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Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής

«Η εκπροσώπηση των πολιτών της Ανατολικής Αττικής αποτελεί προτεραιότητά µου»

Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΑ ΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

«Είµαι βέβαιος
ότι στο τέλος της
διαδροµής θα τα
καταφέρουµε»

∆. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

∆. ∆ΑΜΑΣΚΟΣ

Πρόεδρος ΚΕ∆Ε

∆ηµοτικός
σύµβουλος Αχαρνών

«Η Ανατολική Αττική είναι µια
από τις πλέον αναπτυσσόµενες
περιοχές της χώρας»
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στον ρόλο για τον
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Εύχομαι από καρδιάς υγεία, οικογενειακή γαλήνη
και επαγγελματική ευτυχία αλλά και μία μεγάλη νίκη
στον «αόρατο» εχθρό της πανδημίας.
Μπορεί να μένουμε σπίτι λόγω των υγειονομικών περιορισμών
αλλά δε μένουμε μόνοι και αδιάφοροι.
Έχουμε την καρδιά μας ανοικτή και τη σκέψη μας θετική
σε όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειας του Δήμου μας και της κοινωνίας μας.
Είμαστε ενωμένοι και κοντά σε όσους μας έχουν ανάγκη
χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς.
Είμαστε πλάι στα παιδιά με χαμόγελο, αγάπη και κατανόηση.
Μέσα από τις δυσκολίες που περάσαμε τη χρονιά που φεύγει θα γίνουμε πιο δυνατοί.
Εύχομαι το 2 021 να δικαιώσει τις ελπίδες μας αλλά και τις προσδοκίες
της επιστημονικής κοινότητας για μια μεγάλη νίκη επί του covid-19.
Υγιείς, δυνατοί και ενωμένοι θα ξεκινήσουμε μαζί
την πορεία για μία καλύτερη χρονιά γεμάτη ειρήνη,
ευημερία, αισιοδοξία και ανάπτυξη.
Γιώργος Γιασημάκης
Δήμαρχος Ω ρωπού

Τις θερμότερες ευχές μου
για Καλά Χριστούγεννα!
Το 2021 να είναι ένα έτος απαλλαγμένο
από κάθε έννοια και πλημμυρισμένο
από χαρούμενες στιγμές και υγεία!

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρόνια
για την πατρίδα μας α λλά και για όλο τον κόσμο.
Το 2021 που ανατέλλει εύχομαι να φέρει μαζί του
πραγματικά την ελπίδα και την χαρά.
Να επιστρέψει η αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο.
Μπορούμε και θα το καταφέρουμε...
Ευρώπη Σ. Κοσμίδη

Νίκος Πέππας
Αντιπεριφερ ειάρχης
Οικονομικών
Περιφέρειας Αττικής
Περιφερειακός Σύμβουλος
Ανατολικής Αττικής

Οι Άγιες μέρες που έρχονται
ας φέρουν την ευτυχία στο σπίτι σας
και ο καινούργιος χρόνος
ας είναι γεμάτος Υγεία,
όμορφες στιγμές και πολ λά χαμόγελα.
Γεωργία Βλάχου
Εντελταμένη Περιφ ερειακή Σύμβουλος
Αν. Αττικής - Πρόεδρος Τ.Ο.ΝΔ
Αχαρνών - Θρακ/νων

Πολιτικός Μηχανικός
Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
Εντεταλμέν η των Διεθύνσεων :
- Τεχνικών Έργων
- Διαχε ίρισης
Μητροπολιτικών Υποδομών
- Τεχνικού Ελέγχο υ και
- Μελετών

Η Γέννησή του Χριστού ας σημάνει
την αρχή για μια καλύτερη ζωή
γεμάτη αλήθεια και φως.
Τις καλύτερες ε υχές
για τα φετινά Χριστούγεννα
και τη νέα χρονιά.
Το 2021 ας μας βρει όλους
με υγεία και να είναι μια καλύτερη
χρονιά γεμάτη ευημερία.

Δημήτρης Γιαρένης
Πρόεδρ ος ΕΠΣΑΝΑ

Αυτά τα Χριστ ούγεννα εύχομαι
να ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές
των ανθρώπων και να αναστήσουν
το χαμόγελο στα χείλη τους.
Το 2021 να φέρει σ τη ζωή μας νέα ελπίδα,
νέες προσδοκίες και
να αφήσει στο παρελθόν τις πίκρες.
Να βλέπουμε μπροσ τά και να χαμογελάμε!
Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένη η νέα Χρονιά!
Αραμπαντζής Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και
Προστασίας των Αδέσποτων Ζώων
Δήμου Αχαρ νών.

να είναι Χρονιά
Υγείας και
Ανάπτυξης για
Όλους!

Παναγιώτης
Αναγνωστόπολος
Αντιδήμαρχος
Συ ντονισμού
Δημοτικού Έργου
Δήμου Αχαρνών

Η πανδημία μας στέρησε τις αγκαλιές.
Μπορούμε όμως ακόμα & τώρα να απλώσουμε
το χέρι στον συνάνθρωπό μας μέσα από την
αλληλεγγύη & την ανθρωπιά.
Καλές γιορτές & Καλή Χρονιά σε εσάς
και τις οικογένειές σας.

Κων/νος Αντ.
Αμπαρτζάκης
Επιλ. Περιφ. Σύμβουλος
Αν. Αττικής Μέλος
διε υρ/νης νομ/κης αν.
αττικής συριζα π.σ.

Εύχομαι το νέο έτος που πλησιάζει
να συμβολίζει και μια καινούρια αρχή
για όλους μας, μιας που η αλλαγή
είναι μια έννοια μαγική.
Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες
σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Χρόνια πολλά σε όσους είναι μακριά,
σε χώρες ξένες, όπου ο ουρανός σκοτεινιάζει νωρίς.
Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον πλανήτη
με υγεία, όνειρα και ελπίδα.
Ελπίζω και πιστεύω πως σύντομα
θα ανταμώσουμε ξανά με όσους αγαπάμε
και είναι μακριά μας.
Βάσια Ν. Αναστασίου
Αν. Γραμματέας Επικοι νωνίας
Κίνημα Αλλαγής

Καλές Γιορτές!
...αλλά προσεκτικά
για να έχουμε όλοι
Καλή Χρονιά!
Αθανασιαδης Γιώργος

Χειρουργός Καρδιάς Θώ ρακος MD, PHD
Πολιτευτής ΝΔ
Ανατολικής Αττικής

Γ ΡΑΦ Ε Ι Α :

Νηλέως 7
(κεντρική πλατεία)
Θησείο, Αθήνα
Λ. ∆ηµοκρατίας 229
& Αγίας Άννας
(11η Στάση Μενιδίου)
Αχαρναί Αττικής
(έξοδος 7, Αττ. Οδού)
Α κί ν η τ α κ έν τ ρο υ
Α θ η ν ών & Π ρ ο α σ τ ίω ν

211 2670876
6986 773 829
stathis.dianas@gmail.com

• αγορές
• πωλήςέις
• μιςθωςέις
• αδέιές
• νομιμοποιήςέις
• ανακαινιςέις
• καταςκέυές
• airbnb
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∆. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Πρόεδρος ΚΕ∆Ε
«Η Ανατολική Αττική είναι µια από τις πλέον αναπτυσσόµενες περιοχές της χώρας»

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχος Τρικαίων, ∆. Παπαστεργίου, µιλάει για την
ετοιµότητα της ελληνικής Αυτοδιοίκησης στο δεύτερο lockdown, τις ενέργειες της
ΚΕ∆Ε για την βελτίωση των ∆ήµων της Ελλάδας, τον νόµο της Απλής Αναλογικής,
τους ∆ήµους της Ανατολικής Αττικής αλλά και τις προσωπικές του επιδιώξεις.
Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

Κ. Πρόεδρε, πώς βρίσκει την ελληνική Τοπική
Αυτ οδιοίκηση, το δεύτερο κύμα της πανδη
μίας και όσα επέφερε αυτό σε όλη τη χώρα;
Ήταν περισσότερη έτοιμη για την δε ύτερη κα
ραν τίνα;
Δ.Π.
Περισσότερο έμπειρους, το ίδιο απο φα σισ μένου ς όπως και στο π ρώτο κύμα, προσηλωμένου ς σ το αποτέλεσμα για να στηρίξουμε όσ ους
έχουν ανάγκη. Μας βρίσκει και το δεύτ ερ ο κύμα
όπως π άντα, δίπ λα στ ον π ολίτη. Αυτή είναι άλ λωσ τε η θέση της Αυ τοδιοίκησης διαχρ ονικά.
Η υ γει ονομικ ή κρίσ η και στι ς δύο φάσεις κ ινητοπ οίησε όλους τους Δήμους, τις αιρ ετές δ ιοικήσεις και το προσωπικό μας. Συνε ργαστήκα με
σ τενά με το κεντρικό κρά τος, ανα λάβαμε σ τοχευμένες δράσεις, αξιοποιήσαμε τ ις κοιν ωνι κές
μας δομές και υ πηρεσίες, δημιουργήσαμ ε σ υμ -

μαχίες ευθ ύνης και αλληλεγγύης, σ τηρίξαμε τις
τοπικές επιχειρήσει ς. Κάναμε βήμα τα μπ ροσ τά
σ τον ψηφιακό μα ς μ ετασχημ ατισμό . Κρ ατήσαμε
τους Δ ήμους ανοιχ τού ς και τις κοινωνίε ς μ ας
όρθιες. Στην πα νδημία οι Δήμοι στέκοντ αν δίπλα στ ον πολίτη, α λλά στην πανδημία φάνηκε
ξεκάθα ρα η κινητοποίηση όλων των Δ ημά ρχων
για θέματα που άλ λοτ ε έμοιαζα ν απλά. Για μια
α κόμη φορά η Α υτ οδιοίκ ηση βγαίνει μπροσ τά,
α ναλαμβάνει ρόλου ς κι ευθύνες, παίρνει πρωτοβουλίες κα ι βρίσκεται κοντά σ τον π ολίτη και
τον επιχειρηματία.
Η συνεργασία της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου
Εσωτερικών, σε ό,τι αφορά τις μεγάλες θεσμ ι
κές αλλαγές ,που είχαν ανακοινωθεί απ ό κοι
νού, σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Έχουν συμβάλ
λει και άλλα Υπουργεία σε αυτές τις αλλαγές;

Δ.Π.
Ολο κληρώσαμε ως ΚΕΔΕ τις συνε δρια κές μ ας
διασ κέψεις κα ι π λέον βρ ισκόμαστε στη φά ση
διαμ όρφωσης των τελικών μας θέσεω ν, όσον
αφορά το περ ιεχ όμενο του νέο υ νομο σχεδίου
που αφορά την πολυεπ ίπεδη δια κυβέρνηση. Η
πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ. συμμ ετείχε σε όλες
αυτές τις δ ιασκέψεις, άκουσε τις απόψεις των
α ιρετών τ ης αυ τοδ ιοίκησ ης πρ ώτου βαθμού,
παρουσίασε ένα π ερί γραμμα των π ολιτικών
που πρ οωθεί και υπ οσ χέθ ηκε να λάβει υπόψη
τις απόψεις μ ας, πρ ιν φέρ ει το νομ οσχέδιο σ τη
Βουλή. Μέσα απ ό τη σ υνε ργασία μ ας είμ αι βέ β αιος ότι θα προχωρ ήσουν μια σ ειρ ά από σημαντικές θεσ μικές αλλαγές που εί ναι απαραίτητο
να γίνουν κι αποτελού ν διαχρονικό αίτημα των
Δ ήμ ων.
Παράλληλα, είναι σ ε εξ έλιξη μια σειρά από ση-
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μαν τικές νομοθετικές π ρωτοβ ουλίες, άλλων
υ πουρ γείων για τις οπ οίες η ΚΕΔΕ έχ ει εκφράσει τις απ όψεις της . Πρωτοβ ουλίες όπως η αλ λαγ ή του 4412 που αφ ορά τις συμβ άσ εις και τις
προ μή θειες. Οι προτάσεις που υπο βά λλαμε για
την αξι οποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμ ψης, α λλά και για ου σια στική συ μμετοχή της
αυτοδι οίκησης Α’ Βαθμού σ τον σχεδιασμό και
τη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Το ν ομ οσ χέδ ιο γ ια την
α νακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, που κατά την άπ οψη μ ας
α πο τελεί κύρια ευ θύν η των Δήμων. Ο εκσ υγχρονισμός του π ολεοδομικού και χω ροτ αξικού
νομ ικο ύ π λαισίου, ό πο υ κι εκεί έχουμε εκφρά σει
σ υγκεκριμένες θέσεις. Το νέο νομοσχέδιο γι α το
Α ΣΕΠ και τις προσλήψεις , το νο μικό καθεσ τώς
για την κινητικότητα, κλπ. Η Κ ΕΔΕ σ υμμ ετέχει
ενε ργά στη δ ιαδικα σία για τον ρ ιζικό εκσυ γχ ρονισμό του Κράτους .
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι νέες με
ταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για το μέλλον
της Αυτοδιοίκησης αφορούν και την τάση
μετατροπής των Δήμων σ ε ευέλικτ α ανοικτά
οικονομικά συστή ματα. Είναι εφικτ ή μια αυ
τοτέλει α σε θεσμικό και ρυθμιστ ικό ρόλο, για
τους Δήμους της Ελλάδας;
Δ.Π.
Ξεκινά με απ ό τα βασικά. Την ανάδειξη της Αυτοδ ιοίκησ ης σε συ νομιλη τή ου σία ς, σ ε εταίρο
για τις μεταρρυθμιστι κές προο πτικές. Από τον
εκλογικό νόμο μέχρι τις ρυθμίσεις για τις οφειλές των πολιτών κα ι από τα έρ γα μέχρι τη νησιωτική πο λιτική, βασι κός μας στόχος είναι να συ ζητούμ ε και να βρίσκουμ ε κοινή π ορεία. Για να
α πο κτήσο υμ ε ό μως και ο υσ ιαστικό ρ όλο, χρειάζε ται βελτίωση του ρόλου της Αυ τοδ ιοίκησ ης
Α’ Β αθ μού σ τα νέ α χρη μα τοδ οτικά εργαλ εία .
Για παράδειγ μα, μια μεταρρύθμιση θα εί ναι, να
έχουν λόγο και ρόλο οι Δή μο ι σε μικρά έργα της
περιοχής του ς, χωρίς να χρειάζονται άπειρες
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις σ τη Αποκεντ ρωμένη Διοίκηση.
Ως πρόεδρ ος της Κ ΕΔΕ, καθημερινά έχετε να
αντι μετωπί σετε θέματα που αφορούν όλους

από κρί σιμα νομο σχέδια που διαμορφώνο νται
αυ τό το διά στημα, θα του ς λύσει τα χέρια για να
μπορέσο υν να πρ οχωρήσουν σε παρεμβά σει ς
ουσίας, που θα βελτιώσουν την καθημεριν ότη τα των τοπικών τους κοινων ιών.
Πώς κρί νετε προσωπικά την αλλαγή του
εκλογικού νόμου και την Απλή Αναλογική για
το υς Δήμους;
Δ.Π.
Στην πρ άξη α ποδ είχ θηκε ότι η αλ λα γή του
εκ λο γικού νόμου δη μιούργησε ακυβε ρνησία,
οδήγησε σε Δήμο υς πο υ δεν μπορο ύν να λη φθ ού ν α πο φά σει ς και Δημάρχου ς που εξελέγη σα ν χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν το π ρό γραμμ ά τ ους. Αυτή η κατάσ τασ η
έχ ει επιπτώσεις σ τους πολ ίτες και τις τοπικές
μα ς κοιν ωνίες. Χρειάζεται λο ιπόν ένας νέο ς
εκ λο γικός νόμος που θα δια σφαλίζει αφενό ς
την κυβερνησιμότητα των Δήμων κι αφετέρου,
θα εξασφαλίζ ει την εκπρο σώπη ση όλων των
πολιτικών και κοινω νικών δυνάμεων των Δή μων.
τους Δήμους της Ελλάδας. Σε ό,τι έχει να κά
νει με τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής,
ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα ζητήματα
που πρέπει να επιλυθούν σε αυτούς; Είναι η
Ανατολικ ή Αττική, κατά τη γνώμη σας, μια πε
ριοχή δύο ταχυτήτων;

Θεωρείστε ένας από τους πιο πετυχημένους
Δημάρχους, στην πόλη των Τρικαίων. Είναι μια
προσωπ ική επι δίωξη για σ ας, να έχετε κατα
φέρει το ίδιο, στο τέλος της θητείας σας, ως
πρόεδρος της ΚΕΔΕ;

Δ.Π.

Αν τ ο όφελος είν αι η βελτίωση της καθ ημερινό τητας όλων, αν κέρδος είν αι η π άταξη της γρα φειοκρατίας με απλές, καινοτόμες δρά σεις, αν
η ανάπ τυξ η δ εν είν αι άπιαστο όνειρο, αν αγα πήσουμε ξανά τις πό λεις και τα χωριά μας, ναι,
θ α ή θελα αυτά να τ α έχω πετύχει μαζί με τους
σ υνεργάτε ς μου στην ΚΕΔΕ.

Η Ανατ ολική Αττική είν αι μια από τις πλέο ν α ναπτυσσόμεν ες περιοχές της χώρας, μια περιοχή
που απ ό τη μια προσελκύει π ολίτες υψηλών
εισοδη μάτων κι απ αιτήσεων και να αυξάνονται
κατα κό ρυφα οι αξίες γ ης κι από την ά λλη, εξακολο υθ εί να τ αλα ιπωρείται με προβλήμ ατα πρώτης γεν ιάς, όπως η δια χείριση τ ων απορριμμά των, το αποχε τευτικό, η χωρ οταξία και η εκ τός
σ χε δίου δό μη ση , η ανάγκη χάραξης σύ γχ ρονου
οδικού δικτύου κ λπ.
Με τους Δημάρχους της περιοχής είμαστε σε
σ τενή συνεργασία και θέλω να επισημάνω ότι η
υ ιοθέτηση των θέσεων της ΚΕΔΕ σε μια σειρά

∆ηµήτρης Γ. Κωφός
6936 050 484
∆. ΠΟΥΡΑΪΜΗ 17, Αχαρναί

Δ.Π.

- Τέλος, ποιο είναι το μήνυμά σας για τους πο
λίτες για τις φετινές, διαφορετικ ές, γιορτές
που έρχονται;
Δ.Π.
Ασφαλή Χριστού γεν να του 2020, σημαίνουν χα ρούμεν α Χ ρισ τού γεν να το υ 2021, μα ζί με ό λα τα
α γαπημένα μα ς π ρό σωπα.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
210 2444366

211 0123673

logistikakofos@gmail.com

Δερματολόγος
L s r Αποτρίχωση
www.vscl n c.gr

Αισθητική προσώπου και σώματος
Δημοσθένους 25, 136 71 Α χαρναί

210 24.43.754

Χαρ. Τρικούπη 155 & Ικάρου, 145 64 Κηφισιά

210 62.00.780
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Μ. ΒΟΡΙ∆ΗΣ

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής
«Η εκπροσώπηση των πολιτών της Ανατολικής Αττικής αποτελεί προτεραιότητά µου»
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Μάκης Βορίδης µιλάει αποκλειστικά στην
«Φωνή» για την επόµενη µέρα στη χώρα µας µετά την πανδηµία, αν η Ελλάδα είναι τελικά
µια παραγωγική χώρα καθώς και για τα σηµαντικότερα προβλήµατα της Ανατολικής Αττικής.
Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

Κ. Υπουργέ, διανύουμε την περίοδο της δεύ
τ ερης καραντίνας στη χώρα μας, η οποία κρά
τ ησε και παραπάνω από την προβλεπόμενη δι
άρκειά της. Πώς σκέφτ εστε την επόμενη μέρα
για την χώρα μας;
M.Β.
Αναμφίβολα εί ναι μία δύσκολη περίοδος, ό χι
μόνο για εμένα και τ ους συ μπατριώτες μου αλλά
και για ο λόκληρο τον πλ ανήτη. Δεν συμφωνώ ότι
η δεύτερη καρα ντίνα διήρκεσε παραπ άνω α πό
την π ρο βλεπόμενη διάρκει α της, καθώς α ντιμ ετωπί ζουμε έναν ιό οι επιπτώσει ς του οποίου είν αι
εντελώς απ ρόβλεπ τες και υποχρε ωνόμασ τε καθ ημ ερινά να προσα ρμο ζόμαστε σε νέα δεδομέ-

να και να λα μβάνουμε δύσκολες α ποφάσεις με
β άση αυ τά, πάν τα με γνώμονα τη διασφάλισ η
της Δ ημ όσιας Υγεία ς. Ως εκ τούτου είναι πρ ακτικά αδύ νατ ον να π ροβλέψει κανείς τη διά ρκεια
μιας καραντίνας πο υ κρίνεται α ποκλει στικά από
την εξέλιξη της πα νδημίας. Πιστεύω ότι με το
τέλο ς αυ τής της κα τάσ τασης η Ελλάδα μ ας θ α
επανέλθ ει το ταχύτ ερο δυνατό σε κα νονικούς
ρυθμούς πο υ θα μα ς επ ιτρέψουν να αν αδιοργανώσο υμε το μέλλον της χώρας και να προχωρ ήσουμε μπρο στά με μεγαλύτερη ορμή από πριν.
Ά λλω στε , η Κυβέρ νησή μα ς έχει ένα τερ άστιο
μεταρρυ θμισ τικό έργο να υλοπ οιήσει, το οποίο
τρέχει κανονικά ακό μα και μέσα στις ιδιαί τερες
αυτές συ νθήκες που δια μόρφω σε η πανδημία.

Ενάμιση χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκό
ντων σας, ως Υπουργός Αγροτική ς Ανάπτ υξης
και Τροφίμων, ποια θεωρείτε ως τα πιο σημα
ντικά έργα που υλοποιήθηκαν και ποια είναι
αυτά που υπάρχουν στ ην ατζέντα σας αλλά
έχουν καθυστερήσ ει δε δομένων των συ νθη
κών που δ ιαμορφώνει η πανδημία στη χ ώρα
μας;
M.Β.
Θα μπορούσ α να αναφέρω έναν μ εγά λο αριθ μό μεταρ ρυθμιστικών έργων στα ο ποία πρ οχωρήσαμε και ά λλαξαν ριζικά το τοπίο σ τον πρω τογενή τομέ α. Θ α α ρκεστώ να αναφέ ρω μόνο
ορισμένα από αυ τά, στα οποία περιλαμ βάνονται
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κατ’ αρχάς οι τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες
που φέραμε προς ψήφιση στη Βουλή μέσα σε
χρονικό διάστη μα 7 μηνών ενώ να σημειώσω ότι
τις επόμ ενε ς ημ έρε ς αναμένετα ι να εισ αχθ εί σ τη
Βουλή για ψήφιση και μία τέταρτη. Επιπροσθ έτως, με τρο πολογία πο υ πέρα σε α πό τη Βουλή
δώσαμε νέα πνοή στον θεσμό των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που απ οτελούσε και κ ύρια επιδίωξη του Πρ ωθυπου ργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη. Παράλληλ α, έχουμε βά λει γερές
β άσεις για την επανένωση του συνεταιρι στικού
κινή ματος με τις πρώτ ες υπογραφές να έχουν
ήδη μπε ι για τη σ υγκρότ ηση της Εθνικής Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρ ισμών έπειτα από μία μακρά
σειρά ετών αδράνειας σ την οποία είχε περιέλθ ει
ο συνεταιριστικ ός χώρος στην Ελλάδ α. Μόλις
πρόσφα τα μάλιστα ιδρύ θηκε κα ι ο πρώτος Αγρ οτικός Συ νεταιρ ισμός μ ε τη συμμ ετοχή ιδιώτη
επενδυτή, γ εγονός που απ οδεικνύ ει ότι οι πρ οσπάθειέ ς μα ς να κα ταστ ήσο υμε τους α γροτικούς
σ υνεται ρισμούς ελκυσ τικούς για την προσ έλκυση επεν δύσ εων κα ρποφορεί. Στα παρ απάνω να
προσθέσω και τ ην α πεμπλοκή των Σχεδίων Βελτίωσ ης τ α ο ποία εί χαν παγώσει μ ε ευθύνη της
προηγούμεν ης ηγεσίας του Υπ ουργείο υ επί Σ ΥΡΙΖΑ και στην οποία προχωρήσ αμ ε άμεσα, πρ οκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία στους Έλληνες αγρ ότες να προχω ρήσουν στον εκσυγχρ ονισμό και τ ην εκμη χάν ιση των γε ωργ ικών τους
εκμε ταλλεύ σεω ν. Ταυτ όχρονα , δημιουργήσαμε
δύο πολύ σημα ντικά χρηματοδοτικά εργαλεία
σε συνε ργασία με τ ο Ευ ρω παϊκό Ταμεί ο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπ εζα Επ ενδύσεω ν
σ υνολικού μ εγέθους ά νω του 1 δ ισεκατο μμυ ρίου ευρώ πρ οκειμένου να καλ ύψουμε εν μέρει
τις χρημ ατο δοτικές αν άγκες τ ου πρωτογενούς
τομέα. Και φυσικά λά βαμε μ ία σειρ ά μ έτρω ν
για την προστασία των δεσ ποζόμενων ζώ ων και
των ιππο ειδ ών με απο κορύφωση την μετατρ οπή του βασα νισ μού των ζώων από πλημμέλημα
σε κακούργ ημα , διάταξη η οπο ία έγιν ε ομόφωνα δεκτή απ ό τ ο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τέλο ς,
είμαστε ικα νοποιημένοι την α ντιμετώ πισ η των
επιπτώσεων της πα νδημίας στον αγρο τικό χώρ ο,
καθώς μέχρι σ ήμε ρα έχουμε αποζημιώσει με
γενν αία ποσά όλους όσοι υπέ στησ αν ζημία α πό
τα π εριοριστικά μέτ ρα και έπεται και συν έχε ια.
Επιπ ροσθέτως, επιλύσ αμε διάφορα σημαντικά
προβλήματα πο υ δημιούργησε η πα νδημία όπω ς
το ζήτημα π ου ανέ κυψε με τους εργάτε ς γη ς,
γεγονός που επέτρεψε στους αγρότες μ ας να
σ υνεχίσουν απ ρόσκοπ τα τ ην παραγωγική τους
διαδικασία. Μπορεί η πανδημί α να διεύρ υνε το
πεδίο των μαχώ ν π ου κληθήκαμε να δώσουμε,
δεν μας εμπόδ ισε ωστόσο να συνεχίσουμε το
μεταρρυ θμι στικό μα ς έρ γο στο ν αγροτικό τομέ α.
Τελικά, η Ελλάδα είναι μια χώρα πο υ δε ν πα
ράγει τίποτα ή αυτ ή εί ναι μία φράση ,που δε ν
αντιπροσ ωπεύει την πραγματικότητα ;
M.Β.
Ο πρ ωτ ογενής τομέας της πατρίδας μας είν αι
ένας απ ό το υς πλέον ελκ υστι κού ς κα ι α νεκμ ετάλλευτους τομείς της ελληνική ς οικονομία ς,
έχει τεράστιες δυνα τότ ητες κα ι πα ρέχ ει ένα ευρύτατο πεδίο ευ καιριών για εκείν ους που απ ο-

φασίζουν να επενδύσουν σ ε αυ τόν και να ασχ οληθο ύν σοβ αρά με τη δουλειά το υς. Ο μύθος
ότι η χώρα μ ας δεν παράγει τίποτα κα ι ότ ι όλα
τα ει σάγει ανήκει πλέον στ ο πα ρελθόν μια ς και
τα τελευ ταία στ οιχεία α πό το ισοζύγιο εισαγω γών - εξαγω γώ ν στον α γροτικό το μέα δείχνουν
α κρι βώς το αντίθετο. Η Ελλάδα πέτυχε μέσα σε
μία δεκαετία να υπερκα λύψει ένα έλλειμμ α της
τάξεως των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ κα ι μ όλις π ρό σφατα εμφ ανίσαμε πλ εόνασμ α ύψους
200 εκατ ομμ υρί ων ευρώ π ερίπου, γεγ ονός πο υ
α ποτελεί αναμφισβήτητ α ένα τ εράστιο επίτευ γμα τό σο για τον πρωτογενή τομέα, όσο κα ι κα τ’
επέκ τασ η γι α την ελληνική οικονο μία. Οι αγρότες μ ας αντιλαμ βάν ονται το ση μαν τικό μας μ εταρρυθμιστικό έργο και αυτ ό εί ναι σημαντικό για
να προχωράμε απερίσ πασ τοι στη ν υλοπ οίησ η
του σ χεδ ίου μας .
Έχετε τον χρόνο να συνομιλείτε με τους πολί
τ ες τη ς Ανατολικής Αττ ικής, και ποια είναι τα
μεγαλύτερα προβλήματ α που πρέπει να επιλυ
θούν σε αυτήν την περι οχή;
M.Β.
Δυστ υχώς ό χι όσο θα ήθελα. Ωστόσο, παρ ά
τα υ πουργικά μου καθ ήκοντα και τις χρονικές
δεσμεύσεις που αυ τά σ υνε πά γονται, η εκπρ οσώπησή τους αποτελεί προτεραιότητά μ ου. Η
α νατολικ ή Αττική παρα μέν ει μία ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή, γεγο νός πο υ γενν ά σ ημαντικά ζητήματ α σ χεδιασμού των απαραίτητων
υ ποδομώ ν . Σημ αντ ικά βήματα έχουν γίνει στον
τομέα της α ποχέτευσης αλ λά π ρέπει να γίνου ν
περισσότερα, όπως επίσης θα πρέπ ει να ενισχύσουμε την π ερι αστι κή γεωργία δημιουργώ ντα ς
σημαντικές α ρδ ευτι κές υποδομές. Επίσ ης, όπω ς
και σε ο λόκληρ ο το Λε κανοπέδιο η εγκ λημα τικότητα π αραμέν ει μ ία από τ ις μεγα λύτε ρες πρ οκλήσ εις, αν και οφείλει να αναγνω ρίσει κανείς
τις σημαντικές προσπάθειες πο υ έχ ει κατα βάλ ει
το Υπ ουρ γείο Προστασί ας του Πολίτη.
Είστε τελι κά ένας πολιτικός «παντός και ρού»
και συ νθηκών, όπως σα ς έχουν χαρακτηρίσει;
Ποια είναι η παρακατ αθήκη που θέλετε να
αφήσετε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων;
M.Β.
Η δο υλειά το υ εκάσ τοτε Υπ ουργού είναι να μπ ο-

ρεί να π ροσαρμόζε ται στις απ αιτήσει ς κα ι τις
προκ λήσεις τ ου Υπουργείου του πρ οκειμένου να
επιλύ ει τα διάφο ρα προβλή ματα όσο μικρά και
μεγάλ α α ν είναι, που υπ άρ χουν ή προ κύπ του ν.
Φιλο δοξ ώ μετά τ ο τέλος της θητεία ς μου ν α παραδώσω στον επόμενο Υπουργό ένα Υπουργεί ο
με στ έρε ες και υ γιείς βάσεις, έχοντας ολοκλη ρώσει έν α πλ ήρες μ ετα ρρυ θμισ τικό πρόγρ αμμ α
πάνω στ ο οποίο θα σχεδιά σει την π εραιτέρ ω
α νάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της πατ ρίδας
μας.
Πόσο κον τά βρισκόμαστε στο σενάριο των
εθνικών εκ λογών τ ο νέο έτος; Θεωρείτε ότι η
οικονομική ύφεση, θα μπορούσε να έχει αρνη
τικό αντίκτ υπο για την κυβέρνηση;
M.Β.
Η Κυ βέρνησή μ ας α πολαμβ άνε ι της ευρύτατη ς
υ ποσ τήριξης της κοινωνίας μας όπως δείχνουν
χωρίς καμία διαφοροποίηση όλες οι μ ετρήσεις
κοινή ς γνώμ ης. Βρίσκετ αι σ το μέσ ο της κυβερνητικ ής της θ ητείας, έχει βα ρύ κυβερνητικό πρόγραμμα και θ έμα εκλογών δεν τ ίθεται. Ανα φορικά με την οικονο μική ύφεση, αυ τό είναι κάτι πο υ
καλε ίται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία κα ι όχι μό νο η ελληνική . Μέχρι σήμ ερα έχ ει
γίνει μία χρηστή διαχείριση της κατ άσταση ς από
την Κυβέρνησή μας, έχοντ ας δημιουργήσει τα
οικονομικά εργαλεία εκείνα που μα ς επ ιτρέπου ν
να εν ισχύουμε το υς κλά δους που πλήττ ονται, μ ε
β άση τις δυνατό τητες της ελληνικής οικονο μία ς.
Παρά λλη λα η χώ ρα μας πρ όκει ται να επωφεληθεί ιδ ιαιτ έρως και α πό τα χρημ ατο δοτικά εργα λεία που δημ ιουργεί η Ευρω παϊκή Ένω ση όπω ς
το Ταμ είο Ανάκαμ ψη ς προκειμένου να επανέλθ ει
το ταχύτε ρο δυνατό σε τροχιά ανάπτυξης, όταν
οι συ νθήκες το επιτρέψο υν.
Τέλος, πώς θα είναι φέτος οι γιορτές για σας
και ποιες είναι οι σκέψεις για την νέα χρονιά;
M.Β.
Θα περά σω αυτ ές τις άγιες μέρες των εο ρτών
με την οικογένεια μου και θα προσπα θήσω να
ξεκουρασ τώ. Ειλ ικρινά πιστεύω ότ ι η νέα χρο νιά θ α είναι σαφώς κα λύτε ρη από τη δύσκολη
χρονιά που αφήνουμε πίσω μας . Με τη Νέα Δημοκρ ατία στο τιμόνι της πατρίδας μας το μέλλο ν
διαγράφεται λαμπρό. Καλά Χριστούγεννα και
Καλή Χρονιά σε όλους τους Έλληνες.
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Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης µιλάει στην «Φωνή» για τα έργα στο ∆ήµο
∆ιονύσου εν µέσω πανδηµίας, κρίνει την Απλή Αναλογική και αναγνωρίζει τα λάθη του.
Επιμέλεια Άρτεμις Γκούρλι α

θεωρώ όμως ότι ο Νόμος πρέπει να αλλάξει γ ια
να μπου ν τα πράγμα τα στη θέση τους. Πισ τεύω
σ τη δημοκ ρατική λε ιτου ργία τ ων ΟΤΑ, όχι όμ ως
σ τη μπαχα λοποίηση .
Ποια είναι τα έργα που έχ ετε προγραμματίσει
προκειμένου να λυθούν χρόνια προβλήματα
το υ Δήμου και να αλλάξετε την εικόνα του;
Ποια είναι τα όνειρα σας για τον Δήμ ο;
Γ.Κ.
Όπως είπα κα ι πριν η ολοκλήρωση της α ποχέτευσ ης σε όλο το Δήμο και γενικά η υλοποίηση
έργων υποδομών, ό πως είνα ι η ένα ρξη του δικτύου φυσικού αερίου, τα έργα ομβρίω ν, τα πε ζοδρ όμια και οι ασφαλτοστρώσεις. Ακόμη , νέα
σ χολεία , αθλη τικοί και π ολιτισ τικοί χώρ οι, καλύτερη καθημ ερ ινό τητ α, η λεκτρονική εξυπη ρέτη ση το υ πολίτη και λιγότερη τα λαιπ ωρ ία.
Να σημειώσω ότ ι ήμασταν α πό τους πρ ώτους
Δ ήμ ους που ενταχθήκαμε στ ο καινοτόμο πρόγραμμα MyKEPlive.
Έχετε δηλώσει, πως θέλετε στο τέλος της τε
τραετίας, οι δημότες σας να ν ιώθουν υπερή
φανοι γι α την επιλογή τους κ αι για την δεύ
τερη ευκαιρία που σας έδωσαν. Έίστε ένας
άνθρωπος που αναγνωρίζει τα λάθη του, και
αν ναι, π οια θεωρείτε ότι ήταν α υτά που σας
στέρησαν την νίκη την προηγούμενη τετραε
τία;

Κ. Δήμαρχε, επιστρέψ ατε στη διοίκηση του
Δήμου Διονύσου, έχοντας να διαχειριστείτε
και την πρωτο φανή συνθήκ η της πανδημίας
του Cov d-19. Ποια είναι τα σημαντικότε ρα
έργα της μέχρι τώρα θητείας σας και σε ποια,
αν υπάρχουν, έχει αποτε λέσει τροχοπέδη, η
πανδημία;
Γ.Κ .
Κα Γκο ύρ λια , είνα ι α λήθεια ότι η πα νδημία
του Covid-19 ήταν έξω α πό κάθ ε σχεδια σμ ό ή
πρό βλεψη και, υπό αυ τή την έν νο ια, πρ ιν από
μερικούς μή νες μό νο ως σενάριο επιστημονι κής φαντασί ας θα μ πορού σε να εκ ληφθεί…
Ωστόσ ο, αναφορ ικά με το Δήμο Διονύ σου μ πο ρώ να πω ότ ι εκ του απ οτελέσματος ήμασταν
καλ ά προ ετοιμα σμέ νο ι και γ ια τα δύσκολα. Δείξαμ εά μεσα αντανακλα στι κά και κιν ητοπο ιήσαμε
χωρίς καθυσ τερήσεις το μ ηχανι σμό του Δήμου ,
για να ανακουφίσουμε τις ευπαθείς και ε υάλωτες ομάδες. Εντατικοποι ήσα με το πρόγραμμα
«Βο ήθεια στο Σ πίτι», δημιουργώντας ειδική τηλεφ ωνική γραμμή εξυπηρ έτ ησης, προκειμένο υ
να εξασφαλ ίσουμε την πρ όσβαση όλων των
πολιτών το υ Δ ήμου στα βασι κά αγαθά πο υ α φο ρούν τη δ ιατρ οφή και την υγεία τους, ενώ δη μιουργήσαμε και γραμμή ψυχολογικής στήριξης.
Παράλ ληλα όμως με την πανδημία , δε σ ταματ ήσαμε ού τε στι γμή να εργαζόμ ασ τε για να
α λλάξουμε και να εκσυγχρονί σουμε το Δ ήμο
μας. Χάρη στις προσπάθειές και πιέ σεις μ ας ξεμπλοκά ρα με το έργο της αποχέτ ευσης, το οποίο
σήμερα εί ναι σε πλήρη εξέλιξη σε όλες τις Δη μοτ ικές Κοινότη τες. Αυ τό σημαί νει ότι αν συνε χίσουμε έτσι στο τέλος της θητείας μας θα υπ άρ-

χει δ ίκτυο αποχέ τευσης στο σύνολο σχεδόν του
Δ ήμ ου. Πα ρά λληλα, σε συ νεργασία με την ΕΔΑ
Αττικής, επιδιώκο υμ ε μέσα στο 2021 την έναρξη
των έργων σ ύνδεσ ης με το φυσικό αέ ριο, που
α πο τελεί ά λλο ένα σημα ντικό έργο υ πο δομής
για τ ο Δήμο μας.
Α κόμη, τρία νέα σχ ολεία σε Δ ιόνυσο. Κρυ ονέρι
και Αγι ο Στέφ ανο έχουν μπει σ τηντελική ευθεία,
εκσ υγχ ρονίζουμ ετο στόλο οχημ άτων του Δήμου
μας, αναβαθμίζουμ ε το δίκτυο ύδρευσ ης, προ ωθούμ ε την ηλεκ τροκίνηση και φιλ οδοξούμε να
σ υμμετάσ χουμε σε όλα τα χρηματο δοτικά π ρογράμματα, έχοντας ήδη υποβά λλει π ρο τάσ εις
σ το πρ όγραμμα «Α. Τρ ίτση ς» αλλά και στο π ρόγραμμα ενερ γει ακής α να βάθμισης «Ηλέκτρα».
Αυτή τη στιγμ ή ο Δή μος μας θ υμί ζει χω ρίς υπερ β ολή εργοτάξιο, με όλα τα συ νεπ ακόλουθ α π ροβλήματα β έβαια, όπως τις λακκούβες, που μέσα
σ το επόμενο διά στ ημα θα α ντιμετωπίσουμε με
εκτεταμ ένες ασφαλτοσ τρώσεις…

Γ.Κ.
Ανήκω στους ανθρώπους π ου κο ιτού ν πάντα
μπροστά… Α σφαλώς λάθ η κάνουμε όλο ι καθ ημ ερινά και εγ ώ προσπα θώ να μαθα ίνω από
αυτά. Αυτό που έχει τη μεγ αλύτερη σημασ ία για
μένα εί ναι να καταφέρουμε να αλ λάξου με το
Δ ήμ ο τα επόμ ενα χρόνια. Είμαι β έβ αιο ς ότι στο
τέλο ς της δ ιαδρομής θα τα καταφέρ ουμε. Οι πο λίτες έχ ου ν μεγά λες απαιτήσεις και δικαίως διαμαρτύρονται γιατί η καθημερινότητα δεν μπορεί
να α λλάξει από τη μια μέρα σ την άλλη. Μπορεί
να εργαζόμ ασ τε …2 5 ώρες το 24 ωρο, τόσο εγώ
όσο και πολλοί συνεργάτε ς μ ου, αυτό όμως δε
φαίνετα ι π άντ α και χρει άζεται χρόνος για να φανούν οι θετικές αλλα γές. Λ έω στ ους συμπολίτ ες
μας να κάνουν λί γη υ πο μο νή και να μας κρίνο υν
αυστ ηρ ά για τ α έργα που πραγματο ποιήσαμε ή
και όσα δεν προλάβαμε να κάνουμε, ότ αν έρ θει
η ώρ α…

Πρωτόγνωρη επίσης, είναι και η απλή ανα
λογική για την Αυτοδ ιοίκηση. Πώς έχει λει
τουργήσει ο νόμος στο Δήμο Διονύσου μέχρι
στιγμής;

Τέλος, π οιο είναι το μήνυμα σας, τόσο στους
δημότες σας, αλλά κ αι σε όσους θα διαβάσουν
αυτή τη συνέντευξη, για τις διαφορετικές
γιορτές που όλοι θ α ζήσουμε φέτος αλλά και
για τη νέα χρονιά που έρχεται;

Γ.Κ.
Δεν είν αι δυνατόν να έχεις πάρει πά νω από 50%
-η δική μας πα ρά ταξ η για π αρ άδειγμα έλαβε περίπο υ 58% σ το δεύ τερο γύρο- και να μην μπο ρείς να διοική σεις. Αν ο Υπουργός κ. Θεοδωρι κάκος δεν πρ οχωρ ούσε στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Οικο νομικές Επιτροπές , πολλοί
Δ ήμ οι θα είχαν σο βαρό πρόβλημα κυβερνησιμότητα ς. Στο Δήμο Δ ιονύσ ου, μέχρι στιγμής δεν
α ντιμετωπ ίζουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλη μα,

Γ.Κ.
Να π ω ένα μεγά λο Ευ χαριστώ σ τους για τρούς
και νοσηλευτές μ ας που κρατάνε όρθιο το σύσ τημα υ γείας καθώς και σ ’όλο υς του εργαζομένο υς και εθελο ντές του Δήμου μ ας - και των
υ πόλοιπων Δ ήμων βέβ αια - που βά ζουν πλάτη
σ τα δύσκο λα. Εύχομ αι υ γεία κι αγάπη σε όλο τον
κόσμ ο. Να κά νουμε λίγη υπομον ή α κό μα και να
παραμε ίνουμε ασφαλεί ς, γιατί εί ναι σίγ ου ρο ότι
τα καλύ τερα έρχοντ αι…

Πλακάκια / Γρανίτες / Είδη Υγιεινής / Έπιπλα / Υδραυλικά
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λ. Καραµανλή 127,
Αχαρνές
210 24.65.095

1Ο ΥΠOΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ε. Οδός Αθηνών
Λαµίας-Θεσ/νίκης 95,
Ν. Φιλαδέλφεια
210 2531716

2Ο ΥΠOΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πλειώνη 29,
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∆.
∆ΑΜΑΣΚΟΣ
∆ηµοτικός σύµβουλος Αχαρνών
«Παραµένω πιστός στον ρόλογια τον οποίο εκλέχθηκα»
Ο ∆. ∆αµάσκος µιλάει στην «Φωνή» για την απόφασή του να µην
συµµετέχει στην σύµπραξη που έλαβε χώρα πριν λίγους µήνες
στο ∆ήµο Αχαρνών, για το πολιτικό του µέλλον, για τα µέχρι τώρα
πεπραγµένα της ∆ιοίκησης, αλλά και το προσωπικό πλήγµα που έχει
δεχθεί σαν επιχειρηµατίας της εστίασης από την πανδηµία.
Επιμέλεια Άρτεμις Γκούρλια

Κ. Δαμάσκο, ύστερα από την σύμπραξη που
έλαβε χώρα στο Δήμο μας τον Σεπτέμβριο,
δηλώσατε πως δεν συμφωνείτε σε αυτή και
δεν αποτελεί τε μέρος της, ενώ με ανακοί
νωσή σας, κάνατε γνωστό ότι συνεχ ίζετε να
εκπροσωπείτε τους φίλους της παράταξης
«ΔΕΚΑ»; Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τελι
κά, τι ακριβώς είστε θεσμικά; Ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος ή δημοτικός σύμβου
λος της παράταξης «ΔΕΚΑ»; Υπάρχει πια η
παράταξη «ΔΕΚΑ»;
Δ.Δ .
Θα σας απαντήσω, όσο πιο απλά γίνεται. Αν
υπ άρχει παράταξη «ΔΕΚΑ» στο δημοτικό συμ βούλιο την εκπροσωπώ εγώ. Και εξηγώ. Σύμ φωνα με την πρόβλεψη του νόμου για την σύ μπ ραξη των παρατάξεων, η παράταξη που προσχώρησε στην παράταξη του Δημάρχου, παύει
να υπάρχει σ το δημοτικό συμβούλιο. Αυτό που
δε ν προβλέπει ο νόμος, είναι τι γίνεται με τον
σύ μβουλο ή τους συμβούλους που δεν συμ φωνούν με την σύμπραξη και δεν συμμετέχουν
σε αυ τή. Δεν τους χαρακτηρίζει ανεξάρτητους
συ μβούλους, άρα δεν είμαι ανεξάρτητος σύμ βουλος και με αυτό απαντώ ξεκάθα ρα στο
ερώ τημα σα ς. Η άποψή μου είναι ότι έστω και
ως μοναδικός σύμβουλος, εξακολουθώ να εκπρ οσωπώ την ,μέχρι πρότινος, μείζονα αντιπολίτ ευση, με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
πο υ απορρέουν από τον νόμο. Αυτό λοιπόν
είναι το σημαντικό, το θεσμικό κομμά τι και όχι
αν υφίσταται ή όχι, η παράταξη «ΔΕΚΑ». Αλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Πανα γιώτης Αναγνωστόπουλος, εκλέχθηκε σύμφωνα με τον νόμο
επι κεφαλής της δημοτικής μας ομάδας, δεν
εκλέχθηκε ποτέ επικεφαλής της δημοτικής μα ς
πα ράταξης. Αυτό πιθανότατα θα συνέβαι νε στο
συ νέδριο που είχαμε προγραμματίσει, αλλά

σχε τικά με το πρακτικό της σύμπραξης αλλά
και η προαναφερθείσα ανακοίνωση των
μη εκλεγμένων, την οποία υπογράφετε και
εσείς, πολώνουν το κλίμα μεταξύ της πρώην
ομάδας της «ΔΕΚΑ»;
Δ.Δ.

αυ τό τελικά δεν έγινε ποτέ.
Παράλληλα με την δι κή σας ανακοίνωση,
υπεγράφη μία ακόμη, των μη εκλεγμένων
υποψηφίων της παράταξης «ΔΕΚΑ», με
την οποία γνωστοποιήθηκε η δυσαρέσκει α
τους για την σύμπραξη, που απορρέει από
το γεγονός πως δεν ερωτήθ ηκαν για την
συγκεκριμένη κίνηση. Οι λόγοι που οδήγη
σαν εσάς να μην συμφωνήσετε ποιοι είναι;
Θεωρείτε πως οι εκατέρωθεν ανακοινώσει ς

Είναι ξεκάθαρο ότι δ εν υπάρχει σύμπλευ ση
απόψεων ανάμεσα στους δημοτικούς συμβούλους που υπέ γραψαν την σύμπραξη και στο
σύνολο των υποψηφίων συμβούλων που συμμε τείχαν στις εκλογές του 2019 με την παράταξη «ΔΕΚΑ». Αρα δεν μιλάμε για πόλωση, γιατί
αυ τή η λέξη περιγρά φει μια κατάσταση που
συμβαίνει σε αν θρώπο υς που βρίσκονται στην
ίδι α παράταξη. Στην περίπτωση μας δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει η ομάδα των δημοτικών
συμβούλων που εκλέχτηκαν με την παράταξη
«ΔΕΚΑ», και είναι πλέον στην παράταξη «ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ», με επικεφαλής τον Σπύρο
Βρεττό και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που εκπροσωπούμε την αντιπολίτευση του Δήμου, που οι
πολίτες των Αχαρνών την ψήφι σαν σε ποσοστό
49%. Για να απαντήσω όμως και ακριβώς στο
ερώτημα σα ς, η πρακ τική που ακολούθησε ο
Παναγι ώτης Αναγ νωσ τόπουλος, να μην πάρει
την άποψη της παρά ταξης πριν προχωρήσει
στην σύμπραξη, απλά επι βεβαιώνει αυτό που
σα ς επεσήμανα πριν. Ο Παναγ ιώτης εκλέχτηκε ως επικεφαλής της δημοτικής ομάδας και
όχι ως επικεφαλής της παράταξης και με αυτή
την ιδιότητα λειτούργη σε μέχρι τέλους. Δεν αισθάνθηκε λοιπόν ότι έ πρεπε να πάρει την άποψη των υπολοίπων και για να πω την αλήθεια
το προβλέπε ι αυτό και ο νόμος. Αυτό που είναι
λάθος, είναι ότι θέλησ ε μετά να οικει οποιηθεί
ολόκληρη την παράταξη και σε αυτό βέβαια
έπρεπε να αντιδράσο υμε, για να γνωρίζει η
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κοινωνία των Αχα ρνών και οι ψηφοφόροι μα ς.
Υπάρχουν διάφορες φωνές που κάνουν λόγο
για την προσωπική σας σχέση με τον επικε
φαλής της παράταξης «ΔΕΚΑ», Χάρη Δαμά
σκο, και πως εσείς ακολουθείτε την πολιτική
του ακόμη και μετά την παραίτησή του και γι α
αυτό δεν συμφωνήσατε στην σύμπραξη. Τι
έχετε να πείτε για αυτό;

ως έχει; Παράλληλα, θα μπορούσε να αλλά
ξει η γνώμη σας για την σύμπραξη και τελικά
να λάβετε με κάποιο τρόπο μέρος σε αυτή;
Δ.Δ.
Η ερώτηση σας μου ανοίγει πολλές προοπτικές από ό,τι καταλαβα ίνω και δεν ξέρω ποια
να επι λέξω! Αστειεύομαι. Ακούστε, είμαι βαθι ά
δημοκρατικός άνθ ρωπος με απίστευτα μεγάλο
ενδιαφέρον γ ια την πόλη μου αλλά και με μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση στους ανθρώπους με
τους οποίους συμπορευτήκαμε σε αυτήν τη μεγάλη προσπά θεια να αλλάξουμε την πόλη μα ς
και να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό δρόμο
από τον κατήφορο που έχουμε πάρει.
Παραμένω να εκπροσωπώ την αντιπολίτευση
και να εκφράζω τους ανθρώπους που την εκπροσωπούν.

Δ.Δ .
Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Η
πρ οσωπική μου σχέση με τον αδελφό μου είναι
αδ ια πραγμάτευτη. Είναι γνωστό ποσό δεμένη
είναι η οικογένει α μας και βέβαια ποσό αγαπώ
και σέβομαι και τα δυο μου αδέ λφια. Ο Χάρης
κατέχει μι α πολύ υψηλή κυβερνητική θέ ση και
επι τελεί ένα σπουδαίο έργο εκεί πού είναι, και
είμ αι πολύ υπερήφανος για αυτόν.
Παρότι είναι ξεκάθαρο ότι η θέση του είναι δια φο ρετική και αντίθετη με την σύμπραξη, κινεί ται και συμπε ριφέρεται με την ιδιότητα του πολίτ η των Αχαρνών και σε καμία περίπτωση δεν
υπ οκινεί, καθοδηγεί ή καθορίζει την δίκη μου
πο λιτική πορεία ή αυτή των υπολοίπων.

Εκτ ός από δημοτικός σύμβουλος, δραστηρι
οποιείστε πολλά χρόνι α επιχειρηματικά στο
Δήμο Αχαρνών. Θα ήθελα να μας μιλήσετε
για την κ ρίση που έχει επιφέρει η πανδημία
στον κλάδο σας και τι θα προτείνατε ως δη
μοτικός σύμβουλος στην Δημοτική Αρχή γι α
τις επιχειρήσ εις του τόπου σας.

Θα μπορούσατε να προσχωρήσετε σε κάποι α
από τις άλλες υπάρχουσες παρατάξεις της
Αντιπολίτευσης; Βλέπετε πιο εύκολα τον εαυ
τό σας σε κάποι α από αυτές ή θα παραμείνετε

Δ.Δ.
Σήμερα βιώ νουμε μι α περίοδο μεγά λης οικονομικής κρίσ ης λόγω του κορονοϊού, που μα ς
υποχρεώνει μέσα στο 2020 σε άλλη μία ανα -

στολή λειτουργία ς των επιχειρήσεω ν εστίασης
με ότι συνεπά γεται αυ τό για εμάς τους ίδιους
και το προσωπικό μας .Η δημοτική αρχή δεν
μπορεί εδώ και ενάμ ιση χρόνο περίπου να
δώ σει λύσει ς σε βασ ικές ανάγκες του πολίτη
και των επι χειρήσεων όπως είνα ι η συγ κομιδή
σκουπιδιών και ο φωτι σμός τουλάχιστον για τις
πι ο βασικές αρτηρίες του Δήμου μας .Θα σα ς
δώ σω για παράδειγμα , το δικό μου κατάστημα
που διαθέτω στην Λεωφόρο Πάρνηθος ,στην
πι ο τουριστική οδό, που εδώ και πολλούς μήνες δεν υπά ρχει φωτισμός σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δρόμου και για να μαζέψου ν τα
απορρίμματα, θα πρέπ ει να επικοινωνήσω επανειλημμένα με το αμαξοστάσιο. Δεν χρε ιάζεται λοιπόν να προτείνω κάτι περισσότερο στην
δημοτική αρχή εκτός από το να εφαρμόσουν
τα αυτονόητα καθώς και αυτά που έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συ μβούλιο, όπως η απαλλαγή από τα ανταποδο τικά τέλη καθαριότητας
και φωτισμού, γ ια όσο διάστημα διέκοψαν την
λειτουργία τους α λλά και για την σημερινή περί οδο που διανύουμε με το νέο lockdown που
ισχύει από 3/11/20 .Θα ήθελα να έχει τηρηθεί η
απόφαση του ΔΣ και ό χι τελικά αυτό να εφαρμοσθεί μετά από καιρ ό υποχρεωτικά με νόμο
του κράτος.
* Η συνέν τευξη η συνέντευξη δό θηκε το μήνα Νοέμβριο.

Μεθώνης 2 και Κηφισού 26 Περιστέρι
Tηλ.: 210 57.39.489
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙO ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Μία ανασκόπηση του 2020,
της χρονιάς που άλλαξε τον κόσµο.
Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

Αγώνες, πο υ θα γιν όντουσαν το κα λοκαίρι του
2020 στο Τόκι ο.
Το δεύ τερο, ισχ υρό κύμα τ ου ιού δεν άργησε να έρθε ι, όπως είχα ν προβλέψει οι επιστή μονες, βάζ οντας πο λλές χώ ρες της Ευρ ώπης
α λλά και όλο υ του κό σμου σ ε καθ εσ τώς δεύτερου lockdown το φθινόπωρο του 20 20, ενώ
οι φετινές γιορτέ ς των Χριστουγ έν νων δεν θα
θ υμίζουν σε τίπο τα αυ τές των προηγούμεν ων
χρόνων γι α Ευρώπη και Αμερικ ή. Στην αν τίπερα όχθη, η Ουχάν, το μέρος π ου ξεκ ίνη σα ν όλα,
φαίνετα ι να επανέρχεται σ την κανονικότητα,
μετά απ ό π ολλού ς μ ήνε ς καθολικής καραντίνας.

Ο ιός δεν κάνει διακρίσ εις

Θ

α φανταζόταν άρ αγε κανε ίς πριν απ ό πε ρίπο υ 12 μήνε ς πως η χρονιά, τη ς οπ οία ς
περνούσαμ ε το κατώφλι, θα ήτα ν η χρ ονιά που θα άλλα ζετ ον κόσ μο για πά ντα; Σ ίγουρα
όχι. Αν μα ς έλεγε κάποιος, πως περίπου τέσ σερα δισ εκατομ μύ ρια ά νθρωποι θα κλεινόντου σαν στα σ πίτια του ς και ότι σχε δό ν ό λες οι οικονομι κές βαθμίδες π αγκοσ μίω ς θα παρέλυαν;
Σίγουρα όχι. Όμως, ακόμα κι αν φαντάζε ι σε νά ριο κάπ οια ς -επιστημονικής φα ντασία ς-ταινίας,
η χρονιά που σε λίγες μέρες αφήνουμε πίσω
μας, το 2020, ήταν ακριβώς αυτό. Η χρονιά που
ά λλαξε τον κόσμο, όσο καμία άλ λη.
Α κόμα κι αν ο ιός Covid-19 απέχει πολύ από τον
τίτλο της πιο θανατηφόρ ου ασθένειας της ανθρώπιν ης ιστορίας, περισσότερ οι από 1,6 εκα τομμ ύρ ιο άνθρωπο ι πέθαναν και του λά χισ τον
72 εκα τομμύ ρια μολύνθηκα ν παγκοσμίως. Και
όλα αυτά γιατί απ λά αν έπνευ σαν την λά θος σ τιγμή, στο λάθος σημείο.

Πώς ξεκ ίνησαν όλα
Στις 31 Δ εκεμβρίο υ 2019, οι κινεζικές αρχές
α νακοινώνου ν 27 κρούσματα ιογενούς πνευμονίας άγ νωστης προέλευσης σ την Ουχά ν, στο
κέν τρο της Κ ίνα ς. Την επομένη, οι αρχές κλείνου ν τ ην τοπική αγορά ζων τανών ζώων, η οποία
θεωρήθηκε πως συνδέε ται με την εμφάνιση
του ιού. Στις 7 Ιανουα ρίου, οι κινέζοι αξιω μα τού χοι ανακοινώνουν πως α πομονώθ ηκε ένας
νέος ιό ς, στον οπο ίο δόθ ηκε η ονομα σία 2019nCov. Στις 11 Ιανουαρίου, η Κίνα ανα κο ινώνει
τον πρ ώτο θά νατο στην Ουχάν. Μέσα σε μερι κές ημέρες, κρούσματα εμφανίζονται σε όλη
την Ασ ία, τη Γαλ λία κα ι τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στα τέλη Ιανουαρίου, οι χώρες αρχί ζουν να επα ναπατρίζο υν του ς π ολίτες τους πο υ βρίσκονται
σ την Κίνα . Τα σύ νο ρα ξεκινο ύν να κ λείνουν κα ι
περισσ ότεροι απ ό 5 0 εκα τομμύ ρια κάτοικοι της

περιφέρεια ς της Ου χάν, σ την επαρχία Χο υμπέι,
τίθενται σε καραντίνα.
Ότα ν το κρου αζιερόπλοιο «Diamond Princess»
φθάνει στις α ρχές Φεβ ρουα ρίου σ την Ιαπωνία,
περισσ ότεροι από 7 00 επ ιβά τες του έχουν μο λυν θεί από τον ιό και 13 καταλήγουν νεκρ οί.

Παγκόσμια ανησυχία
Στις 11 Φεβρουαρίου, ο Πα γκό σμ ιος Ο ργανι σμό ς Υγείας δίνει όνομα σ τον ιό που πλήττει τον
πλανήτη: Covid-19, ενώ τέσσερις η μέρες αρ γό τερα, η Γα λλία ανακοινώνει τον πρ ώτο θ άνατο
που καταγ ράφεται έξω από την Α σία. Ο βορράς
της Ιταλίας γί νεται το επίκεν τρο της νόσου σ τη
γηραιά ήπειρο. Πρώτη η Ιταλία, μετ ά η Ισ πανία,
σ τη συ νέχ εια η Γαλλία και η Βρετανία, καταφεύγου ν στη λύση του lockdown.

Πανδημία
Ο Π αγκόσ μιο ς Οργανισμός Υγείας ανα κο ινώνει
πως η Covid-19 είναι π ανδημ ία. Οι χώρες, η μία
μετά την ά λλη, κλείνουν τα σύ νορά του ς. Στα
μέσα Απριλίου, 3,9 δισεκατομμύρι α ά νθρ ωπ οι,
δηλαδή το μισ ό της ανθρωπότητας, ζουν σε κα θεσ τώς lockdown, μερικής ή ολικής μο ρφής.
Καμία χώρ α, όσο πλ ούσ ια κι α ν είνα ι, δεν φαίνεται να γλιτώνει α πό το μαζικό κύμα εξάπλωσ ης
του αόρατου και επι κίνδυνου εχθρού. Χαρακτηριστικό πα ράδειγμα οι ΗΠΑ, μία από τις ισχυρό τερες οικονομ ίες του πλα νήτη, αλλά χωρίς κα θ ολική κάλυψη υγείας, κατα λήγου ν να είναι η
περισσ ότερο πλη γείσα χώρα.
Οι επιχειρήσεις κλείνουν η μ ία μετά την άλ λη.
Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια . Η τηλεργασία
καθίσταται απ αρ αίτητη, το ίδ ιο και η τ ηλεκπαίδευσ η. Οι αθλητ ικές δ ρασ τηριό τητ ες αναστέλλον ται , ακόμ α και οι αερο πορ ικές εταιρίες π ροσ γε ιώνουν τα αε ρο σκάφη τους. Για πρώτη φορά
-εν καιρώ ειρήνη ς- αναβά λλοντα ι οι Ολυμπιακοί

Όσο πλούσιο ς και δημ οφιλής, κι α ν είναι κάποιο ς, η απειλ ή του ιού, είναι το ίδιο μεγά λη γ ια
τον οποιοδήποτε. Ο απερχόμενος Αμερικανός
Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίο ς κυκλοφορούσε και κυκλοφορεί χωρ ίς προστατευτικές
μάσκες και υπ οσ τήριζε την χ ρήση υδροξυχλ ωροκίνης, α κόμη και της χλωρίνη ς, νόσησ ε από
τον ιό τ ον περασμένο Οκ τώβριο , λίγο πρ ιν τις
α μερ ικανικές εκλογές. Ο Β ρετανός Πρωθυπουργός, Μπόρις Τ ζόνσον, νοσηλεύ τηκε τον
Α πρίλιο στην εντ ατική για τ ρεις η μέρες, όταν νόσησε απ ό τον Covid-19 . Ο πρ όεδρος της Βραζιλίας κα ι επίσης α ρνητής της νόσ ου, Ζα ΐχ Μπολσονάρου και η σύζυ γός του νό ση σα ν τον Ιούλιο.
Τελευταίο κ ρούσμα του κο ρονοϊού α πό τους κο ρυφαίους ηγέ τες του κόσμου, ο Πρ όεδρος της
Γα λλίας, Εμανου έλ Μακρ όν, ο οποίος νό ση σε
τον Δεκέμ βρι ο του 20 20. Πρίγκιπες, διάσημοι
ηθοποιοί και αθλητές, κανείς δεν κατά φερε να
α γοράσει την ανοσία του.

Η επιστροφή στην ομαλότητα
Τον Δεκέμ βρ ιο, η Βρετα νία γί νετ αι η πρώτη
δυτική χώρα που εγκ ρίνει το εμβ όλιο Pfizer/
BioNTech, και οι εμβολια σμο ί ξεκινού ν με την
9 0χ ρονη Μάργκαρετ Κίναν, να γίνεται ο π ρώτος
ά νθρ ωπ ος στ ο πλανήτη που έκα νε το εμβόλ ιο.
Προτερ αιότητα των κυβερνή σεω ν ο ι ηλικ ιωμένοι, το νοσ ηλευτ ικό πρ οσωπικό και οι πιο ευπαθείς ομ άδες. Ακολούθησα ν οι ΗΠΑ, ενώ στην
υ πόλοιπη Ευρ ώπ η οι εμβολ ιασμοί θα ξ εκινήσουν στις 27 Δεκεμβρίου, με την Ελλάδα μέσα
σ τις χώρες που θα ξεκινήσουν την ίδια μέρα.

Η επόμενη μέρα
Αν και οι αισιόδο ξοι κάνου ν λόγο για επιστρο φή
σ την κανονικό τητα ήδη απ ό το 2021, οι ειδικοί
υ ποστη ρίζουν ότ ι θ α χρ εια στούν, ίσως, χρόνια,
για την καθ ολική ανοσία. Το μόνο σ ίγο υρο εί ναι
ότι οι κοινωνίε ς μ ας , θα αλ λά ξου ν συθέμελα. Τι
θ α συμβ εί μετ ην τερ άσ τια οικονο μική ύφε ση για
την ο πο ία εκφράζει ήδη τις ανησυχίες τ ου το Δ ιεθνές Νομ ισματικό Ταμείο, ίσως χειρότερη και
α πό την οικονομική πα γκό σμ ια κρίση του 2008;
Τι θ α σ υμβεί με τα ψυχολογι κά κατάλοιπα που
θ α α φή σει πίσω της η π ανδημία; Είναι α ρκετό το
εμβόλιο για την επιστροφή στην κανονικότητα ή
η χρ ονι ά που αποχαιρετούμε διαμόρφωσε την
α πα ρχή της νέας μα ς κανονικότητας ;
Tο κείμεν ο γ ράφ τηκε με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΑΠΟΨΕΙΣ
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2021, η µεγάλη ευκαιρία
Θανάσης Μιχαλόπουλος
Ειδικός Σύμ βο υλος Παιδεία ς & amp; Πολιτ ισμού του Δη μά ρχο υ Παια νία ς, Διε θνολόγος -Πολιτικός Επισ τήμ ονας

Α

πομ ένοντ ας ελάχιστε ς η μέρες ώσπ ου το
202 0 να μ ας απ οχαιρετήσει για τα καλά, ευ χόμ ενο ι όλοι να μην βιώσουμε ξανά τόσο δ ύσ κολες κα ι πρωτ όγν ωρ ες κατασ τάσ εις , ο ορίζον τας
του 20 21 ανατέλλει , ο οποίος διαγράφετα ι με τις
πιο ελπιδοφόρες α ποχρώσεις, ιδίως για τα ζη τήμ ατα της τοπικής αυ τοδιοίκησης κα ι μάλισ τα,
α κόμη περισσότερο για την περιοχή της Ανατολική ς Αττικής κα ι των Μεσ ογείω ν.
Τα Μεσόγεια, μολονότι α πέχουν 20 χλμ. από
το κέν τρο της Αθήνας , υπολείπονται σε εκατο ντάδ ες ση μεί α έναντι των άλλων ε λληνικών και
ευρωπαϊκών προασ τίων. Η κοντινότερ η δε, περιοχή, πάλαι ποτ έ α κμάζο ν π ροάστιο και κοιτίδα
πνεύμα τος , ο Δή μος Παιανίας ( Παιανία - Γλυ κά
Νερ ά) έχει π εριέλθ ει σε μία άνευ πρ οηγου μένου εσωσ τρέφεια και οικονομικο- πολιτική δυσπραγί α, η οποία κόστ ισε στ ην πόλη και στ ους
δημότες το «εισ ιτήρ ιο» στις εξελίξεις του 21 ου
α ιώνα. Εδ ώ και 15 μή νες κα ταβάλλονται φιλότιμες και υπ ερά νθ ρωπες πρ οσ πάθ ειες από τη
διοίκηση του Δη μάρχου Ισίδωρου Μάδη και των
σ υνεργατών του, ούτως ώσ τε να μπει η π όλη
σε τροχιά α νάπτυξης, να πραγμ ατοπο ιηθούν
πράγματα «α υτονόητα» γι α την πλειοψηφία των

πολιτών και ν α γίνε ι ένας ολοκληρωμένος σ χεδιασμό ς για το μέλλον.
Το παράδειγ μα του Δήμου Πα ιανίας, αποτελεί
ίσως τον χα ρα κτηρισ τικότερο Δήμο για το τι
συμβολίζει τ ο 2 021 και οι επετ εια κές εκδηλώσεις του. Σε α ντίθεση με τα μ έχρ ι τ ώρ α δεδομένα, ο Δήμος Παιαν ίας είναι απ ό τους πρ ώτ ους
Δήμου ς σ την Αν. Αττική που έχει κατα ρτίσει ένα
πλήρως εφα ρμ όσιμο πλάνο δράσεων για το
έτος επετ ηρίδα, με άξονε ς ο ι οποίοι αναδ εικ νύουν πέραν των ιστο ρικών γεγ ονότων, πρό σωπα ,
παρ αδ όσεις και ξεκ ινούν το νέο διάλογο για τις
πόλεις του μ έλ λον τος , τ ις προκλήσεις και τις
προ οπ τικές.
Η πρόθεση είν αι σα φής· κατ αβάλλεται κάθε
προ σπ άθεια για να λυθού ν χρόνιες παθογέ νει ες, χωρίς όμως να χαθ ού ν πολύ τιμες ευκαιρίες
για την πόλη . Έτσι λοιπόν, οι πρωτοβουλίες του
Δήμου Πα ιανίας γι α το 2 021 δε θ α μπορ ούσαν
να χαρακ τηρ ιστού ν ως εφή μερες . Τουναντ ίον,
απο τελού ν το εφαλτήριο σά λπισ μα για την α ναβάθμισ η του βιοτικού και πνευμ ατικού επ ιπέδου
μιας ολόκληρης κοινωνίας.
Ανο ίγον τας ένα δ ιάλογο που συνδ υά ζει το

ιστορικό πα ρελθόν με το σήμερα , που όλοι οι
άνθρωποι δίνουν καθ ημερινούς «αγώνε ς», διαμο ρφώνετα ι τ ο μέλλον, εισερ χόμ ενοι σ την 4 η
βιομηχανική επ ανάστ ασ η και φυ σικά ξεκινώντας έναν φιλόδοξο διάλ ογο για την απ οκατάσταση του κύρους των Μεσογείων, της οικονομίας τους κα ι των προοπτικών. Θα μπο ρούσε να
πει κάποιος, πως ο Δήμο ς Παι ανί ας, μετά από
μία πενταετία εσωστρέφ εια ς, επανέρχεται στο
προ σκήνιο, βελτιώ νει μ ε σταθ ερ ά βήματα το
εσωτερικό του, απ οκτά ε ξωστρέφ εια , οι κονομική αυτ οτέλεια και εν τ έλει, π ληρ ώνει το ισ τορικό
χρέος του, αναλα μβά νοντας τ ην πρ ωτοβο υλία
να κατασ τήσ ει την περιοχή των Μεσογείων, κέντρο π ερ ιφερει ακών εξελίξεων, α ντίσ τοιχο των
απαιτήσεων των π ολιτών που ζουν κα ι δραστηριοποιούν ται εκεί.
Η π ανδημία μπ ορεί να έφε ρε πολ λά πράγματ α
πίσω και να κό στ ισε πο λλά π αρ απάνω. Υπο χρέωσ η όλων είνα ι να μη ν κοιτού ν το εφήμ ερ ο
«γκρίζο» παρόν, αλ λά να εγκαιν ιάσου ν με τόλμ η
τον διάλο γο του μέλλοντος. Αν κάτ ι μάθαμε από
την ισ τορ ία μας είν αι α υτ ό. Απέναντι σε όλα τα
«μαύρα», ανατέλλει πάντα το φως!

ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Γράφει ο Θάνος Χρήστου
Μαθηματικός ( ΕΚΠΑ), Το πικός Σύμβο υλος Δήμ ου Αχαρνών.

Η

επ οχή π ου ζούμε απ οτελεί έν αν σημαντικό
στ αθ μό για την τοπική Αυτοδ ιοίκησ η. Είναι
γεγονός, ότι όλο και περισσότερ οι νέοι επιθυμούν να ασ χοληθ ού ν μ ε τα κοιν ά και αυτό εύκολα μπορ εί να το διαπισ τώσ ει καν είς , α πό τη
ραγδαία αύ ξηση των υπ οψηφιοτή των των νέων
α νθρ ώπ ων όχι μόνο στις αυτο διοικη τικές εκλογές α λλά και σ τις εθνικές εκλογές και τ ις Ευρωεκλο γές του 2019. Και ε ίνα ι βέβαιο ότι, από εδώ
και σ το εξής, ο αρ ιθμός αυτός θα αυξάνεται συνεχώς σ τις επόμενες εκ λο γικές α να μετ ρήσ εις .
Αυτή η τάση των νέων α νθρώπων οφεί λεται
σ την ανάγκη για καινοτόμες ιδέε ς που θα αλλάξουν ρι ζικά τον τόπο πο υ γεν νήθηκαν και ζούνε. Η παγκόσμια οικονο μική κρίση που πέ ρασε,
α λλά και η κρίση της πανδημία ς, που διανύου με
μέχρ ι σ ήμερα, μα ς καταδεικνύο υν την ανάγκη
για μια κοινωνία με πε ρισσότερη α λληλεγγ ύη
και αλτρουισμό. Όσον αφορά τη χώρα μας ,το
κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό ιατρείο, η
δημοτική βιβλιοθήκη και ο ι δη μοτικές α θλη τικές

εγ κατασ τάσεις κτλ., ήδ η έχουν υλοποιηθ εί και
υπ άρχου ν ως υπ οδομές σ τους π ερ ισσότερο υς
Δ ήμους αλ λά σίγουρ α χρειάζονται α ρκετή βελτίωση και αποδ οτικότερ η διαχείριση.
Ο ι νέοι ά νθρ ωπ οι του σ ήμερα, έχοντας ένα
καλύτερ ο μ ορφωτικό επ ίπεδο απ ό τις π ροηγούμενες γενιές, όπ ως αποδεικνύο υν στα τισ τικές
μελέτες , α ντιλαμ βά νονται αυ τήν τ ην ανάγκη
καλύτερ α και συνεπ ώς επιθυμού ν έναν ισ χυρ ό
θεσμ ικό ρόλο που θα τους δώσει τη δυνατότητα
να συ νεισφέρουν για τις ζωές των ίδ ιων κα ι των
συ να νθρ ώπ ων τους. Στ οχεύουν να α να πτύξο υν
δράσεις για μι α οργα νωμένη και ισχυρ ή τοπική
Αυτοδιο ίκηση που θα λειτο υργεί ως μοχ λό ς κοινω νικής και πολιτισ μικής τοπική ς ανάπτυξης.
Ά λλωστε η τοπική Αυτοδιοίκη ση εκτός απ ό θεμελιώδη θε σμό, συ νιστά παράλ ληλα, και ένα
σοβαρό δεί κτη ποιότητας της Δημοκρατίας μας.
Και σ την πρ αγμ ατική Δη μοκ ρα τία όλο ιο ι άνθρωποι έχουν φωνή και π ρέπει να εκπ ρο σωπού νται.
Ωστόσο, τ ο μεγά λο στοίχ ημ α για τους νέους

υπ οψήφιους α λλά κα ι το υς εκλεγμένους ν έους
αυ τοδ ιοικητ ικο ύς, είν αι να κερδίσουν πραγματικά την ε μπ ιστοσύ νη της τοπικής κοινωνίας. Και
φυ σικά,η επιτυχία της εκλογής του νέου υποψηφί ου είναι μια αισιόδοξ η α ρχή, δ εν είν αι όμως
αρκετή. Στην Ελλάδα, α ρκετοί συ μπ ολίτες μας,
εί ναι αρκετά διστακτικοί και επιφυλακ τικοί με
τους νέους. Δεν πρέπει να τους αδ ικο ύμε φυ σικά, γιατί το χάσ μα των γενεών και τα απομεινά ρια του παλιού πολιτ ικού σ υστήματος έχουν
συ μβάλλει,δυστυχώ ς, α ρκετά σε αυ τό. Θεωρώ
όμως, ότι έφτασε ο καιρός να αφήσουμε στην
άκρη το πα λιά σ τερεότυπ α και να ακολουθήσουμε το π αράδειγμα της υ πόλοιπης Ευρώπης,
όπου όλο και περισσότερο ι νέοι άνθ ρωποι κα ταλαμβάνουν καίριες θέσεις ευθύνης και διοίκησης, π λαισιώνοντας ένα ιδα νικότερο μον τέλο
Αυτοδιο ίκησης που θ α ανταποκρίνεται επα ρκώς
στ ις ανάγκες του αύριο.

Οι Εκδόσεις Οσελότος έχουν τη χαρά
να ανακοινώσουν την επίσημη κυκλοφορία
του νέου βιβλίου του συγγραφέα/ποιητή
Δημοσθένη Δόγκα με τίτλο «Δημοσθένους
Σκέψεις / Της Αλλαγής το πρόσωπο» vol. II.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ο Δ ημοσθένης Δ. Δόγκας γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και κατοικεί μό νιμα στη Βούλα.. Αποφοίτησε το 1996 από το 1ο Λύκειο Βούλας και έχει σπου δάσει Χρηματοοικονομικά και Ναυτικό Δ ίκαιο στα Πανεπιστήμια Greenwich
και Hunddersfield της Μ. Βρετανίας. Δραστ ηριοποιείται επαγγελματικά και
επενδυτικά με την αγροτική και οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχ ή
της Ανατολικής και Νότιας Αττικής. Ασχολείται ενεργά ως πολίτης και δημότης
με τα κοινά, όντας Πολιτευ τής της Περιφέρειας Αττικής κ αι τ. Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως Επικεφαλής Ανεξάρτητης
Δημοτικής Παράταξης.
Η εθελοντική προσφορά είναι η «δεύτε ρη» φύση του. Ασχολείται με την ποίηση από τα εφηβικά του
χρόνια εμπνεόμενος από τη φύση, τα τ αξίδια, τον εθελοντισμό και τις ανθρώπινες σ χέσεις. Η πρώτ η
ποιητική του συλλογή με τίτλο «Δημοσθένους Σκέψεις / Ο Σκοπός, vol. Ι» εκδόθηκε το 2018 και η δεύτερη με τίτλο «Δημοσθένους Σκέψεις / Της Αλλαγής το Πρόσωπο, vol. II” το 2020, από τις εκδόσεις
Οσελότος. Επικοινωνία με τον συγγραφέα: poemsdedimo@gmail.com

Πληροφορίες για το βιβλίο
Το βιβλίο κυκλοφορεί δύο χρόνια μετά τον πρώτο τόμο της τριλογίας που είχε
τίτλο «Δημοσθένους Σκέψεις/Ο σκοπός» vol .I.
Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται ως ελάχιστος φόρος τιμής, σε ολόκληρο το ιατρικό, το νοσηλευ τικό αλλά κ αι το εθελοντικό δυναμικό της χώρας για την υπε ράνθρωπη προσπάθεια και προσφορά τους προς τον ελληνικό λαό, κατά τη διάρκεια της μεγάλης δοκιμασίας της παγκόσμιας πανδημίας του ιού COVID-19.
Σε αυτή τη δεύτερη ποιητική συλλογή, ο συγγραφέας στ ο σύ νολο των είκοσι
οκτώ (28) ποιημάτων του αποκαλύπτει μέσα από τους σ τίχους, τις λέξεις, τις
σκέψεις του αλλά κυρίως στο πλαίσιο «καθαρών» εικόνων της «αλλαγής τ ο
πρόσωπο»... Την α λλαγή, η οποία είναι πολλές φορές αναπόφευ κτη λόγω του
ότι η ζωή «ρέει», κυλάει, επιφυλάσσον τας ανατροπές και εκπλήξεις... Είναι η εξωτερική αλ λαγή και

εκείνο το ερέθισμα που ως συνέπεια, καθοριστικά, μεταβάλλει τα εσωτερικά συναισθήματα και
γενικότερα τον ανθρώπινο εσωτερικό κόσμο... Από μεγάλα ιστορικά γεγονότα έως απύθμενους
έρωτες, από ερωτικές απογοητεύσεις έως και καθημερινά στιγμιότυπα, όλοι κατανοούν ή συνειδητοποιούν το πρόσωπο της αλλαγής.

ΥΓΕΙΑ
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Οι διαφορετικές φετινές γιορτές
Ταμάρα Λεϊζεροβιτς
Συ νθ ετική Ψυχ οθεραπεία -Ψυχομ ετρία - Συ μβ ουλευ τική εφήβων - Επαγγε λμα τικός προσανα τολισμός

Έ

φτασε ο τελευ ταίο ς μ ήνας του πο λύ παθου
2020. Αυ τός ο Δεκέμβρης, είναι πολύ δ ιαφο ρετικός συγκριτικά με τόσους άλ λου ς, που
έχουμε σ τη μνήμη μας. Με αγωνία περιμ ένουμε
καθημερινά τα περιθ ώρ ια που θα μα ς δοθούν
να γιο ρτάσο υμ ε. Και ναι οπωσδήποτε θα γιορτάσ ου με. Γνωρίζω ότι νιώθετε κούραση, φόβ ο
για την υγεία σας και α βεβα ιότη τα για τα οικονομικά σας , αλ λά δεν μ πορ ού με να επιτρέψουμε
αυ τή η θλίψ η να εδρ εύσ ει στο σπ ίτι μας. Είμαι
βέβαι η π ως υπάρχει λίγο απόθεμα ενέργειας
ώσ τε να μεταμορφώσετε,για α ρχή, την οικεία
σα ς και ύστερα , να ασχο ληθείτε με τ ην ψυ χική
σα ς υ γεία. Αυτή η ψυ χική υ γεία π ου τόσο έχει
καταπονη θεί απ ό το Μάρτιο κα ι ακόμα δεν έχει
να προλά βει να “θρηνή σει” όπ ως αρμόζει την
καθημερινότητα που,ά θελά μας, περι ορίστη κε.
Εμείς οι άνθρωπο ι έχουμε μια π ολύ χρή σιμη
ικα νό τητα που ίσως όλο αυ τό το διά στημα της
πα νδη μία ς να αποτελέ σει μηχανισμό επιβίωσης .
Ανα φέρομαι στη ν προσαρμογή.
H π ροσαρμογή είν αι μια διαδικασία π ου χρ ειάζετ αι δ υναμισμό και όχι παθητική αντιμετώπιση
των εξωτερ ικών-εσωτερ ικών συνθ ηκών. Με
συ νεχ ή προσπάθεια θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τη κα θημερινότητα κα ι να δώσετε λύσεις

σε θέματα πο υ σας δυσκολεύουν. Όχι, δεν έχω
ξεχάσει ότι ζούμε την επ οχή του covid-19 αλ λά
είμ αι ε δώ, για να σ ας θυμίσω πως δεν είμαστ ε
έρμαια των εξωτερικών καταστάσεων, η προ
σωπικότητα μας παίζ ει καθοριστικό ρόλο. Για
την καλύτ ερ η προσ αρμογή χρειαζόμαστ ε ψυχικό σθένος. Εξετάσ τε τ α δεδο μένα που έχετε κα ι
σκεφτείτε την καλύτερ η λύσ η π ου μπ ορείτε να
δώσετε εσεί ς σ τον εαυτό σας, σύ μφωνα με τις
συνθήκες της ζωής σας. Κανένα ς δεν μπορεί να
το κάνει καλύτερα από εσ άς του ς ίδιους.
Το ζητούμενο δ εν είναι απαραίτητα η εξωστ ρέφει α και η χαρ ά, α λλά η αυθε ντικότητα κα ι το
μοίρασμα με τους κοντινού ς μ ας ανθρώπο υς .
Οι σύν τρο φο ι μ εταξύ του ς αλλά και τα παιδιά
θα ήτα ν καλ ό να βιώσουν τα συ να ισθήμα τα που
προ κύπτουν αβίαστα. Σε αυτή τη διαδ ικα σία θα
σας βο ηθ ήσ ουν τα ακόλουθα ζητήματα, να τα
θέσετε στ ους εα υτ ούς σα ς αλ λά και ν α βοη θή σετε τους ανθρώπους του περίγ υρου σας.
• Η προσωπική σημασία των γιορτών για τον
καθένα από εσάς.
• Ποιες είναι οι βασικές σας ανάγκες και
ποιες από αυτές έχετε καταφέρει να φρο
ντίσετε το 2020.

• Τι χρε ιάζονται οι άνθρωποι της οικογέν ειας
σας για να περάσουν όμορφα αυτή τη περί
οδο και αν είστε σε θέση να τα προσφέρετε.
• Ποιο θα είναι το όφελος αλλά και το τίμημα
για εσάς από αυτή τη προσφορά.
• Τι χρε ιάζ εστε εσείς από τους συνανθρώ
πους σας και τι σας εμποδίζει να τους το
ζητήσετε.
Ίσως να μην έχε τε άμ εση απ άντηση σ ε όλα τα
παραπ άνω, ίσως να καταφθάσουν στα δια κά
σ το μυ αλό σ ας αλλά ο πωσδ ήπο τε θα αφήσουν
το σ τίγμα του ς ότα ν θ α είστε έτοιμ οι να τα δεχθείτε. Οι γιο ρτές δ εν πρέπει να ε ίναι αυστ ηρά
δομ ημένε ς βάσει των κο ινωνικών προ τύπων.
Θα ήταν καλό να απομακρυνθούμε από α υτή τη
ιδεολο γία και να καταφέρ ου με να δώσουμε τον
δικό μας, π ολύ προσωπικό χα ρα κτήρα, σε αυτές
τις ξεχ ωρι στές η μέρες. Τα “π ρέπει” των εορ τών
οδη γούν σε καταπιεσμένες στιγμές κα ι είναι
άδικο να σπαταλ άμ ε το πολύτιμο χρόνο μας με
ψεύτικα χαμόγε λα και καταπ ατημένα “θέλω”.
Να φροντίσουμε να είμαστε καλά και όχι μόνο
να περάσουμε καλά.
Καλές γιορτές και χρόνια πολλά, με υγεία το
2021!!!

Τα παιδιά σώζουν τα
Χριστούγεννα από τον κορονοϊό
Ευαγγελία Γκέγκα
Συ νθε τική Ψυχ οθεραπεύτρια - Κοινω νική Λ ειτουργός BSc - Ειδίκευσ η σ την Ειδική Αγωγή

Χ

ρισ τούγεννα ση μα ίνει φώτα, στολισμένα δέντρα, φωτισμένοι δρόμοι, δώρα, γι ορτ ινές
β όλτες, ταξίδια, επισκέψεις σ ε α γα πημέν ους
μας αν θρώπους. Όλα αυτά μέχρι φέ τος . Το 2020
οι γιορτές μας θ α είναι π ολύ δ ιαφ ορετικές και
ειδικά για τα μικρά παιδιά. Πώς να εξηγήσ εις σε
ένα μικρό παιδί π ως όσα σ υνέβαινα ν μέχρι τώρα
την περίοδο των Χριστου γέν νων και τα π ερί με νε με τόση χαρά δε θα συ μβο ύν όπ ως τα ήξερε;
Πώς να εξηγήσ εις γιατί ο μπ αμ πά ς και η μ αμά
έχουν τόσ ο πεσ μένη διάθεση και δεν είναι ενθ ου σια σμ ένοι; Φέτος, μαζί με τα Χρισ τούγε ννα
υ πάρχει και ο φό βος, η οικονομική ανασφάλεια ,
η έλλειψη εργασίας και πο λλά α κόμη π ου αγ χώνου ν τους μεγάλους και τα παιδιά δεν μπορούν
να τα καταλάβου ν.
Η άσχημη περίο δο ς που περνάμε επισκι άζει τη
μαγεία της εποχής των Χ ρισ του γέν νων. Κανείς
δεν έχε ι τη διάθεση να μπει σ το πνεύμα των Χρι σ τουγένν ων. Για τα μικρά πα ιδιά όμως δεν ισχύ-

ει το ίδ ιο. Για εκείνα το πνεύμ α των Χριστουγέννων και η αισ ιοδοξία είναι δ εδομένα λόγω της
αθωότητάς τους.
Α πό εκείν α μπορούμε και εμείς να αν τλήσου με
δύνα μη και να περά σουμε και φέτος όμ ορφα τις
γιορτές. Θα χρειαστεί να τα αφήσ ουμε να μ ας
διδάξου ν και να μας καθοδηγήσ ουν στον κόσμο
της μ αγείας και της αισ ιοδοξίας. Αυ τό μ πορεί να
γίνε ι με πολ λούς τρόπο υς.

λιάζοντας στον καναπέ.
• Φτιάξτε χειροποίητα δώρα γι α αγαπημέ
νους φίλους και σ υγγενείς με απλά υλικά.
Αυτή είναι μια πολύ δημιουργική δι αδ ικα
σία που προσφέρει πολλή ικανοποίηση.

Κατα ρχήν, πρέπει να α φή σο υμε τον εαυ τό μ ας
να χαλαρώσε ι. Τα προβλήμ ατα και ο ι έγνο ιες
είναι πολλές αλ λά σίγ ουρα δε θα λυ θούν ό λα
μέσα σ ε λίγες μέρες οπότε μπορ ούμε να κάνου με μια παύση για να πάρουμε δυνάμεις .
• Φτιάξτε με τα παιδιά σας ένα αγαπημένο
γλυκό και απολαύστε τη διαδικασία.
• Παίξτε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι οικογενει
ακώς.

Κατά τ η διάρκεια αυτών των εορτών βρείτε
τρόπους να νιώσ ετε όμορφα μαζί μ ε τα π αιδ ιά
σας. Όλες αυτές οι πρ οτάσεις θ α σας βοηθή σουν να έρθε τε κοντά με την οικογένειά σ ας
χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε χρ ήμ ατα ή να
νιώσετε ενοχές γιατί δ εν πήρ ατε δώρα . Τα παιδιά μας διδ άσ κουν ό τι η χαρά, η πληρ ότητα, το
γέλι ο έρχεται μέσα από α πλές π ρά ξεις κα ι από
τις σ χέσ εις των ανθρώπων. Χρειάζεται μό νο ενδιαφέρον, αγάπη, α ισιοδοξία και θέλησ η για να
έρθει το πνεύ μα των Χριστουγ έν νων ξανά στους
α νθρ ώπ ου ς μ έσα σ’ αυ τή τη δύσκολη περίοδο
που βιώνουμε.

• Δείτε χριστο υγεννιάτικες ταινίες χουχου

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Χριστουγεννιάτικες Συνταγές
H καραντίνα παίρνει παράταση και τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα µας βρουν
όλους στα σπίτια µας. Ευκαιρία να τα γεµίσουµε λοιπόν µε µυρωδιές. Ένα κυρίως γεύµα που όλοι
µπορούµε να µαγειρέψουµε και ένα λαχταριστό γλυκό δια χειρός Γιώργου Τσουκαλά, σεφ και
ιδιοκτήτη του Lemonia All Day Restaurant Bar, ακολουθούν…
Σιγοµαγειρεµέ νη πανσέτα µε
πουρέ γλυκοπατάτας και καστάνο

κρεμμύ δια με τα κα ρότα σε ένα βαθύ ταψ ί. Βά ζουμε ζωμό κοτόπο υλο μέχρι να τα καλύψου με.
Σκεπάζο υμε μ ε α λουμινόχαρ το και το βάζου με
σ τον φούρνο στο υς 18 0 για 4 ώρες. Βγάζουμε
την παν σέτα από το ταψί, σ ου ρώνουμε και κρα τάμε τον ζωμό. Μόλις κρυώσει η π ανσέτ α την
κόβουμε σ το μέγ εθος που θέλουμε να είναι η
μερίδα μας. Για το σερβίρισ μα σοτάρουμε σε
καυτ ό τηγά νι μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα σε
όλες τις μεριέ ς.

Συστατικά:
• 3 Κιλά πα νσέτα, χωρίς κόκκαλο, με δέρμα
• Αλά τι
• Πιπέρι
• 3 λευκά κρεμμύδια
• 4 κα ρό τα
Για τον ζωμό κοτόπουλο
• Κόκκαλα από κοτόπουλο
(όσα περισσότερ α έχου με τόσο το καλύτερο)
• 2 λεύκα κρεμμύδια
• 3 κα ρό τα
Για τον πουρέ γλυκοπατάτας
• 7 γλυκοπατάτες
• 210 γρ. βούτυρο
• Αλά τι
• Πιπέρι
• Θυμ άρ ι
• Κρέμα γά λακτος
Για την σάλτσα
Για την σά λτσα μας θα χρειαστού με τον ζωμό
α πό την μαγε ιρεμέν η πανσ έτα.

Μέθοδος Εκτ έλεσης
Για τον ζωμό κοτόπουλο
Σε μ ια βαθιά κατσαρόλα τοποθ ετούμε τα κόκκαλ α α πό το κοτόπουλο, τα κρεμμύδια κομμένα
σε λεπτές φέτες και τα καρότα κο μμένα κα ι αυτά
σε φέτες. Γεμίζο υμε την κατσαρόλα με νε ρό και
σιγοβρ άζουμε γι α 3 ώρ ες. Σουρώνο υμε και κρα τάμε τον ζωμό.
Για την πανσέτα
Κόβουμε την πανσέτα σ ε 3 ίδια κομμάτια. Σε ένα
τηγάνι ρίχ νουμε λίγο λάδι και σοτάρουμε από
την μερ ιά που είνα ι το δέρμ α. Μέχ ρι να πά ρει
ωραίο χρώμα. Και τα 3 κομ μάτια μας. Σε ένα
τηγάνι σοτάρουμε τ α κ ρεμμύ δια και τα καρότα
που έχουμ ε κόψει σε λεπτές φέτες, μέχρι να
καραμελώσουν. Το ποθετο ύμε την πανσέτα, τα

Σοκολατόπιτα µε καρύδια και
mousse σοκολά τας

Για την ouss
• 250 γρ γάλα
• 320 γρ σο κολάτα (ίδ ια με αυτή της σοκολα τόπιτας)
• 500 γρ κρ έμα γάλα κτος
• 5 γρ ζε λατ ίνη

Για τον πο υρέ
Πλένουμε καλά τις γλυκοπατ άτες, τις τρυ πά με,
τις τοποθετού με σε ένα ταψί και σκεπάζουμε
με αλο υμι νόχαρτο. Βάζουμε στο ν φο ύρνο για
1-1.30 ώρα περίπ ου ανάλογα το μέγ εθ ος. Αφού
τις βγάλουμε από τον φούρνο και όσο είνα ι ακό μα ζεσ τές τις ξεφλουδ ίζουμ ε π ροσεχ τικά. Τις
β άζο υμ ε σε ένα blend er μαζί μ ε το βού τυρ ο,
μερικά φύλλα από θυμά ρι και λίγη κρέμα γάλα κτος . Χτυπά με μέχρι να γίνει ο πουρές λείος. Στο
τέλο ς βάζουμ ε αλάτι και πιπέρ ι για να φτιά ξου με
την γεύ ση π ου θέλου με. Στο σερβίρισμα ρίχνου με μερικά κομ μα τάκια από ωμό κάστανο πά νω
σ τον πουρέ.

μα μέχρι να αφρατέψο υν καλά. Στην συν έχε ια
ρίχν ουμ ε σ ιγά σιγ ά την λιωμένη σοκολά τα με το
β ού τυρο σ τον κάδο με του ς κρόκου ς που έχο υν
αφρατέψει . Κατεβάζουμε τον κά δο κα ι με μ ια
μαρί ζ εν σωμα τώνου με σε 3 δόσε ις την μα ρέγ κα
σ το μείγμα. Στην συ νέχ εια ρίχνουμε τα καρύδια,
το αλάτι και το α λεύρι και α νακατεύουμε σι γά
σιγά. Τοποθετ ού με το μ είγ μα σε βουτυ ρωμένο
ταψί και ψήνουμε στ ους 150 για περ ίπου 19 λεπτά.

Συστατικά
Για την σοκολατόπιτα
• 350 γρ σοκολάτα (66% περιε κτικότ ητα σε
κακάο η και περ ισσότε ρο δεν μα ς
• πειράζει)
• 300 γρ βούτυρο
• 7 αβ γά
• 105 γρ κα στανή ζά χαρη
• 50 γρ κρυ στα λλική ζά χαρη
• 150 γρ αλ εύρ ι μ αλα κό
• 2 γρ αλάτ ι
• 70 γρ καρύδια

Για την σά λτσα
Σε μ ια κατσαρόλα τοποθετού με τον ζωμ ό που
πήραμε απ ό το μαγείρεμα της πανσ έτ ας. Σιγο βράζου με μέχρι να μας μεί νει το 1/3 της αρχικής
ποσότητας. Στο κ ατσαρολά κι που θ α ζεστ άνου με για το σερβ ίρισμα ρίχνουμε μερικά κ λωνάρια
α πό θυ μάρι γι α να α ρωματίσουμε.

Μέθοδος Εκτ έλεσης
Για την σοκολατοπι τα
Ξεχωρίζουμε τους κρόκους απ ό το ασπράδι.
Χτυπ άμε σ το μίξερ με το σ ύρμα τα ασπράδια
με την κρυ στ αλλική ζά χα ρη μέχ ρι να γίνει μία
ελα φριά μαρέγκα. Λιώ νο υμε την σ οκολάτα με
το βούτ υρ ο μαζί. Στον κάδο του μί ξερ χτυπάμε
τους κρόκους με την κα στα νή ζά χαρη με τ ο σύρ -

Για την ous s
Βάζουμε την ζελατίν η σ ε παγωμ ένο νερό. Χτυ πάμε την κρέμα γάλακτος σε ελαφριά σα ντιγί.
Τοποθε τού με την σοκολάτα σε μια μπασ ίνα
και το γάλα σ ε ένα κατσαρολάκ ι. Φέρνου με σε
βρασμό το γά λα κα τεβάζουμε α πό το μά τι και
ρίχν ουμ ε την ζελατίνη. Στην συνέχεια ρίχνου με
το γά λα σε 3 δόσεις στην σοκολάτα και ανακα τεύουμε με μα ρίζ μέχρι να γίν ει ένα λείο μείγμα.
Αφήνουμε να κρυώσει λίγο και αφρατεύου με με
την σαντιγί. Τέλος β άζουμε τ ο μ είγ μα μα ς στο
ψυγείο να παγώσει.
Καλή σας όρεξη και Χρόν ια Πολλά!

Σας καλωσορίζουµε
στο καινούριο µας κατάστηµα
που βρίσκεται στην

θα χαρούµε πολύ
να σας περιποιηθούµε
µε εξειδικευµένες υπηρεσίες

TELETAI

MIXAC
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1980

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΑΝΤΗΛΙΑ

Τηλ.: 210

24.60.088 - Κιν.: 6944 500.701

Αγ. Κωνσταντίνου 5, Αχαρναί
l: ch sfun r l@hot
l.co

Π.Ν. ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.
Καλλινίκου 13 & Αναπαύσεως
Ν. Νεκρταφείο, Αχαρναί
ΤΗΛ.: 210 24.62.992 • 210 24.68.378

ΠΑΣΧΑΛΗΣ: 697 815.3134
ΠΑΤΕΣΤΟΣ: 697 272.1327
e-maiL: patvrab@gmail.com

Ανακαινίσεις κτιρίων
Ελαιοχρωµατισµοί
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΤΗΛ.: 6977 624.081

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΚΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 162, ΑΧΑΡΝΑΙ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 134, ΑΧΑΡΝΑΙ
www.karasavvidou-sofianidis.gr

