
Αχαρνές
Βαμβακάρειο ίδρυμα:
Κλειστό λόγω
γραφειοκρατίας 

Αχαρνές
Δύναμη κρούσης για
τον δήμο η Πολιτική
Προστασία

Ίλιον
Πλούσιες
οι εκδηλώσεις για
τον Δεκέμβριο

n σελ. 15 n σελ. 14

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του Δήμου
Αχαρνών για την αντιπλημμυρική προστασία n σελ. 8

«Βροχή» οι ειδοποιήσεις
για πληρωμή τελών,
προστίμων και οφειλών.
Σε απόγνωση οι κάτοικοι
Αντιμέτωποι με «ραβασάκια»
για την τακτοποίηση των οφειλών
τους βρίσκονται το τελευταίο
διάστημα οι κάτοικοι του δήμου
Φυλής, δυο μόλις μήνες μετά
την ανάληψη των καθηκόντων
της νέας διοίκησης...

Η αυγή της νέας πενταετίας βρήκε το δήμο Ιλίου να γί-
νεται πρωτοσέλιδο, με αφορμή τις καταστροφικές
πλημμύρες που ενέσκηψαν στο λεκανοπέδιο και σάρω-
σαν δήμους της Δυτικής Αττικής. Ο δήμαρχος της πόλης
Νίκος Ζενέτος που αντιμετώπισε την κατάσταση με α-
ξιοθαύμαστη ψυχραιμία, μιλά στη ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ και α-
νοίγει τα χαρτιά του... n σελ. 4

n σελ. 12-13

Νίκος Ζενέτος

«O δήμος πρέπει να
είναι ανθρωποκεντρικός...»

Νοέμβριος 2014 n Έτος 8ο - Αρ. Φύλλου 184 - 0,02 Λεπτάwww.doxth i . g rΣ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Ο

Σ
 Τ

Υ
Π

Ο
Σ

n σελ. 6

Tο έργο είναι έτοιμο από τον Αύγουστο. Ολοκληρώνονται
οι τελευταίες εργασίες και παραδίδεται σε λίγες ημέρες
στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φυλής.

n σελ. 5

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Tο πρώτο Κοινωνικό
Μαγειρείο στα Άνω Λιόσια

Αχαρνές

Θεόφιλος Αφουξενίδης

Ρεαλιστικός,εφικτός και με όραμα ο προϋπολογισμός
του Δήμου Αχαρνών για το 2015. Στην καθαριότητα θα
δοθεί το μεγαλύτερο βάρος,με την αγορά νέων απορ-
ριμματοφόρων. 

n σελ. 9

Στην υλοποίηση 
μιας φιλόδοξης 
αλλά εξαιρετικής
προσπάθειας, 
η οποία στοχεύει στην
ουσιαστική βοήθεια
οικογενειών που έχουν
ανάγκη, προχωρούν 
η Κοινωφελής
Επιχείρηση του δήμου
Φυλής και ο πρόεδρός
της Γκίκας Χειλαδάκης.

n σελ. 18

Ένα βήμα πριν ανοίξει η πόρτα
του 10ου δημοτικού Άνω Λιοσίων

Σαφάρι εσόδων
από το δήμο Φυλής
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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-
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ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Ο.Ε.

Ετήσιες Συνδρομές:
Ιδιώτες 20 ευρώ, Δήμοι: 100 ευρώ,
Σύλλογοι: 50ευρώ, Κωδικός: 7707

Κέντρο στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Ζεφύρι από την ΚΕΔΗΦ
Μια ακόμα σημαντική δράση κατάφερε να βάλει
στο ενεργητικό της η Κοινωφελής Επιχείρηση
του δήμου Φυλής (ΚΕΔΗΦ) με πρόγραμμα «Κέ-
ντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων».
Πρόκειται για πρόγραμμα που υλοποιείται στο
πλαίσιο της δράσης «Παρεμβάσεις για την κοι-
νωνικοοικονομική ένταξη των ευπαθών ομά-
δων» και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε-
ΣΠΑ. Το Κέντρο ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί από
την 1η Νοεμβρίου στο Ζεφύρι και παρέχει υπη-
ρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης, όπως:
α) παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυ-
χολογικής υποστήριξης, πληροφόρησης και κα-

θοδήγησης προς τους γονείς και τα παιδιά για τη
σωστή διαπαιδαγώγησή τους
β) παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ενδυνά-
μωση και ενεργοποίηση γυναικών ΡΟΜΑ
γ) εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα δη-
μόσιας υγείας
δ) παροχή βοήθειας για τη διευκόλυνση στην
πρόσβαση των ωφελουμένων για τη ρύθμιση
προνομιακών αιτημάτων, δικαστικών, αστικο-
δημοτικών και νομικών εκκρεμοτήτων των ωφε-
λουμένων.
ε) υποστήριξη για την εύρεση εργασίας και προ-
ώθηση σε προγράμματα κατάρτισης καθώς και υ-
ποστήριξη των ήδη απασχολουμένων

στ) παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης 
ζ) ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου
για την άρση των στερεοτύπων και προκαταλή-
ψεων
η) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυ-
σμού
θ) διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του γίνεται
από έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες ενώ
αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των
προσπαθειών που καταβάλλουν η Κοινωφελής
Επιχείρηση και ο προέδρός της Γκίκας Χειλαδά-
κης, για την στήριξη και την ανακούφιση ευπα-
θών ομάδων και μειονοτήτων.

Μ
παράζ ένοπλων ληστειών σε καταστήματα
και επιχειρήσεις, σημειώθηκαν τις τελευ-
ταίες ημέρες στην περιοχή των Άνω Λιο-
σίων, αρκετές από τις οποίες σημειώθη-
καν μέσα σε διάστημα 24 ωρών. Ανάστα-

τοι οι επαγγελματίες δηλώνουν ότι η κατάσταση έχει
ξεφύγει και οι δράστες πλέον απειλούν τις ζωές τους
ακόμα και για λίγα ευρώ. 

Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε το αρτοποιείο – ζαχα-
ροπλαστείο «Ηπειρώτικο» που βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Αιγαίου Πελάγους και Αθηνών, απέναντι από το
Κολυμβητήριο στα Άνω Λιόσια. Λίγη ώρα αργότερα οι ίδι-
οι δράστες εισέβαλαν και σε δεύτερο μαγαζί, στην πλατεία
Συντριβανίου, από το οποίο επίσης απέσπασαν χρήματα
ενώ το ίδιο 24ωρο καταγράφηκαν δυο ακόμα ληστείες στα
Άνω Λιόσια. 

Δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβι-
σμού σταμάτησαν έξω από το ζαχαροπλαστείο γύρω στις
4 τα ξημερώματα και ο ένας από τους δυο, με την απειλή
όπλου, ανάγκασε τη μοναδική υπάλληλο που υπήρχε ε-
κείνη την ώρα στο μαγαζί, να ανοίξει το ταμείο και να της δώσει
το, αρκετά μεγάλο, χρηματικό ποσό που υπήρχε μέσα σε αυτό.
Να σημειωθεί, ότι το ζαχαροπλαστείο δεν είχε ακόμα ανοίξει ε-
νώ η υπάλληλος τακτοποιούσε τα πράγματα στις προθήκες.

Τα χαρακτηριστικά των δραστών, που φορούσαν κουκούλες,
έχουν καταγράψει οι κάμερες του καταστήματος και, σύμφωνα

με πληροφορίες, εκείνος που απείλησε την κοπέλα έχει ύψος
γύρω στο 1,85 και είναι αδύνατος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες,
η αστυνομία βρίσκεται κοντά στα ίχνη των δραστών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπάλληλος του «Ηπειρώτικου» α-
ντιμετώπισε τους ληστές με ιδιαίτερη ψυχραιμία ενώ σημαντι-
κό ρόλο σε αυτό έχει παίξει και η σαφής εντολή που έχει δώσει

στους εργαζόμενους ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας ζαχαρο-
πλαστείων: να μη διακινδυνεύσουν με τίποτα την υγεία
και τη σωματική τους ακεραιότητα.

«Η ανθρώπινη ζωή δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Για
μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να μην διακινδυνεύσει η
ζωή των υπαλλήλων» τονίζει και εκφράζει το παράπονό
του για την κατάσταση που επικρατεί με την παραβατικό-
τητα στην περιοχή.

«Έχουμε καταθέσει σε αυτόν τον τόπο το επάγγελμα
και την ψυχή μας. Ανοίξαμε επιχειρήσεις, συντηρούμε υ-
παλλήλους, δουλεύουμε για τον τόπο και εκείνο που βλέ-
πουμε καθημερινά είναι να αυξάνεται ολοένα και περισ-
σότερο η παραβατικότητα. Δεν ξέρω αν αυτός είναι στό-
χος κάποιων, αλλά μας αναγκάζουν να φύγουμε» σημειώ-
νει.

Ληστεία και στο «Έμιλυ»

Θύμα ληστείας, αρκετές φορές, έχει πέσει και το ζα-
χαροπλαστείο «Έμιλυ» στη λεωφόρο Φυλής. Οι δράστες έ-
χουν πάρει από χρήματα μέχρι... παγωτά και έχουν απο-
χωρήσει ανενόχλητοι. Παρά τις σχετικές καταγγελίες, η έ-

ρευνα της αστυνομίας δεν έχει αποδώσει καρπούς ενώ ο ιδιο-
κτήτης του επιρρίπτει ευθύνες για την κατάσταση στην αύξηση
της παραβατικότητας και επισημαίνει την ανάγκη να κινητοποι-
ηθούν όλοι οι καταστηματάρχες της περιοχής και να κάνουν διά-
βημα διαμαρτυρίας στο δήμο και την αστυνομία. 

Αλλεπάλληλες ληστείες
καταστημάτων στα Άνω Λιόσια

Εκδήλωση για τα ζώα
με Καραγκιόζη και
πολλές εκπλήξεις

Ο Φιλοζωικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στη προσπά-
θεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα αδέσποτα ζώα, διοργανώ-
νει γιορτή για τα μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά στις 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ημέρα
ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 18:00 στο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - Πίνδου & Α-
λιάκμονος. 

Ο βετεράνος Καραγκιοζοπαίχτης Θανάσης Σπυρόπουλος, μαζί με το γιο
και συνεχιστή της τέχνης του Κώστα, σε μια μοναδική παράσταση με το έρ-
γο «Ο Καραγκιόζης πρόεδρος του ΑΓΑΠΑΖΩ”!! ΤΡΕΞΑΤΕ, τρέξατε!!»

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 2 €
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΩΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, σκίτσα του Θανάση Σπυρόπουλου

σε χαρτόνι.  Στην εκδήλωση, με στόχο την συγκέντρωση εσόδων για τη
φροντίδα, περίθαλψη και προστασία των αδέσποτων ζώων, οι επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να γνωριστούν με τα μέλη των
συλλόγων τα οποία θα ενημερώσουν, όσους το επιθυμούν, για τη δράση της
οργάνωσης.
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Φιλάρες μου καλές και αγαπημένες, σας χαι-
ρετώ και σας ασπάζομαι.

M
Οποία έκπληξις αποτέλεσε η συνεδρίαση της

οικονομικής επιτροπής του δήμου Φυλής, ό-
που οι διαδικασίες ήταν σαν το σερβίρισμα σε φαστ-
φουντ σε ώρα αιχμής!!

Λοιπόν, διαβάζεται το θέμα:
- Δήμαρχος: ομόφωνα, κύριοι;
- Δήμαρχος: Όχι, κατά πλειοψηφία.
- Δ. Μπουραίμης: Να εξηγήσω γιατί δεν... 
- Δήμαρχος: Μην ψηφίζετε, κατά πλειοψηφία, πάμε
στο επόμενο
- Δήμαρχος: ομόφωνα, κύριοι;
- Δήμαρχος: Όχι, κατά πλειοψηφία. 
- Δ. Μπουραίμης: Να....
- Δήμαρχος: Μην ψηφίζετε, κατά πλειοψηφία, πάμε
στο επόμενο

6
ΟΚ. Καταψηφίζει η αντιπολίτευση, όπως
καταψήφιζε και η διοίκηση όταν ήταν α-

ντιπολίτευση. Δεν έχει δικαίωμα όμως να πει
γιατί καταψηφίζει; Να διατυπώνει τις ενστά-
σεις της; Τα επιχειρήματά της; Ή μήπως αυτά
τα επιχειρήματα είναι το πρόβλημα; Όχι τίπο-
τε άλλο αλλά γιατί δεν μας έχει συνηθίσει σε
τέτοια αντιμετώπιση ο Χρήστος Παππούς

@
Η αλήθεια πάντως να λέγεται. Ο δήμαρχος α-
πευθύνει αποκλειστικά στο Δημήτρη Μπουραί-

μη την ερώτηση αν συμφωνεί ή όχι. Το Σάββα Σάββα,
πάλι, δεν τον ρωτάει ποτέ. Προφανώς γιατί ποτέ δε λέ-
ει όχι...

M
Μια ανακατωσούρα, μου λένε, επικρατεί στο

δήμο Φυλής, καθώς η επίτροπος επιστρέφει
πίσω τις αποφάσεις για ορισμό νέων προϊσταμένων. Ο
λόγος είναι ότι ζητά να γίνουν υπηρεσιακά συμβούλια
και κρίσεις, όπου εκεί θα τοποθετηθούν αυτοί που
πρέπει να τοποθετηθούν. 

6
Πληροφορίες που λένε ότι η πρόεδρος
Ζωή Αρβανιτάκη υπέβαλλε την παραίτη-

σή της από την επιτροπή ελέγχου των φακέ-
λων των εργαζομένων δήμου Φυλής, λόγω έ-
ντονου τσακωμού της με αντιδήμαρχο, ελέγ-
χονται ως ανακριβείς. Το ίδιο και οι πληροφο-
ρίες ότι η επιτροπή σταμάτησε το έργο της. Α-
ντίθετα, συνεχίζει με τάχιστους ρυθμούς τη
διαδικασία.

@
Περίπου 3 με 4 νέα ΚΑΠΗ φιλοδοξεί να δημι-
ουργήσει σε Ζωφριά και Άνω Λιόσια, ο πρόε-

δρος Δαυίδ Μαύρος. Τάσσομαι αναφανδόν στο πλευρό
του. Το ζήτημα είναι σε τι κτίρια θα στεγαστούν, με τι
χρήματα θα κινηθούν και με ποιο προσωπικό θα στελε-
χωθούν.

M
Σε περίπου δέκα σπίτια στα Άνω Λιόσια έχει

κόψει το ρεύμα η ΔΕΗ, λόγω οφειλών. Μάλι-
στα, η μια οικογένεια αποτελείται από δυο άνεργους
γονείς και 7 (!) ανήλικα παιδιά. Το χρέος είναι μεγά-
λο, μεγαλύτερη όμως είναι η ανάγκη για ανθρωπιά,
κατανόηση και έλεος...

6
Και μια και το αναφέρω, θυμάται ότι επί
διοίκησης Μπουραίμη, υπήρχε μια επι-

τροπή, η οποία έλεγχε τις περιπτώσεις και ό-
σες αποτελούσαν ευάλωτες ομάδες, τις χαρα-
κτήριζε ως τέτοιες η Κοινωνική Υπηρεσία του

δήμου και δε μπορούσαν να τους κόψουν το
ρεύμα. Επίσης, όπου είχε κοπεί, ξανασυνδεό-
ταν. Δεν ξέρω αν υφίσταται ακόμα αυτή η ε-
πιτροπή.

@
Χάνει όποιος δεν παρακολουθεί τις συνεδριά-
σεις του δημοτικού συμβουλίου Αχαρνών. Τι χά-

νει; θα με ρωτήσετε. Την αδυναμία κάποιων συμβού-
λων (ευτυχώς που είναι δύο-τρεις) να ακολουθήσουν
τον κανονισμό λειτουργίας του. Υπερκινητικοί, όπως εί-
ναι, ασφυκτιούν στο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας που
προβλέπει ο κανονισμός και εφαρμόζει πιστά η πρόε-
δρος Μαρία Χαριτίδη. Πριν λίγες ημέρες την καταχέ-
ριασαν για την αυστηρότητά της, για την αποστομωτι-
κή απάντηση. «Δεν με πειράζει καθόλου που τηρώ τον
κανονισμό. Θα στεναχωριόμουν αν δεν τον τηρού-
σα!!».

M
Θέματα φαίνεται να έχει και η παράταξη της

Λαϊκής Συσπείρωσης η οποία αποχώρησε α-
πό τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και το τεχνι-
κό πρόγραμμα γιατί δε συζητήθηκε διεξοδικώς το θέ-
μα των απλήρωτων καθαριστριών. Αν και είχε απα-
ντηθεί ότι οι καθαρίστριες των σχολείων θα πληρω-
θούν στις 27 Νοεμβρίου, η Λαϊκή Συσπείρωση επέμε-
νε ότι υπάρχουν κι άλλες πτυχές στο ζήτημα

6
Μαθαίνω - και δεν θέλω να το πιστέψω -
ότι ο δήμος Αχαρνών συνέχιζε να πληρώ-

νει ενοίκιο στο κτίριο του ΟΤΕ στους Θρακο-
μακεδόνες για το ΚΕΠ, το οποίο έχει μετα-
φερθεί, εδώ και έναν χρόνο, σε δημοτικό κτί-
ριο. Μάλλον περίσσευαν τα χρήματα, δεν υ-
πάρχει άλλη εξήγηση...

@
Παραπαίει η Λέσχη Φιλίας στους Θρακομακεδό-
νες που εγκαινιάστηκε λίγο πριν τις εκλογές. Η ι-

διοκτήτρια δεν μπορεί να εισπράξει τα ενοίκιά της για-
τί δεν έχει συμμορφωθεί με όσα προβλέπει η ρήτρα
της σύμβασης και η λέσχη δε λειτουργεί.

M
Συνάντηση-συζήτηση θα πραγματοποιηθεί

την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 & ώρα
12:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του δημαρχείου Α-
χαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα), με θέμα την

τακτοποίηση βεβαιωμένων οφειλών των επιτηδευ-
ματιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
από τα τέλη εκδιδόμενων λογαριασμών, σύμφωνα με
τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4257/2014. 

6
Για δημιουργία σχολής γονέων στον παι-
δικό σταθμό της Φυλής μας ενημέρωνε το

σχετικό δελτίο Τύπου, πλην όμως επρόκειτο
για μια ενημερωτική συνάντηση των γονέων
με την ψυχολόγο του σταθμού και τον πρόε-
δρο. Συναντήσεις χρήσιμες και θετικές. 

@
Εκείνο όμως που δεν αναφέρθηκε (πως θα μπο-
ρούσε άλλωστε!) είναι πως αυτές οι συναντή-

σεις γίνονταν στον παιδικό σταθμό της Φυλής, μια φο-
ρά το μήνα, εδώ και 13 χρόνια. Και γίνονταν ακριβώς έ-
τσι. Με την ψυχολόγο, τους γονείς και τον πρόεδρο. Και
έτσι, προφανώς, θα συνεχίζουν να γίνονται. Και κάπως
έτσι, προφανώς, δεν υπάρχει λόγος να επικοινωνούνται
παλιές διαδικασίες ως νέες, καινοτόμες πράξεις.

M
Η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Φυλής

γινόταν σε υψηλούς τόνους και αφορούσε το
νερό που δεν πλήρωναν οι κάτοικοι στη Φυλή. Τότε ή-

ταν που ο Θεοδόσης Δρόλιας, «τα πήρε κρανίο». «Δεν
κατάλαβα, κατηγορούμε έναν πρώην δήμο γιατί πλή-
ρωνε το νερό για τους δημότες του ενώ μπορούσε;
Μακάρι να το έκανε ο κάθε δήμος» τόνισε. Διερωτή-
θηκε μάλιστα γιατί ενώ, επι προηγούμενης διοίκησης
Παππού, ο δήμος περηφανευόταν για τα έσοδα που
εισέπραττε από την ύδρευση, «που βρέθηκαν τα 40
εκατομμύρια χρέος που πληρώσαμε εμείς στην ΕΥ-
ΔΑΠ!»

6
Να αλλάξει το πρόγραμμα της μηχανογρά-
φησης αποφάσισε η δημοτική αρχή στη

Φυλή και για το λόγο αυτό, μαθαίνω, υπάρχει
μια σχετική αναστάτωση σε οικονομικές και
διοικητικές υπηρεσίες. Βεβαίως, η αλλαγή θα
αφορά  στο νέο χρόνο, καθώς ήδη τρέχει το
(top) πρόγραμμα της Singular . Όμως ο υπεύ-
θυνος και οι συν αυτώ του νέου προγράμμα-
τος βρίσκονται καθημερινά στο δήμο και έ-
χουν επαφή με οικονομικά στοιχεία, δεδομέ-
να του δημοτολογίου, μητρώα κ.λ.π.

@
Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι με ποια
θεσμική κατοχύρωση το κάνουν αυτό. Υπάρχει

κάποια σύμβαση; Έχει γίνει ανάθεση στη συγκεκριμένη
εταιρία; Και αν δεν υπάρχει ανάθεση, πως νομιμοποι-
είται να βλέπει στοιχεία των δημοτών; Αναρωτιέμαι,
διότι με το δεδομένο ότι χρειάζονται διαδικασίες τριών
μηνών για να εγκριθούν από το ελεγκτικό συνέδριο και
να υπογραφεί η σύμβαση, χλωμό το βλέπω να έχουν
προλάβει. 

M
Ενημέρωση από το δήμαρχο Χρήστο Παππού

σχετικά με τον προϋπολογισμό του δήμου
(πως θα καταρτιστεί) και τις οικονομικές του υποχρε-
ώσεις (πως θα αντιμετωπιστούν) ζήτησε το Παρατη-
ρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Ο κ. Παπ-
πούς πήγε (το ανέφερε ύστερα από επισήμανση του
Δημήτρη Μπουραίμη ο ίδιος) αλλά, αυτόπτες μάρτυ-
ρες μου μετέφεραν ότι δεν πήρε μαζί του υπηρεσια-
κούς παράγοντες, ως είθισται. Τι να τους κάνει άλλω-
στε; Είχε μαζί του τον... Χαρδούβελη!

6
Ποιο Χαρδούβελη;; Ααα... δε θα σας τα α-
ποκαλύψω και όλα! Να υπάρχει και μια έκ-

πληξη για την επόμενη φορά!!

Και άμα λάχει... τσαλαβουτάμε

Ο νερΟΦΙΣ

@
Προσφορά από την αυτού ταπεινότητά μου, το νεφΟφιδα, το ημερήσιο πρόγραμμα της διοίκησης του
δήμου Φυλής μέσα από τα δελτία Τύπου:

09.05 π.μ. Ο δήμαρχος επισκέφθηκε το WC του δημαρχείου για προσωπική του ανάγκη
10.05 π.μ. Το WC επισκέφθηκαν με τη σειρά τους όλοι ανεξαιρέτως οι παράγοντες του δήμου. Σε δηλώσεις
τους σημείωσαν ότι βρήκαν τον σημαντικό αυτό χώρο σε άριστη κατάσταση και επεσήμαναν ότι είναι σε θέση
να καλύψει επαρκώς υπαλλήλους και επισκέπτες. Ωστόσο, κατηγόρησαν την προηγούμενη διοίκηση πως εί-
χε αφήσει τους χώρους στην τύχη τους και πως η αποκατάσταση τους αποτέλεσε προτεραιότητα της νέας δη-
μοτικής αρχής
11.00 π.μ. Ο δήμαρχος δέχεται επίσκεψη του γενικού γραμματέα του δήμου, προκειμένου να συνεννοηθούν
για το δελτίο Τύπου που θα εκδοθεί στις 12.00.
12.05 μ.μ. Το δελτίο Τύπου αναφέρει ότι ο δήμαρχος δέχθηκε αντιδημάρχους και προέδρους νομικών προ-
σώπων, προκειμένου να υπάρχει συντονισμός για την αρτιότερη κάλυψη μέσω των δελτίων Τύπου των δρα-
στηριοτήτων του δήμου
13.10 μ.μ. Ο δήμαρχος, μετά του γενικού του γραμματέα, ενημερώνουν με δελτίο Τύπου ότι αναχωρούν για
την Αθήνα, όπου θα έχουν υψηλές συναντήσεις.
13.30 μ.μ. Νέο δελτίο Τύπου ενημερώνει ότι σταμάτησαν, στο μεσοδιάστημα, για ένα πατσά στο Καματερό
20.00 μ.μ. Τα ίχνη της διοίκησης του δήμου εμφανίζονται πάλι με δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρεται ότι την
επόμενη στις 09.05 π.μ οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νέο δελτίο Τύπου για το ημερήσιο πρόγραμμα
της διοίκησης του δήμου!
Έτσι! Keep walking, baby!

Ανδρέας Παχατουρίδης και Νίκος Ζενέτος,
πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΑΣΔΑ

Δυο ισχυροί δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας, ο δήμαρχος
Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και Ιλίου Νίκος Ζενέτος
εκλέχθηκαν στις θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, στις εκλογές που
ολοκληρώθηκαν αργά απόψε το βράδυ. Η παρουσία δυο, εν
ενεργεία δημάρχων σηματοδοτεί μια νέα εικόνα για τον Σύν-
δεσμο, ο οποίος σύμφωνα με τη δήλωση του Νίκου Ζενέτου
απέχει μακράν από κομματικές ταυτότητες. «Θα προσπαθή-
σουμε όλοι μαζί να δώσουμε μια ανάταση στον ΑΣΔΑ και να
τον καταστήσουμε ένα πραγματικό Αναπτυξιακό Σύνδεσμο για τη ΔΥΤΙΚΗ Αθήνα και τους σκοπούς για
τους οποίους ιδρύθηκε. Μαζί με τον δήμαρχο Περιστερίου και πρόεδρο του ΑΣΔΑ Ανδρέα Παχατου-
ρίδη και τους υπόλοιπους αυτοδιοικητικούς που συμμετέχουν στο σύνδεσμο θα δώσουμε τη μάχη,
χωρίς διαχωρισμούς, για το περιβάλλον και την ανάπτυξη των περιοχών μας» τόνισε. Ξεκαθάρισε δε
κατηγορηματικά ότι «ο ΑΣΔΑ δεν είναι ΠΕΔΑ ή ΚΕΔΕ, δηλαδή ένα συνδικαλιστικό ή κομματικό όργα-
νο. Είναι ένας ανεξάρτητος σύνδεσμος». Από την πλευρά του δήμου Φυλής, στο νέο Δ.Σ εκλέχθηκαν
οι Αντιδήμαρχοι Θανάσης Σχίζας και Γιάννης Μαυροειδάκος. Ηχηρή ήταν η αποχώρηση από την εκλο-
γική διαδικασία των δυο μεγάλων δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Αγίας Βαρβάρας. 

ΕΠΙ ΤΗΣ... (ΩΧ!!!)ΘΗΣ



4 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ n Νοέμβριος 2014Φυλή www.doxthi.gr

Σαφάρι εσόδων από το δήμο Φυλής
«Βροχή» οι ειδοποιήσεις για πληρωμή τελών, προστίμων και οφειλών. Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Α
ντιμέτωποι με «ραβασάκια» για
την τακτοποίηση των οφειλών
τους βρίσκονται το τελευταίο
διάστημα οι κάτοικοι του δήμου
Φυλής, δυο μόλις μήνες μετά

την ανάληψη των καθηκόντων της νέας
διοίκησης και ενώ στροβιλίζονται ήδη στη
δίνη μιας φορολογικής αφαίμαξης με ΕΝ-
ΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, τέλη κυκλοφο-
ρίας, φόρους επιτηδεύματος κ.λ.π. Καθη-
μερινά, οι υπηρεσίες του δήμου αποστέλ-
λουν εκατοντάδες ειδοποιητήρια σε πολί-
τες, προκειμένου να προσέλθουν στο δη-
μαρχείο για να πληρώσουν δημοτικά τέλη,
φόρους και ΤΑΠ, λογαριασμούς νερού και
πρόστιμα επί του τέλους 0.5% για τις επι-
χειρήσεις.

της Μένης Πιρπινιά

Θυμό και έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέ-
σει σε κατοίκους η αποστολή ειδοποιητηρίων α-
πό το δήμο Φυλής, με τα οποία τους γνωστοποι-
εί διάφορες οφειλές (νερό, ΤΑΠ, δημοτικά τέλη)
αλλά και σε πολλούς καταστηματάρχες για την ε-
πιβολή τέλους σε ποσοστό 0,5%, από το 2009
μέχρι και σήμερα. 

Όπως τονίζουν, πολλοί από αυτούς αδυνα-
τούν να καλύψουν ακόμα και τις βασικές τους α-
νάγκες και τώρα είναι υποχρεωμένοι να κατα-
βάλλουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στο δή-
μο. Το γεγονός, εξάλλου, ότι εστάλησαν τα ειδο-
ποιητήρια στους κατοίκους αποτελεί δρόμο χω-
ρίς γυρισμό, καθώς οι υπηρεσίες του δήμου είναι
πλέον υποχρεωμένες να πάρουν μέτρα, αν οι πο-
λίτες δεν προσέλθουν να πληρώσουν, βεβαιώ-
νοντας τα χρέη αυτά στην εφορία. 

«Κόκκινη» κάρτα
στη νέα ρύθμιση

Η δυνατότητα για ρύθμιση των οφειλών των
δημοτών με την 186/2014 απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου του δήμου Φυλής είχε κατα-
στεί ανεπαρκής, λόγω της αδυναμίας του μεγα-
λύτερου τμήματος των δημοτών να ανταποκρι-
θούν στα κριτήρια που είχαν ορισθεί. Αποτέλε-
σμα ήταν να μην προσέλθουν για την τακτοποί-
ηση των οφειλών τους και ο δήμος δεν εισέπρα-
ξε ποτέ τα έσοδα. Αποτρεπτικό στοιχείο ήταν -
και παραμένει - ο αριθμός των δόσεων που προ-
βλεπόταν αλλά και το ύψος της κατώτερης δόσης
που είχε ορισθεί σε 100 ευρώ.

Η πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4257/2014
που προβλέπει ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς δήμους με δυνατότητα καταβολής έως
100 δόσεις δημιούργησε ένα κλίμα αισιοδοξίας,
λόγω του μεγαλύτερου αριθμού δόσεων αλλά και
της χαμηλότερης δόσης (50 ευρώ), όσων επιθυ-
μούσαν αλλά δεν είχαν ενταχθεί στην προγενέ-
στερη ρύθμιση του δήμου.

Ωστόσο, όπως ανέφεραν κάτοικοι στη ΔΥΤΙ-
ΚΗ ΟΧΘΗ (τα στοιχεία των οποίων είναι στη διά-
θεση της εφημερίδας) απογοητεύτηκαν, καθώς
η νέα δημοτική αρχή, τους ενημέρωσε ότι η νέα
ευνοϊκή ρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί για

τους δημότες της Φυλής. Και δε μπορεί να εφαρ-
μοστεί γιατί δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση α-
πό το δημοτικό συμβούλιο. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι εύλογο:  Γιατί
δε προχωρά ο δήμος στην υπαγωγή των κατοί-
κων στη νέα ρύθμιση και στη δυνατότητα μεγα-
λύτερων δόσεων; Γιατί δεν εναρμονίζεται με την
κεντρική διοίκηση και να εφαρμόσει τις ευνοϊκό-
τερες διατάξεις και για τους δημότες Φυλής;

«Γάγγραινα» το τέλος
0,5% στα καταστήματα

Σε βρόγχο εξελίσσεται για τους καταστημα-

τάρχες του δήμου Φυλής το θέμα του τέλους επί
των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων, το
οποίο καλούνται να πληρώσουν, τουλάχιστον, α-
πό το 2009 έως σήμερα. 

Υπενθυμίζεται, ότι ο φόρος 0,5% επιβάλλε-
ται στα καταστήματα εστίασης, εδώ και πολλά
χρόνια, ενώ πρόκειται για δημοτικό φόρο που έ-
χει την ίδια βαρύτητα με το ΦΠΑ. Είναι φόρος
που πληρώνεται από τον πελάτη στα εστιατόρια
και στα μαγαζιά με τραπεζοκαθίσματα και, ως εκ
τούτου, πρέπει να αποδίδεται στο δήμο. Επι-
πλέον θεωρείται σοβαρή παράβαση καθήκοντος
αν δεν τον εισπράττουν οι υπηρεσίες, με αποτέ-
λεσμα διευθυντές και προϊστάμενοι εσόδων να
κινδυνεύουν με πειθαρχικές και ποινικές ευθύ-
νες.

Τι προέβλεπε η συμφωνία
του Δημήτρη Μπουραίμη

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο τότε δήμαρ-
χος Δημήτρης Μπουραίμης ανέλαβε προσωπικά
την ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο, απο-
φασίζοντας η αποπληρωμή των χρεών να γίνει
τμηματικά και σε – σημαντικά – μειωμένες δό-
σεις, από τις οποίες θα έλειπαν πρόστιμα και
προσαυξήσεις. Επιπλέον, η πρότασή του προέ-
βλεπε διακανονισμό για τα έτη 2009 – 2011 και
τη δυνατότητα να καταβάλλει ο κάθε ιδιοκτήτης
μηνιαίως το ποσό που μπορούσε. Μοναδική προ-
ϋπόθεση αποτελούσε η τακτική εξυπηρέτηση
των τελών του 2014, προκειμένου να μην έχουν
πρόβλημα οι αρμόδιοι υπάλληλοι. 

Αναφορικά με το τέλος 2% των προηγούμε-
νων χρόνων είχε προβλέψει – και βάλει σε τρο-
χιά – την παραγραφή του. «Το 2% δεν εισπρά-
χθηκε, δε διαχειρίστηκε, δε μπήκε σε διαδικασία
απόδοσης. Μπορούμε να το παλέψουμε και επε-
ξεργαζόμαστε τον τρόπο» είχε αναφέρει τότε. 

Σήμερα ο κ. Μπουραίμης εξακολουθεί να πι-
στεύει ότι ο δημότης πρέπει να πληρώνει αυτό
που μπορεί, ανάλογα με τις δυνατότητές του. «Η
δική μας πρόταση στηριζόταν στη λογική ότι δε
μπορείς να πάρεις κάτι που ο άλλος δε δύναται
να σου δώσει. Οριζόντια μέτρα δεν έχουν θέση
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμοι σημαίνουν
εγγύτητα και η εγγύτητα δεν περιλαμβάνει φο-
ρομπηχτικές πολιτικές και έσοδα σε βάρος των
κατοίκων. Επιπλέον, όταν ο δήμος οφείλει στους
δημότες, πρέπει να είναι προσεκτικός σε αυτά
που τους ζητά» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Τα «μπιλιετά-
κια» που
έστειλε ο
δήμος Φυλής

Σε λαχειοφόρο αγορά για να βοηθήσει στην κάλυψη των υ-
λικών που χρειάζονται οι γονείς στο 5ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιο-
σίων, στην περιοχή του Πανοράματος, προχώρησε με πρωτο-
βουλία του ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Πολιτιστικού και Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου της περιοχής. Κίνηση που προκαλεί ιδιαί-
τερη έκπληξη, όχι γιατί - υπό προϋποθέσεις – χαρακτηρίζεται
ως κακή, αλλά γιατί τα προηγούμενα χρόνια το μεγαλύτερο μέ-
ρος αυτών των εξόδων το κάλυπτε ο δήμος Φυλής. 

Όπως τονίζει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος
Πανοράματος, «στο νηπιαγωγείο τα βασικά εργαλεία είναι υπο-
χρεωμένοι να τα αγοράζουν οι γονείς επειδή τα τελευταία χρό-
νια η επιχορήγηση τους έχει μειωθεί δραματικά. Για αυτό ο Σύλ-
λογος Πανοράματος προχωρά σε λαχειοφόρο, με σκοπό όλα τα
έσοδα να διατεθούν  για την αγορά υλικών που έχει ανάγκη το

5ο νηπιαγωγείο που βρίσκεται στην περιοχή μας. Η τιμή του κά-
θε λαχνού ανέρχεται στο 1€ και θα διατίθενται από τα μέλη του
Δ.Σ. καθώς και την ημέρα της κλήρωσης στα γραφεία του συλ-
λόγου για όποιον ενδιαφέρεται να συνεισφέρει σε αυτή την προ-
σπάθεια».

Δεν είχε ενημερωθεί η αρμόδια υπη-
ρεσία του δήμου για τη λαχειοφόρο

Σε περιπτώσεις λαχνών ή εκδηλώσεων για φιλανθρωπικό σκο-
πό, υπόλογος και αρμόδιος για την άδεια και τον έλεγχο είναι ο
δήμος. Η αρμόδια υπηρεσία του θα σφραγίσει τους λαχνούς, θα
ελέγξει τι έδωσε ο σύλλογος και θα επικυρώσει τις διαδικασίες.
Όπως προκύπτει, όμως, από το ρεπορτάζ, η υπηρεσία του δήμου
δεν είχε ενημερωθεί για την πρόθεση του συλλόγου Πανοράμα-

τος να προχωρήσει στην συγκεκριμένη λαχειοφόρο αγορά. 

Τα κάλυπτε ο δήμος στο παρελθόν
Να σημειωθεί, ότι ο Δημήτρης Πουλιάσης ως πρόεδρος της

πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής – με την οικονομική συνδρομή
του δήμου και με ένα αρκετά σημαντικό ποσό – κάλυπτε κάθε χρό-
νο, το μεγαλύτερο μέρος των υλικών που χρειάζονταν όλα τα νη-
πιαγωγεία της περιοχής. Εφόσον υπάρχει, λοιπόν, αυτό ως οδηγός
θα μπορούσε να κάνει και φέτος το ίδιο ο δήμος, διαμέσου της σχο-
λικής επιτροπής.  Γιατί, λοιπόν, ο κ. Κοψαχείλης, ο οποίος είναι και
τοπικός σύμβουλος της διοίκησης, προχώρησε σε λαχειοφόρο α-
γορά; Γιατί ζητά από τον κόσμο να συνεισφέρει; Γνωρίζει, άραγε εκ
των έσω, ότι ο δήμος δε μπορεί να ανταποκριθεί στην κάλυψη αυ-
τής της ανάγκης; 

Με έρανο του ενός ευρώ υποκαθιστούν το δήμο Φυλής;

Έκοψαν το νερό από ηλικιωμένη με εγγόνι ΑΜΕΑ 

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην κοινωνία των Άνω Λιοσίων η διακοπή νερού σε μια ηλικιω-
μένη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής, η οποία με μια σύνταξη των 600 ευρώ συντηρεί δυο παι-
διά άνεργα και ένα εγγόνι άτομο με ειδικές ανάγκες! Πράγματι, η συγκεκριμένη κυρία χρωστού-
σε ένα μεγάλο ποσό στο δήμο από απλήρωτους λογαριασμούς νερού πολλών χρόνων. 

Συνεργεία του δήμου έκοψαν για μια μέρα την παροχή της ύδρευσης, με αποτέλεσμα η οι-
κογένεια να μείνει χωρίς νερό.  Σύμφωνα με πληροφορίες της ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ, γείτονες της η-
λικιωμένης μάζεψαν το ποσό των 350 ευρώ που απαιτείται για να δώσει την πρώτη δόση και να
της συνδέσουν ξανά το νερό. Κανείς ασφαλώς δεν αμφισβητεί ότι η γυναίκα χρωστά αλλά δεν
είναι δυνατόν να κόβεις ένα αγαθό, όπως το νερό, αδιάκριτα, χωρίς να εξετάζεις την κάθε πε-
ρίπτωση ξεχωριστά. Γι΄ αυτό, άλλωστε, αποκαλείσαι τοπική αυτοδιοίκηση - και όχι υπουργείο
- γιατί σε χαρακτηρίζει η εγγύτητα. Πέραν αυτού, το ζήτημα είναι ότι με 600 ευρώ σύνταξη, η
γυναίκα είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να δίνει τα 350 κάθε μήνα για το λογαριασμό του νερού. 

Τι θα κάνει αλήθεια ο δήμος; Θα διακόψει και πάλι την παροχή στην οικογένεια;
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Σ
την υλοποίηση μιας φιλόδοξης αλ-
λά εξαιρετικής προσπάθειας, η ο-
ποία στοχεύει στην ουσιαστική
βοήθεια οικογενειών που έχουν α-
νάγκη, προχωρούν η Κοινωφελής

Επιχείρηση του δήμου Φυλής και ο πρόε-
δρός της Γκίκας Χειλαδάκης. Η δημιουργία
του Κοινωνικού Μαγειρείου που έθεσε ως
πρώτο του στόχο από την στιγμή που πέρα-
σε το κατώφλι της ΚΕΔΗΦ βρίσκεται ήδη
προ των πυλών, γεγονός που τον γεμίζει
δύναμη και αισιοδοξία για την συνέχεια…

της Μένης Πιρπινιά

Το Κοινωνικό Μαγειρείο που ετοιμάζεται
να υλοποιήσει η Κοινωφελής Επιχείρηση θα
στηρίζεται, κατά βάση, στον εθελοντισμό και
στην αρωγή τόσο των βιοτεχνών και επαγγελ-
ματιών της περιοχής, όσο και του απλού κό-
σμου. Σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τον κ. Χει-
λαδάκη, θα παίξουν επίσης σύλλογοι και φο-
ρείς.

«Ευελπιστούμε στη βοήθεια των συλλόγων
και των εθελοντών, γιατί πρόκειται για μια
συλλογική προσπάθεια που μας αφορά όλους.
Μέσα από τη δική τους παρέμβαση, υπόδειξη

και ανιδιοτελή προσφορά θα μπορέσουμε να
κρατήσουμε ως δήμος την αλυσίδα αλληλεγ-
γύης που μας δένει με τους δημότες μας» το-
νίζει.

Ο εξοπλισμός, πάνω στον οποίο θα στηθεί

το Κοινωνικό Μαγειρείο υπήρχε από το παρελ-
θόν στην Επιχείρηση (επαγγελματικές κουζί-
νες, πλυντήρια, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π) ε-
νώ ήδη εθελοντές επαγγελματίες καταγρά-
φουν και αξιολογούν τι χρειάζεται επιπλέον

για να λειτουργήσει. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί
βοήθεια – και πάλι από επαγγελματίες της πε-
ριοχής – για την προμήθειά των μηχανημάτων
που απαιτούνται.

«Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, ούτε θα
κάνουμε τίποτε περισσότερο από το να ακο-
λουθήσουμε την πεπατημένη των κοινωνικών
σωματείων. Το μοναδικό επιπλέον στοιχείο θα
είναι  πως ότι γίνει, θα γίνει με ακόμα μεγαλύ-
τερη διακριτικότητα» σημειώνει ο κ. Χειλαδά-
κης και προσθέτει: «Ως Κοινωφελής Επιχείρη-
ση, υπάρχει εμπειρία στη διαχείριση ανάλογων
καταστάσεων και, κυρίως, υπάρχει ένα εξαιρε-
τικό ανθρώπινο δυναμικό που τρέχει ακατά-
παυστα να υλοποιήσει το όραμά μας. Έχουμε
όλοι ζήλο, πιστεύουμε στη δύναμη της αλλη-
λεγγύης και είμαστε αποφασισμένοι να την κά-
νουμε πράξη».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΚΕΔΗΦ, σε συ-
νεργασία με το βρεφονηπιακό σταθμό της Λί-
μνης και το δικό της βρεφονηπιακό στο Ζεφύ-
ρι, παρέχει ήδη – κατ΄ οίκον – 120 μερίδες φα-
γητού σε οικογένειες που έχουν επιλεγεί με
ουσιαστικά κοινωνικά κριτήρια από όλες τις
περιοχές του δήμου Φυλής, καλύπτοντας το ε-
πιπλέον κόστος αυτών των μερίδων.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Με σταθερά βήματα δημιουργεί
το πρώτο Κοινωνικό Μαγειρείο 

ΣΩΤ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ 13, ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - Α. ΛΙΟΣΙΑ • Τηλ.: 210 247 11 33 • FAX: 211 770 20 44 • Κιν.: 6973 204669
www.symvoules-lyseis.gr • e-mail: info@symvoules-lyseis.gr

EΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ: ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ - ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΥΒΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΥΒΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
E.I.X. Εως 600 c.c 93 € ΜΟΤΟ εως  50 c.c. 30 €
E.I.X. Εως 1200 c.c. 101 € ΜΟΤΟ εως 125 c.c. 43 €
E.I.X. Εως 1500 c.c. 120 € ΜΟΤΟ εως 250 c.c. 52 €
E.I.X. Εως 1800 c.c. 123 € ΜΟΤΟ εως 500 c.c. 75 €
E.I.X. Εως 2000 c.c. 134 € ΜΟΤΟ απο 501 c.c. 88 €

Ασφάλειες αυτοκινήτων από 93 € το εξάμηνο
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Μ
ια ανάσα πριν την παράδοσή
του στην εκπαιδευτική κοινό-
τητα βρίσκεται το 10ο δημοτι-
κό σχολείο στη Δροσούπολη, έ-
να προσωρινό σχολικό συγκρό-

τημα που θα συντελέσει στην αποσυμφό-
ρηση τριών άλλων σχολείων, του  1ου, του
6ου και του 7ου. Μια ανάσα πριν την παρά-
δοσή του είχε βρεθεί και τον περασμένο
Αύγουστο, καθώς οι εργασίες που απέμε-
ναν ήταν ελάχιστες. Μια ανάσα πριν κόψει
την κορδέλα, ο τότε δήμαρχος Δημήτρης
Μπουραίμης πήρε την απόφαση να αφήσει
τα εγκαίνια για τη νέα δημοτική αρχή που
αναλάμβανε σε ένα μήνα...

της Μένης Πιρπινιά

Πέρασε από σαράντα κύματα, έγινε με
ίδιους πόρους και κόστισε περίπου
700.000 ευρώ. Το 10ο δημοτικό σχολείο,
που θα στεγάσει προσωρινά τα παιδιά των
γύρω περιοχών θα παραδοθεί, όπως ανα-
κοινώθηκε, το πρώτο δεκαήμερο του Δε-
κεμβρίου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δή-
μου Φυλής.  Μετά την παράδοση του κτι-
ρίου, με αρμοδιότητα του Υπουργείου
Παιδείας, θα εξοπλιστεί, θα τοποθετη-
θούν δάσκαλοι και θα μεταφερθούν οι μα-
θητές.

Η ίδρυσή του το 2011 έγινε σε ένα χώ-
ρο που ήταν προορισμένος για αθλητικές
εγκαταστάσεις και η απεμπλοκή του απο-
τέλεσε ένα μεγάλο γραφειοκρατικό σκό-
πελο για τη διοίκηση του Δημήτρη Μπου-
ραίμη. Σταδιακά, με κάθε πρόβλημα που
ξεπερνούσαν οι υπηρεσίες, προχωρούσαν
οι εργασίες: διαμορφώθηκε ο χώρος, με-
ταφέρθηκαν οι προκάτ αίθουσες βαρέου
τύπου από το παλιό ΕΠΑΛ, βάφτηκαν, έγι-
νε η περίφραξη του χώρου.

Η μεγαλύτερη καθυστέρηση στην με-
ταστέγαση του σχολείου προέκυψε τον Ι-
ούλιο του 2012, με την αλλαγή της νομο-
θεσίας. Η αντικατάσταση των αδειών οι-
κοδομής με τις άδειες δόμησης δημιούρ-
γησε εμπλοκή.

Τότε ο δήμος Φυλής ζήτησε λύση από
την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία υ-
πέδειξε να βγει άδεια ως αθλητικός χώρος
και μετά να πάρει απόφαση το δημοτικό
συμβούλιο, να χρησιμοποιηθεί προσωρι-
νά ως σχολείο. Εκπονήθηκε καινούρια με-
λέτη, η οποία υποβλήθηκε σε ένα μήνα
στην γενική γραμματεία αθλητισμού και
το Σεπτέμβριο ο δήμος πήρε θετική απά-
ντηση.

Αρχές Αυγούστου του 2014, το έργο
είχε σχεδόν ολοκληρωθεί και απέμεναν α-
κόμα κάποιες εργασίες, οι οποίες είχαν
σταματήσει λόγω οικονομικής δυσπραγίας
του δήμου. Ήταν η περίοδος που ο Γιάν-
νης Σγουρός, λίγο πριν αποχωρήσει από
την Περιφέρεια, έκλεισε τις στρόφιγγες.
Τελικά, ο Δημήτρης Μπουραίμης αποφά-
σισε να εγκαινιάσει το σχολείο η νέα δη-
μοτική αρχή.

Να σημειωθεί, ότι η λειτουργία του
10ου δημοτικού θα αποσυμφορήσει την
κατάσταση σε τρία σχολεία των Άνω Λιο-
σίων: στο 1ο Δημοτικό Σχολείο που σήμε-
ρα λειτουργεί με 18 τάξεις και 420 μαθη-
τές, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο που χρησι-

μοποιεί 2 προκατασκευασμένες αίθουσες
ενώ 2 τάξεις λειτουργούν στη διαχωρι-
σμένη αίθουσα εκδηλώσεων και στο 7ο
Δημοτικό που έχει ξεπεράσει κατά πολύ
τα όρια των μαθητών με 17  τάξεις αντί
των 12 προβλεπόμενων. 

Ένα βήμα πριν ανοίξει η πόρτα
του 10ου δημοτικού Άνω Λιοσίων
Έτοιμο το έργο από τον Αύγουστο. Ολοκληρώνονται οι τελευταίες εργασίες

Ημερομηνίες - σταθμοί
για το 10ο δημοτικό
Άνω Λιοσίων

Ιούλιος 2011: Εκπονείται η μελέτη του έργου
με προϋπολογισμό 460.000 ευρώ με ΦΠΑ
Ιούλιος 2012: Δημοπρατείται το έργο
Απρίλιος 2013: Υπογράφεται η σύμβαση
Απρίλιος 2013: Ξεκινούν ο προεργασίες για
τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ό-
πως διαχωρισμός και απελευθέρωση προκατα-
σκευασμένων, εκσκαφές
Ιούνιος 2013: Εκδίδεται η άδεια δόμησης.
Ιούνιος 2013: Ξεκινούν οι εργασίες (θεμέλια
σκυροδέματος, επιχώσεις, μεταφορά και το-
ποθέτηση αιθουσών, ηλεκτρολογικά, επικερά-
μωση, αποκατάσταση φθορών κ.λ.π.)
Οι εργασίες διακόπτονται από το Σεπτέμβριο
του 2013 έως το Δεκέμβριο του 2013
Δεκέμβριος 2013: Εξαιτίας κλοπών και βανδα-
λισμών στα κτίρια απαιτήθηκε η υπογραφή συ-
μπληρωματικής σύμβασης με προϋπολογισμό
185.909 ευρώ. 
Δεκέμβριος 2013: Μπαίνουν τοιχία περιτοί-
χισης, διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος,
γίνονται υπόγεια δίκτυα. 
Μάιος 2014: Τα κτίρια βάφονται ενώ τοποθε-
τούνται ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκα-
ταστάσεις
Παράλληλα, μετά τις εκλογές εκτελούνται συ-
μπληρωματικές εργασίες, με άλλες αναθέσεις,
όπως εγκατάσταση φωτιστικών, πριζών και α-
ντικεραυνικής προστασίας, εργασίες εγκατά-
στασης υαλοστασίων αλουμινίου κ.α. 
Ιούλιος 2014:Μεταφέρονται και τα κιγκλιδώ-
ματα περιτοίχισης.
Αύγουστος 2014: Όλα είναι σχεδόν έτοιμα
για τα εγκαίνια του σχολείουαλλά ο Δημήτρης
Μπουραίμης παίρνει την πολιτική απόφαση να
το αφήσει στη νέα διοίκηση του δήμου.

Χρήστος Παππούς, δήμαρχος
«Δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις για τη ολοκλήρωση του 10ουΔημοτικού Σχολείου, που αποτελεί προϋ-
πόθεση για την αποσυμφόρηση τριών σχολείων του Δήμου. Επόμενος στόχος μας είναι η δρομολόγηση
της κατασκευής του 8ου Δημοτικού στη Ζωφριά, όπου παρατηρείται αντίστοιχο πρόβλημα.

Θανάσης Σχίζας, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
«Το 10ο Δημοτικό Σχολείο ήταν το πρώτο θέμα με το οποίο ασχολήθηκα μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά
μου. Ήταν για εμάς προτεραιότητα η ολοκλήρωση της κατασκευής του. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα
οικονομικά εμπόδια, κάναμε τις απαραίτητες αλλαγές στα σχέδια, πήραμε την έγκριση από το κλιμάκιο
ελεγκτών δόμησης  και τώρα περιμένουμε να το παραλάβουμε»

Νίκος Χατζητρακόσιας, αναπληρωτής
δήμαρχος Πολεοδομίας
«Η ίδρυση του συγκεκριμένου σχολείου  αποφασίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας το Μάιο του 2011.
Κάναμε μεγάλο αγώνα στην Ένωση Γονέων για τη δημιουργία του αλλά συναντούσαμε στασιμότητα και
αναποτελεσματικότητα. Κινηθήκαμε συντονισμένα στην Πολεοδομία με την Τεχνική υπηρεσία και σύ-
ντομα θα έχουμε, επιτέλους, το 10ο Δημοτικό Σχολείο»

Το 10ο δημοτικό παραδόθηκε
σχεδόν έτοιμο στη νέα διοίκηση

Οι Θανάσης Σχίζας και Νίκος Χατζητρακόσιας με τους μηχανικούς του δήμου
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Μ
ε ιδιαίτερο ενδιαφέρον υποδέ-
χθηκαν σύλλογοι και φορείς
του δήμου Φυλής, τις Σχολές
Γονέων που δημιούργησε και
λειτουργεί η Κοινωφελής Επι-

χείρηση του δήμου Φυλής. Η πρώτη γνωρι-
μία των μελών τους με τη ψυχολόγο που συ-
ντονίζει τις ομάδες Έφη Κεραμιδά έγινε
στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του δη-
μαρχείου και ήταν κάτι περισσότερο από ι-
κανοποιητική, για όλες τις πλευρές.

της Μένης Πιρπινιά

Παρουσία του δημάρχου Χρήστου Παππού,
του προέδρου της ΚΕΔΗΦ Γκίκα Χειλαδάκη και με-

λών του δημοτικού συμβουλίου, η κα Κεραμιδά
παρουσίασε σε συλλόγους, φορείς και συλλογικό-
τητες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τις
σχολές γονέων που λειτουργούν, στα πλαίσια των
δράσεων υποστήριξης των δημοτών από την ΚΕ-
ΔΗΦ.

Στόχος των ομάδων, οι οποίες έχουν ήδη ξε-
κινήσει τις πρώτες συνεδρίες, είναι η εκπαίδευση
των γονέων για την απόκτηση των γνώσεων που
θα συμβάλλουν στην καλύτερη σχέση με τα παι-
διά τους καθώς και η υποστήριξη τους προκειμέ-
νου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο
ρόλο τους.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι οι συλλογι-
κές διαδικασίες που διαμορφώνουν συνθήκες

στήριξης στο θεσμό της οικογένειας και προστα-
σίας της ψυχικής υγείας γονέων και παιδιών.

«Η οικογένεια είναι ο σημαντικότερος παρά-
γοντας διαμόρφωσης της συμπεριφοράς και του
χαρακτήρα του παιδιού. Στις ομάδες γονέων κα-
τανοούμε απόλυτα το ρόλο του πατέρα και της
μητέρας, τον στηρίζουμε και μοιραζόμαστε τις ε-
μπειρίες μας» τόνισε η κα Κεραμιδά. Προέτρεψε,
επίσης, του συλλόγους να διοργανώσουν συνα-
ντήσεις με γονείς, όπου η ίδια θα συζητά με τους
γονείς.

«Θα μας λέτε τι θέλετε να κάνετε και για ποιο
θέμα θα συζητήσετε και θα ερχόμαστε εμείς σε ε-
σάς. Μέσα από τις επαφές θα προσπαθούμε να λύ-
νουμε τα δικά σας προβλήματα» σημείωσε. Αξίζει

να σημειωθεί, ότι οι ομάδες γονέων γίνονται με
πρωτοβουλία του προέδρου της ΚΕΔΗΦ Γκίκα Χει-
λαδάκη, ο οποίος εξέφρασε την απόλυτη ικανο-
ποίησή του από την πρώτη αυτή συνάντηση. Ο ί-
διος προανήγγειλε και νέες δράσεις από την Κοι-
νωφελή Επιχείρηση, που θα ολοκληρώνουν και θα
«κλειδώνουν» τον παράγοντα «στήριξη της οικο-
γένειας σε αυτή τη δύσκολη εποχή και στις έκτα-
κτες συνθήκες που έχει διαμορφώσει».

Πρόθεση του, εξάλλου, είναι, σε συνεργασία
με τους προέδρους των σχολικών επιτροπών, ο-
μάδες γονέων να δημιουργηθούν και στα σχολεία,
όπου συγκεντρώνεται ο βασικός πυρήνας των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες
οικογένειες. 

Πρώτη γνωριμία των συλλόγων
με τις σχολές γονέων της ΚΕΔΗΦ

Ο Γκίκας Χειλαδάκης Η ψυχολόγος Έφη Κεραμιδά Θεοδόσης Δρόλιας

Ένας καινούργιος χώρος δημιουργήθηκε

ειδικά για σας. Το άρτια εκπαιδευμένο

με χρόνια εμπειρίας στα μέσα μαζικής

ενημέρωσης, σε συνδιασμό με

τα προϊόντα υψηλού επιπέδου

φροντίζουν να καλύψουν όλες

τις ανάγκες σας. Στόχος μας

είναι η δημιουργία, η ανανέωση

& η χαλάρωση σας με εξειδικευμένες

θεραπείες & καινοτόμες ιδέες

που θα αναδεικνύουν το στυλ &

τη προσωπικότητά σας

Λιόσα Πέτρου 24 & Καμπόλη 40

Ραντεβού: 210 2470664 

Κάθε Παρασκευή ένα μοναδικό δώρο
για σας από το κομμωτήριο μας

ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα διαλέξετε
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«Προσγειωμένο» το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών
«Φ τωχό» πλην,όμως, εστιασμένο σε συγκεκριμένα

έργα και απαραίτητες μελέτες είναι το Τεχνικό πρόγραμ-
μα του δήμου Αχαρνών που ενέκρινε,κατά πλειοψηφία, το
δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Το τεχνικό πρόγραμμα
δεν διακατέχεται από το όραμα προηγούμενων τεχνικών
προγραμμάτων τα οποία,τελικά,αποδείχθηκαν ανεφάρ-
μοστα αλλά διαθέτει εκείνα τα στοιχεία ρεαλισμού  που
επιτάσσει η εποχή και «πατάει» πάνω σε τέσσερις βασι-
κούς πυλώνες.

Της Άννας Χοχλάκη

Ο πρώτος από αυτούς αφορά στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των δημοτών η οποία θα επιτευχθεί με αναπλάσεις
σε σημεία της πόλης,όπως η ανάπλαση του κέντρου της πό-

λης ή με την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστι-
κής Παρέμβασης. Ο δεύτερος άξονας, στον οποίο περιστρέ-
φεται το Τεχνικό πρόγραμμα του 2015 θα είναι η αντιπλημ-
μυρική θωράκιση της πόλης, η οποία θα βασιστεί στα υπάρ-
χοντα πορίσματα και τις προδιαγραφές του προγράμματος
Raindrop. Παράλληλα θα αξιοποιήσει παλαιότερη μελέτη
για τα όμβρια στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την οποία
θα δημιουργηθούν δύο δεξαμενές ανάσχεσης, χωρητικότη-
τας 37000 κυβικών, οι οποίες θα συγκεντρώνουν τα όμβρια
του κεντρικού Μενιδίου.Επίσης, οι υπάρχουσες μελέτες
πρόκειται να οριστικοποιηθούν και να δρομολογηθούν.

Η τρίτη διάσταση του Τεχνικού προγράμματος του Δή-
μου Αχαρνών αφορά στα περιβαλλοντικά προγράμματα, μέ-
σα από τα οποία ο δήμος προσδοκά να εξοικονομήσει ενέρ-

γεια. Έτσι, προβλέπεται η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρ-
κου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού,
η σύνταξη οριστικών μελετών παρεμβάσεων εξοικονόμησης
ενέργειας σε επιλεγμένους κοινόχρηστους χώρους του Δή-
μου Αχαρνών, ενώ παράλληλα προωθείται η ιδέα-εφόσον
πρώτα τακτοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες-εξοι-
κονόμησης, με φωτοβολταϊκά, ενέργειας στα σχολεία του
δήμου Αχαρνών.Ο τέταρτος άξονας στον οποίο κινείται εί-
ναι η προετοιμασία του δήμου για χρηματοδοτήσεις από τα
νέα προγράμματα και χρηματοδοτικά πρωτόκολλα που υ-
πάρχουν,όπως αυτά για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο
συνολικός προϋπολογισμός δαπανών δεν ξεπερνά τα
5.243.272 εκ των οποίων τα 4.434.572 αφορούν σε συνεχι-
ζόμενα έργα.

Ο
ι τελευταίες καταστροφικές
πλημμύρες στις Αχαρνές ήρθαν
να επιβεβαιώσουν,με τον πιο δυ-
σάρεστο τρόπο, ότι ο δήμος Α-
χαρνών δεν διαθέτει έναν ολο-

κληρωμένο σχεδιασμό για την αντιμετώπι-
ση πλημμυρικών φαινομένων. Συνεπώς, η
εκπόνηση ενός master plan, δηλαδή ενός ο-
λοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής
θωράκισης, καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτι-
κή και πρόκειται ν’ αποτελέσει σημαντικό
εργαλείο για τη διαχείριση των υδάτων, με
τη δρομολόγηση σειράς άμεσων και μεσο-
πρόθεσμων μέτρων που θα θωρακίσουν α-
ντιπλημμυρικά την περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εντοπιστούν τα ση-
μεία που χρήζουν παρεμβάσεων στο σύνολο
της λεκάνης απορροής και θα ιεραρχηθούν οι
απαιτούμενες επεμβάσεις.Πρόκειται δηλα-
δή,για ένα ορθολογικό σχέδιο παρεμβάσεων
μέσα από ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό
μοντέλο, το οποίο προτείνει κατασκευαστικά
και μη κατασκευαστικά μέτρα που αντιμετωπί-
ζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της πε-
ριοχής. 

Αυτά είναι:  αναμόρφωση και επέκταση
του δικτύου ομβρίων υδάτων, πρόγραμμα ο-
ριοθετήσεων και διευθετήσεων ρεμάτων, έρ-
γα ανάσχεσης πλημμυρών στην “πηγή”, έργα
αποφόρτισης κορεσμένων αποδεκτών ομβρίων
υδάτων, κατασκευή αντιπλημμυρικών αναβαθ-
μών και αναχωμάτων, πρόγραμμα συστηματι-
κής συντήρησης του δικτύου ομβρίων και κα-
θαρισμού ρεμάτων, έργα σταθεροποίησης ε-
δαφών, έργα αύξησης του χρόνου συρροής
των ομβρίων υδάτων εντός του αστικού ιστού,
σύνδεση των αντιπλημμυρικών έργων με το
σύνολο των πολεοδομικών παρεμβάσεων,
πρόγραμμα ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης
ειδοποίησης του κοινού και τρόπων αντίδρα-
σης σε περίπτωση πλημμύρας. 

Αξιοποίηση-επικαιροποίηση
υφιστάμενων μελετών 

Παράλληλα,πρέπει να αξιολογηθούν και να
αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες μελέτες, η ορ-
θολογική αναμόρφωση των οποίων θα οδηγή-
σει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης των α-
ντίστοιχων έργων όπως: «Κύριοι συλλεκτήρες
αγωγών αποχέτευσης ομβρίων ευρύτερης πε-
ριοχής παλαιού Δήμου Αχαρνών». 

Πρόκειται για τη περιοχή που περικλείεται
βορειοδυτικά από το ρέμα Εσχατιάς, ανατολι-
κά από το ρέμα Αχαρνών (Καναπίτσα), βόρεια
από την οδό Αριστοτέλους και νότια από τη σι-

δηροδρομική γραμμή.
Η περιοχή μελέτης χωρίζεται σε δύο υπο-

λεκάνες, οι οποίες θα αποχετεύονται με δύο 
κεντρικούς συλλεκτήρες Σ1 και Σ2 αντί-

στοιχα. Kαι για τους δύο συλλεκτήρες αποδέ-
κτης είναι το ρέμα Εσχατιάς.

H παροχή τους είναι ανώτερη από αυτή
που μπορεί να παραλάβει στην σημερινή του
κατάσταση το ρέμα της Εσχατιάς. Ως εκ τού-
του, τίθεται συνολικά το ζήτημα της έγκρισης
της μελέτης, της εφαρμογής των προτεινόμε-
νων σε αυτή έργων και κατά συνέπεια η δυνα-
τότητα εξεύρεσης λύσης για το οξύτατο αντι-
πλημμυρικό πρόβλημα του Δήμου Αχαρνών. 

Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί τρόπος να κρα-
τηθεί μία σημαντική ποσότητα ομβρίων κατά
τη διάρκεια της πλημμυρικής αιχμής και να α-
ποδοθεί αργότερα στον αποδέκτη (Εσχατέα –
Κηφισός). 

Η προτεινόμενη μέσω ανάσχεσης λύση εί-
ναι πρωτίστως η κατασκευή του προτεινόμε-
νου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε συν-
δυασμό με την παρεμβολή συστημάτων δεξα-
μενών ανάσχεσης προ της απόδοσης του νε-
ρού στο ρέμα για κάθε ένα από τους συλλεκτή-
ρες Σ1 και Σ2

Απόδοση προς το ρέμα Εσχατιάς παροχής
μικρότερης από αυτή που οδηγείται σήμερα
μέσω επιφανειακής απορροής

Με αυτό το στόχο έχουν εκπονηθεί οι α-
κόλουθες μελέτες:

Μελέτη Συλλεκτήρων Ομβρίων στο Κέντρο
Δ. Αχαρνών με περιορισμό παροχής αιχμής μέ-
σω δεξαμενών ανάσχεσης, η οποία είναι κατα-
τεθειμένη στη Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση Τε-
χνικών Έργων – Τμήμα Υδραυλικών Έργων). Η

μελέτη αυτή πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς
τις τιμές μονάδος και ως προς το αντικείμενο,
διότι αρχικά είχε προβλεφθεί η κατασκευή υ-
πογείου γκαράζ πάνω από τη μία δεξαμενή α-
νάσχεσης και έτσι καθίστατο το έργο μη επιλέ-
ξιμο για χρηματοδότηση.

Υδραυλική διερεύνηση εκτροπής παροχής
αιχμής αγωγών αποχέτευσης ΟΜΒΡΙΩΝ από
Κεντρικό Μενίδι προς αποδέκτη Εσχατέας. Φά-
κελος σε Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής
Αττικής  - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (διαβι-
βάστηκε στις 8.5.2014 από Περιφέρεια)

H χρηματοδότηση των δύο παραπάνω έρ-
γων θα επιδιωχθεί είτε από την Περιφέρεια
(ΠΕΠ Αττικής) είτε από το Υπουργείο Υποδο-
μών. Στο προσεχές δεκαήμερο επίκεινται συ-
ναντήσεις με τη Περιφέρεια, τον Γενικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Υποδομών και τον Διευ-
θυντή της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ.

Τα περιγραφόμενα από τις πιο πάνω με-
λέτες  έργα συνδυάζονται με:

Την αποχέτευση ομβρίων στη Λεωφ. Καρα-
μανλή (από Λεωφ. Θρακομακεδόνων έως οδό
Δεκελείας).Η μελέτη είναι κατατεθειμένη στη
Περιφέρεια και αναμένεται η ένταξη της χρη-
ματοδότησης για την επικαιροποίηση της με-
λέτης ως προς τις τιμές μονάδος στην αναμόρ-
φωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
για το 2014 και εν συνεχεία την ένταξη της
χρηματοδότησης του έργου στον αναμορφω-
μένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το έ-
τος 2015. Προεκτιμωμένο κόστος 2,4 εκ. ευρώ.

Λειτουργική αναβάθμιση της δεξαμενής
ομβρίων της πλατείας της Αγίας Τριάδος για να
μπορέσει να λειτουργήσει ως δεξαμενή ανά-
σχεσης. 

Το αντιπλημμυρικό έργο στην Αγία Άννα
(Σάμου), το οποίο συνδυάζεται  με δεξαμενή
ανάσχεσης 8.000 m3. Το έργο κατασκευάζε-
ται.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κατα-
σκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ό-
πως αυτό έχει μελετηθεί μπορεί να γίνει με α-
σφάλεια και χωρίς επιβάρυνση των κατάντη
πόλεων και οικισμών του ρέματος Εσχατιάς και
κατ’ επέκταση του Κηφισού, εφόσον αυτό δεν
θα παροχετεύει στο ρέμα Εσχατιάς παροχές
μεγαλύτερες από αυτές που σήμερα μπορεί να
παραλάβει. Με βάση την παραπάνω απαίτηση
η συνολική παροχή προς το ρέμα Εσχατιάς
πρέπει να μειωθεί και για την επίτευξη,αυ-
τή,απαιτείται για κάθε έναν από τους συλλε-
κτήρες Σ1 και Σ2 όγκος ανάσχεσης 22500m3
και 14.000m3 αντίστοιχα. 

Οι απαιτούμενοι χώροι για την κατασκευή
συστημάτων ανάσχεσης (δεξαμενές ή άλλα) υ-
πάρχουν και μάλιστα σε κατάλληλες για την α-
νάσχεση θέσεις και επιπλέον είναι δημόσιοι
που σημαίνει ότι μπορούρ να διατεθούν για το
σκοπό αυτό. Η αντιμετώπιση του προβλήματος
μέσω συστημάτων ανάσχεσης είναι απολύτως
εφικτή. Με την εφαρμογή ανασχέσεων το πρό-
βλημα των πλημμυρών δεν μεταφέρεται προς
τα κατάντη εξασφαλίζοντας μια βιώσιμη και α-
ειφόρο λύση, η οποία μπορεί να αποτελέσει υ-
πόδειγμα και σε άλλους περιφερειακούς Δή-
μους. Αυτή είναι η πρόταση για να θωρακιστεί
η πόλη από τις πλημμύρες η οποία δεν έχει
«πάρει το δρόμο» να εφαρμοστεί για πολλούς
και διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων το
κόστος, το οποίο,αν λάβει κανείς υπόψιν τις
εκπτώσεις, δεν είναι απαγορευτικό. 

Αχαρνές

Τι σχεδιάζεται για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης
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Π
ροσαρμοσμένος πλήρως στις υποδείξεις των δη-
μοσιονομικών κατευθύνσεων ο προϋπολογισμός
του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος
2015, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο. Σαφής ως προς τον τρόπο που

ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ο α-
ντιδήμαρχος οικονομικών (εσόδων)Θεόφιλος Αφουξενίδης
εξηγεί στη ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ τους βασικούς στόχους του προϋ-
πολογισμού,τη φιλοσοφία και το όραμα(;) που κρύβεται πί-
σω από τους αριθμούς.

Ποια στοιχεία διαθέτει ο προϋπολογισμός του 2015 έ-
ναντι προηγούμενων  αλλά και με βάση όσα προβλέπει
το Παρατηρητήριο;
Ρεαλισμός στα νούμερα. Εφαρμογή του αυστηρού πλαισίου

που υπάρχει,πλέον,για όλους τους δήμους της χώρας. Μην ξε-
χνάμε ότι βρισκόμαστε σε επιτήρηση. Όχι,μόνο εμείς,αλλά όλη
η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο προϋπολογισμός είχε σταλεί από τον
Ιούλιο στο παρατηρητήριο για γνωμάτευση.Μας έγιναν οι παρα-
τηρήσεις και λόγω αλλαγής διοίκησης υπήρξαν κάποιες καθυ-
στερήσεις, αλλά αυτό ήταν πανελλαδικό φαινόμενο, πλην των
διοικήσεων που έμειναν οι ίδιες Πάνω σε αυτές τις παρατηρή-
σεις έξι τον αριθμό, συμμορφώθηκε η υπηρεσία.

Ποιες ,ακριβώς,ήταν οι παρατηρήσεις του;
Ένα παράδειγμα ήταν σε κάποιους εσωτερικούς κωδικούς ό-

σον αφορά τα προνοιακά επιδόματα. Αυτό, λοιπόν, ήρθαμε και
το μορφοποιήσαμε.Ήταν πολύ εξειδικευμένα και όχι ο γενικό-
τερος κανόνας του προυπολογισμού.΄

Κύριε Αφουξενίδη, ο προϋπολογισμός φέρει τη σφραγί-
δα της νέας διοίκησης;
Δεν έχει να κάνει με την παλιά ή με τη νέα διοίκηση. Έχει να

κάνει με  τον ρεαλισμό των πραγμάτων. Παλαιότερα τα ποσοστά
υλοποίησης κυμαίνονταν στο 30 με 40%. Ποια ήταν η πεπατη-
μένη; Βάζαμε στον προϋπολογισμό αυτό που οραματιζόμασταν
να κάνουμε αλλά πολλές φορές δεν φθάναμε στο επιθυμητό α-
ποτέλεσμα. 

Πως σχηματίζεται,σήμερα,ο προϋπολογισμός; Ότι έχεις, ή-
δη, εγκεκριμένο το βάζεις. Άντε και να βάλεις και δέκα μελέτες
και είκοσι. Αλλά το ποσό εδώ δεν  είναι και τόσο μεγάλο ώστε να
σου εξακοντίσουν τον προϋπολογισμό και να πεις μετά ότι υλο-
ποίησα μόνο το 20%. Το 2013 που αρχίσαμε να μπαίνουμε σε
ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς το ποσοστό υλοποίησης έφτα-
σε στο 70%. Το 2014 θα κλείσουμε μ’ ένα ποσοστό υλοποίησης
κοντά στο 76%.

Πάντως, ο προϋπολογισμός φέρει την πινελιά της νέας διοί-
κησης  κυρίως στην καθαριότητα, εκεί δηλαδή που υπάρχει η α-
νταποδοτικότητα. Παρόλο που δεν αυξάνoυμε καθόλου τα τέλη
και υπάρχει η πρόταση από τον ίδιο τον δήμαρχο για την απαλ-
λαγή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων προσθέσαμε την αγορά
στόλου για την αποκομιδή των απορριμμάτων.Πρόκειται για 4με
6 οχήματα που τα έχουμε υπολογίσει στον Προϋπολογισμό.

Ο στόλος που παρέδωσε η πιο προηγούμενη διοίκηση του
Δήμου του κ. Φωτιάδη ήταν επαρκής. Δυστυχώς δεν ξέρω ποιοι
λόγοι, μάλλον οικονομικοί ήταν οι λόγοι οπου έμεινε πάρα πολύ
πίσω όλος αυτός ο στόλος. 

Όπως περιγράφετε τα πράγματα και επαναλαμβάνοντας
τη λέξη ρεαλισμός, δίνετε την εντύπωση ότι στην επο-
χή μα, οι διοικήσεις ενός δήμου δεν πρέπει να έχουν ό-
ραμα...
Ο προϋπολογισμός δεν σου λέει ότι δεν μπορείς να έχεις ό-

ραμα. Σου λέει απεικόνισε, σήμερα, πως είναι η πραγματικότη-
τα με τα σημερινά δεδομένα. Εάν,για παράδειγμα,το 2015 κα-
ταφέρουμε να εντάξουμε ένα έργο όπως τα όμβρια στη Λεωφό-
ρο Καραμανλή τότε θα κάνουμε αναμόρφωση στον προϋπολογι-
σμό. Επίσης, εάν έχεις πιστοποιημένα έσοδα από το ΕΣΠΑ ή την
Περιφέρεια τότε το εντάσσεις το έργο. Το όραμα,επίσης,θα φαί-
νεται κυρίως από τις μελέτες θέλεις να πραγματοποιήσεις.Και

το  τεχνικό πρόγραμμα αυτής της διοίκησης έχει όραμα. Έχει
πολλές μελέτες που θα γίνουν ώριμες και θα μπουν στο τεχνικό
πρόγραμμα για ενταχθούν στη συνέχεια στον προϋπολογισμό
και να έλθουν τα χρήματα και να αυξήσουμε το μέρος του προ-
ϋπολογισμού.

Η απαλλαγή από τα τέλη των κατηγοριών που προανα-
φέρατε είναι κάτι που έχει υπολογιστεί στο σχέδιο του
προϋπολογισμού;
Το γενικότερο πάτημα που δίνει η αποκεντρωμένη όσον α-

φορά τις απαλλαγές, ιδιαίτερα στα τέλη είναι η απόρριψη. Το θέ-
μα είναι κατά πόσο είμαστε ικανοί να αποδείξουμε ότι είναι αυ-
τό εφικτό για τον δικό μας Δήμο και να καταφέρουμε να το προ-
χωρήσουμε.

Με την απαλλαγή θα υπάρχουν κάποια έσοδα που δεν
θα εισρεύσουν στο ταμείο του δήμου. Πως θα αντισταθ-
μίσετε τυχόν απώλειες;
Αυτό που ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι,σή-

μερα,ένας στους τρεις συνδημότες μας δεν πληρώνει δημοτικά
τέλη, αριθμός που προέκυψε από μια γρήγορη  ματιά που ρίξα-
με με τις υπηρεσίες , οι οποίες κάνουν πολύ καλή δουλειά και εί-
ναι ενημερωμένε. Επειδή όλοι είμαστε ίσοι, ως διοίκηση πι-
στεύουμε ότι πρέπει να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί. Κι
αυτό λογαριάζουμε να κάνουμε Έτσι μπορεί να υπάρξει μείωση
έως και μηδενισμός των τελών σε ευπαθείς ομάδες τις οποίες ό-
λοι τις έχουμε στο μυαλό.

Έσοδα όμως δεν είναι μόνο τα τέλη. Από πού αλλού θα
διεκδικήστε έσοδα;

Οι άλλες μορφές εσόδων είναι,κυρίως, από προγράμματα
που τρέχουν μέσα από το ΕΣΠΑ αλλά κι αυτά μπορούμε να τα χα-
ρακτηρίσουμε ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως ένα πρόγραμμα
για να κτιστεί ένα σχολείο και να φτιαχτούν οι υποδομές στον
Δήμο. Το καλύτερο για έναν Δήμο είναι να έχει έσοδα –έξοδα
μηδέν. Δηλαδή αυτό που εισπράττει να γυρνάει πίσω στον Δη-
μότη ,είτε ως υπηρεσία είτε ως υποδομές. Αυτό είναι το καλύ-
τερο που μπορεί να πετύχει μα διοίκηση. Άλλου τύπου έσοδα
που θα μπορούσε να έχει ο Δήμος είναι από τις μεγάλες εται-
ρείες  τις ΔΕΚΟ κυρίως ,χρήματα που διεκδικούμε βεβαίως για
να πληρώσουν και αυτοί την ανταποδοτικότητα που τους ανα-
λογεί. 

Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό; 
Είχε ξεκινήσει μια διαδικασία επί Φωτιάδη η οποία στη συ-

νέχεια ατόνησε. Έσοδα πάντως στον Δήμο δεν έχουν έλθει. Ε-
πίσης, πέραν του εξορθολογισμού των εξόδων, έσοδα μπορούν
να έλθουν και από την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
που είναι τεράστια. Αρκεί να μπει σε μία τάξη και να δημιουργη-
θεί μια μορφή ανάπτυξης που θα δώσει και θέσεις εργασίας. Βέ-
βαια έχουμε μείνει πίσω και στους ΚΑΠ όπου υπάρχει η γνωστή
καθυστέρηση που δεν έχουν αποδοθεί στους δήμους τα ανα-
μορφωμένα ποσά σύμφωνα με την απογραφή του 2011, απ΄ό-
που περιμένουμε γύρω στις 300.000 ευρώ. 

Συνοψίζοντας κ. Αφουξενίδη, τι πρέπει να περιμένουμε
ως δήμος το 2015;
Ξεκίνησε,ήδη,η προσπάθεια είσπραξης των δημοτικών τε-

λών από τους δημότες που,μέχρι σήμερα,δεν τα πλήρωναν.Ε-
φαρμόζουμε εξορθολογισμό εξόδων-εσόδων,όχι περιττές σπα-
τάλες.Προσδοκούμε στην έγκριση μελετών για να έρθουν χρή-
ματα που θα επενδυθούν σε έργα,δηλαδή, με ανταποδοτικό χα-
ρακτήρα και προσδοκούμε στην είσπραξη του αναμορφωμένου
ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

Τελικά μπορεί να είναι κανείς ευτυχής με τους κανόνες
και τα πολλά επίπεδα ελέγχου που υπάρχουν, πλέον,
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού; 
Προφανώς όχι κ.Χοχλάκη αλλά δουλειά μας είναι να πάμε τα

πράγματα μπροστά και θα τα πάμε. 

Θεόφιλος Αφουξενίδης

Ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός
του Δήμου Αχαρνών για το 2015 

Ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών απο-
φασίστηκε η πλήρης απαλλαγή από δημοτικά τέλη για:
1) Άπορες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως

6.000€ 
2) Ανάπηροι με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και ετήσιο

εισόδημα έως 10.000€
3) Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€ και

κύρια κατοικία έως 100τμ
4) Οικογένειες που και οι δύο σύζυγοι είναι μακροχρόνια

άνεργοι με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
5) Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€ 
6) Ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως

30.000€ αποφασίστηκε 50% μείωση των δημοτικών
τελών.

Η απόφαση πρόκειται να «πάει» στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση για ψήφιση και θα εφαρμοστεί αφού πρώτα ε-
γκριθεί. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
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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

Ρ
εαλιστικό, εφαρμόσιμο και, κυρίως, συνυφασμένο με
την σημερινή, αφυδατωμένη οικονομική συγκυρία εί-
ναι το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2015, ύψους
5.317.434 ευρώ, που ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το
δημοτικό συμβούλιο Ιλίου. Κύριο χαρακτηριστικό του

είναι οι επενδύσεις σε έργα που βελτιώνουν την εικόνα της πό-
λης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, οι συντηρήσεις στα ή-
δη υπάρχοντα καθώς και η σημαντική αύξηση στα κονδύλια για
έργα ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης. 

της Μένης Πιρπινιά

«Στο δήμο Ιλίου δε λέμε λόγια, δεν κομπορρημονούμε και δεν ε-
πιθυμούμε να διογκώσουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο στο τέ-
λος δε θα μπορεί να γίνει» τόνισε ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος, υπενθυ-
μίζοντας ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν είναι ιδιαίτερα θετικές
για την αυτοδιοίκηση.  «Το όχημα μπορεί να πέσει στο γκρεμό όταν
κάνεις τους υπολογισμούς σου και έρχεται το κράτος και σου κλέβει
χιλιάδες ευρώ. 749 χιλιάδες ευρώ μείον. Ποιος από εσάς, που λέτε
διάφορα σήμερα, έχει πιέσει να πάρουμε αυτά τα λεφτά;» διερωτή-
θηκε και ζήτησε από τους δημοτικούς σύμβουλους της αντιπολίτευ-
σης να μην ταυτίζονται με τα κόμματά τους, ούτε με την πολιτεία αλ-
λά να είναι με την πόλη και τους κατοίκους της.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τις αναπλά-
σεις και τους ποδηλατόδρομους που προβλέπει το Τεχνικό Πρό-
γραμμα τους χαρακτήρισε απαραίτητους, επεσήμανε ότι η κεντρι-
κή διοίκηση είναι υποχρεωμένη όταν μεταφέρει δραστηριότητες
στην αυτοδιοίκηση να μεταφέρει και τους αντίστοιχους πόρους, υ-
πενθύμισε ότι ο δήμος Ιλίου είναι ο πρώτος δήμος που έχει πιστο-
ποιημένες παιδικές χαρές, σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα συμ-
βασιοποιείται η γεωτεχνική μελέτη για το μετρό ενώ έχουν προσ-
διοριστεί οι στάσεις και οι σταθμοί και υπεραμύνθηκε της ανάγκης
να μη φυλλορροούν δεξιά και αριστερά τα οικονομικά αποθέματα
του δήμου που προορίζονται για την κοινωνική πολιτική. «Μη χαί-
ρεστε αν πάει κάτι στραβά, αντίθετα να αγωνίζεστε να γίνει, γιατί

ότι γίνεται είναι προς όφελος των πολιτών» κατέληξε ο κ. Ζενέτος.

Χαράλαμπος Καούκης, 
Δημοτική Ισοπολιτεία

«Το Τεχνικό Πρόγραμμα που αποτελεί το όραμα ενός δήμου έρχε-
ται στο ίδιο δημοτικό συμβούλιο με πολλά άλλα θέματα. Υποβιβάζε-
ται, θα έπρεπε να έρθει σε ξεχωριστή ημερήσια διάταξη. Δε θέλουμε
να συμμετέχουμε σε αυτό το θέατρο και απέχουμε από το συγκεκρι-
μένο θέμα». 

Κωνσταντίνος Κάβουρας, Συνεργασία
Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης

«Έπρεπε να υπάρξει διαδικασία διαβούλευσης με την αντιπολί-
τευση και τους κατοίκους πριν γραφτεί το Τεχνικό Πρόγραμμα. Το ύ-
ψιστο χρέος ενός δήμου είναι να απαντά στις ανάγκες των κατοίκων.
Όταν πνίγονται κάποιες περιοχές και βλέπουμε αναπλάσεις χώρων χι-
λιάδων ευρώ, χρειάζεται συζήτηση. Είναι υποβαθμισμένες οι πολιτι-
κές που έχουν σχέση με την κοινωνική πολιτική. Δεν προβλέπει τίπο-
τε για τους άστεγους. Το καταψηφίζουμε».

Σταυρούλα Τσίτσου, 
Λαική Συσπείρωση

«Προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα υποτάσσονται στις ο-
ρέξεις της κυβέρνησης και στην υπηρεσία των κερδών του κεφαλαί-

ου. Αντί να προσανατολιστεί το Τεχνικό Πρόγραμμα σε έργα προορι-
σμένα για τις λαϊκές ανάγκες , περιορίζεται σε συντηρήσεις των υ-
παρχόντων, ανακατασκευές δρόμων, πλατειών. Περιορίζεστε από την
κεντρική διοίκηση και επιβεβαιώνετε ότι ο δήμος βρίσκεται σε ένα α-
σφυκτικό νομικό και οικονομικό πλαίσιο. Να πάρετε μια απόφαση κό-
ντρα στην αντιλαϊκή πολιτική». 

Παναγιώτης Κουτσιανάς, Αριστερό Σχή-
μα Ιλίου

«Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός εντάσσονται στη γενι-
κότερη πολιτική της χώρας αλλά και εκείνων που το καταρτίζουν. Ει-
κονικός έως και επικοινωνιακός ο χαρακτήρας των έργων, τα μειωμέ-
να κονδύλια σκορπιούνται σε έργα βιτρίνας, στο φαίνεσθαι, σε ανα-
πλάσεις πλατειών, σε ποδηλατόδρομους.  Μόνο το 5,4% για όμβρια
και αποχέτευση δαπανήθηκε το 2013-2014. Έπρεπε να γίνουν οι
πλημμύρες για να αυξηθεί το κονδύλι για όμβρια και ύδρευση από
5,4% σε 16% του συνόλου των νέων έργων. Το καταψηφίζουμε»

Βασίλης Φεγγερός, 
Δημοτική Ισοπολιτεία

«Πρόκειται για Τεχνικό Πρόγραμμα της λύπης. Είμαι τόσα χρόνια
στα δημοτικά πράγματα και λυπάμαι που, μετά από τόσα χρόνια, βλέ-
πω ένα τέτοιο πρόγραμμα. Καμία αναφορά σε υπόγειο γκαράζ, μετρό,
ραδιοφωνία. Υπάρχουν δρόμοι στο Ίλιον που θυμίζουν δεκαετία του
’60 και δεν προβλέπεται τίποτα για αυτούς»

Στροφή στην ποιότητα και το ρεαλισμό για το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα
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Η 15έτη εμπειρία μας  στον καθαρισμό  αποτελεί 
εγγύηση της άριστης φροντίδας που απολαμβάνουν 
τα ρούχα και τα υφασμάτινα είδη του σπιτιού σας. 
Η διαδικασία που ακολουθούμε στηρίζεται στην 
εφαρμογή της εξειδικευμένης γνώσης μας σε 5 βήματα: 

1 - Διάγνωση: 
Με την παραλαβή των ρούχων σας ή των ειδών του σπιτιού σας, αναλύου-
με το είδος των λεκέδων και αξιολογούμε τυχόν βελτιώσεις που μπορούν
να γίνουν. Σας συμβουλεύουμε έπειτα για την κατάλληλη περιποίηση. 

2 - Ενίσχυση καθαρισμού: 
Ο καθαρισμός είναι μια συνολική δράση για όλο το ρούχο. Με τα προϊόντα
αφαίρεσης λεκέδων, η δράση εστιάζει σε συγκεκριμένα σημεία. Τα προϊό-
ντα μας είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις διάφορες ουσίες των λεκέδων, στο χρώμα και στο είδος του υφάσματος που περιποιείται. Έτσι, εάν είναι απαραί-
τητο, η ενίσχυση καθαρισμού βελτιστοποιεί στο μέγιστο δυνατό τη διαδικασία πλυσίματος ή καθαρισμού. 

3 - Καθαρισμός ή πλύσιμο: 
Χρησιμοποιούμε διαφορετικές τεχνικές καθαρισμού ανάλογα με το είδος του υφάσματος και τυχόν αξεσουάρ που μπορεί να έχει: υγρό καθάρισμα, πλύσι-
μο ή στεγνό καθάρισμα. Το στεγνό καθάρισμα, για παράδειγμα, ενδείκνυται περισσότερα για ευαίσθητα ή μάλλινα υφάσματα. 

4 - Σιδέρωμα: 
Μέριμνά μας είναι να σας επιστρέψουμε ένα ύφασμα με αψεγάδιαστο σιδέρωμα, χρησιμοποιώντας μια τεχνική που σέβεται τις ίνες και το ύφασμα. Βελτιώ-
νουμε διαρκώς τις τεχνικές μας τόσο ως προς την ποιότητα σιδερώματος των ειδών σας όσο και ως προς την εργονομία στην εργασία των υπαλλήλων μας. 

5 - Έλεγχος ποιότητας: 
Μετά το σιδέρωμα, αξιολογούμε την ποιότητα του καθαρισμού ή του πλυσίματος, καθώς επίσης και την ποιότητα του σιδερώματος, σύμφωνα με τα πιο υ-
ψηλά πρότυπα. Σας καλούμε άλλωστε να επαληθεύσετε την ποιότητα της υπηρεσίας μας όταν πάρετε στα χέρια σας το ρούχο σας.

Φιλική Αντιμετώπιση, Καινοτομία, Υπεροχή, Υπευθυνότητα 
Στο κατάστημά μας δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες καθαρισμού και σιδερώματος σε προσιτές τιμές και σε σύντομο χρονικό διά-
στημα. Επιθυμία μας είναι να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη χάρη σε καινοτόμες προσφορές, ποιοτικές υπηρεσίες και πλήρη κάλυψη για όλα τα υφα-
σμάτινα είδη του σπιτιού. Φροντίζουμε να ελέγχουμε τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον αναπτύσσοντας προληπτικά βιώσιμες και εναλλακτικές τεχνολογίες
στη θέση των παραδοσιακών μεθόδων. 

καθαρισμός χαλιών και φύλαξη

καθαρισμός δερμάτινων-βαφή

παράδοση και παραλαβή στο χώρο σας

3

3

3
Πίνδου 14 (έναντι 1ου δημοτικού σχολείου Άνω Λιοσίων)

Τηλ. 210 2484383 – 6937 025274

Από ιδίους πόρους οι αποζημιώσεις στους πλημμυροπαθείς
Μετά τις επιταγές για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση

των πλημμυροπαθών ύψους 586,94€ ανά νοικοκυριό που ο
Δήμος Ιλίου κάλυψε εξ αρχής από ιδίους πόρους, ξεκίνησε
με τον ίδιο τρόπο και την οικονομική ενίσχυση των πληγέ-
ντων για την αποκατάσταση μικροζημιών σε κατοικίες και
την αντικατάσταση οικοσκευής, ενώ μόλις τις προηγούμενες
ημέρες πιστώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το αντίστοι-
χο ποσό που αφορά μόνο το έκτακτο επίδομα των πλημμυρο-
παθών.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής ο Δήμος Ιλίου έχει δώσει 80 ε-
πιταγές των 586,94€ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και 81
επιταγές για την αντικατάσταση οικοσκευής και μικροζημιών σε
κατοικίες συνολικού ύψους 119.228€, οι οποίες κυμαίνονται από

1.174€ έως 5.869€, ανάλογα τα τετραγωνικά, τα μέλη της οικο-
γένειας και την κατάταξη των ζημιών της οικίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ιλίου και οι Υπηρεσίες του
λειτούργησαν άμεσα και εργάστηκαν νυχθημερόν από την πρώτη
στιγμή, με εννέα (9) κλιμάκια ελέγχου Μηχανικών της Τεχνικής
Υπηρεσίας και πέντε (5) ειδικά κλιμάκια Κοινωνικών Λειτουργών
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Τα κλιμάκια ελέγχου πραγ-
ματοποίησαν πλήρη και ακριβή καταγραφή κάθε περίπτωσης α-
νεξαιρέτως και έθεσαν στη διάθεση των εμπλεκόμενων για τις α-
ποζημιώσεις αρχών τους σχετικούς φακέλους, ενώ τα ειδικά κλι-
μάκια της Κοινωνικής Υπηρεσίας προσέφεραν στήριξη στις οικο-
γένειες που επλήγησαν και βοήθησαν στην επίλυση των προβλη-
μάτων που αντιμετώπισαν από τη θεομηνία.

Δημιουργία αίθουσας φιλαναγνωσίας
στο 3o δημοτικό σχολείο

Εργαστήρι φιλαναγνωσίας δημιουργή-
θηκε,φέτος, στο 3ο δημοτικό  σχολείο Ιλί-
ου, μια σύγχρονη αίθουσα ελκυστική για
τους μαθητές και εξοπλισμένη με τα απα-
ραίτητα μέσα. Ο σύλλογος διδασκόντων σε
συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κη-
δεμόνων εργάστηκαν για τη δημιουργία
του εργαστηρίου και συνεχίζουν να εργά-
ζονται για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθή-
κης του. Σκοπός της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου μας είναι η καλλιέρ-
γεια του πνεύματος φιλαναγνωσίας των μαθητών μας. Η εξοικείωσή τους με το λο-
γοτεχνικό βιβλίο, η ανάγνωσή του και η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με
αυτό αποτελούν τους επιμέρους στόχους μας. Θέλουμε η ώρα της φιλαναγνωσίας
να αποτελεί μια διαφορετική στιγμή στη σχολική ζωή μας. Μέσα σε αυτήν οι μαθη-
τές μας να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα με τη δημιουργικότητά τους, τις επι-
θυμίες και τις σκέψεις τους. Πηγή:Blog του σχολείου

Να μην αυξηθούν τα, ήδη μειωμένα, δημοτικά τέλη
για το 2015 σε καθαριότητα και φωτισμό, αποφάσισε το
δημοτικό συμβούλιο Ιλίου, σε μια προσπάθεια στήριξης
των οικογενειών της περιοχής που πλήττονται από την
κρίση. Το αποθεματικό που έχει εξασφαλίσει στο ταμείο
του δήμου η σφιχτή και συνετή διαχείριση των οικονομι-
κών, επιτρέπει στο δήμαρχο Νίκο Ζενέτο να συνεχίσει με
τους ίδιους όρους την ανταποδοτική πολιτική του στους
δημότες και να μην προχωρήσει σε καμία αύξηση.

Όπως τόνισε ο κ. Ζενέτος, το ύψος των δημοτικών τελών
έχει καθοριστεί με βάση τους υπολογισμούς των υπηρεσιών
και της διοίκησης για να υπάρχει μια καλή καθαριότητα. «Ο
δήμος Ιλίου είναι από τους πιο καθαρούς που υπάρχουν και
είναι ανδρεία να παραδέχεται κανείς τα αυταπόδεικτα» επε-
σήμανε, προσθέτοντας ότι διαθέτει τα μικρότερα τέλη (1,25
ανά τετραγωνικό για καθαριότητα και 0,09 για δημοτικό φω-
τισμό) συγκριτικά με άλλες περιοχές που έχουν παρόμοια έ-
κταση και πληθυσμό.

«Έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις από τη ΔΕΗ και
το πετρέλαιο. Η εισφορά στο Σύνδεσμο για τα απορρίμματα
είναι 1.700.000 το χρόνο. Πως θα βγουν όλα αυτά τα χρήμα-
τα;» διερωτήθηκε. Απαντώντας, εξάλλου, στο επιχείρημα της
αντιπολίτευσης να χρησιμοποιηθεί το πλεόνασμα που υπάρ-
χει στα ταμεία του δήμου για να μειωθούν και άλλο τα δημο-
τικά τέλη, ο δήμαρχος Ιλίου υπογράμμισε ότι το αποθεματι-
κό πρέπει να υπάρχει για να μπορεί ο δήμος να κάνει, μεταξύ
άλλων, κοινωνική πολιτική. «Θα βρεθούμε κατηγορούμενοι
για το γεγονός ότι  έχουμε 200.000 ευρώ πλεόνασμα από τα
ανταποδοτικά; Αν χρειαστεί να τα επενδύσουμε στο στόλο
μας που είναι γερασμένος λόγω των περικοπών» σημείωσε και
πρόσθεσε ότι η δημοτική αρχή έχει χειριστεί το θέμα των δη-
μοτικών τελών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τα μεγα-
λύτερα αποτελέσματα.

Να σημειωθεί ότι το πάγωμα των τελών στα ίδια επίπεδα,
καταψήφισαν η Αλληλέγγυα Πόλη, η Λαϊκή Συσπείρωση και το
Αριστερό Σχήμα Ιλίου.

Καμία αύξηση για τα δημοτικά τέλη στο Ίλιον
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Η
αυγή της νέας πενταετίας βρή-
κε το δήμο Ιλίου να γίνεται
πρωτοσέλιδο, με αφορμή τις
καταστροφικές πλημμύρες που
ενέσκηψαν στο λεκανοπέδιο

και σάρωσαν δήμους της Δυτικής Αττι-
κής. Ο δήμαρχος της πόλης Νίκος Ζενέτος
αντιμετώπισε την κατάσταση με αξιοθαύ-
μαστη ψυχραιμία. Κινητοποίησε δυνά-
μεις, άνοιξε τα ταμεία του δήμου για τους
πληγέντες, προέκρινε πρωτόγνωρες δια-
δικασίες, έδωσε καίριες λύσεις. Λίγες η-
μέρες μετά επιχειρεί για τη ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ
ένα μικρό απολογισμό, καταγράφει τις
προτεραιότητές του για τα επόμενα χρό-
νια, χαρακτηρίζει αυτονόητο το δικαίωμα
των πολιτών να απολαμβάνουν υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες και εξηγεί γιατί λει-
τουργεί το δήμο με τη λογική του καλού
οικογενειάρχη...

Συνέντευξη: 
Άννα Χοχλάκη – Μένη Πιρπινιά

Η νέα πενταετία βρήκε το δήμο Ιλίου
να αντιμετωπίζει πρόβλημα με πλημ-
μύρες. Γιατί υπήρξαν τόσο εκτεταμέ-
νες ζημιές στην πόλη σας; 
Να ξεκινήσουμε, κατ΄ αρχήν, από την α-

ξιολόγηση του καιρικού φαινομένου της
24ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τους ειδικούς,
ήταν η μεγαλύτερη καταιγίδα των τελευταί-
ων 50 ετών και ο όγκος του νερού που έπεσε
μέσα σε δύο ώρες ήταν ισοδύναμο με το νε-
ρό δύο μηνών. Στο Ίλιον συγκεκριμένα έπε-
σαν 14 εκατοστά βροχής, όταν η συνηθισμέ-
νη ποσότητα νερού είναι 5 εκατοστά, ακόμη
κι αν βρέχει όλη την ημέρα. Συνολικά δηλα-
δή, το Ίλιον δέχτηκε 140 τόνους νερού ανά
στρέμμα. Ποιο δίκτυο ομβρίων θα μπορούσε
να δεχθεί τέτοιον όγκο νερού;  

Έγινε λόγος, ωστόσο, για ακαθάριστα
φρεάτια και για μπαζωμένα ρέματα...
Για το δήμο Ιλίου δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε καλά τις ανά-
γκες της πόλης μας, τα φρεάτια καθαρίζο-
νται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνολικά
ή μεμονωμένα, με ανοικτή εργολαβία που έ-
χουμε, πολύ πριν από τις πλημμύρες, δίνο-
ντας βαρύτητα στα σημεία που εγκυμονούν
κίνδυνο πλημμυρών. Οι υπηρεσίες μας φρο-
ντίζουν για αυτό και βρίσκονται πάντοτε σε
εγρήγορση. Για να το ξεκαθαρίσουμε επίσης,
στο δήμο Ιλίου δεν υπάρχουν μπαζωμένα
ρέματα αλλά κλειστά διευθετημένα, όπως
φαίνεται και από τη μελέτη του ΑΣΔΑ που
εκπόνησε το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπερι-
βάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ποια έργα έχουν δρομολογηθεί και
γιατί δεν έχουν, ακόμη, ολοκληρωθεί;
Υπάρχει κάτι που εμπόδισε την ολο-
κλήρωσή τους;
Σε ότι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα

που πραγματοποιούνται στην πόλη, εντός
του 2015 πρόκειται να ολοκληρωθούν σημα-
ντικά έργα που θα συμβάλλουν στην αντι-

πλημμυρική θωράκι-
ση της πόλης, όπως η
διευθέτηση του ρέ-
ματος Εσχατιάς, από
την πλατεία Ιλίου έ-
ως τη συμβολή του α-
γωγού Ευπυρίδων, έ-
να πολύ σημαντικό
και μεγάλο έργο προ-
ϋπολογισμού €
83.700.000 έργο το
οποίο εκτελείται από
το ΥΠΟΜΕΔΙ. Αυτό
που θα διεκδικήσου-
με είναι η επίσπευση
και η άμεση ολοκλή-
ρωση του έργου της
διευθέτησης του ρέ-
ματος Εσχατιάς, από
τον Κόμβο Ιλίου
(πλατεία «Καπετάν Ζαχαριά») έως τη συμ-
βολή του ρέματος με τον αγωγό της Λεωφ.
Ανδρέα Παπανδρέου (πρώην Αλφειό ποτα-
μό), όπου έχει σταματήσει λόγω εμπλοκών
μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και του ε-
γκατεστημένου εργολάβου, το οποίο αν είχε
προχωρήσει και είχε κατασκευαστεί το α-
ντλιοστάσιο που προβλέπεται, τα προβλή-
ματα της 24ης Οκτωβρίου θα ήταν μικρότε-
ρης κλίμακας. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση
της διευθέτησης του ρέματος δημιουργείται
αναγκαιότητα για την κατασκευή δικτύου
ομβρίων υδάτων της ευρύτερης περιοχής,
καθώς επίσης και ποικίλων παρεμβάσεων, σε
διάφορα σημεία της πόλης, για την αντι-
πλημμυρική προστασία του δήμου, τα οποία
θα πρέπει να κατασκευαστούν άμεσα σε συ-
νεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ακόμα, η κατασκευή αγωγού ομβρίων υ-
δάτων της οδού Καλπακίου, ένα έργο προϋ-

π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
3.015.000 ευρώ το ο-
ποίο υλοποιείται από
την Περιφέρεια Αττι-
κής και θα συμβάλει
σημαντικά στην αντι-
πλημμυρική θωράκιση
της περιοχής. Αυτό το
έργο αν είχε προχω-
ρήσει λίγα μέτρα ακό-
μη, θα υπήρχε απο-
συμφόρηση του όγκου
του νερού που έπληξε
την ευρύτερη περιο-
χή. Και θα είχε ήδη
προχωρήσει αν δεν υ-
πήρχε η εμπλοκή της
Αρχαιολογικής Υπηρε-
σίας στην οδό Επτανή-
σου, λόγω κάποιων

ευρημάτων που έπρεπε να εξεταστούν.

Τι πρέπει να γίνει για να μην επαναλη-
φθούν τέτοια φαινόμενα, ποιες είναι
οι ενέργειες του δήμου και τι περιμέ-
νετε από την πολιτεία;
Κατ΄ αρχήν, θα σας πω, ότι προχωράμε

άμεσα στην εκπόνηση μελέτης  για την αντι-
πλημμυρική προστασία της περιοχής Ζωοδό-
χου Πηγής. Από την πλευρά μας, θα πιέσου-
με για την ολοκλήρωση των έργων που αφο-
ρούν την αντιπλημμυρική θωράκιση της πό-
λης. Για τη διαχείριση των ομβρίων της Δυ-
τικής Αθήνας, όμως, επιβάλλεται μια κεντρι-
κή στρατηγική και ένας αποφασιστικός σχε-
διασμός τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περι-
φερειακό επίπεδο. Θέλω να σας αναφέρω, ό-
τι ο δήμος μας έχει ένα τεράστιο δίκτυο α-
γωγών ομβρίων και επίσης, να ξεκαθαρίσου-
με ότι οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού έχουν τη δυνατό-

τητα να κατασκευάσουν μόνο τα εσωτερικά
δίκτυα διαμέτρου έως Φ800mm, από εκεί και
πάνω την αρμοδιότητα έχουν η Περιφέρεια
και το αρμόδιο Υπουργείο.

Ήσασταν ο πρώτος δήμος που ενήργη-
σε άμεσα, προσφέροντας το επίδομα
βοήθειας των 586 ευρώ από το ταμείο
του. Η απόφαση, αυτή, έχει σχέση με
τον τρόπο που επιδιώκετε τη λειτουρ-
γία του δήμου; Έχει σχέση με την αυ-
τονομία που πρέπει να διαθέτει κάθε
ΟΤΑ; 
Η απόφαση αυτή, όπως και κάθε απόφα-

ση που λαμβάνουμε ως διοίκηση, έχει ως
πρώτη προτεραιότητα τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του. Συνεπώς, δεν θα μπορούσαμε
να ενεργήσουμε διαφορετικά. Δώσαμε άμε-
σα, από ιδίους πόρους, την έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση των πλημμυροπαθών, τα
586,94€ που προβλέπονται από το νόμο ανά
νοικοκυριό και καλύπτουμε με τον ίδιο τρό-
πο την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων
για την αποκατάσταση μικροζημιών σε κα-
τοικίες και την αντικατάσταση οικοσκευής
με ποσό από 1.174 ευρώ έως 5.869 ευρώ, ε-
πειδή οι πολίτες βρέθηκαν σε ανάγκη και
γιατί είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε,
εφαρμόζοντας μια χρηστή και νοικοκυρεμέ-
νη διαχείριση, η οποία μας εξασφαλίζει ένα
ταμειακό υπόλοιπο και μας επιτρέπει να α-
ντιμετωπίζουμε τα απρόοπτα που μπορεί να
συμβούν.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για
αυτή τη θητεία; Σε ποια θέματα σκο-
πεύετε να δώσετε έμφαση;
Σας είπα και πριν, προτεραιότητα για ε-

μάς έχει ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Πι-
στεύουμε ότι μια Διοίκηση για να είναι απο-
τελεσματική και να μπορεί να εξυπηρετήσει
το ρόλο της ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει
να είναι ανθρωποκεντρική. Θεωρούμε αυτο-
νόητο το δικαίωμα των πολιτών να απολαμ-
βάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να
διαβιώνουν σε μια πόλη η οποία είναι λει-
τουργική, σύγχρονη και ταυτόχρονα ανθρώ-
πινη. Κάνουμε ότι είναι δυνατόν για επιτύ-
χουμε αυτό το στόχο και για εμάς οι πολίτες
έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Για το λόγο
αυτό, κάθε τομέας της ζωής στην πόλη είναι
σημαντικός για εμάς. Φυσικά, στις πρώτες
προτεραιότητές μας είναι η Κοινωνική Πολι-
τική και στόχος μας είναι η διαρκής ενίσχυ-
ση της «Κοινωνικής Ομπρέλας» που έχουμε
δημιουργήσει για την ανακούφιση των αδυ-
νάτων, καθώς και η ενδυνάμωση της κοινω-
νικής συνοχής και αλληλεγγύης, προκειμέ-
νου οι συμπολίτες μας να μην νιώθουν μόνοι
τους στο πρόβλημα. Οι καλά οργανωμένες
κοινωνικές δομές του Δήμου Ιλίου, λειτουρ-
γούν με γνώμονα την πάγια αρχή μας «κανέ-
νας μόνος του στο Ίλιον».

Πρόσφατα αποφασίσατε να διατηρή-
σετε τα δημοτικά τέλη καθαριότητας
και φωτισμού στα ίδια επίπεδα. Ωστό-
σο, η αντιπολίτευση ζήτησε να χρησι-

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

«Ένας δήμος για να είναι αποτελεσματικός
πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικός...»

”

Εφαρμόζουμε μια χρηστή
και νοικοκυρεμένη 

διαχείριση, η οποία μας
εξασφαλίζει ένα ταμειακό 
υπόλοιπο και μας επιτρέπει

να αντιμετωπίζουμε
τα απρόοπτα που μπορεί
να συμβούν στο δήμο
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μοποιήσετε μέρος του πλεονάσματος
που υπάρχει στα ταμεία του δήμου,
για να μειωθούν και άλλο. Γιατί δεν το
κάνετε, κ. δήμαρχε;
Ο τομέας της καθαριότητας είναι και αυ-

τός πολύ σημαντικός για την ζωή στην πόλη,
για το λόγο αυτό βρίσκεται, επίσης, στις
προτεραιότητές μας. Πράγματι, μετά το
διαρκές πάγωμα των δημοτικών τελών, τα
τελευταία χρόνια, το 2013 προχωρήσαμε
στη μείωσή τους κατά 2,5% σε όλες τις κα-
τοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους,
χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των υ-
πηρεσιών και της καθαριότητας. Με αποφά-
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου, η μείωση
αυτή παρέμεινε στα ίδια επίπεδα το 2014
και θα διατηρηθεί και για το 2015, με τη δέ-
σμευση ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα
παραμείνουν στο σημερινό υψηλό επίπεδο.
Με ρωτάτε, λοιπόν, γιατί δεν χρησιμοποιού-
με τα χρήματα που έχουμε για να μειώσουμε
ακόμη περισσότερο τα δημοτικά τέλη.  Θα
σας πω ότι, γενικότερα, δεχόμαστε διαρκώς
προτάσεις για τη χρήση αυτών των χρημά-
των σε διάφορα ζητήματα, τα οποία ομολο-
γώ ότι μας έχουν απασχολήσει και πολλά α-
πό αυτά είναι πολύ σοβαρά. 

Αφενός όμως, πρέπει να ενεργούμε  στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων μας ως ΟΤΑ, αφε-
τέρου ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανό-
μαστε τη διοίκηση ενός Δήμου και τη διαχεί-
ριση της οικονομίας στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, δεν διαφέρει από την αντίληψη που έ-
χει ένας καλός οικογενειάρχης για την οικο-
γένειά του και τη διαχείριση της οικιακής οι-
κονομίας. Δηλαδή, διοίκηση με χρηστή και
νοικοκυρεμένη διαχείριση, με διαφάνεια,

ρεαλιστικό προ-
γραμματισμό, α-
ξιοποιώντας κάθε
ευρώ που μπαίνει
στο ταμείο, φρο-
ντίζοντας να έχει
στην άκρη χρήμα-
τα για να αντιμε-
τωπίσει μια δύσκο-
λη στιγμή. Και δύ-
σκολες στιγμές έ-
χουμε αντιμετωπί-
σει αρκετές φορές.
Αυτός ο τρόπος
διαχείρισης μας
φέρνει σε πλεονε-
κτική θέση, αφού
το ισχυρό ταμεια-
κό υπόλοιπο μας
δίνει τη δυνατότη-
τα να επικεντρω-
θούμε στα προ-
βλήματα των πολι-
τών και να αντιμε-
τωπίσουμε κάθε απρόοπτο που μπορεί να α-
νακύψει με αξιοπρέπεια, νηφαλιότητα και
ταχύτητα, όπως έγινε για παράδειγμα και
στις πρόσφατες πλημμύρες. 

Που εντοπίζονται τα σημαντικότερα
προβλήματα, όσον αφορά στη συγκοι-
νωνία στο δήμο Ιλίου; Τα έχετε εκθέ-
σει στους αρμόδιους φορείς; Έχετε
προχωρήσει σε κάποιες βελτιώσεις ως
δήμος;
Κοιτάξτε, οι συγκοινωνίες αποτελούν

κοινωνικό αγαθό και πρέπει όλοι οι πολίτες

να εξυπηρετού-
νται. Έχουμε μια
μακρά επικοινωνία
με τους υπεύθυ-
νους, τόσο με κατ’
ιδίαν συναντήσεις
όσο και με επιστο-
λές, αφενός για
την πύκνωση των
δρομολογίων, α-
φετέρου για την ε-
πέκταση των λεω-
φορειακών γραμ-
μών και γενικότε-
ρα για τον ορθότε-
ρο σχεδιασμό τους
με στόχο την εξυ-
πηρέτηση της πό-
λης. Κατ΄ αρχήν,
όσον αφορά στο
ΜΕΤΡΟ, άνοιξε ο-
ριστικά πλέον ο
δρόμος για να έρ-
θει στο Ίλιον, μετά

και από τις συντονισμένες αλλά και δυναμι-
κές προσπάθειες της δημοτικής αρχής. Στο
νέο σχεδιασμό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., τα
προσεχή χρόνια, προβλέπονται τρεις σταθ-
μοί που θα συνδέουν την πόλη μας με το
μεγαλύτερο ποσοστό του λεκανοπεδίου: έ-
νας σταθμός στη συμβολή των οδών Θηβών
και Καππαδοκίας, ένας στη συμβολή των ο-
δών Θηβών και Ελαιών και ο τερματικός
σταθμός στη συμβολή των οδών Αγίου Νι-
κολάου και Παραμυθιάς. Επίσης, τοποθε-
τήσαμε 6.707 νέες πληροφοριακές πινακί-
δες και πινακίδες ονοματοθεσίας σε όλους

τους δρόμους του Δήμου αντικαθιστώντας
τις παλαιές. 

Αν δεν κάνουμε λάθος, εκπονείτε και
κάποια συγκοινωνιακή μελέτη για το
δήμο...
Όχι δεν κάνετε λάθος και πράγματι, προ-

χωράμε στην εκπόνηση συγκοινωνιακής με-
λέτης προϋπολογισμού € 60.000, η οποία θα
υλοποιηθεί με χρηματοδότηση του προ-
γράμματος «Εξοικονομώ» εντός του 2015.
Είναι σημαντικό για εμάς να αντιμετωπίζου-
με τα προβλήματα μετακίνησης των κατοί-
κων του Δήμου μας.

Ποιο πρόβλημα υπάρχει και δεν μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε το κολυμ-
βητήριο στο Εθνικό Κέντρο Αποκατά-
στασης Αναπήρων και γιατί προχωρά-
τε σε προγραμματική σύμβαση με το
δήμο Φυλής; 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στη

χρήση του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέ-
ντρου Αποκατάστασης ήταν πολλά. Προτεί-
ναμε, ωστόσο, στο Διοικητή του Κέντρου
μια διμερή σύμβαση με τον Δήμο Ιλίου και
ζητήσαμε τον προϋπολογισμό της, ο οποίος
ακόμα δεν μας έχει γνωστοποιηθεί. Επειδή,
όμως, οι ανάγκες των δημοτών μας είναι
πολλές και πρέπει να  ικανοποιηθούν, ήδη α-
πό τον Αύγουστο είχαμε μια πρώτη επαφή με
το δήμο Φυλής για τη χρήση του κολυμβητη-
ρίου. Μετά την καθυστέρηση της απάντησης
από το ΕΚΑ, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου, προχωράμε
σε προγραμματική σύμβαση με το δήμο Φυ-
λής. 

”

O τρόπος με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε τη

διοίκηση ενός Δήμου και τη
διαχείριση της οικονομίας
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,

δεν διαφέρει από την
αντίληψη που έχει ένας
καλός οικογενειάρχης
για την οικογένειά του
και τη διαχείριση της
οικιακής οικονομίας
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Η
Πολιτική Προστασία του δήμου Αχαρνών αποτέ-
λεσε τη δύναμη κρούσης στις πρόσφατες πλημ-
μύρες.Η άμεση κινητοποίησή της και οι συντονι-
σμένες ενέργειες τόσο στον απεγκλωβισμό οδη-
γού,στην οδό Παγκάλου, όσο και σε άλλες περι-

πτώσεις στάθηκε η αφορμή γι΄αυτή τη συνέντευξη με τον
πολιτικό της προϊστάμενο,Αντιδήμαρχο Αναστάσιο Χίο.

Της Άννας Χοχλάκη

Η Πολιτική Προστασία αποτελεί,αποδεδειγμένα, μια ξεχωρι-
στή υπηρεσία για τον εκάστοτε δήμο. Είναι ο μηχανισμός ά-
μυνας του δήμου απέναντι στα καταστροφικά φαινόμενα...
Πράγματι κ.Χοχλάκη, η Πολιτική Προστασία του δήμου μας ενερ-

γοποιήθηκε, από την πρώτη στιγμή,με την έναρξη των ακραίων καιρι-
κών φαινομένων.Με τις παρεμβάσεις της έδωσε λύση σε πολλές περι-
πτώσεις, όπως στον απεγκλωβισμό του οδηγού,στην οδό Παγκάλου.
Όλο το βράδυ έκανε αντλήσεις νερών από τα υπόγεια και συμμετείχε,
ενεργά, σ΄όλες τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στον δήμο.Δεν
πρόκειται,λοιπόν,για μια υπηρεσία αλλά για ένα όργανο άμεσης επέμ-
βασης.   

Θεωρείτε ότι στις πρόσφατες πλημμύρες λειτούργησε στο μέ-
γιστο βαθμό;
Λειτούργησε περισσότερο απ΄όσο προβλέπεται.Οι εργαζόμενοι

στην Πολιτική Προστασία δούλευαν,ασταμάτητα,για πολλά εικοσιτε-
τράωρα.Ακόμα και όταν είχαν εξομαλυνθεί τα πράγματα για κάποιες
άλλες υπηρεσίες. Έχουμε συστήσει ένα συντονιστικό όργανο το οποίο
καθορίζει τις διάφορες ενέργειες και προτείνει λύσεις. Επίσης,στο συ-
ντονιστικό φροντίσαμε να συνυπάρχουν εργαζόμενοι από διάφορες υ-
πηρεσίες (Πολιτική προστασία, τεχνική υπηρεσία,στόλο,καθαριότητα
και διοίκηση) προκειμένου να συνδυάσουμε τους τομείς που χρειάζε-

ται να συνεργαστούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ως υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας θεωρείτε ότι υπάρ-
χουν περιθώρια βελτίωσης;
Στόχος είναι ν΄αναβαθμίσουμε την Πολιτική Προστασία της πόλης

σε όλα τα επίπεδα. Σε συνδυασμό με την ευαισθησία του δημάρχου σ’
αυτά τα θέματα σκοπεύουμε μέσα από ένα επιχειρησιακό σχέδιο που
περιλαμβάνει τα αντιπλημμυρικά έργα,υποδομές αλλά και υλικοτεχνι-
κή υποστήριξη να ενισχύσουμε την προστασία του δήμου. Η  ύπαρξη

ενός αποτελεσματικού συστήματος Πολιτικής Προστασίας της τοπικής.
κοινωνίας αποτελεί για κάθε Δήμο μια λειτουργία αυξημένης σημασίας

Σ΄αυτό το σημείο θέλω ν΄αναφερθώ στη σημαντική συμβολή
των εμπλεκόμενων υπαλλήλων που προέρχονται από τις υπηρεσίες
Πολιτικής Προστασίας, τεχνικών θεμάτων, καθαριότητας,στόλου και
διοίκησης. Ως πολιτικά προϊστάμενος του τομέα θέλω να τους ευχα-
ριστήσω για την ακατάπαυστη προσπάθεια, για τη θετική συνεργασία
και για την πίστη που διαθέτουν στις ικανότητες της Πολιτικής Προ-
στασίας.

Αναστάσιος Χίος

«Δύναμη κρούσης για τον δήμο Αχαρνών
η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας»
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Πνευματικό Κέντρο απέκτησε η Ζωφριά

Τ
ο δικό τους χώρο, όπου θα πραγμα-
τοποιούν τις εκδηλώσεις τους και
θα συγκεντρώνονται συχνά, έχουν
πλέον οι ενορίτες της Ζωφριάς. Το
Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν Αγίου

Γεωργίου, όνειρο δεκαετιών για την περιο-
χή, μπορεί να απέχει ως χώρος από τις αρ-
χικές φιλοδοξίες των κατοίκων της αλλά α-
ποτελεί πλέον πραγματικότητα και έναν
πόλο έλξης γύρω από τον οποίο θα χτυπά ο
σφυγμός της συνοικίας...

Της Μένης Πιρπινιά

Τις πρώτες φροντίδες των γυναικών της ενο-
ρίας δέχεται ήδη το Πνευματικό Κέντρου του να-
ού, το οποίο εγκαινιάστηκε την περασμένη Κυρια-
κή, από το Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, τον πρώην δήμαρχο
Δημήτρη Μπουραίμη και τον αντιδήμαρχο Φυλής
Δημήτρη Καμπόλη. Η υλοποίησή του επιτεύχθηκε
χάρη στην πίεση που άσκησε ο ιερέας του Ναού,
πατέρας Ιγνάτιος και την πολύτιμη συνδρομή του
δήμου Φυλής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πατέρας
Ιγνάτιος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον πρώην δήμαρ-
χο Δημήτρη Μπουραίμη αλλά και τα μέλη της διοί-
κησης του για τις προσπάθειες που κατέβαλαν
προκειμένου να ξεπεράσουν τις πολυδαίδαλες
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επίσης, ευχαρίστη-
σε τον αρχιτέκτονα - μηχανικό Σωτήρη Μπουραί-
μη για την πολύτιμη προσφορά του στις διαδικα-
σίες έκδοσης οικοδομικής άδειας και την επίβλε-
ψη, τη σημερινή δημοτική αρχή που παραχώρησε
τις πλάκες για την επίστρωση του προαύλιο χώρου
καθώς και όλους όσοι συνέδραμαν στην προσπά-
θεια. Τα εγκαίνια του Πνευματικού Κέντρου γιορ-
τάστηκαν δεόντως μεσημέρι και βράδυ με μουσι-
κό πρόγραμμα από τη χορωδία της εκκλησίας αλλά
και παιδιά της περιοχής που διαθέτουν καταπλη-
κτικές φωνές και πολύ ταλέντο.

«Σημειολογικές και
πρωτόγνωρες διαδικα-
σίες...»

Εξαιρετικά δύσκολη, χρονοβόρα αλλά και
πρωτόγνωρη αποδείχθηκε η προσπάθεια υλοποί-
ησης του Πνευματικού Κέντρου στη Ζωφριά, εξαι-
τίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαι-
τούνταν αλλά και του γεγονότος ότι η υλοποίηση
έργων της εκκλησίας γίνεται με βάση το εκκλησια-
στικό δημοσιονομικό δίκαιο. Γι΄ αυτό και η δημι-
ουργία του αποτελεί ζήτημα με ιδιαίτερη σημασία
για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. 

«Είναι κάτι, σημειολογικά πρωτόγνωρο, γιατί
για πρώτη φορά ο δήμος προχώρησε σε ένα δημο-
τικό έργο, επίσημα και νομότυπα, για λογαριασμό
της εκκλησίας» τονίζει ο Δημήτρης Μπουραίμης.
Ο ίδιος, άλλωστε, ως δήμαρχος του πρώην δήμου
Φυλής είχε επισημάνει - από την πρώτη κιόλας ε-
παφή τους -  στον Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα την

ανάγκη ύπαρξης νομικού πλαισίου για τη σύναψη
προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ δήμου και
εκκλησίας. Με βάση αυτές ο δήμος θα μπορεί να
χρηματοδοτεί και η εκκλησία θα μπορεί να υλο-
ποιεί στηριζόμενη στο εκκλησιαστικό καθεστώς. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο παρελθόν η Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση δεν ενέκρινε χρηματοδότη-
ση έργου για τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στη Φυλή, παρά το γεγονός ότι υπήρχε προ-
γραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Η αιτιολογία ήταν πως δεν μπορούσε να δεσμεύ-
σει την εκκλησία να υλοποιήσει τις δημοπρατήσεις
με βάση το νόμο περί δημοπρατήσεων των δήμων. 

«Η  συγκεκριμένη απόρριψη μας προβλημάτισε
και μας καθυστέρησε αλλά παρόλα αυτά το τολμή-
σαμε και προχωρήσαμε σε ένα δημοτικό έργο μέσα
στα αποδεκτά όρια» προσθέτει ο πρώην δήμαρχος. 

Ιστορικό και δυσκολίες
υλοποίησης του έργου

Το οικόπεδο, στο οποίο στεγάζεται σήμερα το
Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ζω-
φριάς, ανήκει στην εκκλησία και το είχε παραχω-
ρήσει ο πρώην δήμαρχος Νίκος Παπαδήμας.  

Ύστερα από σχετικό αίτημα του ιερέα του Να-
ού και των ενοριτών, ο Δημήτρης Μπουραίμης

προχώρησε τις μελέτες που απαιτούνταν. Τις δια-
δικασίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας και ε-
πίβλεψης ανέλαβαν, χωρίς καμία οικονομική απο-
λαβή, ο Σωτήρης Μπουραίμης και ο Άγγελος Λιό-
σης. Το Δεκέμβριο του 2012 δόθηκε η πρώτη ά-
δεια από την αρχαιολογική υπηρεσία και τον Ιού-
λιο του 2013, εκδόθηκε η τελική οικοδομική άδεια
– είναι δε, από τα λίγα κτίρια που διαθέτουν άδεια
στην περιοχή. Το έργο θεμελιώθηκε τον Απρίλιο
του 2014, οπότε έγινε η σκυροδέτηση ενώ λίγο
αργότερα μεταφέρθηκαν εκεί οι οικίσκοι του δή-
μου, η ενοποίηση των οποίων αποτέλεσε και το
δυσκολότερο κομμάτι του έργου.

«Οι οικίσκοι ήταν αυτόνομοι και χρειάστηκε ε-
νοποίηση της τοιχοποιίας τους με αδιατάρακτη
κοπή και ενίσχυση, προκειμένου να μην επηρεα-
στεί βίαια η κατασκευή. Εκεί εντοπίστηκε η μεγα-
λύτερη δυσκολία, καθώς οι οικίσκοι έπρεπε να
χρησιμοποιηθούν ως ενιαίοι χώροι και, επιπλέον,
αυτό έπρεπε να γίνει άμεσα και οικονομικά» επι-
σημαίνει ο Σωτήρης Μπουραίμης.  Το έργο τελείω-
σε, επί θητείας Δημήτρη Μπουραίμη ενώ τις πλά-
κες για να στρωθεί τμήμα του προαύλιου χώρου,
πρόσφερε η διοίκηση του Χρήστου Παππού. Αξί-
ζει να σημειωθεί, ότι το Πνευματικό Κέντρο δια-
θέτει άδεια και για φυσικό αέριο ενώ ο χώρος που
απομένει στην πίσω πλευρά, δίνει τη δυνατότητα
για τη δημιουργία ενός μικρού κήπου. 

Καταγγελία όταν έπεφταν τα μπετά...
Δέκτης καταγγελίας για παράνομες εργασίες, όταν έπεφταν τα μπετά στο Πνευματικό

Κέντρο της Ζωφριάς έγινε η αστυνομία των Άνω Λιοσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, συ-
γκεκριμένος υπάλληλος του δήμου,  τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα, αναφέροντας μά-
λιστα και το όνομά του, και κατήγγειλε ότι το έργο δεν είχε άδεια. Ο ίδιος εθεάθη (συ-
μπτωματικά;) στην περιοχή να φωτογραφίζει τις εργασίες, λίγο πριν και λίγο μετά την έ-
λευση των ανδρών του αστυνομικού τμήματος.

Φυσικά, οι καταγγελίες δεν έπεσαν στα μπετά αλλά στο... κενό, καθώς οι επιβλέποντες
μηχανικοί έδειξαν την άδεια του έργου και ο εν λόγω υπάλληλος έπεσε στα... μαλακά, κερ-
δίζοντας - λίγο αργότερα - επάξια μια θέση στο πάνθεον των στελεχών του δήμου...

Μοίρασε δέκα τόνους φρούτα ο σύλλογος Τριτέκνων Φυλής Διανομή μήλων από την «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής»
Δέκα τόνους φρούτα συγκέντρωσε και διέ-

νειμε στα μέλη και τους δικαιούχους του, ο
σύλλογος Τριτέκνων Φυλής. Επί τρεις ημέρες
τα μέλη του ΔΣ παρέδιδαν τα φρούτα σε πολί-
τες που έρχονταν στα γραφεία του συλλόγου.

O σύλλογος Τριτέκνων κατάφερε, ύστερα από
μια σειρά πιστοποιήσεων, να βγάλει άδεια από το
υπουργείο Ανάπτυξης και την αποκεντρωμένη δι-
οίκηση, προκειμένου να μπορεί να διανέμει νόμι-
μα φρούτα στους τρίτεκνους της περιοχής.  Όπως
τονίζει η πρόεδρος του συλλόγου Κλέλια Βαρβαρί-
γου, οι προσπάθειες εντατικοποιήθηκαν από τον
Ιούλιο του 2014 και «σήμερα μπορούμε με ικανο-

ποίηση πως αυτές οι προσπάθειες άξιζαν το κόπο.
Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να τροφοδο-
τούμε τα μέλη του συλλόγου, με υλικά αγαθά, για
τα οποία δε θα χρειάζεται κάθε φορά να ανησυ-
χούμε, αν θα δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλη-
μα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο γραμματέας του
συλλόγου Δημήτρης Βασιλείου, σημειώνει ότι όλοι
οι σύλλογοι της περιοχής πρέπει να παραμένουν ε-
νωμένοι και να βοηθά ο ένας τον άλλον και προ-
σθέτει: «Το ίδιο οφείλουν να κάνουν οι πολιτικοί
παράγοντες και οι δημοτικές αρχές, γιατί στην ου-
σία όλοι εμείς παράγουμε έργο που θα έπρεπε να
κάνουν εκείνοι».

Δεκάδες κιβώτια με μήλα διανέμει στους δικαιούχους της η «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολι-
τών Φυλής». Πρόκειται για μια ακόμα διανομή προϊόντων, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από
έναν σύλλογο που, αν και σχετικά νέος, έχει εκπλήξει με τις πρωτοβουλίες του και έχει επιδείξει μια
αξιοθαύμαστη δραστηριότητα αλληλεγγύης στους κατοίκους του δήμου. Για δεύτερη φορά η οργά-
νωση «Αλληλεγγύη για όλους» προχώρησε στη διάθεση μήλων στις δομές της – μια από τις οποίες
είναι και η «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής» - ενώ για πρώτη φορά διέθεσε ποσότητες
φρούτων στην Περιφέρεια και στους δήμους (μεταξύ αυτών και στο δήμο Φυλής) προκειμένου να τα
μοιράσουν και σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.  Τα μέλη της «Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Φυλής»
έκαναν ένα αγώνα δρόμου προκειμένου να ενημερώσουν και να διανείμουν τα φρούτα στους δικαι-
ούχους της δομής τους. Παράλληλα, όπως τονίζει η συντονίστρια Γεωργία Γούλα, συνεχίζονται οι
προσπάθειες, «με τη βοήθεια όλων να εξοικονομήσουμε τρόφιμα καθώς και άλλα είδη που είναι δύ-
σκολο να προμηθευτεί μια οικογένεια και να τα διαθέσουμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεν
είναι εύκολο αλλά το παλεύουμε και αισιοδοξούμε...»
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Όλα τα προϊόντα παραγωγής μας:
Καφές - Σφολιάτα - Σάντουιτς - Ψωμί - Γλυκό - Παγωτό

• Λ. Καραμανλή 137, Αχαρνές - Τηλ.: 216 700 4078-9
• Αχαρνών & Αιγαίου Πελάγους (κολυμβητήριο), A. Λιόσια - Τηλ.: 210 2482 272

www.iipirotikopelexas.gr - email: ipirotic@otenet.gr

• Λ. Φυλής 188, Α. Λιόσια - Τηλ.: 210 2486 702
• Κεντρικό: Μενεξέδων 19, Α. Λιόσια - Τηλ.: 210 2480 600

ΣουβλακοΤεχνείο
Δύο χρόνια «Σταθερή
αξία»... στο σουβλάκι

Ένα ψητοπωλείο που έχει κερδίσει την ε-
μπιστοσύνη των Αχαρνών και των Θρακομα-
κεδόνων, αποτελώντας –εδώ και δύο χρόνια-
σταθερό προορισμό για all day απόλαυση του
κρέατος. Και δεν είναι τυχαίο...

Είναι θέμα υψηλών standards και επιμονής
στην ποιότητα, γι’ αυτό εδώ και δύο χρόνια το
Σουβλακοτεχνείο αποτελεί σήμα κατατεθέν
τόσο για το σουβλάκι όσο και για την ποικιλία
κρέατος που προσφέρει. Το κατάστημα χαρα-
κτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα υλικών
και το σταθερά ευγενικό και ταχύτατο σέρβις, όπως αρμόζει σε μια επιχείρηση που έχει
επενδύσει στην εμπιστοσύνη των πελατών. Εκείνοι, με τη σειρά τους, ανταποδίσουν έχο-
ντας δώσει «ψήφο εμπιστοσύνης» στο μαγαζί που έκανε το Σουβλάκι...Τέχνη.
Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 117 • ΤΗΛ.: 210 2435935 - 210 2435936 - 6973204030 (What’s Up)

Deja vu... γιατί θα
το ξαναζήσετε μόνο σε εμάς!

Ένας καινούριος χώρος, αφιερωμένος στην ομορφιά
και την φροντίδα, δημιουργήθηκε στο κέντρο των Άνω
Λιοσίων. Στο Deja vu, κάθε επίσκεψη είναι μοναδική ενώ
η Φωτεινή και η Ειρήνη έχουν φροντίσει με αξιοζήλευτο
μεράκι και την παραμικρή λεπτομέρεια,
προκειμένου να νιώθουμε ότι βρισκόμα-
στε στο σαλόνι του σπιτιού μας. 

Έχοντας μια μεγάλη εμπειρία στο χώ-
ρο της κομμωτικής και του μακιγιάζ και
προϋπηρεσία σε τηλεοπτικά μέσα ενημέ-
ρωσης, πρωτοπορούν με τη δουλειά και
τις καινοτόμες ιδέες, που στόχο έχουν να
αναδείξουν το στυλ και την προσωπικό-
τητα της κάθε γυναίκας. 

Ιδιαίτερη είναι η εξειδίκευσή τους
στο styling της νύφης και γνωρίζουν
πραγματικά πως θα κάνουν την ημέρα του γάμου, την πιο τέλεια και πιο λαμπερή ημέρα
για κάθε κοπέλα. Γιατί για να γίνει ο σωστός συνδυασμός τόσο του μακιγιάζ όσο και του
νυφικού χτενίσματος, δεν φτάνει μόνο η σωστή επιλογή προϊόντων, αλλά και η εμπει-
ρία του ειδικού, που θα μελετήσει το πρόσωπο, το χαρακτήρα και το στιλ του νυφικού
και θα δώσει το τέλειο επιθυμητό αποτέλεσμα, για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής
σας. 

Όσο για τις τιμές είναι, πραγματικά, ασυναγώνιστες!
«Παρά την κρίση, όλοι θέλουμε να ζήσουμε στιγμές για εμάς, τα παιδιά μας, στιγμές

αρραβώνα, γάμου, βάπτισης, γλεντιού. Το θέμα είναι να τις βιώνουμε με αξιοπρέπεια
και να ακουμπάμε, για την εξωτερική μας εμφάνιση και την ψυχική μας ισορροπία, την
τελειότητα» τονίζουν. 

Deja vu
Δημιουργία. Χαλάρωση. Ανανέωση

Τηλ. για ραντεβού: 210 2470664
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Θ
ύμα της  γραφειοκρατίας και της
κρατικής κωλυσιεργίας έχει πέ-
σει το «Βαμβακάρειο Ίδρυμα», ο
ξενώνας που δημιουργήθηκε
στον δήμο Αχαρνών,χάρη στην

ευγενική προσφορά ορισμένων ανθρώπων,
για να φιλοξενεί τα άπορα,ορφανά και α-
προστάτευτα άτομα με ειδικές ικανότητες.

Της Άννας Χοχλάκη

Ο ξενώνας αν κι έχει παραδοθεί από το 2013
στον Δήμο παραμένει-ακόμα-κλειστός λόγω της
ολιγωρίας που παρατηρείται μεταξύ των υπηρε-
σιών των διαφόρων υπουργείων, που χρειάζο-
νται δύο χρόνια για να συντονιστούν και να την
τροποποίηση της συστατικής πράξης για υπογρα-
φή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Την κρατική
ολιγωρία καυτηρίασε ο πρόεδρος του Δ.Σ της Α-
ΡΩΓΗΣ,Νίκος Γκασούκας μιλώντας σε ενημερωτι-
κή τηλεοπτικής εκπομπή, ρίχνοντας τις ευθύνες
στον κρατικό μηχανισμό που ο ξενώνας  δεν χρη-
σιμοποιείται από  τα παιδιά. 

«Ο λόγος που δεν έχει λειτουργήσει το «Βαμ-
βακάρειο Ίδρυμα» είναι ότι δεν έχει υπογρα-
φεί,εδώ και δύο χρόνια, το Προεδρικό Διάταγμα
για την τροποποίηση της συστατικής πράξης, ε-
νώ από τον Ιανουάριο του 2014 βρίσκεται στο υ-
πουργείο εσωτερικών. Χωρίς την υπογραφή του
Προέδρου της Δημοκρατίας και την έκδοση του

ΦΕΚ , το Ίδρυμα δεν μπορεί να λειτουργήσει»α-
νέφερε ο κ.Γκασούκας ο οποίος ζήτησε να επι-
σπευσθούν οι διαδικασίες ώστε να λειτουργήσει
ο ξενώνας.  Όπως επισήμανε, ο πρόεδρος του
ΚΑΜΕΑ Αρωγή, η τροποποίηση είναι απαραίτητη
για δύο βασικούς λόγους:

1.Για να μπορεί να χρηματοδοτήσει ο δήμος

με επιπλέον χρήματα τη λειτουργία του «Βαμβα-
κάρειου Ιδρύματος» και ν΄αυξήσει τη χρηματο-
δότηση από τις 90000ευρώ στις 500000ευρώ και

2. Για να μπορέσει να ενταχθεί το Ίδρυμα σε
Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, που θα
του εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για
τη λειτουργία του.

Απομένει ν’ αποδειχθεί κατά πόσον οι πιέσεις
που ασκούνται ώστε ν΄αρθούν οι γραφειοκρατι-
κές αγκυλώσεις, από την πλευρά της διοίκησης
του ΚΑΜΕΑ Αρωγή, θα πιάσουν τόπο. Το «Βαμβα-
κάρειο ίδρυμα» κατασκευάστηκε ενάντια σε κάθε
εμπόδιο και περιμένει να λειτουργήσει για τον ευ-
αγή σκοπό που δημιουργήθηκε.

Πριν καν λειτουργήσουν οι ΚΟΙΝΣΕΠ που συστήθηκαν στο πλαίσιο προγράμ-
ματος, στον δήμο Αχαρνών ετοιμάζονται να κλείσουν εφόσον δεν έχει βρεθεί τρό-
πος,μέχρι στιγμής, αν και στελεχωμένες να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους.Με κοι-
νή τους επιστολή που εστάλη στο δημοτικό συμβούλιο Αχαρνών και σ΄άλλους ς
φορείς οι πρόεδροι των τεσσάρων ΚΟΙΝΣΕΠ περιγράφουν την εμπειρία τους από
το 2012,οπότε εγκρίθηκε το πρόγραμμα μέχρι και σήμερα που συνεχίζουν να πα-
ραμένουν χωρίς αντικείμενο εργασίας. «Και στις τέσσαρες ΚΟΙΝΣΕΠ, ο Δήμος δεν
χρηματοδοτεί υπηρεσίες. Με τις προγραμματικές συμβάσεις που έχει υπογράψει,
δίνει χώρο και αντικείμενο για να εργαστούν 80 άτομα του Δήμου Αχαρνών,  που
μέχρι σήμερα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το μόνο που ζητάμε είναι το
δικαίωμα στην εργασία, όχι αμειβόμενοι από τον Δήμο, αλλά με την στήριξη του
Δήμου, να έχουμε ένα βιώσιμο επάγγελμα»,αναφέρουν,μεταξύ άλλων στην επι-
στολή τους. 

Η επιστολή:
Στις 28/05/2012 εγκρίθηκε από την ΕΥΚΕΚΟ Υπ. Εργασίας, η ένταξη της πρά-

ξης «Κοιτίδες Απασχόλησης» με κωδικό MIS 375832 στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που αφορά προώθηση στη απασχό-
ληση ανέργων από Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε να υλο-
ποιηθεί στο Δήμο Αχαρνών και αναφερόταν σε άνεργους κατοίκους ΕΚΟ, του Δή-
μου.

Το έργο έφτασε σχεδόν στο τέλος του, την Άνοιξη του 2014 με την σύσταση
των ΚΟΙΝΣΕΠ των οποίων τα μέλη ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ
– Μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι κάτω από το όριο της φτώχειας, μονογονεϊκές οι-
κογένειες, κλπ).

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ που δημιουργήθηκαν ήταν:
1) ΛΥΧΝΟΣ. Αντικείμενο: Υπηρεσίες Νεκροταφείου. Αμοιβή από τους Δη-

μότες για την Αφή καντηλιών και περιποίηση των τάφων. 
Στο Νεκροταφείο δεν υπήρχε οργανωμένη υπηρεσία για την Αφή Καντηλιών.

Υπήρχαν 5-6 γυναίκες που δεν είχαν καμιά σχέση με τον Δήμο και παρείχαν υπη-
ρεσίες Αφής Καντηλιών με αμοιβή 30 ευρώ/μήνα/τάφο. Η Δημοτική Αρχή ορθά
ενήργησε να συστήσει μια ομάδα τριπλάσιων γυναικών (15) με διαφανή κριτήρια
(επίπεδο φτώχειας, χρόνος ανεργίας, κλπ)  σύμφωνα με προδιαγραφές του Υ-
πουργείου Εργασίας, οι οποίες μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ίδρυσαν
την ΚΟΙΝΣΕΠ ΛΥΧΝΟΣ. Τονίζουμε ότι η προγραμματική σύμβαση δεν έχει οικονο-
μικό αντικείμενο. Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος, βοηθά ανέργους να εργαστούν
στον δήμο τους, χωρίς να τους προσλάβει, αφήνοντας απλά χώρο εργασίας με την
εποπτεία του, ώστε να μπορούν να  ζουν αξιοπρεπώς, χωρίς να βρίσκονται στα
συσσίτια της φτώχειας, αλλά να ενισχύουν το έργο του δήμου, αφού ως ανταπο-
δοτικό θα βοηθούσαν τις υπηρεσίες του Δήμου στον καλλωπισμό του νεκροτα-
φείου. Δυστυχώς σήμερα οι αρχικές γυναίκες που εισέπρατταν χρήματα από τους
δημότες χωρίς τα νόμιμα παραστατικά και χωρίς άδεια υπηρεσίας του Δήμου αλ-
λά με την ανοχή πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων, όχι μόνο συνεχίζουν και
σήμερα αλλά έχουν αυξηθεί. Αλήθεια με ποια δημόσια πρόσκληση αυξήθηκε ο
πληθυσμός τους; Η μόνη δημόσια πρόσκληση που έγινε ποτέ ήταν η δική μας με
προδιαγραφές του αρμόδιου υπουργείου. 

2) ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αντικείμενο: Οργανωμένη αγορά Ποιοτικών Α-
γροτικών Προϊόντων με συνεργασία συνεταιρισμών , ομάδων παραγωγών και

ΚΟΙΝΣΕΠ από όλη την Ελλάδα. 
Η αγορά χωροθετήθηκε , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην ε-

γκαταλελειμμένη αγορά των Εργατικών Κατοικιών του Προφήτη Ηλεία. Η Αγορά
σήμερα θα απασχολούσε 15 εργαζόμενους με αυτοχρηματοδότηση, θα εξυπηρε-
τούσαν το κοινωνικό σύνολο αφού οι τιμές πώλησης θα επιτηρούνταν από τον Δή-
μο, ώστε οι κάτοικοι των Αχαρνών να απολαμβάνουν φτηνά ποιοτικά, κυρίως συ-
νεταιριστικά προϊόντα από όλα μέρη της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό έχουν ε-
γκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο τέλος του 2013, 460.100,00
ευρώ για ανακαίνιση των μαγαζιών. Επειδή μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα, παρό-
λες τις πιέσεις της περιφέρειας Αττικής, το πιο πιθανό είναι η απένταξη του έργου
και έτσι η μεν Αγορά του Προφήτη Ηλία θα συνεχίσει να απαξιώνεται, οι δε δεκα-
πέντε άνεργοι θα διακόψουν τον συνεταιρισμό τους και θα συνεχίσουν να ζουν α-
πό το συσσίτιο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

3) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αντικείμενο: Καλλιέργεια με αρωματικά φυτά
των εγκαταλειμμένων περιαστικών εκτάσεων του Δήμου. (ακαλλιέργητη – εγκα-
ταλειμμένο γη). 

Σχετική μελέτη δείχνει ότι με καλλιέργεια 15 στρεμμάτων μπορεί μια οικογέ-
νεια να έχει για 10 έτη μέσο ετήσιο εισόδημα 11.000 ευρώ. Στα κτήματα αυτά θα
εργαστούν 20 άτομα που έχουν εκπαιδευτεί για την καλλιέργεια των Αρωματι-
κών/Φαρμακευτικών φυτών. Με την καλλιέργεια α) θα βρουν αντικείμενο εργα-
σίας 15 άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και β) Οι εκτάσεις αυτές
θα είναι περιποιημένες, όμορφες κατά την άνθησή τους και δεν θα αποτελούν ε-
στία μόλυνσης (σκουπιδότοποι)  και εστίες πυρκαγιάς. Ήδη οι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες της Περιφέρειας Αττικής, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα και την και-
νοτομία της πρότασης, πρότειναν να μπει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
για το 2015, εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για ενίσχυση του πιλοτικού αυτού εγ-
χειρήματος. Αρκεί να ανταποκριθεί ο Δήμος και να το υλοποιήσει.

4) ΒΙΟΔΡΟΜΕΑΣ Αντικείμενο: Περισυλλογή των τηγανέλαιων για ανακύ-
κλωση σε παραγωγή βιοντίζελ.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ αυτή που φιλοξενεί 15 ανέργους θα συνεργαζόταν με τον Δήμο,
την Διεύθυνση Παιδείας και τις Σχολικές Επιτροπές, ώστε μετά από ενημέρωση
των δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία, θα μάθαιναν στους μαθητές τη χρησι-
μότητα συλλογής των τηγανέλαιων στο σπίτι και ότι όταν αυτά ρίχνονται στην α-
ποχέτευση επιβαρύνουν το περιβάλλον, αφού είναι μη βιοδιασπώμενα. Επίσης η
ΚΟΙΝΣΕΠ θα συνεργαζόταν με τοπικές επιχειρήσεις για την συλλογή τηγανελαίων
που έως σήμερα πετιόντουσαν στο δίκτυο αποχέτευσης ή στον περιβάλλοντα χώ-
ρο (οικόπεδα).

Έτσι ο Δήμος επιτυγχάνει να δημιουργήσει τη νοοτροπία της ανακύκλωσης
από τις σχολικές ηλικίες, ενώ παράλληλα μέσω της ανακύκλωσης κάποιοι άν-
θρωποι που σήμερα επιβιώνουν από το συσσίτιο θα αποκτήσουν τουλάχιστον
το βασικό εισόδημα και νόημα ζωής. Για λόγους βιωσιμότητας του εγχειρήμα-
τος, η συγκεκριμένη ΚΟΙΝΣΕΠ θα δραστηριοποιηθεί σε και σε θέματα ανακύ-
κλωσης γενικότερα.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ
1.ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΜΑΓΔΑ
2.ΜΑΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
4.ΜΙΓΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΙΝΣΕΠ

Αναζητούν στον ήλιο μοίρα ογδόντα άνεργοι του δήμου Αχαρνών 
Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο για το
Πνευματικό Κέντρο
Θρακομακεδόνων

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει από τις 5 Νοεμ-
βρίου, το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων μετά
τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν. Πρόεδρος
και  αντιπρόεδρος Α, όπως προβλέπεται από το κα-
ταστατικό που διέπει τη λειτουργία του είναι ο Δή-
μαρχος Γιάννης Κασσαβός και ο αντιδήμαρχος Διοί-
κησης και Θρακομακεδόνων, Αναστάσιος Χίος.
Το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
Αντιπρόεδρος Β':Ανδρέας Παπαματθαίου
Γραμματέας:Στέλλα Τούντα
Υπεύθυνος Οικονομικού: Χρύσα Δουρίδα
Κοσμήτωρ: Κωνσταντίνος Καλογεράς
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Βασιλική Καράμπελα
Τα υπόλοιπα μέλη:
Ελένη Κουρέπη
Βασιλική Ζαχαροπούλου
Βασιλική Παπαθεωδόρου
Γρηγόριος Γκιζέλης
Γιώργος Δασκαλάκης (Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτηση
του πολίτη)

Κόλλησε στη γραφειοκρατία η λειτουργία
του «Βαμβακάρειου Ιδρύματος» στις Αχαρνές
Είναι έτοιμο από το 2013 κι ακόμη δεν έχει λειτουργήσει
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Αναδάσωση με χίλια
δέντρα στον Άγιο
Γεώργιο Βουρδουμπά,
Θρακομακεδόνων

Υπεγράφη η σύμβαση για
την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων
σε Αγ. Άννα, Αγ. Παρασκευή & Χαμόμυλο

Δρομολογούνται
άμεσα οι εργασίες κα-
τασκευής του δικτύου
ακαθάρτων στις πε-
ριοχές Αγίας Άννας,
Αγίας Παρασκευής και
Χαμόμυλου, μετά την
υπογραφή της σύμβα-
σης μεταξύ του Δή-
μου Αχαρνών και της
αναδόχου εταιρείας
ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ. Το έργο
συνολικού προϋπολο-
γισμού 850.685,33€,
αναμένεται να δώσει
ανάσα ζωής και διέ-
ξοδο σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα των κατοίκων των περιοχών αυτών. 

Τη σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και ο εκπρό-
σωπος της αναδόχου εταιρείας Ιωάννης Κοκοσαλάκης, παρουσία του Αντιδη-
μάρχου Τεχνικών Έργων Παναγιώτη Πολυμενέα. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός τόνισε: «Η κατασκευή του δικτύου
ακαθάρτων θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των περιο-
χών αυτών, εξασφαλίζοντας ποιότητα ζωής στους κατοίκους τους».

Σ
την παρουσίαση του βιβλίου του στις Αχαρνές, το
φιλαναγνωστικό κοινό της πόλης «ανακάλυψε» , έ-
να σημαντικό κρίκο της ιστορίας του Ευρωπαϊκού
και Αμερικανικού Νότου. Ιθύνων νους ο μελετητής
και συγγραφέας  Σπύρος Χρηστάκης ο οποίος  μέσα

από το βιβλίο του «Επανάσταση στο Ρίο ντε λα Πλάτα»,επι-
χειρεί ένα νοερό ταξίδι σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή
της ιστορίας, αυτών των χωρών. 

Τι πραγματεύεστε στο βιβλίο σας "Η επανάσταση στο Ρίο
ντε λα Πλάτα" και πόσο συνδέεται με τη σημερινή πραγ-
ματικότητα;
Το βιβλίο καλύπτει την χρονική περίοδο από το 1808- 1812.

Μια περίοδο ιδιαίτερα ταραγμένη για την ισπανική αυτοκρατορία
η οποία βάλεται από παντού. Ο Ναπολέων έχει μπέι σε Ισπανικό
έδαφος και οι αποικίες της Αμερικής αποφασίζουν να διεκδική-
σουν την ανεξαρτησία τους.Η αντιβασιλεία του Ρίο ντε λα Πλάτα
βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό άκρο της Αμερικανικής Ηπείρου και
αποτελεί διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας μαζί με την α-
ντιβασιλεία της Νέας Ισπανίας και της Νέας Γρανάδας,χωροταξι-
κά εμπεριέχει τις σημερινές χώρες της Αργεντινής ,της Ουρογου-
άης ,της Παραγουάης και της Βολιβίας.Στο παρόν σύγγραμμα πα-
ρουσιάζεται η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης των προαναφερ-
θέντων χωρών.Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται σε βιβλίο μια
μελέτη για αυτές τις χώρες την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σχετικά με την σύνδεσή του με την πραγματικότητα θα έλεγα
πως καταρρίπτει αρκετά στερεότυπα , επίσης επειδή αναφερόμα-
στε σε πολιτική ιστορία έχει αρκετό ενδιαφέρον να κάνουμε τις
συνδέσεις με το χθές και το σήμερα.

Τι μαθήματα μας δίνει η ιστορία;
Η Ιστορία ίσως είναι η πιό "δημοκρατική" επιστήμη. Ο καθέ-

νας αναφέρεται στην ιστορία κάνει τον ειδικό και γενικότερα ερ-

μηνεύει τα γεγονότα χωρίς πολλές φορές να κάνει έρευνα στις πη-
γές. Όλοι μιλούν και αναλύουν ιστορικά γεγονότα χωρίς να κατέ-
χουν την επιστήμη ,φανταστείτε τον οποιδήποτε να αναφέρεται
σε ιατρικές επεμβάσεις ή σε κατασκευές κτιρίων χωρίς να είναι ια-
τρός ή μηχανικός αντίστοιχα.Το πρώτο που μας διδάσκει η ιστο-
ρία είναι ότι πρέπει να την σεβόμαστε.Λανθασμένες ερμηνίες ο-
δηγούν ακόμα και σε πολέμους. Αν σεβόμασταν και ερμηνεύαμε
σωστά την ιστορία, να είστε σίγουρη, ότι δεν θα είχαμε φθάσει σε
αυτή την κατάσταση σαν κράτος.

Τι εντυπωσιάζει τον κόσμο στο βιβλίο σας; Τι σας λένε συ-
νήθως;
Οι περισσότεροι δεν γνώριζαν καν την ιστορική περίοδο.Γνω-

ρίστηκαν λοιπόν με κάτι καινούργιο,επίσης τους εντυπωσίασαν οι
καινούργιες έννοιες που δεν υπάρχουν στον Ευρωπαικό χώρο αλ-
λά και η διαφορετικότητα της Αμερικανικής Κοινωνίας (εννοώ της
Νοτίου Αμερικής).Οι περισσότεροι ,λόγω της πρωτοτυπίας του
θέματος ένιωσαν ότι ανακάλυψαν ξανά την Αμερικανική Ήπειρο.

Πριν λίγο καιρό το παρουσιάσατε στις Αχαρνές. Ποια ήταν
η υποδοχή του αναγνωστικού κοινού των Αχαρνών;
Η φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών αλλά και οι συμπατριώτες μου ή-

ταν ιδιαίτερα"ζεστοί" όχι μόνο προς το βιβλίο αλλά και σ’ εμένα
,συγκινήθηκα ιδιαίτερα όταν άνθρωποι που δεν γνώριζα ,συμπο-
λίτες μου ,μου έσφιγγαν το χέρι ή μου έλεγαν καλά λόγια για την
μελέτη μου.Το βιβλίο εξαντλήθηκε και του χρόνου θα προχωρή-
σουμε σε νέα ανανεωμένη έκδοση.

Είναι,εύκολο,τις μέρες μας να γίνουν επαναστάσεις;
Η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί ως εξής. Στην Ευρωπαική Ή-

πειρο αλλά και την Αμερικανική Ήπειρο που οι κοινωνίες έχουν
δυτικού τύπου δομή θεωρώ πως όχι δεν μπορούν να γίνουν επα-
ναστάσεις.Έχει χαθεί το ιδεολογικό υπόβαθρο υπάρχει σύγχυση

και ιδεολογικό κενό..Η Δυτική κοινωνία περνά μια ιδεολογική πλα-
δαρότητα θα έλεγα.

]Ποια η δομική διαφορά μεταξύ της σημερινής κι εκείνης
της περιόδου;
Η πρώτη βασική διαφορά των δύο περιόδων είναι ότι έχουμε

περάσει από την περίοδο των αυτοκρατοριών στην περίοδο των
εθνικών κρατών.Η Ισπανία από παγκόσμια αυτοκρατορία έχει κα-
ταλήξει σε προβλήματική χώρα του Ευρωπαικού Νότου. Οι κοι-
νωνίες του Αμερικανικού Νότου είναι πολύ διαφορετικές από τις
Ευρωπαϊκές ακόμη και σήμερα.Στη μελέτη θα βρείτε πολλές ο-
μοιότητες στις αρχές των επαναστατών του Ρίο νετ λα Πλάτα με
τους Έλληνες του 1821.

Στο βιβλίο έχει την ε-
πιστημονική επίβλεψη η
Πανεπιστημιακός κ.Μα-
ρία Δαμηλάκου καθηγή-
τρια Αμερικανικής Ιστο-
ρίας στο Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο την οποία την ευ-
χαριστώ ιδιαιτέρως για
την συνεργασία και τις
συμβουλές της.

Σπύρος Χρηστάκης

Ο Ιστορικός συγγραφέας από τις Αχαρνές
στην «Επανάσταση του Ρίο ντε λα Πλάτα»

Με γνώμονα την αρχή ότι το δάσος πρέπει να
ξαναγίνεται δάσος ο Δήμος Αχαρνών και οι Εθελο-
ντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής-ΕΔΑΣΑ σε συ-
νεργασία με το Δασαρχείο Πάρνηθας απαντούν
στην καταστροφή και ενώνουν τις δυνάμεις τους
για την αποκατάσταση δημοτικής δασικής έκτασης
που κάηκε σε πυρκαγιά στις 22 Ιουνίου 2013.Στα
πλαίσια σχετικής μελέτης που συντάχθηκε από το

Δήμο Αχαρνών 1000 δέντρα που θα διατεθούν α-
πό το Φυτώριο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ατ-
τικής στην Αμυγδαλέζα, θα φυτευθούν στην πε-
ριοχή του Αγ. Γεωργίου Βουρδουμπά στους Θρα-
κομακεδόνες. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από εθελοντές
του ΕΔΑΣΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Δήμου Αχαρνών το Σάββατο και την Κυ-
ριακή 22 και 23 Νοεμβρίου 2014. Σημείο συνάντη-
σης το πάνω μέρος της Πλατείας Θρακομακεδόνων
ή το εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου Βουρδουμπά
στους Θρακομακεδόνες και ώρα 09.00 το πρωί. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΕΔΑΣΑ
μπορείτε να δείτε στο www.edasa.gr και για τον
Δήμο Αχαρνών στο http://www.acharnes.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με τα κάτωθι τηλέφωνα: 
• 2132072527, Γραφείο Τύπου Δήμου Αχαρνών
• Σπύρος Κρεμεζής, Πρόεδρος ΕΔΑΣΑ,
6944843792
• Ηλίας Τζηρίτης, Υπεύθυνος Δράσης ΕΔΑΣΑ,
6972356114

ΓΑΜΟΣ

Ο Ηλίας Αλεξανδρής του Νικολάου και της Ανα-
στασίας το γένος Κολλιοπούλου που γεννήθηκε
στο Ίλιον Αττικής και κατοικεί στο Καματερό Ατ-
τικής και η Ηλέκτρα Κολίντζα του Δημητρίου
και της Σοφίας το γένος Μπότη που γεννήθηκε
στη Νέα Κηφισιά Αττικής και κατοικεί στο Καμα-
τερό Αττικής θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στα
Άνω Λιόσια Αττικής, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάν-
νου Θεολόγου, στις 08/02/2015.



Αρχίζει το... ματς

Μ
έσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργήθηκε με μεράκι ένα πρότυπο πάρκο
ποδοσφαίρου. Σκοπός του είναι  να προσφέρει άθληση και ψυχαγωγία σε όλους τους
συμμετέχοντες.Έχοντας τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις μέσα σε συνθήκες πλήρους

ασφάλειας, το Paradise  δίνει «άλλο νόημα» στην έννοια των ποδοσφαιρικών τουρνουά.

Τουρνουά εταιριών, ενόπλων δυνάμεων και ανεξάρτητων ομάδων είναι η εξειδίκευση των
μεγάλων πρωταθλημάτων στο Paradise Mini football.

Τα προνόμια των επισκεπτών  είναι πολλά:

4 5 γήπεδα 6×6, προδιαγραφών UEFA

4 Ολοκαίνουργιο χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς

4 Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό

4 Εξαιρετικά φωτεινό περιβάλλον  με φωτισμό 200 lux ανά γήπεδο

4 Σύγχρονά αποδυτήρια με χαμάμ και υδρομασάζ

4 Άνετο και φυλασσόμενο Parking

4 Café με Nova sport και ΟΤΕ TV

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την έναρξη
του Business Champions League που θα πραγματοποιηθεί

στο αθλητικό μας πάρκο, από τον Νοέμβριο 2014 έως
τον Μάρτιο 2015, αποκλειστικά για εταιρίες. 

Το Paradise Park με μακρόχρονη εμπειρία στα εταιρικά τουρνουά
ποδοσφαίρου (ενδεικτικά Σκλαβενίτη, Eurobank, Γερμανός, Siemens,
Europe Corporate games, epofy εταιρίες υγείας κ.α) προσφέρει την

ξεχωριστή εμπειρία ενός τουρνουά ποδοσφαίρου εταιριών. 

Το Paradise Mini Football βρίσκεται 1.200 μέτρα από την γέφυρα Μεταμόρφωσης στην Εθνική Οδό.
To τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 2466466 και το site www.paradisepark.gr



Σκεφτείτε πριν ψωνίσετε:

1
Είναι το προϊόν ανακυκλωμένο ή ανακυκλώ-
σιμο; Αυτό θα μειώσει τις περιβαλλοντικές ε-
πιπτώσεις, ως ένα νέο προϊόν που δεν έχει

χρειαστεί να παραχθεί από πρώτες ύλες.

2
Επιλέξτε προϊόντα με λιγότερα υλικά συσκευ-
ασίας, σε οικογενειακές συσκευασίες, συμπυ-
κνωμένα ή σε επαναπληρούμενους περιέ-

κτες. Τα προϊόντα που συσκευάζονται σε χωριστά
τμήματα ή παρουσιάζονται σαν ένα μίνι-κιτ δεν εί-

ναι μόνο πιο ακριβά, αλλά επίσης παράγουν και πε-
ρισσότερα απόβλητα. Και μην ξεχάσετε να πάρετε
μαζί σας μια επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα!

3
Αποφύγετε τα απορρίμματα από συσκευα-
σίες: αγοράζετε χύμα στερεά ή υγρά προϊό-
ντα, αν είναι διαθέσιμα!

4
Αγοράστε την ποσότητα των φρέσκων τρο-
φίμων που θα χρησιμοποιήσετε και μετα-
τρέψτε το φαγητό που σας έχει περισσέψει

σε νέα συναρπαστικά πιάτα.

5
Τα επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα είναι
πολύ καλύτερα από εκείνα της μιας χρήσεως,
όπως οι μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,

οι χαρτοπετσέτες και τα πλαστικά πιάτα ή μαχαι-
ροπήρουνα τα οποία απαιτούν περισσότερους πό-
ρους και ενέργεια από τα επαναχρησιμοποιήσιμα
και γρήγορα καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής
ταφής.

ΕΑΝ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε-

ΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Ο-

ΤΙ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΑΕΙ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 200 ΚΙ-

ΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ Α-

ΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ,

ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ

ΤΑ ΨΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟ ΤΡΟΠΟ.

Σκεφτείτε πριν πετάξετε:

6
Τα παλιά ρούχα μπορούν χρησιμοποιηθούν
με νέους τρόπους. Εκτός από τη συγκέ-
ντρωση ρούχων για φιλανθρωπικούς σκο-

πούς, μπορούν επίσης να τεμαχίζονται και να με-
τατρέπονται σε συσκευασίες, μονωτικά υλικά ή
πρώτες ύλες για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊό-
ντα.

7
Πάρα πολλά στοιχεία που για εμάς τώρα εί-
ναι άχρηστα, μπορεί να είναι χρήσιμα σε άλ-
λους: μπορείτε να τα δωρίσετε σε φιλαν-

θρωπικά ιδρύματα, να τα πάτε σε υπαίθριες αγο-
ρές ή καταστήματα με μεταχειρισμένα προϊόντα.

8
Επισκευάστε σπασμένα αντικείμενα και πε-
τάξτε τα μόνο όταν δεν είναι πλέον εφικτό
να επισκευαστούν. Εάν δεν έχετε το χρόνο,

την επιθυμία ή την ικανότητα να επισκευάσετε έ-
να αντικείμενο, πηγαίνετέ το σε εξειδικευμένο
τεχνίτη (υποδηματοποιοί, ξυλουργοί, ωρολογο-
ποιοί, κλπ ..), εξακολουθούν να υπάρχουν πολ-
λοί μερακλήδες τεχνίτες στις πόλεις μας. Με αυ-
τό τον τρόπο επιμηκύνετε τη ζωή των αντικειμέ-
νων και επίσης δημιουργούνται νέες θέσεις ερ-
γασίας.

9
Τα οργανικά απόβλητα της κουζίνας σας,
μπορούν να γίνουν λίπασμα για τις γλάστρες
και τον κήπο σας. Φτιάξτε κομπόστ στο σπί-

τι σας, τοποθετώντας ένα κάδο κομποστοποίη-
σης είτε στον κήπο σας είτε ένα μικρό μέσα στο
σπίτι σας.

10
Όλα τα φύλλα χαρτιού, πριν τα πετάξε-
τε, μπορείτε να τα γράψετε και στις
δύο πλευρές, και όλα τα χρωματισμένα

φύλλα, όπως εκείνα από τα περιοδικά, μπορούν
να γίνουν χαρούμενες γιρλάντες ή κολάζ.
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Τα σκουπίδια μας προέρχονται
από την παραγωγή και από την κα-
τανάλωση προϊόντων. Ο καθένας
από εμάς παράγει περίπου 500 κι-
λά σκουπίδια το χρόνο. Τα σκουπί-
δια αυτά δημιουργούν πολλαπλά
προβλήματα, όχι μόνο στο φυσικό
και αστικό περιβάλλον αλλά και
στην ανθρώπινη υγεία.

Η κομποστοποίηση είναι ο βιωσι-
μότερος  τρόπος διαχείρισης των
βιοαποδομήσιμων / οργανικών μας
υπολειμμάτων. Είναι η διαδικασία
της αποσύνθεσης και της φυσικής α-
νακύκλωσης των οργανικών υλικών
που καταλήγει στη δημιουργία μιας
μάζας που μοιάζει με χώμα και είναι
πολύ θρεπτική για τα φυτά.

Η διαδικασία για την οικιακή κο-
μποστοποίηση είναι ιδιαίτερα απλή.
Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή του
κάδου κομποστοποίησης τον οποίο
αγοράζουμε ή κατασκευάζουμε εύ-

κολα μόνοι μας. Στη συνέχεια, απα-
ραίτητο είναι και ένα καδάκι κουζίνας
για την προσωρινή και χωριστή συλ-
λογή των οργανικών αποβλήτων, ένα
εργαλείο κήπου (πιρούνα) για την α-
νάδευση του σωρού των οργανικών
του κάδου και τέλος, γαιοσκώληκες
προαιρετικά για τους κάδους κήπου
και υποχρεωτικά για τους κάδους
μπαλκονιού.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
ποια είναι τα υλικά εκείνα που μπο-
ρούμε να ρίχνουμε στον κάδο. Πιο
συγκεκριμένα, βιοαποδομήσιμα / ορ-
γανικά υλικά είναι: φρούτα και λαχα-
νικά, στάχτες από το τζάκι (όταν δεν
έχουμε κάψει ξύλα με μπογιές και
βερνίκια), κλαδέματα -γκαζόν - φύλ-
λα - πριονίδι και απορρίμματα κουζί-
νας όπως τσόφλια αβγών, φίλτρα κα-
φέ, τσάι, χαρτί κουζίνας, υπολείμμα-
τα από αφέψημα και βραστές σαλά-
τες (χωρίς λάδι).

Τα υλικά που ΔΕΝ ρίχνουμε στον
κάδο είναι: ζωικά προϊόντα (κρέας,
ψάρια, κόκκαλα), γαλακτοκομικά (γά-
λα, γιαούρτι, τυρί, βούτυρο κ.λπ.),

μαγειρεμένα με λάδι υπολείμματα
τροφίμων ή λαδωμένα χαρτιά κουζί-
νας και ψωμί.

Το κομπόστ έχει πολλά οφέλη για
ένα νοικοκυριό, καθώς μπορεί να
χρησιμοποιηθεί γύρω από δέντρα,
για τη βελτίωση του εδάφους και για
λίπανση, ως υπόστρωμα για λουλού-
δια και λαχανικά, σε υπάρχουσα εδά-
φη και σε νέες περιοχές φύτευσης.

Όλοι και όλες πρέπει να ανακυ-
κλώνουμε και να κομποστοποιούμε
επειδή:

•Είμαστε υπεύθυνοι για τα απορ-
ρίμματα που παράγουμε!

•Το περιβαλλοντικό και οικονο-
μικό κόστος της ανεξέλεγκτης απόρ-
ριψης σκουπιδιών μας είναι πλέον
πάρα πολύ μεγάλο!

•Με την ανακύκλωση των υλικών
και την κομποστοποίηση μειώνουμε
έως και 80% τα απορρίμματα που κα-
ταλήγουν στο ΧΥΤΑ!

•Με την ανακύκλωση και την ε-
παναχρησιμοποίηση μειώνουμε τη
χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας!

Η δράση εντάσσεται στο έργο
ZEROWASTE PRO. Το έργο ZEROWASTE
PRO εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED
2007-2013 " Στόχος 2, Μέτρο 2.1 "

Προστασία και ενίσχυση φυσικών πό-
ρων και πολιτιστικής κληρονομιάς”

και συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, το Χρηματοδοτικό Εργαλείων των
υπό ένταξη χωρών, καθώς και από Ε-

θνικούς Πόρους. 

10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Η οικιακή κομποστοποίηση

Η Δράση εντάσσεται στο έργο ZEROWASTE PRO. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφι-
κής Συνεργασίας MED 2007-2013 " Στόχος 2, Μέτρο 2.1 " Προστασία και ενίσχυση φυσικών πόρων και πολιτι-
στικής κληρονομιάς” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Χρημα-
τοδοτικό Εργαλείων των υπό ένταξη χωρών, καθώς και από Εθνικούς Πόρους. 



...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

Πολλές και ποιοτικές γεύσεις και αυτόν τον χειμώνα!!!

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στο ΣΟΥΒΛΑΚΙ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε ΟΛΑ!

Σουβλακο 2 χρόνια μαζί!

Στις 6 Δεκεμβρίου συμπληρώνουμε δύο χρόνια λειτουργίας. Δύο
χρόνια που δεν παρεκλίναμε στιγμή από τις αρχές μας για ποιοτικό
φαγητό και σεβασμό στον πελάτη. Επενδύσαμε στην ποιότητα 
σε μια εποχή που την έχουμε αμελήσει και φροντίσαμε να
δημιουργήσουμε έναν όμορφο,ελκυστικό χώρο όπου κάποιος
μπορεί να φάει, να συζητήσει και να παρακολουθήσει αθλητικούς
αγώνες  στην καλωδιακή τηλεόραση που έχουμε εγκαταστήσει.
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