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Aν και άργησε πολύ 
να γίνει επίσηµα 
νόµος και συνείδηση 
(η συνείδηση δεν 
έχει επιτευχθεί 
εξ’ ολοκλήρου 

ακόµα) η διαφοροποίηση 
στην αντιµετώπιση των 
ζώων συντροφιάς είναι µια 
πραγµατικότητα. 

Φυσικά ο νόµος είναι κάτι τυπικό 
και η εφαρµογή του εξαρτάται 
από τον άνθρωπο, από αυτόν 
που οφείλει να τον εκτελέσει 
και να τον ακολουθήσει. Και 
µέχρι να φτάσουµε µέχρι εκεί, ο 
δρόµος είναι µεγάλος και µάλλον 
ανηφορικός. 
Γιατί ο «Άνθρωπος» - ως το 
έλλογο ον που κυριαρχεί στον 
πλανήτη- θεωρεί τα υπόλοιπα 
όντα υποδεέστερα. Και αρέσκεται 
να τα δένει, να τα χτυπά, να 
τα κακοµεταχειρίζεται, να τα 
κλείνει σε κλουβιά, να τα φονεύει 
κατά βούληση. Τα πρόσφατα 
παραδείγµατα πολλά και 
ανατριχιαστικά. Το γαϊδουράκι 
που ο ευυπόληπτος τοπικός 
παράγοντας είχε δεµένο και το 
έσερνε από την καρότσα του 
αγροτικού του αυτοκινήτου, µέχρι 
τα κρεµασµένα σκυλάκια και τα 
γατάκια που δέχονται κλωτσιές, 
χωρίς κανέναν λόγο. 
Αφορµή για τις παραπάνω σκέψεις 

η επίσκεψή µου στο Πάρκο 
Σκύλων του δήµου Περιστερίου. 
Εκεί η εικόνα –ευτυχώς- αποπνέει 
αγάπη και φροντίδα, σε µία 
συνύπαρξη ανθρώπου και ζώων 
συντροφιάς αρµονική, τρυφερή 
και επωφελή και για τους δύο. 
Είναι επιβεβληµένη η επιβράβευση 
στους δήµους που µεριµνούν για 
τα αδέσποτά τους, στους πολίτες 
που φροντίζουν µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα κατοικίδιά τους, 
στους κάθε λογής Φιλοζωικούς 
Συλλόγους που µάχονται για τα 
ζώα και τα δικαιώµατά τους. 
Αλλά δεν µπορεί να µην σκεφτεί 
κανείς πόσο αργήσαµε ως 
χώρα να αναγνωρίσουµε αυτά 
τα δικαιώµατα. Πόσες φορές 
έχουµε θρηνήσει άτυχα ζώα που 
κάποιος άνθρωπος αποφάσισε 
χωρίς λόγο τον θάνατό τους; 
Πόσα ζώα συντροφιάς δεν 
εγκαταλείπονται στην τύχη τους, 
απλά και µόνο επειδή ο ιδιοκτήτης 
τους τα βαρέθηκε; Πόσες φορές 
οι δήµοι και οι αρµόδιοι φορείς 
αποδείχθηκαν λίγοι και ανεπαρκείς 
στη φροντίδα των αδέσποτων;

Σίγουρα η κατάσταση 
έχει βελτιωθεί σε σχέση 
µε το παρελθόν. Ο 
τελευταίος νόµος για 
τα ζώα συντροφιάς 
είναι ενδεικτικός για τη 

στροφή της κοινωνίας και της 

πολιτείας προς την κατεύθυνση 
της ουσιαστικής µέριµνας 
για τα δικαιώµατα των ζώων. 
Με ικανοποίηση ακούµε για 
χειροπέδες στους βασανιστές των 
ζώων και τσουχτερά πρόστιµα 
σε καταπατητές των δικαιωµάτων 
τους. 

Αποµένει να γίνει 
βίωµα του καθενός 
ότι µε τα υπόλοιπα 
έµβια όντα 
συνυπάρχουµε 
αρµονικά σε µία 

σχέση αλληλεξάρτησης και 
αλληλεπίδρασης. Αυτό άλλωστε 
είναι και το συµφέρον µας. 
Δεν κυριαρχούµε, δεν είµαστε 
µονάρχες, καταπατητές, 
βασανιστές, γιατί απλά µπορούµε. 
Η κατανόηση της σηµασίας 
της αλληλεξάρτησης όλων των 
όντων του οικοσυστήµατος είναι 
το κλειδί για µία ισορροπηµένη 
διαβίωση. 
Σε µία δυστοπική κοινωνία 
του µέλλοντος ίσως τα ζώα 
θα κυριαρχούν και θα έχουν 
δεµένους τους ανθρώπους µε 
λουράκι, κλεισµένους σε κλουβιά, 
εγκλωβισµένους σε µπαλκόνια και 
αυλές µε αλυσίδες. Ελπίζω τότε να 
κυριαρχήσει η λήθη και εκείνα να 
µην θελήσουν να ανταποδώσουν 
τη συµπεριφορά κάποιων 
διπόδων…

Επιτέλους...
Της Γιούλης
Ηλιοπούλου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στον Αλέξανδρο Λαλάκο

Ο Γιώργος Τσίνας είναι 
Αντιδήµαρχος Ψηφιακής 
Πολιτικής & Καινοτοµίας Δήµου 
Περιστερίου. Ο υπεύθυνος για 
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό 
του δήµου που οµολογουµένως 
τα τελευταία χρόνια έχει κάνει 
άλµατα και έχει καταστεί ένας 
πραγµατικά «smart» δήµος, µε 
υπηρεσίες σύγχρονες για τους 
δηµότες και µε διευκολύνσεις, 
οι οποίες λίγα χρόνια πριν 
φάνταζαν… επιστηµονική 
φαντασία.
Έξυπνες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης του δηµότη για 
πιστοποιητικά και διάφορα άλλα 
δηµοτικά έγγραφα που µηδενίζουν 
κόπο και χρόνο, σηµεία δωρεάν 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
ψηφιοποιηµένη επαφή µε τις 
βασικές υπηρεσίες του δήµου 
και πολλά άλλα έχουν αλλάξει τη 
ζωή των Περιστεριωτών προς το 
καλύτερο, το ευκολότερο και το 
πιο σύγχρονο και hi tech.
Συναντηθήκαµε µαζί του και 
µας παρουσίασε αναλυτικά όλα 
όσα γίνονται στον συγκεκριµένο 
τοµέα και αυτά που είναι στα 
σκαριά. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν 
και ο δήµος Περιστερίου τρέχει 
µαζί τους, για να µην πούµε πως 
προπορεύεται κιόλας…

Στο τιµόνι
του ψηφιακού
µετασχηµατισµού
του Περιστερίου

- Ο Δήµος Περιστερίου, είναι πλέον στον χάρτη 
των Έξυπνων Πόλεων της Χώρας, τι συµβαίνει 
σήµερα στον Δήµο µας στο πεδίο του ψηφιακού 
µετασχηµατισµού και πώς το καταφέρατε µέσα 
σε 3 χρόνια;
Αρχικά να σας πω πως ο Δήµος Περιστερίου, σήµερα, 
είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος Δήµος στο πεδίο 
του ψηφιακού µετασχηµατισµού, κάτι το οποίο ανα-
γνωρίζεται δηµοσίως τόσο από το αρµόδιο υπουργείο 
ψηφιακής διακυβέρνησης όσο και από όλους εκείνους 
που εµπλέκονται στο πεδίο της ψηφιακής µετάβασης.
Μέσα σε τρία χρόνια, µε την απόλυτη στήριξη του δη-
µάρχου µας, Ανδρέα Παχατουρίδη, που εµπνεύστηκε 
και στήριξε ουσιαστικά το όραµα της µετατροπής της 
πόλης µας σε Έξυπνη και σύγχρονη πόλη, αλλά και την 
απόλυτη συνεργασία όλων των συναδέλφων µου αντι-
δηµάρχων, των στελεχών του Δήµου µας και φυσικά 
της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Πληροφορικής, 
που έτρεξαν το πρόγραµµα, πετύχαµε να αναδιοργα-
νώσουµε το Δήµο µας σε µια νέα ψηφιακή βάση σχε-
διασµού της καθηµερινής λειτουργίας.
Βάλαµε στόχο, σχέδιο και µε πρόγραµµα εφαρµόσαµε 
την µελέτη στρατηγικού ψηφιακού µετασχηµατισµού 
του Δήµου, προκειµένου να πετύχουµε όχι µόνο τη δη-
µιουργία νέων πλατφορµών και υποστηρικτικών υπο-
συστηµάτων αλλά και τη δηµιουργία σχέσης εµπιστο-
σύνης µεταξύ του πολίτη, των δηµοτών και των υπη-
ρεσιών µας µε τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης.

- Τι έχει γίνει µέχρι σήµερα λοιπόν και «όλοι 
µιλούν για το Περιστέρι» και το success story 
της ψηφιακής µετάβασης του;
Δεν ξέρω αν είναι success story. Γνωρίζω όµως πως κά-
νουµε µια συντονισµένη και καλά σχεδιασµένη προ-

σπάθεια µε αρχή – µέση και τέλος κάθε φορά. Εντο-
πίζουµε το κενό και αναζητούµε συστήµατα και λογι-
σµικά που απαντούν στην καθηµερινή χρήση από υπη-
ρεσίες και πολίτες, στις ιδιαιτερότητες του Δήµου µας 
και την αµεσότητα εξυπηρέτησης µε ακρίβεια.
Στα τρία αυτά χρόνια έγιναν µεγάλες παρεµβάσεις:
• Rebranding του Δήµου και δηµιουργία νέου λογο-
τύπου που σηµατοδοτεί την µετάβαση µας στην νέα 
εποχή της έξυπνης και λειτουργικής πόλης.
• Δηµιουργήσαµε έναν νέο, σύγχρονο ιστότοπο, www.
peristeri.gr, που απαντά στο user journey του επισκέ-
πτη
• Εφαρµόσαµε το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και το Σύ-
στηµα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στην εσω-
στρέφεια του Δήµου, µειώνοντας κατά πολύ έξοδα 
αναλωσίµων και το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του 
Δήµου, κυρίως όµως ελαχιστοποιώντας το χρόνο µε-
ταξύ αιτήµατος δηµότη και παραλαβής του από την 
αρµόδια υπηρεσία.
• Εγκαταστήσαµε και θέσαµε σε λειτουργία νέα λο-
γισµικά και αξιοποιήσαµε ανοικτά λογισµικά 3ων πα-
ρόχων
• Δώσαµε στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρή-
σεων της πόλης µας 65  ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυ-
πηρέτησης αναφορικά µε πιστοποιητικά, πράξεις, αι-
τήσεις, ταµειακές υποχρεώσεις κτλ
• Ενοποιήσαµε τις εσωτερικές ροές των υπηρεσιών 
επιτυγχάνοντας έτσι την ταυτοποίηση διαφορετικών 
ωφελούµενων πολιτών σε διαφορετικές εσωτερικές 
υπηρεσίες
• Μέσα από το πρόγραµµα Wifi4EUεγκαταστήσαµε 
περισσότερα από 15 σηµεία δωρεάν πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε κοινόχρηστους χώρους, ενώ ήδη τρέ-
χουν µέσα από το WiFi4GR, 18 νέα σηµεία και µε ίδιους 
πόρους επιπλέον 23 κοινόχρηστα σηµεία δηµιουργώ-

- Ο Δήµος Περιστερίου, είναι πλέον στον χάρτη σπάθεια µε αρχή – µέση και τέλος κάθε φορά. Εντο-

Γιώργος ΤσίναςΓιώργος Τσίνας
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ντας έτσι ένα συνολικό πλέγµα δωρεάν πρόσβα-
σης στο διαδίκτυο σε κοινόχρηστους χώρους για 
τους πολίτες µας.
• Εφαρµόσαµε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό 
σύστηµα για την Κοινωνική Υπηρεσία που εξυπη-
ρετεί και διευκολύνει την καθηµερινή επαφή µε το 
δήµο των 18.000 ωφελούµενων της υπηρεσίας αλλά 
και των στελεχών της.
• Ψηφιοποιήσαµε πλήρως τη λειτουργία και την 
καθηµερινή επαφή των υπηρεσιών µε τους γονείς 
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς
• Αναβαθµίσαµε το GIS του Δήµου και δηµιουργή-
σαµε in house την ανοικτή πλατφόρµα πολεοδοµι-
κών δεδοµένων που εξυπηρετεί σηµαντικά τους µη-
χανικούς αλλά και πολίτες.
• Εντάξαµε τον Δήµο στο πρόγραµµα myKEPlive, 
εφαρµόζοντας υπηρεσίες αποµακρυσµένης εξυπη-
ρέτησης πολιτών στα ΚΕΠ του Δήµου
• Δηµιουργήσαµε ηλεκτρονική πλατφόρµα Δηµο-
τικών Συµβουλίων καθώς επίσης και ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας στα ΔΣ και τις Επιτροπές.
• Προχωρήσαµε στην ηλεκτρονική παροχή αποµα-
κρυσµένης εκπαίδευσης µέσω των ΚΔΑΠ του Δή-
µου, σε µια πρωτοποριακή πλατφόρµα
Όλα αυτά, δεν έγιναν από την µία µέρα στην άλλη, 
φυσικά, χρειάστηκε σχεδιασµός και οργάνωση και 
κυρίως, η συνεργασία και η στήριξη της νέας «ψη-
φιακής» πραγµατικότητας, τόσο από τις υπηρεσίες 
του Δήµου, όσο και από τους ίδιους τους πολίτες 
που αγκάλιασαν τις νέες δυνατότητες. Αξίζει να σας 
πω πως καθηµερινά εδώ και 2,5 χρόνια, εξυπηρε-
τούνται ηλεκτρονικά για πάσης φύσης αίτηµα, πε-
ρισσότεροι από 100 πολίτες καθηµερινά! Σκεφτείτε 
πόσο χρόνο κερδίζουν οι ίδιοι αλλά και οι πόσος 
χρόνος απελευθερώνεται από τις ίδιες τις υπηρε-
σίες µας!

- Ο Δήµος Περιστερίου, κατάφερε και πέτυχε 
µια γενναία χρηµατοδότηση στο πλαίσιο 
των Έξυπνων Πόλεων, µέσα από το Σχέδιο 
ΕΛΛΑΔΑ 2.0, του Ταµείου Ανάκαµψης. 
Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τη 
χρηµατοδότηση αυτή;
Ο Δήµος Περιστερίου, µε την παρέµβαση του δη-
µάρχου µας και τον σωστό σχεδιασµό µας µέσα 
από τις σχετικές µελέτες που καταθέσαµε, πέτυχε 
και εξασφάλισε χρηµατοδότηση κοντά στα 4 εκα-
τοµµύρια ευρώ για υλοποίηση δράσεων και υποδο-
µών «Έξυπνης πόλης». Άµεσα, ξεκινάµε τις διαγω-
νιστικές διαδικασίες. Στόχος µας, είναι να δηµιουρ-
γήσουµε µια ολοκληρωµένη πλατφόρµα ΙοΤ, που θα 
«µιλάει» στο Δήµο µέσα από ένα υπερσύγχρονο 
Control Room, για κάθε πρόβληµα που εµφανίζε-
ται σε υποδοµές και χρήσης τους, στον χρόνο που 
γίνεται. Δηµιουργούνται θέσεις έξυπνης στάθµευ-
σης, που ο οδηγός µέσα από την νέα εφαρµογή του 
Δήµου που αναπτύσσεται τώρα, θα µπορεί να βρει 
την κοντινότερη ελεύθερη θέση για να παρκάρει 
το όχηµα του. Ελέγχουµε υποδοµές και φρεάτια µε 
έξυπνους αισθητήρες για να εκτιµούµε τον κίνδυνο 
σε περίπτωση έντονης κακοκαιρίας και βροχόπτω-
σης. Αναπτύσσουµε ένα σύστηµα συλλογής και αξι-
οποίησης δεδοµένων περιβαλλοντικών και κυκλο-
φοριακών, ώστε να λειτουργούµε µε γνώµονα τις 
πραγµατικές συνθήκες στο γενικότερο σχεδιασµό 

του Δήµου, αναπτύσσουµε έξυπνα συστήµατα δια-
χείρισης της ενέργειας στα κτήρια του Δήµου ώστε 
να πετύχουµε την γενναία µείωση της κατανάλωσης, 
δηµιουργούµε µια νέα υπηρεσία ηλεκτρονικών ρα-
ντεβού και αποµακρυσµένης εξυπηρέτησης δηµο-
τών, αναβαθµίζουµε τις δυνατότητες της δηµοτικής 
βιβλιοθήκης µας και των πολιτιστικών υπηρεσιών 
µας καθώς και των αθλητικών υπηρεσιών, θωρακί-
ζουµε τα δίκτυά µας απέναντι σε προσπάθειες πα-
ραβίασής τους από hackers µε ολοκληρωµένα συ-
στήµατα προστασίας.
Δηµιουργούµε τις αρχικές υποδοµές για µια έξυπνη, 
λειτουργική, πράσινη και ανθεκτική πόλη. Με δύο 
λέξεις: Σύγχρονη και Ασφαλή Πόλη. Αυτό θα είναι 
το Περιστέρι της νέας περιόδου, αυτό έχει οραµα-
τιστεί ο Ανδρέας Παχατουρίδης, αυτό υλοποιούµε!

- Μιλάµε για µια νέα πόλη, λοιπόν. 
Συνδυάζεται και µε άλλα προγράµµατα που 
τρέχει ο Δήµος, ο σχεδιασµός αυτός;
Βεβαίως! Εµείς, λειτουργούµε µε µια ολιστική προ-
σέγγιση στον σχεδιασµό που κάνουµε. Τα βάζουµε 
κάτω, τα συζητάµε ο Δήµαρχος µε τους αντιδηµάρ-
χους του και µε τους συναδέλφους µας δηµοτικούς 
συµβούλους, εντοπίζουµε κενά και αδυναµίες. Το 
ένα πρόγραµµα έχει συνέχεια το άλλο και γι’ αυτό 
µπορούµε και έχουµε αυτά τα καλά αποτελέσµατα 
από την καθαριότητα και τη διαχείριση πρασίνου 
µέχρι τις υποδοµές, την αυτεπιστασία και την κοι-
νωνική πρόνοια.
Μαζί µε το µεγάλο project, της περιόδου αυτής, το 
Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας, το ΣΒΑΚ, 
που υλοποιείται από τον αντιδήµαρχο Οικιστικής 
Ανάπτυξης, κ. Λύκο, επεξεργαζόµαστε την καθηµε-
ρινότητα και τις υποδοµές οραµατιζόµενοι την πόλη 
του 2030. Και µε βάση αυτόν τον σχεδιασµό καθο-
ρίζουµε και την προτεραιοποίηση των δράσεών µας.
Παράλληλα, µέσα από τη νέα ΟΧΕ 2021-2027 του 
ΑΣΔΑ και τη χρηµατοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, και 
φυσικά µε την βοήθεια και του γενικού γραµµατέα, κ. 
Αρβανίτη που έχει στηρίξει και στηρίζει σηµαντικά 
το εγχείρηµα της έξυπνης πόλης, ξεκινάµε την προ-
σπάθεια της δηµιουργίας του ψηφιακού επιχειρηµα-
τικού χάρτη του Περιστερίου, σε συνεργασία και µε 

τον Εµπορικό Σύλλογο, θα αποτελέσει ένα ακόµη 
µέσο για να στηρίξουµε την τοπική αγορά µας, να 
αναδείξουµε εµπορικά καταστήµατα εκτός κέντρου 
και να δηµιουργήσουµε ειδικές προνοµιακές υπηρε-
σίες σε κάθε γειτονιά. Ταυτόχρονα, ξεκινά ένα τερά-
στιο πρόγραµµα ψηφιοποίησης της Πολεοδοµίας! 
Περισσότεροι από 75.000! φάκελοι, θα ψηφιοποι-
ηθούν πλήρως και οι πολίτες και µηχανικοί θα µπο-
ρούν εύκολα να τα έχουν µε ένα κλικ στον υπολο-
γιστή τους! Τέλος, στον άµεσο σχεδιασµό µας εί-
ναι η δηµιουργία κέντρου STEM και ροµποτικής και 
ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, έργο που θα απο-
τελέσει την Ακαδηµία, αν θέλετε, εκπαίδευσης και 
στήριξης των φορέων, των πολιτών και των µαθη-
τών της πόλης µας, στη νέα εποχή!  

- Case Study το Περιστέρι, λοιπόν! Σας ζητούν 
συµβουλές άλλοι Δήµοι; Μοιράζεται, αυτό που 
λένε, τεχνογνωσία;
Ασφαλώς, και µάλιστα µε µεγάλη χαρά! Όπως άλλω-
στε παίρνουµε και τεχνογνωσία τόσο από Δήµους 
στο εσωτερικό όσο και µε συνεργασίες µε Δήµους 
του εξωτερικού! Μάλιστα, µπορώ να σας πω, πως 
σκοπός µας είναι να καταθέσουµε και µια πρόταση 
για ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο Δήµων, όπου κα-
θένας µας θα καταθέτει προβλήµατα και λύσεις της 
καθηµερινότητας. Πχ. Ένα µεγάλο πρόβληµα σή-
µερα, είναι το hacking, πρότασή µας είναι να δηµι-
ουργηθεί µια ειδική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ιών που 
επιχειρούν να παραβιάσουν δίκτυα και να υποκλέ-
ψουν δεδοµένα από δήµους, έτσι ώστε να ενηµερώ-
νονται άµεσα οι υπηρεσίες µας και να χρησιµοποι-
ούν τα απαραίτητα τείχη προστασίας! Στη Θεσσα-
λονίκη, στα τέλη Σεπτεµβρίου, σε µια έκθεση - συ-
νέδριο για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό στην Ελ-
λάδα, θα καταθέσουµε συγκεκριµένες ιδέες όπως 
και στην Βαρκελώνη, τον Νοέµβριο, όπου ο Δήµος 
µας έλαβε και επίσηµη πρόσκληση για την Smart 
Cities Expo 2022. Ο Δήµος Περιστερίου βρίσκεται 
στη φάση της εξωστρέφειας εδώ και χρόνια. Όλοι 
µιλούν για την πόλη µας, σήµερα γινόµαστε και οδη-
γοί των εξελίξεων και στη µετάβαση στην νέα ψη-
φιακή εποχή! Κι αυτό είναι ακόµη µια επιτυχία του 
δηµάρχου µας, Ανδρέα Παχατουρίδη!

Γιώργος Τσίνας

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συνάντησή του, µε τον Δήµαρχο 
Ανδρέα Παχατουρίδη, τον Υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, τον Αντιδήµαρχο Ψηφιακής Πολιτικής & 
Καινοτοµίας Γιώργο Τσίνα και τον Αντιδήµαρχο Οικιστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Λύκο.
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Συνέντευξη µε τον Αντιδήµαρχο Οικιστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Λύκο
του Αλέξανδρου Λαλάκου

Η παλιά 
Ξυλοτεχνία  
γκρεµίζεται και 
δίνει τη θέση της 
σε έναν πολυχώρο 
πολιτισµού και 
δηµιουργίας

Ένα έργο πολιτισµού, ένα από τα µε-
γαλύτερα κατασκευαστικά πολιτιστικά 
έργα θα δηµιουργηθεί στο Περιστέρι. 
Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο θέα-
τρο, το οποίο θα ανεγερθεί στον χώρο 
του παλιού βιοτεχνικού χώρου «Ξυ-
λοτεχνία», ο οποίος θα κατεδαφιστεί 
εντελώς (εκεί στεγάζεται τώρα το θέα-
τρο Ξυλοτεχνία καθώς και γραφεία και 
υπηρεσίες του δήµου Περιστερίου). 
Οι εκτιµώµενες επιφάνειες δόµησης υπολογίζονται 
σε 2250 τετραγωνικά µέτρα, ενώ προβλέπονται και 
υπόγειοι χώροι έκτασης 3000 τετραγωνικών µέτρων. 
Η χωρητικότητα του θεάτρου θα είναι περίπου για 
400 θεατές, ενώ τα 2 υπόγεια πάρκινγκ του θα µπο-
ρούν να φιλοξενήσουν περίπου 70 οχήµατα καθώς 
και τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις του όλου κτι-
ρίου. 
Όπως χαρακτηριστικά µας είπε ο αντιδήµαρχος 
Παναγιώτης Λύκος, υπεύθυνος για τη δηµιουργία 
και την πραγµατοποίηση του έργου, στόχος είναι 
να δηµιουργηθεί ένα σύγχρονο βιοκλιµατικό θέα-
τρο, ενσωµατώνοντας όλες τις σύγχρονες τεχνολο-
γίες και τα πιο σύγχρονα υλικά κατασκευής. 
Το σηµαντικό είναι ότι το νέο κτίριο δεν θα εξυ-
πηρετεί µόνο και αποκλειστικά τη λειτουργία ενός 
σύγχρονου θεάτρου αλλά θα έχει και τις προ-
διαγραφές για να λειτουργήσει ως συνε-
δριακό κέντρο, ως χώρος διενέργειας 
µουσικών παραστάσεων, χορευτικών 
δρώµενων αλλά και πολλών άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης 
θα διαθέτει εκδοτήριο εισιτηρίων, 
µπαρ, φουαγιέ, καµαρίνια ηθοποιών, 
γραφειακούς χώρους, αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων και 
διάφορους άλ-
λους υποστη-
ρ ι κ τ ι κ ο ύ ς 
χώρους.
Θα είναι 

INFO
Ο Πολιτιστικός
Πολυχώρος
Σκοπός του έργου είναι η δηµιουργία ενός 
σύγχρονου θεάτρου για τον Δήµο Περιστε-
ρίου  στο χώρο του παλιού βιοτεχνικού χώρου 
µε την ιστορική ονοµασία «Ξυλοτεχνία». Σύµ-
φωνα και µε την Προγραµµατική Σύµβαση, τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου χώρου 
θα είναι: 
➜ Η διατήρηση της µνήµης του παλαιού 
θεάτρου που στέγασε µε πρωτοβουλία 
των ίδιων των δηµοτών τις καλλιτεχνικές 
και πνευµατικές τους ανησυχίες
➜ H δηµιουργία ενός χώρου που δεν θα 

λειτουργεί µόνο ως θέατρο αλλά θα είναι ταυ-
τόχρονα και χώρος κοινωνικής συνάθροισης
➜ Η εξασφάλιση των βασικών αρχών βιο-

κλιµατικού σχεδιασµού µε σκοπό την 
εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λει-

τουργία του.

Το σηµαντικό είναι ότι το νέο κτίριο δεν θα εξυ-
πηρετεί µόνο και αποκλειστικά τη λειτουργία ενός 
σύγχρονου θεάτρου αλλά θα έχει και τις προ-
διαγραφές για να λειτουργήσει ως συνε-
δριακό κέντρο, ως χώρος διενέργειας 
µουσικών παραστάσεων, χορευτικών 
δρώµενων αλλά και πολλών άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης 
θα διαθέτει εκδοτήριο εισιτηρίων, 
µπαρ, φουαγιέ, καµαρίνια ηθοποιών, 
γραφειακούς χώρους, αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων και 
διάφορους άλ-
λους υποστη-
ρ ι κ τ ι κ ο ύ ς 
χώρους.
Θα είναι 

σύγχρονου θεάτρου για τον Δήµο Περιστε-
ρίου  στο χώρο του παλιού βιοτεχνικού χώρου 
µε την ιστορική ονοµασία «Ξυλοτεχνία». Σύµ-
φωνα και µε την Προγραµµατική Σύµβαση, τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου χώρου 
θα είναι: 
➜ Η διατήρηση της µνήµης του παλαιού 
θεάτρου που στέγασε µε πρωτοβουλία 
των ίδιων των δηµοτών τις καλλιτεχνικές 
και πνευµατικές τους ανησυχίες
➜ H δηµιουργία ενός χώρου που δεν θα 

λειτουργεί µόνο ως θέατρο αλλά θα είναι ταυ-
τόχρονα και χώρος κοινωνικής συνάθροισης
➜ Η εξασφάλιση των βασικών αρχών βιο-

κλιµατικού σχεδιασµού µε σκοπό την 
εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λει-

τουργία του.

ένας «θρίαµβος πολιτισµού» σύµφωνα µε τον αντι-
δήµαρχο, ένα όραµα του δηµάρχου Ανδρέα Παχα-
τουρίδη, που βλέπει να πραγµατοποιείται αρκετά 
σύντοµα. 
Η δηµοπράτηση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει, µε 
στόχο οι εργασίες να ξεκινήσουν εντός του 2022 
και τέλος του 2023 το νέο θέατρο να έχει πάρει 
σάρκα και οστά. 
Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 15 
εκατοµµύρια ευρώ περίπου και χρηµατοδοτείται 
από την Περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα τη Δευτέρα 
4/4/2022 υπογράφηκε η σχετική προγραµµατική 
σύµβαση από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πα-
τούλη και τον Δήµαρχο Περιστερίου Α. Παχατου-
ρίδη.
Τέλος, ο αντιδήµαρχος Οικιστικής Ανάπτυξης του 
δήµου Περιστερίου κ. Λύκος δεν έκρυψε την περη-
φάνειά του για το έργο αυτό, δηλώνοντας χαρακτη-
ριστικά: «Με αυτή την ενέργειά µας, τη δηµιουργία 
ενός µοναδικού σύγχρονου θεάτρου, όχι µόνο για 
τη δυτική Αθήνα αλλά και για ολόκληρη την Αττική, 
που θα ανήκει στους δηµότες, συµβάλλουµε στην 
προώθηση της πολιτιστικής δηµιουργίας, βάζοντας 
το Περιστέρι πιο ενεργά και στέρεα µέσα στον πο-
λιτιστικό χάρτη της Ελλάδας».

Ένα σύγχρονο θέατρο χτίζεται στο Περιστέρι

6



ΔΗΛΟΥ 27, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
τηλ. 210 577 8083
ΔΗΛΟΥ 27, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
τηλ. 210 577 8083τηλ. 210 577 8083210 577 8083210 577 8083

Στο LOLLIPOP
θα βρείτε όλες 
τις νέες φθινο-
πωρινές αφίξεις 
σε γυναικείες 

τσάντες και αξε-
σουάρ, σε με-

γάλη γκάμα και 
στις χαμηλό-
τερες τιμές!



Τη βούληση της διοίκησης της 
Περιφέρειας να συνεχίσει να 
δίνει λύσεις σε προβλήματα που 
χρόνιζαν στη Δυτική Αθήνα με ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο αναπτυξιακής 
επανεκκίνησης που είναι ήδη σε 
εξέλιξη, αξιοποιώντας μέχρι και 
το τελευταίο ευρώ από το ΠΕΠ 
Αττικής 2014-2020, διατύπωσε ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης 
κατά την τοποθέτηση του για το νέο 
ΕΣΠΑ και την πορεία υλοποίησης των 
έργων που πραγματοποιήθηκε στο 
ΚΥΒΕ Περιστερίου.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης αναφερόμενος στη σειρά 
έργων που υλοποιούνται από την Περιφέρεια στους 
Δήμους της Δυτικής Αθήνας, μέσω του ΕΣΠΑ με 
προϋπολογισμό περίπου 88 εκ. ευρώ, εστίασε στην 
ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιπλημμυρική θωρά-
κιση όλων των Δήμων της Δυτικής Αθήνας που εκπο-
νείται για πρώτη φορά αλλά και στην ολιστική αντιμε-
τώπιση του προβλήματος διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Αναπτυξιακό Σύνδε-
σμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), «έναν από τους μεγα-
λύτερους αναπτυξιακούς οργανισμούς στη χώρα», 
υπογραμμίζοντας πως η Περιφέρεια έχει εκχωρή-
σει 58 εκατ. ευρώ στον ΑΣΔΑ από το ΠΕΠ Αττικής, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες των 
Δήμων της περιοχής.

Α. Παχατουρίδης: «Όραμα ετών η 
ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική μελέτη από 
την Περιφέρεια»
Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Περιστε-
ρίου Α. Παχατουρίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυ-
τικού Τομέα Αθηνών Α. Λεωτσάκος.
Παρόντες ήταν ο βουλευτής Ι. Λοβέρδος, οι Δήμαρ-
χοι Αιγάλεω Γ. Γκίκας, Αγ. Βαρβάρας, Λ. Μίχος, Ιλίου 
Ν. Ζενέτος, Πετρούπολης Σ. Βλάχος, Καματερού Σ. 
Τσίρμπας. Τον Δήμο Χαϊδαρίου εκπροσώπησαν η 
Αντιδήμαρχος Κ. Χρονοπούλου και ο Γ. Γραμματέας 
Α. Κουτάντος. Επίσης εκπρόσωποι του Δήμου Χαϊ-
δαρίου, οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι Αθ. 
Κατσιγιάννης, Χ. Αλεξανδράτος και Μ. Αγγελοπού-
λου, ο εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ι. 
Σελίμης, ο Γ. Γραμματέας του ΑΣΔΑ Γ. Αρβανίτης, ο 

περιφερειακός σύμβουλος Ι. Τόλης, εκπρόσωποι του 
ΕΔΣΝΑ, του ΑΣΔΑ, υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων 
Δυτικής Αθήνας και εκπρόσωποι επαγγελματικών και 
κοινωνικών φορέων.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Δήμαρχος Περιστε-
ρίου, αφού χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία του 
με την Περιφέρεια τόνισε πως η νέα προγραμματική 
περίοδος του ΕΣΠΑ είναι το «όχημα» για τις μεγάλες 
αλλαγές στην πόλη του Περιστερίου. «Θέλουμε μία 
πιο λειτουργική, πιο έξυπνη και πιο ανθρώπινη πόλη» 
τόνισε και πρόσθεσε ότι θα δοθεί έμφαση σε ζητή-
ματα βιώσιμης κινητικότητας, ενεργειακής εξοικονό-
μησης αλλά και στην υλοποίηση εμβληματικών έργων, 
με προτεραιότητα τη δημιουργία του νέου υπερτοπι-
κού άλσους. Αναφερόμενος στην εκπόνηση της αντι-
πλημμυρικής μελέτης, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Πε-
ριφερειάρχη, επισημαίνοντας πως «ένα όραμα ετών 
μπαίνει σε φάση υλοποίησης».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών 
Α. Λεωτσάκος στην ομιλία του τόνισε πως η ανα-
βάθμιση της Δυτικής Αθήνας γίνεται με στρατηγικό 
σχεδιασμό και επιτελικότητα και επισήμανε πως για 
πρώτη φορά, χάρη στο όραμα του Περιφερειάρχη, 
ο Α΄ και ο Β’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης μιλάνε την 
ίδια γλώσσα. Αναφερόμενος ενδεικτικά στα σημα-
ντικά έργα που υλοποιούνται η προγραμματίζονται 

από την Περιφέρεια εστίασε στην αναβάθμιση και 
ανάδειξη της Ιεράς Οδού, στη δημιουργία πρότυ-
που αθλητικού κέντρου για άτομα με αναπηρία αλλά 
και στην πρότυπη μονάδα αυτοδιαβίωσης για άτομα 
με αναπηρία.

«Λύνουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα της 
αντιπλημμυρικής προστασίας»
Ο κ. Πατούλης αναφερόμενος στην ολοκληρωμένη 
μελέτη για την αντιπλημμυρική θωράκιση όλων των 
Δήμων της Δυτικής Αθήνας που εκπονείται για πρώτη 
φορά ενημέρωσε πως έχει ολοκληρωθεί η προμε-
λέτη για το σύνολο των έργων που απαιτούνται, έχει 
συνταχθεί και υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και έχει επίσης ολοκληρωθεί η οριστική 
μελέτη των νέων δικτύων ομβρίων, ενώ βρισκόμαστε 
λίγο πριν την έκδοση της απόφασης έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων. «Με τις οριοθετήσεις και τις 
διευθετήσεις των ρεμάτων όπου απαιτηθεί θα απε-
λευθερωθούν παράλληλα εκτάσεις και θα ξεκινήσουν 
οι διαδικασίες ένταξης τους στο σχέδιο πόλης, γε-
γονός που θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή όσον 
αφορά τη δυνατότητα εκατοντάδων οικογενειών σε 
όλη τη Δυτική Αθήνα, να αξιοποιήσουν τις περιουσίες 
τους. Πρόκειται για μια παρέμβαση ζωής, που θα αλ-
λάξει όλη την περιοχή, θα την θωρακίσει από πλημ-
μυρικούς κινδύνους και θα επιτρέψει τους κατοίκους 
των δήμων να αισθάνονται πιο ασφαλείς για τη ζωή 
και τις περιουσίες τους» ανέφερε.

«Η περιοχή θα πάψει να αποτελεί τον 
σκουπιδότοπο του Λεκανοπεδίου»
Αναφερόμενος στο ζήτημα της διαχείρισης των στε-
ρεών αποβλήτων ο Περιφερειάρχης τόνισε μεταξύ 
άλλων : «Οι πολίτες της περιφερειακής ενότητας του 
Δυτικού Τομέα Αθηνών και ιδιαίτερα της Δυτικής Ατ-
τικής στο σύνολό της, είναι οι μεγάλοι αδικημένοι όλα 
αυτά τα χρόνια όσον αφορά τις συνέπειες στην ποι-
ότητα ζωής από τον τρόπο που διαχειριζόμασταν 
τα απορρίμματά μας. Πλέον η ευρύτερη περιοχή θα 
πάψει να αποτελεί τον σκουπιδότοπο του Λεκανο-
πεδίου. Στο σχεδιασμό μας είναι η κάθε περιφερει-
ακή ενότητα θα αναλάβει το βάρος που της αναλογεί 
και τίποτα παραπάνω. Στόχος μας είναι να μην υπάρ-
χει στην Αττική, ούτε μια χωματερή, και να μην θά-
βονται καθόλου σκουπίδια, χωρίς επεξεργασία, όπως 
γίνεται σήμερα. Στο σχέδιό μας είναι να κλείσει η 

Γ. Πατούλης: Σε συνεργασία με τους Δήμους αλλάζουμε τις ζωές των 
πολιτών - 870 έργα και δράσεις με προϋπολογισμό 87,6 εκατ. ευρώ 

περίπου, υλοποιούνται στη Δυτική Αθήνα, μέσα 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020

Γ. Πατούλης: «Αυξήσαμε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ 
από το 34 στο 90%- Συνολικά στην Αττική εκτελούνται 

2.000 έργα με προϋπολογισμό άνω των 2 δις ευρώ»
«Συνολικά, μέσω ΕΣΠΑ, στην Αττική εκτελούνται 2.000 έργα με προϋπολογισμό άνω των 2 δις ευρώ» 
τόνισε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να μην μείνει πίσω κανένας Δήμος, να κα-
λύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες των πολιτών και αυτό θα το πετύχουμε με σχέ-
διο, διεκδίκηση, μεθοδικότητα, λογική και ευθύνη», αναφερόμενος στα έργα που έχουν υλοποιηθεί 
μέσω ΕΣΠΑ αλλά και στη νέα Προγραμματική Περίοδο.
«34% ήταν η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ όταν μας παρέδωσαν. Σήμερα, ξεπερνά το 90%» ανέφερε 
και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε αυτοί που εξασφαλίσαμε, μετά από ισχυρή διαπραγμά-
τευση, αυξημένους πόρους 60%, μέσα από το νέο ΕΣΠΑ. Από 1 δις που ήταν το προηγούμενο ΕΣΠΑ, 
οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ θα ανέλθουν στο 1,6 δις. Χρήματα από το ΕΣΠΑ για την Αττική, τους Δή-
μους και τους πολίτες. Εμείς επίσης είμαστε αυτοί που έχουμε εξασφαλίσει μέσα από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων πάνω από 200 εκ. ευρώ για την περίοδο 2020-2022. Εμείς είμαστε μπροστά 
και διεκδικούμε, να έχει η αυτοδιοίκηση ρόλο και λόγο στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο 
πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Η Δυτική Αθήνα  έχει περάσει σε μία νέα εποχήΝέο ΕΣΠΑ

Οι δήμαρχοι της δυτικής Αθήνας κατά τη συνάντησή τους με τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.
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Η Δυτική Αθήνα αλλάζει πρόσωπο
Ο κ. Πατούλης εστιάζονται στα 
σημαντικά έργα που έχουν γίνει 
στη Δυτική Αθήνα, αναφέρθηκε 
στην ουσιαστική αναβάθμιση 
ενός από τους σημαντικότερους 
πνεύμονες πρασίνου που διαθέ-
τει όχι μόνο η Δυτική Αθήνα, αλλά 
όλη η Αττική, το Πάρκο Τρίτση, το 
οποίο από την εγκατάλειψη έχει 
περάσει σε μία νέα εποχή.
Παράλληλα, όπως ανέφερε, η Πε-
ριφέρεια Αττικής ετοιμάζει ση-
μαντικές παρεμβάσεις που αφο-
ρούν τη διαχείριση , την προστα-
σία και την αξιοποίηση του Ποικί-
λου Όρους.

Επίσης με τα χρήματα του 
ΠΕΠ μεταξύ άλλων:
•  Κατασκευάζονται δύο σύγχρο-

νες πεζογέφυρες στο Χαϊδάρι, 
επί της Λεωφόρου Αθηνών

•  Νέες σχολικές υποδομές και 
μελέτες ωρίμανσης για ενί-
σχυση των σχολικών υποδομών 
για τους Δήμους Ιλίου, Αιγάλεω, 
Περιστερίου και Πετρούπολης.

•  Δόθηκαν 19,3 εκ. ευρώ σε 783 
επιχειρήσεις που έχουν έδρα 
στη Δυτική Αθήνα ως δωρεάν 
κεφάλαιο κίνησης για να αντι-
μετωπίσουν τις συνέπειες του 
covid.

•  Xρηματοδοτήθηκαν με 20 εκ. 
ευρώ περίπου, κοινωνικές δο-
μές και 19 παρεμβάσεις κοινω-
νικής προστασίας, για ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού.

•  Δόθηκαν επίσης μέσω του ΠΕΠ 
Αττικής 4,5 εκ. ευρώ, για μελέτες 
αντιπλημμυρικής προστασίας.

•  Ενώ μέσω του Αναπτυξιακού 
Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 
χρηματοδοτούνται παρεμβά-
σεις ΟΧΕ με 58,5 εκ. ευρώ.

Σημαντική δουλειά έχει γίνει στον 
τομέα της οδικής ασφάλειας. Για 
πρώτη φορά γίνεται μια ολοκλη-
ρωμένη παρέμβαση στον Κη-
φισό. Η παρέμβαση αυτή περι-
λαμβάνει την εγκατάσταση νέων 
φωτιστικών σωμάτων led, που πέ-
ραν της σημαντικής εξοικονόμη-
σης χρημάτων, καθιστά τον άξονα 

ασφαλή, κάνοντας τη νύχτα μέρα. 
Ένα επίσης σημαντικό έργο, η κα-
τασκευή συλλεκτήριου αγωγού 
ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθη-
νών, επαναδημοπρατείται τις επό-
μενες ημέρες.
Τέλος ολοκληρώθηκαν μια σειρά 
από απαραίτητες διαδικασίες, που 
αφορούν την προώθηση 4 έργων 
που αφορούν Δήμους της Δυτικής 
Αθήνας, τα οποία θα εκτελεστούν 
με ίδιους πόρους, αφού τις επό-
μενες μέρες πρώτα υπογραφούν 
οι προγραμματικές συμβάσεις με-
ταξύ Περιφέρειας και Δήμων.
•  Για την αστική ανάπλαση του 

άλσους Αγίου Δημητρίου, στην 
Πετρούπολη.

•  Την αναβάθμιση των αθλητικών 
χώρων του Δήμου Χαϊδαρίου.

•  Την αναβάθμιση των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων του Δή-
μου Αγίας Βαρβάρας.

•  Και την προμήθεια και τοποθέ-
τηση εξοπλισμού, για την ανα-
βάθμιση των κοινόχρηστων χώ-
ρων του Δήμου Περιστερίου.

Η Δυτική Αθήνα  έχει περάσει σε μία νέα εποχή

Φυλή με ορίζοντα το 2025 και στη θέση της να δη-
μιουργήσουμε εκατοντάδες γωνιές ανακύκλωσης, σε 
κάθε Δήμο, πολλά Πράσινα Πάρκα Κυκλικής Οικο-
νομίας , αλλά και αποκεντρωμένες Μονάδες επεξερ-
γασίας Βιοαποβλήτων σε πολλές διαφορετικές πε-
ριοχές της Αττικής.
Στόχος μας είναι κάθε περιοχή να διαχειρίζεται τα 
δικά της σκουπίδια με τρόπο σύγχρονο και φιλικό 
στο περιβάλλον. Να γίνεται ανακύκλωση και διαλογή 
στην πηγή. Να γίνεται χωριστή συλλογή βιοαποβλή-
των βάζοντας τον καφέ κάδο στη ζωή μας. Αυτό το 
μοντέλο προωθούμε και στη Δυτική Αθήνα.

Ραβινέ 14 - Περιστέρι • 210 57 77 260
www.asfalieskalogeras.gr • info@asfalieskalogeras.gr

Χρειάζεστε ασφάλιση
 Υγείας;
 Κατοικίας;
 Αυτοκινήτου;
 Επιχείρησης;
Επισκεφθείτε το 
asfalieskalogeras.gr
και ασφαλιστείτε 
online!

Αν λήγει το συµβόλαιό σου, έλεγξε πρώτα τις προτάσεις 
που σου προσφέρουµε, µέσα από 21 κορυφαίες ασφαλιστικές 
εταιρίες και επίλεξε το πρόγραµµα που σε καλύπτει, γρήγορα, 
εύκολα και οικονοµικά, µε την εγγύηση και την αξιοπιστία που 
διαθέτουν οι Ασφάλειες Καλογεράς εδώ και 31 χρόνια στον 
χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης!
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Το δικό µου Περιστέρι
Του Κώστα Μαυροειδή

Το δικό µου Περιστέρι» δεν 
θα µπορούσε να είναι, παρά 
µόνο…η καρδιά της πόλης 
µου, και αυτή η καρδιά δεν 
είναι παρά κοµµάτι της 

καρδιάς όλων των Περιστεριωτών!
Ο πεζόδροµός της.
Και αυτό, όχι γιατί εργάζοµαι και 
δραστηριοποιούµαι εδώ και πάνω από 40 
χρόνια σε αυτόν, στη γνωστή γωνιά µου 
το «ΛΥΧΝΑΡΙ» και πιο πρόσφατα στο 
«LOLLIPOP» αλλά γιατί από δω περνά 
καθηµερινά ο κάθε Περιστεριώτης, είτε 
για να χαζέψει τις ολοφώτεινες βιτρίνες, 
είτε για να κάνει κάποια αγορά, αλλά και 
για να περπατήσει, να βγάλει βόλτα την 
οικογένειά του, να συναντηθεί µε φίλους, 
να πιούνε καφέ ή να πάνε σινεµά.
Αυτό δε που έδωσε ώθηση και 
αναβάθµισε σαν προορισµό την κεντρική 
µας αγορά ήταν η εγκατάσταση του 
Μετρό, µε την ταυτόχρονη αναβάθµιση 
της πλατείας Ευαγγελίστριας και την 
αντικατάσταση του παλαιού δηµαρχείου, 
µε το σύγχρονο, εντυπωσιακό και 
λειτουργικό Δηµαρχειακό µας µέγαρο, 
σηµείο αναφοράς στην πόλη, αλλά και έξω 
από τα όριά της.
Τι λείπει λοιπόν από τη δέσµη 
αυτή των πρόσφατων 
αναβαθµίσεων; 

Μα…η εκ βάθρων αναγέννηση της 
αρτηρίας που ενώνει την καρδιά της 
πόλης µας µε το Άλσος, το Μπουρνάζι, 
τη Βεάκη και µε του κάθε Περιστεριώτη 
την καρδιά. Και δεν το κρύβω, αισθάνοµαι 
δέος και χαρά, µαθαίνονται ότι ήδη 
τα σχέδια υπάρχουν και όπου να’ ναι 
κόβεται η κορδέλα και θα µπουν τα 
εργοτάξια µπροστά. Ο δήµαρχός µας 
το έχει αποδείξει. Ξέρει να κουµαντάρει 
και να καθοδηγεί σοφά και συνετά. Και 
οι πέριξ αυτού, µοιραζόµενοι τις ευθύνες 
Αντιδήµαρχοι, σαν συµφωνική ορχήστρα, 
υπό την µπαγκέτα του µαέστρου τους, 
ξέρουν να εκτελούν σωστά.
Με παράδειγµα το Άλσος και τις 
πρόσφατες παρεµβάσεις στους 
περιβάλλοντες χώρους των πολυκατοικιών 
του κέντρου, το αποτέλεσµα της 
ανάπλασης του πεζοδρόµου µας θα είναι 
από τα πιο λαµπρά!

Αν βέβαια µε ρωτούσαν, θα 
τους επεσήµανα δυο τρία 
σηµεία που θεωρώ ως εκ των 
ων ουκ άνευ, ώστε το έργο 
που θα µας παραδώσουν, 

να είναι εφάµιλλο, αν όχι καλύτερο των 
ευρωπαϊκών.

Και αυτά είναι να µην δείξουν 
«σφιχτοχεριά» στον φωτισµό, ο 

οποίος πρέπει να είναι άπλετος 

και σύγχρονος, ούτε στην τοποθέτηση 
µεγάλου αριθµού από παγκάκια, ανατοµικά 
κατασκευασµένα και µε ευφάνταστο 
σχεδιασµό και χρώµατα, ώστε να 
αποτελούν χαρά των επισκεπτών. Άλλο ένα 
σηµείο στο οποίο θεωρώ πως οφείλουν να 
δώσουν έµφαση, είναι η µέριµνα, ώστε να 
µην λούζεται ο πεζόδροµος στα στοιχεία 
της φύσης, λόγω προσανατολισµού του, 
ιδίως κατά τις µεσηµβρινές ώρες, όταν οι 
«τολµηροί» πελάτες παίζουν κρυφτό µε 
τον ήλιο και το καύσωνα!

Να διασπαρούν σε όλη την 
έκτασή του πέργκολες 
και παρτέρια, µε δέντρα 
που να παράγουν σκιά και 
να ενισχύουν το αίσθηµα 

δροσιάς στους διαβαίνοντες. 
Επίσης, θα ήταν σοφό να υπάρξει ριζική 
εικαστική αναβάθµιση, ακολουθώντας το 
παράδειγµα άλλων σύγχρονων ευρωπαϊκών 
χωρών, τοποθετώντας ένα πυκνό δίκτυο 
γλυπτών και κατασκευών, τέτοιων που να 
προκαλούν το ενδιαφέρον των περαστικών.
Θα είναι άλλο ένα τέχνασµα για να 
εκλύσουµε το ενδιαφέρον των περαστικών.
Φώτα, παγάκια, παρτέρια, σιντριβάνια και 
εγκαταστάσεις µοντέρνας τέχνης θα είναι 
το ιδανικό, µε ένα «αλλά» όµως, που δεν 
µπορώ παρά να το πω.
Όλα αυτά, µαζί µε την προσπάθεια που 
θα κάνουµε εµείς οι καταστηµατάρχες, 
για να διατηρήσουµε τον χώρο 
ξεχωριστό, θα πάνε στα χαµένα, εάν δεν 
προβλεφθούν ένα ή και δύο πάρκινγκ, 
ικανά σε χωρητικότητα, αλλά και εύκολα 
προσβάσιµα, που να συνδέονται µε την 
εµπορική καρδιά της πόλης, είτε µε 
συγκοινωνία, είτε µε τα γνωστά τρενάκια, 
όλο τον χρόνο και σε πυκνό ρυθµό. Έτσι 
όλα µαζί θα αποτελούν µια ψυχαγωγική 
«ατραξιόν».
Βασίζοµαι στην πρότερη εµπειρία και το 
υπάρχον έργο των δηµοτικών µας αρχών 
και είµαι σίγουρος πως θα κάνουν το 
καλύτερο! Εύχοµαι να ολοκληρωθούν τα 
έργα το συντοµότερο, για να προλάβουµε 
τον καιρό. Ήδη ερχόµαστε, αφήνοντας 
πίσω µας µία δεκαετή οικονοµική κρίση και 
µία διετία γεµάτη κορωνοϊό.
Οπότε χρειαζόµαστε µία τονωτική ένεση, 
που θα µας κάνει ικανούς για τα επόµενα 
χρόνια, να σέρνουµε αισιόδοξα τον χορό!
«Κι όσο ονειρεύοµαι, θα µπορώ…»
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το Βουργιαλάκι
Kρητικά Προϊόντα

το Βουργιαλάκι

Άρωµα Κρήτης στην Τζων Κέννεντυ

∆ιεύθυνση: Τζων Κέννεντυ 156, Περιστέρι 121 36 • Τηλέφωνο: 21 3090 4798
Παραγγελία: e-food.gr • e-mail: tovourgialaki@gmail.com

ΑΝ Η ΚΡΗΤΗ φηµίζεται για τα τοπικά 
παραδοσιακά της προϊόντα, τα νόστιµα 
εδέσµατα και τις υγιεινές λιχουδιές και σας 
πέφτει λίγο µακριά να την επισκεφτείτε, 
όλα αυτά συγκεντρωµένα θα τα βρείτε 
στο «Βουργιαλάκι». Ένα παραδοσιακό 
παντοπωλείο στην Τζων Κέννεντυ, 
όπου µπορεί να βρει κανείς κάθε λογής 
καλούδια σε προσιτές τιµές και µάλιστα 
µε δοκιµή. Πεντανόστιµα τυριά, ιδιαίτερα 
αλλαντικά, µε το σύγκλινο και το απάκι 
(για όσους ξέρουν από κρητικά εδέσµατα, 
αξεπέραστες γεύσεις) να κυριαρχούν 

προσκαλώντας τον επισκέπτη να δοκιµάσει τις υπέροχες γεύσεις. Ζυµαρικά 
κάθε είδους, χειροποίητες χυλοπίτες, όσπρια, τραγανά παξιµάδια διαφόρων 
ειδών, ελιές και σπιτικές σάλτσες βρίσκονται µε τάξη τοποθετηµένα στα ράφια, 
για να ικανοποιήσουν τον πιο απαιτητικό πελάτη. Κι αν ο ουρανίσκος σας 
πεθύµησε γλυκιά γεύση, οι σπιτικές µαρµελάδες και τα γλυκά του κουταλιού, 
τα µελωµένα ξηροτήγανα, τα γευστικά γλυκά παξιµαδάκια, το αυθεντικό 
κρητικό µέλι σας περιµένουν να συνοδεύσετε το πρωινό σας και µια ζεστή 
κούπα µυρωδάτου καφέ, ανακινώντας µνήµες του παρελθόντος. 

ΤΟΠΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ, ρακές και τσικουδιές σας καλούν να γλεντήσετε και να 
νιώσετε την ευεξία που τα αυθεντικά αποστάγµατα χαρίζουν. Επίσης θα βρείτε 
αναψυκτικά από την Κρήτη όπως Φήµη και Γεράνι. 

ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ θα βρείτε κάθε λογής γιαούρτια, πολύ µεγάλη ποικιλία τυριών, 
κατεψυγµένα καλτσούνια, σφακιανοπιτες, µαραθόπιτες, κολοκυθοανθούς και 
ντολµαδάκια. 

ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ περιβάλλον στα πρότυπα 
κρητικού αρχοντικού, µε τους στίχους του 
Ερωτόκριτου να κυριαρχούν κοσµώντας τον τοίχο, 
θυµίζοντάς µας πως η πραγµατική αγάπη, παρά 
τις αντιξοότητες βρίσκει τον τρόπο να επιβιώσει. 
Και στο «Βουργιαλάκι» πράγµατι η αγάπη και η 
φιλοξενία κάνουν αισθητή την παρουσία τους, 
από τα πρώτα βήµατα του επισκέπτη και τη φιλική 
προσέγγιση των ιδιοκτητών. 

ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΝΑ ΜΑΘΩ την ακριβή σηµασία της 
λέξης «βουργιαλάκι» µου είπαν ότι είναι το ταγάρι που χωράει τα απαραίτητα 
καλούδια ενός Κρητικού. Το δικό µας βουργιαλάκι χωράει και προσφέρει κάθε 
λογής καλούδι, στον υποψιασµένο επισκέπτη που αναζητά την ποιότητα και 
όχι την εµπορευµατοποιηµένη µαζική παραγωγή των µεγάλων αλυσίδων.

ΚΑΙ ΑΝ Ο ∆ΡΟΜΟΣ δεν σας βγάλει στην Τζων Κέννεντυ το κατάστηµα 
πραγµατοποιεί και διανοµή κατ’ οίκον. 

Καλή σας όρεξη λοιπόν!

τo Βουργιαλάκι



Ο ΑΣΔΑ είναι ο Αναπτυξιακός 
Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας. 
Τα γραφεία του βρίσκονται στο 
Περιστέρι και στόχος του είναι η 
βελτίωση των συνθηκών της ζωής 
των κατοίκων της περιοχής αυτής 
σε όλα τα επίπεδα. Διοικείται από 
τους δημάρχους της δυτικής Αθήνας. 
Για να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι 
δράσεις του στους αναγνώστες μας, 
θέσαμε τα παρακάτω ερωτήματα στον 
Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου κ. 
Θεόδωρο Αρβανίτη.

- K. Αρβανίτη θα μας πείτε τι είναι ο ΑΣΔΑ, 
ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος, ώστε να 
ενημερωθούν οι αναγνώστες μας που δεν 
γνωρίζουν;
Ο ΑΣΔΑ αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο συ-
νεργασίας των Δήμων της Δυτικής Αθήνας. Ιδρύ-
θηκε το 1988 μετά από κοινή απόφαση εννέα Δή-
μων και συγκεκριμένα των Δήμων  Αγίας Βαρβάρας, 
Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Ζεφυρίου, Ιλίου, Καμα-
τερού, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου, 
με σκοπό την αντιμετώπιση των υπερτοπικών και 
διαδημοτικών προβλημάτων της περιοχής, με έμ-
φαση στην οικολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της 
Δυτικής Αθήνας,
Στα χρόνια που μεσολάβησαν ο ΑΣΔΑ πήρες πολ-
λές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαδημο-
τικής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτισμού, πρό-
ληψης και προστασίας των ορεινών όγκων που πε-
ριβάλλουν τη Δυτική Αθήνα, αντιμετώπισης της 
ακραίας φτώχειας, ασφαλτόστρωσης, κ.λπ.
Αποκορύφωμα της δια-δημοτικής συνεργασίας 
αποτέλεσε η χρηματοδότηση της ανάπτυξης της 
περιοχής μέσω της «Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης» (ΟΧΕ), που αποτελεί ένα χωρικό ερ-
γαλείο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ήδη από το 2016 και 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιείται μια 
αναπτυξιακή στρατηγική με πόρους της τάξης των 
58 εκ. ευρώ που στοχεύει στην ενίσχυση της μητρο-
πολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας (με δράσεις ενί-
σχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχό-
λησης) και στη διασφάλιση της Κοινωνικής Συνο-
χής (με δράσεις προώθησης της κοινωνικής έντα-
ξης των ευπαθών ομάδων της περιοχής).
Η ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας υλοποιείται με τον 
ΑΣΔΑ ως Ενδιάμεσο Φορέα. Η Διεύθυνση Ενδιά-
μεσου Φορέα Διαχείρισης στελεχώνεται από στε-
λέχη των Δήμων και του ΑΣΔΑ.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, εκπονείται ήδη 
μια νέα Στρατηγική, συνέχεια της προηγούμενης, με 
στόχο την ανάδειξη της Δυτικής Αθήνας ως ανα-
γνωρίσιμου επιχειρηματικού, πολιτιστικού και του-
ριστικού προορισμού. Σύντομα η στρατηγική αυτή 
θα τεθεί σε δημόσια ανοιχτή διαβούλευση προκει-
μένου να οριστικοποιηθεί και η νέα ΟΧΕ της Δυτι-
κής Αθήνας με ορόσημο το έτος 2030 να τεθεί σε 
εφαρμογή, δεσμεύοντας περισσότερους πόρους 
και διευρύνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της 
Δυτικής Αθήνας.
Ήδη έχει διευρυνθεί η περιοχή εφαρμογής των πα-

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ με τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου     κ. Θεόδωρο Αρβανίτη

Ο ρόλος του    ΑΣΔΑ στη δυτική Αθήνα
ρεμβάσεων στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων 
Αναργύρων, Αιγάλεω, Ιλίου, Καματερού, Κορυδαλ-
λού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυλής και Χαϊδα-
ρίου.
Παράλληλα, ο ΑΣΔΑ κινητοποιεί συνεργασίες και 
πόρους σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να στηρί-
ξει τη μελέτη και ωρίμαση έργων των Δήμων σε ζη-
τήματα πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

- Πώς μπορεί ο ΑΣΔΑ να συμβάλει στη 
βελτίωση της ζωής των κατοίκων της Δυτικής 
Αθήνας;
Τον πρώτο λόγο για τη βελτίωση της ζωής των κα-
τοίκων της Δυτικής Αθήνας τον έχουν οι Δήμοι. Ο 
ΑΣΔΑ ενισχύει -μέσω των Δια-δημοτικών συνεργα-
σιών- τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας με 
πολλούς τρόπους, επικουρικά και συμπληρωματικά 
προς τις λειτουργίες των Δήμων, αυξάνο-
ντας την αποτελεσματικότητά τους 
μέσα από συνεργασίες και κοινές 
πρωτοβουλίες και μέσα από τη 
στήριξη δράσεων και την ενί-
σχυση των κοινωνικών υποδο-
μών.
Για παράδειγμα, εδώ και επτά 
χρόνια διανέμει, με χρηματο-
δότηση του ΤΕΒΑ και με την 
συνεργασία των Δήμων, τρό-
φιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης 
στους συμπολίτες μας που 
διαβιούν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας. 
Συγκεκριμένα 
ωφελούνται 
ε τ η σ ί ω ς 

πάνω από 11.000 οικογένειες με πάνω από 20.000 
μέλη. Δυστυχώς, πολλοί από τους ωφελούμενους εί-
ναι παιδιά και νέοι. Το φαινόμενο αυτό αντιμετωπί-
ζεται στοχευμένα με συνοδευτικές δράσεις κοινω-
νικής ένταξης στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ, αλλά και μέσω 
Δράσεων της ΟΧΕ. Οι τελευταίες στοχεύουν πε-
ρισσότερο στην προώθηση των νέων και των ανέρ-
γων σε θέσεις απασχόλησης.

- Πείτε μας λίγα λόγια για το διαδημοτικό 
κοινωνικό δίκτυο «Κοινωνώ».
Η στρατηγική διασφάλισης της κοινωνικής συ-
νοχής της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 εφαρμόζεται μέσα από Διαδημο-
τικά Κοινωνικά Δίκτυα. Τα Δίκτυα αυτά υλοποιού-
νται σε επίπεδο Δήμου, ενώ μέσω της κοινωνικής 
καινοτομίας αξιολογούνται και εφαρμόζονται νέες 
ιδέες και καλές πρακτικές σε επίπεδο Δυτικής Αθή-
νας, Με τον τρόπο αυτό διευρύνονται και βελτιώ-

νονται οι υπηρεσίες προς τις ευπαθείς ομά-
δες, ενώ εφαρμόζονται νέα εργαλεία κοι-

νωνικής ένταξης.
Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί τα διαδημο-
τικά δίκτυα:
Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΣΥ-
ΜΠΡΑΤΤΩ». Αφορά προετοιμασία και 
στήριξη της διαδικασίας «σύζευξης» 
της κοινωνικής ένταξης με την προώ-

θηση των ευπαθών ομάδων που βρίσκο-
νται σε εργασιακή ηλικία στην απα-

σχόληση και στην επιχειρημα-
τικότητα.

Διαδημοτικό Κοινω-
νικό Δίκτυο «ΔΙ-

Ε Υ Ρ Υ Ν Ω » . 
Αφορά στην 
προώθηση 
της κοινω-
νικοποίη-
σης και 

➨

προς τις λειτουργίες των Δήμων, αυξάνο-
ντας την αποτελεσματικότητά τους 
μέσα από συνεργασίες και κοινές 
πρωτοβουλίες και μέσα από τη 
στήριξη δράσεων και την ενί-
σχυση των κοινωνικών υποδο-
μών.
Για παράδειγμα, εδώ και επτά 
χρόνια διανέμει, με χρηματο-
δότηση του ΤΕΒΑ και με την 
συνεργασία των Δήμων, τρό-
φιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης 
στους συμπολίτες μας που 
διαβιούν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας. 
Συγκεκριμένα 
ωφελούνται 
ε τ η σ ί ω ς 

νας, Με τον τρόπο αυτό διευρύνονται και βελτιώ-
νονται οι υπηρεσίες προς τις ευπαθείς ομά-

δες, ενώ εφαρμόζονται νέα εργαλεία κοι-
νωνικής ένταξης.
Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί τα διαδημο-
τικά δίκτυα:
Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΣΥ-
ΜΠΡΑΤΤΩ». Αφορά προετοιμασία και 
στήριξη της διαδικασίας «σύζευξης» 
της κοινωνικής ένταξης με την προώ-

θηση των ευπαθών ομάδων που βρίσκο-
νται σε εργασιακή ηλικία στην απα-

σχόληση και στην επιχειρημα-
τικότητα.

Διαδημοτικό Κοινω-
νικό Δίκτυο «ΔΙ-

Ε Υ Ρ Υ Ν Ω » . 
Αφορά στην 
προώθηση 
της κοινω-
νικοποίη-
σης και 

- Έχετε χρόνια εμπειρίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα ως Γενικός Γραμματέας του 
ΑΣΔΑ ποιο το όραμά σας για τη Δυτική Αθήνα;
Ο ρόλος του  Γενικού Γραμματέα είναι αυτός της καθημερινής στήριξης του ΑΣΔΑ στο έργο του και τη 
συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης της δια-δημοτικής συνεργασίας με έμφαση στην αντιμετώπιση κοινών 
προβλημάτων και στην επίτευξη κοινών στόχων. Ο ΑΣΔΑ έχει διαχρονικά κατακτήσει μια ομοφωνία 
και μια σχέση εμπιστοσύνης σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο. Δεν συνεργάζονται αρμονικά μόνο 
οι Δήμαρχοι, αλλά το σύνολο των Δημοτικών Αρχών και των Υπηρεσιών των Δήμων.
Το όραμα για τη Δυτική Αθήνα ως στρατηγικός στόχος καλλιεργείται σε επίπεδο δια-δημοτικών συ-
νεργασιών, διαβουλεύσεων και λειτουργίας θεματικών ομάδων. Το σημαντικό είναι ότι η αναπτυξιακή 
στρατηγική για τη Δυτική Αθήνα σχεδιάζεται συλλογικά, με γνώμονα τις ανάγκες και τη δυναμική της 
περιοχής και όχι επ’ ευκαιρία κάποιων χρηματοδοτήσεων.
Ο ΑΣΔΑ αναλαμβάνει τον συντονισμό των διαδικασιών αυτών, επεξεργάζεται τις προτάσεις των Δή-
μων. Στη συνέχεια, και εδώ είναι το σημαντικό, αναλαμβάνει την υλοποίηση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση.
Αξίζει να αναφέρω ότι ο σωστός σχεδιασμός της στρατηγικής του 2016 οδήγησε στην υλοποίηση της 
στρατηγικής που είχε ήδη εγκριθεί από όλα τα Δημοτικά Συμβούλια (Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστι-
κών Παρεμβάσεων - ΣΟΑΠ) και όχι στη μεταβολή της, όπως συνέβη σε άλλες ΟΧΕ.
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Παναγή Τσαλδάρη 9B, Περιστέρι, Τ.Κ 12134
 +30 210 5058583  |  info@ortholine.gr

www.ortholine.gr

Στο κατάστημα της Ortholine, θα βρείτε:

Ορθοπεδικά Βοηθήματα & Ανατομικά 
Υποδήματα
Εξοπλισμό για κατ' οίκον νοσηλεία
Αθλητιατρικά
Γυαλιά Οράσεως και Ηλίου
Είδη Ατομικής Υγιεινής & Προστασίας 
από τον COVID-19
Νοσοκομειακά Κρεβάτια

Παρέχουμε Service και Άμεση Εξυπηρέτηση! 

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3D ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ με τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου     κ. Θεόδωρο Αρβανίτη

Ο ρόλος του    ΑΣΔΑ στη δυτική Αθήνα
της ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων.
Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ. Πε-
ριλαμβάνει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας ενηλί-
κων, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της κοι-
νωνικής φροντίδας και των αντίστοιχων υπο-ομά-
δων των ευπαθών ομάδων της Δυτικής Αθήνας, δρά-
σεις κοινωνικοποίησης Οικογενειών Ευπαθών Ομά-
δων κ.λπ.
Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΕΝΤΑΣΣΩ». 
Αφορά σε κλασσικές και καινοτόμες δράσεις προ-
ώθησης της Κοινωνικής Ένταξης, υποστηριζόμε-
νης απασχόλησης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομά-
δων, συμβάλλει δε στην προετοιμασία τους για την 
κοινωνικοποίηση και την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας.
Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ». Αφορά στην ενδυνάμωση, πρόληψη και 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, στοχευμένης προ-
ληπτικής ιατρικής, βελτίωσης της ψυχικής ανθεκτι-
κότητας και πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Εφαρ-
μόζονται οριζόντια και δράσεις παρακολούθησης 
των ομάδων αυξημένου κινδύνου λόγω covid-19.
To Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής Επιχειρηματι-
κότητας «ΚΟΙΝΩΝΩ» πρόκειται να ενεργοποιη-
θεί άμεσα, αφορά δε στην ανάπτυξη του τομέα της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) 
στη Δυτική Αθήνα, με στόχο την προώθηση της 
απασχόλησης και την πρόληψη ή/και καταπολέ-
μηση του αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων της 
Δυτικής Αθήνας.

- Ποια είναι τα σχέδια του ΑΣΔΑ για το 
περιβάλλον και τον πολιτισμό;
Το περιβάλλον και ο πολιτισμός αποτελούν βασι-
κές συνιστώσες της νέας Στρατηγικής της Δυτικής 
Αθήνας για την Π.Π. 2021-2027. Στοχεύεται η Δυ-
τική Αθήνα να καταστεί αναγνωρίσιμος Πολιτιστι-
κός Προορισμός και έτσι να διαμορφωθούν υπο-
δομές, προϊόντα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την 
προσέλκυση ροών επισκεψιμότητας σε μια περι-
οχή που στερείται τουριστικών πόρων και υποδο-
μών φιλοξενίας, εισέρχεται δε στο διεθνή ανταγω-
νισμό των τουριστικών προορισμών, με μια προω-
θημένη στρατηγική που εδράζεται στον πολιτισμό 
και τη δημιουργική βιομηχανία.
Οι ροές επισκεψιμότητας συνδέονται με πολιτιστι-
κές διαδρομές και δρώμενα, δραστηριότητες ανα-
ψυχής και βιωματικών εμπειριών σε όλη την έκταση 
της Δυτικής Αθήνας. Ο ΑΣΔΑ προχώρησε πρό-
σφατα σε μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα 
για την εξειδίκευση αυτής της στρατηγικής.

- Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα μεγαλύτερα 
προβλήματα της Δυτικής Αθήνας;
Η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή με διαχρονικά 
προβλήματα αστικής και κοινωνικής υποβάθμισης. 
Κατά την άποψή μου, οι προσπάθειες για την αντι-
μετώπιση των βασικότερων προβλημάτων θα πρέ-
πει να εστιάζουν στα ακόλουθα:
•  Στην κάλυψη των εκτεταμένων αναγκών σε σύγ-

χρονες αστικές υποδομές,
•  Στη βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων και 

των εργαζομένων, καθώς και της ασφάλειας /ανθε-
κτικότητας των φυσικών και ανθρώπινων πόρων,

•  Στην αντιμετώπιση της κοινωνικής υποβάθμισης 
ορισμένων περιοχών σε όρους κοινωνικών υπο-
δομών και στοχευμένων υπηρεσιών κοινωνικής 
ένταξης,

•  Στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανερ-
γίας στους νέους,

•  Στη διεύρυνση των αναπτυξιακών ευκαιριών για ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχό-
λησης, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών υπο-
δομών πολιτισμού και συνεδριακών εκδηλώσεων.
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ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ 
ΞΕΡΕΙΣ ΤΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ;

Δηµοσιογραφική οµάδα της Life

1.  Ποια χρονιά το Περιστέρι έγινε επίσηµα δήµος;
Α) Το 1926, B) το 1934 Γ) το 1950

2. Ποιος ήταν 
ο πρώτος 

εκλεγµένος 
δήµαρχος 

Περιστερίου;
Α) Ο Σταµάτης 
Καστριώτης, B) 

ο Ιπποκράτης 
Χαµόπουλος,

Γ) Ο Θεόδωρος 
Δηµητρακόπουλος

3. Πού βρίσκεται η Αρµένικη Εκκλησία στο Περιστέρι;
Α) Στην οδό Θηβών, B) Στην οδό Σαρανταπόρου, Γ) Στην οδό 
Καππαδοκίας

4. Ποιος αρχαίος δήµος βρισκόταν στη θέση του σηµερινού δήµου 
Περιστερίου;
Α) ο δήµος Κηφισού, B) ο δήµος Χολαργού Γ) ο δήµος Αχαρνών

5. Πότε ιδρύθηκε ο Ατρόµητος;
Α) το 1930 B) το 1923 Γ) το 1950
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Περιστεριώτες ή 
µη, ας τσεκάρουµε 

τις γνώσεις µας
Πόσο καλά ξέρουµε 

το Περιστέρι, την 
ιστορία του, τους 
ανθρώπους του;

Οι απαντήσεις στο τέλος

6. Πώς ονοµάζεται το Κλειστό Γυµναστήριο Περιστερίου;
Α) «Ανδρέας Παπανδρέου» B) «Κωστής Στεφανόπουλος»
Γ) «Δηµήτρης Φωλόπουλος»

7. Ποια χρονιά εξελέγη δήµαρχος ο Ανδρέας Παχατουρίδης;
Α) το 1999 B) το 2002 Γ) το 2005

8. Πόσα χιλιόµετρα µακριά από το κέντρο της Αθήνας βρίσκεται το 
Περιστέρι;
Α) 10 χιλιόµετρα B) 3 χιλιόµετρα Γ) 4,5 χιλιόµετρα

9. Η προτοµή ποιου ποιητή
βρίσκεται στο παρκάκι επί της
Σαρανταπόρου και Παναγή Τσαλδάρη;
Α) Του Μαβίλη B) Του Σεφέρη Γ) Του Παλαµά

10. Τι ήταν ο 
Αιµίλιος Βεάκης, 
το όνοµα του 
οποίου έχει η 
γνωστή οδός του 
Περιστερίου;
Α) Ηθοποιός
B) Μαθηµατικός
Γ) Βιοµήχανος

12. Πού βρισκόταν το περίφηµο «Λιγνιτωρυχείο», όπου και έγινε η εξέγερση 
του κάρβουνου;
Α) Στην Ανθούπολη Β) Στην Πετρούπολη Γ) Στον Άγιο Αντώνιο

11. Ποιος 
σηµαντικός 

δηµοσιογράφος 
καταγόταν από το 

Περιστέρι; 
Α) ο Γιάννης 

Διακογιάννης
B) ο Σεραφείµ 

Φυντανίδης
Γ) ο Παντελής 

Καψής
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ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ 
ΞΕΡΕΙΣ ΤΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ;

Αν απάντησες σωστά έως 5 ερωτήσεις, µάλλον δεν είσαι Περιστεριώτης.

Αν απάντησες σωστά σε 10 ερωτήσεις, είσαι σε καλό δρόµο, αλλά θέλεις ακόµα λίγη δουλειά.
Ενηµερώσου…

Αν απάντησες σωστά σε 15 ερωτήσεις, µπράβο σου, φαίνεται πως γνωρίζεις καλά το Περιστέρι.

Αν απάντησες σωστά και στις 20 ερωτήσεις, τότε συγχαρητήρια. Μάλλον θα πρέπει να ανακηρυχθείς 
επίτιµος δηµότης Περιστερίου!

Απαντήσεις:
1. Β
2. Α
3. Γ
4. Β

5. Β
6. Α
7. Β
8. Γ

9. Γ
10. Α
11. Β
12. Α

13. Γ
14. Β
15. Γ
16. Γ

17. Α
18. Β
19. Γ
20. Β

Απαντήσεις:
1. Β
2. Α
3. Γ
4. Β

5. Β
6. Α
7. Β
8. Γ

9. Γ
10. Α
11. Β
12. Α

13. Γ
14. Β
15. Γ
16. Γ

17. Α
18. Β
19. Γ
20. Β

20. Ποιος γνωστός 
τραγουδιστής είναι 
αντιδήµαρχος 
Περιστερίου;
Α) ο Κωνσταντίνος 
Αργυρός
B) ο Γιώργος 
Τσαλίκης
Γ) ο Γιάννης 
Πλούταρχος

19. Κατά την περίοδο των Δεκεµβριανών το 1944 πού βρισκόταν το αρχηγείο 
της ΟΠΛΑ στο Περιστέρι;
Α) στο δηµαρχείο B) στην Ξυλοτεχνία Γ) στον κινηµατογράφο ΦΟΙΒΟ

18. Ποιος από τους 
παρακάτω καλλιτέχνες 

έµενε στο Περιστέρι 
κατά τα νεανικά του 

χρόνια;
Α) ο Στέλιος 
Καζαντζίδης 

B) ο Γρηγόρης 
Μπιθικώτσης
Γ) ο Βασίλης 

Τσιτσάνης

17. Πώς 
ονοµάζεται 
το άγαλµα της 
φωτογραφίας 
που βρίσκεται 
στη στάση 
του ΜΕΤΡΟ 
Περιστέρι;
Α) το άγαλµα της 
Πόντιας µάνας
B) της Εθνικής 
Αντίστασης
Γ) της ελευθερίας

16. Πότε 
έγινε η 
µεγάλη 
πληµµύρα 
µε τους 43 
νεκρούς στο 
Περιστέρι;
Α) το 1945
B) το 1968
Γ) το 1961

15. Σε ποια οµάδα 
του Περιστερίου 

ανήκει ο Λευτέρης 
Πετρούνιας, 

Oλυµπιονίκης 
στους κρίκους;

Α) Άµιλλα 
Περιστερίου

B) ΓΣΠ
Γ) Ειρήνη 

Περιστερίου

14. Ποιος από 
τους παρακάτω 
τραγουδιστές 
έπαιξε µπάλα στον 
Ατρόµητο;
Α) Ο Γιώργος 
Νταλάρας 
B) ο Γιάννης 
Πουλόπουλος 
Γ) ο Τόλης 
Βοσκόπουλος

13. Ποιο 
έτος 

γκρεµίστηκε 
το παλιό 

δηµαρχείο 
για να πάρει 
τη θέση του 
το σηµερινό;

Α) το 1998
B) το 2008
Γ) το 2003
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Aυθεντικές γεύσεις 
µε γνώµονα την ποιότητα 

και την παράδοση.

Το Μαγκάλι ένα από τα καλύτε-
ρα μαγαζιά, αποτελεί σταθερή 
επιλογή για τους λάτρεις των 
κρεατικών. 
Πέρα από τα καθιερωμένα τυλι-
χτά σουβλάκια με γύρο χοιρινό, 
κοτόπουλο στήθος και μπούτι, 
γύρο μοσχαρίσιο, αυτό που θα 
σας ξετρελάνει είναι το χειροποί-
ητο ζουμερό κεμπάπ από αρμενι-
κή παραδοσιακή συνταγή. 
Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
και το πεντανόστιμο λαχματζούν, 
αλλά και τα υπόλοιπα ενδιαφέ-
ροντα πιάτα, όπως μπιφτέκι με 
φέτα ηπείρου, σουτζούκι, φεγ-
γαρόπιτες με τηγανιτές πατάτες, 
αλλά και υπέροχες δροσερές 
σαλάτες. 

Ανοιχτά από 12.30 το μεσημέρι 
μέχρι 01.00 το βράδυ

Τηλ: 210 571 1114 & 6976730153 what’s up
Δωδεκανήσου 24 και Πελοπίδα 48

Aυθεντικές γεύσεις 
µε γνώµονα την ποιότητα 

και την παράδοση.

Το Μαγκάλι ένα από τα καλύτε-
ρα μαγαζιά, αποτελεί σταθερή 
επιλογή για τους λάτρεις των 
κρεατικών. 
Πέρα από τα καθιερωμένα τυλι-
χτά σουβλάκια με γύρο χοιρινό, 
κοτόπουλο στήθος και μπούτι, 
γύρο μοσχαρίσιο, αυτό που θα 
σας ξετρελάνει είναι το χειροποί-
ητο ζουμερό κεμπάπ από αρμενι-
κή παραδοσιακή συνταγή. 
Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
και το πεντανόστιμο λαχματζούν, 
αλλά και τα υπόλοιπα ενδιαφέ-
ροντα πιάτα, όπως μπιφτέκι με 
φέτα ηπείρου, σουτζούκι, φεγ-
γαρόπιτες με τηγανιτές πατάτες, 
αλλά και υπέροχες δροσερές 
σαλάτες. 

Ανοιχτά από 12.30 το μεσημέρι 
μέχρι 01.00 το βράδυ

Τηλ: 210 571 1114 & 6976730153 what’s up
Δωδεκανήσου 24 και Πελοπίδα 48



Νέοι επιχειρηματίες 
στο Περιστέρι

- Γιατί επιλέξατε να 
δραστηριοποιηθείτε στο 
Περιστέρι;
Επιλέξαµε την πόλη του Περι-
στερίου για το REAL SCHOOLS, 
διότι είναι µία αναπτυσσόµενη 
αγορά, η οποία έχει µεγάλες ανά-
γκες σε επαγγελµατική εκπαί-
δευση, σε σεµινάρια, πιστοποί-
ησης προσόντων, όπως και σε 
προπτυχιακά, µεταπτυχιακά κ.α.
Τα εκπαιδευτήρια REAL 
SCHOOLS ήρθαν στο Περιστέρι 
για να προσφέρουν άρτια εκπαί-
δευση στις καλύτερες τιµές της 
αγοράς, γιατί η πόλη αυτή χρήζει 
µεγάλης στήριξης. Αδιαµφισβή-

τητα σε αυτές τις δύσκολες επο-
χές που διανύουµε η λαϊκή και 
εργατική πόλη του Περιστερίου 
είναι πολύ δύσκολο να ανταπε-
ξέλθει οικονοµικά, γι’ αυτό κατα-
βάλλουµε συνεχείς προσπάθειες 
για την αναζωογόνησή της. 
Επίσης, στη συγκεκριµένη πε-
ριοχή διαθέτουµε εξαιρετικά 
εύκολη προσβασιµότητα από 
όλους καθώς βρίσκεται δίπλα 
στο µετρό Περιστερίου και στη 
δυναµική αγορά του. Κατά αυτόν 
τον τρόπο, έχουµε εξυπηρετήσει 
κόσµο από όλες τις περιοχές της 
Αττικής, π.χ. Δάφνη, Αµπελόκη-
πους, Χαλάνδρι και Χολαργό.

Ποιο είναι το αντικείµενο της δραστηριότητάς σας;
Τα εκπαιδευτήρια REAL SCHOOLS είναι µία ιδέα που δηµιουργήθηκε δέκα χρόνια πριν 
περίπου. 
Δραστηριοποιούνται σε πολλούς εκπαιδευτικούς τοµείς όπως:
1. Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής (ΑΣΕΠ)
Τα µαθήµατα της πληροφορικής πραγµατοποιούνται σε πλήρως εξοπλισµένες αίθουσες της 
Realschools.
2. 46 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ E-Learning ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΥΔ ή Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης 
REALSCHOOLS. 
3. 200 ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕ Διαπίστευση από ΕΣΥΔ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
1.  DATA PROTECTION OFFICER DPO: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
3.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
4.  ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
5.  ΤΟΜΈΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
6.  ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
7.  TΟΜΈΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ LOGISTICS
8.  ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
9.  ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10.  ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
11.  ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
12.  ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ
13.  ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
14.  ΤΟΜΈΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΕΥΕΞΊΑΣ
15.  IT SKILLS
16.  PROFESSIONAL
4. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ – Bachelor & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – Master
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Επίσης διευρύνουµε συνεχώς τις συνεργασίες µας για προπτυχιακά προγράµµατα όπως και για µετα-
πτυχιακά σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Βουλγαρία.
5. Σεµινάρια στα µέτρα του κάθε επαγγελµατία ή του κάθε υποψήφιου ελεύθερου επαγγελµατία ή 
υπαλλήλου 
6. Πιστοποιήσεις Ξένων Γλωσσών
7. Συµβουλευτική εκπαίδευσης - σταδιοδροµίας και επιχειρηµατικότητας. Προσπαθούµε να βοηθή-
σουµε τη νέα γενιά, γιατί δεν υπάρχει σωστή ενηµέρωση, ώστε να αποκτήσουν το θάρρος και να αντλή-
σουν τη δύναµη για να πατήσουν στα πόδια τους για ένα καλύτερο µέλλον. 

Επίσης διευρύνουµε συνεχώς τις συνεργασίες µας για προπτυχιακά προγράµµατα όπως και για µετα-

Σεµινάρια στα µέτρα του κάθε επαγγελµατία ή του κάθε υποψήφιου ελεύθερου επαγγελµατία ή 

Συµβουλευτική εκπαίδευσης - σταδιοδροµίας και επιχειρηµατικότητας. Προσπαθούµε να βοηθή-
σουµε τη νέα γενιά, γιατί δεν υπάρχει σωστή ενηµέρωση, ώστε να αποκτήσουν το θάρρος και να αντλή-

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το 

µέλλον;

Τα εκπαιδευτήρια REAL SCHOOLS 

έχουν ως σκοπό να διευρύνουν τα γνω-

στικά αντικείµενα εκπαίδευσης σε όλα τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Θέλουµε να 

προσφέρουµε ποιοτική και φθηνή εκπαί-

δευση σε όλους τους τοµείς.

Στόχος µας είναι να το αφούγκρασµα της 

αγοράς και η προσφορά εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων στα µέτρα της.

Επιπλέον σκεπτόµαστε την ανάπτυξη της 

REAL SCHOOLS, µέσω συνεργατών και 

σε άλλες πόλεις. Ήδη διαθέτουµε πελατο-

λόγιο και σε άλλους νοµούς χάρη στα εξ 

αποστάσεως προγράµµατα που τρέχουν 

και αποσκοπούµε στην επέκταση αυτού 

µέσω franchise στο προσεχές µέλλον.

Πιο συγκεκριµένα, θέλουµε να δηµιουρ-

γήσουµε το φθηνότερο franchise στην 

Ελλάδα, πάνω στην εκπαίδευση, σε σύ-

γκριση µε άλλα που έχουν δυσβάσταχτο 

κόστος (ορισµένες φορές αγγίζει το 10% 

του τζίρου). 

Εµείς ως REAL SCHOOLS επιθυµούµε να 

έχει συµβολικά κόστη για εκείνον που θα 

συνεργαστεί µαζί µας, προκειµένου να εί-

ναι οικονοµικά εύρωστη η επιχείρησή του 

και να είµαστε αµοιβαία ικανοποιηµένοι.

Όπως πράττουµε συλλογικά µε γνώµονα 

την πρόοδο και το κοινό καλό µεταξύ µας 

ως αδέρφια, έτσι προάγουµε πνεύµα οµα-

δικότητας και εµπιστοσύνης µε τους συ-

νεργάτες µας.

Από 
αυτό το τεύχος εγκαι-

νιάζουµε µία νέα στήλη, µε τίτλο 
«Νέοι επιχειρηµατίες στο Περιστέρι».

Το Περιστέρι διαθέτει πλέον µια από τις πιο 
ανερχόµενες αγορές στην Αττική, µε µεγάλη αγορα-
στική δύναµη όλων των ηλικιών. Μέσα απ’ αυτές τις 

συνεντεύξεις θα δώσουµε ένα βήµα στους επιχειρηµα-
τίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή µας, για να µας 
εκθέσουν τις δραστηριότητές τους, τα σχέδιά τους για το 

µέλλον και, γιατί όχι, τα προβλήµατά τους. 
Ο Βαγγέλης και ο Μιλτιάδης Κοράκης είναι δύο νέοι 

άνθρωποι που δηµιούργησαν στην πόλη µας το 
REAL SCHOOLS. 

Διαβάστε παρακάτω τι µας είπαν για την 
εµπειρία τους στο «επιχειρείν» 

του Περιστερίου.

Του Αλέξανδρου Λαλάκου
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Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε και θα µπορούσαν 
να φρενάρουν την επαγγελµατική σας άνοδο;
Η εκπαίδευση γενικότερα αντιµετωπίζει πολύ µεγάλα προβλήµατα σε πολ-
λούς τοµείς και σε όλες τις βαθµίδες.
Το πρώτο πρόβληµα είναι κυρίως στο οικονοµικό επίπεδο, διότι όλα τα 
κοστολόγια διαρκώς ανεβαίνουν όπως ενοίκια, ρεύµα, πρώτες ύλες, συντή-
ρηση και άλλα.
Όµως οι τιµές είναι σταθερές ή και µειωµένες πολλά χρόνια τώρα, περίπου 
µία δεκαετία ίσως και περισσότερο.
Έτσι δε µας επιτρέπεται να δώσουµε πάντα το 100% των παροχών που θα 
θέλαµε.
Εµείς στο REAL SCHOOLS έχουµε καταφέρει να το κάνουµε µε πολλές 
θυσίες, βέβαια γι’ αυτό και ο κόσµος µάς επιλέγει.
Ένα επίσης µεγάλο πρόβληµα το οποίο θα θέλαµε να ακουστεί παντού εί-
ναι το οριστικό κλείσιµο των ΚΔΒΜ1 που θέλει να πραγµατοποιήσει η κυ-
βέρνηση.
Εκ µέρους των εκπαιδευτηρίων REAL SCHOOLS - ΚΔΒΜ1 αυτοχρηµα-
τοδοτούµενων κέντρων, όπως όλα τα ΚΔΒΜ1, σε αντίθεση µε τα ΚΔΒΜ2- 
ΚΕΚ, τα οποία χρηµατοδοτούνται από το ελληνικό δηµόσιο και την Ευρω-
παϊκή Ένωση.
Θα θέλαµε να πούµε δυο λόγια για την επιτακτική ανάγκη που πρέπει να 
µείνουν ανοιχτά τα ΚΔΒΜ1.
Τα ΚΔΒΜ1 πραγµατοποιούν σεµινάρια στα µέτρα και τις ανάγκες της αγο-
ράς του σήµερα και όχι του χθες όπως τα ΚΔΒΜ2-ΚΕΚ.
ΤΑ ΚΔΒΜ1 είναι 100% αυτοχρηµατοδοτούµενα από τους εκπαιδευόµενους 
– εταιρίες και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τα µόνα εκπαιδευτή-
ρια που καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες εκπαίδευσης της αγοράς και 
ιστορικά όλα αυτά τα χρόνια έχουµε βοηθήσει πάρα πολλούς επιχειρηµα-
τίες σε σοβαρές ανάγκες στις εργασίες τους και πάρα πολλούς αποφοί-
τους δευτεροβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
ώστε να ανελιχθούν στην ανταγωνιστικότατη αγορά εργασίας του σήµερα. 
Ο σύλλογος που αντιπροσωπεύει όλα τα ΚΔΒΜ1, η ΠΕΚΕΜ όπως και όλα 
τα µέλη της των κέντρων δια βίου µάθησης τύπου 1, συµφωνεί οµόφωνα ότι 
τα νέα µέτρα της κυβέρνησης θέλουν να κλείσουν οριστικά τα εκπαιδευτή-
ριά µας, για συµφέροντα τρίτων όπως όλοι γνωρίζουµε.
Αυτή η κυβερνητική απόφαση που επιβάλλει την υποχρεωτική πρόσβαση 
ΑΜΕΑ και υποχρεωτική πρόσληψη υπεράριθµων µόνιµων υπαλλήλων µε 
µεταπτυχιακό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί, γιατί τα κό-
στη ανεβαίνουν επιπλέον περίπου στο ποσό των 50.000€ το χρόνο.
Όπως όλοι µπορούν λογικά να καταλάβουν, το ποσό είναι µεγάλο και δεν 
είναι δυνατή η βιωσιµότητα των κέντρων δια βίου µάθησης 1, όταν ήδη τα 
κόστη των επιχειρήσεών µας είναι µεγάλα και µας φορτώνουν επιπλέον 
50.000 ευρώ το χρόνο. 
Αυτό που θεωρούµε σωστό και βιώσιµο είναι να παραµείνουµε ανοιχτοί 
όπως ήµασταν τόσα χρόνια και να προσφέρουµε όλες τις εκπαιδευτικές 
µας υπηρεσίες όπως µόνο εµείς ξέρουµε για τις πραγµατικές ανάγκες της 
αγοράς και να βοηθάµε όλους τους επιχειρηµατίες που θέλουν να αναβαθ-
µίσουν τις υπηρεσίες τους µέσω των προγραµµάτων µας και να χαίρονται 
µε τα άµεσα αποτελέσµατα που βλέπουν στις επιχειρήσεις τους, όπως και 
τους αποφοίτους δευτεροβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, ώστε να ανελιχθούν στην ανταγωνιστικότατη αγορά εργα-
σίας του σήµερα.
Τέλος ο σύλλογος που αντιπροσωπεύει όλα τα ΚΔΒΜ1, η ΠΕΚΕΜ όπως 
και όλα τα µέλη της των κέντρων δια βίου µάθησης τύπου 1, συµφω-
νεί οµόφωνα ότι εµείς δεν επιθυµούµε ποτέ να πληρωθούµε από κρα-
τικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα εκπαίδευσης, γιατί όπως έχουµε τονί-
σει πάρα πολλές φορές είµαστε αυτοχρηµατοδοτούµενα κέντρα εκπαί-
δευσης. Επίσης δεν είµαστε ανταγωνιστές µε τα ΚΔΒΜ2-ΚΕΚ, γιατί αυ-
τοί πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα που πραγµατοποιούν στα µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ακόµη τα ΚΔΒΜ2-ΚΕΚ αφού πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που πραγµατοποιούν, µπορείτε από αυτούς 
να ζητήσετε ό,τι µέτρα θέλετε, όπως την υποχρεωτική πρόσβαση ΑΜΕΑ και 
υποχρεωτική πρόσληψη µόνιµων υπαλλήλων µε µεταπτυχιακό επίπεδο κ.α.
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Ανάµεσα στο Αιγάλεω και την Πάρνηθα 
βρίσκεται ένα από τα πιο µυστηριώδη 
µνηµεία της ελληνικής αρχαιότητας: το 
αρχαίο τείχος του Δέµατος -το ελληνικό 
«Σινικό Τείχος»- µήκους 4,5 χιλιοµέ-
τρων. Σχεδόν εφάπτεται µε τον ΧΥΤΑ 
Φυλής. Πόσοι ξέρουν την ύπαρξή του; 
Και πώς να τη γνωρίζουν, αφού είναι 
εγκαταλειµµένο από την πολιτεία, χω-
ρίς πρόσβαση, χωρίς πινακίδες πληρο-
φόρησης του κοινού.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΤΕΙΧΟΣ είναι ένα κοµµάτι µόνο του 
αρχαιολογικού θησαυρού που παραµένει “κρυµµέ-
νος” στη Δυτική Αθήνα. Στο ισχύον Ρυθµιστικό Σχέ-
διο Αθήνας -που όµως δεν υλοποιείται-, προβλέπε-
ται η σύνδεση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας 
µε τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας µέσω της 
Ιεράς Οδού. Αυτή ακριβώς η διαδροµή της αρχαίας 
Ιεράς Οδού έχει ιδιαίτερο πολιτιστικό και περιβαλ-
λοντικό ενδιαφέρον. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες 
θα µπορούσαν να απολαµβάνουν έναν µεγάλο αρ-
χαιολογικό περίπατο που θα ενώνει τους αρχαιο-
λογικούς χώρους (Ιερά Οδό, µονή Δαφνίου, Ιερό 
Αφροδίτης, Ιερό Απόλλωνος, Μνηµείο της Πυθιο-
νίκης), τα ιστορικά µνηµεία (ΜΠΛΟΚ 15), και το φυ-
σικό τοπίο (Λίµνη Κουµουνδούρου, Παραλία Σκα-
ραµαγκά, Αρχαία Σπήλαια). Κατά µήκος της διαδρο-
µής αυτής βρίσκονται αρχαιολογικά µνηµεία, και 
ανάµεσά τους είναι ένα τµήµα της βόρειας διακλά-
δωσης της αρχαίας Ιεράς οδού: ξεκινούσε από το 
Ιερό της Αφαίας Αφροδίτης, ανερχόταν στον λόφο 
της Ηχούς, και κατέβαινε στις λίµνες των Ρειτών. Ο 
αρχαιολόγος Ιωάννης Τραυλός ανέδειξε το κατηφο-
ρικό τµήµα µήκους 230 µέτρων που ξεκινά από την 
κορυφή του λόφου της Ηχούς και φτάνει ως το τού-
νελ της περιφερειακής Αιγάλεω. Τι έκανε η πολιτεία 
για να το αναδείξει; Έβαλε µια πινακίδα που γράφει 
«Αρχαιολογικός Χώρος». Κι έµεινε η πινακίδα. Γιατί 
όχι µόνο δεν έχει ακόµα κηρυχθεί αρχαιολογικός 
χώρος, αλλά έχει επιπλέον καλυφθεί από θαµνώδη 
βλάστηση. Αυτό το τµήµα των 230 µέτρων δεν εί-
ναι το µοναδικό που έχει σηµασία να αναδειχθεί: Το 
κατηφορικό τµήµα της βόρειας διακλάδωσης περι-
λαµβάνει άλλα 700 µέτρα τα οποία έχουν αποτυ-
πωθεί από τον Ιωάννη Τραυλό και µπορούν να ανα-
σκαφούν και να αναδειχθούν. Υπάρχει ακόµα η νό-
τια διακλάδωση της αρχαίας Ιεράς οδού. Η αρχαιο-
λογική σκαπάνη έφερε στο φως ένα τµήµα της µή-
κους περίπου 300 µέτρων. Από το 2010 προγραµµα-
τίζεται η προστασία και ανάδειξη αυτού του αρχαι-
ολογικού χώρου. Μέχρι σήµερα ούτε µελέτη έχει 
υλοποιηθεί, ούτε καν έχει κηρυχθεί αρχαιο-
λογικός ο χώρος.
Μαζί µε το τείχος του Δέµατος, δια-
σώζεται όµως και ολόκληρο το αµυ-
ντικό σύστηµα των Δυτικών ορίων 
των αρχαίων Αθηνών.
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΟΥΝΙΑ 
του Ποικίλου όρους και στο 
ύψωµα Κάστριζα που δεσπό-
ζει στο Θριάσιο Πεδίο, βρί-
σκονται τα κατάλοιπα ενός µε-
γάλου οχυρού µε ακανόνιστο 
σχήµα. Κατά µήκος των περί-
που 400 µέτρων του υπάρχουν 

τετράπλευροι οχυρωµατικοί πύργοι. Στη βιβλιογρα-
φία είναι γνωστό ως “Οχύρωση Lager”. Οι ερευνη-
τές τοποθετούν την κατασκευή του στον 4ο αιώνα 
π.Χ., αλλά δεν έχει ανασκαφεί συστηµατικά. Αν γί-
νει αυτή η έρευνα θα µάθουµε από πότε χρονολο-
γείται η οχύρωση αλλά θα φωτιστεί και η σχέση της 
µε το τείχος του Δέµατος. Θα µάθουµε πράγµατα 
που µέχρι σήµερα δεν ξέρουµε για τον αµυντικό 
σχεδιασµό της Αττικής εκείνη την περίοδο. Πολύ-
τιµη γνώση κρύβεται στην περιοχή, αλλά ούτε ανα-
σκαφές έχουν γίνει, ούτε καν κήρυξη του χώρου 
σε αρχαιολογικό.
ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ «ΜΥΣΤΙΚΟ» εί-
ναι κρυµµένο στο Ποικίλο όρος και το όρος Αι-
γάλεω: το δίκτυο πύργων-φρυκτωριών, όπως ονο-
µάζονται. Οι φρυκτωρίες ήταν ένα οργανωµένο δί-
κτυο επικοινωνίας στην αρχαία Ελλάδα, στο οποίο 
χρησιµοποιούνταν η φωτιά και ένας κώδικας ανα-
παράστασης γραµµάτων για τη µετάδοση µηνυµά-
των σε απόσταση πολλών χιλιοµέτρων. Τα σηµεία 
που επιλέγονταν βρίσκονταν συνήθως ψηλά, για να 
προσφέρουν µακρινή οπτική επαφή. Τέτοιοι πύρ-
γοι-φρυκτωρίες είχαν κατασκευαστεί και στη δυ-
τική Αθήνα. Δύο από αυτούς έχουν καταστραφεί 
από τεχνικά έργα, ενώ άλλοι έχουν µετατραπεί σε 
λιθοσωρούς. Αλλά υπάρχουν δύο πύργοι που ακόµα 
σώζονται εν µέρει: ο ένας στην κορυφή του Ποικί-
λου όρους, και ο άλλος στο ύψωµα Ταµπούρι του 
Ποικίλου όρους. Και όµως, ούτε προστατεύονται 
από τη νοµοθεσία, ούτε έχουν κηρυχτεί αρχαιο-
λογικοί χώροι.
ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ πόσο σπουδαία είναι όλα αυτά, 
πόσο σηµαντική είναι η διαδροµή της αρχαίας Ιε-
ράς Οδού. Έχει µεγάλο πολιτιστικό και αρχαιολο-
γικό ενδιαφέρον, αλλά είναι ιδανική και για περιή-
γηση µέσα στο πράσινο: στο πευκοδάσος της µο-
νής Δαφνίου, στο άλσος Χαϊδαρίου, γύρω από το 

Ιερό της Αφροδί-
της, στη 

λίµνη Ρειτών-Κουµουνδούρου και στις παρυφές του 
Ποικίλου όρους. Το Αιγάλεω-Ποικίλο Όρος µαζί µε 
τη λίµνη Ρειτών είναι ένα φυσικό οικοσύστηµα µε 
βιοποικιλότητες που δεν έχουν ακόµα αναδειχθεί, 
ένα στοιχείο που έχει αποµείνει από το φυσικό Ατ-
τικό τοπίο µε µεγάλη αισθητική και πολιτισµική αξία.
ΕΧΩ ΦΕΡΕΙ 7 ΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ µε επίκαιρες 
ερωτήσεις το θέµα της εγκατάλειψης των αρχαιο-
λογικών χώρων της Δυτικής Αθήνας. Γιατί παραµέ-
νουν υποστελεχωµένες χωρίς επαρκή χρηµατοδό-
τηση οι Εφορείες Αρχαιοτήτων; Γιατί δεν αξιοποι-
ούνται απόφοιτοι πανεπιστηµιακών Ιστορικών και 
Αρχαιολογικών Τµηµάτων που παραµένουν άνερ-
γοι ενώ µπορούν µε τις γνώσεις τους και τη δου-
λειά τους να ζωντανέψουν αρχαιολογικούς τόπους;
Ζητάµε να γίνουν µόνιµες προσλήψεις προσωπι-
κού στις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Να γίνουν ανα-
σκαφές. Να συντηρηθεί, να αναδειχθεί και να προ-
στατευτεί η βόρεια διακλάδωση της αρχαίας Ιεράς 
οδού. Να τοποθετηθούν ενηµερωτικές πινακίδες, 
ώστε να µαθαίνουν όσοι περιηγούνται την περιοχή 
τι υπήρξε και υπάρχει στον χώρο όπου ζουν. Να 
αναδειχθεί, να σηµανθεί και να προστατευτεί το σω-
ζόµενο τµήµα της νότιας διακλάδωσης της αρχαίας 
Ιεράς οδού. Το ίδιο να γίνει και µε τον περιβάλλοντα 
χώρο της λίµνης Κουµουνδούρου -και επιπλέον, να 
αποµακρυνθεί από εκεί παλαιά µάνδρα οικοδοµι-
κών υλικών περιφραγµένη µε κτίσµατα, που δε λει-
τουργεί πλέον αλλά εµποδίζει την πρόσβαση.
ΤΟ 2023 η Ελευσίνα θα είναι η Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης. Δεν είναι, δεν πρέπει αυτό 
να είναι ένας «κούφιος» τίτλος χωρίς πραγµατικό 
αντίκρισµα στις ζωές των κατοίκων. Πρέπει να γίνει 
η ευκαιρία να αναδειχθεί ο τόπος και η αρχαιολο-
γική του ιστορία, καθώς και το φυσικό περιβάλλον 
της περιοχής. Πολιτιστική πρωτεύουσα δε σηµαί-
νει να γίνουν πέντε φιέστες και την επόµενη µέρα 

να είναι σαν να µη συνέβη τίποτα. Η επόµενη 
µέρα πρέπει να έχει αφήσει αληθινό αποτύ-
πωµα στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, 
πρέπει να έχει δώσει στους κατοίκους της 
Δυτικής Αθήνας αυτό που δικαιούνται: να 
µπορούν να χαρούν αυτόν τον Μεγάλο 

Αρχαιολογικό Περίπατο, περπατώ-
ντας δίπλα στα αρχαία, απολαµ-

βάνοντας το πράσινο, µαθαί-
νοντας την ιστορία του τό-
που τους. Είναι ώρα αυτός 
ο εγκαταλειµµένος αρχαι-
ολογικός πλούτος να έρ-
θει στο φως και να απο-
δοθεί στους πολίτες.

 ∆υτική Αθήνα, ο τόπος  ∆υτική Αθήνα, ο τόπος 
µε τους ανέγγιχτους µε τους ανέγγιχτους 
αρχαιολογικούς θησαυρούςαρχαιολογικούς θησαυρούς
Έχει έρθει η ώρα να της αποδοθούν, 
να τους αναδείξει και να αναδειχθεί

Γράφει ο 
Κρίτων 
Αρσένης
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Περιστέρι: Κύπρου 92 Περιστέρι-Μπουρνάζι, τηλ. 210 5785300
Πετρούπολη: Δωδεκανήσου 106 Πετρούπολη, τηλ. 210 5014133
Αιγάλεω: Μαυροκορδάτου 1 (Πλατεία Δαβάκη), τηλ. 210 5913636
Βριλήσσια: Λ. Πεντέλης 108, τηλ. 210 8030042
Άλιμος: Λ. Ποσειδώνος 22, τηλ. 210 9839119
Γλυφάδα: Κωνσταντινουπόλεως 8, τηλ.210 8944540

Σας περιμένουμε σε ένα από τα καταστήματά μας σε χώρο
             υψηλής αισθητικής και φινέτσας, να απολαύσετε
                    τα εξαιρετικά γεμάτα θάλασσα πιάτα μας!

17 ευ
ρ
ώ

ΤΟ ΑΤΟΜΟ



Της Γιούλης Ηλιοπούλου

Σε µία έκταση άνω των 5 
στρεµµάτων, πίσω από το ΚΥΒΕ στο 
Περιστέρι, που έχει παραχωρήσει 
ο Δήµος Περιστερίου βρίσκεται το 
περιστεριώτικο πάρκο σκύλων.

Ο χώρος του πάρκου βρίσκεται υπό την άριστη δι-
αχείριση του φιλοζωικού συλλόγου «Dog’s school 
Club» (ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2014) µετά από 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Περιστερίου, 
µε τη σύµφωνη γνώµη και υποστήριξη όλων των 
αντιδηµάρχων.
Είναι περιφραγµένος, έχει κάδο απορριµµάτων, 
βρύση µε νερό, µε δωρεάν είσοδο, που βελτιώνε-
ται καθηµερινά, ώστε, εκτός από τη βόλτα τους οι 
σκύλοι να απασχολούνται και δηµιουργικά, στις κα-
τάλληλες κατασκευές και παιχνίδια που βρίσκονται 
εντός του χώρου.
Έτσι, µία Κυριακή απόγευµα, πήρα τη φωτογραφική 
µου µηχανή –δυστυχώς δεν έχω σκύλο, για να εί-
µαι πιο ταιριαστή στον χώρο- και επισκέφτηκα το 
πάρκο. Το πάρκινγκ πολύ εύκολο, ακριβώς µπρο-
στά στην είσοδο του πάρκου. Υπάρχει εκεί και πε-
ρίπτερο για να πάρει κανείς τις απαραίτητες προ-
µήθειες σε φαγητό και ποτό, όση ώρα ο τετράπο-
δος φίλος του θα τρέχει γύρω γύρω και θα διασκε-
δάζει. Το πρώτο που µου έκανε εντύπωση είναι το 
διπλό επίπεδο ασφάλειας του πάρκου. Μετά την εί-
σοδο στην πρώτη σιδερένια πόρτα, υπάρχει ένας 
επιπλέον µικρός χώρος, που αν ανοιχτεί η εσωτε-
ρική του πόρτα, αρχίζει ένας δυνατός προειδοποι-
ητικός ήχος, σηµάδι πως η πόρτα είναι ανοιχτή και 
πρέπει σύντοµα να κλείσει. Όπως ενηµερώθηκα αρ-
γότερα από τον Πρόεδρο, αυτό έγινε γιατί πολλοί, 
ανεύθυνα, άφηναν την πόρτα ανοιχτή φεύγοντας και 
αναγκάζονταν να κυνηγούν τα σκυλάκια στον παρά-
δροµο του Κηφισού, κάτι όχι και τόσο ασφαλές για 
τα ίδια. Έκλεισα την πόρτα πίσω µου, ο ήχος στα-
µάτησε και µε την είσοδό µου δέχτηκα το ευγε-
νικό καλωσόρισµα ενός λευκού πανέµορφου σκύ-
λου που ήρθε να µε προϋπαντήσει. Αφού µε µύρισε 
και ..γνωριστήκαµε, προτίµησε την παρέα των υπό-
λοιπων οµοειδών του.
Συνάντησα τον κ. Σπύρο Μάντζιο, Πρόεδρο του 
Συλλόγου, την κ. Μαρία Σιµπώνη και τον κ. Μίλτο 
Δήµα, άνθρωποι µε πραγµατική αγάπη για τα ζώα, 
που προσφέρουν προσωπική φροντίδα, κόπο και 
χρόνο για να παραµένει ο χώρος προσβάσιµος 
και κατάλληλος. Οι «εργατοώρες» που σπαταλούν 
δεν έχουν κανέναν άλλο σκοπό, πέραν της βελτίω-
σης της εικόνας και της καταλληλότητας του χώρου, 
ώστε όλοι οι επισκέπτες, πρωτίστως οι τετράποδοι, 
αλλά κατ’ επέκταση και οι ιδιοκτήτες τους να έχουν 
µία ευχάριστη εµπειρία εκεί.
Ένας χώρος για κοινωνικοποίηση και εκτόνωση 
των ζώων, που µπορεί να τους προσφέρει ζωτικό 
αλλά και ασφαλή χώρο που τόσο τον έχουν ανά-
γκη. Έµαθα (κάτι που βέβαια ήταν ευνόητο) πως το 
να πηγαίνει ο σκύλος βόλτα µε το λουρί, του αφαι-
ρεί κοµµάτι της ευχαρίστησής του, δεν µπορεί να 
βγάλει την ενέργειά του, να τρέξει και να χαρεί. Σε 

Βόλτα στο πάρκο σκύλων Περιστερίου
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έναν ασφαλή, περιφραγµένο χώρο, µε παιχνίδια και 
µεγάλη έκταση απολαµβάνει τη βόλτα ουσιαστικά. 
Γι’ αυτό είναι πάρα πολλοί οι ιδιοκτήτες σκύλων που 
επιλέγουν το πάρκο, κάθε ώρα της ηµέρας και σε 
κάθε χρονική περίοδο.
Ενηµερώθηκα ότι η είσοδος στο πάρκο γίνεται µε 
κανόνες και προϋποθέσεις, µε πρώτη και βασική το 
ζώο να είναι εµβολιασµένο και να γίνεται επίδειξη 
του βιβλιαρίου του για κάθε νέο µέλος της τετράπο-
δης παρέας. Επίσης σηµασία δίνεται και στον «χα-
ρακτήρα» του σκύλου, µιας και όταν υπάρχει επιθε-
τικότητα και εχθρική συµπεριφορά, επιλέγεται το 
συγκεκριµένο σκυλάκι να αποµακρυνθεί από τον 
χώρο, ώστε να µην διαταράσσεται η οµαλή λειτουρ-
γία του. Και φυσικά υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι 
να µαζεύει όποια τυχόν περιττώµατα αφήσει πίσω 
του ο σκύλος του.
Ο χώρος, κατά τους υπευθύνους του είναι σε ένα 
πολύ καλό επίπεδο, όχι βέβαια όσο θα το ήθελαν, 
αλλά µε τα µέσα που διατίθενται είναι επαρκές. Φυ-
σικά µία µεγαλύτερη στήριξη, από πλευρά υλική και 
οικονοµική από τον δήµο είναι σαφώς ευπρόσδε-
κτη και θα τη δέχονταν µε µεγάλη χαρά. Γιατί όλες 

Ένας χώρος
προς τέρψη

των τετράποδων 
φίλων µας

οι εργασίες στον χώρο πραγµατοποιούνται µε προ-
σωπική συµµετοχή και κόπο των µελών του Συλ-
λόγου. Δεδοµένη είναι η συµµετοχή όλων των µε-
λών του Συλλόγου στην καθαριότητα και τη διαµόρ-
φωση του χώρου, ώστε να είναι όσο το δυνατόν 
καλύτερος για τους τετράποδους επισκέπτες του.
Ο κ. Σπύρος µε ενηµέρωσε επίσης πως στη βελτί-
ωση της εικόνας του πάρκου συνέβαλε και το ταρτάν 
του γηπέδου της Χωράφας που µεταφέρθηκε εκεί 
µε ενέργειες του δήµου και τοποθετήθηκε µε κοπια-
στική προσωπική δουλειά των µελών του Συλλόγου.

Το ωράριο λειτουργίας είναι 8.00- 22.30 τον χει-
µώνα και 7.00-23.30 το καλοκαίρι και φυσικά η εί-
σοδος είναι ελεύθερη.
Φεύγοντας, χαιρέτισα τον άσπρο µεγαλόσωµο νέο 
φίλο µου, που κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια της 
κουβέντας µάς παρακολουθούσε υποµονετικά, µε 
ένα χάδι πάνω απ’ τη µουσούδα του και συνειδη-
τοποίησα για ακόµα µια φορά πόσο σηµαντικός ως 
δείγµα πολιτισµού είναι ο σεβασµός απέναντι στα 
ζώα και η φροντίδα, ώστε η ζωή τους να είναι όσο 
το δυνατόν καλύτερη.
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- Πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με αυτή την 
τέχνη;
Πάντα ζωγραφίζαμε από τότε που θυμάμαι τον 
εαυτό μου. Πιο εντατικά μπήκα στη ζωγραφική, με 
αφορμή την επιρροή από τον πατέρα μου που είχε 
ταλέντο στη ζωγραφική και ζωγράφιζε. Και απλά 
μου βγήκε πηγαία και αυθόρμητα. 
Θαύμαζα από μικρός τις τοιχογραφίες και ήταν 
ένα όνειρο ζωής να καταφέρω να δημιουργήσω 
κάτι παρόμοιο κι εγώ. Αφορμή για πιο εντατική 
ενασχόληση με τη συγκεκριμένη τέχνη ήταν όταν 
γεννήθηκε η πρώτη μου κόρη. Τότε ρώτησα για 
να μου κάνουν μια τοιχογραφία στο δωμάτιο της, 
αλλά η τιμή για μένα ήταν εξωφρενική. Έτσι το 
έκανα μόνος δειλά δειλά. 
Έπειτα ζωγράφισα για το σχολείο της ως δωρεά, 
ακολούθησαν και άλλες τοιχογραφίες και τελικά 
ήρθε από μόνο του. Κυρίως έγινε επάγγελμα για 
οικογένειες και σχολεία που δεν διαθέτουν τόσα 
χρήματα. Προσπαθώ να παραμένω χαμηλά στις τι-
μές που ζητώ για τη ζωγραφική. Υπάρχουν και πολ-
λές περιπτώσεις χορηγιών. 

-Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτιαχτεί 
ένα έργο σας;
Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος είναι πάντα σύμμα-
χος. Έχω μάθει να δουλεύω αρκετά γρήγορα, χω-
ρίς αυτό να σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν θα εί-
ναι καλό. Τουναντίον, ανυπομονώ για το αποτέλε-
σμα. Συνήθως χρειάζομαι μια μέρα για έναν τοίχο 
δωματίου. Στα πιο μεγάλα έργα ίσως και δυο μέρες 
σε φυσιολογικούς ρυθμούς εργασίας. 

-Πόσο χρόνο διατηρείται και μένει 
αναλλοίωτο ένα έργο;
Αυτό έχει να κάνει και από το πόσο θέλει να το δι-
ατηρήσει ο καθένας. Υπάρχουν υλικά που προστα-
τεύουν τα έργα στον χρόνο και στις καιρικές συν-
θήκες. Έχω δημιουργήσει έργο πριν 8 χρόνια σε 
σχολείο που παραμένει ακόμα αναλλοίωτο. 

-Πώς έρχεστε σε επαφή με τα σχολεία που 
ζωγραφίζετε;
Η αλήθεια είναι ότι πλέον με τα social είναι πολύ 
εύκολο. Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω από εκεί και 
μέσα από ομάδες και διαφημίσεις έχει γίνει ένας 
αξιόλογος κύκλος. Επικοινωνούν κυρίως μέσω των 

Πώς οι άχρωμοι
σχολικοί τοίχοι

παίρνουν
χρώμα και ζωή

Τα σκολειά χτίστε
Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα,
μεγάλα, γερά θεμελιωμένα,
απ της χώρας, ακάθαρτης,
πολύβουης, αρρωστιάρας, μακριά.
Μακριά τ’ ανήλιαγα σοκάκια,
τα σκολεία χτίστε.

Και τα πορτοπαράθυρα των τοίχων
περίσσια ανοίχτε, να έρχεται ο κυρ Ήλιος,
διαφεντευτής, να χύνεται,
να φεύγει, ονειρεμένο πίσω του
αργοσέρνοντας το φεγγάρι.

Γιομίζοντάς τα να τα ζωντανεύουν
μαϊστράλια και βοριάδες και μελτέμια
με τους κελαηδισμούς και με τους μόσκους,
κι ο δάσκαλος, ποιητής
και τα βιβλία να είναι σαν τα κρίνα ...

Κωστής Παλαμάς, Η Πολιτεία και η Μοναξιά

Ζωγραφίζοντας για τα παιδιάΤης Γιούλης Ηλιοπούλου

Δυστυχώς, όταν σκεφτόμαστε σχολικά 
κτίρια, οι εικόνες δεν είναι ειδυλλιακές. 
Τσιμεντένιοι τοίχοι, κλειστά παράθυρα, 
στενές αίθουσες, χρώματα γκρι και 
μπεζ και περιβάλλοντα που μόνο 
την παιδική χαρά και φαντασία δεν 
διεγείρουν. Η πρόταση του ποιητή για 
σχολεία ηλιόλουστα, απλόχωρα και 
ζωντανά συχνά φαντάζει ουτοπική ή 
γραφική. Αλλά είναι προφανώς η μόνη 
οδός. 
Για να μην γίνομαι ισοπεδωτική, 
υπάρχουν και οι εξαιρέσεις στον 
παραπάνω κανόνα. Άνθρωποι 
που κατανοώντας την αξία ενός 
ιδανικού σχολικού περιβάλλοντος, 
με «μαϊστράλια και βοριάδες και 
μελτέμια», με χρώματα και αρώματα 
(για να θυμηθούμε και άλλους στίχους), 
με εικόνες που ταιριάζουν στα 
παιδικά μάτια. Ζωγραφιές όμορφες, 
πολύχρωμες, χαρούμενες που 
αποπνέουν παιδικότητα και ευαισθησία. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η δουλειά 
που κάνει στους σχολικούς τοίχους 
ο Δημήτρης Χαρίτος. Με εξαιρετικό 
ταλέντο, γεμίζει σχολικούς τοίχους με 
κάθε λογής ζωγραφιές, καρτούν, ήρωες 
παραμυθιών, τοπία αλλά και μηνύματα 
με κοινωνικό περιεχόμενο. Μας 
παρουσιάζει τη δουλειά του. Διαβάστε 
παρακάτω και χαρείτε ταυτόχρονα τις 
πολύχρωμες εικόνες. 

20ό δημοτικό 
σχολείο 

Περιστερίου.

20ό δημοτικό σχολείο Περιστερίου. 24o δημοτικό σχολείο Iλιού.

39ο νηπιαγωγείο 

Περιστερίου.
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Ζωγραφίζοντας για τα παιδιά
social αλλά και από στόμα σε στόμα τώρα πια. Η δι-
αφήμιση και το marketing βοηθούν. 

- Τα θέματα των έργων στους σχολικούς 
τοίχους τα επιλέγετε εσείς ή οι καθηγητές. ;
Συνήθως στέλνω εγώ θέματα που έχω επιλέξει να 
δώσουμε ταυτόχρονα και κάποια μηνύματα. Κυρίως 
για το περιβάλλον, τον ρατσισμό, το bullying και άλλα 
παρόμοια. Κάποιοι έχουν ήδη επιλέξει το θέμα αλλά 
πάντα έχω έναν τρόπο να επηρεάζω καθώς το θέμα, 
όταν εμπνέει τον καλλιτέχνη, σίγουρα αποτυπώνε-
ται καλύτερα.

-Αν δεν κάνατε αυτή την δουλειά τι άλλο θα 
επιθυμούσατε να κάνετε;
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η δουλειά με γεμίζει και θε-
ωρώ ότι είναι το όνειρο του καθενός να κάνει επάγ-
γελμα το χόμπι του. Για μένα είναι ψυχοθεραπεία. 
Αλλά μιας και με ρωτάτε, θα ήθελα να ασχοληθώ με 

παιδιά. Έχω κάνει στο παρελθόν κάποια μαθήματα 
και σκέφτομαι κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να 
το ξανακάνω. Πρόσφατα είχα και πρόταση από νη-
πιαγωγείο στο Περιστέρι. Ευελπιστώ λοιπόν.

ΤΗΛ: 6937840926 - FB: Dimitris xaritos

20ό δημοτικό σχολείο 
Περιστερίου.

24o δημοτικό σχολείο Iλιού. 24o δημοτικό σχολείο Iλιού.

25ο νηπιαγωγείο 
Περιστερίου.

32ο δημοτικό σχολείο 

Περιστερίου.

βότανο για καρδιά αρρυθµίες, πίεση και εµµηνόπαυση
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Της Ελισάβετ Σταµατίου

Όταν ένας Έλληνας έχει διακριθεί στο εξωτερικό για 
την προσφορά του στη µόδα και έχει επιλεγεί για την 
ενδυµατολογική κάλυψη σηµαντικών προσωπικοτήτων 
στο διεθνές στερέωµα, οφείλεις και δικαιούσαι να το 
γνωρίζεις. Όταν ο Έλληνας αυτός είναι γέννηµα θρέµµα 
Περιστερίου, εργάζεται και δηµιουργεί στην πόλη µας, 
όντας ο µοναδικός εκπρόσωπος της avant garde στην 
Ελλάδα, δικαιούσαι να είσαι περήφανος και οφείλεις να το 
προβάλλεις και να το γνωστοποιήσεις.

Επισκέφτηκα τον Στράτο Ελευθερίου, εµπνευστή και δηµιουργό της ISSI, 
ένα brand ελληνικής προέλευσης και διεθνών προδιαγραφών, µε εξαιρε-
τική ανταπόκριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιβλητική 
η παρουσία του, ιδιαίτερος ο χώρος εργασίας και έκθεσης των ρούχων 
του, λιτότητα και µεγαλοπρέπεια, τόσο στην εικόνα, όσο και στην ουσία. 
Μια ανθρώπινη συζήτηση που δύσκολα τοποθετείται στα όρια συνέντευ-
ξης αλλά ελπίζω να µεταφέρει την αίσθηση ελευθερίας και δηµιουργικό-
τητας που αποκόµισα τουλάχιστον εγώ.

Ρίζες- καταβολές- αφετηρίες
Οικογένεια δεµένη µε τη δηµιουργία και το ύφασµα που γνωρίζει να το 
επεξεργάζεται και να του δίνει ζωή. Πατέρας ραπτοµηχανικός που δί-
νει στον µικρό Στράτο να καταλάβει τη σηµασία της σωστής µηχανής 
αλλά και των ποιοτικών υλικών. Σε ηλικία 17 ετών στη δευτέρα Λυκείου 
δηµιουργεί το πρώτο συνεργείο φασόν ενώ σε ηλικία 20 ετών πραγµα-
τοποιεί ρεκόρ παραγωγής για την champion (4000 µπλουζάκια) µε έµ-
φαση στη λεπτοµέρεια, στον τρόπο παρασκευής και στα ποιοτικά υλικά. 
Όπως ο ίδιος δηλώνει: «Τα πρώτα 10 χρόνια έµαθα να ράβω, τα επόµενα 10 
χρόνια φτιάχνω ρούχα, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια φτιάχνω καλά ρούχα». Έχει 
δηµιουργήσει ένα δίκτυο που αποτελείται από υφάσµατα, µηχανήµατα 
και βασίζεται στον σχεδιασµό και στην παραγωγή δειγµάτων. Ακολουθεί 
πρόβα στο πρωτότυπο, διόρθωση ατελειών, δειγµατισµοί, λήψη παραγ-
γελιών και παραγωγή.

Το ελπιδοφόρο παρόν και η επιχειρηµατική δραστηριότητα του σήµερα
Τα ενδύµατα ISSI παρέχονται χονδρικά σε 20 καταστήµατα στην Ελλάδα 
και µάλιστα σε επιλεγµένα νησιά, όπως Μύκονο, Πάρο, Σύρο, Τήνο. Επί-
σης βρίσκονται σε γνωστές Ευρωπαϊκές πόλεις όπως Βαρκελώνη, Βερο-
λίνο, Ίµπιζα και Μόναχο ενώ λιανική πώληση γίνεται σε όλον τον κόσµο.
Όπλα του Στράτου είναι η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα καθώς χα-
ρακτηριστικά λέει: «Κάθε λάθος πολλαπλασιάζεται ανάλογα µε τα τεµάχια».
Έτσι µε σκληρή εργασία και οργάνωση τα λάθη αποφεύγονται και δηµι-
ουργούνται ενδύµατα που αναδεικνύουν τον κάθε σωµατότυπο αλλά και 
την ιδιαίτερη προσωπικότητα αυτού που επιλέγει το συγκεκριµένο brand.
Οι γραµµές είναι κυρίως γεωµετρικές, χωρίς καµπυλότητες, µε αιχµές στα 
µανίκια και συχνά διαγώνιες πιέτες. Τα χρώµατα που επιλέγονται είναι κυ-
ρίως µαύρο, λευκό, µπεζ, γκρι, χακί, και συναντώνται ορισµένα πρωτότυπα 
εµπριµέ, τα οποία είναι µοναδικά και ζωγραφιστά στο χέρι. Ο Στράτος πι-
στεύει στην τρισδιάστατη υπόσταση των ρούχων, που εκτός από το µή-
κος και το πλάτος ακολουθούν το σώµα, την κίνηση και προσαρµόζονται 
στη ζωή και τον χαρακτήρα αυτού που τα φορά.
Εξάλλου ένα σακάκι για να τελειοποιηθεί, απαιτεί σχεδόν ενάµιση µήνα, 
κάτι που αποδεικνύει την έµφαση στη λεπτοµέρεια και την ανάγκη για τε-
λειότητα που γεννά ρούχα ξεχωριστής εµφάνισης και ποιότητας.
«Η υπεραξία δεν εξαργυρώνεται» και γι’ αυτό η έµπνευση, ο κόπος και 
τα υλικά αποτελούν ένα σύνολο ανεκτίµητο, που όµως απευθύνεται σε 
όλους, σε τιµές λογικές. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι η ποιότητα και το 
στυλ είναι εφάµιλλα, ίσως και καλύτερα, γνωστών οίκων του εξωτερικού, 
µπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι το κόστος κυµαίνεται σε προσιτά όρια.Σ
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Ο βασικός εκπρόσωπος της   avant garde στο Περιστέρι
Μελλοντικά σχέδια
Συνεχής εξάπλωση και εδραίωση του brand ISSI. Γίνεται µία προσπάθεια να 
λειτουργεί ως πολυεθνική µε το στήσιµο και τις απολαβές µιας εταιρείας ελ-
ληνικών προδιαγραφών. Το απαιτητικό κοινό της Μυκόνου εξοικειωµένο σε 
διεθνή και πανάκριβά brand έχει δώσει εξαιρετικά ελπιδοφόρα µηνύµατα. Το 
τελευταίο του «παιδί» είναι παπούτσια από δέρµα, µε ανατοµικούς πάτους 
που προσφέρουν άνεση και στυλ και παρέχονται µέσω e-shop.

Ιδιαίτερες συνεργασίες και συµµετοχές
Ο Στράτος επιλέχθηκε να ντύσει τον πρωταγωνιστή της ταινίας του David 
Cronenberg «Crimes of the future» καθώς και άλλους γνωστούς πρωταγω-
νιστές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει συµµετάσχει στη γνωστή σειρά «Σα-
σµός» και έχει επιµεληθεί ενδυµατολογικά τηλεοπτικές εµφανίσεις του Λε-
ωνίδα Κακούρης από τις «Άγριες Μέλισσες» που έχουν αφήσει το αποτύ-
πωµά τους. Έχει «ντύσει» τηλεοπτικές παρουσιάσεις, βίντεο κλιπς αλλά και 
ιδιαίτερα εξώφυλλα που έχουν συζητηθεί.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να επισηµάνω ότι ο Στράτος και το brand ISSI 
εκπροσωπούν το κίνηµα avant garde στην Ελλάδα που αντιπροσωπεύει 
την καινοτοµία στην τέχνη, την κουλτούρα και την πολιτική. Αποτελεί µια 
ώθηση των ορίων αυτών που θεωρείται ως νόρµα ή status quo και χαρα-
κτηρίζεται από τόλµη, έµπνευση και δηµιουργικότητα. Η επωνυµία ISSI δεν 
είναι τυχαία καθώς παραπέµπει στην ισότητα που έχουν µεταξύ τους όλοι 
οι άνθρωποι ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, χρώµα, καταγωγή ή σωµατική δι-
άπλαση. Το κίνηµα no gender βρίσκει έκφραση στην τέχνη του Στράτου 
γιατί τα ρούχα του απευθύνονται και στα δύο φύλα, µε µόνο κριτήριο την 
προσωπικότητα και την αυτοπεποίθηση αυτού που τα επιλέγει.
Σύµφωνα µε τον Στράτο η µόδα στην Ελλάδα είναι ανοχύρωτη, παρόλο που 

η ενδυµασία είναι το βασικό όπλο του ανθρώπου που του παρέχει ασφά-
λεια στον χώρο εργασίας, στην προσωπική του ζωή και το δικαίωµα να εί-
ναι αυτός που είναι. Γι’ αυτό και παίζει σηµαντικό ρόλο η προσωπική επαφή 
µε τον πελάτη, ώστε να οριστεί το «µέτρο» όχι µε αντικειµενικά αλλά µε 
υποκειµενικά κριτήρια, συνδυάζοντας το προοδευτικό µε αξίες του παρελ-
θόντος και καταρρίπτοντας προκαταλήψεις και στερεότυπα.
Γιατί το ένδυµα είµαστε εµείς και ο τρόπος που επιλέγουµε να εκθέσουµε 
τον εαυτό µας.
Κλείνοντας µε τα λόγια του Στράτου «Dress like a king and you are a king».
ISSI.GR - ISSI.ATHENS@ISSI.GR

«Dress like a king
and you are a king»

Αριστοτέλους 89 Περιστέρι • Τηλ: 2114112212

Μια νέα άφιξη στο Περιστέρι στην οδό Αριστοτέλους 
89 ακούει στο όνομα Σωτέζα. 

Το φιλικό προσωπικό, η υπέροχη κουζίνα, οι 
προσιτές τιμές και η υπέροχη αυλή με τα τραπεζάκια 

και τα λουλούδια δημιουργούν ένα φιλόξενο 
οικογενειακό κλίμα. Οι ιδιοκτήτες του μαγαζιού είναι 
εκεί να σας υποδεχτούν με χαμόγελο και να σας κάνουν 

να νιώσετε άνετα σαν το σπίτι σας. 

Στην κουζίνα της θα βρείτε φρέσκο μαγειρεμένο 
ζεστό φαγητό με υψηλής ποιότητας αγνά υλικά. 

Μερικά από τα πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να 
δοκιμάσετε είναι τα μαγειρευτά τα οποία αλλάζουν 

καθημερινά, όπως παστίτσιο, κανελόνια, κατσικάκι 
με πατατούλες στο φούρνο, μοσχαράκι λεμονάτο με 

πουρέ, σουτζουκάκια με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, 
τσιπούρα σχάρας με βραστά λαχανικά,και πολλά 

ακόμα εξαιρετικά πιάτα. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να 
λείπουν οι  δροσερές σαλάτες και τα ορεκτικά. 

Για το τέλος σας έχουμε τον καλύτερο κορμό και 
μους σοκολάτας.
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Γράφει η Γιούλη Ηλιοπούλου

Κάποιες «αξίες» είναι παντός καιρού 
και περιστάσεων, σταθερές χειμώνα- 
καλοκαίρι. Έτσι και το παγωτό του 
Fatto a mano. Η επίσημη έλευση 
του φθινοπώρου δεν αγγίζει στο 
παραμικρό το αξεπέραστα παγωτά, 
που απλά κάνουν στροφή σε πιο 
φθινοπωρινά υλικά και ιδέες.

Άλλωστε η γκάμα των εξαιρετικών γεύσεων του μα-
γαζιού, που έχει πλέον γίνει κλασικό spot γεύσης 
στο Περιστέρι και όχι μόνο (το fatto a mano μετα-

νάστευσε και στο Παλαιό Φάληρο αλλά προσφά-
τως και στη Θεσσαλονίκη), δεν περιλαμβάνει πλέον 
μόνο παγωτό, αλλά μία τεράστια ποικιλία, χάρμα 
«γεύεσθαι». Από φρέσκα κέικ και muffins, brownies 
με 4 σοκολάτες και καρύδια, καταπληκτικά spreads 
(το τέλειο φυστικοβούτυρο για τη γράφουσα που 
είναι fan του είδους), πάστες και τούρτες με ευφά-
νταστους συνδυασμούς και γεύσεις (όπως η πάστα 
αμυγδάλου, αρωματισμένη με τόνγκα), μέχρι κρη-
τικό cheesecake (ελληνική version του αγαπημένου 
γλυκού με φρέσκο ανθότυρο Κρήτης και μέλι Κρή-
της), διάφορες κρέμες και πολλά ακόμη γλυκά με 
συνεχώς νέες γεύσεις και υψηλούς πειραματισμούς. 
Επίσης εξαιρετικά γλυκά για να συνοδεύσεις το πα-
γωτό σου. Ραβανί, πορτοκαλόπιτα, σοκολατόπιτα, 

καρυδόπιτα, προφιτερόλ, εκμέκ πολίτικο και εκμέκ 
κανταΐφι, πάντα με αγνά υλικά (όπως το παγωτό),
Και φυσικά τα φρεσκοφτιαγμένα χειροποίητα πα-
γωτά του Γιάννη -που είναι πάντα έτοιμος να σε βά-
λεις να δοκιμάσεις όλες τις γεύσεις και να βρεις 
αυτή που πραγματικά σου αρέσει πιο πολύ- είναι 
εκεί μπροστά σου, το ίδιο δελεαστικά. Παγωτό με 
γεύση ρακόμελο, με γεύση ανθότυρο και μέλι , με 
γεύση κανέλα με σταφίδες ποτισμένες στη ρακή 
(απίθανο), γεύση λουκούμι με ελληνικά καβουρδι-
σμένα αμύγδαλα ή γεύση τριαντάφυλλο (αυτό που 
σε μεταφέρει σε εποχές παλιές και ρομαντικές). 
Εκτός από αυτά κυριαρχούν οι γεύσεις με φρούτα 
εποχής (σύκο, φράουλα, λεμόνι, πεπόνι, καρπούζι, 
μάνγκο κ.α.), παγωτό τσουρέκι, με κομματάκια 

Παγωτό στο FATTO A MANO 
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πραγματικού μαστιχάτου τσουρεκιού, λουκούμι μα-
στίχα με αμύγδαλο. Τελευταίες αφίξεις το παγωτό 
λάιμ με τζίντερ, το Baba au rhum ( «Μπαμπάς» με 
σιρόπι από ρούμι, σαντιγί αυθεντικής βανίλιας Μα-
δαγασκάρης και επικάλυψη από ζελέ ρούμι!) και φυ-
σικά το «επικό» παγωτό μπουγάτσα, με κομματάκια 
βουτυράτης σφολιάτας και κανελίτσα από πάνω (τι-
μής ένεκεν για το νέο «παιδί» του fatto a mano στη 
συμπρωτεύουσα).
Παγωτό 100% φυσικό, χειροποίητο, με ελληνικό 
φρέσκο γάλα, σοκολάτα Valrhona, φρέσκα, ποιο-
τικά υλικά, μαζί με τις πιο πρωτότυπες και ευφάντα-
στες γλυκές δημιουργίες. Και πάντα κάτι νέο για να 
δοκιμάσεις…
Fatto a mano. Από την πρώτη στιγμή, από το 2013 

που άνοιξε στο Περιστέρι, στην Κώστα Βάρναλη 
21, απέναντι από το ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΝ, το αγαπημένο 
μας στέκι.

Κώστα Βάρναλη 21, Περιστέρι,
τηλ: 21 0577 7407

Ζησιμοπούλου 86, Π. Φάληρο,
τηλ: 210 94 31 995

Παύλου Μελά 20, Θεσσαλονίκη

Mail: info@fattoamano.gr

Πάντα κάτι νέο και απολαυστικόΠάντα κάτι νέο και απολαυστικό
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Της Γιούλης Ηλιοπούλου

Τον Αύγουστο του 1922 ο τουρκικός 
σταθµός του Κεµάλ άρχισε να 
φτάνει στη Σµύρνη. Το µέτωπο είχε 
καταρρεύσει και οι µελανές σελίδες 
µιας από τις µεγαλύτερες τραγωδίες 
του νέου ελληνισµού είχε αρχίσει 
ήδη να γράφεται. Φωτιά, φόνος και 
καταστροφή, µε τον απολογισµό να 
είναι κάτι παραπάνω από τραγικός.

Με τη Συνθήκη της Λωζάνης και την υποχρεωτική 
ανταλλαγή πληθυσµών, ο Ελληνισµός της Μικράς 
Ασίας και της Ανατολικής Θράκης ξεριζώθηκε από 
την προαιώνια πατρίδα του. Εκατοντάδες χιλιάδες 
Έλληνες και Αρµένιοι Χριστιανοί εξοντώθηκαν και 
οι υπόλοιποι ήρθαν ως πρόσφυγες, χωρίς τις πε-
ριουσίες τους, στην Ελλάδα. Το σχεδόν χρεοκο-
πηµένο ελληνικό κράτος έπρεπε πολύ γρήγορα να 
καταφέρει στεγάσει και να περιθάλψει αυτόν τον 
τεράστιο πληθυσµό.
Γράφει δραµατικά ο Γιώργος Σεφέρης (ο ίδιος γεν-
νήθηκε στη Μικρά Ασία και το 1914 µε τον πρώτο 
διωγµό των χριστιανών από τους Τούρκους, εποχή 
κατά την οποία άρχισε να γράφει και τους πρώτους 
στίχους του, η οικογένεια του εγκαταστάθηκε στην 
Ελλάδα): «Τα σπίτια που είχα µου τα πήραν. Έτυχε να 
‘ναι τα χρόνια δίσεχτα· πολέµοι χαλασµοί ξενιτεµοί.[...] 
Δεν ξέρω πολλά πράγµατα από σπίτια ξέρω πως έχουν 
τη φυλή τους, τίποτε άλλο. Καινούργια στην αρχή, σαν 
τα µωρά που παίζουν στα περβόλια µε τα κρόσσια του 
ήλιου, κεντούν παραθυρόφυλλα χρωµατιστά και πόρ-
τες γυαλιστερές πάνω στη µέρα· όταν τελειώσει ο αρ-
χιτέκτονας αλλάζουν, ζαρώνουν ή χαµογελούν ή ακόµη 
πεισµατώνουν µ’ εκείνους που έµειναν µ’ εκείνους που 
έφυγαν µ’ άλλους που θα γυρίζανε αν µπορούσαν ή που 
χαθήκαν, τώρα που έγινε ο κόσµος ένα απέραντο ξε-
νοδοχείο. [...] Ξέρεις τα σπίτια πεισµατώνουν εύκολα, 
σαν τα γυµνώσεις».
Όταν έφτασαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία 
στο Περιστέρι, τους περίµενε µια µεγάλη «έκ-
πληξη», γιατί η περιοχή στην οποία επέλεξε να 
τους τοποθετήσει το κράτος ήταν ένας χώρος χω-
ρίς βλάστηση, αφιλόξενος και σκληρός.
«Η Σαχάρα δεν θα είναι τόσο γυµνή από κάθε βλά-
στηση και τόσο γκρίζα όσο το τοπίο αυτό» θα γράψει 
η Γαλάτεια Καζαντζάκη. «Δεν υπήρχε καµία υποδοµή, 
ούτε καν δρόµοι. Μόνο χωράφια».
Θυµάται η Έλλη Γαβατίδου, µία από τους πρώτους 

Από την ευηµερία της Σµύρνης
στον «σκουπιδότοπο» των Αθηναίων

Πρόσφυγες 
στο Περιστέρι

πρόσφυγες: «Ένα πράγµα ίσιο ήτανε. Ύστερα χώρισαν 
δρόµους, όταν έβαλαν τις παράγκες. Εκεί που είναι η 
δηµαρχεία ήταν καπνά».
«Όταν ήρθαµε στο Περιστέρι» λέει ο Γιάννης Γιαννί-
δης, που εγκαταστάθηκε στις παράγκες του Δηµο-
τικού* «γυρίζαµε σαν τα κοτόπουλα να δούµε και δεν 
υπήρχε τίποτα εδώ τριγύρω, ούτε χωράφι ούτε δρό-
µος. Μόνο µερικές ελιές εδώ παρακάτω που είναι το 
γήπεδο (εννοεί το γήπεδο του Ατροµήτου) και µε τα 
κάρα έφερναν τα σκουπίδια των Αθηνών. Ήταν ο σκου-
πιδότοπος των Αθηνών».
Ένα µεταγενέστερο ρεπορτάζ της «Ελεύθερης Ελ-
λάδας» δίνει την εξής περιγραφή του τόπου:
«Τι ήταν η έκταση αυτή, πριν το 1922, που µεταβλήθηκε 
σε πόλη; Ο κυρίως συνοικισµός, που αρχίζει από τον Άη 
Αντώνη, ήταν τελείως ακατοίκητος. Και δεν ήταν δυνα-
τόν να κατοικείται, γιατί ήταν το σκουπιδαριό της Αθή-
νας. Εκεί µεταφέρονταν και στοιβάζονταν από τα κάρα 

του δήµου Αθηναίων τα σκουπίδια, τα απορρίµµατα στην 
επίσηµη γλώσσα. Ανώµαλο έδαφος, χαντάκια και κατσ-
άβραχα, λίγα άγονα χωράφια που παρήγαν σανό, θυµά-
ρια και γαϊδουράγκαθα, πικραγγουριές και τσουκνίδες 
και φιλοξενούσαν φίδια, σαύρες και κάθε είδος ερπε-
τών. Μεταξύ του Άη Αντώνη και της γέφυρας της Κο-
λοκυνθούς ήσαν µερικά περιβόλια και ελάχιστα χαµό-
σπιτα φτωχών εργατών, που δούλευαν στα περιβόλια 
ή κουβαλούσαν στην πρωτεύουσα ξύλα από το βουνό 
Αιγάλεω».
Τα σκουπίδια, όπως φαίνεται και από τις µαρτυρίες 
όλων όσοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή εκείνα 
τα χρόνια, ήταν ένα από τα πιο σηµαντικά προβλή-
µατα, µία πληγή που ταλαιπωρούσε τους πρόσφυ-
γες και υποβάθµιζε τη ζωή τους. Μετά την εγκατά-
σταση των προσφύγων εκεί απλά µετακινήθηκαν 
πιο µακριά, απλώνονταν σχεδόν σε όλο το µήκος 
της Θηβών µέχρι τους Αγίους Αναργύρους!

Πληροφορίες από: «Περιστέρι, Η ιστορία του τόπου, το χρο-
νικό των ανθρώπων», Νίκος Θεοδοσίου, Περιστέρι 2000.

*Παράγκες του δηµοτικού: Μια µεγάλη µερίδα 
των προσφύγων εγκαταστάθηκε, κάτω από εξαι-
ρετικά κακές συνθήκες στα σχολεία της Αθήνας 
και του Πειραιά καθώς και στο Δηµοτικό Θέα-
τρο της Αθήνας. Στο τελευταίο, που επιτάχθηκε 
για να εξυπηρετήσει προσωρινά την προσφυ-
γική στέγαση, έµειναν για πάνω από τρία χρόνια, 
στοιβαγµένοι στα θεωρία του θεάτρου ( σε ένα 
θεωρείο ανά οικογένεια), ή στα σκαλιά, στους δι-
αδρόµους και τη σκηνή. Χαρακτηριστική είναι η 
µαρτυρία δηµοσιογράφου από την εφηµερίδα 
«Δηµοκρατία» που βρέθηκε έξω από το Δηµο-
τικό Θέατρο της Αθήνας, τον Ιούλιο του 1925: 
«Εις τα παράθυρα, τους εξώστας, τας θύρας, την 
στέγην του Δηµοτικού Θεάτρου, εξακολουθούν 
να κυµατίζουν κατά τρόπον αξιοθρήνητον, ρό-

µπες, σακάκια, πανταλόνια, στρώµατα, κουβέρ-
τες και να φαντάζουν τετζερέδες, κουβάδες, 
µπρίκια, κατσαρόλια, σκούπες, παληοσάνιδα!»
Σε άλλη εφηµερίδα της εποχής, την «Προσφυ-
γική Φωνή» διαβάζουµε χαρακτηριστικά για το 
ίδιο θέµα: «Το αίσχος του Δηµοτικού Θεάτρου, 
δέον απαραιτήτως να λείψει, µεταφεροµένων 
των αυτόθι διαµενόντων προσφύγων εις τους 
προσφυγικούς συνοικισµούς, διότι υπάρχει σο-
βαρότατος κίνδυνος να µεταβληθεί τούτο εις 
εστίαν λοιµωδών και επιδηµικών νόσων, βοηθού-
ντος και του υφισταµένου θερινού καύσωνος».
Όσοι πρόσφυγες λοιπόν µεταφέρθηκαν από το 
Δηµοτικό Θέατρο της Αθήνας σε παράγκες στο 
Περιστέρι, αυτές αποκαλούνταν «παράγκες του 
δηµοτικού».
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Nέες αφίξεις
HOBBYPLANETHOBBYPLANET
Ένας μαγικός κόσμος στο Περιστέρι!Ένας μαγικός κόσμος στο Περιστέρι!

Επιτέλους ήρθε και στο Περιστέρι αυτό που περιμέναμε μικροί 
και μεγάλοι! Ένας μαγικός κόσμος, γεμάτος από χρώματα, 

ήρωες, φαντασία και δημιουργικότητα, για να αξιοποιήσουμε 
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο και για να βρουν τα παιδιά 
μια εποικοδομητική διέξοδο που θα τους προσφέρει όχι μόνο 
εκτόνωση, αλλά χαρά, γνώση και καλλιέργεια της κριτικής 

τους ικανότητας και των δεξιοτήτων τους. 
Τα Hobbyplanet είναι ένας σύγχρονος, άρτια διαμορφωμένος 

χώρος που περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα επιτραπέζιων 
παιχνιδιών (δεκάδες ξενόγλωσσα κι ελληνικά παιχνίδια 

στρατηγικής και φαντασίας) αλλά και ειδών μοντελισμού, 
με προϊόντα από κορυφαίες εταιρίες (ειδικά στον χώρο του 

μοντελισμού) όπως Revell, Games Workshop, Vallejo, Italeri, 
Winning Moves και πολλές άλλες. 

Ο κόσμος των αγαπημένων ηρώων από Game of Thrones, Star 
Wars, Marvel, Disney, Harry Potter ξετυλίγεται μπροστά στα 

μάτια των παιδιών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα όχι 
μόνο να αγοράσουν αντικείμενα συλλεκτικής αξίας, αλλά και 
να συμμετάσχουν δημιουργικά, παίζοντας και μαθαίνοντας. 

Παράλληλα εκατοντάδες επώνυμα αντικείμενα, όπως κούπες, 
μπρελόκ, τσάντες, πορτοφόλια αλλά και video games που 

αποτελούν υπέροχες ιδέες για δώρα και φτιάχνουν τη διάθεση 
μικρών και μεγάλων. 

Τα διαχρονικά Playmobil και Lego, η Barbie και τα Fischer 
Price και  Hasbro που συνόδευσαν τα πρώτα βήματα όλων μας 
βρίσκονται και αυτά εδώ, για να δώσουμε σάρκα και οστά στις 

ιστορίες τους. 
Και για να μην παραπονιούνται οι γονείς, βιβλία, παραμύθια 
και είδη χειροτεχνίας και ζωγραφικής πλουτίζουν τις γνώσεις 

και αναδεικνύουν ταλέντα σε μια ατμόσφαιρα ονείρου και 
διασκέδασης. 

Ας επισκεφτούμε όλοι το νέο Hobbyplanet στο Περιστέρι και 
ας δείξουμε στα παιδιά μας ότι οι αγαπημένοι τους ήρωες 

μπορούν να ζωντανέψουν και να τους οδηγήσουν σε μία άλλη 
διάσταση!

Θερμοπυλών 9 και Ακροπόλεως 9, Περιστέρι
Τηλ: 210- 5728797

Μιας και το καλοκαίρι τελείωσε και το ταξίδι στα νησιά αναβάλλεται 
ξανά για του χρόνου, στο Περιστέρι ένα νέο τροπικό νησί άνοιξε 

διάπλατα το… λιµάνι του, ανάµεσα σε ανανάδες και φοινικιές, και µας 
περιµένει για απολαυστικά γευστικά ταξίδια. Σε έναν κόσµο γλυκών 
απολαύσεων, που ικανοποιούν τον ουρανίσκο αλλά παραµένουν 

υγιεινές και ποιοτικές, το Coco Island άνοιξε για να υπενθυµίσει ότι η 
απόλαυση και η ποιότητα µπορούν άνετα να συµπορευθούν. Αγνά υλικά, 
µε έµφαση στις vegan γεύσεις, λαχταριστά παγωτά σε πληθώρα γεύσεων 
και γλυκά όπως τραγανές βάφλες, χωνάκια µε φρουτενιες απολαύσεις, 

κρέπες σάντουιτς, crepe rolls, pancakes για όλους, µικρούς και 
µεγάλους, vegan και µη, αφού εδώ η απόλαυση δεν έχει περιορισµούς.

Coco island και καλά απολαυστικά ταξίδια!

Ρούσβελτ Φραγκλίνου 9, Περιστέρι

Το «νησί» της γλυκιάς 
απόλαυσης στο Περιστέρι

Coco Island
PERISTERI

Ηροδότου 27, Περιστέρι • Τηλ:21 0571 1223

Μία µπουτίκ µε πρωτότυπα ρούχα σε προσιτές τιµές 
σας καλωσορίζει για να διαλέξετε τα καλύτερα κοµµά-
τια της φθινοπωρινής σας κολεξιόν. Κοµψότητα, χρώµα 
και άποψη για σέξυ και συγχρόνως σικ εµφανίσεις. Ενδύ-
µατα σε γραµµές που αγκαλιάζουν άψογα την κάθε σι-
λουέτα και αναδεικνύουν τον καλύτερο εαυτό σας!



ΧρυσάνθηΧρυσάνθη
Σπυροπούλου-Σπυροπούλου-

Σπανού Σπανού 

Μια γυναίκα σύµβολο,  που τιµά το Περιστέρι
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στην Ελισάβετ Σταµατίου

Δεν είναι τυχαίο πως στο 
άκουσµα του ονόµατος Χρυσάνθη 
Σπυροπούλου- Σπανού σηµαντικά 
άτοµα της πόλης µας και των 
δηµοτικών αρχών δείχνουν σεβασµό 
και απεριόριστη εκτίµηση.

Συναντήθηκα για πρώτη φορά µε την κ. Χρυσάνθη 
στο Άλσος Περιστερίου, τέλη Αυγούστου και δια-
πίστωσα πόσο γλυκός και καλλιεργηµένος άνθρω-
πος είναι. Εντυπωσιάστηκα πως στα λόγια της δεν 
επέµεινε τόσο στο λαµπρό της έργο, όσο στην 
προσωπική της ιστορία, που πράγµατι είναι γεµάτη 
εµπειρίες, έντονες συγκινήσεις και δράση.
Μεγάλος σταθµός της ζωής της η γνωριµία της µε 
τον σύζυγο, η πλατωνική τους σχέση, η αναχώρησή 
του για Γερµανία αλλά και η τήρηση της υπόσχε-
σής του να επιστρέψει για να την πάρει µαζί του 
και να παντρευτούν, αντιµετωπίζοντας δυσκολίες 
και οικονοµικά προβλήµατα. Με σκληρή δουλειά 
στη Γερµανία αλλά και µε πίστη στο όνειρο και 
τους στόχους της κατάφερε να γίνει νηπιαγωγός, 
έχοντας ήδη γεννήσει τον γιό της και ξεπερνώντας 
πολλά προβλήµατα. Συγκεκριµένα σπούδασε στο 
Λίµπουρκ Κοινωνιολογία- Παιδαγωγική και κατέ-
κτησε τον τίτλο της Παιδαγωγού, εκπληρώνοντας 
έτσι τη βαθιά παιδική της επιθυµία να σπουδάσει 
νηπιαγωγός. Εργάστηκε για µία πενταετία ως νηπι-
αγωγός  σε γερµανικό νηπιαγωγείο.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα από το 1978 έως το 
2007 συνέχισε να ασκεί το επάγγελµα της νηπια-
γωγού, σε δηµόσια νηπιαγωγεία του Περιστερίου, 
φέρνοντας καινοτόµες ιδέες από το εξωτερικό 
και διοργανώνοντας γιορτές για τις οποίες ακόµα 
µιλά όλο το Περιστέρι.
Η κυρία Χρυσάνθη Σπυροπούλου Σπανού έχει 
εκφωνήσει αξιοµνηµόνευτες οµιλίες, έχει µεγα-
λώσει αµέτρητα παιδιά µε αξίες και ιδανικά και 
έχει συγγράψει 36 βιβλία που απευθύνονται σε 
µικρούς και µεγάλους, καταθέτοντας την 
πλούσια φαντασία της, τον µεστό της 
λόγο, την προσωπική της άποψη και 
την εµπεριστατωµένη της γνώση.
Το τελευταίο της βιβλίο «Περι-
στέρι, µια πόλη ζηλευτή» είναι 
αφιερωµένο στην πόλη µας 
και έχει σηµαντικές πληροφο-
ρίες, πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό και σπάνια ντοκουµέ-
ντα που όχι µόνο προβάλ-

λουν το Περιστέρι, αλλά και δείχνουν τη µακραί-
ωνη ιστορία του και το λαµπρό παρόν του.

-Κυρία Χρυσάνθη, πώς εµπνευστήκατε το 
συγκεκριµένο βιβλίο;
«Μετά από µία οµιλία που µου ανατέθηκε για το 
Περιστέρι, µετά από πολλή σκέψη, δέχτηκα την 
πρόταση να συµπεριλάβω το υλικό που συγκέ-
ντρωσα σε ένα βιβλίο, το οποίο διαρκώς εµπλού-
τιζα µε νέες πληροφορίες, µέχρι να φτάσει στην 
τωρινή του µορφή».

-Θέλετε να µας πείτε λίγα λόγια για το βιβλίο 
σας;
«Περιγράφει την πορεία του Περιστερίου από 
την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Υπάρχει µία ιστο-
ρική αναδροµή που ξεκινά από τα κλασικά χρό-
νια, συνεχίζει στα ελληνιστικά, παρακολουθεί την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας, στέκεται στη Μικρα-
σιατική καταστροφή και την αποκατάσταση των 
προσφύγων στο Περιστέρι. Σηµαντική είναι η συµ-
βολή του κατά την περίοδο της γερµανικής κατο-
χής αλλά και ο ρόλος του στη δεκαετία του εξήντα.

-Παρατηρώ ότι υπάρχουν συγκεκριµένες 
αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα αλλά και 
εξελίξεις που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην 
πόλη µας.
«Πράγµατι, θεωρώ καθήκον µου να αναφερθώ 
στους δηµάρχους που έπαιξαν σηµαντικό 
ρόλο, µε το έργο τους και στις δράσεις που 
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ΧρυσάνθηΧρυσάνθη
Σπυροπούλου-Σπυροπούλου-

Σπανού Σπανού 

Μια γυναίκα σύµβολο,  που τιµά το Περιστέρι
Η συζήτηση µε την κ. Χρυσάνθη ήταν πολύ πιο ουσιαστική και πλούσια απ’ ό,τι µπορεί να 
καταγραφεί σε ένα αφιέρωµα. Για µένα αποτελεί σύµβολο αγωνιστικότητας, επιµονής, θέλη-
σης και προσήλωσης στους στόχους. Όλα αυτά χωρίς να χάνει καθόλου τη γλυκύτητα και την 
τρυφερότητα που ως συγγραφέας και ποιήτρια διαθέτει. Σε µια οµιλία της αφιερωµένη στο 
χαµόγελο, που το χαρακτηρίζει, σύµφωνα µε τα λόγια του Καζαντζάκη, «σπόρο της σοφίας 
και ξαθέρι της ζωής» µας προτρέπει να χαµογελάµε, ακόµα και µε απλά πράγµατα και να δεί-
χνουµε έµπρακτα τη θετική µας διάθεση, µε µια κουβέντα ή «µια φιλότιµη ενέργεια» προς 
τον συνάνθρωπο. Αυτή η έµπρακτη αγάπη σηµατοδότησε τη ζωή της και δόθηκε απλόχερα 
στα παιδιά που είχαν την τύχη να γίνουν µαθητές της. Οι κριτικές που έχει δεχτεί για τα βι-
βλία της είναι συχνά διθυραµβικές και τονίζουν το έργο της και τη συνεισφορά της στον πο-
λιτισµό. Έχει τιµηθεί µε το Β’ Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας και έχει βιώσει την καταξίωση 
χωρίς να χάνει τίποτα από την απλότητα και την ανθρωπιά της. Η συµµετοχή της σε εκδηλώ-
σεις του δήµου και όχι µόνο έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγµα, ενώ τα λόγια της καρποφορούν 
ακόµη σε ψυχές µικρών και µεγάλων.
Το τελευταίο της βιβλίο «Περιστέρι, µια πόλη ζηλευτή» έχει χαρακτηριστεί ως άξιο να διδά-
σκεται στα σχολεία και µάλιστα ως απαραίτητο εγχειρίδιο των µαθητών του Περιστερίου. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πρώτη έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί (νιώθω τυχερή που έχω ένα από 
τα τελευταία αντίτυπα στα χέρια µου) και αναµένουµε την επόµενη έκδοση, γνωρίζοντας ότι εί-
ναι ένα πολύτιµο δώρο, που θα εµπλουτίσει τη βιβλιοθήκη του κάθε Περιστεριώτη και όχι µόνο.
Κυρία Χρυσάνθη, συνεχίστε το ανεκτίµητο έργο σας!

ανύψωσαν την πόλη µας και της έδωσαν τη σηµε-
ρινή της αίγλη».

-Εκτενής είναι και η αναφορά σας στο παρόν 
και µάλιστα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό που το αναδεικνύει.
«Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούµε στο 
ελπιδοφόρο παρόν της πόλης µας σε όλους τους 
τοµείς. Στον αθλητισµό, στον πολιτισµό, στις υπο-
δοµές, στις συγκοινωνίες και τα κτίρια που την κο-
σµούν. Είµαι περήφανη για το Περιστέρι, παρακο-
λουθώ στενά κάθε εξέλιξη και δράση στον δήµο 
µας και συµπαρίσταµαι στο έργο των αρχών µε 
κάθε τρόπο.

-Θα θέλατε να µας µιλήσετε για τα 
µελλοντικά σας σχέδια;
«Το Περιστέρι, µια πόλη ζηλευτή» έκανε µια σηµα-
ντική πορεία και έχει εξαντληθεί. Ήδη ετοιµάζω το 
νέο µου βιβλίο, µε αναφορές στη µυθολογία αλλά 
και, όπως πάντα, µε µηνύµατα για µικρούς και µε-
γάλους».

Η LIFE Πε-
ριστερίου αναζητά 

νέους δηµοσιογράφους 
Περιστεριώτες, για πρακτική 

άσκηση και παραγωγούς διαφή-
µισης για ηµιαπασχόληση. 

Πληροφορίες: 
Email: info@peristerilife.gr

Τηλ: 6987420007

Η «κρυμμένη» αυλή
στην καρδιά

του Περιστερίου

Σαρανταπόρου 34, Περιστέρι 121 34
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 57 24 457

sorrisocafe.info@gmail.com

 Ένας προσεγμένος χώρος με μοντέρνα 
αισθητική, έτοιμος να σας υποδεχθεί 
κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκινήστε δυνα-
μικά την ημέρα σας αφήνοντας τα πλού-
σια αρώματα του εκλεκτού καφέ να αφυ-
πνίσουν τις αισθήσεις σας, γεμίστε ενέρ-
γεια με τους φρεσκοστυμμένους χυμούς 
και χαρίστε στον οργανισμό σας ένα γευ-
στικό brunch ή lunch break από φρέσκες 
και χειροποίητες προτάσεις. Επιλέξτε 
ανάμεσα σε Aperitivo, Cocktails και finger 
food από νωρίς το απόγευμα. Στο πίσω 
μέρος, κρυμμένη από τους γρήγορους 
ρυθμούς της πόλης, η αυλή θα αποτελέ-
σει το ιδανικό καθημερινό σας στέκι.
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Η Μαρία Δαμιανάκου γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στο Περιστέρι όπου εξα-

κολουθεί να είναι η μόνιμη κατοικία της. 
Σπούδασε Πληροφορική. Από το 2004 ακο-
λούθησε το μονοπάτι της συγγραφής. Αρκετά 
μυθιστορήματά της έχουν εκδοθεί και κάποια 
διηγήματά της έχουν διακριθεί σε λογοτεχνι-
κούς διαγωνισμούς. Αρθρογραφεί σε μια 
ιστοσελίδα λογοτεχνικού περιεχομένου, 

έχει δική της ιστοσελίδα που αφορά 
των κόσμο των σκύλων και συνε-

χίζει την συγγραφή νέων μυ-
θιστορημάτων. 

Τρία βιβλία που προτείνω να διαβαστούν από όλους
Ένα παιδικό που θα βοηθήσει γονείς και παιδιά με το πε-
ριεχόμενο του με θέμα την ψυχική υγεία των παιδιών. Και 
δύο μυθιστορήματα ενηλίκων που πρέπει να διαβαστούν 
από όλους, διότι έχουν να προσφέρουν πολλά μέσα από 
την ιστορία τους . Το ένα παρουσιάζει τους κινδύνους 
που κρύβονται μέσα στο διαδίκτυο μέσα από μια ιστορία 
με έντονη πλοκή κι αγωνία κι απευθύνεται κυρίως στους 

λάτρεις των κοινωνικών μυθιστορημάτων - θρίλερ και το 
δεύτερο είναι καθαρά συναισθηματικό που μέσα από την 
κοινωνική και προσωπική ματιά του συγγραφέα παρουσι-
άζεται η δική του κραυγή απόγνωσης. Καλή ανάγνωση.

Μαρία Δαμιανάκου,
Συγγραφέας

Τίτλος: «Τι συμβαίνει 
μέσα στο μυαλό μου;»
Συγγραφέας: 
Μόλι Πότερ 
Εκδόσεις Μεταίχμιο 
ΈΝΑ ΒΙΒΛΙΟ που μαθαίνει στα παιδιά 
πώς να αντιμετωπίσουν κάποιες καθημε-
ρινές δυσκολίες δίνοντας απλές εξηγήσεις 
μέσα από μια όμορφη εικονογράφηση με 
έντονα χρώματα όπως ακριβώς είναι η ίδια 
η ζωή. Με τις δυσκολίες της και τις αντι-
θέσεις της. Η συγγραφέας προσπαθεί να 
διδάξει τα παιδιά με εύκολο και κατανο-
ητό τρόπο πως προέχει η ψυχική υγεία και 
πως οι σκέψεις είναι το άλφα και το ωμέγα 
για ένα υγιές πνεύμα και σώμα. Μέσα από 
αυτήν την διαδικασία τους δίνει τις βάσεις 
στο να μάθουν καλύτερα τον εαυτό τους 
και κατ’ επέκταση να τον αποδεχτούν με 
αγάπη όπως είναι. Θα έρθουν αντιμέτωπα 
με βασικά ερωτήματα της ζωής, όπως τι εί-
ναι η ευτυχία, πώς να διαχειριστώ τα συναι-
σθήματά μου, πώς μπορώ να γίνω καλύτε-
ρος φίλος και ούτω καθ’ εξής. Ένα όμορφο 
βιβλίο που δίνει πρακτικές απαντήσεις και 
χρήσιμες συμβουλές δίνοντας τα εφόδια 
στα παιδιά για να γίνουν ευτυχισμένοι και 
καλύτεροι άνθρωποι στο μέλλον. 

Ο ΙΔΙΟΣ ο εαυτός του συγγρα-
φέα αποτυπωμένος στις σελί-
δες του. Κομμάτια του διάσπαρτα 
παίρνουν την μορφή των γραμ-
μάτων. Γράμματα που εδώ φαίνο-
νται σαν λεκέδες πάνω στο λευκό 
χαρτί. Κάπως έτσι ήταν κι η ζωή 

του συγγραφέα. Κάπως έτσι μας 
την παρουσιάζει με την παρου-
σία της αναλφάβητης μητέρας 
στο πλευρό του. Πόσες φράσεις... 
πόσες σκέψεις.... πόσα συναισθή-
ματα σου γεννά αυτό το βιβλίο! 
Όλα αυτά υπάρχουν μέσα σ’ αυτό. 
Και η εξαιρετική γραφή του συγ-
γραφέα στα περνά μέσα σου με 
αφηγηματική μαεστρία. 
Η ζωή στο Βιετνάμ και στην Αμε-
ρική. Καθημερινές στιγμές που οι 
ισορροπίες ταλαντεύονταν πάνω 
σε ένα τεντωμένο σχοινί. Ρατσι-
σμός, βολές από όλες τις μεριές 
ακόμα κι από τον ίδιο σου τον 
λαό. Γιατί είσαι λευκή; Θα έπρεπε 
να ήσουν κίτρινη ή καφετί. Γιατί εί-
σαι καφετί; Θα έπρεπε να ήσουν 
λευκή.... Κίτρινη; Μα το κίτρινο 
χρώμα δεν είναι ανθρώπινο... Κι 
αναρωτιέσαι.... Να ζεις ή να μην 
ζεις; Ένα ερώτημα που η ζωή κά-

ποιες φορές σε αναγκάζει να το 
δεις ως επιλογή. Και τότε.... Ακούς 
την σπαρακτική φωνή του συγ-
γραφέα να λέει μέσα από την λυ-
ρική πένα του... Πως στην καθημε-
ρινότητα του είχε αντικαταστήσει 
την λέξη «Γεια» με την λέξη «Συγ-
γνώμη». Συγγνώμη για την χαμένη 
λογική της μαμάς του. Συγγνώμη 
για την αλλόκοτη παρουσία της 
γιαγιάς του. Συγγνώμη για τον ίδιο 
του τον εαυτό. Συγγνώμη γι’ αυτά 
που ένιωθε. Συγγνώμη γι’ αυτό 
που ήταν... Συγγνώμη που ήταν μια 
απώλεια. Κι όσο εγώ γράφω αυ-
τές τις σκέψεις, μια φωνή ακούω 
συνεχώς να μου λέει «Να θυμά-
σαι», ακριβώς την ίδια που άκουγε 
κι ο συγγραφέας όταν έγραφε 
το βιβλίο αυτό. Κι εγώ θα σταμα-
τήσω εδώ. Με την λέξη που κυρι-
αρχούσε περισσότερο στις τελευ-
ταίες του σελίδες. Θυμάμαι! 

Τίτλος: «Μωβ, το χρώμα της λύπης»
Συγγραφέας: Μηνάς Τσαμπάνης,
Εμμανουήλ Κομπάνης
Εκδόσεις Ζενίθ
Η ΜΈΡΙΛΙΝ, μια δεκαοχτάχρονη, παιδί χωρισμένων γο-
νιών, ψάχνει τρόπους διαφυγής από την καταπίεση της 
μητέρας της. Εξάλλου, η μονοτονία στην άχαρη ζωή της 
δεν της άφηνε πολλά περιθώρια. Κι ο τρόπος βρέθηκε... 
Πρώτο στάδιο... Απομόνωση Δεύτερο στάδιο... το λά-
πτοπ μπαίνει σε λειτουργία. Και η web camera είναι έ-
τοιμη να καταγράψει την μοναξιά της... Στο κάτω κάτω 
της γραφής, στον κόσμο του διαδικτύου οι σιωπές δεν 
είναι αμήχανες, όπως εκείνες που βιώνει με τους γονείς 
της. Κι εδώ ξεκινά αυτό το άρρωστο και δυσάρεστο συ-
ναίσθημα... Το συναίσθημα του εγκλωβισμού. Ίσως γι’ 
αυτό το μωβ ήταν το αγαπημένο της χρώμα. Γιατί το μωβ 
συμβολίζει την λύπη. Γι’ αυτό και η επιφάνεια εργασίας 
ήταν μωβ. Ίσως γιατί και η καρδιά της είχε αυτό το χρώ-
μα...  Δεν ήταν κόκκινη. Ήταν λυπημένη! Η Μέριλιν εί-
ναι μια ευαίσθητη κοπέλα. Εύθραυστη σαν πορσελάνινη 
κούκλα. Εύκολο να σπάσει από μια λάθος κίνηση. Και η 
πρώτη λάθος κίνηση μόλις έγινε. Η γνωριμία με τον Σκο-
τεινό Ιστό. Μια φίλη της φρόντισε γι’ αυτό. Το απαγο-
ρευμένο είναι γλυκό, λένε. Το σκοτεινό κι απαγορευμέ-
νο όμως είναι επικίνδυνο. Αλλά ακόμα κι αυτός ο κίνδυ-
νος μυρίζει όμορφα πολλές φορές. Όπως ένα όμορφο 
μπουμπούκι. Δελεάζει και προκαλεί με το άρωμα του α-
θώες κι άγουρες ψυχές. Αρκεί μόνο ένας κωδικός κι ένα 
κλικ.... Κι εδώ ξεκινά το ταξίδι στις επικίνδυνες σελίδες 
του διαδικτύου. Θα γνωρίσουμε όλες τις αποχρώσεις 

του σκοταδι-
ού. Ένα μήνυ-
μα «Μην τολ-
μήσεις να κα-
λέσεις την α-
στυνομία! Θα 
το μετανιώ-
σεις!» Κι ο ε-
φιάλτης ξεκι-
νά... Ένα βι-
βλίο σύγχρο-
νο, επίκαιρο. 
Με ένα θέμα 
που καίει! 
Μας δείχνει πώς μια λάθος επιλογή μπορεί να κατα-
στρέψει σχέσεις και πώς εξαιτίας αυτών οι ισορροπί-
ες γκρεμίζονται.
 Ένα υπέροχο βιβλίο με ζωντανή γραφή, καθημερινή, 
προσιτή. Η αμεσότητα της είναι χαρακτηριστική. Η αφή-
γηση τόσο ρεαλιστική. Σα να βλέπεις μία ταινία αγωνίας. 
 Αν θέλετε, λοιπόν, η καρδιά σας να καλπάζει σαν τρε-
λή από την αγωνία, δεν έχετε παρά να διαβάσετε αυτό 
το βιβλίο. Σας το συνιστώ. Ειδικά αν είσαστε γονείς.... 
Αν και αυτή η ιστορία μας αφορά όλους! Γιατί ο κόσμος 
του διαδικτύου έχει σκοτεινές αποχρώσεις και πολύ ε-
πικίνδυνες. 

Τίτλος: «Στη γη είμαστε πρόσκαιρα υπέροχοι»
Συγγραφέας: Ocean Vuong
Εκδόσεις Gutenberg
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Cataluña  Cafe
Εκεί που χτυπά δυνατά ο παλμός των δυτικών προαστίων και όχι μόνο. Εκεί που θεωρείται 
ίσως η καλύτερη πιάτσα καφέ της Ελλάδας, με πάνω από 40 μαγαζιά για καφέ, φαγητό και 
ποτό. Εκεί που μπορείς να βρεις μαγαζιά για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες και όλα 
αυτά σε απόσταση αναπνοής από τρεις στάσεις Μετρό, που κάνουν την πρόσβαση ιδιαίτε-
ρα εύκολη από οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας. Εκεί ακριβώς θα βρεις και το Cataluna 
café. Ένα καφέ διαφορετικό, ένα καφέ σπάνιας ομορφιάς, ένα καφέ μοναδικό που 9 χρόνια 
τώρα αρνείται την ομογενοποίηση και τελικά κέρδισε το στοίχημα της ποιοτικής διασκέδα-
σης. Ανάμεσα σε τρία πλατάνια και μία ελιά είναι ίσως το πιο ειδυλλιακό μαγαζί, ιδανικά 
δροσερό για να ξεκινήσεις τη μέρα σου πίνοντας τον καφέ, το τσάι, τη σοκολάτα σου. Ειδι-
κά στις σοκολάτες, το Cataluna café διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία γεύσεων στην ευρύτε-
ρη περιοχή, οδηγώντας τους λάτρεις της να το καταστήσουν σημείο συνάντησης, ώστε να 
την απολαύσουν κρύα ή ζεστή. 
18 διαφορετικές γεύσεις δεν είναι και λίγες!

Με το πέρασμα της ημέρας μπορείς να επιλέξεις να δροσιστείς πίνοντας φυσικό χυμό, smoothies 
ή γρανίτα από μία εντυπωσιακή ποικιλία. Αν πάλι πεινάσεις, ο κατάλογος διαθέτει μια ικανοποι-
ητική ποικιλία σνακς και μικρογευμάτων. Στο τέλος βέβαια δεν μπορείς να φύγεις, εάν δεν δο-
κιμάσεις τα 5 διαφορετικά είδη γλυκών ταψιού αλλά και βάφλες και pancakes που ετοιμάζονται 
άμεσα για να τα απολαύσεις ολόφρεσκα.
Για το βραδάκι τα καθαρά ποτά, αλλά και τα 50 σχεδόν διαφορετικά είδη κοκτέιλ σε συνδυασμό 
με την απίστευτη μουσική υπόκρουση, θα σε ταξιδέψουν σε άλλα μέρη αλλά και σε άλλες επο-
χές. Αρκεί να είσαι έτοιμος να δεχτείς να ταξιδέψεις…
Και εδώ ακριβώς είναι η ειδοποιός διαφορά αλλά και το μεγάλο ατού αυτού του μαγαζιού, η 
μουσική. Το Cataluna café τολμά να κάνει το διαφορετικό. Η ισπανική, γαλλική και ιταλική 
τζαζ, soul, lounge μουσική θα δώσουν τη θέση τους στη Greek swing όπου παλιά αγαπημένα 
ακούσματα έρχονται διασκευασμένα σε έναν φρέσκο ρυθμό, για να σε απογειώσουν. 
«ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ» σίγουρα τα τελευταία ποτάκια σου θα τα πιείς ακούγοντας έντεχνη ελλη-
νική μουσική. Και για να μην χάνεις στιγμή από το θέαμα, σε ένα νέο και εντελώς ξεχωριστό 
χώρο, οι δύο γιγαντοοθόνες θα σε μαγέψουν, απολαμβάνοντας τον αγώνα της αγαπημένης σου 
ομάδας, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και ό,τι άλλο μπορούν να σου προσφέρουν οι δύο 
συνδρομητικές πλατφόρμες. 
Μη χάνεις στιγμή, το Cataluna café έχει ένα διαφορετικό στυλ που συναντάς μόνο στις καλύ-
τερες πιάτσες καφέ, στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Βαρκελώνη. Ποτέ δεν είναι 
αργά να τολμήσεις κάτι διαφορετικό, απλά ζήστο…

Αιμιλίου Βεάκη 48, Περιστέρι, τηλ. 2105749096



Της Γιούλης Ηλιοπούλου

Το Μετρό αποτελεί το πιο σύγχρονο 
µέσο συγκοινωνίας, µε ουσιαστική 
συµβολή στην κυκλοφοριακή 
αποσυµφόρηση και στην 
εξυπηρέτηση εκατοντάδων χιλιάδων 
επιβατών καθηµερινά. Η δηµιουργία 
σταθµών Μετρό και η επέκταση του 
υπάρχοντος δικτύου του αποτελούν 
διαχρονικά αιτήµατα όλων των δήµων 
του Λεκανοπεδίου (και όχι µόνο, 
θυµηθείτε την «πονεµένη» ιστορία 
του Μετρό της Θεσσαλονίκης). 

Τα τελευταία χρόνια µεγάλα βήµατα έχουν γίνει, το 
δίκτυο του Μετρό έχει εµπλουτιστεί µε σηµαντικές 
επεκτάσεις, όµως παραµένουν άλυτα τα αιτήµατα 
συγκεκριµένων περιοχών, ανάµεσα στις οποίες και 
η δυτική Αττική. 
Το Περιστέρι και το Αιγάλεω δεν έχουν να προ-
σάψουν πολλά στους ιθύνοντες µιας και είχαν την 
τύχη οι νέοι σταθµοί του µετρό να περνούν από 
τον δήµο τους (το Περιστέρι µάλιστα θεωρείται πιο 
προνοµιούχο, µε 3 σταθµούς σε κεντρικότατα ση-
µεία του δήµου). 
Για το Χαϊδάρι όµως δεν είναι το ίδιο. Ο µοναδικός 
σταθµός Μετρό που εξυπηρετεί το Χαϊδάρι είναι ο 
σταθµός Αγία Μαρίνα (της γραµµής 3) που βρίσκε-
ται στα σύνορα Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας και 
αρκετά µακριά από το κέντρο της πόλης. Έτσι πά-
γιο αίτηµα της δηµοτικής αρχής είναι η επέκταση 
της γραµµής και η προώθηση του Μετρό στο κέ-
ντρο του δήµου, ώστε οι Χαιδαριώτες να εξυπηρε-
τούνται ουσιαστικά καθώς επίσης και η κατασκευή 
γραµµής Μετρό κατά µήκος της λεωφόρου Αθηνών. 
Μάλιστα ο Δήµαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντη-
νιακός, µαζί µε τον Αντιδήµαρχο Τεχνικής Υπηρε-
σίας Βασίλη Καρατζαφέρη, πραγµατοποίησαν πρό-
σφατα συνάντηση µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ κ. Νικόλαο Κουρέτα για το 
συγκεκριµένο ζήτηµα. Η πρόταση του Δήµου Χαϊ-
δαρίου είναι συγκεκριµένα η υλοποίηση του παλαι-
ότερου σχεδίου που περιελάµβανε την κατασκευή 
µιας γραµµής, η οποία θα ακολουθεί τη διαδροµή 
της Λ. Αθηνών. 
Σύµφωνα µε αυτόν τον σχεδιασµό, η δηµιουργία της 
νέας γραµµής του Μετρό θα κάνει ευκολότερη την 
πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες που βρί-
σκονται εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αθηνών και ένα 
ακόµη βασικό ζήτηµα, θα εξυπηρετεί και τους χι-
λιάδες καθηµερινούς επισκέπτες του Αττικού Νο-
σοκοµείου.
Να σηµειωθεί πως στο τελευταίο Σχέδιο Ανάπτυ-
ξης Γραµµών της Αττικό Μετρό, η εκπόνηση του 

ΜΕΤΡΟΜΕΤΡΟΜΕΤΡΟΣΤΟ ΙΛΙΟΝ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡ

Ι;

Παλινδροµήσεις και ερωτηµατικά 
για την κατασκευή των νέων
σταθµών στη δυτική Αττική

οποίου έγινε πριν από 15 περίπου χρόνια (δεν έχει 
ακόµα πραγµατωθεί και τίθεται πλέον υπό διαµόρ-
φωση), προβλεπόταν µελλοντικά η κατασκευή της 
γραµµής 7, η οποία θα ξεκινούσε από το Χαϊδάρι 
στο ύψος του Νοσοκοµείου Αττικόν και µέσω της 
λεωφόρου Αθηνών θα έφτανε στο κέντρο της Αθή-
νας και συγκεκριµένα το Μοναστηράκι ενώ στη συ-
νέχεια θα κατευθυνόταν προς τον Νέο Κόσµο και 
τη Νέα Σµύρνη, καταλήγοντας στον Άλιµο. Ήταν το 
2009 ως Γραµµή 7 Άλιµος – Χαϊδάρι, που όµως δεν 
συµπεριλήφθηκε στο «Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας 
- Αττικής 2015»
Η ανακοίνωση του δηµάρχου Βαγγέλη Ντηνι-
ακού:
«Μαζί µε τον Αντιδήµαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Βασίλη 
Καρατζαφέρη, επισκεφθήκαµε τα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και συναντηθήκαµε µε τον Διευθύνοντα 
Σύµβουλο, κ. Νικόλαο Κουρέτα, και το στέλεχος της Δι-
εύθυνσης Μελετών της εταιρείας, κ. Μάνια Μπενίση. Το 
αντικείµενο της συζήτησής µας ήταν η ένταξη του Χαϊ-
δαρίου στον προγραµµατισµό των επεκτάσεων του δι-
κτύου του Μετρό. Η πρόταση του Δήµου είναι η υλοποί-
ηση του σχεδίου που είχε κατατεθεί στο παρελθόν για 
την κατασκευή µιας γραµµής η οποία θα ακολουθεί τη 
διαδροµή της Λ. Αθηνών. Επισηµάναµε ότι οι µετακινή-
σεις µέσω αυτής της κεντρικής οδικής αρτηρίας έχουν 
αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, λόγω και των πολλών 
νέων δραστηριοτήτων που έχουν µεταφερθεί στην ευρύ-
τερη περιοχή. Η δηµιουργία της νέας γραµµής του Με-
τρό θα κάνει ευκολότερη την πρόσβαση σε όλες τις λει-
τουργίες που είναι χωροθετηµένες εκατέρωθεν της Λ. 
Αθηνών, θα εξυπηρετήσει συγκοινωνιακά και την πόλη 
µας όπως και τους χιλιάδες καθηµερινούς επισκέπτες 
του Αττικού Νοσοκοµείου».

Η επέκταση της γραµµής 2 προς το Ίλιον
Στην άλλη πλευρά τώρα, στο Ίλιον, η επέκταση του 
Μετρό προς τα εκεί είναι σε τροχιά υλοποίησης. Οι 
τρείς νέοι σταθµοί της κόκκινης γραµµής θα είναι 

οι: Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος και η σύν-
δεση Ίλιον – Οµόνοια θα γίνεται σε 15 λεπτά και µε 
το Σύνταγµα σε µόλις 20 λεπτά. 
Οι δύο από τους τρεις σταθµούς βρίσκονται επί 
της οδού Θηβών, ο πρώτος (σταθµός Παλατιανή) 
σε απόσταση περίπου 1.300 µ. βόρεια του σταθ-
µού Ανθούπολη και ο δεύτερος (σταθµός Ίλιον) 
1.000 µ βορειότερα του πρώτου. Ο τρίτος σταθµός 
(Αγ. Νικόλαος) βρίσκεται επί της οδού Αγίου Νικο-
λάου στο Ίλιον. Η επιβατική κίνηση υπολογίζεται ότι 
θα ανέρχεται συνολικά σε επιπλέον 51.000 επιβάτες 
καθηµερινά, ενώ θα δηµιουργηθούν περίπου 5.000 
νέες θέσεις εργασίες. Σηµειώνεται ότι µελλοντικά 
σχεδιάζεται και η περαιτέρω επέκταση της γραµ-
µής προς το Μενίδι. 
Οι τεχνικές µελέτες που απαιτούνται και η διαδικα-
σία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αναµένεται να 
ολοκληρωθούν εντός του 2022, για να ακολουθή-
σει η δηµοπράτηση του έργου, το οποίο εκτιµάται 
πως θα κοστίσει 350 εκατοµµύρια ευρώ. 

5 χρόνια υποµονή 
Βεβαίως οι κάτοικοι των περιοχών που θα επωφε-
ληθούν από τους νέους σταθµούς Μετρό θα πρέ-
πει να επιδείξουν µεγάλη υποµονή µιας και, σύµ-
φωνα µε τον προγραµµατισµό του υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών, η αποπεράτωση του έργου 
θα γίνει σε 5 χρόνια. 
Αυτό ακριβώς επεσήµανε στη Βουλή ο υφυ-
πουργός Υποδοµών, Γιώργος Καραγιάννης απα-
ντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25, 
Κρίτωνα Αρσένη. Η ερώτηση του βουλευτή:
Ερώτηση Προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μετα-
φορών.
Οι Δήµοι Πετρούπολης, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων–
Καµατερού συγκεντρώνουν πληθυσµό άνω των 
200.000 κατοίκων, ωστόσο η πρόσβαση των δηµο-
τών στο κέντρο της Αθήνας µέσω της υπάρχουσας 
συγκοινωνίας, είναι αρκετά δύσκολη απαιτώντας δα-

36



πάνη σηµαντικού χρόνου που µαζί µε τις αναµονές, 
υπερβαίνει τα 60΄.
 Ο αρµόδιος υπουργός στο πλαίσιο της οµιλίας του 
στη διαδικτυακή εκδήλωση του Economist για τη 
χρηµατοδότηση της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Τα-
µείο Ανάκαµψης, το Δεκέµβριο του 2020, αναφερό-
µενος στην επέκταση της γραµµής 2 του µετρό στη 
Δυτική Αττική, ανακοίνωσε ότι είναι ήδη έτοιµη η 
προκαταρκτική χάραξη του έργου και εξέφρασε την 
εκτίµηση ότι στα τέλη του 2021 θα µπορεί να προκη-
ρυχθεί, µε προϋπολογισµό 350 εκ. Ευρώ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ κ. 
Κουρέτας, από το βήµα του 4ου Συνεδρίου Υποδο-
µών & Μεταφορών – ITC 2021, τις πρώτες ηµέρες 
του Ιουλίου του 2021, ανακοίνωσε την επέκταση της 
Γραµµής 2 προς Ίλιον, µε τρεις νέους σταθµούς µή-
κους 4 χλµ, η οποία εκτίµησε ότι θα δηµοπρατηθεί 
την άνοιξη του 2022.
Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της προγραµµατικής 
περιόδου 2021-2027 εντούτοις, µέχρι σήµερα δεν 
έχει ακόµη ξεκινήσει η εκπόνηση της µελέτης πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ παρά τις ανακοινώ-
σεις και δεσµεύσεις των αρµοδίων, διαβάζουµε σε 
δηµοσιεύµατα (ypodomes.com), ότι ο στόχος είναι 
να οριστικοποιηθεί η ένταξη του έργου εντός του 
2022 για να γίνει το 2023 η δηµοπράτησή του.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. η επέκταση της γραµµής 2 θα εξυπηρετή-
σει πάνω από 50.000 επιβάτες την ηµέρα, 
όµως συν τω χρόνο η υλοποίηση του έρ-
γου αποµακρύνεται.
Περαιτέρω, όπως µε τις υπ’ αρ. 
563/3.3.2020 και 110/2.11.2020 προηγού-
µενες παρεµβάσεις µου προτάθηκε, η 
δηµιουργία λεωφορειακής γραµ-
µής “express”, που θα συν-
δέει τις περιοχές των δή-
µων Πετρούπολης, Ιλίου 
και Αγίων Αναργύρων 
– Καµατερού µε τον 
σταθµό µετρό της 
Ανθούπολης, 

θα µπορούσε να ελαττώσει την ταλαιπωρία των κα-
τοίκων, έως την κατασκευή του έργου. Είναι γεγονός 
ότι η σηµερινή συγκοινωνιακή σύνδεση µε τις κα-
θυστερήσεις των αφίξεων των λεωφορείων και των 
πολυάριθµων ενδιάµεσων στάσεων, δεν µπορεί να 
δώσει λύση στο πρόβληµα. 
Ωστόσο, η παραπάνω πρόταση που επανειληµ-
µένα διατυπώθηκε από τους δηµάρχους δεν εξετά-
σθηκε ποτέ µέχρι σήµερα από την κυβέρνηση και 
τον ΟΣΥ, αναγκάζοντας τους κατοίκους των εν λόγω 
δήµων της Δυτικής Αττικής να υφίστανται, στο µέ-
γιστο βαθµό, την ταλαιπωρία που δηµιουργεί η έλ-
λειψη αυτής της βασικής συγκοινωνιακής υποδοµής.
Ερωτάται ο Υπουργός:
Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα του έργου της επέ-
κτασης της γραµµής 2; Σε τι ενέργειες προτίθεστε 
να προβείτε για την επίσπευση των σχετικών δια-
δικασιών;
Γιατί δεν ικανοποιείται το αίτηµα των δηµάρχων Πε-
τρούπολης, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καµατε-
ρού, όπως κατ’ επανάληψη έχουν ζητήσει, για τη 
δηµιουργία λεωφορειακής γραµµής “express”, µε 
την αναδιοργάνωση του πλήθους των υπαρχουσών 
γραµµών σύνδεσης που φαίνεται ότι δεν µπορούν 
να εξυπηρετήσουν στον βαθµό που απαιτείται, τους 
κατοίκους των πολυπληθών αυτών περιοχών;
Ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι τα έργα µετρό είναι 

σύνθετα και ο σχεδιασµός αρχίζει πολλά χρό-
νια πριν το έργο. Αναγνώρισε, πάντως, ότι 

η Δυτική Αττική αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
πυκνοκατοικηµένο κοµµάτι του Λεκα-
νοπεδίου, σηµειώνοντας ότι η κυβέρ-
νηση είναι αποφασισµένη να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες των κατοίκων της 

περιοχής µε µεγάλα έργα 
υποδοµών. Αναφε-

ρόµενος στα έργα 
που προγραµµα-
τίζονται για τη 
δυτική Αττική, 

ο κ. Καραγιάννης είπε πως ήδη έχουν ξεκινήσει οι 
αρχικές µελέτες της επέκτασης της Γραµµής 4 προς 
την Πετρούπολη, µε 3 από τους 6 σταθµούς στη Δυ-
τική Αττική: Άγιοι Ανάργυροι, Ίλιον και Πετρούπολη.

Όχι στη συζήτηση για λεωφορειακή γραµµή 
εξπρές στην περιοχή
Ο κ. Αρσένης εκτός των παραπάνω, επανέφερε το 
ζήτηµα δηµιουργίας λεωφορειακής γραµµής εξπρές, 
τονίζοντας ότι «µπορεί να δώσει µε έναν πολύ οικο-
νοµικό τρόπο µια λύση στο θέµα της σύνδεσης των 
δήµων αυτών και των πολιτών τους, των κατοίκων 
τους µε το Μετρό σήµερα».
Η απάντηση που πήρε από τον υφυπουργό ήταν 
πως η υπάρχουσα λεωφορειακή κάλυψη των τριών 
δήµων προς τους σταθµούς Μετρό είναι ικανοποι-
ητική και πως ο ρόλος µίας γραµµής express δεν 
είναι σύνδεση µε έναν σταθµό µετρό αλλά µε επι-
κοινωνιακά κέντρα όπως είναι τα αεροδρόµια και 
τα λιµάνια.
Σε ανάρτηση που έκανε κατόπιν ο Κρίτων Αρ-
σένης αναφέρει:  
«Δεν είναι αρκετά σηµαντική η σύνδεση Πετρούπο-
λης, Ίλιον, Αγίων Αναργύρων- Καµατερού µε το Mε-
τρό για να δροµολογήσουν λεωφορειακή γραµµή εξ-
πρές, σύµφωνα µε τον υφυπουργό. Η γραµµή εξ-
πρές είναι απαραίτητη γιατί θα ενώνει τις 3 περιο-
χές µε το σταθµό της Ανθούπολης µέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η επέκταση της Γραµµής 2.
Για την επέκταση της Γραµµής 2 βέβαια, ο Υφυπουρ-
γός δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραµµα. Θα ξεκινή-
σει κάποια στιγµή µετά το 2022 και θα κρατήσει 5 
χρόνια αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις. Όπως κα-
ταλαβαίνετε αν δεν γίνει η γραµµή εξπρές η πρό-
σβαση στο µετρό για τους κατοίκους των 3 Δήµων 
µπορεί να καθυστερήσει και 10 χρόνια.
Όταν κατέθεσα την πρώτη επίκαιρη για το ζήτηµα 
ο Υπουργός δεν σκεφτόταν καν την επέκταση. Επί-
καιρη-Επίκαιρη, θα την καταφέρουµε και την γραµµή 
εξπρές».

Α.Ε. η επέκταση της γραµµής 2 θα εξυπηρετή-
σει πάνω από 50.000 επιβάτες την ηµέρα, 
όµως συν τω χρόνο η υλοποίηση του έρ-
γου αποµακρύνεται.
Περαιτέρω, όπως µε τις υπ’ αρ. 
563/3.3.2020 και 110/2.11.2020 προηγού-
µενες παρεµβάσεις µου προτάθηκε, η 
δηµιουργία λεωφορειακής γραµ-
µής “express”, που θα συν-
δέει τις περιοχές των δή-
µων Πετρούπολης, Ιλίου 
και Αγίων Αναργύρων 
– Καµατερού µε τον 
σταθµό µετρό της 
Ανθούπολης, 

σύνθετα και ο σχεδιασµός αρχίζει πολλά χρό-
νια πριν το έργο. Αναγνώρισε, πάντως, ότι 

η Δυτική Αττική αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
πυκνοκατοικηµένο κοµµάτι του Λεκα-
νοπεδίου, σηµειώνοντας ότι η κυβέρ-
νηση είναι αποφασισµένη να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες των κατοίκων της 

περιοχής µε µεγάλα έργα 
υποδοµών. Αναφε-

ρόµενος στα έργα 
που προγραµµα-
τίζονται για τη 
δυτική Αττική, 

Υφυπουργός Υποδοµων Γ. Καραγιάννης: Σε 5 χρόνια το έργο στο Ίλιον.

Ο δήµαρχος Χαϊδαρίου, 
Βαγγέλης Ντηνιακός,

ο διευθύνων σύµβουλος 
της «Αττικό Μετρό» 

Νίκος Κουρέτας και ο 
αντιδήµαρχος Βασίλης 

Καρατζαφέρης.
Σχέδιο ανάπτυξης µελλοντικών γραµµών Μετρό.
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ΜΗΠΩΣ ΨΑΧΝΕΤΕ
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21. 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28.
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31.
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33.
34.

61. Χαρτόγραµµα, Ρούσβελτ 32
62. ΚΙΚΑ Cafe Aperitivo, ∆ήλου και Αιµιλίου Βεάκη
63. Mind the cup, Αιµιλίου Βεάκη 29
64 ΣΩΤΕΖΑ, Αριστοτέλους 89, Περιστέρι

35. ΓΡΙ ΓΡΙ, 25ης Μαρτίου 37, Πετρούπολη

45. 
46. 

14. 
44. 

FREE PRESS

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

FREE PRESS

Πό�  αγαπάσ (ξέρεισ)

�  Περι� έρι;

Η ψηφιακή εποχ
ή είναι στ

ο Περιστέρι 

Σε “µέγαρο
” µετατρέ

πεται η Ξ
υλοτεχνία

Ένα πάρκο 
για τους 

φίλους µας
...

Ο σκουπιδότοπος της Αθήνας ήταν εδώ! 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022   ΤΕΥΧΟΣ 25
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Τµήµατα από 1 έως 3 άτοµα

Αγαπητοί γονείς και µαθητές, 

Σε µια εποχή υψηλών απαιτήσεων στο χώρο της εκπαίδευσης το φροντιστήριο 3 GROUP, συµπληρώνο-
ντας 23 χρόνια λειτουργίας , συνεχίζει να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προετοι-
µάζοντας τον µαθητή για την εισαγωγή του στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τα ολιγοµελή τµήµατά µας (1-3 µαθητών), η µεθοδική διδασκαλία από έµπειρους καθηγητές, τα προ-
γραµµατισµένα διαγωνίσµατα, τα δωρεάν φροντιστηριακά έντυπα για όλα τα µαθήµατα και η έγκαιρη 
ολοκλήρωση της διδακτέας -εξεταστέας ύλης εγγυώνται την επιτυχία των µαθητών µας. 

Πέρα όµως από το γνωστικό επίπεδο, δίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ψυχολογική ενίσχυση των 
µαθητών µας και στη σωστή ενηµέρωσή τους σε ό,τι αφορά τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού, που 
γίνεται σε ας πάντα υπό την καθοδήγηση των ειδικών.

Ειδικά φέτος- σε µία δύσκολη χρονιά λόγω της πανδηµίας- πολλά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες µας 
(ποσοστό επιτυχίας 95%), που κατάφεραν να κάνουν τα όνειρά τους πραγµατικότητα.

Σας περιµένουµε από κοντά να µας γνωρίσετε και να συζητήσουµε το πώς θα προσφέρουµε το καλύτερο 
στα παιδιά µας.

Με εκτίµηση
Αθανασοπούλου Ελισσάβετ

3 GROUP

Ιθώµης 5 Περιστέρι • Τηλ: 210 5757181 - 6944324175

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2022
Αθανασία Θεοχαρίδη . . . . Αξιωµατικών ελληνικής Αστυνοµίας

Λουίζα Αγαπητού . . . . . . . Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Σταυρούλα Πάτση . . . . . . . Χηµείας, Αθήνα, ΕΚΠΑ

Αγγελική Κριµιζήνη  . . . . . Ψυχολογίας Πάντειο Πανεπιστήµιο

Απόστολος Κόντος . . . . . . Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήµιο Πειραιά

Νίκος Απέργης . . . . . . . . . Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΕΚΠΑ

Νίκος Ζαπάντης . . . . . . . . Πληροφορικής και Τηλεµατικής Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 

Κυριάκη Άννα . . . . . . . . . . Παιδαγωγικό Δηµοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Αντώνης Διγενής  . . . . . . . Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιά

Σοφία Αγαπητού . . . . . . . . Αγωγής και φροντίδας στην πρώιµη παιδική ηλικία, Πανεπιστήµιο δυτικής Αττικής

Αλίκη Δηµητροπούλου . . . Αγωγής και φροντίδας στην πρώιµη παιδική ηλικία, Πανεπιστήµιο δυτικής Αττικής

Χριστίνα Βασιλοπούλου . . Επιστήµη ζωικής παραγωγής, Γεωπονικό πανεπιστήµιο Αθηνών

Στέλλα Φόρτη . . . . . . . . . . Γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας, Πανεπιστήµιο δυτικής Αττικής

Κατερίνα Νιθαυριανάκη . . Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Ταξιάρχης Τζιλήρας . . . . . Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Ευαγγελία Τσαλουµά . . . . Σχολή Πλοιάρχων ΑΕΝ

Δάφνη Ακριβοπούλου  . . . Αισθητικής Αθήνα 

Χρυσούλα Βουλαλά  . . . . . Βοηθός Νοσηλευτικής Αθήνα



www.realschools.gr
2105787276

Μαθήματα Υπολογιστών

ΑΣΕΠ 200€
Πιστοποίηση Η/Υ 6 ενότητες,

σε Windows 10 & Officce 2016,
ταχύρυθμα τμήματα

1 βδομάδας,
ευέλικτα ωράρια με

απεριόριστες ώρες μαθημάτων
και επανεξετάσεων

Δυνατότητα και e-learning
✓ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ E-Learning

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΥΔ ή Πιστοποιητικό
Επιμόρφωσης REAL SCHOOLS από 150€

✓ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΜΕ Διαπίστευση από ΕΣΥΔ από 150€

✓ Πρoγράμματα Προπτυχιακά – Bachelor 
& Μεταπτυχιακά – Master από 150€/μήνα

✓ Ταχύρυθμα Τμήματα αγγλικών για 
Proficiency C2 σε 2-4 μήνες 

από 300€/μήνα, Group 4 άτομα


