
ACASC Για 2η χρονιά
στο διάστημα το
25ο δημοτικό
Αχαρνών

«Πράσινο» φως για
τους εργαζόμενους
σε ΚΟΙΝ.ΣΕΠ
στη Φυλή

n σελ. 6 n σελ. 2

Χτυπά «κόκκινο» η ανεργία στο δήμο Αχαρνών
Στους 10000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον τοπικό ΟΑΕΔ n σελ. 7

Σ
το πιο κρίσιμο σταυροδρόμι
της νομοτελειακής της πορεί-
ας βρίσκεται πλέον η διαχεί-
ριση των απορριμμάτων στην
Αττική, καθώς ο χρόνος ζωής

του ΧΥΤΑ Φυλής έχει ήδη, εδώ και και-
ρό, μετρήσει αντίστροφα ενώ απομέ-
νουν μόλις δυο μήνες για τη λήξη της
σύμβασης του ΕΔΣΝΑ με το δήμο Φυλής.
Η ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ανοίγει το φάκελο της
διαχείρισης των απορριμμάτων και κα-
ταθέτει τις απόψεις των πρωταγωνι-
στών της...

Ενώπιον τριών μηνύσεων και δυο αγωγών για συκοφαντική
δυσφήμηση εξαιτίας δημοσιευμάτων του στα blog Φύλαρχος
και Μενιδιάτης, βρίσκεται ο νέος (άτυπος ακόμα και μέχρι να
εκδοθεί το ΦΕΚ του διορισμού του) γενικός γραμματέας του
δήμου Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος... n σελ. 4-5n σελ. 10

Αντιμέτωπος με μηνύσεις και
αγωγές ο νέος γ.γ. του δήμου
Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος Κλείνει ή όχι

ο ΧΥΤΑ Φυλής;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
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n σελ. 6

Καζάνι που βράζει το Ζεφύρι

Ένα βήμα πριν ανάψουν το φιτίλι και μετατρέψουν σε πυ-
ριτιδαποθήκη του Ζεφυρίου την περιοχή που εκτείνεται
κάτω από την Αττική οδό, βρίσκονται οι κάτοικοί της.

n σελ. 22

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

«Οι δυσκολίες λίγες μπροστά
σε όσα μου προσφέρει η μουσική»

Διάκριση για τη θεατρική
ομάδα του δήμου Ιλίου

Πέντε βραβεία απέσπασε η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Ιλί-
ου με το έργο «Ο Γενικός Γραμματεύς» του Ηλία Καπετανά-
κη στους 28ους Πανελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες Ερασι-
τεχνικών Θιάσων, που διοργάνωσε το Νομικό Πρόσωπο Πο-
λιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου. n σελ. 11

Το συγκρότημα των Ό-
ναρ σχηματίστηκε το
1999, με σαφείς επιρ-
ροές από μουσικά σχή-
ματα της εποχής,όπως
οι ΠΥΞ ΛΑΞ  και καλλιτέ-
χνες με ροκ καταβολές.
Την ίδια χρονιά «είδε
το φως» το ντεμπούτο
άλμπουμ τους “Το Έργο
που Παίζουν τα Μάτια
σου”, το οποίο έγινε
χρυσό.

n σελ. 21

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ



Τ
ο δρόμο της επίλυσής του παίρνει το θέμα της πλη-
ρωμής των εργαζομένων στις κοιΝ.Σεπ που προέ-
κρινε και στήριξε ο δήμος φυλής, ύστερα από τις δι-
ευκρινίσεις που δόθηκαν στην επίτροπο, σχετικά
με τον τρόπο στο οποίο στηρίχθηκε και το λόγο για

τον οποίο έγινε η πρόσληψή τους. Την ίδια ώρα, οι 65 εργα-
ζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές με πεντάμηνες συμ-
βάσεις, δουλεύουν κανονικά σε διάφορες υπηρεσίες του
δήμου, όπως η καθαριότητα, το πράσινο και η φύλαξη δη-
μοτικών κτιρίων.

της μένης πιρπινιά 

Οι επιχειρήσεις, τις οποίες εμφατικά προέκριναν η προη-
γούμενη διοίκηση του δήμου και ο Δημήτρης Μπουραίμης, στη-
ρίζεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνι-
κής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής» (ΤΟΠΕΚΟ)
και αποτέλεσαν μια προσπάθεια  για την αντιμετώπιση της α-
νεργίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας , με αξιο-
ποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και του ΕΠ.ΑΝΑΔ 2007-2013, για δη-
μιουργία θέσεων απασχόλησης και κοινωφελών επιχειρήσεων.

Ογδόντα άτομα από την περιοχή (μακροχρόνια άνεργοι άνω
των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα, παλιννοστούντες, αρχηγοί
μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα σε κατάσταση φτώχειας ή ε-
παπειλούμενα από φτώχεια), μέσω της δημιουργίας 8
ΚΟΙΝ.ΣΕΠ, μπήκαν στην αγορά εργασίας, ύστερα από συμβου-
λευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Το όφε-
λος για την περιοχή θα ήταν πολλαπλό. Σε μια περίοδο δύσκο-
λη και επικίνδυνη, ο δήμος Φυλής θα συνέβαλε στην αντιμετώ-
πιση της ανεργίας, στην απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού
που προέρχεται από το δήμο και συνεπώς στην αντιμετώπιση

της φτώχειας και της απομόνωσης, που ενισχύουν παραβατικές
συμπεριφορές. Παράλληλα, θα στήριζε στα πρώτα τους βήμα-
τα κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να αποκτήσουν εξει-
δίκευση και να μπορέσουν, στη συνέχεια να βγουν, μέσω αυ-
τής, στην αγορά εργασίας. 

Από τις 8 ΚΟΙΝ.ΣΕΠ, οι 3 είχαν αντικείμενο υπηρεσίες πρα-
σίνου, 1 αντικείμενο χωματουργικές εργασίες, 2 αντικείμενο οι-
κοδομικές εργασίες και 2 αντικείμενο υπηρεσίες καθαριότητας.
Από τους ογδόντα ωφελούμενους αποχώρησαν, για διάφορους
προσωπικούς λόγους οι 15 και οι 65 που παρέμειναν απασχο-
λούνται από την 1η Αυγούστου - γραφειοκρατικές διαδικασίες
καθυστέρησαν την έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση
για την έναρξη της δραστηριότητάς τους - σε διάφορους τομείς
του δήμου Φυλής.  Η σύμβασή τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου,

ωστόσο, θα μπορούσε να επεκταθεί καθώς προβλέπεται 8μηνη
απασχόληση. 

Γιατί δεν έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι

«Κόκκινο» στην πληρωμή των εργαζομένων μέσω ΚΟΙΝ.ΣΕΠ ήρ-
θε να βάλει απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου (πρ. 2007/2014),
με αφορμή το αίτημα του δήμου Μεταμόρφωσης, η οποία έκρινε ό-
τι η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμων και ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ είναι μη νόμιμη γιατί οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρή-
σεις έχουν εν μέρει εμπορικό χαρακτήρα και αποσκοπούν προς το
οικονομικό συμφέρον των μελών τους, επομένως, πρέπει και γι’ αυ-
τές να τηρούνται οι κανόνες των δημοσίων συμβάσεων, έργων και
προμηθειών. Την κατάσταση επιδείνωσε περαιτέρω η εγκύκλιος του
γενικού επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, με
την οποία γίνονται συστάσεις τους επιτρόπους να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί με τις εγκρίσεις πληρωμών για τις ΚΟΙΝ.ΣΕΠ 

Ωστόσο, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του δήμου
Φυλής είναι, κατ΄ εφαρμογή ευρωπαϊκού προγράμματος και συνε-
πώς δεν εντάσσονται σε αυτό πλαίσιο, γεγονός το οποίο αποτέλε-
σε και το βασικό επιχείρημα του δήμου Φυλής.  Η επίτροπος του ε-
λεγκτικού συνεδρίου δέχθηκε το συγκεκριμένο επιχείρημα, απο-
φασίζοντας να αποδεσμευτεί το κομμάτι της μισθοδοσίας και έτσι
οι εργαζόμενοι  θα πληρωθούν κανονικά. Αξίζει να σημειωθεί, πά-
ντως, ότι πολλές Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δήμων
δεν έχουν πληρωθεί και πολλές δεν πρόκειται να πληρωθούν, λόγω
ακριβώς αυτής της απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι, η τότε αντιπολί-
τευση είχε κατηγορήσει το Δημήτρη Μπουραίμη για υποσχέσεις χω-
ρίς αντίκρυσμα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η ειρωνεία είναι,
βέβαια, ότι σήμερα εξαργυρώνουν τις υπηρεσίες τους, εκείνοι που
τους μιλούσαν προεκλογικά για εμπόριο ελπίδας... 

«Πράσινο» φως για τους εργαζόμενους
στις ΚΟΙΝ.ΣΕΠ για το δήμο Φυλής
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Σε διαβούλευση οι προτάσεις ΟΑΣΑ για το δήμο Φυλής
Δυσαρέσκεια των κατοίκων. Κόβονται δρομολόγια.
Καμία αναφορά σε τοπική συγκοινωνία

Αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς έχουν ήδη προκαλέσει οι
προτάσεις του ΟΑΣΑ για τη συγκοινωνία στο δήμο Φυλής, που τέθη-
καν σε διαβούλευση. Πανόραμα, Λίμνη και Ζωφριά εκφράζουν τη δια-
μαρτυρία τους γιατί όχι μόνο δε βελτιώνεται ο σχεδιασμός για αυτούς
αλλά, αντίθετα, περικόπτονται δρομολόγια και ζητούν την παρέμβα-
ση του δήμου για την τελική διαμόρφωση των προτάσεων στον ΟΑ-

ΣΑ. Μεταξύ των αλλαγών που προτείνει ο ΟΑΣΑ στο δίκτυο των λεω-
φορειακών γραμμών της περιοχής είναι:

Η λεωφορειακή γραμμή 735 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΖΕΦΥΡΙ-ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗ-
ΣΙΑ) θα έχει πλέον αφετηρία την οδό Μπελογιάννη στο Ζεφύρι. Όπως
αναφέρεται η συγκεκριμένη τροποποίηση θα βελτιώσει τη συχνότη-
τα των δρομολογίων ενώ θα ανακόψει την αυξημένη παραβατικότη-
τα που εντοπίζεται στην περιοχή. Η λεωφορειακή γραμμή 711 (ΖΩ-
ΦΡΙΑ-ΑΤΤΙΚΗ) θα λειτουργεί μέχρι την πλατεία Αγίων Αναργύρων και
από εκεί οι επιβάτες θα μετεπιβιβάζονται στις διερχόμενες γραμμές.

Η διαδρομή της γραμμής 723 (ΦΥΛΗ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) θα τροποποι-
ηθεί, ώστε στο ύψος του αμαξοστασίου να συνεχίζει επί της Λ. Φυ-
λής και να μη διέρχεται από τις οδούς 25ης Μαρτίου, Καραισκάκη και
μπροστά από το αμαξοστάσιο. Το τμήμα της διαδρομής της γραμμής
723 πουπαρακάμπτεται, θα καλύπτεται συγκοινωνιακά από τη γραμ-
μή 712. Καταργείται η γραμμή 733 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) και οι ε-
πιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη γραμμή 712 (ΑΧΑΡΝΑΙ-
ΕΡΓ.ΠΟΛ/ΚΙΕΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ). Θετική χαρακτηρίζεται η επέκταση της
διαδρομής της γραμμής 749 (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ)
μέχρι τον Προαστιακό, γεγονός το οποίο θα εξυπηρετεί και το επιβα-
τικό κοινό που κινείται στον άξονα της Λ. Φυλής.

Αρνητικοί απέναντι σε αυτές τις προτάσεις έχουν εκφραστεί, μέ-
χρι στιγμή, κάτοικοι των περιοχών, καθώς ο δήμος Φυλής έχει κατα-
θέσει, εδώ και καιρό, τη δική του πρόταση στον ΟΑΣΑ, προϊόν εκτε-
ταμένης διαβούλευσης με συλλόγους και φορείς. Επιπλέον, η προη-
γούμενη διοίκηση είχε συμφωνήσει και στη δημιουργία τοπικής συ-
γκοινωνίας (το κόστος της οποίας θα επιβάρυνε το δήμο) που θα δια-
τρέχει όλες τις περιοχές, προκειμένου να εξυπηρετούνται περισσό-
τερο οι κάτοικοι. Ήδη η περιοχή του Πανοράματος μένει εκτός βελ-
τιωτικών ρυθμίσεων (σχετική επιστολή απέστειλε στο δήμαρχο Χρή-
στο Παππού, ο πρώην πρόεδρος του Εξωραϊστικού συλλόγου της πε-

ριοχής Νικηφόρος Δαδάνης) ενώ σημαντική συρρίκνωση υφίσταται
και η περιοχή της Λίμνης στα Άνω Λιόσια. 

Μιλώντας στη ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ μέλη του, υπό σύσταση, εξωραϊστι-
κού συλλόγου Λίμνης, εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους για
την κατάργηση της γραμμής 733, καθώς είναι το δεύτερο δρομολό-
γιο που κόβεται τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή. «Μας μένει μόνο
η γραμμή 712, η οποία υποτίθεται ότι περνά κάθε μισή ώρα αλλά τις
περισσότερες φορές υπάρχουν καθυστερήσεις λόγωδιαλειμμάτων ή
αλλαγής βάρδιας των οδηγών» τονίζουν και ζητούν, τουλάχιστον, να
κατεβαίνει το δρομολόγιο στον Προαστιακό (όπως συμβαίνει και με
άλλες γραμμές) για μην καθυστερούν περισσότερο οι επιβάτες να
φθάνουν στον προορισμό τους.

Δυσφορία υπάρχει, εξάλλου, και στη συνοικία της Ζωφριάς, κα-
θώς στις προτάσεις περιλαμβάνεται να σταματά το δρομολόγιο στους
Αγίους Αναργύρους αντί της Αττικής.

Σημειώνεται ότι κάτοικοι και φορείς του δήμου Φυλής μπορούν
να στείλουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους, μέχρι και την Πα-
ρασκευή, 24 Οκτωβρίου, στο email: dimarxosfylis@gmail.com.

Τοπικη πολιΤικη
εφημεριδα

δήμων αχαρνών 
- φυλής 

και περιφέρειας
αττικής

Εκδόσεις
ΣΥΓΧροΝOΣ ΤΥποΣ ο.ε.

Δημοσιογραφούν
Άννα Χοχλάκη
μένη πιρπινιά

Διαφημιστικό Τμήμα
210 2466093,
6972 250 204

Σελιδοποίηση - 
Δημιουργικό

παναγούλιας κων/νος

Εκτύπωση
IRIS αεΒε

Γραφεία: ιωάννη πολέμη 3
Άνω λιόσια Τ.κ. 133 41
Τηλ./Fax: 210 2470993
web site: www.doxthi.gr
e-mail: dytiki_oxthi@ya-

hoo.gr
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Σύλλογοι: 50ευρώ, Κωδικός: 7707



3Οκτώβριος 2014 n ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ  Παραπολιτικάwww.doxthi.gr

Φιλάρες μου καλές και αγαπημένες, σας
χαιρετώ και σας ασπάζομαι. Πολλά, σημαντι-
κά και μη εξαιρετέα σας έχω και σήμερα. Ξε-
κινώ λοιπόν το δίχως άλλο!!

M
Χάρηκα, που λέτε, όταν έμαθα ότι επι-

κροτεί, επαυξάνει και συνεχίζει η νέα
δημοτική αρχή Φυλής το ΣΟΑΠ (Σχέδιο Ολοκλη-
ρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων για τη νέα προ-
γραμματική περίοδοτου ΕΣΠΑ, το οποίο είχε ξε-
κινήσει, μέσα από μια διπλή προσπάθεια, η
προηγούμενη διοίκησητου δήμου. Παρεμβάσεις
σε κοινωνικά και οικονομικά υποβαθμισμένες
συνοικίες του δήμου, οι οποίες όμως θα έχουν
αντίκτυπο σε όλη την περιοχή.

6
Για να μπορεί, όμως, ένας δήμος να
κάνει πολεοδομικές παρεμβάσεις,

πρέπει να διαθέτει τράπεζα γης. Σωστά;
Γη, έδαφος, χώρους πρέπει να διαθέτει
και για να μπορεί, με βάση το νόμο
4164/13, να παίρνει αντισταθμιστικά.
Γιατί χρειάζεται να κάνει έργα που αντι-
σταθμίζουν το ισοζύγιο του περιβάλλο-
ντος. Σωστά;

@
Για να δεσμεύσει γη, όμως, πρέπει να έχει
αιτία, διαφορετικά δεν έχει δικαίωμα να το

κάνει. Σωστά; Και πρέπει ασφαλώς, κάποια στιγ-
μή, να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες αυτής της
γης, διότι ο άνθρωποι την πουλούν, δεν τη χαρί-
ζουν. Σωστά; Σωστά. Γιατί τότε χαρακτηρίζουμε
λάθος όταν ένας δήμος επιχειρεί να διαθέσει κά-
ποια χρήματα σε αυτές τις αποζημιώσεις; ‘Η να
κάνει συμβόλαια σε ήδη υπάρχουσες δεσμεύσεις;
Μήπως γιατί είναι εύκολο και «πιασάρικο»;

M
Πάμε παρακάτω. Μετά την τοποθέτηση

του ισοθερμικού καλύμματος, «η λει-
τουργία του κολυμβητηρίου είναι πλέον ζήτημα
χρόνου» μας ενημέρωνε το δελτίο Τύπου του
δήμου Φυλής. Μπα;; Και εγώ που νόμιζα ότι για
να λειτουργήσει, περίμενε την άδειαλειτουργίας
που δεν είχε πάρει η κακή διοίκηση Μπουραίμη!!
Να λοιπόν που νόμιζα λάθος! Απλώς ήταν πολλά
τα λεφτά... Γιώργο!!

6
Και μια και μιλάμε για την άδεια λει-
τουργίας του Κολυμβητηρίου, μου

λένε όσοι γνωρίζουν ότι οι λόγοι που δεν
υπάρχει είναι καθαρά τυπικοί και διαδι-
καστικοί και δεν έχουν να κάνουν με τη
δυνατότητα να δέχεται, με ασφάλεια, α-
θλητές. Είναι άλλωστε από τα καλύτερα
κολυμβητήρια της χώρας. Περισσότερο
αφορά τις νέες προϋποθέσεις που θέτει
κάθε φορά η Ε.Ε. Όπως, για παράδειγμα,
συμβαίνει με το Κλειστό της Ζωφριάς, το
οποίο «κολλάει» στο θέμα της πυροπρο-
στασίας, γιατί όταν κατασκευάστηκε δεν
υπήρχαν οι σημερινοί κανονισμοί και
χρειάζονται νέες μελέτες και τροποποι-
ήσεις. 

@
Αλλά, τι λέω!! Έχω την εντύπωση ότι η νέα
ηγεσία του αθλητικού οργανισμού τα γνω-

ρίζει όλα αυτά καλύτερα από μένα. Όπως γνωρί-
ζει, επίσης, καλύτερα από μένα ότι ούτε στην
προηγούμενη θητεία του Χρήστου Παππού, υ-
πήρχε άδεια λειτουργίας για το Κολυμβητήριο.
Σωστά;

M
Και μια και μιλάμε για το Κολυμβητήριο,

μου έκανε εντύπωση πως στο μακρο-
σκελέστατο δελτίο Τύπου που ενημέρωνε για
την τοποθέτηση της «κουβέρτας» (στο οποίο
δελτίο υπήρχε μέχρι και βίντεο με... οδηγίες
χρήσης) δε περιελάμβανε ούτε μια, τιμητική έ-
στω, αναφορά για τους «ηθικούς αυτουργούς»
αυτής της ενέργειας: τον πρώην δήμαρχοΔημή-
τρη Μπουραίμη και τον πρώην πρόεδρο του Πο-
λιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Κώστα
Σκαμαντζούρα. 

6
Και το επισημαίνω, διότι έρχεται σε
ευθεία αντίθεση με τον ευγενικό

τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ανάλογα
θέματα ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

@
Αντίθετα, τιμητική αναφορά στην πρώην
δημοτική αρχή που άντλησε πόρους, προ-

χώρησε και στήριξε τη δημιουργία του Συμβου-
λευτικού Κέντρου για κακοποιημένες γυναίκες έ-
κανε η Φωτεινή Γιαννοπούλου, εντεταλμένη σύμ-
βουλος  πλέον για θέματα ισότητας των δυο φύ-
λων, σε σχετική εκδήλωση. Διότι, ο δήμος μπορεί
να έχει συνέχεια αλλά τίποτε δεν γίνεται απόπαρ-
θενογένεση!

M
Ειρήσθω εν παρόδω, αξίζει να αναφέ-

ρουμε ότι το συμβουλευτικό κέντρο που
διεκδίκησε και έφερε στην περιοχή ο δήμος Φυ-
λής, είναι το μόνο που λειτουργεί στη Δυτική Ατ-
τική. Γιατί έγιναν όλα όπως έπρεπε, προσπάθεια,
τεχνικά δελτία και εγγυητικές επιστολές. Μπρά-
βο!!

6
Και μια και μίλησαγια εντεταλμένους
συμβούλους που έχει ορίσει η δημο-

τική αρχή, κάπου πήρε το αυτί μου ότι, ε-
κτός από την κα Γιαννοπούλου, από την
(πρώην;;) παράταξη Ενότητα Πολιτών έ-
χουν οριστεί άλλοι δυο: ο Σάββας Σάβ-
βας, εντεταλμένος σύμβουλος για τη
διεκδίκηση και εποπτεία μεγάλων έργων
και την ένταξη και εποπτεία κατασκευής
έργων του νέου ΕΣΠΑ και η Χρυσούλα
Κουράση, εντεταλμένησύμβουλος για τα
προγράμματα που απευθύνονται σε ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού και τσιγγά-
νους για την ένταξή τους στην τοπική
κοινωνία.

@
Μάλιστα. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει
ο όρος «Κοινωνική Συμμαχία» σε πέντε

άξονες που είχε αναφέρει η κα Κουράση, επε-
ξηγώντας τον «αρραβώνα» της παράταξής
της με τη διοίκηση του δήμου. Αλλά, θα μου
επιτρέψει να τη διορθώσω. Οι άξονες είναι έ-

ξι. Ο έκτος είναι οι θέσεις που πήραν... 

M
Περιπλανώμενος έχει καταντήσει ο...

γιατρός που στελέχωνε το Ιατρείο της
Λίμνης, ο πρώτος που φαίνεται πως πλήρωσε
την απόφαση να ξενοικιαστούν κτίρια, με τα ο-
ποίαστελέχωνε δομές - νέες και παλιές - του δή-
μου, η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μια μέρα
στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, δυο μέρες στο ΚΑΠΗ Άνω
Λιοσίων και δυο μέρες στο χώρο του Ερυθρού
Σταυρού εξετάζει πλέον τους ασθενείς. Το απο-
τέλεσμα είναι ότι και ο ίδιος δεν έχει ένα σταθε-
ρό και συγκεκριμένο χώρο να εξετάζει τον κόσμο
αλλά και οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να με-
τακινούνται κάθε φορά και σε άλλο σημείο, σε
μια νέα έκδοση του βιβλίου «Ο γύρος του δήμου
Φυλής σε πέντε ημέρες»!! 

6
Ελπίζουμε μόνο το Κέντρο Υγείας Α-
στικού Τύπου που φιλοδοξεί να δημι-

ουργήσει η δημοτική αρχή – ωθούμενηα-
πό τον πρώτο διδάξαντα των υπερπό-
ντιων ιατρικών φιλοδοξιών Κώστα Βά-
βουλα  - να έχει καλύτερη τύχη από το τα-
πεινό ιατρείο της Λίμνης...

@
Το συμπούρμπουλο γίνεται κάθε φορά στις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

στις Αχαρνές. Παίρνει το λόγο ένας για να μιλήσει
και τσουπ (!) πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη ,
τον διακόπτει κάποιος άλλος. Το δεύτερο τον δια-
κόπτει κάποιος τρίτος, τον τρίτο ο πρώτος των
πρώτο πάλι ένας τέταρτος και ούτω καθεξής με α-
ποτέλεσμα να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη
μάνα. Όμως τον κανονισμό που λέει πως θα γίνε-
ται η διαδικασία, τον έχουν ψηφίσει όλοι, άσχετα
αν κανένας δεν τον ακολουθεί. Γιατί ρε παιδιά; Α-
φού η επιστήμη τα έχει λυμένα αυτά τα προβλή-
ματα…

M
Επίσης η επιστήμη και δη ο κλάδος της

ιατρικής, που ασχολείται με την ψυχο-
λογία, έχει απαντήσεις στα συνηθισμένα υπαρ-
ξιακά ερωτήματα του τύπου, οι άλλοι φταίνε, ό-
λοι θέλουν το κακό μου, οι ρουφιάνοι που δεν με
άφησαν να γίνω χαλίφης, μάνα γιατί  με γέννησες
και ων ουκ έστι αριθμός…Ας το κοιτάξουν οι εν-
διαφερόμενοι…

6
Τα παράπονά σας στο δήμαρχο... λέει
μια παλιά και σοφή παροιμία, την ο-

ποία παίρνει ζεστά ο δήμος Αχαρνών,που
ετοιμάζεται να εγκαταστήσει στην είσο-
δό του κυτίο παραπόνων. Ωστόσο η επι-
στήμη δεν έχει λύσει ακόμη τα προβλή-
ματα του στυλ - πως εμποδίζεις κάποιον
να διανυκτερεύσει φερ ειπείν στο Δη-
μαρχείο - και για αυτό πλέον θα υπάρχει
μόνιμος φύλακας στην είσοδό του, για
τον φόβο των Ιουδαίων!!!

@
Χαμηλών (και σοβαρών τόνων) ο Παναγιώ-
της Καμαρινόπουλος, υπέπεσε όμως σε ένα

σοβαρό λάθος (ή τον έριξαν). Έστειλε δελτίο Τύ-
που από τους παιδικούς σταθμούς, με τον «αγώ-

να δρόμου» που έκανε το προηγούμενο διάστημα
για την αναμόρφωσή τους. Μόνο που οι φωτό της
«αναμόρφωσης» ήταν από τις ανακαινίσεις επί
θητείας Κώστα Παπαιωάννου!! Όχι, φυσικά, ότι
είναι κακό, γιατί είπαμε ο δήμος έχει συνέχεια.
Αλλά δεν είναι, επίσης, κακό να αναφέρονται ως
φωτό αρχείου...

M
Ήταν πράγματι πολύ καλή η επίσκεψη

του υπαρχηγού της αστυνομίας στο δή-
μο Φυλής, ακόμα και για συμβολικούς λόγους,
γιατί η περιοχή το έχει ανάγκη. Δεν ξέρω, βέ-
βαια, αν ο άνθρωπος ήρθε εκτάκτως ή προγραμ-
ματισμένα αλλά τέτοιες επισκέψεις δεν τις κρα-
τούν κρυμμένες. Καλούν τον τοπικό Τύπο να κα-
λύψει το γεγονός. 

6
Επίσης, καλή ήταν η επιστολή που α-
πέστειλε ο δήμαρχος Χρήστος Παπ-

πούς στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη
σίτιση των παιδιών στα σχολεία του δή-
μου. Βιάστηκε, όμως, μάλλον (κυρίως να
το ανακοινώσει) γιατί όταν την έστειλε
ήταν κατ΄ αρχήν αμφίβολο αν θα συνεχι-
ζόταν το πρόγραμμα αλλά και γιατί οι αι-
τήσεις γίνονται μόνο από τα σχολεία και
τους διευθυντές (σε συννενόηση με τα
κυλικεία) και ουχί από τους δήμους.

@
Μπορεί όμως ο δήμος να κάνει ότι έκανε και
ο Δημήτρης Πουλιάσης ως πρόεδρος: να α-

ναλάβει το κόστος της σίτισης όσων παιδιών έ-
χουν ανάγκη. 300 παιδιά σίτιζε η πρωτοβάθμια
σχολική επιτροπή (με τη βοήθεια εννοείται του
δήμου), κάτι που το γνώριζαν μόνο οι απολύτως
απαραίτητοι, για να μη στιγματιστούν τα παιδιά.
Θα ήταν καλό η νέα δημοτική αρχή να συνεχίσει το
πρόγραμμα και να το επεκτείνει σε ακόμα περισ-
σότερα παιδιά, εφόσον χρειάζεται.

M
Έπεσε, που λέτε, ο οφθαλμός μου στη

διπλανή σελίδα που μιλά για τις
ΚΟΙΝ.ΣΕΠ και θυμήθηκα ότι στις αντίστοιχες τέ-
τοιες επιχειρήσεις των Αχαρνών δεν έχουν ακό-
μα ξεκινήσει να δουλεύουν.   

6
Αλλά το καλό το κράτησα για το τέ-
λος: Κυριακή πρωί, ο Σταύρος Θεο-

δωράκης στην πλατεία των Άνω Λιοσίων
φωτογραφίζεται με κάποια άτομα. Πλη-
σιάζει ο Σάββας Σάββας. Γκαγκαν...Γκα-
γκαν... «Ξέρεις, τώρα, φωτογραφίζεσαι
με τα μισά μέλη της παράταξής μου» λέ-
ει στο Σταύρο, γελώντας αλλά όχι κολλώ-
ντας. «Άστα αυτά, πάνε. Οι εκλογές τε-
λείωσαν. Δεν έχει καμία σχέση» του απα-
ντά αυστηρά ο Νικηφόρος Δαδάνης, του
Πανοράματος, εκ των συμμετεχόντων
στην αναμνηστικήφωτογραφία. Πάλι κα-
λά που δεν τον μάλωσε γιατί έδωσετην ά-
χρηστη πληροφορία της πενταετίας!!
Γκαγκαν....Γκαγκαν!!

Εις το επανιδείν!!

Και άμα λάχει... τσαλαβουτάμε

Ο νερΟΦΙΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ... (ΩΧ!!!)ΘΗΣ
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Σ
το πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της νο-
μοτελειακής της πορείας βρίσκεται
πλέον η διαχείριση των απορριμμά-
των στην Αττική, καθώς ο χρόνος
ζωής του ΧΥΤΑ Φυλής έχει ήδη, εδώ

και καιρό, μετρήσει αντίστροφα ενώ απομέ-
νουν μόλις δυο μήνες για τη λήξη της σύμβα-
σης του ΕΔΣΝΑ με το δήμο Φυλής. Η (σωστή)
κίνηση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας
Δούρου, να παγώσει τους διαγωνισμούς για τα
εργοστάσια διαχείρισης, οι προεκλογικές της
δεσμεύσεις ότι θα αλλάξει ο περιφερειακός
σχεδιασμός και ο επικοινωνιακός πόλεμος ε-
νάντια στα μεγάλα συμφέροντα δείχνουν ότι
η στρατηγική για τα απορρίμματα της Αττικής
επιχειρεί να αλλάξει κατεύθυνση. Η πραγμα-
τικότητα, ωστόσο, όταν την κοιτάς από το ση-
μείο μηδέν είναι, συχνά, σκληρή, αμείλικτη
και αρκετά διαφορετική. Θα μπορέσει η Περι-
φερειάρχης να προωθήσει τις εναλλακτικές
της πολιτικές ή θα βρεθούμε μπροστά σε
διεργασίες για την επέκταση του μοναδικού
ΧΥΤΑ της Φυλής;

της Μένης Πιρπινιά

Ενώπιον ενός σημαντικού ανασχεδιασμού βρί-
σκεται το θέμα των απορριμμάτων της Αττικής,  ύ-
στερα από την ενέργεια της κας Δούρου να παγώσει
τις διαδικασίες για τα εργοστάσια διαχείρισης α-
πορριμμάτων στην Αττική. Είχαν προηγηθεί οι δυο
προσφυγές του δήμου Φυλής για τα εργοστάσια σε
Φυλή και Άνω Λιόσια, με τις οποίες το δικαστήριο
(με τις υπ’ αριθμ. 1986 και 1987/2013 αποφάσεις
του)

αναγνώρισε ότι έχει πράγματι δημιουργηθεί δυ-
σμενής κατάσταση για το δήμο
Φυλής εξ αιτίας της συγκέντρω-
σης του συνόλου του όγκου των
αποβλήτων εντός των διοικητι-
κών του ορίων. Επιπλέον, ανέ-
φερε ρητά ότι θα αρθούν οι συ-
νέπειες της δυσμενούς αυτής
κατάστασης, όταν κατασκευα-
σθούν και λειτουργήσουν και οι
υπόλοιπες μονάδες επεξεργα-
σίας απορριμμάτων σε Γραμμα-
τικό και Κερατέα.

Η δεύτερη σημαντική κίνη-
ση της κας Δούρου η επιστολή
που απέστειλε στους δημάρχους
της Αττικής, με την οποία τους
υπενθυμίζει την αυτονόητη ευ-
θύνη τους στη διαχείριση των α-
πορριμμάτων. Οι δήμοι, με βάση
το Σύνταγμα, είναι οι καθ΄ ύλην
αρμόδιοι, γιατί είναι οι ίδιοι πα-
ραγωγοί σκουπιδιών ενώ η Περι-
φέρεια Αττικής, κατ΄ εξαίρεση,
ανέλαβε την ευθύνη στην Αττι-
κή, μετά την εφαρμογή του Καλ-
λικράτη. Επίσης, τους ζητά να υ-
λοποιήσουν ουσιαστικά κοινοτι-
κές οδηγίες (98/2008) και νό-
μους, όπως ο 4042/12, περί ποι-
νικής προστασίας του περιβάλ-
λοντος.

Πηγές του ΕΔΣΝΑ επιμέ-
νουν, πάντως, ότι ακόμα και να
δοθεί η πίστωση χρόνου που ζη-
τά η περιφερειάρχης για να ε-
φαρμόσει τις πολιτικές της, τα
προβλήματα στην Αττική δεν
πρόκειται να λυθούν στην πα-
ρούσα φάση μόνο με την ανακύ-
κλωση στην πηγή και μονάδες
κομποστοποίησης στα νοικοκυ-

ριά. «Θα αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη η χωρο-
θέτηση νέων χώρων, έστω για ΧΥΤΥ, εκτός Φυλής»
αναφέρουν χαρακτηριστικά. 

Το εφιαλτικό σενάριο της
επέκτασης στη Φυλή...

Τι μπορεί να σημαίνουν, όμως, αυτές οι καθυ-
στερήσεις για την περιοχή της Φυλής, με το δεδομέ-
νο ότι διαθέτει το μοναδικό ΧΥΤΑ της Αττικής; Δεν
είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι, μέχρι να
ληφθούν οι αποφάσεις, «μοναδική λύση είναι η επέ-
κταση ή δημιουργία νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή». Σενάριο
τρομοκρατικό για τους κατοίκους της, που επένδυ-
σαν, πολιτικά, στη Ρένα Δούρου αλλά και επικίνδυνο
για την ίδια, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν όχι μό-
νο είχε αρνηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο αλλά είχε ε-
πισημάνει την ανάγκη να απομακρυνθεί και κάθε
δραστηριότητα από την περιοχή. «Θέλουμε να στα-

ματήσει ο εφιάλτης της Φυλής» είχε τονίσει σε προ-
εκλογική της επίσκεψη στη Φυλή, κατά την οποία ο
τότε δήμαρχος Δημήτρης Μπουραίμης της είχε ξε-
καθαρίσει ότι η περιοχή έχει τελειώσει με τη διαχεί-
ριση των απορριμμάτων και το μόνο που μπορεί να
διαχειρίζεται είναι τα δικά της απορρίμματα.

... και ο κομβικός 
ρόλος του ΕΔΣΝΑ

Τόσο η νέα περιφερειάρχης όσο και οι συνεργά-
τες της γνωρίζουν πολύ καλά ότι η επιβολή οποιασ-
δήποτε απόφασης για τη διαχείριση των απορριμμά-
τωνστην κεντρική πολιτεία περνά μόνο μέσα από την
τοπική αυτοδιοίκηση ενώ δεν μπορούν να παραγνω-
ρίσουν το γεγονός πως οι ουσιαστικές διαδικασίες
αρχίζουν και τελειώνουν στον ΕΔΣΝΑ. Εκεί, όπου σε
λίγες μέρες οι δήμαρχοι και τα μέλη του θα αποφασί-
σουν αν θα δώσουν τη δυνατότητα στη κα Δούρου να

αποκαλύψει τι θα κάνει τα απορρίμματα, να εφαρ-
μόσει την πολιτική της, και, κυρίως, να αποδείξει
πως ότι λέει το εννοεί... 

Τι θα κάνει 

ο δήμος Φυλής;
Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση στην υλο-

ποίηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής στη διαχείρι-
ση απορριμμάτων, εγκυμονεί κινδύνους για το μέλ-
λον του ΧΥΤΑ Φυλής. Και το μεγάλο ερωτηματικό εί-
ναι η στάση που θα κληθεί να κρατήσει ο δήμος Φυ-
λής. Τόσο από τη θέση του ως αντιπολίτευση, όσο
και προεκλογικά ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς ήταν κατηγορηματικός: καμία διαχείριση, κα-
μία επέκταση, καμία δραστηριότητα. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι, στις προεκλογικές του ομιλίες, έ-
κανε λόγο για το «μεγάλο όχι που πρέπει να πού-

με στην υποβάθμιση της πόλης και την υγεία των
κατοίκων από τα συμφέροντα της χωματερής». Ό-
μως και σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Φυλής, το Μάιο του 2011 είχε αναλάβει τις ευθύνες
που του αναλογούν για το γεγονός ότι ο ίδιος ως δή-
μαρχος (σ.σ. στην πρώτη του θητεία) δεν είχε κάνει
τίποτε για την απομάκρυνσή της. Παρόλα αυτά, σε
καμία του παρέμβαση ο κ. Παππούς δε μίλησε για
την «ταμπακιέρα», τους τρόπους, δηλαδή, με τους
οποίους θα επιβιώσει οικονομικά ο δήμος, όταν δε
θα υπάρχουν τα έσοδα του ΧΥΤΑ. Ακόμα πιο κάθε-
τος έχει δηλώσει ο έτερος πόλος της συνδιοίκησης,
στενός συνεργάτης του νυν δημάρχου, Σάββας Σάβ-
βας. Ο ίδιος, στο παρελθόν, έχει κατηγορήσει για
διαχρονική ενδοτικότητα τα τοπικά όργανα της πε-
ριοχής, έχει χαρακτηρίσει τη λειτουργία της χωμα-
τερής ως αντικείμενο συνδιαλλαγής για αθρόες προ-
σλήψεις και εισροή πακτωλού χρημάτων και έχει κά-
νει λόγο για καρκίνο και υποβάθμιση. Μάλιστα, δεν

είχε διστάσει να στηλιτεύσει την
απουσία – από ημερίδα της ΤΕΔ-
ΚΝΑ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ - του Χρή-
στου Παππού και της παράταξης
που, όπως ανέφερε, «διοικούσε
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το
Δήμο Άνω Λιοσίων. Ο πρώην δή-
μαρχος Χρήστος Παππούς, ο ο-
ποίος συμπτωματικά διαμένει
μόνιμα στο δήμο Κηφισιάς του κ.
Χιωτάκη έλαμψε και αυτός με την
απουσία του, γεγονός που προ-
καλεί πολλά ερωτηματικά»

Σημαντικό ρόλο θα διαδρα-
ματίσει και η στάση των συνεργα-
τών του κ. Σάββα και νυν δημοτι-
κών συμβούλων, όπως η Χρυσού-
λα Κουράση αλλά και ο Κώστας
Βάβουλας, καθώς και οι δυο πρω-
τοστάτησαν στο παρελθόν στο
κίνημα κατά της χωματερής. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι, σε επι-
στολή που είχαν αποστείλει στον
πρώην δήμαρχο Δημήτρη Μπου-
ραίμη στις 5 Φεβρουαρίου 2013,
είχαν καταγγείλει τα «πολιτικά
παιχνίδια» του παρελθόντος, εί-
χαν μιλήσει για «δικαιολογημένη
δυσπιστία των κατοίκων» και εί-
χαν επισημάνει την ανάγκη «να
αποδείξουμε το πραγματικό της
πρόθεσής μας, με τρόπους που
και οι δημότες θα αξιολογήσουν
και θα αποφασίσουν να συμμετά-
σχουν μαζικά». Μεταξύ αυτών εί-
χαν προτείνει διεξαγωγή δημο-
ψηφίσματος, με το οποίο θα δη-
λωθεί η πλήρης αντίθεση των κα-
τοίκων για τη διαχείριση των α-
πορριμμάτων στην περιοχή.

ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

Επέκταση, ανανέωση σύμβασης ή οριστικό τέλος;

Σε αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή στο θέμα της
διαχείρισης απορριμμάτων αναδείχθηκε την προη-
γούμενη τριετία ο Δημήτρης Μπουραίμης, προχω-
ρώντας ως δήμαρχος Φυλής σε πολλές, σημαντικές
αλλά και απρόβλεπτες κινήσεις. Όπως εκείνη της
(σημειολογικής) επίσκεψης στο ΧΥΤΑ και το εργο-
στάσιο ανακύκλωσης, την επόμενη κιόλας μέρα της
ανάληψης των καθηκόντων του. Κίνηση με την οποία
επιδείκνυε σαφώς – αν και όχι μόνο - την προτεραιό-
τητα της πολιτικής του για τα επόμενα χρόνια.

Απρόσμενη ήταν και η ενέργειά του, λίγο καιρό
αργότερα, περί τα μέσα Απριλίου, να αποστείλει προ-
σωπική επιστολή στον τότε πρωθυπουργό Γιώργο
Παπανδρέου, στην οποία έκανε λόγο για αδιέξοδη
πολιτική, με τεράστιες συνέπειες για τους κατοίκους
της περιοχής, καθώς και για περιθωριακό ρατσισμό
που πρέπει, κάποια στιγμή, να φτάσει στο τέλος του. 

Δεκαπέντε ημέρες μετά την επιστολή στον πρω-
θυπουργό και πριν καλά – καλά καταλαγιάσει ο θόρυ-
βος που αυτή δημιούργησε, ο ΔημήτρηςΜπουραίμης
έφερε, την πόλη αντιμέτωπη με την ιστορία της, βα-
δίζοντας βήμα - βήμαστο δημοτικό συμβούλιο τη διαδρομή της διαχείρισης
των απορριμμάτων στην περιοχή. Εμβρόντητα τα μέλη της αντιπολίτευσης,
που αιτήθηκαν την συζήτηση του θέματος θεωρώντας ότι είχαν βρει την α-
χίλλειο πτέρνα του, τον άκουγαν να κλείνει αυτή τη διαδρομή με την κατη-
γορηματική πρόταση: «δεν θα διαχειριζόμαστε τίποτε άλλο, εκτός από τα δι-
κά μας απορρίμματα…».

Το ίδιο, άλλωστε, επαναλάμβανε στη συνέχεια και επί μήνες σε κεντρι-
κό και περιφερειακό επίπεδο. Στην ΠΕΔΑ («πάρτε θέση απέναντι στη μετα-
φορά απορριμμάτων από τη Πελοπόννησοστο ΧΥΤΑ Φυλής γιατί παραβιάζο-
νται οι περιβαλλοντικοί όροι»), την ΚΕΔΕ («δεχόμαστε όσους συμπαρίστα-
νται στον αγώναμας αλλά κανείς δεν είναι σαν και εμάς που έχουμε προσφέ-
ρει 50 χρόνια. Δικαιούμαστε να μας σεβαστούν»), την Περιφέρεια Αττικής
(«ηδιαχείριση των απορριμμάτων και τα απορρίμματα είμαστε εμείς. Δεν εί-

ναι μαγκιά να πετάς μολότωφ ή να μην αποδέχεσαι τη
διαχείριση των δικών σου απορριμμάτων), τον ΕΔ-
ΣΝΑ («η απαξίωση στο δήμο Φυλής είναι αποτέλεσμα
κακής πληροφόρησης. Έχει γίνει προπαγάνδα όλα αυ-
τά τα χρόνια και η πλειονότητα των κατοίκων της Ατ-
τικής έχει την αντίληψη ότι για πάντα εμείς θα έχου-
με τα σκουπίδια»), μέχρι το Τσουκλίδι («δεν πρόκει-
ται να υπογράψουμε επέκταση οποιασδήποτε σύμ-
βασης μετά το 2014. Δε θέλουμε ΧΥΤΑ. Ούτε αντι-
σταθμιστικά θέλουμε, πέραν εκείνων για την αποκα-
τάσταση και μεταφροντίδα») και το δημοτικό συμ-
βούλιο («όταν πιστεύεις κάτι, δεν σε ενδιαφέρει να
το πιστεύουν και οι άλλοι. Πάντα πολιτεύτηκα στα ί-
σα. Έτσι και τώρα. Σας λέω ότι τελειώσαμε με τα α-
πορρίμματα»).

Κορωνίδα όλων, ωστόσο, αποτέλεσε η προσφυ-
γή του δήμου Φυλής στο ΣτΕ, με την οποία ζητούσε
να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και αντίθετες
στην Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία οι αποφά-
σεις για την κατασκευή εργοστασίων στην περιοχή.
Στο επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο της Πανεπιστημίου

τυπώθηκε το πιο σημαντικό, ίσως, κεφάλαιο της πολιτικής του, πλην όμως ο
επίλογος είχε ήδη γραφτεί αρκετά νωρίτερα, σε μια -  προφητική για την ε-
πόμενη μέρα - ομιλία του σε επιστημονική ημερίδα: 

«Είναι αυτονόητο ότι ο κάθε δήμος πρέπει να διαχειρίζεται τα απορρίμ-
ματα του. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να γίνεται το επόμενο βήμα και
να πηγαίνει στις περιφερειακές ενότητες. Ο δήμος Φυλής ζητά να είναι μια
αυτόνομη διαχειριστική ενότητα, ενταγμένη βέβαια σε ένα περιφερειακό η
διαπεριφερειακό σχεδιασμό.... Εμείς, ως δήμος, ζητάμε να υπάρξει ένα προ-
εδρικό διάταγμα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται στοχευμένα αντισταθμιστι-
κά έργα, μετά από ένα επιχειρησιακό σχέδιο αντιρρύπανσης. Δε θέλουμε να
διαχειριστούμε τα αντισταθμιστικά, ούτε θέλουμε να πληρώνουν οι δήμοι.
Θέλουμε, από το κράτος, θεσμοθετημένα αντισταθμιστικά έργα βιώσιμης α-
νάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης...».

Δημήτρης Μπουραίμης: «Καμία επέκταση,
καμία ανανέωση σύμβασης για το ΧΥΤΑ»
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Τ
ην «καυτή» πατάτα της διαχείρισης α-
πορριμμάτων και, συνεπώς, το στοίχημα
της υλοποίησης μιας νέας κατάστασης,
κλήθηκε να παραλάβει, με την ανάληψη
των καθηκόντων του, ο νέος αντιπερι-

φερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου.
Ο ίδιος μίλησε στη ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ για τον πυρήνα
του εναλλακτικού σχεδίου διαχείρισης, το χρο-
νοδιάγραμμα που απαιτείται, τι θα γίνει με το ΧΥ-
ΤΑ στη Φυλή και γιατί θα πρέπει να τελειώσει ο-
ριστικά ο παλιός τρόπος διαχείρισης των αντι-
σταθμιστικών οφελών...

Συνέντευξη στη Μένη Πιρπινιά
Γιατί η νέα περιφερειάρχης Ρένα Δούρου προ-
χώρησε στην ακύρωση των διαγωνισμών για τα
εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων;
Ήταν διαγωνισμοί για τη δημιουργία τεσσάρων Φα-

ραωνικών εργοστασίων για την καύση σύμμεικτων α-
πορριμμάτων. Εμείς απορρίπτουμε, για λόγους περι-
βαλλοντικούς και οικονομικούς, να καταλήγουν καθη-
μερινά χιλιάδες τόνοι απορριμμάτωνστα γιγάντια εργο-
στάσια καύσης. Οικονομικούς γιατί θα αυξηθούν τα χρή-
ματα που θα δίνουν οι πολίτες και περιβαλλοντικούς
διότι τώρα πια και εμείς στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι δεν
είναι όλα τα σκουπίδια για πέταμα.

Με επιστολή της ζητά τη συνεργασία των δη-
μάρχων της Αττικής...
Ο εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης των απορριμ-

μάτων που προτείνουμε απαιτεί τη συνεργασία, κατ΄
αρχήν, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τωνπολιτών
και των επιχειρήσεων. Αν μάλιστα οι δήμοι δεν πει-
στούν, οι ίδιοι να αφομοιώσουν την πρότασή μας, ούτε
ησυνεργασία μαζί τουςθα αποδώσει, ούτε οι πολίτες θα
τον εφαρμόσουν και ας είναι σωστός. 

Ποιος είναι ο πυρήνας του εναλλακτικού τρόπου
που προτείνετε;
Καταρχήν η μείωση του παραγόμενου όγκου απορ-

ριμμάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνσηπρέπει να γίνει μια
ριζικήαναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού, μέ-
σα από διευρυμένη διαβούλευση. Επίσης, πρέπει να
συμφωνήσουμε ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν μπορεί αντικειμε-
νικά να μακροημερεύσει και πρέπει σταδιακά, και στο
βαθμό που θα εφαρμόζεται ο εναλλακτικός τρόπος δια-
χείρισης των απορριμμάτων, να κλείσει και να αποκατα-
σταθεί ο χώρος. Εμείς θα προσανατολίσουμε τα κονδύ-
λια της περιφέρειας προς αυτήν την κατεύθυνση, έτσι
ώστε ότι απορρίμματα φτάνουν στο ΧΥΤΑ, όπως προ-
βλέπει και η κοινοτική οδηγία, να είναι μόνο αυτά που
δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε με άλλο εναλλακτικό
τρόπο. Η Ελευσίνα, για παράδειγμα, όπου εφαρμόστη-

καν τέτοιες πολιτικές, όταν είχε αναλάβει δήμαρχος ο
Γιώργος Αμπατζόγλου, στέλνει στο ΧΥΤΑ μικρότερες πο-
σότητες και ο δήμοςμάλιστα κερδίζει 400.000- 500.000
ευρώ. Αυτό είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και από ομά-
δα ή ομάδες δήμων, με ένα συμφωνημένο σχέδιο. 

Χρειάζεται, ωστόσο, χρόνος και χρήμα για να ε-
φαρμοστεί ο εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης.
Υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια;
Βεβαίως υπάρχουν, όπως υπάρχουν και κοινοτικές

οδηγίες που επιβάλουν την ταφή των υπολειμμάτων
των απορριμμάτων, αφού φυσικά προηγηθούν οι άλλες
φάσεις. Από την άλλη, πράγματι χρειάζεται χρόνος, αλ-
λά απαιτείται και μια διαφορετική κουλτούρα των πολι-
τών. Βέβαια ή θα επιλέξεις να προωθήσεις αυτήν την
πολιτική ή θα πεις συνεχίζω το σημερινό, αδιέξοδο,
τρόπο. Στο βαθμό που οι δήμοι ανταποκριθούν στη δι-
κή μας πρόταση, θα μπορέσουμε να έρθουμε σε συνεν-
νόηση. Θα πούμε, για παράδειγμα, ότι, μέχρι το τέλος
του 2014, μπορούμε από αυτά να υλοποιήσουμε το 5%.
Στο τέλος του 2015 μπορεί αυτό  να φτάσει τριάντα, σα-

ράντα και πενήντα τοις εκατό. Γιατί θα υπάρχει ένας κε-
ντρικός σχεδιασμός, που θα ενισχύει αυτήν την πολιτι-
κή. 

Σε αυτόν τον χρόνο που απαιτείται, τι θα γίνει
με τον ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ; Θα συνεχίσουν τα σκουπί-
δια να πηγαίνουν εκεί;
Στο βαθμό που προωθείται ο εναλλακτικός τρόπος

διαχείρισης των απορριμμάτωνθα μειώνεται και το πρό-
βλημα στη Φυλή. Σήμερα πάνε 6 έως 7 χιλιάδες τόνοι.
Μια ανακύκλωση της τάξης του 50% μέχρι το τέλος του
2015, θα έχει σαν αποτέλεσμα να πηγαίνει μόνο η μισή
ποσότητα στη Φυλή. 

Θα συνεχίσει όμως να πηγαίνει...
Εμείς λέμε ότι χρειάζεται η σταδιακή μεταφορά των

εργασιών του ΟΕΔΑ Φυλής και των εγκαταστάσεων κα-
θώς και το οριστικό κλεισιμό τους, στο πλαίσιο ενός
χρονοδιαγράμματος. Είναι φανερό ότι ο τρόπος διαχεί-
ρισης που προτείνουμε δε κλείνει σε 24 ώρες τη Φυλή
και δεν αποκαθιστά το χώρο. Μπορεί όμως, προωθώ-
ντας τον εναλλακτικό τρόπο, σταδιακά να μειωθεί το
πρόβλημα μέχρι τελικά να εξαφανιστεί η σημερινή χω-
ματερή από τη Φυλή και αυτό εφικτό.

Είναι στους σχεδιασμούς σας να κλείσει οριστι-
κά ο ΧΥΤΑ στη Φυλή και να μη δέχεται ούτε ακό-
μα αυτή την ελάχιστη ποσότητα;
Στην Ευρώπη, ο εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης

των απορριμμάτων με πυρήνα τη μείωση, φτάνει στην
εξουδετέρωση του 70, 80 ακόμα και 90% του όγκου των
απορριμμάτων. Δηλαδή, αν καλύψουμε το 90%, λέτε να
«τσακωθούμε» για το 10%; 

Η σύμβαση τελειώνει το 2014. Θα υπογράψετε
νέα;
Είναι κάτι που ακόμα δεν έχει συζητηθεί. Νομίζω,

πάντως, ότι θα ενταχθεί στο γενικότερο σχεδιασμό, στη
συζήτηση που θα κάνουμε με τους δήμους και τους πο-
λίτες και θα βρεθεί λύση.

Προεκλογικά είχατε πει ότι τα χρήματα που
πληρώνουν οι δήμοι για τα αντισταθμιστικά εί-

ναι πάρα πολλά και θα προχωρήσετε στη μείω-
σή τους...
Το σίγουρο είναι ότι αν εφαρμόσουμε τις πολιτικές

που θέλουν τέσσερα φαραωνικά εργοστάσια καύσης, τα
τέλη στους πολίτες ναι θα αυξηθούν, διότι το εργοστά-
σιο για να λειτουργήσει θέλει πρώτη ύλη και πρώτη ύλη
είναι σε αυτήν την περίπτωση το σκουπίδι. Με τον ε-
ναλλακτικό τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
και το θέμα της μείωσης του κόστους. Και αυτό εντάσ-
σεται στο γενικότερο σχεδιασμό που σας είπα. 

Έχετε πει ότι θα αλλάξει και ο τρόπος διαχείρι-
σης των αντισταθμιστικών...
Τα αντισταθμιστικά οφέλη δίνονται σε μια περιοχή

που επιβαρύνεται περιβαλλοντικά, προκειμένου να α-
ποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε. Έτσι, όμως, ό-
πως λειτούργησε η τοπική αυτοδιοίκηση τα προηγού-
μενα χρόνια, τα αντισταθμιστικά πήγαιναν για την πλη-
ρωμή των εργαζομένων.  Ανεξάρτητα από το αν, καλώς
η κακώς, έγινε, ο κόσμοςφυσικά δεν μπορεί να μείνει α-
πλήρωτος. Αλλά αυτός ο τρόπος δεν μπορεί και να συ-
νεχιστεί. Θα πρέπει να πληρώνονται οι εργαζόμενοι
στην ώρα τους, μέσα από τον προϋπολογισμό του δή-
μου.  Εκείνο όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι
τελείωσε οριστικά ο παλιός τρόπος διαχείρισης των α-
πορριμμάτων. Προτείνουμε ένα νέο μοντέλο και εφόσον
συμφωνήσουμε θα δούμε και το θέμα των όποιων αντι-
σταθμιστικών οφελών, δηλαδή το που, πως και το γιατί.

Έχετε ξεκινήσει τις διαδικασίες που χρειάζο-
νται για την εναλλακτική διαχείριση των απορ-
ριμμάτων;
Υπάρχει κατ’ αρχήν η εμπειρία και η τεχνογνωσία

του δήμου της Ελευσίνας.  Σε πρόσφατη σύσκεψη που
πραγματοποιήσαμεμε την συμμετοχή και των 5 Δημαρ-
χών της Δυτικής Αττικής, όλοι εκφράστηκαν θετικά για
το περιεχόμενο της επιστολής της κ. Δούρου. Από εκεί
και ύστερα πρέπει να γίνουν οι εκλογές στον ΕΣΔΝΑ, να
συζητηθεί το θέμασταδημοτικά συμβούλια και με χρο-
νοδιαγράμματα να προωθηθεί ο εναλλακτικός τρόπος
που προτείνουμε και έτσι να ξεκινήσει και στη χώρα
μας, η λύση ενός μεγάλου κοινωνικού προβλήματος,
που στην Ευρώπη έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

«Ούτε υπόλειμμα σκουπιδιών στη Φυλή. Να πάνε σε
έναν από τους άλλους χώρους που έχουν επιλεγεί...» 

Eυθεία επίθεση στην περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, την ο-
ποία κατηγόρησε για έκθεση ιδεών και εύκολες κουβέντες στο θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων εξέφρασε από τη Φυλή ο επικεφαλής του
ΠΟΤΑΜΙΟΥ Σταύρος Θεοδωράκης. 

«Άλλη η δική της φιλοσοφία, άλλη η δική μου. Η κα Δούρου αρέσκε-
ται στις μαγικές λύσεις και έχει την εξής γραμμή: σε μια μέρα, με μια α-
πόφαση και με ένα άρθρο, θα ανοίξει ο δρόμος της διαχείρισης αποριμ-
μάτων. Αυτό δε γίνεται» σημείωσε και πρόσθεσε ότι χρειάζεται να αλ-
λάξουν οι όροι του παιχνιδιού στο θέμα του περιφερειακού σχεδιασμού
αλλά να μην καταργηθεί εντελώς το οικοδόμημα, γιατί τότε η Φυλή θα
είναι αναγκασμένη να δέχεται επ΄ αόριστον τα σκουπίδια.

Επίσης, επεσήμανε ότι σε κάθε περίπτωση το υπόλειμμα που θα υ-
πάρχει, μετά την εφαρμογή τρόπων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης,
δεν πρέπει να συνεχίζει να πηγαίνει στη Φυλή αλλά σε έναν καινούριο
χώρο ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ήδη επιλεγεί. 

Είπε, μεταξύ άλλων:
Η μισή Ελλάδα φέρνει τα σκουπίδια της στο ΧΥΤΑ Φυλής. Πρέπει να

υπάρξουν και άλλοι χώροι για τα σκουπίδια στην Αττική. Μαγικές λύσεις
του τύπου κλείνω τη Φυλή αλλά δεν φτιάχνω και άλλους χώρους και ο κά-
θε δήμος φροντίζει για τα σκουπίδια του είναι έκθεση ιδεών. Αν δεν υ-

πάρχουν άλλοι χώροι στην Αττική, η Φυλή θα τρώει συνέχεια σκουπίδια.
Η κα Δούρου και λέει ότι θα ξεκινήσει από την αρχή το σχεδιασμό.

Μιλάμε για μια διαδικασία που θα δώσει καρπούς το 2027. Η χωροθέτη-
ση μιας καινούριας περιοχής θα πάρει, στην καλύτερη περίπτωση 8 με
10 χρόνια. Ένας νέος διαγωνισμός θέλει 6 χρόνια.

Η κα Δούρου λέει εύκολες κουβέντες χωρίς λύσεις. Πιστεύετε ότι η
Καλλιθέα, η Αθήνα ή ο Πειραιάς, επειδή το ζήτησε ένας περιφερειάρ-
χης, θα βρει λύσεις στους επόμενους μήνες για τα σκουπίδια της; 

Πρώτη προτεραιότητα για τη Φυλή είναι να σταματήσει κατ΄ αρχήν
η εισαγωγή σκουπιδιών από άλλες περιοχές. Να μπει σε πρόγραμμα μεί-
ωσης του όγκου των σκουπιδιών και στην συνέχεια να τελειώνει οριστι-
κά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η περιοχή έχει πληρώσει δυσα-
νάλογο κόστος από αυτό που της αναλογεί.

Σε κάθε περίπτωση το υπόλειμμα που θα υπάρχει δεν πρέπει να συ-
νεχίζει να πηγαίνει στη Φυλή. Είμαι εναντίον εκείνων που λένε, έλα να
μειώσουμε τα σκουπίδια και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα.

Το υπόλειμμα πρέπει να πάει σε έναν καινούριο τόπο ανάμεσα σε
αυτούς που έχουν ήδη επιλεγεί. Να αλλάξουμε τους όρους αλλά να κι-
νηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά διαιωνίζουμε το πρό-
βλημα μιας υποβαθμισμένης περιοχής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Στόχος να μειωθεί ο παραγόμενος
όγκος απορριμμάτων...»
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Έ
να βήμα πριν ανάψουν το φιτίλι και
μετατρέψουν σε πυριτιδαποθήκη του
Ζεφυρίου την περιοχή που εκτείνεται
κάτω από την Αττική οδό, βρίσκονται
οι κάτοικοί της, οι οποίοι καταγγέλ-

λουν κάθε λογής αρμόδιο για εγκατάλειψη και
αδιαφορία. «Όσοι ζούμε στο κομμάτι μετά την
Αττική οδό προς Μενίδι αισθανόμαστε ως άν-
θρωποι ενός κατώτερου Θεού, αφού δεν φτά-
νει πως έχουμε τα σπίτια μας μέσα στις τσιγγά-
νικες περιοχές, είμαστε απολύτως απροστά-
τευτοι» τονίζουν και δηλώνουν ότι το μαχαίρι
έχει φτάσει πλέον στην πληγή...

της Μένης Πιρπινιά

Μέσα στον τρόμο, εξαιτίας των κρουσμάτων
κλοπών και βίας που έχουν αυξηθεί δραματικά
τους τελευταίους δέκα με δώδεκα μήνες, βρί-
σκονται οι κάτοικοι που ζουν στο κάτω τμήμα
της Αττικής οδού προς το Μενίδι. Ακόμα και μέ-
ρα – μεσημέρι, γυναίκες της περιοχής γίνονται
θύματα επιθέσεων από τσιγγανόπουλα ηλικίας
μόλις 15 – 18 ετών, τα οποία δε διστάζουν να
τις χτυπήσουν και να τις πετάξουν στο δρόμο,
προκειμένου να τους αποσπάσουν τη τσάντα ή
τα χρυσαφικά τους. «Το τρίγωνο που περικλεί-
ει τις οδούς Βάρδαλη, Αγίου Φανουρίου, Βύρω-
νος καθώς και η Αττική οδός είναι το τρίγωνο
του «τρόμου». Έχουν σύρει γυναίκες στο δρόμο,
τους έχουν σπάσει χέρια και πόδια, τις έχουν
στείλει στο νοσοκομείο. Μιλάμε για παιδιά από
15 έως 18 ετών, τα οποία έχουν σακατέψει τον
κόσμο του Ζεφυρίου» λέει η Στέλλα, κάτοικος
της περιοχής, την οποία έχουν επιχειρήσει να
κλέψουν αρκετές φορές. «Τη μια από αυτές τους
έπιασαν μέσα στο σπίτι, στην είσοδο. Είναι γεί-
τονες, τους γνωρίζουμε. Οι αστυνομικοί δεν μας
άφησαν να τους κάνουμε μήνυση γιατί, όπως
μας είπαν, δεν είχε νόημα. Θα τους πήγαιναν
στο αυτόφωρο και μετά θα
έβγαιναν. Και βέβαια δεν
μπόρεσαν να μου εγγυη-
θούν ότι δε θα ξανάρθουν
να μας κλέψουν».

Η έλλειψη προστασίας
και ασφάλειας που βιώνουν
οι κάτοικοι της συγκεκριμέ-
νης περιοχής είναι το μεγά-
λο τους πρόβλημα. Δεν
τους πειράζει που ζουν α-
νάμεσα σε τσιγγάνους αλλά
ότι κανείς – νόμος, αστυνο-
μία, κράτος, δήμος – δε κά-
νει τίποτε για να τους προ-
στατέψει. Μηδέ εξαιρου-
μένου του τοπικού αστυνο-
μικού τμήματος Ζεφυρίου.
«Μας λένε από το τμήμα ό-
τι δεν έχουν περιπολικά ή
καύσιμαήπροσωπικό. Εμέ-
να μιαφοράμου είπαν ότι τους έχουν απαγορέ-
ψει να πηγαίνουν από την Αττική οδό και κάτω.
Μόνο το 100 μπορούμε να πάρουμε να έρθει»
αναφέρει η Γεωργία, που μένει λίγα στενά πα-
ρακάτω.

Μας αποτρέπουν
να κάνουμε μηνύσεις...

Ο φόβος που βιώνουν οι κάτοικοι στο συ-
γκεκριμένο τμήμα του Ζεφυρίου δεν μπορεί να
περιγραφεί, όπως άλλωστε και το θάρρος που

επιδεικνύουν, κάθε φορά που πηγαίνουν να
καταγγείλουν περιστατικά. «Δίπλα στο σπίτι
μου υπάρχει ένα οικόπεδο. Κάθε φορά που
κλέβουν κάτι το φέρνουν εκεί. Κάθε λίγο φέρ-
νουν πανάκριβα αμάξια, τα βάζουν στην αυλή
τους και τη νύχτα τα κόβουν με την πριονο-
κορδέλα και μοιράζουν τα κομμάτια. Χθες
βράδυ στο ίδιο οικόπεδο έφεραν ένα πολυτε-
λές αυτοκίνητο, στο οποίο νωρίτερα είχαν βά-
λει φωτιά λίγο παραπάνω, ανάμεσα σε σπίτια,
δίπλα σε παιδιά που έπαιζαν στο δρόμο» τονί-
ζει η Μαρία. Την ίδια την έχουν χτυπήσει 3
φορές στο δρόμο για να της πάρουν τη τσάντα

ενώ 4 φορές έχουν μπει
σπίτι της να την κλέψουν.
«Την περασμένη εβδομά-
δα επιχείρησαν να με κλέ-
ψουν ξανά, αλλά έτρεξε έ-
νας γείτονας και με γλύτω-
σε. Φώναζα βοήθεια και έ-
νας από αυτούς μου έριξε
μπουνιά στο λαιμό για να
σταματήσω. Μου κόπηκε η
ανάσα».

Θύμα άγριας επίθεσης
από ομάδα τσιγγάνων έπε-
σε και ο γιος της. «Τον χτύ-
πησαν με καδρόνια και ό-
ταν πήγα στην αστυνομία
να κάνω καταγγελία, με α-
πέτρεψαν. Μου έλεγαν ότι
θα έχω επιπτώσεις και ότι
κινδυνεύω αν κάνω μήνυ-

ση. Η οικογένεια των δραστών ήρθε, με όπλα,
σπίτι μου και μου είπαν ότι αν τολμήσουμε να
παρουσιαστούμε στο δικαστήριο, θα μας το α-
νατινάξουν. Και φυσικά δεν παρουσιάστηκα».

Πάρκο – στέκι

διακίνησης ναρκωτικών
Λίγο πιο πέρα από τη Μαρία κατοικούν η Ε-

λένη και ο σύζυγός της, οι οποίοι καθημερινά
γίνονται μάρτυρες διακίνησης ναρκωτικών, κα-
θώς απέναντι από το σπίτι τους υπάρχει ένα

πάρκο με σταθερούς και, μη εξαιρετέους, επι-
σκέπτες. «Ότι ώρα και να έρθεις, θα δεις να γί-
νεται διακίνηση ναρκωτικών. Φωνές, σφυρίγ-
ματα, ανάβουν φωτιές, βρωμάει ο τόπος από
το ντουμάνι» λέει η Ελένη. Στο σπίτι τους έ-
χουν επιχειρήσει να μπουν τέσσερις φορές και
μια από αυτές τους έκλεψαν. «Αναγκαστήκαμε
να βάλουμε κάγκελα παντού, σαν φυλακή εί-
ναι. Είμαστε φυλακισμένοι μέσα στο ίδιο μας
το σπίτι. Αφήστε που καθόμαστε στη βεράντα
και πέφτουν δίπλα μας τα σκάγια. Σκουπίζουμε
στην αυλή και μαζεύουμε τις σφαίρες».

Ο σύζυγός της είναι κατηγορηματικός:«Τα
τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης και της οι-
κονομικής κατάστασης, έ-
χει ενταθεί το πρόβλημα,
το δε τελευταίο χρόνο έ-
χουν αποθρασυνθεί τελεί-
ως, γιατί δεν υπάρχει σω-
στή αστυνόμευση. Και οι
τσιγγάνοι σε αυτό ποντά-
ρουν ότι φοβόμαστε και
είναι λογικό να φοβόμαστε
όταν δε μας προστατεύει
ο νόμος, δεν μας προστα-
τεύει η αστυνομία. Όταν
δεν υπάρχει κράτος».  Αν
και κατανοούν ότι ο δήμος
δε μπορεί να κάνει πολλά
σε σχέση με την αστυνό-
μευση, παρά μόνο να δια-
μαρτυρηθεί και να πιέσει την πολιτεία, αρ-
νούνται να τον αφήσουν στο απυρόβλητο.
«Μπορεί να βελτιώσει το φωτισμό, να βάλει
περισσότερα φώτα στους δρόμους, να καθα-
ρίζει τακτικά τα οικόπεδα όπου πετούν ναρ-
κωτικά και κλοπιμαία» υπογραμμίζει η Ελένη.
Ακόμα πιο έντονη είναι η Στέλλα: «Εγώ ξέρω
ότι και ο δήμος εθελοτυφλεί. Δε βλέπει ότι
βγάζουν τα πράγματά τους στα πεζοδρόμια;
Αν περάσετε τώρα, από συγκεκριμένα σημεία
στο κεντρικό δρόμο, θα δείτε ότι έχουν απο-
κλείσει τα πεζοδρόμια και δε μπορούμε να πε-
ράσουμε».

Κοινή συνισταμένη όλων είναι η βεβαιότη-
τα ότι οι αρμόδιοι, αν δεν υποθάλπουν το πρό-
βλημα, κλείνουν τα μάτια μπροστά του. «Ακόμα
και εμείς γνωρίζουμε τα σπίτια των εμπόρων και
δεν τα ξέρει η αστυνομία; Πριν λίγες ημέρες μά-
θαμε ότι βρήκαν αρκετά κιλά σε ένα σπίτι και
δεν έγινε ποτέ γνωστό» λένε με μια φωνή. 

Την έκαψαν ζωντανή!

Μερικά τετράγωνα πιο πέρα από τα σπίτια
τους, οι φήμες οργιάζουν για μια γυναίκα –
κάτοικοι που την έκαψαν ζωντανή έμποροι
ναρκωτικών. Για έναν από τους συνομιλητές
μου, δεν είναι απλώς φήμες, είναι γεγονός:
«Το ξέρουν όλοι και η πρώην δήμαρχος Φω-
τεινή Γιαννοπούλου αλλά καταγγελία δεν έγι-
νε ποτέ και δε μιλάει κανείς. Λίγο πιο κάτω υ-
πήρχε ένα χαμόσπιτο, στο οποίο έμεναν τσιγ-
γάνοι. Δίπλα έμενε μια κυρία μόνη με το παι-
δί της. Αφού της έμπλεξαν το γιο με τα ναρ-
κωτικά, το έβαλαν να υπογράψει για να του
πάρουν το σπίτι. Η γυναίκα όμως δεν υπέγρα-
φε. Σκοτώνουν το παιδί με τα ναρκωτικά και
την ίδια την έβαλαν μέσα σε ένα βαρέλι ζω-
ντανή και την έκαψαν! Δε μίλησε κανείς από
φόβο και κανείς δεν τιμωρήθηκε γι΄ αυτό το
έγκλημα».  

Η Ελένη και ο σύζυγός της είναι κατηγο-
ρηματικοί: «Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος
και σε αυτούς, δεν πάει άλλο. Εκτός και αν έ-
χουν σκοπό να γίνει η περιοχή κρανίου τόπος,
τουλάχιστον να μας το πουν να το ξέρουμε.
Αλλά και πάλι δεν πρόκειται να πουλήσουμε
το σπίτι μας και να φύγουμε. Θα φτάσουμε
στο σημείο να βάλουμε φωτιά και να το κά-
ψουμε αλλά δε θα το χαρίσουμε σε αυτούς...»

Ζητάμε στήριξη 

και αντίδραση...
Απέναντι στην αβέβαιη κατάσταση που

ζουν καθημερινά, το μόνο που ζητούν οι κά-
τοικοι της περιοχής είναι
να σκύψει η πολιτεία πάνω
από το πρόβλημά τους.
«Να δούμε πως θα μπορέ-
σουμε να πιέσουμε δημο-
σιογράφοι, τοπική κοινω-
νία, δήμος, φορείς. Να α-
ντιδράσουμε δυναμικά, να
κλείσουμε το δρόμο, να
μην μπορεί να περνά κα-
νείς στην περιοχή. Εμείς
είμαστε αποφασισμένοι να
αντιδράσουμε αλλά θέλου-
με στήριξη. Γιατί στο τέλος
κάτι άσχημο θα γίνει και θα
τρέχουμε να διορθώσουμε
αυτά θα που μπορούσαν να

είχαν διορθωθεί».
Λίγο πριν κλείσουμε την συνομιλία μας, η

Στέλλα θέλησε να μου περιγράψει τα συναι-
σθήματα που βιώνει: «Έχω την αίσθηση ότι
βρίσκομαι σε εποχές γερμανικής κατοχής. Δε
μπορώ να βγω μόλις βραδιάσει από το σπίτι
μου, αμπαρώνομαι κυριολεκτικά μέσα σε αυτό
και νιώθω σαν να κάνουν οι Γερμανοί γιουρού-
σι, με τόσους πυροβολισμούς. Αλλά πείτε
μου, σας παρακαλώ, γιατί εγώ δε μπορώ να το
καταλάβω: τόσο μπαρούτι που ρίχνουν καθη-
μερινά που το κρύβουν και όταν έρχεται η α-
στυνομία δε βρίσκει τίποτα;» 

Καζάνι που βράζει το Ζεφύρι
Έτοιμοι να εκραγούν οι κάτοικοι. Ζητούν προστασία

«Σε μια κυρία, αφού
της έμπλεξαν το γιο με

τα ναρκωτικά, το έβαλαν
να υπογράψει για να

του πάρουν το σπίτι. Η γυναίκα
δεν υπέγραφε, σκότωσαν

το παιδί και την ίδια
την έβαλαν μέσα σε ένα βαρέλι

ζωντανή και την έκαψαν!
Το ξέρουν όλοι αλλά

καταγγελία δεν έγινε ποτέ»

Έχουν σύρει γυναίκες
στο δρόμο, τους έχουν
σπάσει χέρια και πόδια,

τις έχουν στείλει
στο νοσοκομείο. Μιλάμε
για παιδιά από 15 έως

18 ετών, τα οποία έχουν
σακατέψει τον κόσμο

του Ζεφυρίου»
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Καλπάζει η ανεργία στον δήμο Αχαρ-
νών σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
τοπικού ΟΑΕΔ, τα οποία αν και δεν περιλαμ-
βάνουν τους μη εγγεγραμμένους αποτυπώ-
νουν ανάγλυφα την κατάσταση που επικρα-
τεί στην πόλη.

Δέκα χιλιάδες άτομα έχουν γραφτεί στα μη-
τρώα του Οργανισμού στις Αχαρνές , ενώ παρα-
μένει άγνωστος ο αριθμός των δημοτών που
δεν εργάζονται αλλά δεν έχουν ενταχθεί στο
σύστημα του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν από τον δήμαρχο Γιάννη
Κασσαβό στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι δηλωμέ-
νοι άνεργοι στις Αχαρνές είναι 9976 , ενώ η α-
νεργία έχει αγγίξει όλες τις κοινωνικές ομάδες
και ηλικίες, αποκτώντας ρόλο παράγοντα απορ-
ρύθμισης της κοινωνικής συνοχής και σταθε-
ρότητας. « Οι άνεργοι στην πόλη είναι σαφώς
περισσότεροι από τις επίσημες καταγραφές του
ΟΑΕΔ. Υπάρχουν συμπολίτες μας που βρίσκο-
νται σε τραγική κατάσταση και στήνονται στις
ουρές για το συσσίτιο. Επίσης, γνωρίζουμε ότι
τα δίμηνα, τα πεντάμηνα και τα προγράμματα
Voucher είναι ημίμετρα, αλλά κοιτάμε να αξιο-
ποιήσουμε ότι μπορούμε»ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Κασσαβός.

Με μελανά χρώματα περιέγραψε την κατά-
σταση ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Επιτροπής Α-
χαρνών Μάρκος Αλεξίου, ο οποίος ζήτησε α-
πλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών
για το κοινωνικό τιμολόγιο και την επανασύν-

δεση του ρεύματος και μια σειρά μέτρων , δι-
ευκρινίζοντας ότι τα αιτήματα δεν λύνουν τα
προβλήματα.

Για μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στους κα-
τοίκους της πόλης, έκανε λόγο ο πρώην δήμαρ-
χος Σωτήρης Ντούρος, ο οποίος στην τοποθέ-
τησή του ζήτησε να δοθούν κίνητρα στις επι-
χειρήσεις του δήμου,όπως να μειωθούν τα τέ-
λη,ώστε να προσλαμβάνουν δημότες-εργαζό-
μενους. Παρόμοια πρόταση έκανε και ο επικε-
φαλής της παράταξης ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ Παναγιώτης
Γρηγοριάδης, ενώ ο Οδυσσέας Καμπόλης , επι-
κεφαλής της παράταξης «Αχαρνείς Αυτόνομη

Ριζοσπαστική Συσπείρωση»απευθυνόμενος
στις παρατάξεις ζήτησε συστράτευση όλων.

Προϊόν της συζήτησης για την ανεργία στις
Αχαρνές ήταν η ομόφωνη αποδοχή του ψηφί-
σματος της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης
σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο
ζητά:
• Να υλοποιηθεί η απόφαση για σύσταση της ε-

πιτροπής επανασύνδεσης του ρεύματος
• Να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη οι ά-

νεργοι
• Να καταργηθούν τα τροφεία στους παιδικούς

σταθμούς για τους ανέργους

• Να δοθεί δωρεάν κάρτα απεριορίστων δια-
δρομών για τους ανέργους

• Να εξασφαλιστεί κονδύλι για τη θέρμανση και
τη δωρεάν σίτιση των μαθητών που αντιμε-
τωπίζουν οικονομικό πρόβλημα

• Να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές του δή-
μου

• Να μην γίνονται κατασχέσεις λογαριασμών
στους κατοίκους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλλογή στοιχεί-

ων συνεχίζεται καθώς σύντομα ο δήμος θα έχει
πλήρη εικόνα των γεωγραφικών και δημογρα-
φικών χαρακτηριστικών των ανέργων.

Δέκα χιλιάδες οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στις Αχαρνές

Η Δημοτική Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης
Παναγιώτα Αγγελοπούλου με τον εκπρόσωπο της
Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα,Μάρκο Αλεξίου

Υλοποίηση της απόφασης
σύστασης επιτροπής 

επανασύνδεσης ρεύματος
σε κατοίκους των Αχαρνών
αποφάσισε μεταξύ άλλων

το δημοτικό συμβούλιο 
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Διαμαρτυρίες για την αντιδρόμηση της οδού Σακελλαρίου,στο κεντρικό Μενίδι
«Σύρραξη» σε κεντρικό Μενίδι και Δημο-

τικό Συμβούλιο προκάλεσε η πρόταση της
δημοτικής αρχής για αντιδρόμηση της οδού
Σακελλαρίου. Το δρομάκι που ενώνει τη Δε-
κελείας με την Αγίου Κωνσταντίνου συζητή-
θηκε χρονιά περισσότερο από το πρώτο θέ-
μα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε
στην ανεργία και όξυνε τα πνεύματα εντός
κι εκτός δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα
με την εισήγηση η οποία έρχεται από το πα-
ρελθόν… καθώς αποτελεί προϊόν παλαιότε-
ρης συνεδρίασης της Επιτροπής ποιότητας
ζωής η οδός Σακελλαρίου μετατρέπεται σε

κάθοδο, εξυπηρετώντας τη διέλευση των ο-
χημάτων που αναγκάζονται να κάνουν έναν
κύκλο εντός του κεντρικού ιστού της πόλης.
Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρ-

χος Παναγιώτη Πολυμενέας τόνισε ότι πρό-
κειται για εφαρμογή της σχετικής απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,ενώ ο δημο-
τικός σύμβουλος Παναγιώτης Αναγνωστό-

πουλος υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος
δρόμος πρέπει να μετατραπεί σε δρόμο γει-
τονιάς,με ήπια διαμόρφωση.

Από την πλευρά τους,οι κάτοικοι εξέ-
φρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στην αντι-
δρόμηση,λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα σημά-
νει την αύξηση της κυκλοφορίας σ΄ένα στε-
νό με ωφέλιμο οδόστρωμα, λιγότερο από
δύο μέτρα.

πρόταση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, ε-
ξέλιξη που έκανε τους κατοίκους του εν λό-
γω δρόμου να φύγουν με εμφανή τα σημάδια
δυσαρέσκειας στα πρόσωπά τους.

Κ. ΧΟΥΜΠΑΒΛΗΣ
Aνακαινίσεις Οικιών

&�Eπαγγελματικών Χώρων

Τ.�210�2471335�|�6976�082830�|�xoubavlis@gmail.com�|�www.plakakia-xoubavlis.gr

www.plakakia-xoubavlis.gr

Δωρεάν
εκτίμηση

του χώρου�σας

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο αντιδήμαρχος Αχαρνών και
Θρακομακεδόνων Αναστάσιος Χίος, στη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου, απέναντι στον
πρώην Δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο που στο προηγούμενο Δ.Σ
τον είχε κατηγορήσει για «φασιστικές αντιλήψεις» αλλά και
στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ Μιχάλη Βρεττό ο οποίος χαρα-
κτήρισε τους Θρακομακεδόνες  «παραμελημένη» πόλη..

Στην  ανακοίνωσή του, ο κ.Χίος απαντά στoν κ.Ντούρο,
λέγοντας ότι η δημοκρατική συνείδηση επιβάλλει τον σεβα-
σμό στο Νόμο.”Εγώ  υποστήριξα ότι πρέπει να γίνει σεβαστός
ο νόμος και αυτό που άκουσα είναι ότι έχω φασιστικές αντι-
λήψεις»,αναφέρει ο αντιδήμαρχος.

Όσον αφορά στον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Μιχάλη Βρεττό, τον  προσκάλεσε να περπατήσουν,μα-
ζί,τους Θρακομακεδόνες  για να δει, από κοντά, την αλλαγή
που έχει σημειωθεί στην πόλη μέσα στον ενάμιση μήνα διοί-
κησης της νέας δημοτικής αρχής.

«Η εικόνα παραμελημένης πόλης  που επικαλείται ο κ.
Βρεττός ότι κυριαρχεί στους Θρακομακεδόνες, θα ίσχυε μό-
νο αν συνεχίζαμε την τακτική που ο ίδιος είχε ακολουθήσει
τα χρόνια της θητείας του, ως αντιδήμαρχος Θρακομακεδό-
νων.

Στον ένα μήνα που αναλάβαμε τη διοίκηση, οι Θρακομα-
κεδονίτες είδαν να καθαρίζονται τα οικόπεδα και να μαζεύ-
ονται τα πεταμένα κλαδιά και σκουπίδια. Απαλλάχθηκαν από
τις παράνομες χωματερές που επί θητείας του κου Βρεττού,
είχαν δημιουργηθεί στο κέντρο της πόλης, δίπλα στα σχολεία
και ήταν η αφορμή να ξεκινήσουν δύο πυρκαγιές το καλοκαί-
ρι, οι οποίες, ευτυχώς, χάρει στην άμεση επέμβαση της πυ-
ροσβεστικής και των κατοίκων, δεν επεκτάθηκαν μέσα στην
πόλη και στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας.Κάτι τέτοιο θα εί-
χε ανεπανόρθωτες συνέπειες για το φυσικό κάλλος της πε-
ριοχής, που ορισμένοι,όπως φάνηκε, το θεωρούν  ασήμα-
ντο”,σημείωσε.

Σκληρή απάντηση του αντιδημάρχου Αναστάσιου Χίου σε Σωτ.Ντούρο και Μιχ.Βρεττό
ΑΧΑΡΝΕΣ
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κέντρο λογοθεραπείας & ειδικής αγωγής
• Λογοθεραπεία παιδιών - ενηλίκων
• Εργοθεραπεία παιδιών - ενηλίκων
• Ψυχοθεραπεία παιδιών
- ενηλίκων

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ -
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ

Πρόληψη - διάγνωση & αποκατάσταση διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής, μάθησης, συμπερι-
φοράς, επικοινωνίας

• Οι Υπηρεσίες παρέχονται με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων.

• Συνεργασία με παιδοψυχίατρο, ωρλ, οδοντίατρο & παιδικούς σταθμούς

Υπεύθυνη κέντρου: ΒΑΔΡΑΤΣΚΑ ΜΑΡΙΑ, Λογοθεραπεύτρια, μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου, Πτυχιούχος Magister Artium

Δημαρχείου 15, Α. Λιόσια • τηλ./fax: 210 2474637 • e-mail: mvadratska@yahoo.gr • Facebook: Κέντρο Λογοθεραπείας ΚΑΙ Ειδικής Αγωγής Βαδράτσκα Μαρία

επι-κοινωνήστεμαζί μας για οποιαδήποτεαπορία - ανησυχία, σχετικάμε την ανάπτυξη του

• μαθησιακές δυσκολίες
• πρώιμη παρέμβαση
• ψυχολογική υποστήριξη
• ομάδες γονέων
• Test μαθησιακής επίδοσης - σχολικής ετοιμότητας
• εφαρμογή αισθητηριακής ολοκλήρωσης

Κλείνουν οι παιδικές
χαρές του Δήμου Αχαρνών;

Εικόνα  εγκατά-
λειψης παρουσιά-
ζουν οι περισσότε-
ρες παιδικές χαρές
του δήμου Αχαρ-
νών, οι οποίες – ε-
δώ και μερικούς
μήνες - χρησιμο-
ποιούνται με ευθύ-
νη των γονέων -
καθώς ο δήμος με
σχετική επιγραφή,
ενημερώνει για την
ακαταλληλότητά
τους. Καταστρο-
φές, φθαρμένα
παιχνίδια και πα-
ραμελημένοι χώροι χαρακτηρίζουν την πλειονό-
τητα των εγκαταστάσεων που βρίσκονται διά-
σπαρτες στην πόλη.

Της Φλωρεντίας Αντζουλάτου

«Η πλειοψηφία των παιδικών χαρών του δή-
μου δεν έχει επιδιορθωθεί καθότι δεν είναι κα-
ταγεγραμμένες, κατασκευάστηκαν πρόχειρα και
δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές»,ανα-
φέρει στη Δ.Ο ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών
του δήμου Αχαρνών, Νίκος Γεωργακόπουλος.

«Ως δήμος είχαμε ζητήσει την καταγραφή των
αναγκών, αλλά δεν προχώρησε εξαιτίας των συ-
νεχιζόμενων αναβολών του προγράμματος»τονί-

ζει ο κ.Γεωργακό-
πουλος. Σήμερα, η
καταγραφή έχει
π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι , ο ι
παιδικές χαρές συ-
νεχίζουν να χρειά-
ζονται επεμβάσεις
εφόσον καμία δεν
είναι πλήρως οργα-
νωμένη και ασφα-
λής, ενώ οι ενημε-
ρωτικές πινακίδες
έχουν αφαιρεθεί.
Τα προηγούμενα
χρόνια ο δήμος σε
συνεργασία με την
Επενδυτική είχε

προχωρήσει στην αποσπασματική αποκατάσταση
μέρους των οργάνων, των παιδικών χαρών, σε
διάφορα σημεία της πόλης. 

Ενέργειες που δεν έγιναν οργανωμένα και
στοχευμένα με αποτέλεσμα οι παιδικές χαρές να
παραμένουν εκτός των προβλεπόμεων και να μην
έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Πάντως, αρκετοί δήμοι της χώρας προχωρούν
σε σφράγισμα όλων των παιδικών χαρών προκει-
μένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
Στον Δήμο Αχαρνών επικρατεί στάση αναμονής.
Μπροστά,όμως, στους κινδύνους που κρύβονται
πίσω από το ανέμελο παιχνίδι  ο δήμος πρέπει
ν΄αποφασίσει να προχωρήσει σε δραστικά μέ-
τρα.

Με εντατικούς ρυθμούς
οι εργασίες στον Ιερό Ναό
Παναγίας Σουμελά Αχαρνών

Ξεκίνησαν,μετά από ολιγόμηνη διακοπή, οι ερίες επένδυσης με πέ-
τρα της εξωτερικής όψης του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά, στις Αχαρ-
νές. Σύμφωνα με τον εφημέριο του ναού πατήρ Γρηγόριο Πιγκάλωφ οι ερ-
γασίες που προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν μέσα στο 2015 και μετά το πέρας τους ο ναός θα έχει αποκτήσει
την τελική του μορφή. Σημειώνεται ότι χωρίς τη συμβολή,οικονομική και
ηθική, επιχειρηματιών και απλών ανθρώπων οι εργασίες,αυτές,δεν θα ή-
ταν εύκολο να ξεκινήσουν,όπως τονίζει ο ιερέας π.Πιγκάλωφ ο οποίος
προετοιμάζει,μετά την καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του, εκ-
πλήξεις για το ποιμνίο του.



10 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ n Οκτώβριος 2014Το Θέμα www.doxthi.gr

Ε
νώπιον τριών μηνύσεων και δυο αγω-
γών για συκοφαντική δυσφήμηση ε-
ξαιτίας δημοσιευμάτων του στα blog
Φύλαρχος και Μενιδιάτης, βρίσκεται
ο νέος (άτυπος ακόμα και μέχρι να

εκδοθεί το ΦΕΚ του διορισμού του) γενικός
γραμματέας του δήμου Φυλής Αργύρης Αργυ-
ρόπουλος. Η επιλογή του από το νέο δήμαρχο
Χρήστο Παππού εξέπληξε τους πάντες, καθώς
η διεκπεραιωτική αλλά κομβική θέση του γ.γ.
ενός δήμου απαιτεί σύνεση, νηφαλιότητα,
πραότητα, την ικανότητα να ισορροπείς μετα-
ξύ διοίκησης και αντιπολίτευσης και να είσαι
πρόσωπο σεβαστό και άμεμπτο, στοιχεία που
ο κ. Αργυρόπουλος, κατά τα φαινόμενα, δεν έ-
χει να επιδείξει στη, μέχρι σήμερα, διαδρομή
του...

της Μένης Πιρπινιά

Αν και δεν υπέγραψε ποτέ κείμενα, τα οποία θα
μπορούσαν εξαιτίας του περιεχομένου τους, να τον
οδηγήσουν ως μηνυόμενο στα δικαστήρια, όλοι γνώ-
ριζαν ότι ήταν ένας εκ των δυο εκφραστών των blog
Φύλαρχος και Μενιδιάτης. Και ο ίδιος άλλωστε φρό-
ντιζε να μη το κρύβει δημόσια και μάλιστα συχνά μοί-
ραζε κάρτες του Φύλαρχου (κυρίως) στις εκδηλώσεις
που πήγαινε, προκειμένου να αυξήσει την επισκεψι-
μότητά του. Το πρώτο διάστημα της θητείας του Δη-
μήτρη Μπουραίμη ως δήμαρχου Φυλής, το συγκεκρι-
μένο blog επιχείρησε να κρατήσει τις ισορροπίες, σύ-
ντομα ωστόσο ξεκίνησε έναν απίστευτο διαδικτυακό
πόλεμο, αρνούμενο να σεβαστεί και αυτόν ακόμα το
θεσμό του δημάρχου. 

Ήταν δε, τόσο μεγάλο το «αντι-Μπουραιμικό»
(όρος –εφεύρημα του blog) μένος του, που έφτασε
στο σημείο να κατηγορεί, μεταξύ άλλων, διαρκώς –
και χωρίς αφορμή - την εφημερίδα ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ, ε-
πειδή τη θεωρούσε υποστηρικτική έκφραση του τό-
τε δημάρχου. Αποκορύφωμα στάθηκεηανάρτηση με
αφορμή τη κάθοδο της εικόνας από τη Μονή Κλει-
στών, στην οποία χρησιμοποίησε απίστευτους και
πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπο του
συντάκτη του δημοσιεύματος. 

Η μήνυση και αγωγή
της ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ

«Δημοσιογράφοι του κώλου παραπληροφορούν
τη Χασιά», «απατεώνες δημοσιογράφοι γράφουν ότι
τους πει το αφεντικό», «πρωτοφανής και κατάπτυστη
επιχείρηση διαστρέβλωσης της πραγματικότητας»,
«διαδικτυακή ντουντούκα που έχει ταχθεί με δουλι-
κότητα στην υπηρεσία της Δημοτικής Αρχής» ήταν
μερικές από τις χυδαίες εκφράσεις του δημοσιεύμα-
τος. Δημοσίευμα που θα τον οδηγήσει στην αίθουσα
του δικαστηρίου, καθώς η δημοσιογράφος της ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΟΧΘΗΣ κατέφυγε στον εισαγγελέα, ο οποίος έ-
δωσε παραγγελία να αρθεί το απόρρητο και να δο-
θούν τα στοιχεία του διαχειριστή. Διαχειριστής, α-
σφαλώς, δεν ήταν ο ίδιος, όμως ο Αργύρης Αργυρό-
πουλος υπεδείχθη από το διαχειριστή της ιστοσελί-
δας, ως συντάκτης του επίμαχου δημοσιεύματος. 

Ήταν δε κάτι παραπάνω από σαφές ότι τα στοι-
χεία και οι χαρακτηρισμοί που περιείχε το «δημοσί-
ευμα» δεν αποτελούσαν άσκηση του δημοσιογραφι-
κού καθήκοντος, με την οποία κρίνονται πράξεις που
ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη αλλά προσωπική επί-
θεση, με φανερό σκοπό να μειώσουν σε προσωπικό
και επαγγελματικό επίπεδο τη συντάκτη της εφημε-
ρίδας. 

Η δημοσιογράφος της ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ προχώ-
ρησε σε μήνυση για την ποινική του δίωξη και αγωγή
για συκοφαντική δυσφήμηση κατά του Αργύρη Αργυ-
ρόπουλου. Οι διαδικασίες βρίσκονται στο στάδιο της

προανάκρισης και θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για
το γενικό γραμματέα δήμου Φυλής, όταν δημοσιο-
ποιηθούν οι λεπτομέρειες της αντιπαράθεσης.

Η ειρωνεία είναι πως οι δημοσιογράφοι της
ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ, στους οποίους προσέδιδε χαρα-
κτηριστικά υπαλλήλου, ούτε επεδίωξαν, ούτε εί-
χαν ποτέ θεσμική ή οποιαδήποτε άλλη θέση δί-
πλα στον πρώην δήμαρχο Δημήτρη Μπουραίμη.
Σε αντίθεση, ο κ. Αργυρόπουλος εξαργύρωσε– εκ
του αποτελέσματος - την υποστήριξη που παρεί-
χε στους Χρήστο Παππού και Σάββα Σάββα, με
μια υψηλότατη θέση στη νέα διοίκηση του δήμου. 

Η μήνυση του δημάρχου
Αχαρνών Σωτήρη Ντούρου

Η μήνυση του πρώην δημάρχου Αχαρνών Σωτή-
ρη Ντούρου αναφέρεται σε κείμενο του
menidiatis.blogspot – εκ των εκφραστών του φέρε-
ται επίσης ο νέος γ.γ. του δήμου Φυλής – στο οποίο
ούτε λίγο, ούτε πολύ, τον κατηγορεί ότι αφαίρεσε πί-
νακες από το γραφείο δημάρχου! «Ξήλωσε τους πί-
νακες από τους τοίχους και τους μετέφερε, άγνωστο
γιατί, στην κουζίνα. Μερικούς μάλιστα τους συσκεύ-
ασε κιόλας. Δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς θα κά-
νει ο Σωτήρης Ντούρος» ανέφερε το «δημοσίευμα»,
αφήνοντας σαφείς υπόνοιες ότι πρόκειται να τους

πάρει από το δήμο. Αν και η ανάρτηση ήταν, επίσης,
ανυπόγραφη κ. Ντούρος προχώρησε στις 29 Αυγού-
στου 2014 σε μήνυση κατά του Αργύρη Αργυρόπου-
λου για συκοφαντική δυσφήμηση. 

Για την ιστορία, να πούμε, πάντως, ότι ο πίνακας
στον οποίο αναφερόταν η ανάρτηση ήταν δώρο συ-
νεργατών του πρώην δημάρχου στον ίδιο για την ο-
νομαστική του εορτή και μάλιστα του το είχαν δώσει
στο σπίτι και όχι στο γραφείο του...

Η μήνυση και αγωγή του

αντιδημάρχου Υποδομών

Αχαρνών Παναγιώτη Γκίκα 
Σε μήνυση, με την οποία ζητά την ποινική του

δίωξη αλλά και αγωγή κατά του νυν γ.γ. δήμου Φυλής
Αργύρη Αργυρόπουλου προχώρησε και ο αντιδήμαρ-
χος υποδομών του δήμου Αχαρνών, δημοτικός σύμ-
βουλος Παναγιώτης Γκίκας, τον οποίο καταλόγισε ό-
τι έχει πάρει από το Δημήτρη Μπουραίμη 1,1 εκατ.
ευρώ για την εταιρία security, ιδιοκτησίας του, στην
οποία είχε ανατεθεί η φύλαξη δημοτικών χώρων του
πρώην δήμου Φυλής. 

Στην πραγματικότητα, ο κ. Γκίκας, συνεργαζό-
μενος από το παρελθόν με το πρώην δήμο Φυλής,
είχε συνάψει για τρία χρόνια σύμβαση για τη φύλα-

ξη και ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων και κοινό-
χρηστων χώρων της περιοχής, ύψους 549.000 ευ-
ρώ, δραστηριότητα που αποτελεί το κύριο επάγ-
γελμά του και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με
την κάθοδό του στα κοινά και την εκλογή του ως
δημοτικός σύμβουλος.

Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο blog ανα-
διπλώθηκε, κάνοντας λόγο για εσφαλμένη ερμηνεία
εγγράφων και αναφωνώντας... mea culpa (!) – όχι
συγνώμη – ο Παναγιώτης Γκίκας προσέφυγε στον ει-
σαγγελέα, θεωρώντας ότι το δημοσίευμα έγινε με
δόλο και όχι κατά λάθος, με σκοπό να τον πλήξει
προσωπικά και επαγγελματικά.

Η μήνυση έγινε κατά του Αργύρη Αργυρόπου-
λου, καθώς- αν και το δημοσίευμα ήταν και πάλι α-
νυπόγραφο – στις 8 Αυγούστου 2012 του είχε απο-
στείλει μήνυμα στο κινητό, όπου του ζητούσε διευ-
κρινίσεις για τις συγκεκριμένες συμβάσεις, προκει-
μένου να της δημοσιεύσει στο blog Μενιδιάτης.

Σε κάθε περίπτωση, ο νέος γενικός γραμματέας
του δήμου Φυλής – μαζί με τα αυξημένα καθήκοντα
των επόμενων χρόνων- θα κληθεί να αναλάβει και το
βάρος της υπεράσπισης του εαυτού του, όταν βρε-
θεί, αρκετές φορές, αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη
για τις πράξεις του. Οι συνέπειες που τόσο πολύ φο-
βόταν,  όταν έγραφε τα λιβελογραφήματά του χωρίς
να τα υπογράφει, θα τον κυνηγούν για πολύ καιρό α-
κόμα και, επιπλέον, θα εκθέτουν αναμφισβήτητα το
πρόσωπο και την έκφραση του δήμου προς τα έξω...

«Διάτρητος» από μηνύσεις και αγωγές ο νέος γενικός
γραμματέας του δήμου Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος

Ανεβασμένος στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου ο νέος γ.γ. δήμου Φυλής, δείχνει τον σεβα-
σμό του στο χώρο

Σημείωμα των εκδοτών
Το ερώτημα που τέθηκε μεταξύ μας, ήταν αν είναι θεμιτό η όχι να αφιερώνει μια εφημερίδα -

αδιάφορο αν είναι μικρή η μεγάλη – ένα από τα βασικά της θέματασε κάποιον, με τον οποίο, υπάρ-
χει διένεξη – και δικαστική εν προκειμένω. 

Την απάντηση μας την έδωσε πρόσφατο δημοσίευμα του blog Φύλαρχος, το οποίο, δεν εξαπέ-
λυσε απλώς το γνωστό του παραλήρημα εναντίον της ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ αλλά προχώρησε ένα βήμα
παραπάνω: απείλησε την εφημερίδα «να βάλει μυαλό», δηλαδή να σταματήσει να γράφει και να α-
σκεί το ρόλο της.

Απάντηση που ξεπερνά το αρχικό μας ερώτημα, διότι το γεγονός πως ο βασικός εκφραστής του
εν λόγω blog - τη  στιγμή που κατέχει τη θέση του γενικού γραμματέα στο δήμο Φυλής - δε μπορεί
να κρατήσει την ψυχραιμία του, είτε όταν κρίνεται ο ίδιος, είτε όταν θεωρεί ότι υποστηρίζονται
δράσεις της αντιπολίτευσης και διχάζει το κόσμο, θα έπρεπε να προβληματίσει πρωτίστως τους α-
νωτέρους του. Για το αν μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς να τους εκθέσει στην πορεία. 

Κάποιοι λοιπόν υποστήριξαν - πριν αλλά και τώρα - την άποψη να μην ασχοληθούμε μαζί του.
Τηνενστερνιστήκαμε στο παρελθόν. Ουδέποτε ισχυριστήκαμεότι κατέχουμε το αλάθητο. Ούτε την
απόλυτη γνώση. Άλλωστε καμία ελευθερία δεν αξίζει, αν δεν συμπεριλαμβάνει την ελευθερία να
κάνεις λάθη.

Όμως δεν την ενστερνιζόμαστεπια. Διότι είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι ο «κιτρινισμός» και
η φασίζουσα νοοτροπία βρίσκουν έδαφος και αναπτύσσονται εκεί όπου δεν αντιδρά κανείς. Και η
αντίδραση, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ενδεδειγμένος δρόμος. 

Τον οποίο θα συνεχίζουμε να βαδίζουμε με ένα βήμα κάθε φορά...
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Η οικονομία στην θέρμανση
είναι θέμα έξυπνης επιλογής

w Αυτόνομες μονάδες πετρελαίου

w Λέβητες στερεών καυσίμων

w Αντλίες Θερμότητας

w Κλιματιστικά inverter

w Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Aυτόνομες μονάδες πετρελαίου από 480€

www.afoiklouvatou.gr
Λ. Ιωνίας 40 - Αχαρναί • Tηλ. - Fax: 210 2404525

Σάρωσε τα βραβεία η Θεατρική
Ομάδα του Δήμου Ιλίου

Π
έντε βραβεία απέσπασε η
Θεατρική Ομάδα του Δήμου
Ιλίου με το έργο «Ο Γενικός
Γραμματεύς» του Ηλία Κα-
πετανάκη στους 28ους Πα-

νελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες Ερασι-
τεχνικών Θιάσων, που διοργάνωσε το
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Αθλη-

τισμού του Δήμου Ζωγράφου.
Συγκεκριμένα η παράσταση της Θεα-

τρικής Ομάδας του Δήμου Ιλίου έλαβε τα
εξής βραβεία: Σκηνοθεσίας: Θανάσης
Χαλκιάς, Κοστουμιών: Γεωργία Μπούρδα,
Επιμέλειας κίνησης: Pauline Huguet, Σχε-
διασμού φωτισμών: Χριστίνα Καμμά, Α’
ανδρικού ρόλου: Χρήστος Μπαλιούσκας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσει δύο,ακόμη,παραστάσεις
του έργου «Ο Γενικός Γραμματεύς» από
την πολυβραβευμένη Θεατρική Ομάδα
του Δήμου Ιλίου, στο Θέατρο του Πολιτι-
στικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» (Α-
γίου Φανουρίου 99), στις 8 & 9 Νοεμβρί-
ου 2014.

Στιγμιότυπα από την πολυβραβευμένη Θεατρική Ομάδα του δήμου Ιλίου στο έργο «Ο Γενικός Γραμματεύς» του Ηλία Καπετανάκη

Διανομή Σχολικών Ειδών
στα παιδιά των οικονομικά
αδυνάτων οικογενειών
Σε 220 παιδιά των οποίων οι οικογένειες
αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα
μοιράστηκαν σχολικά είδη από τον δήμο
Ιλίιου. Η διανομή ξεκίνησε στις 29
Σεπτεμβρίου και πραγματοποιήθηκε με
ιδίους πόρους του δήμου, ενώ έχαιρε της
θερμής ανταπόκρισης των πολιτών.
Ο Δήμαρχος Νίκος Ζενέτος, από την πλευρά
του, ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν σε
αυτό το σκοπό αναδεικνύοντας το πρόσωπο
αλληλεγγύης που το Ίλιον διαθέτει.
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Δημοπρατείται
το 15ο και το 30ο
Νηπιαγωγείο 

Ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης του
15ου και του 30ου Νηπιαγωγείου Ιλίου από την
Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για
την κατασκευή τους στην περιοχή Μιχελή, στη
συμβολή των οδών Πετρουπόλεως, Καρυωτάκη
και Βελεστίνου (Ο.Τ. 1179).

To 15ο και το 30ο Νηπιαγωγείο Ιλίου λειτουρ-
γούν σήμερα στο χώρο του 16ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ιλίου και η υλοποίηση του έργου σηματο-
δοτεί τη στέγαση των παραπάνω νηπιαγωγείων
σε δικά τους κτίρια, καλύπτοντας πλήρως τις εκ-
παιδευτικές ανάγκες των νηπίων.  

Ρεκόρ συμμετοχής στη διήμερη
αιμοδοσία του δήμου Ιλίου

Ρεκόρ συμμετοχής σημειώθηκε στη διή-
μερη εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Ιλίου,
στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Τριακόσιες δεκα-
πέντε μονάδες ενίσχυσαν την Τράπεζα αίμα-
τος του Δήμου, ενώ ,γι΄ακόμη μια φορά,υ-
πήρξε αύξηση του αριθμού των νέων αιμοδο-
τών καθώς προστέθηκαν άλλα 101 άτομα,τα
οποία θα προσφέρουν  αίμα. Ο Δήμαρχος Νί-
κος Ζενέτος ευχαρίστησε όλους τους εθελο-
ντές αιμοδότες και ιδιαίτερα στους 353 που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αλληλεγ-
γύης του Δήμου .

. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αυξανόμενος
αριθμός των νέων εθελοντών αιμοδοτών ο-
δήγησε τον Δήμο Ιλίου στη διοργάνωση
τριών διήμερων αιμοδοσιών το χρόνο.

Ανακατασκευάζονται άσφαλτος και
πεζοδρόμια στη λεωφόρο Αγίου Φανουρίου

Σ
τη μελέτη του έργου
«Βελτίωση προσβασι-
μότητας Λεωφόρου Α-
γίου Φανουρίου για
την ασφαλή πρόσβα-

ση πεζών και οχημάτων προς
τους διαμορφωμένους χώρους
πρασίνου και χώρο υπαίθριας
στάθμευσης» προχώρησε το
δημοτικό συμβούλιο Ιλίου.

Στόχος είναι η δημιουργία ε-
νός προσβάσιμου περιβάλλο-

ντος, κατά μήκος της λεωφόρου
Αγίου Φανουρίου, για όλους τους
πολίτες και ιδιαίτερα των ατό-
μων με κινητικά προβλήματα, ώ-
στε να μπορούν να κινηθούν με
ασφάλεια και άνεση.

Το έργο έιναι προϋπολογι-
σμού 858.856.000 ευρώ, έχει ε-
νταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα
του δήμου, η πίστωσή του έχει
ήδη εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή και η δημοπράτησή

του θα πραγματοποιηθεί την Τρί-
τη 11 Νοεμβρίου 2014.

Θα υλοποιηθεί με χρηματο-
δότηση από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων της Περιφέ-
ρειας Αττικής και επικεντρώνε-
ται στην ανακατασκευή των πε-
ζοδρομίων και του ασφαλτοτά-
πητα της Λεωφόρου Αγίου Φα-
νουρίου, αναβαθμίζοντας μια α-
πό τις κεντρικές αρτηρίες της
πόλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 25.09.2014, ενέκρινε ο-
μόφωνα το παρακάτω ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσο-
κομείουΑττικής (ΔΑΦΝΙ): 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στηρίζει τον αγώνα των εργαζόμενων στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Αττικής (ΔΑΦΝΙ) και δηλώνει την κάθετη αντίδρασή του στην επιχειρούμενη αντιδραστι-
κή ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την εναντίωσή του στην κατάργηση των ψυχιατρείων.

Η πληρότητα του ΨΝΑ είναι 130% και εισάγονται κάθε χρόνο 2.500 περιστατικά. Αυτή τη στιγμή έ-
χει 1.200 λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, από τους οποίους οι 800 περίπου διαβιούν σε στεγαστι-
κές δομές (οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα) σε όλη την Αττική και οι υπόλοι-
ποι λαμβάνουν υπηρεσίες στις ψυχιατρικές κλινικές. Επιπλέον διαθέτει 2 κέντρα ψυχικής υγείας στους
Αγίους Αναργύρους και στο Περιστέρι, όπου εξυπηρετούνται 26.000 περιστατικά το χρόνο.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο ή να οδηγηθούν σε ιδιώ-
τες.

Για τους λόγους αυτούς, στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων του ΨΝΑ που διεκδικούν:
Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν ψυχική υγεία με κατάργησηκάθε μορφής επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας (Μ.Κ.Ο. – Ιδιώτες) και πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Όχι στο κλείσιμο του Ψ.Ν.Α. Καμιά μεταφορά κλινικών – υπηρεσιών (διοικητικών – τεχνικών). Κα-

μιά διαθεσιμότητα, κινητικότητα ή απόλυση.
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες για την κάλυψη των διευρυμένων ανα-

γκών των μονάδων και των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
Ο αγώνας αυτός γίνεται, όχι μόνο για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων, αλλά

προπάντων για την πρόσβαση όλου τουλαού σε σύγχρονες, ποιοτικές, αποκλειστικά δημόσιες και δω-
ρεάν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Τέλος, καλούμε τους πολίτες του Ιλίου, συγγενείς των χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, άνερ-
γους, συνδικάτα, σωματεία εργαζομένων, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, κοινωνικούς φορείς να συ-
μπαρασταθούν στο δίκαιο και μεγάλο αυτό αγώνα με την ενεργή συμμετοχή τους.»

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
Υπουργείο Υγείας

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΔΑΦΝΙ)
Στον τοπικό τύπο

Στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος
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Στο Ίλιον ο πρέσβης
της Παλαιστινιακής
Αρχής στην Ελλάδα

Σ
υνάντηση με τον δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο είχαν την Πέμπτη 16.Οκτωβρίου ο
Πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα Marwan Emile Toubassi και ο υ-
πεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Παλαιστί-
νης Muhanad Jarrar. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενίσχυση των δεσμών φι-
λίας που ενώνουν την Παλαιστίνη με τον Δήμο Ιλίου, καθώς και η εμβάθυνση των

μεταξύ τους σχέσεων συνεργασίας, απόρροια της αδελφοποίησης της πόλης του Ιλίου με
την πόλη της Ιεριχούς που πραγματοποιήθηκε το 1999 επί Δημαρχίας Βασίλη Κουκουβίνου.

Ο Πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα μετέφερε της ευχαριστίες και τους χαιρετι-
σμούς του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas και προσκάλεσε  τον Δήμαρχο Ι-
λίου στο Συνέδριο αλληλεγγύης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στην Ραμάλα της
Παλαιστίνης, με αφορμή την ανακήρυξη του 2014 ως «Έτος Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό
λαό», σημειώνοντας ότι ο Δήμος Ιλίου έχει εκφράσει έμπρακτα την αγάπη και την αλληλεγγύη του
στον λαό της Παλαιστίνης. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ζενέτος εξέφρασε τα διαχρονικά αισθή-
ματα φιλίας, αδελφοσύνης και σεβασμού που συνδέουν τους δύο λαούς και ευχήθηκε να έχει αί-
σιο τέλος, ο πολυετής και δίκαιος αγώνας του Παλαιστινιακού λαού. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 25.09.2014, ε-
νέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»: 

«Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι το Πάρκο «Τρίτση» υποβαθμίζεται σκόπιμα, με στόχο να α-
ποδεχτούμε κάποια στιγμή, όταν η κατάσταση φθάσει στο απροχώρητο, τη «λύση» που θα προ-
σφέρουν κάποιοι ιδιώτες για τη «σωτηρία του». Η λύση του δεν θα είναι άλλη από την «αξιο-
ποίησή» του προς όφελος κάποιων ιδιωτικών συμφερόντων, που θα εξυπηρετηθούν μέσα από
κάθε είδους εμπορικών δραστηριοτήτων στο χώρο του Πάρκου.

Αυτές τις μέρες εξελίσσεται μία τέτοια προσπάθεια από τον Οργανισμό Διαχείρισης του
Πάρκου για εμπορευματοποίηση κομματιών του Πάρκου, με παραχώρηση σε ιδιώτες. Μετά α-
πό δυναμική και μαζική παρέμβαση κατοίκων της περιοχής και φίλων και επισκεπτών του Πάρ-
κου, αποτράπηκε ο διαγωνισμός. Στη συνέχεια η διοίκηση του οργανισμού προσπαθεί με αδια-
φανείς διαδικασίες, να κάνει περαιτέρω διαγωνισμούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου και οι κάτοικοι είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε
την εμπορευματοποίησή του, να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του και να διεκδική-
σουμε την κρατική χρηματοδότησή του. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για τη σωτηρία του
Πάρκου, προκειμένου να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του και να είναι προσβάσιμο για ό-
λο το λαό.

Με δεδομένη την υπ’ αριθμ. 1824/275/2014 τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής που κατατέθηκε από τον ΥΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη, η οποία
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, για μεταφορά του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στον
ΑΣΔΑ, προτείνουμε τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης-Διοίκησης μεταξύ της Περιφέρειας και
του ΑΣΔΑ, την εποπτεία του οποίου θα έχει ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Α-
θηνών.

Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών & ΥΠΕΚΑ για:
ΑΜΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑΠ)

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΑΟ

ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΩΧΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑ-
ΠΑΤΗΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ»
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Εσωτερικών

Περιφέρεια Αττικής
Στον ΑΣΔΑ

Στον τοπικό τύπο
Στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζανέτος, ο Πρέσβης της Παλαιστινιακής αρχής στην Ελλάδα Marwan
Emile Toubassi και ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Πα-
λαιστίνης Muhanad Jarrar





Ξ
εκίνησε δειλά, ως μια ομάδα στο
facebook, με στόχο την ανοιχτή ε-
πικοινωνία και την ανάδειξη θε-
μάτων που προάγουν, αναδεικνύ-
ουν και βελτιώνουν τις Αχαρνές.

Δεν είναι δημοτική παράταξη, εκδοτικός
οργανισμός ή επιχειρηματική δραστηριό-
τητα. Είναι πολίτες ενεργοί, δραστηριο-
ποιημένοι και όχι εφησυχασμένοι. Πολίτες
που καταθέτουν ιδέες, σκέψεις και προ-
βληματισμούς, φιλοδοξώντας να τις με-
τουσιώσουν σε δράσεις. Οι “Δημότες των
Αχαρνών” ανοίγουν την πόρτα τους στη
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ και αυτοσυστήνονται...

Συνέντευξη στην Άννα Χοχλάκη

Πότε ξεκίνησε η ομάδα;
Επεξεργαζόμαστε την ιδέα από πέρσι το χει-

μώνα και κάπου εκεί ξεκίνησε και το γκρουπ, δη-
λαδή παραμονές των εκλογών Φεβρουάριο του
2014. 

Γιατί επιλέξατε τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης για την ομάδα και δε φτιάξατε
κάποιο blog;
Γιατί είναι κάτι πιο διαδεδομένο, ένα εργα-

λείο στο οποίο μπαίνει περισσότερος κόσμος και
υπάρχει μεγαλύτερη διάδοση. Θέλουμε να απευ-
θυνθούμε στο μέσο πολίτη με εργαλεία εύχρη-
στα σε αυτόν. Επιπλέον, το παρακολουθούν νέ-
οι και μας ενδιαφέρουν οι νέες απόψεις. Εμείς
μιλάμε για 4.000 μέλη. Είναι ζητούμενο να επι-
κοινωνήσουμε με όσο περισσότερο κόσμο γίνε-
ται. Είμαστε μια ομάδα, που οργανώνεται, μέσω
διαδικτύου, με σκοπό να ενώσουμε όσους δημό-
τες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, ώστε να
συμβάλουμε όλοι μαζί στην αναβάθμιση της πό-
λης μας.

Γιατί είχαν ανάγκη οι Αχαρνές μια τέτοια
ομάδα;
Γιατί πάντα υπάρχει ανάγκη να ενώνονται σε

μια περιοχή οι άνθρωποί της. Στο εξωτερικό, τέ-
τοιες ομάδες αποτελούν ένα εργαλείο διαδεδο-
μένο που χρησιμοποιείται για πολλά πράγματα.
Εδώ βρεθήκαμε τρεις άνθρωποι, που ξέραμε πε-
ρίπου αυτό το περιβάλλον και είπαμε να το αξιο-
ποιήσουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι συμπο-
λιτών, με πολύ καλά γνωστικά στοιχεία, που δεν
μπορεί να επικοινωνήσει τις απόψεις του. Ήταν
ανάγκη να βγουν κάποιοι άνθρωποι να μιλήσουν
για την πόλη, όπως δεν έχει μιλήσει κανένας.

Ποια ήταν η αποδοχή που εισπράξατε σε
αυτό το εγχείρημα;
Στην αρχή αντιμετωπιστήκαμε με καχυπο-

ψία. Ότι είμαστε δημοτική παράταξη ή ασκούμε
επιχειρηματική δραστηριότητα ή είμαστε κάποι-
ος οργανισμός. Δεν είμαστε τίποτε από αυτά. Εί-
μαστε μια ομάδα ενεργών πολιτών που θέλουν
να επικοινωνήσουν ιδέες, σκέψεις, προβληματι-
σμούς για να πάμε ένα βήμα παρακάτω τις Αχαρ-
νές. Ο σκεπτικισμός του κόσμου στηριζόταν
στην αντίληψη που υπάρχει ότι όποιος προσπα-
θεί να κάνει κάτι καλό, κάτι θέλει πίσω από αυτό.
Εμείς δε θέλουμε τίποτα. Θέλουμε να γίνει κάτι
για τον τόπο. Θέλουμε τη συμμετοχή του κό-
σμου, γιατί πρόκειται να κάνουμε δράσεις με
στόχο να δείξουμε ότι το Μενίδι και οι άνθρωποί
του αξίζουν να ζουν καλύτερα. Να πούμε ότι το
Μενίδι δεν είναι πια μόνο του. 

Πως προέκυψε το όνομα της ομάδας;
Η επιλογή ήταν εύκολη, διότι ακριβώς δεν

είχαμε συγκεκριμένη στόχευση. Αυτό που θέλα-
με ήταν να δείξουμε ποιους αφορά.

Πόσα μέλη έχετε;
Τα μέλη είναι πάνω από 4000. Θεωρήσαμε

σωστό να υπάρξει ένα προφίλ που θα παίζει τον
ρόλο της συλλογικής διαχείρισης. Ενώ στην αρ-
χή η βασική πηγή εισροής μελών ήμασταν εμείς,
πλέον έχει μεταστραφεί και η ζήτηση γίνεται α-
πό στόμα σε στόμα. Η επιτυχία είναι τα άτομα
που διαβάζουν και ενημερώνονται χωρίς να εκ-
δηλώνονται, χωρίς να σχολιάζουν. Δική μας προ-
σπάθεια είναι να εκφράζεται ένας λόγος τεκμη-
ριωμένος, που να παράγει σοβαρή συζήτηση. 

Ποιά είναι η θεματολογία της ομάδας;
Ήταν επιλογή μας, μέχρι τώρα, να υπάρχει έ-

να είδος μαγκαζίνο. Κατά βάση, βάζουμε πράγ-
ματα που ενδιαφέρουν τους δημότες των Αχαρ-
νών. Συζητάμε διαρκώς για το πως θα το οργα-
νώσουμε περισσότερο. Θα σας πω, επίσης, ότι οι

Δημότες ετοιμάζουν blog και στη συνέχεια site.
Στηριζόμαστε στον εθελοντισμό και επενδύου-
με από το έλλειμμα του χρόνου μας. Πάμε με εν-
διάμεσα βήματα.

Τι θα μπορούσε να σταματήσει τη δράση
σας;

Τίποτα. Ίσως αν πραγματικά βρεθεί κάποιος
καλύτερος από εμάς, που να μπορεί να μετου-
σιώσει τις επιθυμίες των ανθρώπων που μένουν
εδώ, να μπορεί να αναδείξει τα στοιχεία των Α-
χαρνών, να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα
της πόλης. Τότε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε,
αν και μήπως γίναμε παρωχημένοι.

Διερωτώμαι πως μπορούν οι Αχαρνές να
αλλάξουν από μια ομάδα στο facebook...
Όταν η ομάδα γίνει Μενίδι και το Μενίδι ομά-

δα. Η ομάδα είναι μια ομάδα ατόμων και όχι το
facebook. Ένας μόνος δεν μπορεί να κάνει τίπο-
τα, πολλοί μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά, να
αφυπνίσουμε τον εθελοντισμό. Θέλουμε να εί-
μαστε αρωγοί σε όλες τις εθελοντικές ομάδες,
ώστε όλοι μαζί να κάνουμε ότι περισσότερο μπο-
ρούμε για τις Αχαρνές. Να ενώσουμε το Μενίδι.
Όπου υπάρχουν και όπου γίνονται σωστές ενέρ-
γειες, πρέπει να πηγαίνουμε όλοι.

Οι χειριστές της ομάδας «Δημότες των Α-
χαρνών» είναι οι Δημήτρης Χατζηπέτρος,

Φάνης Μπούκης, Παναγιώτης Κουτσολέλος, 
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Δημότες των Αχαρνών

Οι ενεργοί πολίτες των Αχαρνών οργανώνονται διαδικτυακά

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών και κατόπιν
των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Παιδείας, από την νέα σχολική χρονιά 2014-2015 θα ε-
νταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
η παρουσίαση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού για το Περιβάλλον «ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΟΦΥΛΑΚΕΣ».

Στόχος του παιχνιδιού είναι να αναπτυχθεί η αγάπη, ο θαυμασμός και η περιέργεια των παι-
διών για τον κόσμο που τα περιβάλλει  και κατ’ επέκταση να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους για
την προστασία του και για περαιτέρω έρευνα. Μέσα από το παιχνίδι τα ενημερώνουμε για τις νέες
τάσεις και τις τελευταίες εφευρέσεις της επιστήμης, που ως στόχο έχουν την αειφορία και την βιώ-
σιμη ανάπτυξη, με σκοπό να εμπνεύσουμε τα παιδιά ως μελλοντικούς επιστήμονες, πολιτικούς,
νομοθέτες εφευρέτες και πολίτες της πόλης μας. 

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) μπορούν να επικοινωνούν για
την συμμετοχή τους με τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου: κα Παπαδονικολάκη Ελευθερία
2132072304 και κα Μαρούγκα Ελένη 2132072453 



16 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ n Οκτώβριος 2014www.doxthi.gr

Τη δωρεάν παραχώρηση του κτιρίου όπου στεγάζεται το Α-
στυνομικό τμήμα Ζεφυρίου, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η ε-
πίκληση οικονομικών λόγων για την απομάκρυνσή του από την πε-
ριοχή, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης δήμου Φυλής. Το θέμα έφερε στη συνεδρίαση ο πρόε-
δρος της ΚΕΔΗΦ Γκίκας Χειλαδάκης, εξαιτίας των πολύμηνων φη-
μών σχετικά με την τύχη της παραμονής του. 

Όπως αναγράφεται στην απόφαση, «λόγω της πολυπολιτισμι-
κότητας των κατοίκων και της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης η
παρουσία αυτού είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ άκρως επι-
βεβλημένη. Επειδή οι συνθήκες που έχουν προκύψει και αφορούν
στην απομάκρυνση του Α.Τ είναι έκτακτες

και χρήζουν επείγουσας ρύθμισης, επειδή είναι αναγκαία και
επιβεβλημένη η παραμονή του Αστυνομικού τμήματος στο δ.δ.
Ζεφυρίου, προτείνεται στο Δ.Σ. η παραχώρηση του κτιρίου, προ-
κειμένου να εξακολουθήσουν να στεγάζονται εκεί οι υπηρεσίες
του Αστυνομικού τμήματος».

Υπενθυμίζεται, ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής,
μετά την Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των τριών
πρώην δήμωνσε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου έ-
χει στην κυριότητά της οικόπεδο, το οποίο στις 4 Δεκεμβρίου του
2000 παραχωρήθηκε από τον πρώην δήμο Ζεφυρίου στην Δημο-
τική Επιχείρηση Δήμου Ζεφυρίου για την κατασκευή κτιρίου, ό-
που θα στεγάζονταν υπηρεσίες του αστυνομικού τμήματος. Στην

έκταση αυτή ανεγέρθηκε από τη δημοτική επιχείρηση Ζεφυρίου
κτίριο στο οποίο στεγάστηκαν, έναντι μισθώματος, οι υπηρεσίες
του αστυνομικού τμήματος. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με απόφαση
του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου «επιτρέπεται να παρα-
χωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο
δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμε-
τώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης». 

Επίσης, επιτρέπεται «να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακι-
νήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μό-
νον δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπι-
κά συμφέροντα».

Δωρεάν παραχώρηση του αστυνομικού
τμήματος στο Ζεφύρι από την ΚΕΔΗΦ

Ζεσταθείτε έξυπνα,
οικονομικά και εναλλακτικά...

Αφιέρωμα  ΘέρμανσηΑφιέρωμα  Θέρμανση

Επιμέλεια: Άννα Χοχλάκη

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ενός συστήματος θέρμανσης για μία κατοικία; Είναι κατάλληλα όλα τα συ-
στήματα – τύποι θέρμανσης για όλες τις κατοικίες. Τι είδους ενέργεια να καταναλώνει η θέρμανση μου; Να εί-
ναι παθητική ή να επεξεργάζεται τον αέρα; Να είναι τοπική ή κεντρική; 

Αυτά και μια σειρά, ακόμη, ερωτημάτων πρέπει να απαντηθούν πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση για τον
εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης που θα μας ζεσταίνει.

Η «Δυτική Όχθη» απευθύνθηκε στους ειδικούς και σας παρουσιάζει τις προτάσεις τους για την εναλλακτι-
κή θέρμανση μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και δυνατοτήτων.

THERMONATURA

Η απάντηση στις εναλλακτικές
μορφές θέρμανσης
H Εταιρεία
ΘΕΡΜΟΝΑΤΟΥΡΑ
ΕΠΕ αποτελεί 
τη δυναμική
απάντηση στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση
εναλλακτικών μορφών θέρμανσης, για εξοικονόμηση
ενέργειας και οικονομία. Η μακρόχρονη εμπειρία της
στον τομέα της οικοδομής, επιτρέπει να υπολογίζει με
ασφάλεια την πιο αποδοτική και οικονομική λύση,
μετρώντας τις ανάγκες του πελάτη σε σχέση με τις
δυνατότητές του. Τα προϊόντα της έχουν επιλεγεί από
μεγάλους και αξιόπιστους οίκους, με βάση τις ανάγκες
της Ελληνικής αγοράς τις οποίες γνωρίζει άριστα, και
έχουμε την δυνατότητα πλήρους τεχνικής
υποστήριξης.

Θα μας βρείτε επί της οδού Αγίας Τριάδος 83,
Αχαρναί -  ΤΗΛ. – FAX 210-24.77.767

ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ

Οικονομία στη θέρμανση
Η οικονομία
στην θέρμανση
είναι θέμα
έξυπνης
επιλογής. 
Η εταιρία ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ έχει μια σειρά προτάσεων και
λύσεων ώστε το πρόβλημα της θέρμανσης να μην είναι
ακριβό για την τσέπη σας.

• Αυτόνομες μονάδες πετρελαίου
• Λέβητες στερεών καυσίμων
• Αντλίες Θερμότητας
• Κλιματιστικά inverter
• Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

www.afoiklouvatou.gr
Λ. Ιωνίας 40 Αχαρναί • Tηλ. - Fax: 210 2404525

ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΕΠΕ

Οικοδομικά Υλικά 
- Καυσόξυλα

Αρίστης ποιότητας καυσόξυλα από την εταιρία
ΕΥΔΑΙΜΩΝ η οποία βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο της
Λεωφόρου Πάρνηθος.

Τηλ.: 210 2441809, 6977 444700

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΟΜΠΕΣ - ΠΕΛΛΕΤ
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Παράδοση στην πόρτα σας με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210-2448420 ή μέσω του site μας: www.thermostar.gr
Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης όλα τα είδη που αφορούν την Θέρμανση, Ύδρευση, Αποχέτευση και Κλιματισμό

Διεύθυνση Καταστήματος: Αγίου Διονυσίου 126 - Αχαρνές • e-mail: sales@thermostar.gr / ioan.agiom@thermostar.gr

Τοποθετήθηκε το ισοθερμικό κάλυμμα
στο Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων

Στην πισίνα του Κο-
λυμβητηρίου στα Άνω Λιό-
σια βρίσκεται τοποθετη-
μένο και έτοιμο προς χρή-
ση το ισοθερμικό κάλυμ-
μα, διαστάσεων 50μ Χ 21μ
αξίας 107.010.00 ευρώ,
το οποίο εξασφαλίστηκε,
μέσω ΑΣΔΑ, από το χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα
του Πράσινου Ταμείου «Α-
στική Αναζωογόνηση
2012-2015». Το σχετικό
αίτημα του δήμου Φυλής
για ένταξη στο πρόγραμμα έγινε στις αρχές του 2013 και η ενεργειακή «κου-
βέρτα» που θα μειώσει το κόστος λειτουργίας του Κολυμβητηρίου, παραδό-
θηκε στον αθλητικό Οργανισμό το Σεπτέμβριο του 2014.  Εξειδικευμένα στε-
λέχη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου έκαναν επίδειξη της λειτουργίας του, πα-
ρουσία του αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα, του αντιδημάρ-
χου Διοίκησης και Εσόδων Δημήτρη Καμπόλη και του προέδρου του Αθλητικού
Οργανισμού Γιώργου Μαυροειδή. Αξίζει να σημειωθεί, ότι με την τοποθέτηση
του ισοθερμικού καλύμματος θα επιτευχθεί μείωση του κόστους κατά 40%,
προστασία του νερού της πισίνας από εξωτερικούς ρύπους, μείωση της κατα-
νάλωση χλωρίου για την απολύμανση του νερού και περιβαλλοντικό κέρδος α-
πό την εκπομπή ρύπων.

Δεύτερο σταθμό επιβίβασης
του προαστιακού σιδηροδρόμου
στα όριά του θα αποκτήσει σε
λίγο καιρό ο δήμος Φυλής, κα-
θώς ξεκίνησαν ήδη οι διαδικα-
σίες κατασκευής του έργου στο
Ζεφύρι. Πρόκειται για μια προ-
σωπική και επίμονη προσπάθεια
του πρώην δημάρχου Δημήτρη
Μπουραίμη, ο οποίος κατάφερε
να κάμψει τις αντιρρήσεις της
διοίκησης της ΕΡΓΟΣΕ και να α-
ποσπάσει τη δέσμευση για την
υλοποίηση του έργου.

Ο αρχικός σχεδιασμός για το
έργο του Προαστιακού σιδηροδρό-
μου προέβλεπε δημιουργία σταθ-
μού επιβίβασης και στο Ζεφύρι και
προς τούτο, η κατασκευή του σκε-
παστού τμήματος στην Αττική οδό,
επί δημαρχίας Απόστολου Ζέρβα,
προέβλεπε άνοιγμα καταπακτών σε
συγκεκριμένα τμήματα. Προηγήθη-
κε, ωστόσο, η κατασκευή του
σταθμού στα Άνω Λιόσια ενώ, τε-

χνικοί και οικονομικοί λόγοι, δεν ε-
πέτρεψαν την υλοποίησή του και
στο Ζεφύρι.

Το θέμα επανήλθε ξανά με την
ευκαιρία της ηλεκτροκίνησης του
προαστιακού, επί θητείας Φωτει-
νής Γιαννοπούλου, η οποία, μετά
από αλλεπάλληλες επαφές της δη-
μοτικής αρχής, απέσπασε την υπό-
σχεση ότι το έργο θα γίνει αλλά ε-
πειδή ήταν μικρό, θα εντασσόταν
σε εκείνο για τον εμπορευματικό
σταθμό του Θριασίου. 

Παρά το γεγονός ότι, το έργο α-
κυρώθηκε και ο σταθμός στο Ζεφύ-
ρι δεν επρόκειτο να γίνει τελικά, ο
Δημήτρης Μπουραίμης επανέφερε
το σχετικό αίτημα σε συνάντησή
του με τον πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ, ο
οποίος αρχικά του είπε πως ήταν α-
δύνατο να κατασκευαστεί δεύτε-
ρος σταθμός στα όρια του ίδιου δή-
μου.

Τα επιχειρήματα, ωστόσο, του
πρώην δημάρχου Φυλής έπεισαν

τον κ. Σπηλιόπουλο, ο οποίος έδω-
σε το πράσινο φως  και η κατα-
σκευή του σταθμού στο Ζεφύρι ε-
ντάχθηκε στο έργο ««Κατασκευή Β’
λειτουργικής φάσης συγκροτήμα-
τος Θριασίου και κατασκευή Σιδη-
ροδρομικού Σταθμού Ζεφυρίου»,
συνολικού προϋπολογισμού
122.193.000 ευρώ.

Η κατασκευή του νέου Προα-
στιακού Σταθμού με την ονομασία
«ΖΕΦΥΡΙ», θα εξυπηρετεί τη γραμ-
μή Αθήνα-Κιάτο, θα βρίσκεται με-
ταξύ των σταθμών ΣΚΑ ΑΧΑΡΝΑΙ
και ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ και θα λειτουργεί
παράλληλα με τον κεντρικό σταθμό
των Άνω Λιοσίων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η λει-
τουργία και δεύτερου σταθμού ε-
ντός του δήμου Φυλής χαρακτηρί-
ζεται ως εξαιρετικά σημαντική, μα-
ζί με το γεγονός ότι η Φυλή είναι ο
μόνος δήμος με δύο εισόδους και
πρόσοψη 7 χιλιομέτρων στην Αττι-
κή οδό.

Προαστιακό σταθμό
αποκτά και το Ζεφύρι



Επιλέξτε από τα καλύτερα
προϊόντα της αγοράς,
Ιταλικής προέλευσης
με πιστοποίηση CE
και 2 χρόνια εγγύηση Αγίας Τριάδος 83, Αχαρναί • Τηλ. – Fax: 210 2477767

– Σόμπες αέρος Pellet

– Σόμπες Pellet
για σύνδεση
με σώματα καλοριφέρ

– Καυστήρες - 
Λέβητες Pellet
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Κάποιαπράγματα στην ζωή δεν είναι θέμα τύχης

αλλά επίτευγμα σκληρής και ποιοτικής δουλειάς.

Αυτό συνέβη και με το «Σουβλακοτεχνείο», έναν  ε-

παγγελματικό χώρο που δημιουργήθηκε, πριν ενά-

μιση χρόνο, επί της Λεωφόρου Θρακομακεδόνων

και κατόρθωσε να γίνει συνώνυμος του ποιοτικού

φαγητού,του εκλεκτού κρέατος, των γευστικών

συνδυασμών  και των ξεχωριστών σως.

Το «Σουβλακοτεχνείο» είναι ακριβώς,αυτό, που

δηλώνει το όνομά του. Ένας χώρος τέχνης όπου το

ταπεινό σουβλάκι , το μεταχειρίζονται ως έδεσμα.

Περιποιημένος, με διακριτικό και ξεχωριστό design

αποδεικνύει ότι η φροντίδα για τη διακόσμηση αντα-

νακλά και το μεράκι για το φαγητό, που προετοιμά-

ζεται από νωρίς. Οι γύροι έχουν πάρει θέση από το

πρωί, οι πατατούλες φρέσκιες και καλοτηγανισμέ-

νες, το κοτόπουλο σκέτη απόλαυση και το κεμπάπ

να «σπάει» τη μύτη και να απογειώνει τον ουρανίσκο. 

Θα τα εκτιμήσετε όλα αυτά με την πρώτη μπου-

κιά, όπως και άλλα πολλά όταν ανοίξετε τον κατά-

λογο. Λόγου χάρη τα υλικά- στις σαλάτες,τα ψητά

λαχανικά για όσους προσέχουν τη σιλουέτα τους και

τις διαλεχτές μερίδες που είναι εκτός από χορταστι-

κές, ιδιαίτερα γευστικές .

Με λίγα λόγια, το «Σουβλακοτεχνείο» έχει ε-

πενδύσει στην ποιότητα σε μια εποχή, που  την ξε-

χνάμε. Ο σεβασμός προς τον πελάτη είναι η κύρια

μέριμνά του, ενώ το μότο του αποτυπώνει, πλή-

ρως,τη φιλοσοφία των ιδιοκτητών του Γιώργου και

Κώστα είναι «Με τιμή στην αξία και αξία στην τιμή».

Σουβλακο

Όταν το σουβλάκι γίνεται τέχνη...

Τεχνείο

Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 117 ΤΗΛ.: 210 2435935 - 210 2435936 - 6973204030 (What’s Up)
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Χωματουργικές εργασίες

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
Μεταφορά με γερανό

Θόδωρος Παχατουρίδης: 

«Πρώτα παιδαγωγός και μετά προπονητής»...

Α
σχολείται με το ποδόσφαιρο από το 1983,ήτοι 31
ολόκληρα χρόνια.Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του
καριέρα στη Δόξα Δράμας. Ο πειθαρχημένος χα-
ρακτήρας και το αναμφίβολο ταλέντο του τον κα-
τέστησαν,σε σύντομο χρονικό διάστημα πρωτα-

γωνιστή των γηπέδων. Από τη Δόξα Δράμας μεταπήδησε
στις τάξεις ομάδων ,όπως ο Ολυμπιακός και φυσικά στην Ε-
θνική Ελλάδος. Το 2002 «κρέμασε» τα αθλητικά του πα-
πούτσια αλλά παρέμεινε ενεργός ως προπονητής, ενώ εδώ
και δεκατρία χρόνια είναι διευθυντής της ακαδημίας ποδο-
σφαίρου Paradise Park  (Μεταμορφώσεως 100, Αχαρνές -
Πλησίον του κόμβου της Μεταμόρφωσης στην εθνική οδό
Αθηνών - Θεσσαλονίκης).. Ο Θόδωρος Παχατουρίδης μιλά
στη «ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ» για τη χαρά που αντλείς όταν παίζεις
ποδόσφαιρο αλλά και για το παρόν και το μέλλον του αθλή-
ματος.

Συνέντευξη στην Άννα Χοχλάκη

Ξεκινώντας την κουβέντα μαζί του, το πρώτο που αναφέρει
είναι η φιλοσοφία που διέπει τον ίδιο και κατ΄επέκταση το
«Paradise Park».«Για εμάς το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, είναι
χαρά. Το παιδί,πρωτίστως,θα έρθει να διασκεδάσει και να αθλη-
θεί. Φυσικά υπάρχει διαχωρισμός του επιπέδου και ανταγωνι-
σμός,αλλά πρώτα απ΄όλα τα παιδιά χαίρονται το παιχνίδι.». 

Βασικός στόχος είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μέσα α-
πό το ποδόσφαιρο. Να αποκτήσουν πειθαρχία και να προσανα-
τολίζονται.Στην ίδια λογική κινείται και η επιλογή του προπονη-
τικού team της ακαδημίας του «Paradise Park”. Όλο το τεχνικό ε-
πιτελείο,συμπεριλαμβανομένου του κ.Παχατουρίδη, είναι από-
φοιτοι της γυμναστικής ακαδημίας και κάτοχοι διπλωμάτων UEFA

Α, B και C. «Βασικό μας μέλημα είναι να λειτουργούμε ως παιδα-
γωγοί»σημειώνει εμφατικά ο προπονητής. «Επιδιώκουμε τα παι-
διά σύμφωνα με το ταλέντο και τα τεχνικοτακτικά στοιχεία που
θα λάβουν από την ακαδημία, να μπορούν να σταθούν στην ομά-
δα της αρεσκείας τους και να είναι ευχαριστημένα από τις γνώ-
σεις που απέκτησαν στο ”Paradise”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ο κ.Παχατουρίδης δεν απε-

μπολεί το κομμάτι του πρωταθλητισμού.Όπως επαναλαμβά-
νει,κατά τη διάρκεια της συζήτησης,  υπάρχουν παιδιά τα οποία
συνεχίζουν στις ακαδημίες μεγάλων ομάδων ή στον σύλλογο του
Paradise, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός του κέντρου να βγάλει ε-
παγγελματίες. Πάντως, υπάρχουν τμήματα που ανεβαίνουν κι έ-
χουν περάσει σε μεγαλύτερα γήπεδα.Ήδη υπάρχουν τρία τμήμα-
τα τα οποία χρησιμοποιούν το γήπεδο της Δόξας Αγίας Αννας. Τα
τζούνιορ, το παμπαιδικό και το παιδικό.

Στην ερώτηση αν το ποδόσφαιρο έχει μεταφερθεί, από τις α-
λάνες στα αθλητικά κέντρα, ο κ. Παχατουρίδης εκφράζει την ά-
ποψη ότι πρόκειται ουσιαστικά για τη μετεξέλιξή τους. Είναι οι
οργανωμένες αλάνες,χωρίς τους κινδύνους που διέτρεχαν κάπο-
τε τα παδιά. Παράλληλα, στις ακαδημίες οι πιτσιρικάδες έχουν τη
δυνατότητα να μάθουν τα βασικά του αθλήματος, όπως τα συ-
στήματα.

Στην ακαδημία ποδοσφαίρου του Paradise, τα παιδιά μαθαί-
νουν τα συστήματα,εν είδει, παιχνιδιού από την πρώτη,κιό-
λας,επαφή. 

Περήφανος για τα παιδιά του

«Paradise» που παίζουν σε ΠΑΕ
Ο κ. Παχατουρίδης δεν αμελεί ν΄αναφερθεί και στους αθλη-

τές του που,σήμερα,παίζουν στις μεγάλες ΠΑΕ. Πρόκειται για
τους Σπύρο Σπυριδάκη και Κωνσταντίνο Χρήστου που παίζουν
στην Κ17 του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Κουντουριώτη στην Κ17
του Παναθηναϊκού, τον Χρήστο Λένα (Κ-17 του Ατρόμητου),
Μανωλκίδη Μανώλη (πρώτη ομάδα Ιωνικού) και Κωνσταντίνο
Σκουτέρη (Κ-15 του Ατρόμητου). Μάλιστα, στον αγιασμό για τη
νέα αθλητική χρονιά, τους βράβευσε για τις επιδόσεις και την
προσπάθειά τους.
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Πανηγυρικά δεκτή έκανε η Ιστορική και
Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών την πρόταση
συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών, σχετικά με τη
συλλογή αντικειμένων του μεγάλου Έλληνα
και εθνικού ευεργέτη Αλέξανδρου Πάντου,
τα οποία έχει στην κατοχή της.Τα αντικείμε-
να αποτελούν δωρεά του αειμνήστου μέ-
λους της ΙΛΕΑ Χαράλαμπου Φυτά και με την
καθοριστική συμβολή του τέως Προέδρου
της ΙΛΕΑ Δημήτρη Γιώτα και του επίτιμου
μέλους -ζωγράφου Χρήστου Τσεβά.

Tα αντικείμενα έχουν μεταφερθεί προ-
σωρινά στο Μουσείο του Παντείου Πανεπι-
στημίου, το οποίο φέρει το όνομα του Αλέ-
ξανδρου Πάντου και εκκρεμεί η πρόταση

του ιδρύματος για μόνιμη έκθεσή τους, στο
χώρο.

Η συλλογή των προσωπικών αντικειμέ-
νων του μεγάλου Έλληνα και εθνικού ευερ-
γέτη  Αλέξανδρου Πάντου είναι σήμερα πε-
ριουσιακό στοιχείο της ΙΛΕΑ και αποτελείται
από μαθητικά τετράδια και βιβλία, πολλά α-
πό τα οποία φέρουν την νεανική του υπο-
γραφή, είδη γραφείου όπως κονδυλοφόροι,
πένες, στυπόχαρτα, μελανοδοχεία, αμμοδο-
χεία, σελιδοδείκτες, press papier, μπαουλά-
κι μικρών διαστάσεων με τα αρχικά του
(Α.Π.), μεγάλη συλλογή από carte visite δια-
φόρων φάσεων της ζωής του Πάντου και σε
διάφορες γλώσσες, καθώς επίσης και μεγά-
λος αριθμός βιβλίων του και λοιπών μικροα-

ντικειμένων. Ο Πρύτανης του Ιδρύματος.
Γρηγόρης Τσάλτας και η Αντιπρύτανης Ισμή-
νη Κριάρη κατά τη διάρκεια αλλεπάλληλων
συναντήσεων με μέλη της ΙΛΕΑ ενημερώθη-
καν για την ύπαρξη των αντικειμένων αυ-
τών, συστήθηκε δε με πρωτοβουλία και ε-
ντολή τους ομάδα φοιτητριών του Τμήματος
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού υπό
την καθοδήγηση της επίκουρης καθηγήτριας
μουσειολογίας Ανδρομάχης Γκαζή με σκοπό
την καταλογογράφηση και φωτογραφική α-
πεικόνιση της συγκεκριμένης συλλογής. Η ε-
πιστημονική αυτή ομάδα φωτογράφισε και
κατέγραψε, σύμφωνα με την ενδεδειγμένη
επιστημονική μεθοδολογία καταγραφής, τα
αντικείμενα του Α. Πάντου.

Η καταγραφή αυτή έχει τεθεί στη διάθε-
ση της ΙΛΕΑ και μαζί με τις προ έτους ολι-
γοήμερες εκθέσεις των αντικειμένων αυτών
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (για πρώτη φορά
την 31η Ιανουαρίου του 2013, με αφορμή
τον εορτασμό των  85 ετών από την ίδρυση
του Παντείου Πανεπιστημίου και τη δεύτε-
ρη φορά για την έκθεση με τίτλο «Συγγρού
136» και θέμα το Πάντειο, που διοργάνω-
σαν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμή-
ματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου) αποτελεί
πλέον την αρχή μιας σταθερής συνεργασίας
του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πο-
λιτισμού με το Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο Αχαρνών. 

Aκαδημαϊκή αναγνώριση για την ΙΛΕΑ

Στο διάστημα,για δεύτερη χρονιά,
το 25ο δημοτικό Αχαρνών

Θ
ερμή σχέση έχει αναπτύξει το
25ο δημοτικό Αχαρνών με τα θέ-
ματα που σχετίζονται με το διά-
στημα. Δεν είναι τυχαίο που για
δεύτερη χρονιά συμμετείχε στον

εορτασμό της Παγκόσμιας εβδομάδας δια-
στήματος που-για εφέτος- είχε ως σύνθη-
μα “SPACE Guiding your way” . Η διευθύ-
ντριά του,  Αθηνά Πριμικίρη έχει αποδείξει
,μέσα από τη συμμετοχή του σχολείου σε
Ευρωπαϊκά προγράμματα ότι το σχολείο
μπορεί να μεταβληθεί σε χώρο γόνιμης δη-
μιουργίας. Εξάλλου, γι΄αυτή τη δράση της

τιμήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση.

Της Άννας Χοχλάκη

Από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου το κατώφλι
του σχολείου διέσχισαν κορυφαίοι ακαδημαϊ-
κοί,επιστήμονες,άνθρωποι που ασχολούνται με
το διάστημα. Η αρχή έγινε με τονΑστρονόμο α-
πό την Ένωση Σπάρτης Νίκο Τρεμούλη ο οποίος
μίλησε στους μαθητές όλων των τάξεων για τον
Ήλιο,ενώ η δράση ολοκληρώθηκε με την ηλια-
κή παρατήρηση μέσω δύο τηλεσκοπίων, στο
προαύλιο του Σχολείου. Την επομένη ο Δρ. Δη-

μήτριος Παρώνης, μέλος του ερευνητικού προ-
σωπικού του ΙΑΑΔΕΤ μίλησε στους της Δ΄, Ε΄
και Στ΄ τάξης με θέμα «Παρατήρηση της Γης α-
πό το Διάστημα». Την τρίτη μέρα των δραστη-
ριοτήτων ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην
European Space Agency, Ερευνητής στο Κέντρο
Ερευνών Αστρονομίας & Εφαρμοσμένων Μαθη-
ματικών της Ακαδημίας Αθηνών Δρ.Μανώλης
Γεωργούλης καθήλωσε τους μαθητές με την ο-
μιλία του,για τις ηλιακές εκρήξεις και την επί-
δραση του διαστήματος στη ζωή μας.

Η προτελευταία μέρα αφιερώθηκε στους ή-
χους του διαστήματος, ένα θέμα που συνεπήρε

τους μικρούς μαθητές, με την ομιλία της Δρ.
Φιόρη-Αναστασίας Μεταλληνού, υπεύθυνης σε
θέματα Διάχυσης Επιστήμης του ΙΑΑΔΕΤ του Ε-
θνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων το σχο-
λείο επισκέφτηκαν κι άλλα σχολεία της περιο-
χής, μετά από πρόσκληση της κ.Πριμικίρη τα ο-
ποία ξεναγήθηκαν στους διαστημικά διαμορ-
φωμένους χώρους του , ενώ στους εκπαιδευτι-
κούς δόθηκαν πληροφορίες για τον τρόπο εφο-
διασμού δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διαστήματος (ESA.).

Αγιασμός στον παιδικό σταθμό Θρακομακεδόνων
Τον παιδικό σταθμό Θρακομακεδόνων επι-

σκέφθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης
Κασσαβός για να βρεθεί κοντά στους μικρούς
μαθητές και τους γονείς τους, στο πλαίσιο του
καθιερωμένου αγιασμού για την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς. Ο Δήμαρχος κ Κασσα-
βός ευχήθηκε καλή αρχή στους μικρούς μα-
θητές, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη
συντονισμένη προσπάθεια και ευαισθητοποί-
ηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, για
να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα η

σχολική χρονιά.  Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ Αθηναγόρας. Στον αγιασμό
παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της
ΔΗ.Φ.Α. κ Γιαννακόπουλος, ο Αντιδήμαρχος
Διοίκησης και Θρακομακεδόνων κ.Χίος, ο α-
ντιδήμαρχος Παιδείας κ Τοπαλίδης,, η Πρόε-
δρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα Ναυροζίδου, η Πρόε-
δρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ.
Ευθυμιάδου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πεδιαδίτης. 

Η διευθύντρια Αθηνά Πριμικίρη με τον Δρ. Μανώ-
ληΓεωργούλη,στον οποίο παραδίδει ένα εγχειρίδιο
του σχολείου για το διάστημα

Οι διαστημικές εκδηλώσεις του 25ου δη-
μοτικού Αχαρνών

Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τον κ.Γεωργούλη σε μια αναμνηστική φωτογραφία
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Ορκίστηκαν τα μέλη των Δ.Σ
ΔΗ.Φ.Α., ΑΡΩΓΗ & Πνευματικού
Κέντρου Θρακομακεδόνων

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Α-
χαρνών, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου,
η ορκωμοσία των Διοικητικών Συμβουλίων της Δημοτικής
Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.), του Κέντρου Ατόμων με ει-
δικές ανάγκες “ΑΡΩΓΗ”, και του Πνευματικού Κέντρου Θρα-
κομακεδόνων. Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός ευ-
χήθηκε καλή θητεία σε όλα τα νέα μέλη και ιδιαίτερα στους
προέδρους των Δ.Σ Γιαννακόπουλο Δημήτρη (Πρόεδρο
ΔΗ.Φ.Α.), Γκασούκα Νίκο (Πρόεδρο “ΑΡΩΓΗ”), και στον Α-
ντιδήμαρχο Διοίκησης & Θρακ/νων Αναστάσιο Χίο (Α’ Αντι-
πρόεδρο Π.Κ.Θ.). 

Γνωριμία με το Συμβουλευτικό
Κέντρο γυναικών του δήμου Φυλής

Την πρώτη του εκδήλωση, στις 23 Νοεμβρίου, με αφορμή
την παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών, θα πραγ-
ματοποιήσει το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναι-
κώντουΔήμουΦυλής, που λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο στην
περιοχή. Σκοπός είναι να γνωρίσουν οι κάτοικοι τις δράσεις και
τις υπηρεσίες του, καθώς είναι το μόνο που υπάρχει στη Δυτι-
κή Αττική, αποτέλεσμα της εξαιρετικής προετοιμασίας που εί-
χε γίνει για την υποδοχή του. 

Το Κέντρο προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»,  εδρεύει στα
Άνω Λιόσια και στελεχώνεται με ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, κοινω-

νική λειτουργό ενώ σύντομα θα υποστηριχθεί και από νομικές υ-
πηρεσίες. Παρέχει ψυχοκοινωνική και ψυχολογική στήριξη σε γυ-
ναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται ενδοοικογενειακής ή άλλη
βία.

Τη στήριξη του κόσμου στις δράσεις που προγραμματίζονται
ζήτησε ο διευθυντής της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου Γιώρ-
γος Βέλης, στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προκει-
μένου να ενημερωθούν σύλλογοι και φορείς για τη λειτουργία του.
Όπως τονίστηκε, στο Κέντρο έχουν ήδη απευθυνθεί 55 γυναίκες,
θύματα οικογενειακής βίας, εκ των οποίων οι 53 είναι Ελληνίδες και
όχι μόνο χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου.

Κώστας Παπαϊωάννου, Δημήτρης Μπουραΐμης, Παντελής Δρόσος
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών
Υπηρεσιών, Γιώργος Αντωνόπουλος

Γιώργος Βέλης, διευθυντής
Κοινωνικής Υπηρεσίας



Τ
ο συγκρότημα των Όναρ σχηματίστηκε
το 1999, με σαφείς επιρροές από μουσι-
κά σχήματα της εποχής,όπως οι ΠΥΞ ΛΑΞ
και καλλιτέχνες με ροκ καταβολές. Την ί-
δια χρονιά «είδε το φως» το ντεμπούτο

άλμπουμ τους “Το Έργο που Παίζουν τα Μάτια
σου”, το οποίο έγινε χρυσό.

Συνέντευξη
στη Φλωρεντία Αντζουλάτου

Το δεύτερο άλμπουμ τους ήταν το “Μην Πετάς θα σε
Δουν” (2000), με την συμμετοχή της Teresa Salgueiro των
Madredeus. Έλαβαν μέρος στησυλλογή “Στον Π - Αφιέρω-
μα στον Παύλο Σιδηρόπουλο” (2000). Αργότερα το 2002
κυκλοφόρησε και το τρίτο τους άλμπουμ “Αλαντίν Τελει-
ώσαν οι Ευχές σου”. Συνέχισαν με το άλμπουμ “Στην άκρη
της Γης” το 2003 και με το “Που ταξιδεύεις...;” το 2006.
Συναντήσαμε τον δημιουργικό Λευτέρη Πλιάτσικα στη
μουσική σχολή ΜΕΛΥΔΡΟ ,στη Μεταμόρφωση, όπου περ-
νά πολλές από τις ώρες του,διδάσκοντας και δημιουργώ-
ντας μουσική. Μας μίλησε για το χθες και το σήμερα, τη
μουσική, την κρίση και την αισιοδοξία που πρέπει να κου-
βαλάμε για να ευχαριστιόμαστε το ταξίδι της ζωής.

Πως αποφασίσατε να δημιουργήσετε το συγκρό-
τημα; Ποιές ήταν οι επιρροές σας;
Με πηγαίνεις στο 1998. Όταν μαζευτήκαμε κάποιοι

φίλοι και δημιουργήσαμε μία μπάντα. Μετά από λίγο και-
ρό ξεκίνησα να δουλεύω τα τραγούδια μου κι έτσι πήρε
την πρώτη της μορφή η μπάντα. Όσο για τις επιρροές ή-
ταν από την ξένη σκηνή, Pink Floyd, U2, Sting αλλά και
αρκετά από την ελληνική όπως Κατσιμίχα, Σαββόπου-
λο,Σιδηρόπουλο κι άλλους.

Ποιάήταν η ζωή σας,η καθημερινότητά σας πριν
την μπάντα;
Έκανα διάφορες δουλειές για την επιβίωση από μι-

κρός, πριν ακόμα απολυθώ από φαντάρος. Έπρεπε να
δουλέψω! Δουλειές που δεν είχαν σχέση με την μουσι-
κή, από οικοδομή μέχρι πιτσαρία. Η πρώτη σύνθεση της
μπάντας έγινε κυρίως για λόγους εκτόνωσης και όμορφης
ασχολίας και κάπως έτσι ο ένας έφερε τον άλλο, όπως γί-
νεται συνήθως.

Η γνώμη σας για τα καινούργια συγκροτήματα
που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια στην χώ-
ρα μας;
Έχω να παρατηρήσω ότι τα συγκροτήματα είναι πο-

λύ λίγα, αλλά αυτά που υπάρχουν είναι πολύ καλά και έ-
χουν να προτείνουν πράγματα.

Θεωρείτε ότι οι νέοι καλλιτέχνες βγαίνουν στο
προσκήνιο με επαρκείς γνώσεις στον τομέα του
τραγουδιού;

Νομίζω πως τα τελευταία χρόνια όλα πάνε τόσο γρή-
γορα που οι νέοι θέλουν κι αυτοί γρήγορα να φτάσουν
στο τέλος. Αυτό όμως αφήνει πολλά κενά στην ουσιαστι-
κή γνώση και στο πρωτότυπο της  δημιουργίας, όλα θέ-
λουν το χρόνο τους.Μετά τον έρωτα έρχεται η αγάπη.

Τι γνώμη έχετε σχετικά με τις “κακές γλώσσες”
που λένε ότι πλέον το τραγούδι είναι τρόπος αυ-
τοπροβολής και όχι ψυχαγωγίας και τρόπος έκ-
φρασης του εσωτερικού κόσμου των καλλιτε-
χνών?
Έχω να σου πω ότι δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω

“κακές γλώσσες”, γιατί έχουν δίκιο εν μέρει. Έτσι συμ-
βαίνει με την τέχνη, ο Σαλβαντόρ Ντάλι ήταν ένας εκκε-
ντρικός αυτοπροβαλόμενος καλλιτέχνης αλλά από τα με-
γαλύτερα ταλέντα σε αυτή την γη.

Εσείς μετά από αυτή σας την πορεία στο χώρο
αυτό, αν μπορούσατε θα αλλάζατε κάποιες απο-
φάσεις σας, ίσως αν είχατε πράξει αλλιώς σαν
συγκρότημα να χατε άλλη πορεία τώρα.Μπορεί
να ήσαστασν πιο εμπορικοί.
Το παρελθόν μου μ’αρέσει και δεν αλλάζει αυτό, ό-

σο για τον όρο εμπορικοί έχω να πω ότι υπήρξαμε και ί-

σως να υπάρξουμε εμπορικοί τραγουδοποιοί της ελληνι-
κής ροκ σκηνής! Δηλαδή εννοώ ότι ο όρος “εμπορικός”
πρέπει να συμπληρωθεί και με το “είδος”.

Θέλετε να μου μιλήσετε για τις δυσκολίες που α-
ντιμετωπίσατε στην επαγγελματική σας πορεία,
ως προς το είδος της μουσικής που σας εκφρά-
ζει και τραγουδάτε;
Οι δυσκολίες πολλές, όμως πολύ λίγες για αυτά που

μου έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια η ενασχόληση
μου με την τραγουδοποιία απ’ όλες τις απόψεις!

Για να γίνουμε και λίγο πιο επίκαιροι κατά πόσο
και με ποιο τρόπο σας έχει επιρεάσει η οικονο-
μική κρίση πάνω στην δουλειά σας;
Όσο δεν φαντάζεσαι! Έχουν αλλάξει οι τρόποι που

κάνουμε εμφανίσεις και φυσικά και τις ηχογραφήσεις....

όταν μια αγορά συρρικνώνεται και βάλλεται από παντού
όλα επηρεάζονται .

Πολύς κόσμος πλέον χρειάζεται και μία δεύτερη
δουλειά για να τα βγάλει πέρα...θα μπορούσαμε
να πούμε ότι ισχύει και για εσάς αυτό;
Βέβαια, εγώ πάντα είχα δύο και τρεις δουλειές στη

ζωή μου όπως και τώρα εκτός από τους Οναρ έχουμε α-
πό πέρυσι μια Μουσική Σχολή με το όνομα ΜΕΛΥΔΡΟ, ό-
που γίνονται μαθήματα μουσικής – φωνητικής – τεχνο-
λογίας κ.λ.π. Εκεί πια είναι το στέκι μας και μπορεί να μας
βρει κανείς .

Ποια είναι η σχέση σας με τις Αχαρνές; Θεωρεί-
ται ότι έχει παίξει ρόλο στη διαμόρφωση των
μουσικών σας ακουσμάτων και των στίχων σας;
Στις Αχαρνές μεγάλωσα και μέσα από αυτές τις γει-

τονιές και τους ανθρώπους μάθαινα τον κόσμο έτσι είναι
φυσικό τα τραγούδια μου να είναι επηρεασμένα από αυ-
τόν τον τόπο, ίσως γιατί ονειρευόμουν κάποιους καλύ-
τερους!

Τι θ’ αλλάζατε σ’αυτή την πόλη και τι θα κρατού-
σατε ;
Σε κάθε συζήτηση με τους φίλους μου επιμένω για

μια επένδυση στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία κι
αυτό δεν θέλει χρήματα. Θέλει επένδυση χρόνου και ι-
δεών. 

Τι θ αλλάζατε γενικότερα στη ζωή;
Σε κάθε τι, ξέρεις, κάτι θα υπάρχει που θα σε χαλά-

ει. Μ’αυτό παλεύουμε μέρα νύχτα όλοι πιστεύω και αυτό
είναι το ζητούμενο. Αρκεί να βρεις τι πρέπει να αλλάξεις
για να είσαι καλά. Πολλοί πιστεύω δεν το έχουν βρει σε
μια ολόκληρη ζωή απλά συμβιβάζονται!

Σ΄ευχαριστώ πολύ

Λευτέρης Πλιάτσικας:

«Οι δυσκολίες λίγες μπροστά
σε όσα μου προσφέρει η μουσική»
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ΓΑΜΟΣ
Ο Κωνσταντίνος Καρράς του Σωτηρίου
και της Χάιδως το γένος Κιτσόγλου,που
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην
Πετρούπολη και η Στυλιανή Θώμου του
Ζήση και της Δέσποινας το γένος Που-
λή,που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοι-
κεί στις Αχαρνές θα έλθουν σε γάμο, που
θα τελεστεί στην Βαρυμπομπη, Αχαρναί.

ΓΑΜΟΣ
Ο Χρυσανθακόπουλος Δημήτριος του Παναγιώ-
τη και της Ηρακλείας το γένος Ξυνίδου που γεννή-
θηκε στην Αθήνα και κατοικεί Περιστέρι Αττικής
και η Μοσχοπούλου Ευαγγελία του Αγγέλου και
της Καλής το γένος Ραλλάτου που γεννήθηκε στο
Χολαργό Αττικής και κατοικεί Περιστέρι Αττικής θα
έλθουν σε γάμο που θα γίνει το Νοέμβριο στον Ιε-
ρό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Πετρούπολη.

Σάρκα και οστά παίρνουν οι «Αχαρνικές δράσεις»

Καλοσώρισε τα πρωτάκια το 18ο δημοτικό Αχαρνών

Μ
ε παιδικές φωνές,άφθονο γέλιο και μουσική γέμισε ο προαύλιος χώρος του 18ουδημοτικού
Αχαρνών ,στα πλαίσια,της ετήσιας εκδήλωσης-υποδοχής των μαθητών της Α΄τάξης. Πρόκειται
για μια γιορτή που διοργανώνει ο εκάστοτε σύλλογος γονέων και κηδεμόνων για ν΄αγκαλιάσει τα

νέα μέλη του σχολείου. Τη φετινή χρονιά το βάρος δόθηκε στην ψυχαγωγία με τον ηθοποιό, σε ρόλο κλό-
ουν να χαρίζει απλόχερα γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Μαζί με τους νεοφώτιστους μαθητές, οι γονείς
τους είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να συσφίξουν τις σχέσεις.,ενώ στο τέλος της γιορ-
τής ο σύλλογος μοίρασε αναμνηστικά δωράκια στα παιδιά.  Άξια συγχαρητηρίων και τα μέλη του Δ.Σ του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, τα οποία-παρά την κρίση-δεν ξεχνούν ποτέ να δίνουν μια νότα αισιο-
δοξίας και ανεμελιάς στους μαθητές.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων με τους δασκά-
λους του σχολείου,τον πρόεδρο της πρωτοβάθ-
μιας σχολικής επιτροπής Κώστα Καρυδάκη. Ο κλόουν καθήλωσε μικρούς και μεγάλους

Συνάντηση συλλόγων του δήμου Αχαρνών
με στόχο την ενεργοποίηση  ενός  συντονιστι-
κού  φορέα, με  την  επωνυμία «Αχαρνικές  Δρά-
σεις», πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρωτο-
βουλία του  Παραρτήματος  Αχαρνών  της  Ελλη-
νικής  Αντικαρκινικής Εταιρείας. Το  κάλεσμα α-
φορούσε   στη διαμόρφωση  και   ενεργοποίηση
ενός  συντονιστικού  φορέα, με  την  επωνυμία
«Αχαρνικές  Δράσεις»,  ο  οποίος θα  έχει  στό-
χο  την ανάδειξη και την από κοινού   αντιμετώ-
πιση προβλημάτων του  δήμου, στο  μέτρο  που
οι  σύλλογοι  μπορούν να  συνεισφέρουν,  κάτω
από  την  ομπρέλα  του  εθελοντισμού.

Στην  πρώτη  αυτή  συνάντηση  αποφασίστη-
κε, μέσα   από  την  ομαδικότητα  και  τη  συνερ-
γασία,  να   δημιουργηθεί  ιστότοπος, όπου  κά-
θε  σύλλογος θα  μπορεί  να  αναρτά  τις  δρα-
στηριότητές  του ενώ  θα  είναι  εφικτό να  πραγ-

ματοποιούνται  ομαδικές   δράσεις, με  γνώμονα
την  κοινωνική  προσφορά   και  την πολιτιστική
ανάδειξη  των  Αχαρνών. Η επόμενη  συνάντηση
θα πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα  του  ΕΟΣ  Α-
χαρνών,  την Τετάρτη  12  Νοεμβρίου 2014 και
ώρα  6.00 μ.μ., στην  οποία  καλούνται   να  συμ-
μετάσχουν   όλοι  οι  Σύλλογοι  των  Αχαρνών,  α-
κόμα  κι  αν  δεν  συμμετείχαν   την  πρώτη  φορά.

Οι σύλλογοι που συμμετείχαν: Παράρτημα
Αχαρνών  Ελληνικής  Αντικαρκινικής   Εταιρεί-
ας,Όμιλος Φίλων Δημοτικής  Πινακοθήκης  Α-
χαρνών  «Χρήστος  Τσεβάς»,Κοινότητα Καλλι-
τεχνείου Αχαρνών,ΕΓΕ-Παράρτημα Αχαρνών,Ο-
μάδα Εθελοντών Πολιτών  Αχαρνών «Προσφέ-
ρω»,ΕΟΣ Αχαρνών,Επισκήνιον-Κίνημα Πολιτών
για  την  ανάδειξη  του  αρχαίου  Θεάτρου  Αχαρ-
νών,Φιλότεχνη Λέσχη  Αχαρνών,ΙΛΕΑ,Πολιτική
Προστασία Ολυμπιακού  Χωριού.



...Η Τέχνη στο Σουβλάκι!!!...Η Τέχνη στο Σουβλάκι!!!...Η Τέχνη στο Σουβλάκι!!!...Η Τέχνη στο Σουβλάκι!!!...Η Τέχνη στο Σουβλάκι!!!

Αυτό που μας έκανε να συλλάβουμε την ιδέα του ΣΟΥΒΛΑΚΟΤΕΧΝΕΙΟΥ
ήταν η ανάγκη για ποιότητα στο σουβλάκι!

Αυτό που μας έφερε κοντά σας είναι η ποιότητα...

Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η ποιότητα...

Αυτό που θέλουμε να διατηρήσουμε για πάντα 
και το υποσχεθήκαμε
(πρώτα απ’όλα στους εαυτούς μας) είναι η ποιότητα...

Κι αυτό που υποσχόμαστε σε όλους εσάς είναι ότι στο ΣΟΥΒΛΑΚΟΤΕΧΝΕΙΟ θα υπάρχει πάντα:

Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 117
ΤΗΛ.: 210 2435935 - 210 2435936 - 6973204030 (What’s Up)

ώρες διανομής: 11:00 πρωί - 12:30 βράδυ

Τεχνείο

Με τιμή στην αξία και αξία στην τιμή

Καλές και ποιοτικές γεύσεις και αυτόν τον χειμώνα!!!

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στο ΣΟΥΒΛΑΚΙ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ,

ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε ΟΛΑ!

Σουβλακο
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• www.thermonatura.gr • e-mail: thermonatura@gmail.com

w Καθαρισμός Λέβητα

w Καθαρισμός Καυστήρα

w Συντήρηση Καυστήρα

w Ρύθμιση (έναυση) Καυστήρα

Πλήρες Σέρβις

Λέβητες - Καυστήρες - Φίλτρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΟΜΠΕΣ - ΠΕΛΛΕΤ

Η ΛΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Σόμπα αέρος PELLET
Σόμπα για σύνδεση

με καλοριφέρ
Καυστήρας PELLET

από 10 Kw έως και 250 Kw Λέβητας PELLET
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