 
τα όσα παρουσιάστηκαν στην πορεία έκαναν το έργο 
του ιδιαίτερα δύσκολο. 

Μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
του άλλωστε ξεκίνησε η πανδημία με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται και τα δεκάδες προβλήματα που κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν οι Δήμοι με το προσωπικό, τις έκτα-
κτες ανάγκες και άλλα πολλά. Ο Δήμαρχος επέλεξε 
να χρησιμοποιήσει αυτό τον χρόνο προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τα γραφειοκρατικά προβλήματα και να 
κερδίσει μήνες που απαιτούνται για την ωρίμανση των 
έργων. 

Με τους συνεργάτες του εφάρμοσε ένα πλάνο με συ-
γκεκριμένες προτεραιότητες και το έθεσε σε εφαρμογή. 
Έψαξε να βρει χρηματοδότηση για σημαντικά έργα και 
να προχωρήσει αυτά που έχει περισσότερο ανάγκη η 
πόλη. Αντιπλημμυρικά και ασφαλτοστρώσεις ήταν σε 
πρώτο πλάνο. Έκανε τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου 
έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση να ξεμπλοκά-
ρουν. Βέβαια τα μεγαλύτερα από αυτά εκτελούνται 
είτε από το υπουργείο είτε από την Περιφέρεια. Πα-
ρόλα αυτά άμεση ήταν και η εμπλοκή του Δήμου και 
κατάφερε να δώσει σημαντικές λύσεις. 

Από εκεί και πέρα έστρεψε το ενδιαφέρον του σε έργα 
καθημερινότητας. Βασική προτεραιότητα η καθαριό-
τητα, καθώς ο Δήμος Αχαρνών αντιμετώπιζε τεράστια 
προβλήματα σε αυτό τον τομέα. Ενίσχυσε τη Διεύθυν-
ση Καθαριότητας σε προσωπικό και μέσα, φτάνοντας 
να προσλάβει προσωπικό ακόμη και από διαγωνισμούς 
του ΑΣΕΠ που είχαν γίνει πριν από 12-13 χρόνια, για 
να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό. Προχώρησε σε 
μεγάλο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια κάδων με 
αποτέλεσμα να αντικατασταθούν όλοι οι κάδοι της πό-
λης. Παράλληλα έγιναν διαγωνισμοί για την προμήθεια 
μηχανημάτων έργου και απορριμματοφόρων για να γί-
νει ανανέωση και ενίσχυση του στόλου καθαριότητας.  
Τα αποτελέσματα είναι εμφανή σε όλους. Κάθε δημό-
της μπορεί να το πιστοποιήσει, ενώ δεν είναι τυχαίο 
πως τα θετικά σχόλια γεμίζουν το διαδίκτυο. 

Ανάλογη ήταν η αντιμετώπιση για τα σχολεία, τα οποία 
μάλιστα βρήκε «πληγωμένα» βαριά από τον σεισμό 
που είχε προηγηθεί. Πέραν του ότι άμεσα αποκαταστά-
θηκαν όλες οι ζημιές ξεκίνησαν για να γίνουν σημαντι-
κές βελτιώσεις εσωτερικά, εξωτερικά, σε αθλητικούς 
χώρους και σε βασικές υποδομές. Η πλειονότητα των 

σχολείων της πόλης παρουσιάζει πλέον άλλο πρόσωπο, 
ενώ θα πρέπει να προστεθεί και η χωρίς προβλήματα 
λειτουργία της υποχρεωτικής διετούς προσχολικής εκ-
παίδευσης σε νέες αίθουσες. 

Πάντως καθημερινά γίνεται εμφανές πως η πορεία 
του Σπύρου Βρεττού έχει δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη 
αφορά την καθημερινότητα του δημότη με έργα που θα 
βελτιώσουν τη ζωή στην πόλη όπως οι κοινόχρηστοι 
χώροι, οι αθλητικοί χώροι, πλατείες και έργα μικρό-
τερου βεληνεκούς. Η δεύτερη αφορά σημαντικά έργα 
πολλών εκατομμυρίων, τα οποία θα αλλάξουν την πόλη 
ριζικά, δίνοντάς της ένα νέο πρόσωπο πιο σύγχρονο και 
κυρίως πιο φιλικό στον δημότη. Παράλληλα διαρκώς 
προσπαθεί να βρει τρόπους για να δημιουργήσει ένα 
κλίμα εξωστρέφειας, αλλά και να προσφέρει στους 
Αχαρνείς όσα έχουν στερηθεί εδώ και χρόνια. 

Οι τρεις βασικοί τομείς που έχει 
δώσει έμφαση η Δημοτική Αρχή 

Βασική και μόνιμη 
προτεραιότητα τα σχολεία 

Συνεχής και απρόσκοπτη είναι η προσπάθεια της δη-
μοτικής αρχής για να διατηρήσει στο υψηλότερο δυ-
νατό επίπεδο τις υποδομές της εκπαίδευσης στην πόλη 
μας. Ως εκπαιδευτικός ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός έχει επισημάνει  ότι αποτελεί μείζονος σημα-
σίας προτεραιότητα και στόχος της διοίκησης του δή-
μου να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη για τη δη-
μιουργία καλύτερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για 
τους μαθητές.

 Χαρακτηριστικό είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και 

χρόνια, η ΣΑΤΑ σχολείων, δηλαδή τα χρήματα που 
δίνει η πολιτεία για συντήρηση και επισκευές, χρησι-
μοποιούνται για τα σχολεία. Παράλληλα, τα συνεργεία 
των σχολικών επιτροπών σπεύδουν να ανταποκριθούν 
στα αιτήματα της σχολικής κοινότητας με την οποία 
βρίσκονται σε καθημερινή επαφή και αγαστή συνερ-
γασία. 

Τα δημοτικά συνεργεία εργάζονται εντατικά στα 
σχολεία, για την επισκευή ή τη διόρθωση όποιων προ-
βλημάτων έχουν προκύψει ή έχουν αναφερθεί, για την 
αναβάθμιση των κτιριακών μονάδων, για τη συντήρη-
ση, για τον εξοπλισμό, για τα βαψίματα σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους, για τον καλλωπισμό, για 
την υγιεινή, για την πρόσβαση και γενικά για όλα όσα 
απαιτούνται, ώστε οι μαθητές να κάνουν τα μαθήματά 
τους με ασφάλεια και με χαρά. 

Όλος ο Δήμος ένα εργοτάξιο 
ως το τέλος του χρόνου 

Σε μια πόλη που στερήθηκε βασικές υποδομές  λόγω 
των λαθών των περασμένων δεκαετιών, η δημοτική 
αρχή του Σπύρου Βρεττού κατάφερε με πρόγραμμα και 
μεθοδικότητα να βάλει την πόλη σε τροχιά ανάπτυξης, 
δρομολογώντας έργα πνοής. Οδοποιία, αντιπλημμυ-
ρικά, οδοφωτισμός, κοινόχρηστοι χώροι, δημιουργία 
αθλητικών εγκαταστάσεων ήταν οι  βασικές επιλογές 
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που έκανε.
Το πρώτο βήμα έγινε με την κατασκευή και πιστοποί-

ηση των παιδικών χαρών που  παρέμεναν κλειστές επί 
χρόνια. Ακολούθησαν οι εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις 
δρόμων  με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
και της καθημερινότητας των πολιτών. Εντός του έτους 
θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον άλλες τρεις εργο-
λαβίες. Μία στους υπόλοιπους δρόμους του κέντρου, η 
δεύτερη  στην Αγριλέζα και η τρίτη στην Αγία Παρα-
σκευή, Πανόραμα και Μπόσκιζα.

Μια από τις ουσιαστικότερες παρεμβάσεις της πα-
ρούσας δημοτικής αρχής είναι η έναρξη των αντι-

πλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν την πόλη από 
πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες σε  Εσχατιά και 
Καναπίτσα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την πόλη 
να έχει μετατραπεί σ’ ένα τεράστιο εργοτάξιο. Παράλ-
ληλα, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια θα ξε-
κινήσει σύντομα  η κατασκευή του αντιπλημμυρικού 
έργου στο Κέντρο των Αχαρνών. Έργα πνοής που ανα-
μένεται να αλλάξουν τη φυσιογνωμία της πόλης, όπως 
το Μητροπολιτικό Πάρκο Λαθέας και η ανάπλαση των 
εισόδων της πόλης έχουν εγκριθεί και σύντομα θα ξε-
κινήσει η κατασκευή τους.

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

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•    Συντήρηση οδοστρωμάτων ύψους 1.500.000.
•    Ασφαλτοστρώσεις οδών εκτός σχεδίου και  κατα-

σκευή δρόμων σε περιοχές του Βόρειου και του Νοτίου 

Τομέα Αχαρνών.  
•    Ανακατασκευή και εξυγίανση του υδρευτικού δι-

κτύου ευρύτερης περιοχής της Βαρυμπόμπης του Δή-
μου Αχαρνών.

•    Επικάλυψη λάκκων και απόξεση οδοστρωμάτων 
σε  δρόμους της πόλης.  

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

Μεγάλο κερδισμένο στοίχημα ο τομέας της καθαριότητας 

Όταν ανέλαβε τον Δήμο, η κατάσταση στην καθαρι-
ότητα ήταν η χειρότερη που θα μπορούσε να υπάρξει. 
Με πολλή προσπάθεια και παρά τις ελλείψεις σε υλι-
κοτεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό η δημοτική αρχή 
κατόρθωσε να ελέγξει την κατάσταση και να βάλει μια 
τάξη. 

Τρία χρόνια μετά η εικόνα δεν θυμίζει σε τίποτα το 
παρελθόν. Καινούργιοι κάδοι απορριμμάτων, ανακύ-
κλωσης και βιοαποβλήτων έχουν τοποθετηθεί σε όλες 
τις γειτονιές. Τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων 
γίνονται με πρόγραμμα και εντατικά σε όλες τις συνοι-
κίες.

Ο Δήμαρχος  Σπύρος Βρεττός εισπράττει από κατοί-
κους αλλά και αυτοδιοικητικούς τα εύσημα για τη δου-
λειά και την οργάνωση στον συγκεκριμένο τομέα.  Δεν 
είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια 
ο Δήμος εξασφάλισε σημαντικές χρηματοδοτήσεις , 
ενώ χρησιμοποιεί ιδίους πόρους για να βελτιώσει την 
εικόνα της πόλης μας. 

Στα τρία χρόνια θητείας η δημοτική αρχή κατάφερε 
να ανανεώσει το μεγαλύτερο μέρος των παλιών και 
κατεστραμμένων κάδων με την προμήθεια 5000 νέων, 
ενώ ο Δήμος μας ήταν από τους πρώτους που έβαλαν 
τους καφές κάδους για τα βιοαπόβλητα.

Η ανανέωση του γερασμένου στόλου των απορριμμα-
τοφόρων δεν αποτελεί μακρινό στόχο καθώς, σύντομα, 
7 ολοκαίνουργια οχήματα —μέσα από το πρόγραμμα 
«Φιλόδημος 2» του υπουργείου Εσωτερικών— θα ρι-
χτούν στην καθημερινή «μάχη» για την καθαριότητα. 
Καινούργια μηχανήματα όπως φορτηγά, σάρωθρα, Jcb 
ενισχύουν αυτή την προσπάθεια που λόγω της έκτασης 
και των αναγκών του Δήμου είναι τιτάνια. 

Επίσης, είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Αχαρνών 
σημειώνει σημαντική πρόοδο στον τομέα της ανακύ-
κλωσης και συγκαταλέγεται μεταξύ των δήμων με τα 
υψηλότερα ποσοστά. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αχαρνών 

είναι πρώτος στην ανατολική Αττική στο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης «Green city» (ανακυκλώνω-συμμετέχω-
κερδίζω) της Περιφέρειας Αττικής και από τους πρώ-
τους δήμους που συγκεντρώνουν τεράστιους όγκους 
βιοαποβλήτων μέσω των καφέ κάδων απορριμμάτων. 

Πριν λίγες ημέρες, στην κεντρική πλατεία Θρακο-
μακεδόνων τοποθετήθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο 
κέντρο ανακύκλωσης ενώ σύντομα θα εγκατασταθούν 
άλλα τρία κέντρα σε διάφορα πολεοδομικά σημεία της 
πόλης. Στο πρόγραμμα είναι η δημιουργία  49 γωνιών 
ανακύκλωσης με 5 έως 7 κάδους συλλογής απορριμμά-
των είτε υπογειοποιημένους είτε επίγειους. Κανείς δεν 
αμφισβητεί ότι η πόλη μας αλλάζει καθημερινά και οι 
προσπάθειες της διοίκησης δεν σταματάνε. 
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Ξεκίνησαν με μεγάλη επιτυχία 
οι«Βραδιές Πολιτισμού»

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησαν την Παρασκευή 26 
Αυγούστου, οι «Βραδιές Πολιτισμού» στο Δημοτικό 
Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Το φεστιβάλ του Δήμου Αχαρνών και της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.ΚΕ.Α) συνεχίζεται για 
τέταρτη χρονιά και φιλοξενεί ένα πλούσιο πολιτιστικό 
υπερθέαμα, με θεατρικές παραστάσεις που έχουν απο-
σπάσει τις καλύτερες κριτικές και συναυλίες από διακε-
κριμένους καλλιτέχνες. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού 
που φέρνει μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου τις Αχαρνές, 
στο επίκεντρο της πολιτιστικής σκηνής.

Την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτι-
σμού», Παρασκευή 26 Αυγούστου το κοινό απόλαυσε 
την πολυσυζητημένη ηρωίδα του Αλέξανδρου Παπαδι-
αμάντη, ένα χαρακτήρα σταθμό στη σύγχρονη δραμα-
τουργία, σε μια παράσταση με εξαιρετική σκηνοθεσία 
που συγκίνησε όλους τους θεατές.

Η δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ, Σάββατο 27 Αυγού-
στου συνεχίστηκε με την ξεκαρδιστική κωμωδία του 
Ιωάννη Βασιλειάδη «Όταν ο Μενέλαος συνάντησε την 
Ελένη» ενώ την Κυριακή 28 Αυγούστου οι «Βραδιές 
Πολιτισμού» παρουσίασαν την παράσταση «Θέλει

τέχνη ο έρωτας» που ενθουσίασε το κοινό.
Οι φίλοι του πολιτισμού απ΄όλη την Αττική έχουν 

την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν και να απολαύσουν με 
ελεύθερη είσοδο τα πολιτιστικά δρώμενα που παρου-
σιάζονται στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδω-
ράκης, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Θρακομακεδόνων 
αλλά και στο Αμφιθέατρο Σοφοκλής, στον Κόκκινο 
Μύλο. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη, μεγάλη.

Πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα: 
2102478507, 2102400850 &amp; 860 και

6936013476

Ξεκινά ηλειτουργία δύο 
Βρεφικών τμημάτωνσε παιδικούς 

σταθμούς του ΔήμουΑχαρνών
Γεγονός αποτελεί 

η λειτουργία βρεφο-
νηπιακών τμημάτων 
στους Παιδικούς 
Σταθμούς του Δή-
μου Αχαρνών. Στον 
9ο Παιδικό Σταθμό 
Αγριλέζας Ερεσού 
και Σκρέκη μπορούν 
να φιλοξενηθούν 24 
βρέφη καθώς επίσης 

και στον 10ο Παιδικό Σταθμό Αγίας Βαρβάρας Λευ-
κάδος 33 και Κωνσταντινουπόλεως μπορούν να φι-
λοξενηθούν 12 βρέφη.

Αυτοί οι δυο βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι οι μόνοι 
που διαθέτουν βρεφικά τμήματα τα οποία θα λειτουρ-
γήσουν από φέτος τον Σεπτέμβρη.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε σχε-
τικά: “Η συνεχής προσπάθεια μας για τη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών της Προσχολικής Αγω-
γής αποδίδει καρπούς με την δημιουργία για πρώτη 
φορά στο Δήμο μας, βρεφονηπιακών τμημάτων για 
παιδιά από 6 έως 30 μηνών.Το εξαιρετικό προσωπικό 
των Βρεφονηπιακών Σταθμών μας αποτελεί εχέγγυο 
ότι ηΠροσχολική Αγωγή του Δήμου μας, δύναται 
πλέον να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρε-
σίες στα παιδιά μας.Στηρίζουμε τους εργαζόμενους 
γονείς, στηρίζουμε τις οικογένειες με παιδιά και αυτό 
πλέον παίρνει σάρκα και οστά”.
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Ένα από τα μεγάλα αγκάθια που «κληρονόμησε» η 
παρούσα δημοτική αρχή αφορά μια σημαντική οφειλή 
προς την ΕΥΔΑΠ, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ.

Από την πρώτη στιγμή κινήθηκαν οι διαδικασίες, ού-
τως ώστε το χρέος αυτό να διευθετηθεί και να δοθεί 
οριστική λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει 
το Δήμο. Σε αυτό το πλαίσιο το πρωί της Τρίτης (26/7) 
ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Βρεττός, συνο-
δευόμενος από τη Διευθύντρια κ. Λέκκα, συναντήθηκε 
με στελέχη της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ. Συγκεκριμένα 

συνάντησαν τη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Ειδικών 
Πελατών κ. Νόση, τον Αν. Διευθυντή κ. Νανούρη και 
την προϊσταμένη κ. Νεονάκη στα γραφεία της Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης.

Εκτός από τη διαπραγμάτευση επί της οφειλής, η 
ατζέντα περιλάμβανε και την κατάθεση από την πλευ-
ρά του Δήμου σειράς προτάσεων, οι οποίες θα μελετη-

θούν το αμέσως προσεχές διάστημα. 
Από την πλευρά της δημοτικής αρχής είναι ειλημμέ-

νη απόφαση η διευθέτηση του ζητήματος, καθώς απαι-
τείται λύση για την ομαλοποίηση της κατάστασης και 
να μπορέσουν επιτέλους να γίνουν νέες τοποθετήσεις 
ρολογιών και συνάμα υδροδοτήσεις κοινόχρηστων χώ-
ρων.

Σημαντική συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ

Η «Διέξοδος», το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσε-
ων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου 
Αχαρνών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμέ-
νου πενταετούς  Επιστημονικού Προγράμματός του, 
υλοποίησε δράσεις και παρεμβάσεις στην τοπική κοι-
νωνία των Αχαρνών επικεντρωμένες στις ανάγκες των 
δημοτών και κατοίκων της. Επιπροσθέτως, πραγματο-
ποίησε ένα πλούσιο έργο ενημέρωσης και πρόληψης 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με 
σαράντα οκτώ (48) βραχείες παρεμβάσεις και βιωμα-
τικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών 
κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2021 - Ιουνίου 2022.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία και 
με την εποπτεία του Οργανισμού Κατά Των Ναρκωτι-
κών (ΟΚΑΝΑ) και ήταν επικεντρωμένες σε σύγχρονα 
ζητήματα που απασχολούν τόσο τους γονείς όσο και 
τους εκπαιδευτικούς.

Ο σχολικός εκφοβισμός και η αντιμετώπισή του, ο 

παιδικός θυμός και η παιδική επιθετικότητα, η πρόλη-
ψη της σεξουαλικής κακοποίησης, ο συναισθηματικός 
κόσμος της παιδικής ηλικίας και η έκφρασή του αλλά 
και η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ήταν 
μερικές μόνο από τις βασικές θεματικές των δράσε-
ων.

Συνολικά, 1.786 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί 
έλαβαν υποστήριξη και εκπαίδευση από τη «Διέξοδο». 
Παράλληλα, οι ψυχολόγοι της «Διεξόδου» ανταποκρί-
θηκαν με επιτυχία σε 144 ατομικά αιτήματα βοήθειας 
δημοτών και κατοίκων των Αχαρνών.

Το Κέντρο Πρόληψης «Διέξοδος» με την πολύτιμη 
υποστήριξη του Δημάρχου Αχαρνών και προέδρου του 
Σπύρου Βρεττού, της αναπληρώτριας προέδρου Μαρί-
ας Μπούκη και της επιστημονικά υπεύθυνης Γιάννας 
Ιωάννου παρέμεινε κοντά στους πολίτες του Δήμου 
Αχαρνών με αλληλεγγύη, προσφέροντας σημαντικό 
έργο στον τομέα της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Πλούσιο το έργο του Κέντρου Πρόληψης και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας«Διέξοδος»
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Ο Δήμος Αχαρνών μέσω των Σχολικών του Επιτροπών 
προχώρησε τους θερινούς μήνες στη βελτίωση και την 
αναβάθμιση των σχολείων, αποδεικνύοντας έμπρακτα 

το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την προτεραιότητα που δί-
νει στους μαθητές και τη νεολαία.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται με μέριμνα του 
Δήμου Χανίων στις σχολικές μονάδες Α’/θμιας και 
Β’/θμιας εκπαίδευσης, αφορούν μεταξύ άλλων σε επι-
σκευές-συντηρήσεις και μονώσεις σε στέγες, ελαιο-
χρωματισμούς εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, 
ανακαινίσεις στους χώρους υγιεινής.
Σημαντικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν το προηγού-
μενο διάστημα τόσο στο 1ο όσο και στο 8ο Δημοτι-
κό, καθώς έγιναν οι απαραίτητες επισκευές, αλλά και 
μεγάλης κλίμακας βαψίματα τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός έχει θέσει στην κορυφή 
της λίστας των εργασιών τα σχολεία της πόλης και σε 
αυτή την κατεύθυνση κινείται καθημερινά η Πρωτο-
βάθμια Σχολική Επιτροπή με τον πρόεδρο Χαράλαμπο 

Ορφανίδη και τον αντιπρόεδρο Γιάννη Περρή. Ασφα-
λή, καλαίσθητα και ανακαινισμένα σχολεία είναι πάντα 
το μέλημα της Δημοτικής Αρχής.

Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης 
και επισκευές στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών

Πυροσβεστικός κρουνός 
τοποθετήθηκε στην 

ΑγίαΠαρασκευή
Ένας ακόμη πυρο-
σβεστικός κρουνός 
τοποθετήθηκε σε ένα 
πολύ καίριο σημείο 
της πόλης μας.
Μετά από συνεχείς 
πιέσεις του Δημάρ-
χου Σπύρος Βρεττός 
και της Πολιτικής 
Προστασίας, η ΕΥ-
ΔΑΠ ανταποκρίθηκε 
και ικανοποίησε το 
αίτημα της Δημοτι-

κής Αρχής, τοποθετώντας έναν κρουνό στην οδό Αε-
τόπετρας στην Αγία Παρασκευή. Ένα σημείο στρα-
τηγικής σημασίας, που θα διευκολύνει το έργο της 
Πυροσβεστικής για την πλήρωση των οχημάτων της. 
Η πυροπροστασία είναι μια σύνθετη υπόθεση, η οποία 
απαιτεί τη συνεργασία όλων.
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Το πρώτο ολοκληρωμένο κέντρο ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης τοποθετήθηκε στον Δήμο Αχαρνών και 
συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία Θρακομακεδό-
νων, σε συνεργασία με τον ΕΣΔΝΑ και την Περιφέ-
ρεια. Προσανατολισμένος στην κυκλική οικονομία 
και στην βιώσιμη ανάπτυξη, ο Δήμος 

Αχαρνών έχει ενταχθεί 
στο Ολοκληρωμέ-

νο Πρόγραμμα 
Ανταποδοτικής 
Α ν α κ ύ κ λ ω -
σης, στο οποίο 
όλοι οι δημό-
τες μπορούν να 
ανακυκλώνουν 

άδειες συσκευ-
ασίες , συμβάλ-

λοντας ενεργά στην 

προστασία του περιβάλλοντος και επιτυγχάνοντας 
εξαιρετικά αποτελέσματα για την περιοχή μας.

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο Δήμος 
Αχαρνών δήλωσε σχετικά: «Προχωράμε ένα βήμα 
παρακάτω στην ανακύκλωση και τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη με την εγκατάσταση του πρώτου ολοκληρωμένου 
κέντρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην πλατεία 

Θρακομακεδόνων. Σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ και 
την Περιφέρεια πρόκειται για λειτουργήσουμε 4 κέ-
ντρα πλήρους ανακύκλωσης, συμβάλλοντας ενεργά 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί το περιβάλ-
λον και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας». 
Σημειώνεται ότι σύντομα θα ακολουθήσουν άλλα τρία, 
ένα σε κάθε πολεοδομική ενότητα των Αχαρνών.

Τοποθετήθηκε το πρώτο κέντρο ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης στον Δήμο Αχαρνών

 
Ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί μέσα στις επό-
μενες ημέρες από την Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης η τοποθέτηση 33 μωβ κάδων για την 
ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων σε διάφορα ση-
μεία της πόλης των Αχαρνών.
Η επιλογή του Δήμου για συμμετοχή στις δράσεις ανα-
κύκλωσης είναι δεδομένη και έχει πολλαπλά οφέλη 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για την τοπική κοινω-
νία. Τα μεταχειρισμένα ρούχα και παπούτσια τα οποία 
θα τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους θα μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν όχι μόνο για σκοπούς ανα-
κύκλωσης αλλά και από ευπαθείς ομάδες πολιτών που 
τα έχουν ανάγκη. Παράλληλα, θα μειωθεί το κόστος 
για τον Δήμο Αχαρνών καθώς η διαλογή θα μειώσει 
την ποσότητα των απορριμμάτων που μεταφέρονται 
στον ΧΥΤΑ.
Η επιλογή των σημείων της πόλης έγινε με βασικό 
γνώμονα την προσβασιμότητα των κατοίκων στους 
κάδους ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στη 

δράση αλλά και να διασφαλί-
ζεται η ασφαλής κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων.
«Η επέκταση και η διεύρυνση 
της ανακύκλωσης αποτελεί 
άμεση προτεραιότητα για τον 
Δήμο μας. Σήμερα είμαστε ιδι-
αίτερα χαρούμενοι καθώς υιο-
θετούμε τους μωβ κάδους. Μια, 
ακόμη, γραμμή διαλογής στην 
πηγή με θετικά αποτελέσματα 
για τις τοπικές κοινωνίες.
Ήθελα να ευχαριστήσω την 
υπηρεσία του Δήμου και τους 
συνεργάτες μας για το βήμα που κάνουμε. Πιστεύω 
ότι και οι πολίτες θα ανταποκριθούν χρησιμοποιώντας 
τους μωβ κάδους για την εναπόθεση ρούχων και υπο-
δημάτων που δεν χρησιμοποιούν» ανέφερε ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Τοποθετούνται οι ΜΩΒ κάδοι ανακύκλωσης ρούχων - υποδημάτων
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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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ΕΠΙΣΤΡAΤΕΥΣΕ ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης όλους τους δεξιούς ηγέτες της Ευ-
ρώπης, να του δίνουν συγχαρητήρια για 
το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας για 
τη χώρα μας. Ωσάν να μην βγήκαμε από 
τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2018 επί 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ωσάν να μην είχε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας ρυθμίσει το χρέος με δέκα 
χρόνια τουλάχιστον καθαρό διάδρομο. 
Ωσάν να μην είχε αφήσει στο ταμείο η 
προηγούμενη κυβέρνηση 37 δισ. ευρώ. 
Όλα αυτά δεν συνέβησαν ποτέ! Ή του-
λάχιστον δεν τα πληροφορήθηκαν η κ. 
Ούρσουλα φον ντερ Λάινερ, ο κ. Μάν-
φρεντ Βέμπερ, ο Σαρλ Μισέλ και οι 
υπόλοιποι ηγέτες της ευρωπαϊκής δεξι-

άς. Χωρίς ίχνος ντροπής, γίνονται μέρος 
της νεοδημοκρατικής προπαγάνδας για 
τη σωτηρία του Κ. Μητσοτάκη. Αφού 
λοιπόν τα πρωτοκλασάτα στελέχη της 
εγχώριας δεξιάς εξαφανίσθηκαν και ου-
δείς έχει το κουράγιο να υπερασπισθεί 
δημόσια τη ΝΔ, κατέφυγαν στους ομο-
γάλακτους από το εξωτερικό.

Αλίμονο όμως. Τα συχαρίκια, δεν αλ-
λάζουν την σκληρή ελληνική πραγμα-
τικότητα. Κατ’ αρχήν, να σημειώσουμε 
πως προαπαιτούμενο για την έξοδο από 
την ενισχυμένη εποπτεία ήταν το θέμα 
της ΛΑΡΚΟ. Έτσι λοιπόν, στάλθηκαν 
στην ανεργία 1.300 εργαζόμενοι του ερ-
γοστασίου. Προφανώς χωρίς φαγητό δεν 
έμειναν τα παιδιά του κ. Βέρνερ, ούτε 
και του κ. Μητσοτάκη. Αυτός ο τελευ-
ταίος, πανηγυρίζει για τα πεπραγμένα 
άλλης κυβέρνησης!

Αλήθεια μετά την έξοδο θα ξεφύγου-
με από την μέγκενη της ακρίβειας; Θα 
σταματήσουν να μας έρχονται λογαρια-
σμοί της ΔΕΗ δύο και τριών χιλιάδων 
ευρώ; Γιατί όπως μαθαίνουμε, μας πε-
ριμένει άγριος χειμώνας. Πάνω από 200 
ευρώ αναμένεται να φτάσει η κιλοβατώ-
ρα στο φυσικό αέριο και άνω των 350 
ευρώ στο ηλεκτρικό ρεύμα. Θα πει κα-

νείς, πως εμείς έχουμε τουλάχιστον τον 
λιγνίτη. Όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
προχώρησε βιαστικά σε βίαιη απολιγνη-
τοποίηση, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
πρότεινε ήπια απολιγνητοποίηση, ώστε 
να έχουμε ομαλή μετάβαση προς τις 
ήπιες μορφές ενέργειας. Έκλεισαν άρον 
άρον τις σήραγγες λοιπόν, απολύθηκαν 
εκατοντάδες εργαζόμενοι και άκουσον 
άκουσον: Πούλησαν βιαστικά τα μηχα-
νήματα. Μαζί με αυτά, να σημειώσουμε 
πως ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να μειώ-
σει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Ένα 
μέτρο που θα ανακούφιζε αναμφίβολα 
τον Έλληνα καταναλωτή. Σύμφωνα άλ-
λωστε με την ΕΛΣΤΑΤ, 3.000.000 νοι-
κοκυριά κινδυνεύουν να περάσουν στη 
φτώχια.

Και οι κουτοπονηριές της κυβέρνη-
σης δεν έχουν τέλος. Να θυμηθούμε την 
απάτη με τα fuel και power pass; Ποι-
ες ήταν οι επιστροφές; Ψίχουλα. Στην 
αρχή έλεγαν πως θα πάρουν όλοι από 
600 ευρώ. Τελικά, το 26,1% πήρε από 0 
έως 17 ευρώ! Το 24,7% από 18 έως 50 
ευρώ. Το 15,2% από 51 έως 100 ευρώ. 
Για να καταλήξει το 8,1% να πάρει από 
301 έως 600 ευρώ!

Είναι όμως η κυβέρνηση γαλαντόμος 
με τα υπερκέρδη των εταιρειών παροχής 

ενέργειας, τα οποία αρνείται να φορολο-
γήσει. Πόσα είναι αυτά; 1,7 δισεκατομ-
μύρια. Κέρδη που έχουν αντληθεί από 
το υστέρημα των καταναλωτών. Αλλά τι 
να κάνουμε; Η ΔΕΗ επωλήθη. Δεν είναι 
πραγματικά Δημόσια. Οπότε, εφ’ όσον 
είναι ιδιωτική, δεν μπορείς να ζητήσεις 
μια άλλη πολιτική, πράγμα που θα είχες 
δικαίωμα να το κάνεις σε μια δημόσια 
επιχείρηση. Μαζί με αυτά, να σημειώ-
σουμε πως ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να 
μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. 
Ένα μέτρο που θα ανακούφιζε αναμφί-
βολα τον Έλληνα καταναλωτή.

Είναι πάρα πολλά εκείνα που ταλα-
νίζουν τους Έλληνες πολίτες. Και εί-
ναι μεγάλη η κοροϊδία της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη στον ελληνικό λαό. Τόσο 
μεγάλη, που το έχουν καταλάβει και 
οι ίδιοι. Γι’ αυτό δεν έχουν μούτρα να 
βγουν δημόσια να υπερασπισθούν την 
κυβέρνησή τους. Γι’ αυτό καταφεύγουν 
στους ομοϊδεάτες τους Ευρωπαίους αξι-
ωματούχους, για να πουλήσουν τις δη-
λώσεις-συγχαρητήρια σαν χάντρες σε 
ιθαγενείς.

*Βουλευτής Ανατολικής Αττικής και 
αναπληρωτής τομεάρχης Πολιτισμού 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Χάντρες για ιθαγενείς

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

 

23 ψηφίδες πολιτισμού για την  θεωρητική 
και βιωματική προσέγγιση του κόσμου 

των γραμμάτων και των τεχνών.

Η τέχνη και στην 
πολιτική της διάσταση

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ
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Σε “Αράχωβα της Αττικής” 
θα μετατραπεί η Φυλή! 

Την γενική ανάπλαση και αναβάθμιση 
του ιστορικού κέντρου της Δημοτικής 
Κοινότητας Φυλής, ανακοίνωσε κατα-
χειροκροτούμενος, στην ομιλία του στο 
πανηγύρι της Χασιάς, ο Δήμαρχος Φυ-
λής Χρήστος Παππούς στην κατάμεστη 
από κόσμο κεντρική πλατεία της Φυλής. 
Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Φυλής 
κι αυτό το γνωρίζουμε όλοι, έτσι στην 
κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσε-
ων η ανακοίνωση του δημάρχου ήρθε 
κυριολεκτικά ως δώρο! 

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο ύψους 
9.800.000 εκ. ευρώ που θα μεταμορφώ-
σει την περιοχή “σε Αράχωβα της Αττι-
κής” όπως χαρακτηριστικά είπε ο Χρή-
στος Παππούς.

Το έργο εγκρίθηκε από το Ταμείο Ανά-
καμψης στις 11 Αυγούστου, έχει τίτλο 
ο “Παρεμβάσεις Πολυεπίπεδης – Ολο-
κληρωμένης Αναβάθμισης και Αναζωο-
γόνησης στο Ιστορικό Κέντρο της Δ.Κ. 
Φυλής”, τη μελέτη συνέταξε η Τεχνι-
κή Υπηρεσία του Δήμου Φυλής και θα 
προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε “να 
κάνουμε και αυτό το όραμά μας πράξη” 
όπως είπε ο Δήμαρχος Φυλής.

Σε όλο το ιστορικό κέντρο θα γίνει ει-
δική πεζοδρόμηση που θα τονώνει την 
ιστορικότητα και τον παραδοσιακό χα-
ρακτήρα της Δημοτικής Ενότητας και 
θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με στό-
χο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων και την προσέλκυση επι-
σκεπτών.

Ο Χρήστος Παππούς μοιράστηκε με 
τον κόσμο το προσωπικό του βίωμα. 
“Φίλες και φίλοι, έχουμε την ευλογία 
της Παναγίας” είπε ο Δήμαρχος Φυλής 
και πρόσθεσε “Θέλω να μοιραστώ από-
ψε μαζί σας κάτι που συμβαίνει και έχει 
σημειολογικό χαρακτήρα. Πάντα παρα-

μονές της Παναγίας αυτός ο Δήμος, ο 
Δήμος Φυλής κερδίζει ένα μεγάλο έργο 
για τον τόπο” είπε και ανακοίνωσε το 
έργο ανάπλασης της Δ.Κ. Φυλής.

Ο Δήμαρχος Φυλής αφού ευχήθηκε 
χρόνια πολλά σε όλες και όλους ανα-
φέρθηκε στη μεγάλη ποιμαντική αξία 
της Μονής Κλειστών και του Ι.Ν της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου για την πε-
ριοχή και ευχαρίστησε για το έργο τους 

τον Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα, τον 
πατέρα Δημήτριο Παναγακόπουλο, την 
ηγουμένη Μαριάμ και τις μοναχές της 
Μονής. Τέλος ο Χρήστος Παππούς ευ-
χήθηκε στον κόσμο υγεία,χαμόγελο και 
χαρά και δεσμεύτηκε πως θα συνεχίσει 
να επικεντρώνει τις προσπάθειες του για 
την βελτίωση των συνθηκών προς όφε-
λος των δημοτών.

Κατάνυξη στη λιτάνευση της εικόνας 
στην πανήγυρη της Φυλής
Με την καθιερωμένη λιτάνευση της Ιε-
ρής Εικόνας κορυφώθηκαν, μέσα σε 

κλίμα κατάνυξης, το πρωί της Δευτέρας 
15 Αυγούστου 2022, οι θρησκευτικές 
εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής.

Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Χρήστος 
Παππούς, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής 
Θανάσης Μπούρας, ο Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, ο πρώην 
Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ Ανδρέ-
ας Τσώκος, Αντιδήμαρχοι, Αναπλ. Δή-

μαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρό-
εδρος και τα μέλη του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Φυλής και πολύς 
κόσμος. 
Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική του Δή-
μου Φυλής.

Με κατάνυξη ο εορτασμός 
της Παναγίας στην Χασιά 
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Με δύο μεγάλες λαϊκές φωνές, το Δημή-
τρη Κοντολάζο και τη Χριστίνα Μαραγκό-
ζη επανήλθε, μετά από τρία χρόνια παν-
δημίας, η κανονικότητα στο παραδοσιακό 
πανηγύρι της Φυλής.

Οι δύο ερμηνευτές γέμισαν, ασφυκτικά, 
την Πλατεία του Δημαρχείου και πρόσφε-
ραν στον κόσμο τρεις ώρες γνήσιας δια-
σκέδασης με ένα πλούσιο λαϊκό πρόγραμ-
μα την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. 

Οι διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
έριξαν αυλαία παρουσία πλήθους κόσμου 
που είχε συρρεύσει από νωρίς το απόγευμα 
ανήμερα του εορτασμού και είχε κατακλύ-
σει την κεντρική πλατεία. Η Αντιδήμαρχος 
Φυλής Ελένη Λιάκου σε συνεργασία με 
τον πρόεδρο του ΝΠΔΔ “Η Πάρνηθα Γι-
ώργο Μαυροειδή ετοίμασαν ένα μουσικό 

πρόγραμμα μαμούθ το οποίο ξεκίνησε λίγο 
μετά τις δέκα το βράδυ και ολοκληρώθηκε 
μετά τις 2.30 τα ξημερώματα, με τον κό-
σμο, παρότι η επόμενη ήταν εργάσιμη, να 
κρατά ασφυκτικά γεμάτη την πλατεία μέ-
χρι το τέλος του προγράμματος. 

Η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς 
ήρθε από το Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παπ-
πού ο οποίος ανακοίνωσε στην ομιλία του 
το μεγάλο έργο της πολυεπίπεδης ανάπλα-
σης του ιστορικού κέντρου της Δημοτικής 
Κοινότητας. 

Αμέσως μετά σε ένα φαντασμαγορικό 

σκηνικό με εναλλασσόμενες ριπές πολύ-
χρωμων φώτων και οπτικών εφέ οι καλ-
λιτέχνες Αθηνά Χρυσανίδου, Γιώργος 
Γιαννιάς και Γιώργος Παπαδόπουλος ξε-
σήκωσαν τον κόσμο με τραγούδια από όλο 
το ελληνικό ρεπερτόριο κρατώντας το κέφι 
στο αποκορύφωμα του από την αρχή μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Εκτός από το Δήμαρχο Φυλής, παρέστη-
σαν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος 
Κώτσηρας, ο ο πρώην Γενικός Διευθυντής 
της ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσώκος, Αντιδήμαρ-
χοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.ά. 

Πλήθος κόσμου στο διήμερο 
Πανηγύρι της Χασιάς
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Με λαμπρότητα, δέος, χαρά και συγκίνηση πα-
ρουσία εκατοντάδων πιστών, του Δημάρχου Φυλής 
Χρήστου Παππού, μελών του Δημοτικού Συμβου-
λίου και υποψήφιων Βουλευτών, ο Προσκυνημα-
τικός Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Άνω Λιοσίων, 
υποδέχθηκε χθες το απόγευμα – Πέμπτη 1 Σεπτεμ-
βρίου – τμήμα Τιμίου Ξύλου από την Ιερά Μονή 
Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους.
Της υποδοχής προέστη ο Σεβασμιότατος Μητρο-

πολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθη-

ναγόρας , συμπαραστατούμενος από ιερείς της Μη-
τρόπολης και όλων των ναών του Δήμου Φυλής.
Το τμήμα του Τίμιου Ξύλου υποδέχθηκαν τα Άνω 

Λιόσια Φυλής με κατάνυξη και τιμές που απέδωσε 
η Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής αλλά και η πα-
ρουσία γκριζοφόρων. Ο εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου 
Νεκταρίου πατέρας Μηνάς Αλεξιάδης με τον Αρ-
χιερατικό Επίτροπο Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και 

Φυλής Αρχιμανδρίτη Τίτο Χρήστου, προσκύνησαν 
πρώτοι και παρέλαβαν από τους πατέρες του Αγίου 
Όρους το Ιερό Προσκύνημα στον κόμβο πριν το 
ναό.
Ακολούθησε δέηση από όλους τους ιερείς του Δή-

μου Φυλής στο σημείο υποδοχής και στη συνέχεια 
ιερείς, πιστοί και επίσημοι συνόδεψαν τη Σταυ-
ροθήκη της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου 
Όρους στον ναό όπου την παρέλαβε από τους πα-
τέρες της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου ο Σεβασμιό-
τατος Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρας με ιερείς της Μητρόπολης. 
Ακολούθησε Αρχιερατικός Εσπερινός και Αγρυ-
πνία.
Αμέσως μετά τον Αρχιερατικό Εσπερινό ο πα-

τέρας Μηνάς πρόσφερε κέρασμα στους ιερείς και 
τους επισήμους.
Το Ιερό Προσκύνημα παρέμεινε στον Άγιο Νε-

κτάριο έως την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου.

Με μεγαλοπρέπεια η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου 
στα Άνω Λιόσια από τον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μεγάλα έργα του 
Δήμου Φυλής προχωρούν, παράλληλα, οι διαδικα-
σίες για την εκταμίευση των ποσών που έχουν δια-
τεθεί για την  υλοποίησή τους.
Πρόκειται για τα έργα κατασκευής πάρκου πρασί-

νου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Χωμα-
τερή (προϋπολογισμού 26 εκατ. Ευρώ) και επισκευ-
ής-ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου 
Δήμου Φυλής (προϋπολογισμού 10 εκατ. Ευρώ). 
Για τα έργα αυτά εγκρίθηκε, από τον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης Ιωάννη Τσακίρη, χρηματοδότηση 3 

εκατ. Ευρώ, από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων (ΠΔΕ). Με σχετική Απόφασή του ο Υφυπουρ-
γός δίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος την εντολή να 
πληρώσει ποσά μέχρι 3 εκατ. Ευρώ, που αφορούν 
στην εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων. 
Το αίτημα του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-

πού προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωρ-
γιάδη μετέφερε ο επιλαχών Βουλευτής Σταμάτης 
Πουλής. Ο τελευταίος, εξακολουθεί να δραστηρι-
οποιείται για το Δήμο Φυλής, παρόλο που έχει πα-
ραιτηθεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 

της Αναπτυξιακής, προκειμένου να πολιτευτεί στη 
Δυτική Αττική. 
“Ευχαριστώ τον Υπουργό και τον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης για την πολύτιμη βοήθειά τους. Αλλά 
και το Σταμάτη Πουλή, που δεν κάνει διακοπές για 
να βρίσκεται στο πλευρό μας. Έχουμε στρατευθεί, 
όλοι, για την εκτέλεση αυτών των δύο έργων. Ενός 
έργου πνοής για το περιβάλλον και την ενέργεια κι 
ενός που θα βελτιώσει, σημαντικά, την καθημερι-
νότητα των συνδημοτών μας”, δήλωσε ο Χρήστος 
Παππούς.

Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ 
στο Δήμο Φυλής, με παρέμβαση Άδωνη 
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Το νέο αντιπλημμυρικό έργο που θα 
“θωρακίσει” περαιτέρω την Ανατολι-
κή Λεκάνη των Άνω Λιοσίων (Δρο-
σούπολη, Λεφάντω και Άγιο Γεώργιο) 
βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης 
εργασίας που είχε ο Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς με τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κο-
σμόπουλοστην Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Φυλής.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει σύ-
ντομα, καθώς έχει ήδη υπογραφεί η 
σύμβαση με τον ανάδοχο, μετά τις συ-
ντονισμένες ενέργειες Δήμου και Πε-
ριφέρειας που είχαν ως αποτέλεσμα η 
διαδικασία να προχωρήσει με ταχείς 

ρυθμούς.
Το έργο αφορά στην κατασκευή δι-

αφόρων ειδών αγωγών ομβρίων και 
φρεατίων υδροσυλλογής επί των οδών 
Πηνειού, Καραϊσκάκη και Αιγαίου Πε-
λάγους, καθώς και επί της οδού Πίνδου, 
με παράλληλη ανακατασκευή του οδο-
στρώματος και των πεζοδρομίων.

Χρήστος Παππούς και Λευτέρης Κο-
σμόπουλος συζήτησαν επίσης για τα 
υπόλοιπα έργα που εκτελεί η Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου και έχουν εντα-
χθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης 
της Περιφέρεια Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
στην οποία συμμετείχαν ο Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης 
Σχίζας και ο Ειδικός Συνεργάτης Δη-
μάρχου Γιάννης Λιάκος, διαπιστώθηκε 
η ικανοποιητική πορεία των εργασιών 
των έργων αυτών και επαναβεβαιώθηκε 
το άριστο διαχρονικά κλίμα συνεργασί-
ας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγμα-
τοποιήθηκε αυτοψία του Αντιπεριφε-
ρειάρχη και του Δημάρχου στα έργα 
των νέων Βρεφονηπιακών Σταθμών, 
που υλοποιούνται σε Δροσούπολη, Ζε-
φύρι και Δημοτική Κοινότητα Φυλής 
(Ζαϊτό).

“Εργαζόμαστε εντατικά για να δώ-

σουμε στη Δυτική Αττική αυτό που 
της αξίζει”, υπογράμμισε ο Αντιπερι-
φερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο 
οποίος συνεχάρη τον Δήμαρχο Χρήστο 
Παππού για την ταχεία εκτέλεση των 
έργων και τον υψηλό βαθμό απορρόφη-
σης κονδυλίων.

“Ένα ακόμη μεγάλο αντιπλημμυρι-
κό έργο ξεκινά άμεσα στο Δήμο με τη 
στήριξη της Περιφέρειας, με την ολο-
κλήρωση του οποίου “χτίζουμε” ένα 
ακόμη “τείχος προστασίας” απέναντι 

στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
που εντείνονται τα τελευταία χρόνια 
στη χώρα μας” τόνισε ο Δήμαρχος Φυ-
λής Χρήστος Παππούς. “Ενημερώσα-
με τον κ. Κοσμόπουλο για την πρόοδο 
των εργασιών και των υπολοίπων έρ-
γων και θέσαμε τους άξονες επέκτασης 
της συνεργασίας μας, η οποία ήδη είναι 
εξαιρετική και απολύτως εποικοδομη-
τική για τον Δήμο Φυλής. Προχωράμε 
και κάνουμε το καλύτερο για τον Δήμο 
μας”, κατέληξε ο Χρήστος Παππούς.

ΦΥΛΗ

Το νέο αντιπλημμυρικό έργο Άνω Λιοσίων στο επίκεντρο 
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Την ριζική ανάπλαση τεσσάρων πλατειών στο Ζεφύρι, 
εξασφάλισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς από 
το Πράσινο Ταμείο με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση 
των συγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων αναψυχής.

Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε αποδεκτή 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου ταμείου 
την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022. Εγκρίνει χρηματοδό-
τηση ύψους 693.000 ευρώ μέσω του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 
για τα έτη 2021-2022, στον άξονα προτεραιότητας 2 
“Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλ-
λοντικού Ισοζυγίου” και καλύπτει το 60% της συνολι-
κής δαπάνης ενώ το υπόλοιπο 40% για την ολοκλήρω-
ση του μεγάλου αυτού έργου θα καλυφθεί από ίδιους 
πόρους του Δήμου Φυλής.

Στις ανακατασκευασμένες πλατείες θα τοποθετηθούν 
για πρώτη φορά ηλιακά παγκάκια για τη φόρτιση συ-

σκευών, θα φυτευτούν εκατοντάδες δέντρα και θάμνοι, 
θα τοποθετηθούν δεκάδες φωτιστικά σώματα και εκτός 
από τις παιδικές χαρές θα δημιουργηθούν στους ίδιους 
χώρους και γυμναστήρια ενηλίκων με υπαίθρια όργανα 
εκγύμνασης.

Και στις τέσσερις πλατείες θα υπάρχουν, πέργκολες 
σκίασης, κιόσκια πληροφοριών, απλοί κάδοι απορριμ-
μάτων και τριπλοί βυθιζόμενοι κάδοι ανακύκλωσης, 
ποδηλατοστάτες, χαλύβδινες βρύσες, συστήματα αυ-
τόματου ποτίσματος και θα κατασκευαστούν ειδικές 
εσωτερικές (προστασία πρασίνου) και εξωτερικές πε-
ριφράξεις

Την ικανοποίηση του για τη νέα χρηματοδότηση που 
πέτυχε ο Δήμος Φυλής εξέφρασε ο Χρήστος Παππούς. 
“Και ο φετινός Αύγουστος ήταν ένας πολύ αποδοτικός 
μήνας για το Δήμο μας. Πετύχαμε με τους συνεργά-
τες μου ακόμα και στο λεγόμενο “μήνα της ραστώνης” 

σημαντικές χρηματοδοτήσεις μεγάλων και μικρότερων 
έργων και για τις τρεις Δημοτικές Κοινότητες του Δή-
μου μας. Συνεχίζουμε με πλήρη αφοσίωση, πρόγραμμα 
και σκληρή δουλειά τις προσπάθειες για το Δήμο πρό-
τυπο που οραματιζόμαστε” υπογράμμισε ο Δήμαρχος 
Φυλής.

“Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των νέων πλατειών 
στο Ζεφύρι αλλάζει το υφιστάμενο status των κοινόχρη-
στων χώρων. Παντρεύει τη διασκέδαση και το παιγνίδι 
των παιδιών με τις ανάγκες για άθληση των συνοδών 
τους στον ίδιο χώρο και στον ίδιο χρόνο, ενώ ταυτό-
χρονα έχει δοθεί μεγάλη έμφαση και στον εμπλουτισμό 
του πρασίνου” σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Έργων Θανάσης Σχίζας ο οποίος υπογραμμίζει την κα-
θοριστική συμβολή του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου 
Γιάννη Λιάκου για την επιτυχή έκβαση των διαδικασι-
ών ώστε να εγκριθεί και και αυτή η χρηματοδότηση.

Ριζική ανάπλαση για τέσσερις πλατείες στο Ζεφύρι 
εξασφάλισε ο Χρήστος Παππούς από το Πράσινο Ταμείο

ΦΥΛΗ
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Συγκινητική υπήρξε η τεράστια ανταπό-
κριση των φίλων και των μελών της Νέας 
Δημοκρατίας στο κάλεσμα της Δ.Ε.Ε.Π 
Ανατολικής Αττικής, την τελευταία μέρα 
του Αυγούστου στο κτήμα του Μελισ-
σουργού.

Ενδεικτικό της εξωστρεφούς δράσης, 
της επικοινωνίας του κυβερνητικού έργου 
και της επαφής με τις τοπικές κοινωνίες 
είναι το γεγονός ότι ο χώρος κατακλεί-
στηκε από υπουργούς, βουλευτές, ευρω-
βουλευτές, στελέχη της Αυτοδιοίκησης 
και του κόμματος και συνοδοιπόρους της 
μεγάλης Παράταξης, καθώς και ο παλμός 
και το κλίμα ενθουσιασμού που κυριάρ-
χησε μεταξύ των παρισταμένων.

Την ξεχωριστή και άρτια οργανωμένη 
εκδήλωση που είχε σαν στόχο την πα-
ρουσίαση του ετήσιου απολογισμού του 
έργου και των δράσεων της Δ.Ε.Ε.Π, 
καθώς και τον προσδιορισμό της δρα-
στηριότητας για το επόμενο χρονικό διά-
στημα, τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, 
ο Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος 
Πέτσας, οι Βουλευτές Ανατολικής Αττι-
κής Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος, 
Βασίλης Οικονόμου,  ο Βουλευτής και 

πρώην Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θε-
οχάρης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης, ο Γραμματέας Οργανωτι-
κού, Διευθυντής του Γραφείου Προέδρου 
&Αναπλ. Γραμμ. Πολιτικής Επιτροπής 
Στέλιος Κονταδάκης, ο Ευρωβουλευτής 
Στέλιος Κυμπουρόπουλος, οι Δήμαρχοι 
Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, Διονύσου Γιάννης Κα-
λαφατέλης, Κορωπίου Δημήτρης Κιού-
σης,  Μαρκοπούλου Κώστας Αλαγιάννης, 
ο οποίοι απεύθυναν στον χαιρετισμό τους 
μηνύματα νίκης και ενότητας, ο Γενικός 
Συντονιστής Κομματικών Οργανώσεων 
Αττικής Λεωνίδας Πιλιλίτσης, ο Τομε-
άρχης Βόρειας Αττικής Μανώλης Βε-
λονάκης, τα μέλη του ΔΣ της Δ.Ε.Ε.Π 
Ανατολικής Αττικής και της Διεύρυνσης,  
οι Πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο Σαρωνικού 
Νίκος Γαλάνης, Μαραθώνα Δημήτρης 
Κλεφτάκης, Αχαρνών-Θρακομακεδόνων 
Πέτρος Μαρίνης, Παιανίας- Γλυκών Νε-
ρών Παντελής Χριστοφορίδης, Ραφήνας- 
Πικερμίου Δέσποινα Γκικάκη, Παλλήνης 
Ιωάννα Λιάπη, Λαυρεωτικής Γιάννης 
Φραδέλλος, 3Β Νίκος Μακρής, Ωρωπού 
Σπύρος Καυκόπουλος και εκπρόσωποι 
ΔΗΜ.Τ.Ο, ο πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Ανατ. 

Αττικής Μιχάλης Σαλίβερος, Πρόεδροι 
ΟΝΝΕΔ, η Πρόεδρος της Ένωσης Νο-
σοκομειακών Ιατρών Αθηνών-Πειραιώς 
Ματίνα Παγώνη, οι πρώην Δήμαρχοι Σα-
ρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, Παιανίας 
Λάμπρος Κασαγιάννης, Μαραθώνα Βα-
σίλης Τζιλάβης, ο Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου Αχαρνών Θέμης Οικονόμου, 
η Πρόεδρος Καμεα Αρωγή ΜαρίαΜπού-
κη, η Αντιπρόεδρος -ιδρύτρια της Αρωγής 
Βίκυ Έλιοτ, ο Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας 
Σχ. Επιτροπών ΧαράλαμποςΟρφανίδης, 
εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και 
πλήθος κόσμου. 

Από την πλευρά της η πρόεδρος της 
Δ.Ε.Ε.Π Βανίτα Σωφρόνη εμφανώς εν-
θουσιασμένη έκανε την ακόλουθη δή-
λωση: «Πέρασε ένας χρόνος μέσα στον 
οποίο κατακτήσαμε πολλά. Κάναμε πρά-
ξη τις δεσμεύσεις μας. Γίναμε η γέφυρα 
ανάμεσα στο κόμμα μας και την κοινωνία, 
ενημερώσαμε για το έργο της κυβέρνησής 
μας, λειτουργήσαμε με απόλυτη εξω-
στρέφεια, ανοίξαμε τα γραφεία μας στις 
Αχαρνές και στο Μαρκόπουλο, ενώ πα-
ράλληλα ενισχύσαμε το ρόλο των ΔΗΜ.
Τ.Ο και συστρατευθήκαμε με τη νεολαία 
του κόμματός μας, με την ΟΝΝΕΔ. 

Μπροστά μας έχουμε εξαιρετικά απαι-
τητικούς μήνες. Η διπλή δέσμευση που 
αναλαμβάνουμε είναι αφενός σε αυτόν 
τον πολύ δύσκολο χειμώνα που θα βιώσει 
όλη η Ευρώπη να βρισκόμαστε διαρκώς 
δίπλα στους συμπολίτες μας, αφετέρου να 
βρισκόμαστε σε πλήρη εκλογική και πο-
λιτική ετοιμότητα. Σε αυτούς του δύσκο-
λους καιρούς η πατρίδα μας έχει ανάγκη 
από μια κυβέρνηση που θα προστατεύει 
την κοινωνία, που θα ισχυροποιεί τη θέση 
της Ελλάδας , που θα δουλεύει μεθοδικά 
και οργανωμένα την αναπτυξιακή προο-
πτική της. 

Η Δ.Ε.Ε.Π βρίσκεται στην πρώτη γραμ-
μή για να υπηρετήσει την κοινωνία μας 

και τη Νέα Δημοκρατία. Mε συνέπεια 
στον αγώνα μας, με πίστη στη Νέα Δη-
μοκρατία, με προσήλωση στον κυβερνη-
τικό μας στόχο, με αφοσίωση στις τοπικές 
κοινωνίες, με αίσθημα  εθνικής ευθύνης 
για την πατρίδα μας, με αυταπάρνηση για 
την Ελλάδα που κοιτάζει ψηλά, που βαδί-
ζει μπροστά! Κυρίως με όλους εσάς που 
είστε η ψυχή, το μυαλό και το σώμα της 
μεγάλης μας Παράταξης. Ενωμένα και 
μαχητικά, Συνεχίζουμε!»

Πλήθος & πολιτική συγκίνηση στη βραδιά 
που διοργάνωσε η Δ.Ε.Ε.Π Αν. Αττικής
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Επειδή το δάσος μπορεί να υπάρχει χωρίς τον άν-
θρωπο, 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 προκα-
λέσετε πυρκαγιά:

3 Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερ-
μές εργασίες, που ενδέχεται να 
προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονο-
κολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου 
εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθή-
ρες).
3 Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταρι-
ές (barbeque) κατά τους θερινούς μή-
νες εντός των δασών ούτε σε χώρους 
που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.
3 Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισ-
σών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα 
υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο διότι ενδέ-
χεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρ-
καγιά.
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 πυρκα-
γιά σε ξερά χόρτα μέσω της ηλια-
κής ακτινοβολίας.
3 Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγ-
γαλικών-πυροτεχνημάτων σε περι-
οχές που βρίσκονται σε μικρή από-
σταση από δασικές εκτάσεις.

3 Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις 
απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης 

στο δάσος σε περιόδους υψηλού κιν-
δύνου.

Επίσης, σε περίπτωση πυρκαγιάς:
3 Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στους αριθ-

μούς κλήσης 199 ή 112 και δίνουμε σαφείς 
πληροφορίες, τόσο για την τοποθεσία και το 

ακριβές σημείο που βρισκόμαστε όσο και για τη συ-
γκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ “ΣΥΝ ΠΑ”
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Συνταγές Σεπτεμβρίου από την Βίκυ Καράμπελα Μίχα 

Ντάκος μελιτζάνας
Υλικά 
2 κριθαροκουλούρες 
1 μεγάλη μελιτζάνα κομμένη σε κύβους
1 μεγάλη ντομάτα, τριμμένη σ
1 μέτρια ντομάτα, σε μικρά κυβάκια
100 γρ. φέτα τριμμένη
3 κσ φύλλα βασιλικού ψιλοκομμένα 
3 κουταλιές ελαιόλαδο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη 
αλάτι, πιπέρι
λάδι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση 
Αλατίζουμε τους κύβους μελιτζάνας 

και τους αφήνουμε σε ένα σουρωτήρι για 
περίπου 30 λεπτά, για να ξεπικρίσουν.

Τους ξεπλένουμε καλά και τους στραγ-
γίζουμε.

Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε τις 
ντομάτες με το λάδι, το σκόρδο, το βα-
σιλικό, αλάτι και πιπέρι και τα αφήνουμε 
στην άκρη, για να αναμειχθούν τα αρώ-
ματα.

Σε μια μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε 2 
εκ. από τον πάτο της ελαιόλαδο σε μέ-
τρια προς δυνατή φωτιά και τηγανίζουμε 
τις μελιτζάνες για περίπου 2 - 3 λεπτά, 
μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν.

Τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε 
ένα πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας, 
ώστε να στραγγίξουν από το παραπανί-
σιο λάδι. Στη συνέχεια τις βάζουμε στο 
μείγμα ντομάτας, αφαιρούμε το σκόρδο 
και ανακατεύουμε απαλά.

Βρέχουμε ελαφρώς τους ντάκους, μοι-
ράζουμε πάνω τους το μείγμα μελιτζάνας 
- ντομάτας και τη φέτα και σερβίρουμε. 

Ψαρόσουπα 
Υλικά
Για τον ζωμό
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1 κουτ. γλυκού βασιλικός ξερός, τριμμέ-
νος
1 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή, τριμμένη
1/2 κουτ. γλυκού μπούκοβο
 1 φλιτζ. τσαγιού λευκό κρασί, ξηρό
 500 ml ζωμός γαρίδας ή λαχανικών
 800 γρ. ντοματάκια 
 4 κλωνάρια μαϊντανού, ολόκληρα
 2 φύλλα δάφνης

 

2 κουτ σούπας ελαιόλαδο
 αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Για τη σούπα
 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
 800 γρ.  μύδια, κυδώνια και αχιβάδες 
 1/4 φλιτζ. τσαγιού ξηρό, λευκό κρασί
 500 γρ  μπακαλιάρο φρέσκο 
 450 γρ. γαρίδες μεγάλες, καθαρισμένες 
από κεφάλια, κελύφη και εντεράκι 

 60 γρ. βούτυρο αγελάδας
 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
 αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
 4-5 κλωνάρια μαϊντανού, ψιλοκομμένα
Εκτέλεση 
Για τον Ζωμό

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε 
μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 
8 λεπτά, μέχρι να μαραθεί. Προσθέτουμε το 
σκόρδο, τον βασιλικό, τη ρίγανη και το μπού-
κοβο και σοτάρουμε για ακόμα 2-3 λεπτά. 
Σβήνουμε με το κρασί και μαγειρεύουμε για 
3-4 λεπτά, μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε τα ντοματάκια και μαγει-
ρεύουμε για 15-20 λεπτά, μέχρι να δέσει 
η σάλτσα. Προσθέτουμε τον ζωμό, τον 
μαϊντανό, τα φύλλα δάφνης και 8 φλιτζά-
νια ζεστό νερό. Αλατοπιπερώνουμε και 
αφήνουμε να πάρει μία βράση.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγει-
ρεύουμε για 10-15 λεπτά. Αφαιρούμε τα 
κλωνάρια μαϊντανού και τις δάφνες και 
αποσύρουμε.
Για την σούπα

Σε μια ρηχή και φαρδιά κατσαρόλα ζε-
σταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και 
σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3-4 λεπτά, 
μέχρι να μαραθεί.
Προσθέτουμε το σκόρδο και σοτά-

ρουμε για 30 δευτερόλεπτα. Προσθέ-
τουμε τα όστρακα και το κρασί. Σκε-
πάζουμε και μαγειρεύουμε για 5-6 
λεπτά ή μέχρι να ανοίξουν τα όστρα-
κα. Όσα δεν ανοίξουν τα πετάμε.

Προσθέτουμε τον ζωμό και αφήνουμε 
να πάρει μία βράση.

Προσθέτουμε τον μπακαλιάρο και τις 
γαρίδες και κλείνουμε με το καπάκι. Μα-
γειρεύουμε για 3-4 λεπτά, ίσα να αλλά-
ξουν χρώμα οι γαρίδες. 

Προσθέτουμε το βούτυρο το αλατοπί-
περο ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

Τάρτα σύκου
Υλικά
300 γρ. σύκα φρέσκα
100 γρ. βούτυρο, τεμαχισμένο σε κύβους

50 γρ. ζάχαρη σκούρα καστανή, κρυ-
σταλλική
1/2 φύλλο σφολιάτας
Εκτέλεση 

Πλένουμε καλά τα σύκα χωρίς να τα ξε-
φλουδίσουμε.

Τα αφήνουμε σε σουρωτήρι να στραγ-
γίξουν και τα σκουπίζουμε με χαρτί κου-
ζίνας.

Κόβουμε το καθένα στα 4 και τα βάζου-
με σε ένα φαρδύ τηγάνι.

Προσθέτουμε το βούτυρο και τη ζάχα-
ρη.

Τοποθετούμε το τηγάνι σε μέτρια φω-
τιά και αφήνουμε τα σύκα να καραμελώ-
σουν, προσέχοντας να μην λιώσουν.

Στο ενδιάμεσο τα γυρνάμε μερικές φο-
ρές με μια ξύλινη κουτάλα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 
180° – 200° C και βουτυρώνουμε μια 
ταρτιέρα.

Αδειάζουμε τα σύκα στην ταρτιέρα και 
τα σκεπάζουμε με τη σφολιάτα.

Τρυπάμε τη σφολιάτα σε πολλά σημεία 
με ένα πιρούνι.

Ψήνουμε την τάρτα στις αντιστάσεις 
πάνω-κάτω του φούρνου για 30 λεπτά, 
μέχρι να ροδίσει.

Τη βγάζουμε και την αφήνουμε να κρυ-
ώσει για 20 λεπτά.
Την σερβίρουμε με παγωτό καϊμάκι!
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