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Η�οριοθέτηση�της�ια τρικής�ευθύνης�μέχρι�σή �μερα,� υπήρξε� και� ε ίναι� νεφελώδης,� τόσο�

από �ιατρική�όσο�κα ι�από�νομική�σκοπιά.

�Η�ραγδαία,�ο ικονομ ική,�τεχνολογική�και�κοινω�

νική� εξέλιξη,� η� επανάσταση� της� θεραπευτικής�

και�η�επανάσταση�τ ης�μοριακής�βιολογίας�αργό�

τερα,�αλλά�και�η �τάση� ιατρ ικοπο ιήσεως�της�κοι�

νωνίας,� που� παρατηρείτα ι� τις�τ ελευταίες�δεκα�

ετίες,� έχουν� διευρύνει�την�έννοια� της �ιατρικής�

ευθύνης,� όπως� είναι� ευνόητο� και � κατέστησαν�

την�οριοθέτησή�της�ακόμη�δυσχερέστερη.

Η� ιατρική� ευθύνη� σήμερα� μεταξύ� άλλων� αφο�

ρά�τη�χορήγηση�και�λήψη�φαρμάκων,� τη�χρήση�

ηλεκτρονικής� τ εχνολογίας� στη� διάγνωση� και �

θεραπεία,� τις� μεταμοσχεύσεις�οργάνων,� το� τε�

ράστιο �ζήτημα�της�ευθανασίας,� τη� διαμόρφωση�

των�σχέσεων�μεταξύ�γιατρού�και�ασθενούς,�το�

ιατρ ικό�απόρρητο�μέχρι�και�το�κοινωνικά�ιδια ίτε�

ρα�λεπτό�θέμα�της�αμοιβής�του�γιατρού.

Ως� ιατρικό�σφάλμα�στη�νομική� επιστήμη�χαρα �

κτηρίζεται�συμπεριφορά�του�ιατρού�που�υπολεί �

πεται� της� επιβαλλόμενης� από� το� λειτούργημα�

επιμέλεια ς�και�π ροσοχής�που�έπρεπε�να �κατα�

βάλει�σ την�συγκεκρ ιμένη �περίπτωση�ασθενούς.�

Δεν� θεωρούνται� άδ ικες� οι�βλάβες� από�ιατρ ική�

πράξη�η�παράλειψη�και�δεν�υπάρχει�ιατρική�ευ �

θύνη�μόνον�ό ταν�τηρούντ αι� οι�όρο ι�της�επιτρε�

πόμενης�κινδυνώδους�δράσης.�Η�επιτ ρεπόμενη�

κινδυνώδης�δράση�προϋποθέτει�ότι�έγ ινε�εκ�μέ�

ρους�του� ιατρού�επιλογή� της �ενδεδειγμένης�ια �

τρικής�μεθόδου, �πλήρης� ενημέρωση�του�ασθε�

νούς,�συναίνεση�ρητή�και�σαφής�του� ασθενούς�

και� πραγματοποίηση� της� ιατρικής� πράξης� lege�

artis,�σύμφωνα� δηλαδή�με�τους�γενικά�επικρα�

τούντες�κανόνες�της�ιατρικής�επ ιστήμης.�

Όταν� σήμερα� αναφέρεται� κανείς� στην� ευθύνη�

του� γιατρού,�υπονοεί� βασικά� την�πλήρη� υπευ �

θυνότητά� του� γιατρού�για� οποιαδήποτε� μορφή�

αμέλειας,�ώστε�να�εφαρμόζεται �το�κοινό�δίκαιο,�

όπως�διαγράφεται�από�τις �διατάξεις�του�Αστικού�

Κώδικα.

Στην� πράξη� μεγαλύτερη� σημασία� κατ έχε ι� η �

συμβατική� ευθύνη�με�βάση� τη� σύμβαση�παρο�

χής� ιατρικών� υπηρεσ ιών,� η� οποία� συνάπτεται�

εγγράφως�είτε� προφορικώς� (π.χ.� επίσκεψη� σε�

ιατρείο).�Από �τη�σύμβαση�αυτή�απορρέουν� κύ�

ριες�και�παρεπόμενες�υποχρεώσεις ,�όπως�η�ια �

τρική�δ ιάγνωση�και�θεραπεία,�η�ενημέρωση�του�

ασθενή�ως� προς�την� ιατρική�αν τιμετώπιση� και �

τους�κινδύνους�αυτής� καθώς�και�η� εξασφάλιση�

της�συναίνεσης� του�ασθενή,� δίχως�η�υποχρέω�

ση�αυτή� να�επεκτείνετ αι�και� στο �επιδιωκόμενο�

αποτέλεσμα� δεδομένου�ότι�ο�γιατρός� δεν�είναι �

σε�θέση�να�το�προεξοφλήσει. �

Ο�γιατρός� ευθύνεται� σε�αποζημίωση� αν� ενερ �

γήσει�από�δόλο� ή� αμέλεια,� η� τελευταία� δε� συ�

ντρέχει �αν�ο� γιατρός�προβεί� σε� ενέργεια �ή�πα �

ράλειψη� κατά� παράβαση� των� διδαγμάτων� της �

ιατρ ικής� επιστήμης,� έστω�και�αν�ε ίναι�ελαφρά,�

ενώ�ουδεμ ία �ευθύνη�φέρει�αν�ενήργησε�όπως�

θα�ενεργούσε�κάτω�από�τις� ίδιες�συνθήκες�και �

περιστάσε ις�και� τα� μέσα� που�είχε� στη �διάθεσή�

του� ο� συνετός�και� επιμελής� για τρός.� Ιδιαίτερα�

θα�ληφθεί� υπόψη�η� συνδρομή� ειδικότητας� στο�

πρόσωπο� του�για τρού,�η�οπο ία� αποτελεί� και� το�

λόγο� βαρύτερης� ευθύνης�του�ειδικού,�αφού�η �

προσφυγή�στ ις�υπηρεσίες �του�με�βαρύτερη� οι�

κονομική� επιβάρυνση� συνήθως� του�ασθενούς,�

γίνε ται� ακ ριβώς� λόγω� της �ε ιδικότητάς� του� αυ�

τής.�(Εφ.�Αθ.�197/88�-� ΑρχΝ� 39,�139,�Ελ.�Δ.� 29,�

1239).

Σημαντ ικό� στοιχείο� στον� υπολογισμό� της� απο �

ζημίωσης�στην�ιατρική�ευθύνη�είναι�η� διάκριση�

μεταξύ�θε τικής�ζημιάς,�την�οποία� έχε ι� υποστεί�

ο�ασθενής�από�την�πράξη�ή�παράλε ιψη�του�για �

τρού,�και�τ ου�διαφυγόντος�κέρδους.�Το�Διαφυ �

γόν�Κέρδος�ή�Αποθετική�Ζημία�συν ίστατα ι�στην�

ματαίωση, �συνέπεια�του�ζημιογόνου�γεγονότος,�

της�αύξησης�της�περιουσίας�η�οποία�θα�υπήρχε�

κατά� πάσα� πιθανότητα� αν� δε� μεσολαβούσε� το�

ζημιογόνο�γεγονός� π.χ.�οι�μισθοί�που�θα� έπαιρ �

νε� ο� παθών.� Εκτός� από� τ ην� αποζημίωση� αυτή�

προβλέπεται�σε�περίπτωση�αδικοπραξίας,�χρη �

ματική�αποζημίωση,�με�τη�μορφή�ηθικής�βλάβης�

και�σε�περίπτωση�θανάτου�του�ασθενή,�ως�ψυ�

χική�οδύνη.

Όσον�αφορά�την�ποινική�ευθύνη�των�γιατρών�το�

θέμα�αφορά� κυρίως�την�δ ιαπίστωση�λαθών� και �

πλανών�κατά�την�άσκηση�του�ιατρικού�επαγγέλ �

ματος,�είτε�στ ο�στάδ ιο�της�διαγνώσεως�εί τε�στο�

στάδιο� εφαρμογής� της � θεραπευτικής� αγωγής.�

Κατά� το�σοφό�ρητό�“το�σφάλλειν�ανθρώπινον”�

ε ίναι�γνωστό�ότι�δεν�υπάρχει �επάγγελμα,� τέχνη�

ή�ανθρώπινη�ενασχόληση�στην�οποία� να�μη� γί �

νοντ αι�λάθη.�

Παρόλα�αυτά,�τα�ια τρικά�λάθη�είναι�εκείνα�που�

προκαλούν �το�ενδ ιαφέρον�και �τα�σχόλια�του�κοι�

νού,�γιατί�ο�γιατρός�σε�αντίθεση�με�όλα�τα �άλ λα�

επαγγέλματα� έχει� το� προνόμιο� να� ασχολείται �

με� τα� πολυτιμότερα� αγαθά� του�ανθρώπου,� την�

υγεία�και�τ η�ζωή. �

Η�ευθύνη� του�γιατρού� πάντοτε�θα� είναι�νομ ικά �

και�κοινωνικά�επίκα ιρο�και �ενδιαφέρον�θέμα,�με�

εκτεταμένη�προβολή�και�πάντοτε�θα�υπάρχει�το�

ενδεχόμενο,�ακόμα�και�ο�πιο�επιδέξ ιος�και�μορ�

φωμένος�γιατρός�να�κινδυνεύει� να�αντιμε τωπί�

σει�μ ια�κατηγορία�από�δική�του�υπαιτιότητα,�είτε�

από �υπαιτιότητα�του�αρρώστου.

Ο�Δικαστής�που�στηρίζεται�στο�αποδεικ τικό�υλι �

κό,�στις �μαρτυρικές�καταθέσεις� και �στην� πραγ�

ματογνωμοσύνη, �για� να� θεμελιώσει� την� κρίση�

του,� δεν� πρέπει� να� λησμονεί�ότ ι� διερευνά� μ ια�

επιστήμη�αβέβαιη�και�υποθετ ική,�που�ως�επίκε�

ντρό� της� έχει� τον� άγνωστο�παράγοντα�“άρρω �

στο”,�με�την�απροσδ ιόριστη�ευαισθησία�του,�που�

αντιμετωπίζεται� από� το� γιατρό� πολλές� φορές�

κάτω�από� αντίξοες�συνθήκες,�με�ελλείψε ις�νο�

σηλευτικού� προσωπικού� και� σύγχρονου� ιατρι�

κού�εξοπλισμού, �χωρίς �να�λαμβάνεται� υπόψη�η�

ψυχ ική�του�διάθεση�και�η�σωματική�του�αντοχή.

Νέες� μέθοδο ι� διαγνωστικές� και �θεραπευτικές,�

νέα� φάρμακα,� θα �εναλλάσσονται� στη� διάρκεια �

της�α νθρωπότητας�και�στον�αγώνα� του�ανθρώ�

που� για �τον�άνθρωπο.�Όλα�αυτά� τα�κα ινούργ ια�

θα� δ ιαδεχθούν� άλλα� σπουδαιότερα,� μα� πάντα�

τα�λάθη�από�παραλείψεις�ή�αμέλειες �θα�γίνονται�

θα�παραμονεύουν,�γιατί�σημείο�αναφοράς�είναι �

και�παραμένει�ο�άνθρωπος.�Ας�είμαστε�συνεπώς�

ευγνώμονες� προς�τους� ανθρώπους� αυτούς,� οι �

οποίοι�εν�γ νώσει �των�κινδύνων,�που�συνεπάγε�

ται�η�άσκηση� της� ιατρικής�επ ιστήμης�στέκονται�

ακούραστα,�δ ίπλα�στον�ανώνυμο�ασθενή�πιστοί �

στον� όρκο�που�έδωσαν.�Ας�ευχηθούμε�να�μην�

απα ιτεί ται� η� έλευση� δυσμενών� υγειονομικών�

συνθηκών-�όπως�αυτές�που�διανύουμε�σήμερα�

–�για�να�αναγνωρίζουμε�την�συμβολή�τους.�

(πηγή�επ ίκα ιρη�νομολογία�

ιατρική�ευθύνη�υπό�Κων/νου�Φράγκου

Ιατρική ευθύνη
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Ένας� χρόνος� πέρασε� από� τις� Δημοτικές�

Εκλογές� 2019,� που� μας� ανέδειξαν� ως�

διοικούσα� αρχή� του�δήμου� Ωρωπού.� Δώδε�

κα� δύσκολο ι�μήνες,� από� την� ημέρα� ανάλη�

ψης� των� καθηκόντων� μας,� καθώς,� αρκετές�

φορές,� βρεθήκαμε� αντιμέτωποι� με� πολλές�

αν τίξοες� καταστάσεις� και� έπρεπε� να� υπερ�

κεράσουμε� πολλά� εμπόδια.� Πρόσφατα� κλη�

θήκαμε� να�αντιμετωπίσουμε� μια�μεγάλη�ο ι�

κολογική �καταστροφή�που� προκλήθηκε� από�

τα� φερτά� υλικά�που�μεταφέρθηκαν�στις� πα �

ραλίες �του�Δήμου�Ωρωπού,�μέσω�θαλάσσης,�

εξ� αιτίας�των�φονικών�πλημμυρών�στην�Εύ�

βοια.�Μια�ακόμα�μάχη�από�την�οποία�βγήκα�

με� νικητές,� καθώς�αν τιδράσαμε�αστραπ ιαία,�

συντονίζοντ ας� τις� ενέργειες�καθαρισμού,σε�

συνδυασμό�με�την�άρισ τη�συνεργασία�με�την�

Περιφέρεια�Αττικής�και�την�ένθερμη�ανταπό�

κριση� του� Περιφερειάρχη, � Γιώργου� Πατού �

λη.� Η� κανονικότητα� επανήλθε,� αφήνοντας�

στο� παρελθόντις� ε ικόνες � καταστροφής� των�

παραλιών,�δίνοντας�κα ι�πάλι�ζωή�σ τον�τόπο�

μέσα�από�ένα�υγιές�περιβάλλον.

� Ήρθαμε�αντιμέτωποι,�με� μία�δυσμενή�οικο�

νομ ική�κατάσταση� του�Δήμου,�καθώς�υπήρ�

χαν� ληξιπρόθεσμα� χρέη.� Δ ίνον τας� μεγάλο�

αγώνα,�με�μεθοδικές�και�επίπονες�ενέργειες,�

καθώς�κα ι�με�διαρκείς �διαβουλεύσεις�με�τον�

Υπουργό�Εσωτερικών�κ.�Τάκη�Θεοδωρικάκο,�

καταφέραμε�να�χρηματοδοτηθεί�ο� Δήμος�με�

το�ποσό�των9.570,000�ευρώ,�ενώ�νωρίτερα,�

τον� Μάρτιο�χρηματοδοτήθηκε�με�2 .500,000�

ευρώ.� Σήμερα�φαίνετα ι�να� ανοίγει� ο� ορίζο�

ντας�και�να� γεννιέται� ελπίδα�για�τ ο�μέλλον,�

ώστε�να�α ποκτήσει �ο� Δήμος�οικονομική� αυ�

τοτέλεια.

Παρά�τη�σύντομη,�μέχρι�σ τιγμής,�θητεία�μας�

και�το�τρίμηνο�της�αναγκαστικής�υπολειτουρ�

γίας�των�υπηρεσιών,�λόγω�της�πανδημίας�του�

κορονοϊού,�έχουμε� θέσει �τις �βάσεις� για� την�

τροχιά� ανάπτυξης� του� Δήμου� Ωρωπού.� Το�

πρόγραμμα�για�την�επόμενη�τριετία�έχει�ήδη�

ξεκινήσει, � με� στόχους,� χρονοδιαγράμματα�

και� αναπτυξ ιακά� έργα.� Ο� Δήμος� Ωρωπού�

αλλάζει�και�α νακτά�πλέον�την�χαμένη�αξιο�

πιστία�του.
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�έα� διοίκηση� για� τ ο�

Δήμο� Σαρωνικού� με�

πολλές� υποχρεώσεις.�

Για� μας� η� χρονιά� που�

πέρασε� ήταν� μ ια� καλή�

προετοιμασία� ώστε� να�

επιλύσουμε�εντός�4ετίας�

κάποια�βασικά� ζητήματα�

υποδομής�που� αφορούν�

κυρίως� το� αποχετευτικό� τ ης� παραλίας� και�

να� αξιοποιήσουμε�στο�μέγιστο� το�πρόγραμ�

μα� «Αντώνης� Τρί τσης»� για �έργα� υποδομής.�

Tαυτόχρονα� στην� προσπάθεια� διο ικητικού�

εκσυγχρονισμού� αναβαθμίσαμε� πλήρως�τις�

ηλεκτρονικές� προς�τους�πολίτες�υπηρεσίες�

μας�και� εγκρίναμε�το�νέο�οργανισμό�εσωτε�

ρικής�υπηρεσίας.�Μια�σημαντική�προεκ λογι�

κή�δέσμευσή�μας�υλοποιήθηκε�πανηγυρικά,�

αφού�μέσα�από�δύσκολες�διαπραγματεύσεις�

με�τον�ανάδοχο,�πετύχαμε�να �μειώσουμε� το�

κόστος� του�έργου�εγκατάστασης� led�κατά�3�

εκατομμύρια�ευρώ.� Το� 2020� είναι� μια� πολύ�

δύσκολη�χρονιά�λόγω�της�πανδημίας.�Δώσα�

με�κα ι�δίνουμε�μεγάλο�αγώνα,�ώστε�αφενός�

να�διασφαλίσουμε�την�υγεία�των�συμπολιτών�

μας,� των�μαθητών� μας� και�να� φροντίσουμε�

τις�δομές�μας,�αφετέρου� να�στηρίξουμε�τις�

ευπαθείς� ομάδες� και� τους� επαγγελματίες�

του� Δήμου� μας,� αφού� δυστυχώς� τ α� μέτρα�

στ ήριξης�της�πολιτείας�είναι�ψίχουλα.

Σταχυολογώντ ας� τα� σημαντικότερα� από� τα�
έργα�και�τ ις�δράσεις�στο� Δήμο�Ραφήνας� Πι�

κερμίου� της � πρώτης� αυ τοδ ιοικητ ικής� χρονιάς�
μετά�τις�εκλογές�του�2019,�παράλληλα�με�τα�συ �

νεχή�έργα�για�την�αναβάθμιση�της �καθημερ ινό�
τητας�και�των�υπηρεσιών�προς�τον�πολίτη.

1.� ΦΥΣΙΚΟ� ΑΕΡΙΟ:� Υπεγράφη�από� το� Δήμο� με�
την�Εταιρεία �Διανομής�Αερίου�Αττικής�(ΕΔΑ�

Αττικής)� η� συμφωνία� για�τ ην� επέκταση�του�
Φυσικού�Αερίου�στο�Δήμο�Ραφήνας�Πικερ�
μίου,� με� χρονοδιάγραμμα� υλοποίησης� του�

έργου�το�2023-2024.� Έργο� κομβικής�σημα�
σίας� για� τους� πολίτες� όχι� μόνο� τ ου� Δήμου�
σε� περιβαλλοντικό�και�οικονομικό� επίπεδο,�

αλλά� και� γ ια� τους� πολίτες � ολόκληρης� της�
Ανατολικής�Αττικής.

2. � Ανακοινώθηκε� και� ξεκινά�η� κατασκευή�του�

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
∆ήµαρχος Ραφήνας Πικερµίου

υπερσύγχρονου� Παραολυμπιακού� Αθλητι�

κού�Κέντρου� στη� Ραφήνα,� με� τη� συνδρομή�

και�της�ΓΓΑ�και�της�Περιφέρεια ς�Αττικής,�δέ�
σμευση�πόρων�24�εκ�ευρώ�κα ι� εκ τιμώμενο �

χρόνο�παράδοσης�το�2023.�Πρόκειται�για�το�

μοναδ ικό�στην� ιστορία�της�χώρας�μας�Παρα �
ολυμπ ιακό� Αθλητικό� Κέντρο,� με� αθλητ ικές �

εγκαταστάσεις,�ανοιχτές�για�όλους,�που�πε�

ριλαμβάνουν� στίβο,� κλειστό� κολυμβητήριο �
ολυμπ ιακών� διαστάσεων,� ποδηλατόδρομο,�

υποδομές� μαζικού� αθλητισμού,� ξενοδοχει�

ακές� υποδομές,� όλα� με� σεβασμό� προς� το�
Περιβάλ λον.

3.� Προχωρά�σύμφωνα�με� το� χρονοδιάγραμμα�
το� στρατηγικής� σημασίας� για� την� περιοχή�

μας�έργο� της�ΕΥΔΑΠ� για�την�κατασκευή�κα ι�

λειτουργία� του� Κέντρου� Επεξεργασίας� Λυ�
μάτων.

4.� Είναι� ήδη� σε�λειτουργία� σύστημα� έγκαιρης�

ενημέρωσης� και� προειδοποίησης� των� Δη�
μοτών,�με�αποστολή� μηνυμάτων�στα�κινητά�

τηλέφωνα.

5.� Ενεγράφησαν�στον�προϋπολογισμό�τ ης� πε�
ριφέρεια ς�τα�κεφάλαια,�σχεδόν�1,5�εκ�ευρώ�

για�την�ολική�ανάπλαση� της �Πλατε ίας�Δημη�

τρακού

Η�χρονιά�σημαδεύτηκε�όμως�και�από�την�πανδη�

μία�του�covid-19.

Ο�Δήμος�Ραφήνας�Πικερμίου�έδρασε�άμεσα,�

με�συνέχεια� και�συνέπεια� καθ’όλη� τη� διάρ�
κεια,�μέχρι�και�σήμερα:

1.� Δημιούργησε� επιτ ροπή� διαχε ίρισης� κρίσε�

ων�η�οπο ία�και�ήταν�σε� διαρκή�συνεδρίαση�

εφαρμόζοντας�τις�απαιτούμενες�δράσεις.

2. � Δημιουργήθηκε� Κέντρο� Επιχειρήσεων� κα ι�
Βοήθειας�του�Δημότη�με�τηλεφωνικό �κέντρο �

και� ομάδες� από� την� Πολιτική� Προστασία,�
υπαλλήλους�κι�εθελοντές,�για�την�καταγρα�
φή� κι� εξυπηρέτηση� αναγκών� των� πολιτών�

στ η�συνταγογράφηση�και�παράδοση�κατ’�ο ί�
κον�φαρμακευτικού�υλικού,�υλικών� πρώτης�

ανάγκης�αλ λά�και �διανομής�τροφίμων.
3.� Συστάθηκε� Κέντρο� Ψυχολο γικής� Υποστήρι �

ξης

4.� Τοποθετήθηκαν� επιτοίχια� αν τισηπτικά � σε�
κάθε� τάξη,� κάθε� σχολικού� συγκροτήματος�

στ ο�Δήμο
5.� Προμηθεύτηκαν� και� παραδόθηκαν� επανα�

χρησ ιμοποιούμενες� μάσκες� σε� όλους� τους�

μαθητ ές,� καθηγητές� και� το� υπόλοιπο� προ �
σωπικό� των� σχολικών� μονάδων� δευτερο �

βάθμιας�εκπαίδευσης.
6.� Πραγματοποιήθηκαν� (και� θα� συνεχ ιστούν)�

τακ τικές�απολυμάνσεις�σε�κάθε�χώρο�ευθύ �

νης�του�Δήμου
7.� Παραδόθηκαν,� μετά� από� δωρεά,� 200� τά�

μπλετ ς�κυρίως�για�την�κάλυψη�αναγκών�των�

μαθητών�για�την�εξ’ �αποστάσεως�εκπαίδευση.
8.� «Έτρεξαν»�πολλαπλές�καμπάν ιες �ενημέρω�

σης�των� συνδημοτών,�αλλά� και�σχεδ ιάστη�
καν�ειδικές�καμπάνιες�ενημέρωσης�των�πα ι�
διών�σε�όλα�τα�σχολεία.

9.� Ηλεκτρονική�λειτουργία�του�Δήμου
10.�Μέτρα�ελάφρυνσης� επαγγελματιών� της �πε�

ριοχής�λόγω�της�πανδημίας

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
∆ήµαρχος Σαρωνικού

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Έχοντ ας� συμπληρώσει� το� 1ο� έτος� διοίκη�

σης� μας� υπό� συνθήκες� της� συνεχιζό�

μενης� ο ικονομ ικής� κρίσης,� που� μαστίζει� όχι �

μόνο� τους�πολίτες ,�αλλά�επηρεάζει�άμεσα�τη�

λειτουργία� των� Δήμων� με� περικοπή� πόρων,�
προσλήψεων,� αύξηση� αρμοδιοτήτων,� βρε�

θήκαμε� αντ ιμέτωποι� με� έναν� τεράστιο� όγκο�

απορριμμάτων�λόγω�της�παρατημένης�-� από�

την�προηγούμενη� διοίκηση� -� Υπηρεσίας�Κα �

θαριότητας,�την�πρωτοφανή�παγκόσμια�υγει�

ονομική� κρίση,� η� οποία� δυστυχώς� εκδηλώ�

θηκε�και� την� αυθαίρετη� «δρομολόγηση»� με�

ταφοράς�των�λυμάτων�τ ου�Δήμου�Σαρωνικού�

στ η�Χαμολιά!�

Για� το� θέμα� των� απορριμμάτων,� καταφέραμε�

μέσα�σε�μέρες,�να�αλλάξουμε�άρδην�την�εικό �

να�του�Δήμου�και�ιδιαίτερα�του�Πόρτο�Ράφτη �

-�όπου�υπήρχε�το�μεγαλύτερο�πρόβλημα.�

Με� σοβαρότητα,� σωστό� επανασχεδιασμό�

όλου� του� μηχανισμού,� θέσπιση� συγκεκριμέ�
νου� προγράμματος� αποκομιδής� κλαδεμάτων�

και�ογκωδών�απορριμμάτων,� που�δημοσιεύε�

ται�προς�ενημέρωση�των� δημοτών, �ενίσχυση�

και� συντήρηση� του� διαθέσιμου� στόλου� και�

μηχανημάτων,� αγορά� νέων� κάδων� κα ι� δημι�

ουργίας� ενός� νέου� μοντέλου� δι οίκησης� των�

αρμοδίων� υπηρεσιών� και� προσωπικού,� κα�

τορθώσαμε� να� έχουμε� δι αρκή� έλεγχο� τ όσο�

στα�εισερχόμενα�αιτήματα�και�αναφορές�από�

τους�δημότες,�όσο�και�σ την�ανταπόκριση�μας�

σε�αυτά.

Για� τη� σκανδαλώδη� απόφαση� της� ΕΥΔΑΠ� να �

μεταφέρει� τα� λύματα� του� Δήμου� Σαρωνικού�

στο�ΚΕΛ�Κορωπίου�-�Παιανίας�με�απόληξη�τη�

δική�μας�Χαμολιά,�άμεσα�εκδώσαμε�ψήφισμα�

Δημοτικού� Συμβουλίου� και� ξεκινήσαμε� μια�

σειρά�ενημερωτικών�δράσεων�κα ι�πρωτοβου �

λιών�κινητοπο ίησης�του�κόσμου,�ενάντια�στον�

αυθαίρε το�αυτό�σχεδιασμό.

Από� το� 1ο � «κύμα»� της� πανδημίας,� ο� Δήμος�

Μαρκοπούλου� έλαβε�όλα� τα� απαραίτητα� μέ�

τρα� με� απόλυτη� επιτυχία.� Δυστυχώς,� στο�2ο�

«κύμα»� κα ι�συγκεκριμένα� στ ις�31/8,�ανακοι�

νώσαμε� δύο� επιβεβαιωμένα� κρούσματα� στο�

προσωπικό�του�Δήμου.�Εφαρμόσαμε�πλήρως�

τα� πρωτόκολλα�υγείας� και�προχωρήσαμε� με�

έξοδα�του�Δήμου,�σε�εξέταση�όλων�των�υπαλ�

λήλων,� όπου� επιβεβαιώθηκαν�αρχικά� ακόμη�

δύο, �για� τα� οποία� ακολουθήθηκαν� επίσης� οι�

προβλεπόμενες�δ ιαδικασίες.�

Εύχομαι�στ ην� εφημερίδα� σας� καλή� αρχή� και�

πολύ�σύντομα,�να�έχετ ε�την� τύχη�να�φιλοξε�

νήσετε� καλές� ειδήσεις� που� όλο ι� χρειαζόμα�

στε,�όπως�να�ανακο ινώσετ ε�το�τέλος�της�παν�

δημίας!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
∆ήµαρχος Μαρκοπούλου

Για� το� Δήμο�Λαυρεωτικής� το� αποτέλεσμα�
των� δημοτικών� εκλογών� υπήρξε� ψήφος�

εμπιστοσύνης�των�πολιτών�προς�το�έργο�μας.�
Η�νέα�θητεία�έχει�μ ια�πολύ�σοβαρή�ποιοτική�

διαφορά�σε� σχέση� με�όλα�τ α�προηγούμενα�

χρόνια,� αφού� ξεπερνώντας� αυτά� που� μας�
χωρίζουν� και� προκρίνοντας�την�αγάπη� μας�

για�τον�Δήμο,�έχουμε�μια� εξαιρετικά� χρήσι�
μη� και� αποτελεσματική� συνεργασία� με� τον�

κ.� Λεβαντή� και� τον�κ.�Κρητικό. �Προχωράμε�

λοιπόν�απρόσκοπτα�σε�όλα�τα�μεγάλα�έργα,�
με�σημαντικότερα�τ ην�κυκλοφοριακή�μελέτη�

και� την�ανάπλαση� της �Κερατέας,� καθώς�και�

την�προετοιμασ ία�υποβολής�υποψηφιότητας�
για�να�ενταχθεί�ο�Δήμος� μας�στον�Κατάλογο�

Παγκόσμ ιας�Κληρονομιάς�τ ης�UNESCO.�Βε�
βα ίως�καθημερινά�δίνουμε�τον�αγώνα�μας�–�

και�νομίζω�ότι�τα�καταφέρνουμε�καλά�-ώστε�

να� διαχειριστούμε� τούτη� τ ην� πρωτόγνωρη�
υγε ιονομική�κρίση�της�πανδημίας�με�στήρ ιξη�

όλων� των�πολιτών� και �κυρίως�των�ευπαθών�
ομάδων.�Το� άνοιγμα�των�σχολείων�μας�βρί�
σκει� απολύτως� έτοιμους� να� συμβάλλουμε�

από�την�πλευρά�μας�στην�ασφάλεια�της�σχο�
λικής�κοινότητας.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 

Με� το...� αρισ τερό� ξ εκινήσαμε� την� θητεία�

μας�πριν�από�έναν�χρόνο�περίπου.

Η� νέα� διοίκηση� πολύ� γρήγορα� αντιμετώπισε�

τις�πολλές�αρρυθμίες�που�προκάλεσε�ο�«Κλει �

σθένης»�και�επιπλέον� αυτού� η�πανδημία� που�

βρήκε� απροετ οίμαστο� τον� πλανήτη,�οδήγησε�

την� τοπ ική� αυτοδιοίκηση� να� την� δι αχε ιριστε ί�

με�ασφαλή�και�αποτελεσματικό�τρόπο�για�τους�

πολίτες.

Ξεκινήσαμε�την�θητεία�μας��

με�τρεις�στόχους :

•� Να�ξεπεράσουμε�τις�κακοδαιμονίες �

του�παρελθόντος�λύνοντας�κρίσιμα �

προβλήματα�που�δια ιωνίζονταν�σε�βάρος�

του�Δήμου�Παιανίας.

•� Να�εκσυγχρονίσουμε�τον�Δήμο�προς�

όφελος�υπαλ λήλων�κα ι�δημοτών.

•� Να�δώσουμε�αναπτυξιακή�ανάσα.

Έναν� χρόνο� μετά� ο� απολογισμός� έχει� θετι�

κό� πρόσημο� για� τον�Δήμο �Παιανίας� παρά�τις�

αντιξοότητες. � Παράλληλα� με� την� αναζήτηση�

λύσης�που�θα�μας�επιτρέψει� να�ξεπεράσουμε�
τον� σκόπελο� του� Δημοτικού� Συμβουλίου�στο�

οπο ίο�έχουμε�μειοψηφία,�προχωρήσαμε�σε�δι �

άφορες �ενέργειες�για�την�επ ίτευξη �των�τριών�

στόχων�που�έχουμε�θέσει.�������

Όσον� αφορά� την� αντιμετώπιση� της� πανδημί �

ας� του� κορωνο ϊού,� νωρίτερα� από� πολλούς�

αντιληφθήκαμε�τ ον�κίνδυνο, �επενδύοντας�σε�
πρώτη� φάση�σ την�σωστή�ενημέρωση�των�Δη �
μοτών�με�έντυπα�αλλά�και �web�εκπομπή.

Παράλληλα� κινητοποιηθήκαμε� για � τον� εφο�

διασμό� προστατευτικών� υλικών,� πολύ� πριν�

παρουσιαστούν� ελλείψεις� στην� αγορά� οπότε�

και� ο� Δήμος� Παιανίας� εξασφάλισε� επαρκή�

ποσότητα� αντ ισηπτικών� και� μασκών� για� διά �

θεση� σε� φορείς � του� καθώς� και � τις� σχολ ικές�

μονάδες.�Εξίσου�γρήγορα�κινηθήκαμε�και�για�

την� στήριξη� των� μαθητών�της� πρωτοβάθμιας�

εκπαίδευσης� εξασφαλίζοντας� ικανοποιητικό�

αριθμό�tablets.

Οι�υπηρεσίες�του�Δήμου�υπό�την�καθοδήγηση�

της�δ ιοίκησης�δημιούργησαν�σε�σύντομο

χρόνο�μια�ομπρέλα�προστασίας�για �τους�πολί�

τες�που�αδυνατούσαν�να�εξυπηρετηθούν.

Καθ’� όλη� τη� διάρκεια � του� χρόνου,� ο� Δήμος�

συμμετείχε� σε� συνέδρια,� επ ιτροπές� και� δια�

δημοτικές�συνεργασίες,�με�αποκορύφωμα�την�

ένταξή � του� στον� Σύνδεσμο� για� την� Βιώσιμη�

Ανάπτυξη�των�Πόλεων�και�την�συμμετοχή�του�

ως�ιδρυτικό�μέλος�σε�Αναπτυξιακό�Οργαν ισμό�

Τοπικής�Αυτοδιο ίκησης.

Συνεχίζουμε.

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΜΑ∆ΗΣ  |  ∆ήµαρχος Παιανίας

ΠΡΟΣΩΠΑ



•�αγορές

•�πωλήςέις�

•�μιςθωςέις

•�αδέιές

•�τοπογραφικα��

•�νομιμοποιήςέις��

•�δανέια

•�καταςκέυές
 69 86 773 829
 stathis.dianas@gmail.com
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Γ ΡΑΦΕΙΑ: 

Ηρακλείδων 11 
(2ος όροφος) 

(κεντρική πλατεία) 
Θησείο, Αθήνα

Λ. ∆ηµοκρατίας 229  
& Αγίας Άννας 

(11η Στάση Μενιδίου) 
Αχαρναί Αττικής

(έξοδος 7, Αττ. Οδού)
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Με�ιδ ιαίτερη�χαρά�και�σεβασμό �στο�δημο �

σιογραφικό�λειτούργημα�που�επιτελείτε�

σας� καλωσορί ζουμε� στην� περ ιοχή� μας,� το�

Δήμο�Κρωπίας.

Ο�Δήμος�μας,� ένας�από� τους�μεγαλύτερους�

Ο.Τ.Α� στα� Μεσόγεια ,� Δήμος� του� Διεθνούς�

Αεροδρομίου�έχει �μακραίωνη� ιστορική� δια �

δρομή� και�ενδιαφέρουσα�σύγχρονη� πορεία�

ανάπτυξης.

Αντιμετώπιζε�όμως,�διαχρονικά,�μ ια�ένταση�

στ ις� σχέσεις� του� με� την� κεντρική� διοίκηση�

της �χώρας,� έμεινε�χωρίς�βασικές�υποδομές�

για�δεκαετίες�ενώ�παράλληλα�χρησιμοποιή�

θηκε� ως� περιοχή� εγκατάστασης� αρνητικών�

δραστηρ ιοτήτων�κράτους�-�ιδιωτών.

Παράγει � πολλές� ειδήσε ις,� δίνει� πολ λές �ευ�

καιρίες� ανάδειξης� θεμάτων� που� ενδιαφέ�

ρουν� το� κοινό� της �Αττικής�αλλά�και� της�χώ �

ρας.

Έχει�υπερήφανους�πολίτ ες �είτε�ζουν�και�ερ�

γάζον ται�στο�Κορωπί�είτε�σε�άλλα�σημεία�της�

χώρας,�της�Ευρώπης, �του�Κόσμου�που�επιζη�

τούν� ενημέρωση,� πληροφόρηση,� εγκυρότη �

τα�και �σεβασμό.�Ξέρουν�να�αναγνωρί ζουν�το�

σωστό�και�το�δ ίκαιο,� έχουν�κο ινωνικ ή�ευα ι�

σθησία,� αγνό�πατριωτικό�πνεύμα� και �φιλότ ι�

μο�αλλά� και �ιστορική�ατομική�και�συλλογική�

συνείδηση.

Εύχομαι� να�«στεριώσετε»�στο� αυτοδ ιοικητ ι�

κό�ειδησεογραφικό�χώρο�της�Αττ ικής�και�να�

βοηθήσετε�στην�μεγάλη�εθνική�προσπάθεια�

για�σοβαρότητα,�αξιοπισ τία�κα ι�υπευθυνότη�

τα,�όλων�των�επιπέδων�διοίκησης-αυτοδιο ί�

κησης� και� της� λεγόμενης�«4� ης� εξουσίας»,�

των�Μέσων�Ενημέρωσης.

Κάθε� νέο� Μέσο� Ενημέρωσης� αποτελεί� ένα�

ακόμη� λιθαράκι� στο� οικοδόμημα�της� πλου�

ραλιστικής� ενημέρωσης� και � της� πολυφωνίας.�

Πόσο�μάλλον�όταν�πρόκειται�για �μια�εφημερίδα,�

καθώς� πρόκειται�για�έναν�τομέα�που�πληγώθη�

κε� βαριά� τα� προηγούμενα� χρόνια.� Όταν� όμως�

νέοι� άνθρωποι� αποφασίζουν� να� κάνουν� ένα �

τέτοιο� βήμα,� αξίζουν� της � καθολικής� στήριξης,�

γ ιατί�μπορούμε� να� αισιοδοξούμε.� Ελπίζουμε�η �

«Φωνή»�να�ακουστ εί�δυνατά�και�να�αποτελέσει �

μια� ζωντανή�κοιτίδα�έκφρασης�της�Τοπ ικής�Αυ �

τοδιο ίκησης.

Δήμοι�και� Περ ιφέρειες�παρόλο� που�είναι�αυτοί �

που�αποτελούν�τ ον� συνοδοιπόρο�και�συμπαρα �

στάτη� κάθε� δημότη,� σπάνια� βλέπουν� τις� προ�

σπάθειές�τους�να�προβάλλον ται �και�να�αναδει �

κνύον ται.

Σε�αυτό�το�πλαίσιο�εύχομαι�να�έχετε�δύναμη�στη�

νέα�σας�προσπάθεια�και�να�πετύχετε� το� σκοπό�

σας.� Η� εγκυρότητα� και � η� αντ ικειμενικότητα� να�

είναι�τα�εφόδ ια�που�θα�έχετε�στο�ταξίδι �της�ενη�

μέρωσης.�Καλή�αρχή�και�κάθε�επιτυχία.

Θετικός�ο�απολογισμός�του�π ρώτου�έτους�

της �νέας� δημοτ ικής� περιόδου� στο� Δήμο�

Φυλής

Σε�τέσσερις�άξονες�κινήθηκε,�στη�νέα�Δημο �

τική�περίοδο�που�άρχισε�την�1�η �Σεπτεμβρίου�

2019,�ο�Δήμος�Φυλής.

1.� Στην�ολοκλήρωση�των�έργων�που�

δρομολογήθηκαν�την�περασμένη�

δημοτική�περίοδο,�όπως�η�ανάπλαση�

την�Λεωφόρου�Φυλής�και�του�

ισ τορικού�Κέντρου�των�Άνω�Λιοσίων,�

του�αντιπλημμυρικού�της�Λίμ νης,�των�

κτιριακών�έργων�και�των�Παιδικών�

Σταθμών�και�σ τις�τρεις�Δημοτ ικές�

Ενότητες.

2.� Στη�δρομολόγηση�του�νέου�μεγάλου�

έργου�της�αποκατάστασης�της�

Χωματερής,�που�θα�μετατρέψει�σε�Πάρκο�

Πρασίνου�και �Ανανεώσιμων�Πηγών�

Ενέργειας�μια�έκταση�1.500�στρεμμάτων.

3.� Στην�έν ταξη�νέων�μεγάλων�έργων�

στα�προγράμματα�του�Υπουργείου�

Εσωτερικών�και�της �Περιφέρειας.

4.� Στον�περιορισμό�της �μετάδοσης�και�

στην�αν τιμετώπιση�των�συνεπειών�τ ου�

κορονοϊού.

Ο� Δήμος� Φυλής� πέτυχε� και� τους� τ έσσερ ις�

στ όχους,� θέτοντας� τις� βάσεις� για� μια� νέα�

πετυχημένη� τετραετία.� Είμαι� βέβαιος� ό τι� ο�

απολογισμός�του� 2023�θα� είναι�εξαιρετικός,�

αν ταμείβον τας� τις � προσπάθειες� όλων� των�

μελών�του�Δημοτικού�Συμβουλίου,�της� Υπη �

ρεσίας�του�Δήμου,�αλλά�και �των�συνδημοτών�

μας�που�μας�βοηθούν�με�τις�προτάσεις�και�τ ις�

παρατηρήσεις�τ ους.

«Στο�Δήμο �Διονύσου�επιδιώκουμε� να�χτίσουμε�

σταθερές�βάσεις�για�το�μέλλον»

Καταρχάς,�με�την�ευκα ιρία�έκδοσης�του�πρώτου�

φύλ λου�της�εφημερ ίδας�σας,�θα�ήθελα�να �ευχη�

θώ�να�γίνει�πραγματ ικά �«Η�ΦΩΝΗ»�των�δημοτών�

της�Ανατολικής�Αττικής.�Αναφορικά�με�το�Δήμο�

Διονύσου,�συμπληρώνοντ ας�η�διοίκησή�μας�ένα �

χρόνο�έργου,�θα�έλεγα�ότι �όλο�αυτό�το�διάστημα�

επιδιώκουμε� να� χτίσουμε�σταθερές� βάσεις� για �

το�μέλλον.�Πέρα�από�τ α�απορρίμματα� αλ λά� και �

τα� ζητήματα� υποδομών� και� καθημερ ινότητας,�

όπου�παρά�τη�βελτίωση�που�σημειώσαμε�η�μά χη�

συνεχίζεται� με� αμείωτη� ένταση,� θα� έλεγα� ότι �

επενδύουμε� σταθερά� σε� μελέτες� και � προσπα�

θούμε�να�ωριμάσουμε�όσο�το�δυνατόν�περισσό�

τερα�έργα� που�έχει�ανάγκη�ο�τόπος�μας.�Για� την�

επόμενη� ημέρα,�είμαι� αρκετά� αισιόδοξος� ότι�η �

δουλειά�που� κάνουμε� θα�αποδώσει�καρπούς�κι�

ότι�αυτό� θα� είναι�ορατό�από� τους�δημότες.�Με�

παρακαταθήκη� την� επιτυχημένη� παρέμβασή�

μας�στο�μείζον�πρόβλημα�του�κορωνοϊού,�με�την�

οπο ία�καταφέραμε� και�γίναμε�χρήσ ιμοι�σε�κάθε�

συμπολ ίτη� μας� που� είχε� ανάγκη,σχεδιάζουμε�

ένα�καλύτερο�μέλλον� για�όλους.�Μετά�τη�συμ�

μετοχή�του�Δήμου�μας�στ ο�πρωτοποριακό�πρό �

γραμμα“my�KEP�live”�έχουμε�δρομολογήσει�την�

ψηφιακή� λειτ ουργία� του� Δήμου,� που� αποτελεί �

μείζονα � προτ εραιότητα� για� τη� δημοτική� αρχή,�

καθώς� και �την�υιοθέτηση� καινοτομιών�όπου�εί�

ναι� εφικτό,�όπως�είναι�για�παράδειγμα�η� προώ�

θηση�της�ηλεκτροκίνησης�στο�Δήμο�μας�σε�συν�

δυασμό�με�ένα�συνολικό�πλα ίσιο�περιβαλλον τι�

κής�βιώσιμης�ανάπτυξης�στο�οπο ίο�πισ τεύουμε.

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ  |  

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 

∆ήµαρχος ∆ιονύσου

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 
∆ήµαρχος Κρωπίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Αρχικά�θα �ήθελα�να�ευχηθώ�κάθε� επ ιτυχία�

στο� ξεκίνημα� της� εφημερίδας� σας.� Β ι�

ώνουμε� μία� πρωτόγνωρη� κατάσταση� σε� πα�

γκόσμιο� επίπεδο� όπου� η� ανθρωπότητα� είναι�

αν τιμέτωπη� με� πρωτόγνωρες� συνθήκες.� Η�

Τοπική� Αυτοδιοίκηση,� αποτελεί� τον� εγγύτ ε�

ρο� στην� κοινωνία� φορέα� και� βρίσκεται� στην�

πρώτη� γραμμή� καλούμενη� να� διαχειρισ τεί�

και� ν’ � αν τιμετωπίσει� μία � ιδιάζουσα� υγειονο�

μική,� οικονομική� αλλά� και� κο ινωνικ ή� κρίση.�

Για�το�λόγο� αυτό,�έχε ι�την�ευθύνη�για�την�ορ�

θολογική� εφαρμογή� και� διαχείριση� μεγάλου�

μέρους� της� κρίσης� για� την� οποία�κανείς� δεν�

ήταν�προετοιμασμένος.� Συνεπώς,�οφείλουμε�

να�κρατήσουμε�όρθια�την�κοινωνία,�να�εφαρ�

μόσουμε� όλα� τα� προβλεπόμενα�πρωτόκολλα�

για�τη�διασφάλιση�της�δημόσιας�υγείας�και�την�

τήρηση�των�περ ιορισ τικών�μέτρων�σε�συνερ�

γασία� πάντα� με� τους� αρμόδιους� φορείς� ενώ�

παράλληλα,�σε�αντίξοες�συνθήκες�κα ι�με�πε�

ριορισμένα�μέσα�καλούμασ τε�να�συνεχίσουμε�

το�δημοτικό�μας�έργο�διατηρώντας�το�βιοτικό�

επίπεδο�των�πολιτών�σε�υψηλό�επίπεδο.

Στο�Δήμο�Βάρης�Βούλας�Βουλιαγμένης,�με�τη�

βοήθεια�όλων�των�στ ελεχών�μας� και� κυρίως�

των�εργαζομένων,�έχουμε�καταφέρει�να�αντα�

ποκριθούμε� στο � μέγιστο� βαθμό� σε� όλες� τις�

απαιτήσεις�που�επ ιβάλλει�η�τρέχουσα�δυσμε�

νή� κατάσταση� ενώ�παράλληλα,� φροντίζουμε�

καθημερινά�για�τη�διασφάλιση�της�κανονικό�

τητας� της �λειτουργ ία� των�υπηρεσιών�μας�και�

της �πόλης�σε�όλα�τα�επίπεδα�και�συνεχίζουμε�

σταθερά� όλα� τ α� προγραμματισμένα� μεγάλα�

τεχ νικά�έργα�του�Δήμου�μας.

Δεν�επαναπαυόμαστε� κα ι�είμαστε�σε�συνεχή�

εγρήγορση�για�την�αντιμετώπιση�της�κατάστα�

σης�αναζητώντας�καλές�πρακτικές�και�λύσεις.

Στις�πρωτόγνωρες�συνθήκες�που�καθορί�
στηκαν�από�την�πανδημία,�η�Αυτοδιοί κη�

ση�κλήθηκε�να�στηρίξει�τις�τ οπικές�κοινωνί �
ες.�Ο� Δήμος�Παλλήνης,�από �τη�πρώτη�στιγ�

μή,�βρέθηκε�σε�ετοιμότητα�και�δημ ιούργησε�

ένα�ασφαλές�πλαίσιο�για�την�ε ξ�αποστάσε�
ως�επαφή�κα ι�εξυπηρέτηση�των�πολιτών�και �

την� ομαλή� λειτουργία� της� πόλης.Ήμασταν�

από�τους�πρώτους�Δήμους� που�λειτούργη�
σαν�πλήρως�ψηφιακά�ενώ�λάβαμε�εγκαίρως�

μέτρα�οικονομικής� στήριξης� για�τους� πολί �
τες� και� τους� επαγγελματίες.� Επιπλέον,� οι �

Κοινωνικές� Υπηρεσίες� και� Δομές,� τέθηκαν�

σε� διαρκή�εγρήγορση�και�ε ίναι�σε�καθημε�
ρινή�επαφή� με�όσους�έχουν�ανάγκη,� παρέ�

χοντας,�μεταξύ�άλλων�βοήθεια�στο�σπίτι�και �
τηλεφωνική�ψυχολογική�υποστήριξη.

Παράλληλα,�εργαστήκαμε�ώστε�να�υλοποι�
ήσουμε� τις� δεσμεύσεις� μας� προς�τους�πο�

λίτ ες,� για �την�βελτίωση�της� λει τουργίας� της�

πόλης.�Μεταξύ� άλλων,�ξ εκινήσαμε�το�πρό�
γραμμα� «Ασφαλής� Πόλη».� Επεκ τείνουμε�

το� δίκτυο� φυσικού� αερίου,� προωθούμε� με�

λέτες� αναπλάσεων�και� οδικών�έργων,�ενώ�
ετοιμαζόμαστε� για�την�έναρξη� του�μεγάλου�

έργου�της�αποχέτευσης.

Συνεχίζουμε� να� δουλεύουμε� τόσο� για� την�

ασφάλεια �της�δημόσιας� υγείας�όσο�και� για�
την�δημιουργία� των� έργων� υποδομής,� που�

θα�βελτιώσουν�τη�ζωή�μα ς�στο�μέλλον.�

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ | 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ 

Ένα� χρόνο� μετά� την� εκλογική� νίκη� της�

παράταξής� μας� “Στοχεύουμε� μαζ ί”� στις�

αυτοδ ιοικητ ικές�εκλογές�2019,�συνεχίζουμε�

με�στ όχο�να�αποκτήσουμε� ένα�σύγχρονο�και�

ισχυρό� δήμο� που� θα �προσφέρει� υπηρεσίες�

υψηλής�ποιότη τας�στους�πολίτες�και�δεν�θα�

εξαν τλεί�τα�όρ ιά� της�στις�λακκούβες,�τα�πε�

ζοδρόμια�και�τ ις�λάμπες.�

Το�πρώτο�έτος�της�θητείας�μας�έχουμε:�

•� Νέες�παιδικές�χαρές�-�αναβάθμιση�

υφιστάμενων

•� Επέκταση�δικτύου�φυσικού�αερίου

•� Υδραυλικό�έργο�-�θέση�Γυαλλού

•�Μελέτη�αποχέτευσης�σε�τμήμα�της�

Αρτέμιδας

Πράξεις�εφαρμογής

•� Νέο�οδι κό�δ ίκτυο�και�έργα�ύδρευσης�σε�2�

πολεοδομικές�ενότητες

•� Βελτίωση�-�συντήρηση�οδοποιίας�και�

προγραμματισμός�για�περισσότερους�

δρόμους

•� Περισσότερες�από�40�ηλεκτρονικές�

υπηρεσ ίες�

•� Εξοπλισμός�κα ι�οχήματα�για�την�

καθαριότητα,�Τεχνική�υπηρεσία�και�

Δημοτική�αστυνομία.�

•�Αγροτική�οδοποι ία

•�Άμεση�και �αποτελεσματική�λήψη�

αποφάσεων�σε�περίοδο�Covid-19:�

•�Μίσθωση�αεροσκάφους�για�

επαναπατρισμό�μαθητών�Λυκείου

•�Μάσκες,�αντισηπτικά�και�συνεχείς�

απολυμάνσεις�σε�σχολεία�-�δημόσια �

κτήρια�-�υπαίθριους�χώρους

•�Μηχανήματα�ειδ ικού�τύπου�αντ ισηψίας�

και�απολύμανσης�αέρα�σε�αίθουσες�

διδασκαλίας

•� Τηλεφωνικό�κέντρο�στη�Διεύθυνση�

κοινωνικής�Πολιτικής�για�τ ις�ανάγκες�των�

δημοτών

•� Παράδοση�κατ’�οικον�προ ϊόν των�

παντοπωλείου�-�ΤΕΒΑ

•� Έκτακτ ο�προσωπικό�με�2μηνες�συμβάσεις�

•� Αύξηση�προσωπικού�προγράμματος�

«Βοήθεια�στο�σπίτι»

•� Δ ιανομή�μέσων�ατομικής�προστασίας�και�

συνεχή�ενημέρωση�στον�ο ικισμό �Ρομά

•� Έκτακτ ες�αιμοδοσίες�κ.α.�

Εξέλιξη�έργων�

•� Ιστορικό�κτίριο�1ο�δημοτικό�Σπάτων�ως�

πολυχώρος�πολιτισμού

•� Πνευματικό�κέντρο�«Χρήστος�Μπέκας»

•� Βιοκλιματική�αστική�ανάπλαση�Ο.Τ.100�

(skatepark)

•�Μελέτη�–�κατασκευή�κλεισ τού�

Γυμναστηρίου�Σπάτων�(Μαζαρέκο)

•� Κατασκευή�αθλητικού�κέν τρου�στο�Ο.Τ.�

334�

•� Σύστημα�ελέγχου�διαρροών

•� Σύστημα�τ ηλεελέγχου-τηλεχειρισμού�

δικτύου�ύδρευσης

•� Κατασκευή�αύλειων�χώρων�δημοτικών�

σχολείων

Θα� συνεχίσουμε� να� εργαζόμαστε� με� συνέ�

χεια�και�συνέπεια�προκειμένου�να�δούμε�την�

πόλη�μας�ακόμη�πιο�ανθρώπινη,�πιο �όμορφη�

και�π ιο�λει τουργική.

Σας�ευχόμαστε�καλή�αρχή�κα ι�την�καλύτερη�

πορεία�στο�νέο�και�δύσκολο�εγχείρημα�σας.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
∆ήµαρχος  

ΠΡΟΣΩΠΑ





Αρχικά�κ.�Δαμάσκο,�και�αφού�σας�ευχαριστή�

σω�για�την�παραχώρηση�της�συνέντευξης�στο�

πρώτο� μας� τεύχος,�θα�ήθελα� να�σας� γυρίσω�
περίπου�έναν�χρόνο�πριν.�Ήσασταν� υποψήφι�

ος�δήμαρχος� στο� δήμο�Αχαρνών�και�τ ο�49%�

των� ψηφοφόρων� σας� έφερε� στη� θέση� της�
Αντιπολίτευσης.�Έχον τας� παραιτηθεί�από� την�

θέση�αυτή,�αλλά�και�έχοντας�διανύσει�μια�πο�

ρεία�25 �χρόνων�στην�αυτοδιοίκηση,�σας�λείπει;

Εγώ� ευχαριστώ� για� την� τιμή� να� συμμετέχω� σε�

μια�νέα� αρχή�κα ι�εύχομαι�καλή�επ ιτυχία�σ το�εγ�

χείρημα� σας.� Η� ενημέρωση� είναι � ένας� δύσκο�
λος�χώρος,�αλλά�όπως�για �όλα� τα�πράγματα,�αν�

αγαπάς �αυτό�που�κάνεις�τα�υπόλοιπα�δεν�έχουν�

μεγάλη� σημασία..... �Στην� αυτοδιοίκηση� βρίσκο�
μαι�25�χρόνια,�και� βρίσκομαι�τόσο�καιρό�επειδή�

τρέφω�μ ια�ισχυρή�αγάπη�για�αυτή.�Στις�εκλογές�

του� 2019,�ε ίχα�τ ην� τιμή�να� είμα ι�υποψήφιος�Δή�
μαρχος� στην� πόλη� μου.� Αποφάσισα� συνειδητά�

να� αφήσω�τακτ ικισμούς�και�«συμφωνίες»�κάτω�

από �το� τραπέζι ,� αν τιμετωπίζοντας � με� διαφορε�
τικό� τρόπο� την� εκλογική� διαδικασία,�παρουσ ιά�

ζοντας� ένα� πρόγραμμα� πολύ� διαφορετικό� από�

όσα� είχαν�συνηθίσει�στο�παρελθόν�οι�συμπολί�

τες�μου.� Μίλησα� καθαρά� προτείνοντας� λύσεις�

γ ια� τα� προβλήματα� της� πόλης,� έθεσα� στόχους�

μεγάλους�αλλά� εφικτούς�και�άφησα�στην�άκρη�

μικροπολιτική�και�προπαγάνδα.�Η�παράταξη�μας�

συγκέντρωσε�την�π ροτίμηση�του�49%�των�πολι�

τών�του�δήμου.�Κι�αυτό�είναι�ένα�σημάδι�ότι�ένα�

μεγάλο�κομμάτι�των�πολιτών�κα τάλαβε�τι�χρειά�

ζεται �ο�Δήμος�για�να�αλλάξε ι.�Άνοιξε�λοιπόν�ένας�

καινούργιος,� διαφορετ ικός � δρόμος� και� ευελπι�

στώ�ότι�σ το� μέλλον� θα�βρεθεί� αυτός�που�θα�τον�

ακολουθήσει,�καθώς�αποτελεί � τον�μόνο�δρόμο�

που�οδηγεί�στην�αλλαγή�προς�το�καλύτερο.�Με�

ρωτάτε� αν� μου� λείπει� η� αυτοδιοίκηση,� καθώς�

παραιτήθηκα� της�θέσης�μου,�όπως�όφειλα.�Όχι,�

δεν�μου�λείπει.� Και�δεν�μου�λείπει �για τι�έχω�κα�

θημερινή�επαφή�με�την�Αυτοδιοίκηση.�Από�την�

αρχή�της�ενασχόλησης �μου�με�τα� κοινά,�στόχος�

μου�ήταν�και�παραμένε ι�ο�αγώνας� για�την�καλυ�

τέρευση�της� ζωής� των� συμπολιτών�μου.� Καθη�

μερινά,�ασχολούμα ι�με�θέματα�κα ι�προβλήματα�

όλων�των�Δήμων�της�Ατ τικής.�Διαφορετική�θέση�

λοιπόν,�ίδιο�το�αποτέλεσμα.

Η� καθημερινότητα� που� αφήσαμε� πίσω� μας�

για�λίγο�το�καλοκαίρι,� επανήλθε�με�αυξημένα�

κρούσματα�και�πρωτοφανή,�για�την�χώρα�μας,�

έξαρση�του� ιού.�Σε�ποιες�αλλαγές�στα�δρομο�
λόγια� έχει�προβεί� η� διοίκηση� της� ΣΤΑΣΥ� για�

την�αποφυγή� συνθηκών� συνωστ ισμού,� αλλά�

και�ποια�μέτρα�συνεχίζει�να�ακολουθεί�για�την�
ασφάλεια�του�επιβατικού�κοινού;

Στα�μέσα �του�Ιουλίου,�έχοντας�ήδη�συγκεν τρώ �

σει� όλα� τα� στοιχεία� και� ανταποκρινόμενοι� με�
ευελιξία� σε� σχόλια� και � αγωνίες� των� επιβατών�

προχωρήσαμε�σε�αλλαγές,�και�μάλ ιστα�όχι�μόνο�

σ τα�δρομολόγια .�Η�Κυβέρνηση�και�το�Υπουργείο�
αποφάσισαν� την� πρόσληψη� προσωπικού,� την�

αγορά�τροχαίου�υλικού�και � τον�εκσυγχρονισμό�

του�παλα ιού.� Σχετικά� με� τα� μέτρα� προστασίας,�
ακολουθούμε� πιστά � τις� οδηγίες� του� υπουργεί�

ου�κα ι�των�ε ιδικών�επισ τημόνων.�Οι�συρμοί�μας�

απολυμαίνονται� καθημερινά,� αλλά� κα ι� κατά� τη�

διάρκεια� της� ημέρας�αν� αυτό� κριθεί� απαραίτη �
το,�με�εκνεφώσεις�και�όλα�τα�απολυμαντικά�που�

έχουν� εγκριθεί. � Για� όλους� τους� επιβάτες� είναι�

υποχρεωτική � η� χρήση� μάσκας.� Έχουμε� επίσης�
τοποθετήσει� προσωπικό� στ ις� εισόδους �κα ι� στ ις�

αποβάθρες� των�σταθμών�έτσι�ώστε�να�εξασφα�

λιστεί�η�τήρηση�των�μέτρων.�Στις�υπόλο ιπες�υπο�

δείξεις� των� ειδικών,� όπως� αποστάσεις� μεταξύ�
των�επιβατών,�καταλαβαίνετε�ό τι�αποτελεί� ζήτη �

μα�ατομικ ής�ευθύνης,�την�οποία�θέλω�να�τονίσω�

ότι� επιδεικνύει� η� συντρ ιπτική� πλειοψηφία� των�
επιβατών� μας.� Πολλά� συγχαρητήρια� θα� ήθελα�

να�δώσω�στο�προσωπικό�της�εταιρείας�που�έχει�

συμβάλλει�τα�μέγιστα�κατά�την�διάρκεια �της�παν�
δημίας.�Όλοι�οι�εργαζόμενοι�υπερβάλλουν�πολ �

λές� φορές� καθημερινά� τους� εαυτούς� τους� και�

φροντίζουν�να�πραγματοπο ιείτα ι�το�συγκοινωνι�

ακό�έργο�της�εταιρε ίας� στις�πραγματικά�πρωτό�
γνωρες�συνθήκες� που� βιώνουμε.�Μην�ξεχνάτε�

ότι�κομμάτι�του�προσωπικού�μας�αποτελείτα ι�από�

ευπαθείς�ομάδες,�τις�οποίες�οφείλουμε�να�προ�
στατεύσουμε.�Αυτό�σημαίνει� ότι� ο�αριθμός�του�

ενεργού�προσωπικού�μειώθηκε�σημαν τικά.�

Τον�περασμένο�Ιούλιο�εγκαινιάστηκαν�3�νέοι�

σταθμοί�της�γραμμής�3�του�Μετρό,«Αγία�Βαρ�

βάρα»,� «Κορυδαλλός»� και� «Νίκαια»,� ενώ� οι�
επόμενοι� 3� σταθμοί� προς� Πειραιά,� «Μανιά�

τικα»,� «Πειραιάς»,� «Δημοτικό�Θέατρο»,� ανα�

μένεται� να� παραδοθούν�στο� επιβατικό� κοινό�
μέχρι�το�2022.�Υπάρχει�σχεδιασμός�για�περαι�

τέρω�διεύρυνση�του�δικτύου;

Οι� 3� νέο ι� σταθμοί� του�Μετρό,«Αγία� Βαρβάρα»,�
«Κορυδαλλός»� και� «Νίκαια»� έρχονται� να� κα�

λύψουν� ένα� σημαντ ικό� κομμάτι� της�Ατ τικής�και�

να� συνδέσουν� 3�μεγάλους �Δήμους �της�Αττικής�
με� την�υπόλο ιπη� περιφέρεια.�Ο ι� 3� επόμενοι�σε�

«Μανιάτικα»,� «Πειραιάς»,� «Δημοτικό� Θέατρο»�

όπως�λέτε,�αναμένεται�να�παραδοθούν�μέχρι�το�

2022�αυξάνοντας�σημαν τικά�το�εύρος� κάλυψης�
του�δικτύου�μας. �Γνωρίζω�ό τι�είναι�σε�δ ιαδικασία�

της�δημοπράτησης�τμήμα�της�Γραμμής� 4�μεταξύ�

Άλσος�Βεΐκου�και�Γουδί.�Το�Υπουργείο�προχωρά�
όλα� τα� σχέδια�επέκτ ασης.�Είναι�μια�χρονοβόρα�

διαδικασία�καθώς�τέτοιου�μεγέθους�έργα�απαι�

τούν�την�ανάλογη�προετοιμασία�και �την�απα ιτού �
μενη �χρηματοδότηση�για�να�προχωρήσουν.�Νο �

μίζω�μέχρ ι�το�τέλος�τ ου�χρόνου�θα�έχουμε�πολλά�

περισσότερα�να�πούμε�σχετ ικά�με�τ ο�θέμα�αυτό.�

Η�Αθήνα�αποτελεί�παγκόσμιο�τουριστικό�προ�

ορισμό�και�το�μετρό�το�κύριο�μέσο�μεταφοράς�

Χ. ∆ΑΜΑΣΚΟΣ  
Πρόεδρος ΣΤΑ.ΣΥ:  

Το µετρό, η καρδιά της Αθήνας,  
χτυπά ξανά δυνατά!
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τουριστών� καθόλη� την� διάρκεια� του� έτους.�

Υπάρχει�στα�σχέδια�σας�κάποια� ενέργεια�που�

να� αφορά� τους� τουρίστες� και� την� καλύτερη�

εξυπηρέτηση�αυτών;

Το� μετρό� αποτελεί� την� «καρδιά� της� Αθήνας»�

όπως� μου� αρέσει� να� τ ο�αποκαλώ.� Και� αυτή� η�

καρδ ιά� χτυπάει�ξανά�δυνα τά.� Δυνατά,�όχι� μόνο�

εξυπηρετώντας� τα� εκατομμύρια� των� Αθηναίων�

αλλά�και�ένα�μεγάλο�αριθμό�τουριστών�ετησίως.�

Στα�σχέδιά�μας�στο�άμεσο�μέλλον�είναι�η�δημι�
ουργ ία� μιας� εφαρμογής� (app lication)� η� οποία�

πέρα� από� πληροφορίες� που� θα� αφορούν� σ τα�

δρομολόγια ,�τις�χρονοαποστάσεις�και�το�συγκοι�

νωνιακό�έργο�της�εταιρείας,�θα�τροφοδοτεί�τους�

χρήστες� κα ι� με� άλλες � χρηστικές � πληροφορίες�

γ ια�τη�μετακίνησή�τους �εντός�του�αστικού� ιστού.�

Θέλουμε�η�εφαρμογή�να�παρουσιάζει �μια �μικρή�
ε ικονική� περιήγηση� σε� μνημεία� και� αξιοθέα τα�

της� Αττικής ,� προτάσεις � πολιτιστικού� και� τουρι�

στικού� ενδιαφέροντος� και� να� αποτελέσει� έναν�

συγκοινωνιακό�και �τουριστ ικό �οδηγό�της� πόλης.�

Μέσω�τ ης�εφαρμογής�θα�μπορεί�ο�καθημερινός�

επιβάτης�να�ενημερωθεί�άμεσα�για�όποιες�αλλα�
γές�σε�δρομολόγια�και�να�προγραμματ ίσει�καλύ�

τερα�την�ημέρα�του,�ενώ�οι�τουρίστες�της�Αθήνας�

θα�έχουν�ένα�μ ίνι� οδηγό�πόλης,�αν τάξιο�άλλων�

μεγάλων� πόλεων� της�Ευρώπης.� Παράλληλα ,� η�

δημι ουργία� του�app lication�και �η�συλλογή �μεγά�

λου�όγκου�δεδομένων�θα�μας�δώσει�την�δυνατό�

τητα�να�εφοδιάσουμε�με�αυτά�τα�δεδομένα�start�
up�εταιρείες�και�να�βοηθήσουμε� την� σύγχρονη�

επιχειρηματικότητα.

Έρχεστε�καθημερι νά�σε�επαφή�με�τους�δημάρ�
χους�της�Αττικής.�Ποια�είναι�τα�κύρια�αιτήματα�

τους�για�τις�σταθερές�συγκοινων ίες� στις�περι�

οχές�τους;�Συγκεκριμένα� για�τους�δήμους�της�

Ανατολικής� Αττικής,� ποια� τα� αι τήματα� αλλά�

και�η�δυνατότητα�ικανοποίησής�τους;

Το� επόμενο� διάστημα� θα� ολοκληρώσω� τ ις�συ�

ναντήσεις�μου� με�τ ους �δημάρχους� του�δικτύου�

μας,� οι� οποίες� λόγω�της� κρίσης� της� πανδημίας�

καθυστέρησαν� και� θα� έχω� μια� ολοκληρωμένη�

άποψη� των� αιτημάτων. �Ξέρετε,�δεν�μπορούν� να�

διαφέρουν�και�τόσο�πολύ�τα�αιτήματα.�Πράγματα�
όπως� η� πύκ νωση� των� δρομολογίων,� ο� εκσυ γ�

χρονισμός�του� τροχαίου�υλικού�κα ι�η� αντιμετώ�

πιση �φθορών�θα�είναι�πάντ α�στην�ατζέντα. �Αυτό�

που�έχουμε�καταφέρει�είνα ι�να�υπάρχε ι�μια�ανοι�

χτή� γραμμή� μεταξύ� των�Δήμων� κα ι�της� ΣΤΑ.ΣΥ�

γ ια�κάθε�είδους�αίτημα.�Τώρα�σε�ότι�αφορά�τους�

Δήμους�της�Ανατολικής�Ατ τικής,�αυτοί�εξυπηρε�
τούνται�κυρίως�από�τον�Προαστιακό�και�τα�Λεω �

φορεία.� Αίτημα� τους�είναι� η�σύνδεση� των�περι�

οχών� τους�με�μέσο �σταθερής� τροχιάς.�Γνωρίζω�

ότι�το �υπουργείο �έχει�πλήρη�εικόνα�των�συγκοι �

νωνιακών�αναγκών�όλων�των�περι οχών�και�όλες�
οι� αποφάσε ις� κινούντα ι� προς� την� ικανοποίηση�

αυτών�των�αναγκών.�

Η�ΣΤΑ.ΣΥ�έχει� δείξει�σ το� παρελθόν�το�κοινω�
νικό�της�πρόσωπο.�Σχεδιάζετε�κάτι�σε�αυτό�το�

κομμάτι;

H�ΣΤΑ.ΣΥ�στο�κομμάτι�αυτό�θα�μπορούσε�να�έχει�

προσφέρει�περισσότερα .�Επ’�ουδενί,�δεν�λέω�ότι�
δεν�έχει�γίνε ι�το�παραμι κρό,�αλλά�το�μέγεθος�της�

εταιρεία ς� και� ο� ρόλος� που� διαδραματίζει� στην�

καθημερινότητα� των� πολιτών� της� Αθήνας� είναι�

δυσανάλογα � της� προσφοράς.� Πρόσφατα� δημι �

ουργήσαμε� και� πολύ� σύντ ομα � θα� υλοποιήσου�

με�μ ια�στρατηγική�ΕΚΕ� προσανατολισμένη�στον�
άνθρωπο�και�τον�πολιτισμό,�αναπτύσσοντας�δ ια�

φορετικές�δραστηρ ιότητες�στο�πλα ίσιο�εταιρικής�

δέσμευσης� και� κοινωνικής� σχέσης� με�το� κοινό�

μας.� Έχουμε�ήδη�συνάψει� συνεργασίες�με�πολ�

λούς� δημόσιους� και� ιδιωτ ικούς� φορείς� καθώς�

και� κοινωνικά� Ιδρύματα� για� να� τρέξουν� σχετι�
κές�καμπάνιες.� Η�κάθε�επικοινωνιακή�δράση�θα�

επικεντρωθεί�σ τους�πολίτες�κα ι�με�έναν�σαφώς�

καθορισμένο� στόχο:�«Οι� αδιαμφισβήτητοι� πρω�

ταγωνιστές� της� ΣΤΑΣΥ� είναι� οι� επιβάτες � της».�

Στην�εποχή�που�ζούμε�τα� soc��l�med��� και�οι�

ψηφιακές� πλατφόρμες� αποτελούν� εργαλείο�

για�κάθε�εταιρεία�όσο�αφορά� την�επικοι νωνία�

των�εταιρειών�με�τους�πελάτες�τους�αλλά�και�
τον� υπόλοιπο� κόσμο.� Η� ΣΤΑ.ΣΥ�φαίνεται� να�

απέχει.� Πως�το� εξηγείτε�αυτό�και�τι�προτίθε�

στε�να�κάνετε;

Η�ΣΤΑ.ΣΥ�ε ίναι� αλήθεια�ότι� τώρα� δεν� συμβαδί�
ζει� με� την� digital� εποχή� που� ζούμε.�Η�ετ αιρεία�

συστάθηκε� στις� αρχές� της� δεκαετίας,� χρονικό�

διάστημα�που�τα�social �media�μόλις�είχαν�αρχί�

σει�να�ανθούν.�Την�εποχή�εκείνη�καταλαβαίνετε�

πως,�λόγω�και�της�κρ ίσης,�η �νεοσύσ τατη�ετ αιρεία�

επικεντρώθηκε� στο�καθαρά� συγκο ινωνιακό�της�
έργο�και�στα�προβλήματα�που�ε ίχε�φέρει�η�οικο�

νομική�κατάσταση.�Τώρα�έχουν�ωριμάσει�οι�συ ν�

θήκες�έτ σι�ώστε,�έσ τω�και�λίγο �καθυστερημένα,�

να�δημιουργήσουμε�αλλά�και�να�χειριστούμε� τα�

social�media�προς�όφελος�των�επιβατών.�Κοιτά�

με�τις�επιλογές,�αναζητούμε�την�καλύτ ερη�φόρ�
μουλα�και�σ το�άμεσο�μέλλον�θα�προχωρήσουμε�

σ τη� δημιουργία� τους.� Είναι�σημαντικό� για �εμάς�

να� αποκτήσουμε� μια� πιο� άμεση� και� σύγχρονη�

δίοδο �επικοινωνίας� με� το�επιβατικό�κο ινό�και� τα�

social�media� είναι�πολύτιμο�εργαλείο.�Μας� εν�

διαφέρει� η� άποψη� και� ο�τρόπος�που� βλέπει� τα�
πράγματα�το�κοινό�και�τα�social�media�δίνουν�την�

ευκαιρία�να�επικοινωνήσεις �με�ηλικιακές�ομάδες�

που�δύσκολα�προσεγγί ζεις �αλλιώς.�Είναι�επίσης�

σ το� τελικό� στάδιο� σχεδίασης� το� νέο� λογότυπο�

της� εταιρείας� καθώς� και� η� ανανέωση� του� s ite�

μας.� Εφαρμόζουμε� μια� συνολική � σ τρατηγική�
αλλαγής�της�εικόνας�της�εταιρείας�και�θέλουμε�

αυτή�να� αποκτήσει�ουσ ιαστική�παρουσία�σε�όλο�

το�φάσμα �των�ψηφιακών�μέσων.�Η�ΣΤΑ.ΣΥ�είναι�

ένα�brand�name�και �ως �τέτοιο�πρέπει�να�το�αντι�

μετωπίζουμε.�Το�2020� ένας�τέτοιος�οργαν ισμός�

ε ίναι�απαρα ίτητο �να�έχε ι�παρουσία�και �πρόσωπο�
στα�μέσα�κοινωνικής�δικτύωσης.

Είδαμε� στην� ανακοίνωση� των�νέων� συρμών�

του� τραμ�ότ ι�το�χρώμα� των�συρμών� επελέγη�
από�το�κοινό.�Σκέφτεστε�να�εμπλέξετε�το�κοι�

νό�σε�μελλοντικές�αποφάσεις;�Τι�σημαίνει�για�

εσάς�αυτό;

Οι�25 �νέοι�συρμο ί�που�θα�παραλάβουμε�μέχρι�το�

τέλος�Μαΐου�2021�θα�είναι� πορτοκαλί�και�η �επι�

λογή �του�χρώματος�προέκυψε�από�ψηφοφορία�

του� κοινού.� Η� αλληλεπίδραση� με� το� επιβατικό�
κοινό�είναι�κάτι�που�επιζητούμε�και�η�επιλογή�του�

χρώματος�των�συρμών�είναι�μια �ωραία �αρχή.�Οι�

καθημερινές� με ταφορές� αποτελούν� μέρος� της�

ζωής �των�επιβατών�και�είναι�χαρά�μας�να�συμμε�

τέχουν�σ τις�αποφάσεις�όπου�είναι�εφικτό.�Συνε �
πώς�όπου�μπορούμε�να�εμπλέξουμε�τον�κόσμο,�

ώστε �να�αισθάνεται�οικεία�και�ευχάριστ α�στις�δι�

αδρομές �του,�θα�το�κάνουμε.�Προφανώς�και�στο�

μέλλον,�παράλληλα� και �με� την�δημιουργία� των�

social�media�της�ετα ιρείας,�θα �ζητ ήσουμε�ξανά�
από� το�κοινό�να� συμμετέχει�όχι�μόνο� εκφράζο�

ντας� την� άποψη�του�αλλά�κα ι�συμμετέχοντας�σ ε�

άλλες� δραστηριότητες.�Η�α ίσθηση �του�να� συμ�

μετέχεις� στην� διαμόρφωση�του� περιβάλλοντος�
και�της�κουλτούρας�που� το� περιβάλ λει �είναι�ση�

μαντική.

Υποθετικά�μιλώντας�είμαστε�στο�2024,�στο�τέ�

λος�της�θητείας�σας�ως�Πρόεδρος�της�ΣΤΑ.ΣΥ.�

Κοιτώντας�πίσω�τι�θα�θέλατε�να�έχετε�αφήσει�

ως�έργο;

Έχουν� περάσει� μόλις�5�μήνες�από� την� τοποθέ�

τηση� μου,� βιάζεστε� να� τελειώσει�η� θητεία �μου;�

(γέλια ).�

Από�την�πρώτη�σ τιγμή�που�ασχολήθηκα�με�τα�κοι�

νά�εδώ�και�25�χρόνια,�σ τόχος�μου�ήταν�κα ι�είναι�

να�προσπαθώ�να�αλλάζω�έστω�και �λίγο�προς� το�

καλύτερο� την�καθημερινότητα� των� συμπολιτών�
μου.� Τώρα�αναφορικά�με�την�ΣΤΑ.ΣΥ,� αυτό�που�

θα�ήθελα �να �έχω�καταφέρε ι�με�την�ολοκλήρωση�

της�θητείας�μου,�είναι�να�φτάσουμε�στο�σημείο�

ως�εταιρεία�να�πραγματοποιούμε�το�συ γκοινωνι�
ακό�μας� έργο�προσφέροντας�σταθερή�ποιότητα�

υπηρεσιών,� να�ε ισάγουμε�νέες�τεχνολογίες�και�

υπηρεσίες�σ τον�πολίτη,�να�«ακούμε»�τις�ανάγκες�

του� επιβατικού�κοινού� και� γιατί�όχι�να� καταφέ �

ρουμε� ως� εταιρεία� να� αποτελούμε� σ τόχο� των�
νέων�στην�αγορά �εργασίας.�Με�την�καθοδήγηση�

του�Πρωθυπουργού�και�του�Υπουργού�προσπα �

θούμε�κα ι�θα�ξεπεράσουμε�προβλήματα�που�δη�

μιούργησαν� η� κακοδ ιαχείρηση� και� η�κ ρίση�των�
τελευ ταίων� ετών.� Κοιτώντας� πίσω� θα� ήθελα�να�

έχω� τιμήσει� τους� ανθρώπους� που� με� επέλεξαν�

και�να�έχω�συμβάλλει�σ το� να�αναγνωριστεί�και�

να�αναβαθμιστε ί�το�έργο�της�ετα ιρείας.�
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ΣΠΕΡΕΖη�ΒιΒη ΓΕΩΠΟνιαΣ,ιΧΘΥΟΛΟΓιαΣ�&�ΥΔατινΟΥ�ΠΕΡιΒαΛΛΟντΟΣ�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΘΕΣΣαΛιαΣ

τΟΥΡΟΥνιΔηΣ�νικΟΣ ΛΟΓιΣτικηΣ�&�ΧΡηΜατΟΟικΟνΟΜικηΣ�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΠΕΛΟΠΟννηΣΟΥ

τΟΥΡΟΥνιΔΟΥ�αναΣταΣια ΛΟΓιΣτικηΣ�&�ΧΡηΜατΟΟικΟνΟΜικηΣ�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΘΕΣΣαΛιαΣ

ΧιΩτηΣ�ΦιΛιΠΠΟΣ ΠαΡαΣτατικΩν�&�ΨηΦιακΩν�τΕΧνΩν�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΠΕΛΟΠΟννηΣΟΥ

αναΓνΩΣτΟΥ�νικΟΣ ΛΟΓιΣτικηΣ�&�ΧΡηΜατΟΟικΟνΟΜικηΣ�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΘΕΣΣαΛιαΣ

ΒΡΕττΟΥ�ΣιΣΣΥ ΠΟΛιτικηΣ�&�κΟινΩνικηΣ�ΠαιΔΕιαΣ�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΠΕΛΟΠΟννηΣΟΥ

ΓΕΡΟΘαναΣη�ΕΛΕνη κΟινΩνικηΣ�ανΘΡΩΠΟΛΟΓιαΣ�&�ιΣτΟΡιαΣ�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�αιΓαιΟΥ

Γκινι�ΜαΡα ΔιΟικηΣηΣ�ΕΠιΧΕιΡηΣΕΩν�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΘΕΣΣαΛιαΣ

ΓΡαΒια�ΣΥΛια ΣτατιΣτικηΣ�&�αναΛΟΓιΣτικΩν,ΧΡηΜατΟΟικΟνΟΜικΩν�ΜαΘηΜατικΩν�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�αιΓαιΟΥ

ΖΟΥνη�αΘηνα ΒιΒΛιΟΘηκΟνΟΜιαΣ,�αΡΧΕιΟνΟΜιαΣ�&�ΣΥΣτηΜατΩν�ΠΛηΡΟΦΟΡηΣηΣ�-�ΔιΕΘνΕΣ�Παν/ΜιΟ�ΕΛΛαΔΟΣ

καΜΒΥΣη�ΜαΡια ΠαΡαΣτατικΩν�&�ΨηΦιακΩν�τΕΧνΩν�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΠΕΛΟΠΟννηΣΟΥ

κΥΡιαΖηΣ�ΓΕΡαΣιΜΟΣ ΔιαΧΕιΡιΣηΣ�ΛιΜΕνΩν�&�ναΥτιΛιαΣ�-�ΕΘνικΟ�καΠΟΔιΣτΡιακΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�αΘηνΩν

ΒΓ ΔιαΧΕιΡιΣηΣ�ΛιΜΕνΩν�&�ναΥτιΛιαΣ�-�ΕΘνικΟ�καΠΟΔιΣτΡιακΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�αΘηνΩν

ΣιταΡιΔΟΥ�ΒιΟΛΕτα ΔιαΧΕιΡηΣηΣ�ΛιΜΕνΩν�&�ναΥτιΛιαΣ�-�ΕΘνικΟ�καΠΟΔιΣτΡιακΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�αΘηνΩν

ΦαΣΛιαι�ΜαΡΣιντΟ τΕΧνΟΛΟΓΩν�ΨηΦιακηΣ�ΒιΟΜηΧανιαΣ�-�ΕΘνικΟ�καΠΟΔιΣτΡιακΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�αΘηνΩν�

αΥΓΕνακηΣ�ΔηΜητΡηΣ ΓΕΩΠΟνιαΣ,�ιΧΘΥΟΛΟΓιαΣ�&�ΥΔατινΟΥ�ΠΕΡιΒαΛΛΟντΟΣ�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΘΕΣΣαΛιαΣ

ΒαΓιακακΟΥ�ΓΕΩΡΓια ΕΠιΣτηΜΩν�ΔιατΡΟΦηΣ�&�ΔιαιτΟΛΟΓιαΣ�-�ΕΛΛηνικΟ�ΜΕΣΟΓΕιακΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

ΒακΡινΟΣ�ανΔΡΕαΣ τΕΧνΟΛΟΓΩν�ΨηΦιακηΣ�ΒιΟΜηΧανιαΣ�-�ΕΘνικΟ�καΠΟΔιΣτΡιακΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�αΘηνΩν�

ΒΕΛηΣ�ΧΡηΣτΟΣ ηΛΕκτΡΟΛΟΓΩν�&�ηΛΕκτΡΟνικΩν�ΜηΧανικΩν�-�ΕΛΛηνικΟ�ΜΕΣΟΓΕιακΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

ΓκΟντΣαΡΟΒα�ΔηΜητΡα ΕΠιΣτηΜηΣ�ΖΩικηΣ�ΠαΡαΓΩΓηΣ�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΘΕΣΣαΛιαΣ

ΖαΦΕιΡαΣ�ΣταΥΡΟΣ ΕΠιΣτηΜηΣ�&�τΕΧνΟΛΟΓιαΣ�τΡΟΦιΜΩν�-� ιΟνιΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

ΘΕΟτΟκατΟΣ�ιαΣΩναΣ τΟΥΡιΣΜΟΥ�-� ιΟνιΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

κΩνΣτα�ΓΕΩΡΓια�-�ΜαΡια ΦιΛΟΣΟΦικΩν�&�κΟινΩνικΩν�ΣΠΟΥΔΩν�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�κΡητηΣ

τΡιανταΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ�ηΛιαΣ ΜΟΥΣικηΣ�τΕΧνΟΛΟΓιαΣ�&�ακΟΥΣτικηΣ�-�ΕΛΛηνικΟ�ΜΕΣΟΓΕιακΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

ΧατΖηΓΕΩΡΓιΟΥ�ΠΕτΡΟΣ ανΩτΕΡη�ΣΧΟΛη�τΟΥΡιΣτικηΣ�ΕκΠαιΔΕΥΣηΣ�ΡΟΔΟΥ

ΧΟΛιΔΟΥ�νικΟΛΕτα ΛΟΓιΣτικηΣ�&�ΧΡηΜατΟΟικΟνΟΜικηΣ�-�ΕΛΛηνικΟ�ΜΕΣΟΓΕιακΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

ΧΡιΣτΟΦΟΡατΟΣ�ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΠΟνιαΣ�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΠατΡΩν

αΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ�κΩΣταΣ ΔιΟικηΣηΣ�ΓΕΩΡΓικΩν�ΕΠιΧΕιΡηΣΕΩν�&�ΣΥΣτηΜατΩν�ΕΦΟΔιαΣΜΟΥ�-�ΓΕΩΠΟνικΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

κΩΣταΡα�ΜαΡιΛΕνα ΠΟιΜαντικηΣ�&�κΟινΩνικηΣ�ΘΕΟΛΟΓιαΣ�-�αΡιΣτΟτΕΛΕιΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΘΕΣΣαΛΟνικηΣ

ΠαντΕΛιΔηΣ�ΧΡηΣτΟΣ αΓΡΟτικηΣ�ΒιΟτΕΧνΟΛΟΓιαΣ�&�ΟινΟΛΟΓιαΣ�-�ΔιΕΘνΕΣ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΕΛΛαΔΟΣ

ΠαΠαΘαναΣιΟΥ�ΒαΓΓΕΛηΣ ΔιΟικηΣηΣ�ΓΕΩΡΓικΩν�ΕΠιΧΕιΡηΣΕΩν�&�ΣΥΣτηΜατΩν�ΕΦΟΔιαΣΜΟΥ�-�ΓΕΩΠΟνικΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

τΣΟΠανακηΣ�ΓιαννηΣ ΔιΟικηΣηΣ�ΓΕΩΡΓικΩν�ΕΠιΧΕιΡηΣΕΩν�&�ΣΥΣτηΜατΩν�ΕΦΟΔιαΣΜΟΥ�-�ΓΕΩΠΟνικΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

ΘαΛαΣΣινΟΣ�ΘΕΜηΣ ΔιΟικηΣηΣ�ΓΕΩΡΓικΩν�ΕΠιΧΕιΡηΣΕΩν�&�ΣΥΣτηΜατΩν�ΕΦΟΔιαΣΜΟΥ�-�ΓΕΩΠΟνικΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

ΖαΦΕιΡιαΔΟΥ�ΜαΡτιανα αΓΡΟτικηΣ�αναΠτΥΞηΣ�-�ΔηΜΟκΡιτΕιΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΘΡακηΣ

ΔηΜητΡιαΔΟΥ�ΜαΡια ΔιΟικηΣηΣ�ΕΠιΧΕιΡηΣΕΩν�&�ΟΡΓανιΣΜΩν�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΠΕΛΟΠΟννηΣΟΥ

καΡαΛη�ΜαΡια ΕΠιΣτηΜηΣ�&�τΕΧνΟΛΟΓιαΣ�τΡΟΦιΜΩν�-� ιΟνιΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

κΟΡΩνιΔη�ΜαΡκΕΛΛα ΠΕΡιΒαΛΛΟντΟΣ�-�ιΟνιΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ

ΧΟτΖα�(ΓκΟΛΕΜη)�κΩνΣταντινα ΟΡΓανΩΣηΣ�&�ΔιΟικηΣηΣ�ΕΠιΧΕιΡηΣΕΩν�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΔΥτικηΣ�ΜακΕΔΟνιαΣ

τΡιανταΦΥΛΛιΔΟΥ�ΛιΖα ΟΡΓανΩΣηΣ�&�ΔιΟικηΣηΣ�ΕΠιΧΕιΡηΣΕΩν�-ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΔΥτικηΣ�ΜακΕΔΟνιαΣ

ΠαΛαιΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ�ΓιΩΡΓΟΣ ΨηΦιακΩν�τΕΧνΩν�&�κινηΜατΟΓΡαΦΟΥ�-�ΕΘνικΟ�καΠΟΔιΣτΡιακΟ�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�αΘηνΩν

τΟΖαι�ΕΡΜηΣ ΛΟΓιΣτικηΣ�&�ΧΡηΜατΟΟικΟνΟΜικηΣ�-�ΠανΕΠιΣτηΜιΟ�ΔΥτικηΣ�ΜακΕΔΟνιαΣ

Και φέτος πρώτοι  
σε επιτυχόντες στην πόλη µας



18 «Η Φωνή» της Ανατο λικης Αττ ικής

Ένα� χρόνο� μετά� την� έναρξη� της� αυτοδιοικη�

τ ικής� περιόδου� 2019-2023� πιστεύετε� ότι� τα�

πράγματα�για�την�Αττική�και�ιδιαίτερα�για�την�

Ανατολική�Αττ ική�κινούνται�στη�σωστή�κατεύ�

θυνση;

Δυστυχώς,�η�περίοδος� που� αναφέρεστε� σε� με�

γάλο�βαθμό�συμπίπ τει�με�την�εξάπλωση�της�παν�

δημίας�και� τις� προσαρμογές �στις� επιλογές ,�που�

αυτή�απαιτεί.�Αυτό�σημαίνει�ότι�εύλογα�και�δικα ι�

ολογημένα�έχουν�αλλάξει�οι�προτεραιότητες�κα ι�
κορυφαία�έχει �τεθεί� η�προστασία �της�Δημόσιας�

Υγείας�και�της�ανθρώπινης�ζωής.�Είναι�ενθαρρυ�

ντικό �ότι�από�πλευράς�Περιφέρειας�Αττικής�έχει�

γ ίνει�σημαντική�προσπάθεια�να�ληφθούν�τα�απα�

ραίτητα�μέτρα� για� την� προσ τασία� της �Δημόσιας�

Υγείας�ιδιαίτερα�στα�λιμάνια�–�πύλες�ε ισόδου�της�
Αττικής,� τους� δειγματοληπτ ικούς� ελέγχους,� τις�

δομές �Υγείας�και�Κοινωνικής�Προστασ ίας.�Για�την�

Ανατολική�Αττική,�η �εικόνα�δεν�ε ίναι� άσχημη�με�

δεδομένο�ότι�λόγω�και�των�πανέμορφων�παραλι�

ών�που�διαθέτε ι�στους�εννέα�από�τους�δεκατρείς�

δήμους� της,� δέχεται� πληθώρα� επισκεπτών� κα ι�

τουριστών�καθ΄�όλη�τη�διάρκεια�του�καλοκαιριού.

Οι� παραπάνω�λόγοι� καθιστούν�ζωτική ς�σημασί�

ας� για�την�περ ιοχή,� την �κατασκευή�ενός� Νοσο�

κομειακού �συγκροτήματος� που� θα�καλύπτει� τις�

ανάγκες� των� κατοίκων� και� των� επισκεπτών� της�
Ανατολική ς� Αττικής.� Ζή τημα� το� οποίο� αποτελεί�

πάγιο�αίτημα�μας�και�το �διεκδικούμε�δ ιαχρονικά�

ανεξαρτήτως�κοινοβουλευτικών� και�αυτοδιοικη�

τικών�κυβερνήσεων.

Είστε� κάτοικος� της� περιοχής.� Θα� μπορούσε�

η�Ανατολική�Αττική�με�αφορμή� το�παραπάνω�

σχόλιο�σας�να�μετατραπεί�σε�πόλο�τουριστικής�

έλξης;

Δεν� θέλει � και� ερώτημα.� Αν� σκεφτεί� κανείς� ό τι�

ως� γεωγραφικό� κα ι�κοινωνικό�διαμέρ ισμα�η�Ατ�

τική�συνδυάζε ι�την�πρωτεύουσα� της�χώρας,�την�

οικονομική� δραστηριότητα,� τον� φυσικό� πλούτο�

των� παραλίων� και� των� ορεινών� περιο χών� είνα ι�
σχεδόν�μοναδ ική�περίπτωση.�Η�Ανατολική�Αττική�

αποτελεί�α κόμα�πιο�ιδιαίτερη�περ ίπτωση.�Θα�σας�

εκμυστηρευτώ� κάτι.� Εξαιτί ας� επαγγελματικών�

υποχρεώσεων�και�των�ιδιαίτερων�συνθηκών�του�

κορωνοϊού�φέτος�δεν�κατάφερα� να�φύγω�εκτός�

Αθηνών.�Οι�ομορφιές,�που�ε ίδα� και�ανακάλυψα�

ήταν� ασύλ ληπτες.� Θα�μπορούσε� να� αποτελέσει�

προορισμό � ακόμα� και� ενδο-αττικού� τ ουρισμού.�
Και�όλα� αυτά� σε� απόσταση� μικρότερη� της� μιας�

ώρας�από�το�κέντρο�της�Αθήνας�κα ι�δίπλα�σ το�αε�

ροδρόμιο.�Αυτό�το�σ τοίχημα�δεν�πρέπει�να�χαθεί.�

Οφείλει�η�Περιφέρεια�να�διατηρήσει�την�Ανατο �
λική�Αττική�στην�πρώτη�θέση�του�ενδιαφέροντος�

ως�προς�αυτήν�την�παράμετρο,�πάντα�σε�συνδυα�

σμό�με�την�προστασία�του�φυσικού�πλούτου,�του �

πολιτιστικού�αποτυπώματος�και�των�υπηρεσιών,�
που�παρέχει.

Ποια� παραμένουν� τα�μεγάλα�προβλήματα�της�

Ανατολικής�Αττικής;

Κοιτάξτε.�Τα�προβλήματα�δεν�είνα ι�εύκολο�να�κα�
τηγορ ιοπο ιηθούν� ως� ενιαία.� Κάθε� Δήμος,� κάθε�

περιοχή� έχει�τα �δικά� της.� Προφανώς� και�υπάρ�

χουν� κοινά� προβλήματα �αλλά�έχει�σημασία� κα ι�

πως�α ντιμετωπίζοντ αι�ανά�περιοχή.�Αν�θέλετε�τη �
γνώμη�μου,�θεωρώ�ότι�παραμένουν,�η�δ ιαχε ίριση�

των�απορριμμάτων� (όπως�και�σε�όλη�την�Ατ τική),�

η� διαχείριση� των� λυμάτων� και� φυσικά�μετ ά� τις �

επαναλαμβανόμενες� τραγωδ ίες� στην� Μάνδρα�
και�στο�Μάτι�να�επικεντρωθούμε�σε�θέματα�Πολι�

τικής�Προστασίας.

Θα�θέλατε� να� μας� αναλύσετε� σε� ποιο� στάδιο�

βρισκόμαστε�ως� προς� την�διαχείριση�των� λυ�

μάτων;

Παρά�τις�σημαν τικές�προσπάθειες�για�να�προω�

θηθούν� λύσεις�τα�προηγούμενα�χρόνια�σε�συν�

δυασμό�με �στενευμένες�κινήσεις�από�την�Τοπική �

Αυτοδιοίκηση,�είναι�ένα�μεγάλο�σ τοίχημα�με�δε�
δομένο�ότι �ζούμε�στο�2020�στην�Περιφέρεια ,�που�

βρίσκεται� η�πρωτεύουσα� μιας� ευρωπαϊκής� χώ �

ρας.�Συνεπώς,�δεν�μπορούμε�να�έχουμε�αυτ ή�την�

τριτοκοσμική�εικόνα.�Και�δεν�μπορεί�μόνιμα�οι�δι �
αφωνίες�που�προκύπτουν�με�κίνητρο�τα�προσω�

πικά�συμφέροντα�να �κωλυσιεργούν�τα�έργα .�Κα ι�

μην�ξ εχνάμε� ότι� στις� εποχές �που�ζούμε,� πολλά �

νοικοκυριά�με�τ ην�ο ικονομική�πίεσ η�που�υπάρχε ι�
αναγκάζονται�να�ξοδεύουν�έως�1.000�ευρώ�τον�

χρόνο�για�το�άδειασμα�ενός�βόθρου.

Και� έχεις� και� αυτούς� τους� ασυνείδητους,� που�
εκκενώνουν� τους� βόθρους� (ιδίως� όταν� βρέχε ι)�

σ τους � δρόμους.� Μεγάλη� η� επιβάρυνση� στον�

υδροφόρο�ορίζοντα.

Το�συγκεκριμένο�αποτελεί�ένα�πολυπαραγοντικό �

πρόβλημα�που�αφορά�την�Υγεία,� την� Οικονομία �

και� το�Περιβάλλον� και� πρέπε ι�να�λυθεί.� Η� λύση �

ε ίναι�μία.�Αποχέτευσή�τώρα!

Υπάρχει�κάποια�εξέλιξη�στον�τομέα�της�Πολιτι�
κής�Προστασίας;

Ως� Πρόεδρος� της� επιτροπής� καταλληλόλητας�

των�κ τιρίων� της�Περιφέρειας,� είμαστε� στην�ευ �
χάριστη�θέση�να�σας�ανακοινώσουμε�ό τι�είμαστε�

πολύ� κοντά�στη�λειτουργία�υπερσύγχρονων�κτι �

ριακών�εγκαταστάσεων,� τα�οποία�θα�στεγάσουν �

αυτόνομα�τ ην�Πολιτική�Προστασία�και�θα�διευκο �

λύνουν�τα�στελέχη�της�να �ενεργούν�με�ταχύτητα �

κα ι�αποτελεσματικότητα.

Παρ�όλα�αυτά�η�δημιουργία�αντιπυρικών�ζωνών, �

η�ορθή�χρήση� των�ε ιδοποιήσεων� από� το� 112,�η �

υπογε ιοποίηση� των� καλωδίων� ρεύματος�κα ι� τη�

λεφωνίας�κ.ο.κ.�με� την�λειτουργική�και�οικονο�

μική�βοήθεια�της�Κυβέρνησης�μπορούν�αν� συμ �

βάλλουν�ώστε� να� μην� ξαναζ ήσουμε� παρόμοιες �

τραγωδίες� όπως� αυτές� στην� Μάνδρα� και� στο �

Μάτι.

Πρόσφατα� εκλεγήκατε� Αντιπρόεδρος� στο�ΔΣ�

του�ΕΔΣΝΑ�με� στήριξη�από�το�σύνολο�σχεδόν�

των�Δημάρχων�και � των�Περιφερειακών� Συμ�

βούλων� της� Αττικής.�Ποια� είναι� η� στόχευση�

όσον�αφορά�τη�διαχείριση�των�απορριμμάτων�

στη�Αττική;

Όλες� οι� ενέργε ιες� και� οι� δράσεις� που�πραγμα�

τοποιούντα ι�από�τον�ΕΔΣΝΑ�έχουν�ένα�και�μόνο �

σκοπό:�Να�σ ταματήσουμε�να�θάβουμε�τα�σκουπί �

δια�της�Αττικής!

Για�να� το�πετύχουμε� αυτό�στοχεύουμε,�σταδιακά �

αλλά� με� γοργά� βήματα,� να� καταργήσουμε� τον�

πράσινο�κάδο�και�να�δημιουργήσουμε�πολλαπλά �

ρεύματα�υλ ικών�από�διαλογή�στην�πηγή.

Η�αρχή�έχε ι�γίνει�ήδη �με�τ ην�προσθήκη�των�καφέ�

κάδων� για� την� εναπόθεση�βι οαποβλήτων,� πέρα �

των�ήδη�υπαρχόντων�πράσινων�για�τα� απορρίμ �

ματά�και�μπλε�για�το�σύνολο�των�ανακυκλώσιμων�

υλικών.�Για �να�λειτουργεί�απρόσκοπτα� η�συλλο �

γή �και� η�αποκομιδή�τους ,� έχουμε�ήδη� διαθέσει�

σ τους � Δήμους� πάνω� από� 70� απορριμματοφόρα�

με� τελικό�στόχο� τα� 200.� Αντίσ τοιχα�είμαστε�στη �

διαδικασία� διάθεσης� άνω� των� 10.000� καφέ�κά �

δων�σ τους�Δήμους�τ ης�Ατ τικής.

Παράλληλα � είμαστε� ήδη� στην� διαδικασία� ανα�

μόρφωσης� του� περιφερειακού�σχεδιασμού� δια �

χε ίρισης�αποβλήτων�(Π.Ε.Σ.Δ.Α.),� όπου�θέτουμε�

ρεαλιστικούς�στόχους�ανακύκλωσης�κα ι�επ ιδιώ �
κουμε�να�αυξήσουμε�τη�συμμετοχή�του �ιδιωτικού�

τομέα.

Ταυτόχρονα�δημιουργήσαμε� γραφείο�υποσ τήρι�

ξης�(helpdesk)�και�προσφέραμε�ένα�εκατομμύριο �

κα ι�τετρακόσιες�χιλιάδες�ευρώ�για�να�εν ισχύσου�

με�τα�τοπικά�σχέδια�διαχε ίρισης�αποβλήτων.

Τέλος� σχεδιάζουμε� χίλιες�γωνιές� ανακύκλωσής�

κα ι�ευαισθητοποιούμε�τους�πολίτες�μέσα�από�τη �

λε ιτουργία� εξήντα�κινητών�σημείων�ανακύκλω�

σης.

Κλείνοντας,�ποιες� άλλες� δράσεις� οραματίζε�

στε�για�την�προστασία�του�περιβάλλοντος�;

Η� πρόθεση� μου� είναι� να� ερ γαστούμε� ώστ ε� να �

αποκατασταθούν�οι� πληγές�που�έχει�υποστεί� το �

περιβάλλον�της �Αττικής!�Είτε�από�παράνομη�ενα�

πόθεση�απορριμμάτων,� ε ίτε� από� φυσικές� κατα �
στροφές�εί τε�από�δολιοφθορές.

Οι� χώροι� αυτοί� πρέπει� να� παραδοθούν� σ τους�

πολίτες�της �Αττικής�καθαροί,�υγιείς �και�αποκατε�

στημένοι.

Γιατί�σε�αυτούς�ανήκουν!!!

Εύχομαι�καλή�επ ιτυχία�κα ι�μακροζωία�στο�έν τυπο �

σας!� Χρειαζόμαστε� δημοκρατ ικές� και� αμερόλη�

πτες�φωνές�στο�δημόσιο�βίο.

Σας�ευχαριστούμε�θερμά�για�την�παραχώρηση�

της�συνέντευξής�σας�στο�πρώτο�μας�τεύχος.

Ένας και µόνο σκοπός: Να σταµατήσουµε  
να θάβουµε τα σκουπίδια της Αττικής!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Επιμέλεια:�Άρτεμις�Γκούρλια

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΕΡΟΣ 
Αντιπρόεδρος ∆Σ Ε∆ΣΝΑ, Περιφερειακός Σύµβουλος Ανατ. Αττικής



Πες...

Κούφαλης
Αλεύρι...

Ένα�μαγαζί�στο�Κόκκινο�Μύλο��

με�πολύ�όρεξη�και�με�μεγάλη�εμπειρία��

με�συνταγές�από�τις�παλιότερες�γενιές��

που�μπορεί�και�κάνει�την�διαφορά!

Στο�“ΠΕΣ�ΑΛΕΎΡΙ�ΚΟΥΦΑΛΗΣ”�

�μπορείς�να�βρεις�τα�πάντα...�

Για�τις�πιο�μικρές�ηλικίες�μέχρι�και�τις�μεγαλύτερες!�

Ξεκινάς�με�τον�μυρωδάτο�καφέ�και�τα�πρωινά�εδέσματα�του,��

συνεχίζεις�στη�μεγάλη�ποικιλία�ψωμιών�που�υπάρχει��

και�καταλήγεις�στις�γλυκές�απολαύσεις�του...�

Ευχαριστούμε�για�την�προτίμηση�σας��

εδώ�και�4�χρόνια�που�μας�στηρίζεται��

και�μας�αγαπάτε!
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Κ
αλοκαίρι�1976,�χρονιά�αμερικανικών�εκλο�

γών�και�τότε ,�όταν�η� χώρα�μας�είχε�βρεθεί�

κα ι�πάλι�στα�πρόθυρα�πολέμου�με�την�Τουρ�

κία �με�αφορμή�την�έξοδο� του�τουρκ ικού�σεισμο�

γραφικού�πλοίου�Σισμίκ� (πρώην�Χόρα)� στην�ελ�

ληνική� υφαλοκρηπίδ α� του � ανατολικού� Αιγαίου.�

Η�αντίδραση�της� τότε�κυβέρνησης�Κωνσταντίνου�

Καραμανλή� υπήρξε� πολύ� έντονη�κυρίως� με�δι�

πλωματ ικά�και�νομικά �(προσφυγή�στο�Συμβούλιο�

Ασφαλείας� του� ΟΗΕ� και� μονομερής� προσφυγή�

ασφαλιστικών� μέτρων� στο� Διεθνές� Δικαστήριο�

της �Χάγης)� αλλά �και� στρατιωτικά�μέσα� (έξοδος�

του�στόλου� στο�Α ιγαίο),�η�δε�αντιπολίτευση,� κυ�

ρίως�από�το� τότε�κόμμα�της�ελάσσονος�αντιπ ολί�

τευσης� ΠΑΣΟΚ,� υπερθεμάτιζε� με�ακραίες� ια χές�

(«βυθίσατε�το�Χόρα»).

Τότ ε� στην� προεδρία� των� ΗΠΑ� βρισκόταν� ο� Ρε�

πουμπλικανό �Τζέραλντ�Φορντ,� λίγοι� θα �τον� θυ�

μούντα ι�λόγω�της�βραχύβιας�θητείας�του.�Αυτόν�

που � θυμόμαστε� σίγουρα� είναι� ο�Υπουργός� των�

Εξωτερικών� Χένρι� Κίσινγκερ� ο� οποίος� υπήρξε�

Σύμβουλος� Εθνικής� Ασφαλείας� και� Υπουργός�

Εξωτερικών�του� Προέδρου�Νίξον�και�έπαιξε�κα�

θοριστικό�ρόλο�σ την�εισβολή�των�Τούρκων�στην�

Κύπρο,�η�δε�πολι τική�τ ου�χαρακτηριζόταν�από�την�

ελληνική�και�ελληνοκυπρ ιακή�πλευρά�ιδιαίτερα�

φιλοτουρκική.� Αντίπαλος� του� Προέδρου�Φορντ�

στις�αμερικανικές�εκλογές� από�το� Δημοκρατικό�

κόμμα� ήταν� ένας� νέος� και� ανερχόμενος� πολιτι�

κός,� κυβερνήτης � της � Πολιτείας� της� Τζόρτζια,� ο�

Τζίμυ� Κάρτερ,� ο� οποίος� υποσχόταν� την� ταχεία�

επ ίλυση� του� Κυπριακού� με� άμεση� αποχώρηση�

των� τουρκικών� στρατευμάτων� από� την� Κύπρο.�

Ο�Κάρτ ερ�εξελέγη�κα ι�μάλιστα�πανηγυρικά�σ τις�

εκ λογές� του�Νοεμβρ ίου�1976.�Στην�Κύπρο�ήχη�

σαν� οι� καμπάνες� χαρμόσυνα� όχι� μόνο� για� την�

εκ λογή�του�Κάρτερ�αλλά�και�για�την�απομάκρυν�

ση� του�Κίσινγκερ�από�την�ηγεσ ία�του�Στέητ�Ντη�

πάρτμεντ,�ο ι� Τούρκοι�δεν�έφυγαν� βεβαίως�από�

την�Κύπρο,�το�Κυπριακό�παραμένει� ακόμα�άλυτο�

μέχρι�και�σήμερα,�οι�ΗΠΑ�δεν�«τράβηξαν�το�αυτί»�

της �Τουρκίας�για�τις�παράνομες �διεκδικήσεις�της�

στο�Αιγαίο�και�η�κατακλείδα,�η�Διοίκηση�Κάρτερ�

ήρε�λίγα�χρόνια�αργότερα,�παρά�τις �αντιδράσεις�

του�Κογκρέσου,� το�εμπάργκο�όπλων�στην�Τουρ�

κία �που �είχε� επιβάλει �η�Δ ιοίκηση�Φορντ�ως� κύ�

ρωση�γ ια�την�εισβολή�στην�Κύπρο.

Καλοκαίρι�2020, �η�ισ τορία�επαναλαμβάνεται;�Αν�

δούμε�γεγονότα�και�πρωταγωνιστές�θα� παρατη�

ρήσουμε� τηρουμένων� των� αναλογιών� μεγάλες�

ομο ιότητες.� Χρονιά� αμερικανικών� εκλογών� και�

η�φετινή,�οι�Τούρκοι�αμφισβητούν�έμπρακτα�την�

ελληνική�υφαλοκρηπίδα,�αυτή�την�φορά�όχι�μόνο�

του�Αιγαίου�αλλά�και� της� νότιας�Κρήτης �και� του�

Καστελόριζου,�έχουν�βγάλει�το�Ορούτς�Ρέις �για�

αυτή� την� αποστολή,� ιαχές� πολέμου� ακούγονται�

από�ορισμένους�κύκλους� ένθεν�και�εκείθεν� του�

Αιγαίου �με�τ ην�τουρκική�πλευρά�να�είνα ι�σαφώς�

πιο� επιθετική ,�και�την� ελληνική�πλευρά� υπό� την�

ηγεσία�του�Κυριάκου�Μητσοτάκη�πολύ�προσεκτι�

κή�δ ιπλωματ ικά�αλλά�και�αποφασιστική�επιχειρη�

σιακά,�όπου�η�προσφυγή�στο�Διεθνές�Δικαστήριο�

της �Χάγης�βρίσκεται�κα ι�πάλι�στο�προσκήνιο,�μόνο�

που �αυτ ή�την�φορά�η�χώρα�μας�είνα ι�κα τά�πολύ�

ισχυρότερη�τόσο�διπλωματικά�ως�πλήρες �κράτος�

μέλος�της�ΕΕ�από�το�1981,�όσο�και� στρατιωτικά.�

Στην�προεδρ ία�των�ΗΠΑ�βρ ίσκεται�π άλι�ένας�Ρε�

πουμπλικανός�Πρόεδρος,�ιδιόρρυθμος�και�απρό�

βλεπτος,�ο�Ντόναλντ�Τραμπ,�ο� οποίος�τηρουμέ�

νων�πάντα�των�αναλογιών�φαίνεται�να�πα ίζει� τον�

ρόλο�του�Χένρυ�Κισινγκερ�στον�«φιλοτουρκισμό»�

του�όχι� για�λόγους�γεωπολιτικούς�και�γεωστρα�

τηγ ικούς � αλλά� για� προσωπικούς� οικονομικούς,�

φερόμενος�να�κάνει�«μπίζνες»�προσωπικά�με� τον�

Τούρκο� Πρόεδρο � Ρετζέπ� Ταγίπ� Ερντογάν� μέσω�

των�γαμπρών�τους.�Στην�αντίπερα�όχθη� των�Δη�

μοκρατι κών,� την� προεδρία� Τραμπ� αμφισβητεί�

αυτή� την� φορά�όχι� ένας� νέος� και� ανερχόμενος�

αλλά�ένας� βετεράνος �πολιτικός,� στην�δύση� της�

πολιτική ς�του �καριέρας,�ο�Τ ζον�Μπάιντεν,�πρώην�

Αντιπρόεδρος� στην� κυβέρνηση�Μπαράκ� Ομπά�

μα� και� επί� σειρά� δεκαετιών� Γερουσιασ τής� του�

Ντέλαγουερ,� φλογερός�φιλέλληνας� καθόλη� την�

διάρκεια� της�πολιτική ς�του� διαδρομής,� υποστη�

ριζόμενος�σταθερά�από�μεγάλο�μέρος�του�ελλη�

νοαμερικανικού� λόμπι� με� συχνές� παρεμβάσεις�

υπέρ�των�ελληνικών�και�ελληνοκυπριακών�θέσε�

ων�καθ’�όλη�τ ην�δ ιάρκεια�της�θητείας�του�στο�Κο�

γκρ έσο� και� ανήκων�σ το� κλίμα� Έντουραν τ�(Τεντ)�

Κένεντι.�Οι�δημοσκοπήσεις�δείχνουν�επικράτηση�

του�Μπάιντεν�έναντι�του�Τραμπ�σ τις�επερχόμενες�

εκλογές� του�Νοεμβρίου.�Θα�δούμε� αλλαγή�σ τις�

αμερικανικές� θέσ εις�σ τα� εθνικά�μας� θέματα� με�

ενδεχόμενη�εκλογή�Μπάιντεν� στην� προεδρία�ή�

θα� ζήσουμε�ανάλογη� απογοήτευση�όπως�με�την�

εκλογή�Κάρτερ�44�χρόνια�νωρίτερα;

Η� διεθνής�πολιτική�και� πολύ�περισσότερο� αυτή�

των� ΗΠΑ� ασκείται� όχι� με� συναισθηματισμούς,�

αναγνώριση � των� δικαίων� μιας� χώρας,� αγάπης�

προς� την� ισ τορία � και� τον� πολιτισμό� της ,� όπως�

αφελώς�πιστεύουμε�σ την� χώρα�μας,�αλλά�σ τυ�

γνά�και�κυνικά�με�βάση�τα�πολυποίκιλα�συμφέρο�

ντα..�Να ι�μεν�ο�Πρόεδρος�Τραμπ�έχει�προσωπ ικά�

οικονομικά�συμφέροντα�με� τον� Ερντογάν,�όμως�

στις � ΗΠΑ� η� εξωτερική� πολιτική� δεν� ασκε ίται�

μόνο�από�τον�εκάστοτε�ένοικο�του�Λευκού�Οίκου�

αλλά�κα ι�από�άλλα�κέντρα�(Στέητ� Ντηπάρτμεντ,�

Πεν τάγωνο,� Εθνικό�Συμβούλιο� Ασφαλείας,�C IA)�

και�παράκεν τρα�(πολεμική�βιομηχανία)�εξουσ ίας.�

Παρά� τον�έν τονο�φιλοτουρκ ισμό� του�σημερινού�

Αμερικανού� Προέδρου,είδ αμε� και�το�Στέητ�Ντη�

πάρτμεντ� διά� του� Υπουργού� Εξωτερικών� Μάικ�

Πομπέο,� του� Υφυπουργού � Εξωτερικών� και� του�

Πρέσβη�των� ΗΠΑ�στην�Ελλάδα�Τζέφρυ�Πάιατ� να�

παρεμβα ίνουν� με� υποστηρικτικές� προς� τις� ελ�

ληνικές� θέσεις.�Μόλις �την�τελευταία� εβδομάδα�

υπό� την� πίεσ η� του� ελληνοαμερικανικού� λόμπι�

στις �ΗΠΑ�και� την�σκέψη�στις�ψήφους �των�μελών�

του� στις � επερχόμενες� εκλογές� αποφάσισε� το�

Πρόεδρος�Τραμπ� να�παρέμβει�απευθείας�στους�

ηγέτ ες�Ελλάδας�και�Τουρκίας,�κρατώντας,�όμως,�

φανερά�ίσες�αποστάσεις.

Από�την� άλλη�ο�Μπάιν τεν� δείχνει�στο�θέμα�των�

ελλη νοτουρκικών� προσώρας�να� μην� παρεμβαί�

νει,� κατά� το� παρελθόν,� όμως,� έχει� εκφραστεί�

πολύ� επικριτικά� γ ια� την� εν� γένει� πολιτική� του�

Προέδρου�Ερντογάν.�Ε ίναι� σαφές�ότ ι�ενδεχόμε�

νη�εκλογή�Μπάιντεν�παρά�τον�διαχρονικά�έντονο�

φιλελληνισμό�του �δεν�θα�αποσ τεί�από�την�πολι�

τική�των�άλλων�βασικών�κέ ντρων�χάραξης�εξω�

τερικής�πολιτ ικής�στις� ΗΠΑ .�Η�πολιτική�των�ΗΠΑ�

στις �σχέσεις�Ελλάδας�Τουρκίας�και�σ το�Κυπριακό�

θα� καθοριστε ί�εν� πολλοίς� από� την�πολιτ ική�τ ης�

Τουρκίας�σε�άλλα�μείζονα�θέματα�της�Ανατολικής�

Μεσογείου�και�Μέσης�Ανατολής�(Λιβύη,� Συρία,�

Κουρδικό�και�σχέσεις�με�την�Ρωσ ία).�Άλλωστε�και�

η�συνέντευξη�Μπάιντεν �προ�μηνών�που�εξόργισε�

τους�Τούρκους�ήταν�ιδιαίτερα�επικριτική� για�τ ην�

πολιτική� Ερντογάν� σε� όλα� τα� ανωτέρω�μέτωπα,�

δεν�είχε�όμως�λέξη�για�τις�ελληνοτουρκικές�σχέ�

σεις�και�το�Κυπριακό.

Από�την�άλλη�μία� εκλογή�Τραμπ,�κόντρα�σ τις�μέ�

χρι� τώρα�προβλέψεις,� μπορεί� να�δυσχεράνει�το�

τοπίο�για�τα�εθ νικά�μας�θέματα.Μία�δεύτερη�επα�

νεκλογή�ενδεχομένως�να�τον�αποχαλιναγωγήσει�

σε�απρόβλεπτες�ενέργειες,�μην�έχοντας� ανάγκη�

πλέον� τις� ψήφους� των� ελληνοαμερ ικανών� και�

προσπαθώντας� να� επιβάλλει� σ τα� άλλα� κέντρα�

εξουσίας� την� προσωπική� του� πολιτική.� Για� τον�

λόγο�αυτό�μία�επανεκλογή� του�αποδυναμώνεται�

καθότι�τα�ως� άνω�κέντρα�εξουσ ίας�δεν�αισθάνο�

νται�άνετα�με�την�παρουσία�του�στον�Λευκό�Οίκο�

και�ε ίναι�βέβαιο�ότι�θα�τα�έχει�απέναντι.

Για� τους� παραπάνω� λόγους � η� ελληνική� και� ελ�

ληνοκυπριακή�πλευρά�θα�πρέπει�να�εύχεται�την�

εκλογή� Μπάιντεν � χωρίς� να� περιμένει� θαύματα�

και� δραματικές�αλλαγές�στ ην� αμερικανική�εξω�

τερική�πολιτική�σε� σχέση�με� τα� εθνικά�μας� θέ�

ματα�και�χωρίς�κωδωνοκρουσίες�σε�ενδεχόμενη�

εκλογή� του.� Σε� κάθε� περίπτωση� θα� πρέπει� να�

συνδέει� τις� σχέσεις�μας�με�την�Τουρκία� και�κυ�

ρίως �των�διαφορών�μας�για�τις�θαλάσσιες�ζώνες,�

με�την�αντιαμερικανική�συμπεριφορά�της�στα�θέ�

ματα�της �Λιβύης,� της�Σ υρίας,�του�κουρδικού�και�

κυρ ίως�των�(οπλικών)�σχέσεών�της�με�την�Ρωσία.�

Εκεί�είνα ι�το�κλειδί�για�το�άνοιγμα�των�αμερικανι�

κών�σχέσ εων�υπέρ�των�ελληνικών.

Οι Aµερικανικές εκλογές  
και οι Eλληνοτουρκικές σχέσεις
Χαράλαμπος�Μ.�Τσι λιώτης,��
Επίκουρος�Καθηγητής�Τμήματος�Πολιτικής�Επιστήμης�και�Διεθνών�Σχέσεων�Πανεπιστημίου�Πελοποννήσου
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Για µια νέα και σύγχρονη Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, µε ευρωπαϊκό χαρακτήρα
Νεκτάριος�Καλαντζής

Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος�-�Πρόεδρος�της�Ένωσης�Νέων�Αυτοδιοικητικών�Ελλάδος�(ΕΝΑ)�
Δημοτικός�Σύμβουλος�Δήμου�Παλλήνης

 
Ο «Μεγάλος Αδερφός» της ξεφτίλας
Βάσια�Αναστασίου�

Αναπληρώτρια�Γραμματέας�Επικοινωνίας�Κ ίνημα�Αλλαγής�-�Δικηγόρος/Δημοσ ιογράφος�PhD,�MSc

Π
ολλοί�από�εμάς�δεν�μπήκαμε�στην�διαδι�

κασία�να�παρακολουθήσουμε�το�εν�λόγω�

real ity� καθώς�η� λογική� της�κλειδαρότρυ�

πας�κα ι�το�concept«γελάω�με�την�θλιβερή�ύπαρ �

ξη�του�άλλου»�μας�προκαλούσε�μάλλον�θλίψη.�

Θλίψη�και �ίσως�και�μια�υποβόσκουσα�κατάθλιψη�

για� τα� πρότυπα� που� προβάλ λονται� στις� νεότε�

ρες� γενιές�ως� φυσ ιολογικά,�όμως� μόνο� τέτοια�

δεν�είναι.� Για τί�αρνούμαι� να�αποδεχτώ�ότι�το�εν �

λόγω� showαντικατοπτρίζει� την� σύγχρονη� ελ�

λην ική�κοινωνία�και� τ ις�αξίες�που� μας�μεταλα�

μπάδευσαν�οι�οικογένειες�μας.�Βλέπετε�η�γενιά �

των�σημερινών� 30άρηδων,�ο ι�millennialsκαθώς�

και� η� GenZείμαστε� μια� ενοχοποιημένη� γενιά .�

Αυτό�όμως�δεν�μας�καθισ τά� και �αξ ιακά�κατώτε�

ρους�ή �ιδεολογικά� ασπόνδυλους.�Και� σε�καμία �

περίπτωση,� ε ίτε� παρακολουθήσαμε� είτε� όχι� το�

BigBrotherδεν� μας�βρίσκει� σύμφωνους� με� την�

εμετική� άποψη� που�εκφράστηκε� από� τον� «Κύ�

ριο»� Αλεξανδρίδη,� ο� οπο ίος� (και� αηδιάζω� και �

μόνο�που� το� επαναλαμβάνω)�θεωρεί� φυσιολο �

γικό� να� «αδειάζει�τ ο�πακέτο �του� σε�μ ια� γυναί�

κα� την� ημέρα� ειδάλλως…� βιασμός».� Αυτό� το�

«παλικάρι»,�αυτός� ο�«� άντρας�ο�πολλά� βαρύς»�

μόνο� άν τρας� που� αν τιπροσωπεύει� τ ην� γενιά �

μας� δεν�είνα ι.�Αντιθέτως,� αποτελεί �το�απόλυτο�

παράδειγμα� τ ου� περιθωριοποιημένου� ατόμου,�

το�οποίο� θα�φροντίσουμε� όλοι�μας� να� περάσει �

την�υπόλο ιπη�ζωή�του�εκεί�που�ανήκε ι,�δηλαδή�

στην�λίσ τα�των�παρασίτων�του�σύγχρονου�πολι�

τισμού� και�της�υποκουλτούρας�των� trashmedia.�

Για�εμένα�απόψεις�σαν�την�παραπάνω�θα� έπρε�

πε�να�ποινικοποιούνται �όχι�μόνο�για�τον�ίδ ιο�τον�

συνα ισθηματικά� ανάπηρο� άρρενα�όπως�και� για �

τους�«βουβούς�ακροατές»�που�αποχαυνωμένοι�

δεν� αντέδρασαν� στα�λεγόμενα�του.� Οι�συμπαί �

κτες�του�κ υριευμένοι� από�την�λογική� του�απα �

θούς� όχλου� τον� παρατηρούσαν� με� το� βλέμμα�

της� αγελάδας� να� μ ιλάει� για� τις� γυνα ίκες� σαν�

να� είνα ι�δοχείο� απολαύσεων.� Και� αναρωτιέμαι �

αυτά� τα� παραπροϊόντα� του� μεταβολισμού� της�

μαζοποίησης� δεν � έχουν� αδερφές;� Δεν� γεννή �

θηκαν�από�κάποια�λεβέντισσα�μάνα;�Δεν�έχουν�

συζύγους,�φίλες,�συνεργάτιδες;�Δεν�θα�γεννή�

σουν� μια�μέρα� κόρες;� Και� αναρωτιέμαι�επίσης�

τα�θύματα� της�ποινικώς�κολάσιμης�πράξης�του�

άρθρου�336�τ ου�Πο ινικού�μας�Κώδικα�όπως�και �

οι�οικογένειές�τους� πως�μπορεί� να�αισθάνονται�

αυτήν�τ ην� στιγμή,�όπου� για�α κόμα� μια�φορά�η�

Πολιτεία�και�οι�θεσμοί�ε ίνα ι�παντ ελώς�απόντες;�

Η�σημερινή�Τοπικ ή�Αυτοδιοίκηση�καλε ίται� να �

αναλάβει� πρωτοβουλίες,� προκειμένου� να �

δημιουργηθούν� οι�κατάλληλες�συνθήκες,�ώστε�

να�γίνουν�οι�πόλεις�μας�περισσότερο�σύγχρονες�

και�οι�δήμοι�μας�πιο�ισχυροί.

Μετά� και� από� την� εκλογή� των� Κώστα �Μπακο �

γιάννη�στ ο�δήμο�Αθηναίων�και�Δημήτρη�Παπα�

στεργίου� (δημάρχου� Τρικκαίων)�στην� προεδρία�

της� ΚΕΔΕ,� ήρθε� η� στιγμή� να� δημιουργήσουμε�

τις�πόλεις�μας�πιο�λειτουργικές�και�περισσότερο�

σύγχρονες.

Λέξεις� όπως� έξυπνη� πόλη� (smartcity),� όπου�

ορίζετα ι� ως� μια� πόλη� η� οποία� έχει� υιοθετήσει �

τουλάχ ιστον� μία� πρωτοβουλία� στο� πλαίσ ιο� της �

έξυπνης�διακυβέρνησης,�των�έξυπνων�πολιτών,�

της� έξυπνης� διαβίωσης,� της �έξυπνης�κινητικό �

τητας,�της�έξυπνης�οικονομίας�και� του�έξυπνου�

περιβάλλοντος,�τις�ακούμε�όλο�και �συχνότερα.

Υπάρχει�α παί τηση�της� σημερινής�κο ινωνίας� των�

πολιτών� για� απλοποίηση� των� διαδικασιών� που�

αφορά� τη� σχέση� τους� με� το� κράτος� κα ι� τ ους�

δήμους,�όπου�ανα�πάσα�στιγμή�θα�μπορούν�να �

έχουν� πρόσβαση� για� ένα� πιστοποιητικό,� με� τη�

χρήση�μιας�ηλεκτρονικής�κάρτας�του�δημότη.�

Να�μπορούν�να�στέλνουν�δωρεάν�από�το�κινητό�

τους� τα� αιτήματα� (λακκούβες,καμένες �λάμπες,�

κλαδιά ,�κάδο ι�κλπ),�ώστε�να�λύνονται�άμεσα,�να �

έχουν� έξυπνο�φωτισμό,με�εξοικονόμηση�ενέρ�

γειας,μέσω� νέων� φωτιστικών� τύπου� LED,� με�

σύστημα�έξυπνης� διαχείρισης�στάθμευσης,� με�

χρήση�αισθητήρων,�όπου�κάποιος�σε�πραγματι�

κό� χρόνο� να�μπορεί�να�βρεί �θέσεις� ελεύθερης�

στάθμευσης�στην�πόλη,�μέσω�mobile�app.,�αλ λά�

και� την�έξυπνη�διαχείριση�απορριμμάτων,�με�τη�

χρήση�αισθητήρων�σε�πραγματικό�χρόνο�για�την�

πληρότητα�των�κάδων.

Η�τοπική�αυτοδιοίκηση�του�αύριο�θα�πρέπει �να �

στραφεί� σε� μοντέλα� πόλεων� του� εξωτερικού�

και� να� αν τιγράψει� καλές� πρακτικές,� όπως� για �

τη� ψηφιοποίηση� από� το� Ταλίν,� για� τις� αστικές �

αναπλάσεις�πλατειών� και� ποδηλατοδρόμων� για �

πεζούς�και�ποδηλάτες,�από�τη�Βαρκελώνη�και�το�

Άμστερνταμ,�για�ενοποιήσεις�ισ τορικών�και�αρ�

χαιολογικών�χώρων�από�τη�Ρώμη,�για�ανάδειξη�

εμπορικού�κέντρου�και�ενίσχυση�των� καταστη�

μάτων�από �το�Λονδίνο,�για �δημιουργία�πάρκων�

και�κήπων�από�το�Λονδίνο,�για�π ιο�λειτουργικές �

δημόσιες�συγκοινωνίες ,�όπως� το� τραμ,� από� τη�

Βουδαπέστη�και� τη� Γάνδη,�ενώ�άλλες�μικρομε�

σαίες�πόλεις� σαν� το�Μπρύζ,� η�Βαλένθια�και� το�

Ελσίνκι,� μπορούν�να� γίνουν� οδηγοί� για� να�αλ�

λάξουν�οι�ελληνικές�πόλε ις,�τόσο�σε�α ισθητική,�

όσο�και�σε�βελτίωση�του�αστικού�τους�τοπ ίου.

Υπάρχει�ανάγκη� για�αλλαγές,�τόσο�ως�προς� τη�

λειτουργία� όσο� και � ως� προς� την� κατεύθυνση�

που� πρέπει�να �ακολουθήσει�η �τοπική�αυτοδιοί�

κηση�τα� επόμενα�χρόνια,� με�πρακτικές�και� κα �

τευθύνσεις�που�να�μπορούν�να�δημιουργήσουν�

νέες�θέσεις�εργασίας�για�τις�νέες�και�τους�νέους�

της�χώρας�μας.�Οι�δήμοι�και� οι�περ ιφέρειες�θα�

πρέπει�να�γ ίνουν �αρωγοί�σ την�ανάπτυξη,�με�την�

τοπική� αυτοδιοίκηση�να�πρέπει� να� αλλάξει� και�

να� ξεφύγει�από� το� υφιστάμενο� αυτοδιοικητικό�

μοντ έλο,�που� αφορά�περισσότερο�το�παρελθόν�

παρά�το�μέλλον.

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Ο�Ιωάννης� Κοροβέσης� είναι� μπαρτέντερ� και �bar�manager.�Εδώ�και�μερικά�χρόνια� διδά �
σκε ι�στο�ΙΕΚ�Le�Monde�επίδοξους�επαγγελματί�

ες�του�μπαρ� και �είναι� ιδρυτής�του� Bitter�Booze.

com,καθώς� και� ραδιοφωνικός� παραγωγός� στο�
amagi.gr

Η� παρουσία� σας� στον� κλάδο� της� εστίασης�

μετράει� περισσότερα� από�15� χρόνια.�Με� τις�
πρωτοφανείς� για� όλους� μας� συνθήκες� που�

επικρατούν�στην�́ ΄μετά�cov�d-19�΄΄�εποχή,�πώς�

είδατε�το�κλίμα�να�δι αμορφώνεται�σ τα�μαγα�
ζιά�το�καλοκαίρι�αυτό;

Εμφανίστηκαν�δύο�βασικές�εκφράσεις.�Η�πρώτη,�

η�οποία�σχετίζεται�κυρίως�με�άτομα�πιο�νεαρής�

ηλικ ίας,� αγνόησε� επιδεικ τικά� τ ον� covid-19� και �
τις�επιπτώσεις�του,�όπως�και�τα�μέτρα�του�social��

distancing.�Η�δεύτερη,�αυτή�δηλαδή�που�αφορά�

άτομα� μεγαλύτερης�ηλικίας,�μείωσε�κατά�πολύ�
τις�εξόδους�της.�Αναπόφευκτα,�οι� επιχειρήσεις �

που�κατά�κύριο�λόγω�επλήγησαν�ήταν�αυτές�των�
εστιατορίων.�

Όσο� για� τ ην� ψυχολογία� τ ου� κόσμου,� αυτή� βε�
βαίως� ήταν� μουδιασμένη,� συνοδευόμενη� από�

τεράστ ια�αβεβαιότητα�και �ανασφάλεια,�κάτι�που�

φυσικά�οδήγησε�σε�περιορισμένη�κατανάλωση.��

Τα�δικά�σας�σχέδια�υλοποιήθηκαν�ή�αναγκα�

στήκατε��να�τα�μετατρέψετε�όπως�και�οι�περισ�

σότεροι�εργαζόμενοι� του�κλάδου;

Τα�δικά�μου,� όπως� και �της�πλειονότητας�νομίζω�
των�επαγγελματιών,�επαγγελματικά�σχέδια�μπή �

καν�στ ον�πάγο�μέχρ ι�νεωτέρας�και�παραμένουν�

υπό�επεξεργασία,�μέχρι� να� σταθεροποιηθεί �το�

όπο ιο�νέο�πλαίσιο�λειτουργίας�της�αγοράς.���

Αναμφίβολα,� οι� τζίροι� των� επιχειρήσεων�

έχουν�πληγεί�και� δεν� έχουν� καμία� σχέση� με�
τα�προηγούμενα�καλοκαίρια�στην�Ελλάδα.�Πι�

στεύετε�ότι�η�χειμερινή�σεζόν�που�έρχεται,�θα�

είναι�δύσκολη�για�τις�επιχειρήσει ς;

Αδιαμφισβήτητα.� Ο� αντίκτυπος� των� χιλ ιάδων�

θέσεων�εργασίας�που�χάθηκαν,�όπως�και �αυτός�

των�μειωμένων�μισθών�κα ι�ατομ ικών/οικογενει�

ακών�εσόδων�θα�φανε ί�τον�ερχόμενο�χειμώνα.�

Δε�θέλω� καν� να�σκέφτομαι� το� ενδεχόμενο�πιο�
αυστηρών� μέ τρων� για� το� τελευταίο� τετράμηνο�

του�χρόνου.��

Ποια�είναι�τα�δικά�σας�σχέδια�για�τον�χειμώνα;

Αναζήτηση� σταθερότητας� κα ι� ασφάλειας.�Όσο�

γενικό� κι� αν� ακούγεται,� ε ίνα ι� η� μοναδική� μου�

επιδίωξη�πλέον.

Το� διάστημα� της� καραντί νας,� αλλά� και� μετά�

την� λήξη� της,είδαμε� ιδέες� όπως� το� cockt��l�
del�very�να�ανθίζουν,βοηθώντας�κάποιες�επι�

χειρήσεις�ακόμα� και� για� την� επιβίωσή� τους.

Παρόμοιες� δράσεις� που� θα� εξυπηρετήσουν�

τους�επιχειρηματίες�υπάρχουν;

Δεν� πιστεύω� σε�αυτές�ως�νέες� τάσεις,�που� εν �

δεχομένως�να�μπορούν� να�ανθίσουν,� παρά� ως�

μέσο�επιβίωσης.�Άλλωστε�τα�ποτά�και�τα�κοκτέιλ �

και� το�φαγητό�είναι�είδη�πολυτελείας�και�αν�δεν�
υπάρχει� χρήμα�στην�αγορά� παύουν�κι�αυτά�να �

κινούνται,�είτ ε�διά�ζώσης,�είτε�μέσω�ντ ελίβερι.�

Η�μοναδική� τάση�που� θα� μπορούσε�να�ανθίσει �

περισσότερο,� αλλά� δεν�αφορά�τις�επιχειρήσεις�

εστίασης,� είναι� αυτή� τ ης� παρασκευής� κοκτέιλ �

στο�σπίτι�με�λίγα�και�εύκολα�υλικά.�

Θεωρείτε�ότ ι�η� διασκέδαση,�όπως�την�γνωρί�

ζαμε,�έχει� τελειώσει;Θα�πρέπει�πλέον� να� δο�

μήσουμε� την�ανάγκη�μας� για� αυτήν�πάνω�σε�

έναν�κόσμο�με�μάσκες�και�φόβο�για�την�υγεία�

μας�μέχρι�να�βρεθεί�ένα�εμβόλιο;

Δε�θέλω�να�το�πιστέψω�για τί�έτσ ι�η�διασκέδαση�
σταματά� να� αποτελεί� «αναγκαίο»� στοιχείο� της �

καθημερινότητάς�μας.�Θα�μας�πάρει�καιρό�μέχρι�

να�βρεθεί� το�εμβόλιο�και�μέχρι�να�αποκαταστα�

θούν�οι�αταβιστικές�εκείνες�συμπεριφορές�μας�

που�σχετίζονται�με�τ η�δ ιασκέδαση,�αλλά�τελικά�

θα�επέλθει�ισορροπία�σ το�κοσμικό� σύμπαν�των�

μπαρ.����

Με�μάσκες�ή�χωρίς,με�λ ιγότερα�λεφτά�να�μπο�

ρούμε�να�ξοδέψουμε,�υπάρχουν�άπειρες�επι�

λογές�για�κάποιον�που�θέλει�να�απολαύσει�το�

ποτό�του.� Κατά�τη� γνώμη� σας,ποια� είναι�τα�5�

καλύτερα�μαγαζιά� (b�r)� � της� Ανατολικής�Ατ�

τικής;�

•� Beefb�r�Cockt��l�Lounge�-�ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

•� Elef�nt�s�b�r�-�ΚΑΝΤΖΑ

•� X�v�er’s�Be�ch�House�-�ΒΟΥΛΑ

•� Λίθοινον�Pr�v�te�16�-�ΣΑΡΩΝΙΔΑ

•� Del�M�r�-�ΠΟΡΤΟ�ΡΑΦΤΗ

Σας�ευχαριστούμε�πολύ

Ιωάννης Κοροβέσης: Θα επέλθει 
ισορροπία στο κοσµικό συµπαν των µπαρ

Photo�Cred� ts:�Λευτέρης�Σιαράπης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Επιμέλεια:�Άρτεμις�Γκούρλια



∆υο φίλοι, ο Γιώργος Τσουκαλας και ο Σταύρος Παπαθανασόπουλος, 

αποφάσισαν να µας ξανασυστήσουν την “Lemonia” στην γειτονιά που µεγάλωσαν. 

Στον ανανεωµένο κοµψό χώρο στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών, 

η ελληνική κουζίνα συναντά τις µοντέρνες πινελιές του Γιώργου  

και την ενηµερωµένη κάβα του Σταύρου. 

Ένα all day µαγαζί στο οποίο µπορείς να απολαύσεις τον καφέ,  

το φαγητό σου και το ποτό σου. Ένα συνοικιακό µαγαζί  

που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τα µαγαζιά των κεντρικών περιοχών  

και ευελπιστεί να γίνει η νέα σας αγαπηµένη συνήθεια. 





Η�πανδημία�του�κορονοϊού�είναι� μια� νέα� πραγμα�
τικότητα� που� καταγράφηκε�

στη� μνήμη� κάθε� ανθρώπου�

σε� όλο� σχεδόν� το� πλανήτη. �
Ο�Υγειονομικός� εγκλεισμός�

της�Άνοιξης,�ήταν�ξεκάθαρα�μονόδρομος�για�την�

προστασία�μας�και�την�προστασία�των�δικών�μας�
ανθρώπων.�Οι�οδηγίες�ήταν�σαφείς.�Παραμονή�

στο�σπίτι� και�περ ιορισμένη�επαφή�με� το� συνάν�

θρωπο,�διαφορε τικά�κινδυνεύεις�από�έναν�«αό �
ρατο�εχθρό».�Αλήθεια,�τι�αν τίκτυπο�έχουν� στο�

ψυχ ικό� μας�κόσμο� οι� λέξ εις �«κίνδυνος»,�«παν�
δημία»,� «εγκλεισμός»,� οι � καθημερινές� αναφο �

ρές�στον�αριθμό� των� θανόντων� συνανθρώπων�

μας�και�η�καλλιέργε ια�του�φόβου�της�επαφής;

Ο�εγκλεισμός�της�Άνοιξης�δεν�ήταν�βέβαια�φυ �

λακή,�μας�στέρησε�αλ λά�και �μας�δίδαξε.�Οπωσ�
δήποτε� είχε� αντίκτυπο� στη� ψυχική� μας� υγεία,�

πρωτόγνωρες� εμπειρίες,� ακατάπαυστη� ροή�

πληροφοριών�από�τ α�μέσα�μαζικής�ενημέρωσης�
αλλά�και�από�τα�μέσα�κοινωνικής�δικτύωσης.�Τι�

να� πισ τέψεις� και� τι� να� παραμερίσεις;!� Από� τα�

δυσκολότερα� όλων�η� αβεβαιότητα� για� το� μέλ�
λον�μας,�η�αστάθεια�στα� καθημερινά�δεδομένα�

αλλά�και�ο�κίνδυνος�του�θανάτου.�Οι�πρωτόγνω�

ρες�συνθήκες�που�βιώσαμε,�γίνονται�αντιληπτές �
από �τον�οργανισμό�ως�απειλητικές �για�την�ζωή,�

άρα�κα ι�ως�τραυματικές.

Σύμφωνα�με�ευρήματα�από�παγκόσμια�επ ιδημι �

ολογικ ή�έρευνα,�οι�επιπτώσεις� του�εγκλεισμού�

και� της� κοινωνικής� απομόνωσης� περιλαμβά�
νουν�συμπτώματα�δ ιαταραχής�μετατραυματικού�

στρές,� εξάντ ληση,� αυξημένη� ευερεθισ τότητα,�

νευρικότητα,� φόβο,� συναισθηματική� απομά�
κρυνση� από� άλ λους,� κατάθλιψη,� μελαγ χολία,�

αϋπνία,�μειωμένη�συγκέντρωση�και�μείωση� της �

αποδοτικότητας�στην� εργασία,� θυμό�και� ενοχή,�
σύγχυση,� κατάχρηση� αλκοόλ� και � ναρκωτικών�

ουσιών.� Αρκετά� από� τα� συμπτώματα� αυτά�μας�

συνοδεύουν� και� σε�δι άστημα� 3-6� μηνών,� μετά�

τη�λήξη� του�εγκλεισμού.�Ωστόσο�υιοθετήθηκαν�

νέες� συνήθειες� και� άλλες� δ ιακόπηκαν,� παρα�

τηρήθηκε� μεταβολή�στ η�συμπεριφορά� μας� και �

σχεδόν�σε�όλη�την�κοσμοθεωρία�μας.�

Τα� όσα� μα ς� δίδαξε� ο� εγκλεισμός� είναι� εξίσου�

σημαντ ικά ,�μας� δόθηκε�χρόνος!�Αναμφισβήτη�

τα�ο ι�πρώτες�δέκα�μέρες�ήταν�ο ι�δυσκολότερες�

μιας �και�έπρεπε�να �διαχειριστούμε� όλες�αυτές �

τις�ώρες�της�ημέρας,�κλεισμένοι�στα�σπ ίτια�μας.�

Επίσης�όσοι� ζουν�με�την�οικογένεια� τους,�τους�

δόθηκε� χρόνος� να� γνωριστούν� από� την� αρχή,�

άλλοι�αγαπήθηκαν�ενώ�άλλοι�μ ε�μεγάλη� δυσα�

ρέσκεια� ήρθαν� αντ ιμέτωποι� με� επ ικο ινωνιακό�

και� συμβιωτικό� χάσμα.� Πολ λά� συνα ισθήματα�

είχαν� σκεπασ τεί� από� το� πέπλο� της� ρουτίνας,�

ε ίτε�θε τικά �είτε� αρνητικά.�Μας� δόθηκε� χρόνος�

απλώς� να � παρατηρήσουμε,� τον/την� σύντροφο�

μας,τα� παιδιά�μας,�τους�γονείς�μας,�τα�αδέλφια �

μας.� Να� γνωρίσουμε� τους� γείτονες� μας, � έστω�

και�από�απόσ ταση.� Σε�γενικές�γραμμές�δοκιμα�

στήκαμε�ως� άνθρωποι,�ως� υπεύθυνοι� πολίτες �

και�σ ίγουρα�αναθεωρήσαμε�την�αξία�της�ζωής.

Το�εντυπωσιακό�μετά�τ ην� άρση�των�μέτρων� και �

την� επιστροφή�στη� καθημερινότητα�ήταν�τα� αι �

τήματα�των�θεραπευόμενων.�Όσοι� κατ έφθασαν�

στα�γραφεία�των�ειδικών�ψυχικής�υγείας,�ως�επί�

το�πλείστον�μιλούσαν�για�αλλαγές�που�αφορού �

σαν�τα�οικογενειακά�ζητήματα,�αναφέρομαι�ε ίτε�

σε�διαζύγια�είτε�σε�τεκνοποίηση.�Ενώ�άλλοι�συ �

νάνθρωπο ί�μας�είχαν�αναζητήσεις� ως�προς� την�

επαγγελματική�τ ους�ταυτότητα.� Παρατηρήθηκε�

μια� κινητικότητα ,�μια�επιθυμία�να�“προλάβουν”�

να� ζήσουν� τα� όσα� για� χρόνια� ανέβαλλαν.� Σε�

αυτό�έπαιξ ε�ρόλο�η�συνειδητοποίηση�της�θνησι �

μότητας�αλ λά�και�ότ ι�ο�χρόνος�μας�είνα ι�πεπερα �

σμένος.�Ο�εγκλεισμός�ως�“ταξίδι�αυτογνωσίας”.�

Από�τα�μέσα�Ι ουλίου,�σε�μια�προσπάθεια�να�ορ�

θοποδήσει �η�οικονομία �με�την�προσέλευση�του�
ριστών,�δυστυχώς�έχουμε�και�την�δυναμική�επι�

στροφή�του�ιού.�Μαζί� με� την� άνοδο�των� κρου�

σμάτων,�έχουμε�και� τη� ταλάντευση� της �ψυχικής�
μας�αντοχής.�Καλό�θα�ήταν�οι�ευπαθείς �ομάδες�

να�είνα ι�προσεκτ ικές,�να�μην�υπερβάλλουμε�και �

να�μην�επιτ ρέψουμε�στις�σκέψεις �μας�να �μας�πα�
νικοβάλουν.�Στις�ευπαθείς �ομάδες�δεν�ανήκουν�

μόνο�οι�άνθρωποι�με�προβλήματα�υγείας,�αλ λά�

και�ο ι�εκείνοι�που�πάσχουν�από�χρόνια�ψυχ ικά �
νοσήματα.� Ο� πανικός� είναι� κακός� σύμβουλος,�

μας� διεγείρει � συνα ισθηματικά� και� θολώνει� τη�

κρίση�μας, �μας� τρομοκρατεί� ψυχικά� κα ι�σωμα �
τικά.�Μην�διστάσετε�να�συζητήσετε�τις�ανησυχί �

ες�σας� και �τους�φόβους�σας� με� τα� έμπιστά�σας�
πρόσωπα..�Σε�περ ίπτωση�που�νιώθετε�αδυναμία�

να�αντεπεξέλθετε,�μην�πιέσετε�περισσότερο�τον�

εαυτό�σας�και�απευθυνθείτε� σε�ειδικό�ψυχικής�
υγείας.�Η�Ψυχική �υγεία�είναι �εξ ίσου�σημαντ ική�

με� τη�σωματική�και� χρειάζετα ι� τη�φροντίδα�και�

την�ανάλογη�αντιμετώπιση.�

Ας�μην�δώσουμε�το�περιθώριο�αυτή�η�επ ιδημι�

ολογική-κοινωνική�κ ρίση� να� παραμορφώσει� τη�
ποιό τητα�της� ζωής�μας.� Εν�αναμονή� των� γεγο �

νότων,� καλό� θα� ήταν� να� ενεργοποιήσουμε� τη�

προσαρμοστικότητα� του� χαρακτήρα�μας� και� να�
βρούμε�ο� καθένας� μας�τον�δικό �του�τρόπο�χα �

λάρωσης� με� ευχάριστες� δραστηριότητες ,�προ�

σευχή,� δημιουργική� ενασχόληση,� γυμναστική.�
Άλλωστε� μην� ξεχνάμε�ότ ι�ζωή�χωρίς� δυσκολί�

ες�δεν� υφίστα ται�και�πολλές�φορές�τα�γεγονό�

τα� δεν� εξελίσσον ται� όπως� τα� περιμένουμε.� Ας�
ενεργοποιήσουμε� τ ις� προσωπικές� μας� δυνά�

μεις .�Μην� αφήσουμε�τις�αρνητικές� σκέψεις� να�

μας� παρασύρουν� σε� ένα� φαύλο� κύκλο�θλίψης�
και�απραξίας.�Εφοδιασμένοι�με�ψυχραιμία�μόνο�

κερδισμένοι�θα�βγούμε�από�αυτόν�τον�αγώνα.�

Καλή�δύναμη�σε�όλους�μας.

Τα ψυχικά αποτυπώµατα  
της πανδηµίας 

Ταμάρα�Λεϊζεροβι τς�
Συνθετική�Ψυχοθεραπεία�-Ψυχομετρία�-�Συμβουλευτική�εφήβων�-�Επαγγελματικός�προσανατολισμός

Το� κ λείσιμο� των� γυμνα�

στ ηρίων� μας� τ η� φετινή�

χρονιά� ήρθε� τη� χειρότερη�

στιγμή,� πάνω� στο� πικ� της�

λειτουργίας�μας.� Για� το� λόγο�αυτό�επέλεξα�το�

outdoor� training�προκειμένου�να�δια τηρήσου �

με�τη� φυσική�μας�κατάσταση�αλλά�και�την�ευ �

εξ ία�μας�σε� περίοδο�πανδημίας.�Ασκήσεις �με�

βάρος�σώματος,�ισομετρικές�στηρίξεις�και�αε�

Σταματίνα�Κομνηνού�
Personal�trainer

Η γυµναστική  
αλλιώς

ρόβιου�χαρακ τήρα� συνοδεύουν�όλες�τις� δρα �

στηριό τητές� μας� στους� εξωτερικούς� χώρους�

σύμφωνα� με� τον� εξοπλισμό� που� έχουμε� στη�

διάθεσή�μας.�Στη�συνέχεια�η�προσέλευση�στις�

εγκαταστάσεις� μας� γίνεται� με� τα� απαραίτητα�

μέτρα�από� τους� εκπαιδευτές �και� τους� αθλού �

μενους� αντίστοιχα.� Βασικό� μας� μέλημα� είναι�

ο� εξαερισμός� κα ι� η� καθημερινή ,� σχολασ τική�

απολύμανση�του�χώρου.�

Η� κρίση� που� επέφερε� η� πανδημία� στο� χώρο�

μας� ήταν� αδιαμφισβήτητα� μεγάλη� αφ’� ενός,�

αφ’�ετέρου�λειτούργησε�θετ ικά�στο�να�κατανο �

ήσει�ο�κόσμος�πόσο �σημαντική�είναι�η�άθληση�

στη�ζωή�μα ς,�στη�σωματική�και�πνευματική�μας�

υγε ία� αλλά� και� στη� διασφάλιση� ενός� γέρου�

ανοσοποιητικού.

Εντός�Σεπτεμβρίου�θα�βρίσκομαι�στην�ευχάρι�

στη�θέση�να�σας�υποδεχτώ�στο�νέο�μου�χώρο,�

«�SFS�Fitness�Center�«,�που�θα�βρίσκεται ,�Αρ�

τέμωνος�31�και� Ηλία� Ηλιού� γων ία� (400μ� από�

το�μετρό�του�νέου�κόσμου,�600μ�από�τ ο�μετρό�

του�Αγίου� Ιωάννη),� όπου�θα� διεξάγοντ αι� προ�

γράμματα� ομαδι κών� κυκλικών� προπονήσεων�

6-8�ατόμων-functional� training,�cross�training,�

yoga,� pilates,�kangoo�jumps-�αλλά�και� ατ ομι�

κές� προπονήσεις-personal� training-που� δι�

αμορφώνονται� σύμφωνα� με� τις � ανάγκες� του�

καθενός.� Εντός� του� γυμνασ τηρ ίου� θα� έχετ ε�

τη� δυνατότη τα� δι ατροφικής� καθοδήγησης�

από �ειδικό�κα ι�συνεδρίες�τεχνητού� μαυρίσμα�

τος-solarium-.
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26 «Η Φωνή» της Ανατο λικης Αττ ικής

Η�
αλληλεγγύη� και� η� δι�

άθεση� για� προσφορά�
διακατέχει� σύσσω�

μο� τον� λαό� της� Ελλάδας.�
Το� μόνο� που�αρκεί� ε ίναι� να�

υπάρξει�από�τον�οποιοδήπο�

τε� φορέα,�Δήμο �ή� συλλογι �
κότητα,�η� διάθεση� να� τηρήσει�τα�εξής�τέσσερα�

βασικά�βήματα:

•� Ανάδειξη�και�ταυτοποίηση�αναγκών.

•� Εύρεση�Εθελοντών�και�Χορηγών.
•� Ορθή�Διαχείριση�Οικονομικών�Πόρων,�

Προσφορών,�Υλικοτεχνικής�Υποδομής�

και�εθελοντικής�εργασίας�του�έμψυχου�
δυναμικού.

•��Αναγνώριση�του�εθελοντικού�έργου�ή/και�
των�Χορηγών�ή�Ευεργετών.

Βήμα�1ο

Ανάδειξη�και�ταυτοποίηση�αναγκών

Ο�σκοπός�πρέπει�να�είναι�σαφής�για�τον�οποίον�

απευθύνεστε �στο�κοινωνικό�σύνολο�για�ο ικονο�

μική� ενίσ χυση� ή� συνεισφορά� σε� υλικοτεχν ική�
υποδομή�ή�εθελοντική �συμμετοχή�σε�αναγκαίες �

εργασίες.

Εάν,�ο�σκοπός�είναι�κοινά�αποδεκτός�και�κοινω�

νικά�επωφελής,�τότ ε�η�ανταπόκριση�προς�κάλυ�
ψη� των�απαιτήσεων�μιας�τοπικής�κοινωνίας,�θα �

είναι�μεγάλη�και �τις�περισσότερες�φορές�άμεση!

Βήμα�2ο

Εύρεση�Εθελοντών�και�Χορηγών

Έρευνα� φορέων,� ιδρυμάτων,� ιδ ιωτών,� οι� οποί�

οι� δύναντ αι� να� καλύψουν� τ ις� όπο ιες � ανάγκες�
έχουν� προσδιορισ τεί� κα� ταυτοπο ιηθεί� από� το�

πρώτο�βήμα.

Εάν,�ο�σκοπός�είναι�κοινά�αποδεκτός�και�κοινω�

νικά�επωφελής,�τότ ε�η�ανταπόκριση�προς�κάλυ�
ψη� των�απαιτήσεων�μιας�τοπικής�κοινωνίας,�θα �

είναι�μεγάλη�και �τις�περισσότερες�φορές�άμεση!

Βήμα�3ο

Ορθή�Διαχείριση�Οικονομικών�Πόρων,�
Προσφορών,�Υλικοτεχνικής�Υποδομής�
και�εθελοντικής�εργασίας�του�έμψυχου�
δυναμικού.

Ευεργέτες - Χορηγοί - Εθελοντές
Τέσσερα Βήµατα για την Επίτευξη και την Επιτυχία 
της Συµµετοχικότητας σε κοινωνικό επίπεδο.

Δημοσθένης�Δ.�Δόγκας�-�Πολιτευτής�Περ ιφέρειας�Αττικής

Α)� Ορθή�διαχείριση�των�οικονομικών�

συνεισφορών,�μεγάλων�ή/και�μικρών,�
πρέπει�να �γίνεται�από�οποιαδήποτε�

εθελον τική�ομάδα,�οργανισμό�ή�φορέα,�την�
οποία �λαμβάνε ι�με�απόλυτη�διαφάνεια.�

Β)� Ορθή�διαχείριση�στην�υλικοτεχνική�

υποδομή,�η �οπο ία�παρέχεται�ή�αγοράζεται�
και�προσφέρεται�γ ια�ένα�σκοπό,�πρέπει�να�

αξιοποιεί ται�για�αυτόν�καθ’�αυτό�το�σκοπό,�
ώστε�εκείνο ι�που�την�προσέφεραν,�είτε�

είναι� ιδιωτικές�εταιρείες�είτε�άλλοι�φορείς�ή�
πολίτες�να�βλέπουν�έμπρακ τα�ότι�η�χορηγία�

τους�δεν�πήγε�ούτε�σε«τσέπες»�ούτε�προς�
αποθήκευση�αλλά�να�έχει�εξυπηρετήσει �

τους�σκοπούς�για�τους�οποίους�αποδόθηκε.�

Γ)� Ορθή�διαχείριση�του�ανθρώπινου�
δυναμικού,�δηλ.�των�εθελοντών.�Σεβασμός�

και�σωστή�αξιοποίηση�του�χρόνου�που�
προσφέρει�αφιλοκερδώς�ο�καθένας.

Βήμα�4ο

Αναγνώριση�του�εθελοντικού�έργου�
ή/και�των�Χορηγών�ή�Ευεργετών.

Περιλαμβάνει� την�ουσ ιασ τική� και�όχι� απλά� την�

τυπική�αναγνώριση�της�προσφοράς�των�εθελο �
ντών,� των� ευεργετών� και� των�χορηγών� με�ένα �

επίσημο�Ενημερωτικό�Δελτίο�(Δελτίο�Τύπου),�το�
οπο ίο�να�αναφέρει� την�προσφορά�τους,�τα�ονό �
ματά�τους,�τη�δράση�ή�κάθε� στόχο�που�επετεύ �

χθη�και�την�κάθε�μία�ανάγκη�που�καλύφθηκε.

Στη� συνέχεια� απαιτείτα ι� να� αποσταλεί� ευχαρι �

στήρια � επιστολή� στους� παρόχους� της� όπο ιας�
εθελον τικής�προσφοράς�ή�δωρεάς.

Αυτά� τ α� λίγα,� ίσως,� να� είνα ι� και� ο� καλύτερος�

τρόπος,�ώστε�πάντα�να�επανέρχονται�ο ι�ίδιοι�άν�
θρωπο ι� σε� κάθε� πρόσκληση� προσφοράς� αλ λά�

και�να�προβάλλουν�σε�φίλους�και�γνωστούς�την�
αναγκαιότητα�αλλά�και� τη�δύναμη� της�προσφο�

ράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:�Αξίζει�να�σημειωθεί,�ότι�στον�τομέα�
της� αναγνώρισης� τ ης� προσφοράς� των� εθελο �

ντών�σε�μία�δράση� υπάρχει� και� το� κομμάτι�των�
αντισταθμ ιστ ικών�ωφελειών,�το�οπο ίο�μπορεί�να �

περιλαμβάνει :

•� Δωρεάν�εισιτήρια�για�μία�συναυλία�στην�
οπο ία�οι�άνθρωποι�δίνουν�εθελοντική�

εργασία�προκειμένου�να�διεξαχθεί.

•� Δωρεάν�στ έγαση�και�κάλυψη�εξόδων�

μετακίνησης,�προκε ιμένου�κάποιος �να�

μετακινηθεί,�αν�απα ιτεί ται,�ώστε�να�παράγει�
εθελον τικό �έργο.

•� Κάλυψη�λειτουργικών�εξόδων�των�

εθελον τών,�όπως�παροχή�βασικών�γευμάτων�

κατά�την�δ ιάρκεια�της�διεξαγωγής�μ ιας�
δράσης�και�της�προσφοράς�του�εθελον τικού�

έργου�τους.

Ως� ελάχισ το� φόρο� τιμής� και � στο� πλαίσιο� των�

ανωτέρω,� αξίζει � να � σημειώσουμε� την� ευρεία �

προσφορά�των�μεγάλων� Ευεργετών�της� Ελλά �

δος�και�του�Έθνους, �ως�παράδειγμα�του�βαθμού�
και�του�ύψους�της�κο ινωνικ ής�αλληλεγγύης�που�

είναι�δυνατό�να�επιτευχθεί�όταν�υπάρχει�εθν ική�

ομόνοια�σε�κάθε�ανάγκη�πού�προκύπτει.

Ο� άλλοτε� διευθυντ ής� της� Εθνικής� Βιβλιοθή �

κης� Ευάγγελος� Φωτιάδης� είχε� πει� σε� μία� διά �

λεξη�του:� «Αν� από� την� Αθήνα�αφαιρέσουμε�τα�
έργα� των� Ηπειρωτών� Ευεργετών,� δεν� ξ εύρω�

τι� ακριβώς� θα� απομείνει…».� Αλήθεια ,� μπορεί�

να� φανταστεί � κανείς� πως� θα� ήταν� η� ελλην ική�

πρωτεύουσα� χωρίς� το� Ζάππειο�και� την�Ακαδη �
μία,� το� Καλ λιμάρμαρο�και�τη� Σχολή�Ευέλπιδών,�

το� Αστεροσκοπείο� και � το� Μέγαρο� Μελά,� την�

Εθνική� Τράπεζα� και �το�Μετσόβιο �Πολυτεχνε ίο,�

το�Αρχαιολογικό� Μουσείο�και� το� Αρσάκειο� και�
τόσα�άλ λα;�Μπορεί� κανείς�να �διανοηθεί�τ ην� ει �

κόνα�και�την�κοινωνική�και �πολιτισμική�υποδομή�

των�Αθηνών,�χωρίς�τις�ευεργεσίες�τ ου�Σ ίνα ,�των�

Ριζάρη,� του� Δομπόλη,� του� Γεωργίου� Σταύρου,�
του� Αβέρωφ,� του�Τοσίτ σα,�του�Στουρνάρη,�του�

Μελά,�του� Αρσάκη,�των�Ζάππα,� του�Χατζ ηκών�

στα�και �του�Γενναδίου.

Πέραν� όλων� ετούτων,� αυτό� που� διαχρονικά �

ισχύει�ε ίναι�ό τι� η� αλλαγή�ξεκινά� από� το� άτομο�

και�μ έσω�του�προσωπικού�μας�παραδείγματος,�
επηρεά ζεται� και� παρακινείτα ι� σιγά� σιγά� και� το�

υπόλοιπο�κοινωνικό�σύνολο!

Με�αυτή�τη�σκέψη,�καλωσορί ζω�το�ξεκίνημα�και�
την� πρώτη� ετούτη� έκδοση� της� Περιφερειακής�

Εφημερ ίδας�Ανατολικής�Αττικής�«Η�Φωνή»�και�

εύχομαι�ετούτη�η �στήλη�να�αποτελέσει�το�ξεκί�
νημα� ενός� αμφίδρομου� δίαυλου� επικοινωνίας�

ανάμεσα�μας.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ



27Σεπτέµβριος 2020

Τ
ις� τελευταίες� δεκαε�

τίες,� η� αστυφιλία,� η�

εκβιομηχάνιση� και� η�

έλευση� του� αερολιμένους�
στα� Μεσόγεια, � εκείνη� την�

αρχέγονη�επαρχία�της�Αττι�

κής�γής,�την�κατάφυτη �λεκάνη�αρβανιτοφώνων�

χωριών� με� συντηρητική� κοινωνική� οργάνωση�

και� αναμφίβολα� διακριτή� κουλτούρα� από� τ ους�

κατοίκους� της�πρωτευούσης,� αλλοτρίωσαν� τον�

χαρακτήρα� του� κάμπου� μας� και� έφθειραν� την�

πολιτισ τική� ετερότητα� του� γηγενούς� πληθυ �
σμού.�Πλέον� η�εποχή,�κατά� την� οποία�η �αρβα �

νίτικη� γλώσσα�ακουγόταν�σε� κάθε�μεσογείτ ικη�

αυλή,� ανέμελα� πρόσωπα� πλημμύριζαν� τ ους�

αμπελώνες�με�τα�κοφίνια�και�τα�πατητήρια,�ενώ�

το� νταούλι� και� η� π ίπεζα� ηχούσαν� ρυθμικά� στα �

πανηγύρια �των� εκκ λησιών� μας� μετατρέποντάς�

τα�σε�μεγάλο�αντάμωμα�της�κοινότητας,�χάνεται �
στο� χρυσίζον� λυκόφως� της.� Η� επ ιστροφή� στις �

ρίζες� μας,� στη� λησμονημένη� μας� καταγωγή,�

αναφαίνεται� ως� η� μόνη� πειστική� λύση� για� την�

ανάσχεση�του�μαρασμού� και�της�τσιμεντοποίη�
σης�των�Μεσογείων.�

Αυτήν�την�προοπτική�φιλοδοξεί�να�υπηρετήσει�η �
ετήσ ια�έκδοση�μ ιάς�πρωτότυπης�σειράς�τόμων,�

υπό�τον� τίτλο� «Μεσογείτικα� Χρονικά»,� η�οποία�

εγκαινιάστηκε�τα�τελευταία�δύο�έτη�υπό�την�κα�
θοδήγηση�του�δρ.�Θεολογικής�κ.�Τσοπάνη�Κων�

σταντίνου.�Πρόκειτα ι�γ ια�μ ία�τολμηρή�συλλογ ική�

προσπάθεια,� με� φιλόδοξο� στόχο� να� καταγρά �
ψουμε� την�ισ τορία� των�Αρβανιτών�της�Ανατολι�

κής� Αττ ικής�και�να�αναδείξουμε�την�ιδιοπροσω�

πία� μας� μέσα� από� τα� τραγούδια,� τους� χορούς,�
την�κουζίνα,�τη�γλώσσα,�τα�πατροπαράδοτα�ήθη�

και�τα�παραμύθια�του�τόπου�μας.�Η�απουσία�επι�

χορηγήσεων�από�ευεργέτ ες- �καιροσκόπους� και �
το�μεράκι� της �αν ιδιοτελούς�ομάδος�συντοπιτών�

μας,�οι�οπο ίοι�εργάζονται�ακαμάτως,�όχι�μονάχα�

για� να� διασώσουν� τις� μνήμες� των� παππούδων�

μας,� να� καλύψουν� μία�αν ικανοποίητη� έως� σή �

μερα�λαογραφική�ανάγκη,�αλλά�και �να�αντιπρο �

τείνουν �μία�άλλη�στάση�ζωής�για�τα�Μεσόγε ια�

του�αύριο,�περιέβαλαν�το�συγγραφικό�έργο�με�

το�ευ τύχημα�να�αγαπηθεί�από�κάθε�σπίτι�και� να�

φτάσει�στα�χέρια�πολλών�νέων,� από �το�Λιόπεσι,�

το�Κορωπί� και� τα�Σπάτα�μέχρ ι�το�Μαρκόπουλο,�
τα�Καλύβια,�τον�Κουβαρά� και �την,�κατά�το�εντό �

πιον�εύηχον�άσμα,�όμορφη�Κερατιά�μας.�Το�πα �

ρόν�εγχείρημα�έχει�μεγάλη�σημασία�να�σμ ιλεύ �

σει�με�το�πνεύμα�και�τη�φιλοσοφία� του�μία�νέα�

αντί ληψη� για� την� άσκηση� της� αυτοδιοικητικής�

πολιτικής� και � να� αποτ ελέσει � ένευσμα� για� την�
αλλαγή�του�παραγωγικού�και �αναπτυξιακού�μο�

ντέλου�στην�Ανατολική�Αττική,�το�οποίο�θα�βασί �

ζεται�στην�παράδοση,�το�σεβασμό�στη�φύση�και�

τη�δύναμη�της�ταυτότητά�μας.�Δεν�χρειαζόμαστε�

μία�δεύτερη�Αθήνα�στην�Αττική,�αλλά�μ ία�ώαση�

ελευθερίας�δ ίπλα�στο�κέντρο�της�ελληνικής�μας�
Πατρίδος.�

Επιστροφή στις ρίζες,  
ως απάντηση στον µαρασµό  
των Μεσογείων

Πέτρος�Ι.�Νικολού�
Φοιτητής�Νομικής�ΕΚΠΑ

Στην� καρδιά� των� Μεσογειών,� ανάμεσα� σε� αμπε�

λώνες�και�ελιές,�μέσα�σε�μία�καταπράσιν η�έκταση�

11.000�τ.μ.� και �δίπλα�στο�αεροδρόμιο�Ελευθέριος�

Βενιζέλος,� άνοιξε� τις�πόρτες� του�ο�νέος� μας�πολυ�

χώρος,�το�“κ τήμα�Φαίδρα”.

Η�εικόνα�της�εξοχής,�το� φυσικό�περιβάλλον,�χαρα�

κτηριστι κό�του�Αττ ικού�τοπίου,�η�εύκολη�πρόσβαση,�

τόσο�από�τα�νότια�όσο�και�από�τα�βόρε ια�προάστια, �

αλλά�και�η�φιλική� εξυπηρέτηση,�κάνουν�το�“κτήμα�

Φαίδρα”�ένα�χώρο�ιδανικό�γ ια�κάθε�περίσ ταση.

Ένα�ε πιβλητικό�γυάλινο�κτίρ ιο�500�τ.μ.�με�εσωτερι�

κή�σάλα�500�ατόμων,�πλαισιωμένο�από�υπαίθριους�

χώρους� και� κήπους,� δίνει� μία � ιδιαίτ ερη� αίσθηση�

ποιότητας.

Οι�συνεργάτες�μας,�όσο�και� το�προσωπικό�μας,�επι�

λέχθηκαν�με�αυσ τηρά� κριτήρια ,� ώστε�να�α νταπο�

κρ ίνονται�μόνο�σε�υψηλές�απαιτήσεις.

Σα ς�προσκαλούμε�να�μα ς�επισκεφτείτε,�για� να� μας�

γνωρίσετε�και�ν α�συζητήσουμε�από�κοντά�τις �επιθυ�

μίες�και�τις�προτάσεις�σας�για�μία�εκδήλωση,�όπως�

τη�φαντάζεσ τε...�

Γραφεία�Κτήματος�ΦΑΙΔΡΑ:�Πάτημα�Κορωπίου,�Κορωπί� �697�3081878�-�6946930860�� ��nfo@kt�m�f��dr�.g r�� �www.kt�m�f��dr�.gr



Τ
ο�1939� ο� «Πάνθηρας� Αθηνών»� έκανε� τα�

πρώτα� βήματα�τ ου� στα�ερασ ιτεχνικά�πρω�

ταθλήματα� των� Αθηνών.� Ο� σύλλογος� με�

τονομάσ τηκε�σε�«Υπεροχή�Νεαπόλεως»�όταν�το�

1957�οι�άνθρωπο ι�του,�θέλησαν�να�γυρίσουν�σε�

λίδα�κα ι�να�σηματοδοτήσουν� τη� συμμε τοχή�του�

στα�πρωταθλήματα�της�Ε.Π.Σ�Αθηνών.�Το�όνομα�

δόθηκε�όταν�αποφασίσ τηκε�η�απορρόφηση�του�

καταστατικού� και �της�ονομασίας�του�συλλόγου�

της�«Νεάπολης�Εξαρχείων»,�για�να�αλλάξει�αυτό�

και�πάλι�μέσα�σε�δυο �χρόνια.

Στις�22�Φεβρουαρίου�του�1959,�το�όνομα�«Υπε�

ροχή�Μενιδίου»�έδωσε�την�τοπογραφική�ταυτό�

τητα�που�γνωρίζουμε�έως�σήμερα,�για�να�βρεθεί�

τελικά�τ ο�ισ τορικό�όνομα� του�«Αχαρναϊκού»� το�

1961.

Τα�«βαφτίσια»�μόνο�γούρι �έφεραν�στην�ομάδα,�

καθώς�από�εκείνη�τη�χρονιά�και�ύστερα�ξεκίνη�

σε�η� μεγαλειώδης�πορεία� που�μύησε� χιλ ιάδες�

πιτσιρικάδες�και�όχι�μόνο,�στη�κυριακάτικη�βόλ�

τα�στο�γήπεδο.�Από� τότε�και� έπειτα�ο�Αχαρναϊ�

κόςαποτελεί�σημαία�του�Μενιδίου�και�τ ην�μεγα�

λύτερη�αγάπη�των�κατο ίκων�του.

Μια�βόλτα� στην�πορεία�της �ομάδας�το�επιβεβα ι�

ώνει.�Τις�περιόδους�1961-1962�και� 1962-1963,�

οι�άνοδοι�την�φέρνουν�στην�δεύτ ερη�κατηγορία�

της�Ε.Π.Σ�Αθηνών,�ενώ�η�ιστορία�γράφετα ι�λίγα�

χρόνια�αργότερα.�

Την�περίοδο�1966-1967,�μέσω�του�ειδικού�πρω�

ταθλήματος�ανόδου� και� του� αγώνα�μπαράζ� με�

τον� Σαρωνικό�Αίγ ινας,� ο�Αχαρναϊκός�καταφέρ�

νει�τ ην� άνοδο� του�στην�Β’�Εθνική�Κατηγορία.�Η�

πορεία� διήρκησε�4�χρόνια ,�όταν�ήρθε�ο�υποβι�

βασμός�λόγω� αναδιάρθρωσης�της� κατηγορίας.�

Η�ευκαιρία�για�άνοδο�ήρθε�μόλις �2� χρονιές�αρ�

γότερα, �όμως� η� ήττ α�από� τον� Π.Α.Ο�Αγίου�Δη�

μητρίου,�έκανε� την� ομάδα�να� προβιβαστε ί� στο�

Εθνικό�Ερασιτεχν ικό�Πρωτάθλημα,�την� μετέπει�

τα�γνωστή�Γ’�Εθνική.

Ο�Αχαρναϊκός� σημείωσε�εξαιρετική� πορεία�και�

κλείδωσε� την� επάνοδο� του� στην� Β΄Εθνική� ως�

πρωταθλητής.

Η�Β’ �Εθνική�φάνηκε�να�του�«πηγαίνει»�πολύ�μιας�

και�γ ια�μια�ολόκληρη�10ετία�πρωταγωνιστούσε,�

με�κορυφαία� την�επ ική� σεζόν�1981-1982� στην�

οποία�βρέθηκε�μόλις�μια�ανάσα� από�την�άνοδο�

του� στα� σαλόνια� της� Α΄Εθνικής. � Ήταν� μόλις� 1�

βαθμός�αυτός�που�του�στέρησε�την�πολυπόθητη�

άνοδο�και�γ ια�την�ιστορία�να�αναφέρουμε�πως�η�

Παναχαϊκή�ήταν�η�ομάδα�που�ανέβηκε.�

Η�πορεία�συνεχίσ τηκε�έως�το�1988� που�ήρθε�ο�

υποβιβασμός,� για � να� ακολουθήσει � μια� 25ετ ία�

πτώσης�από�την�Β’�στην�Γ΄�Εθνική.

Το�2012�αναδείχθηκε�πρωταθλητής�της�Δ’�Εθν ι�

κής�και�η�άνοδος�στην�FootballLeagueήρθε�μετά�

από�μια�εξαιρετική�πορεία�ύστερα�από�25�χρό�

νια.�Δυστυχώς�από�την�σεζόν�2018-1029�ο�Αχαρ�

να ϊκός� αγωνίζετα ι� στην� Γ’� Εθνική� Κατηγορία.

Για�να�θυμούνται� οι�παλιοί�και�να�μαθαίνουν� οι�

νεότ εροι,�παραθέτουμε�τα�ιστορικά�στοιχε ία�της�

ομάδας�σε�ένα�νοερό�ταξίδι�αριθμών�στην�μεγά�

λη�ιστορία�τ ης.�

Ο�Αχαρναϊκός�αγωνίστηκε�
στις�εξής�κατηγορίες:

Για�15�χρόνια�στην�Β’�Εθν ική

Για�13�χρόνια�στην�Γ΄Εθνική

Για�12�χρόνια�στην�Δ΄�Εθνική

Για�15�χρόνια��

σε�όλες�τις�υπόλοιπες�κατηγορίες.

Ο�αγώνας� στον�οποίο� ο�Αχαρνα ϊκός�σημείωσε�

ρεκόρ�εισιτηρίων�έλαβε�χώρα�την�σεζόν�1970-

1971�με�αντίπαλο�τα�Γιάννενα,�όπου�6.760�θεα�

τές�στήρ ιξαν�την�ομάδα�στην�έδρα�του.

Ο� τίτλος� του� «αρχισκόρερ»� όλων� των� εποχών�

ανήκει� στον� Δημήτρη� Κοκκινόπουλο� με� 105�

γκολ,� ενώ� καλύτερος� σκόρερ�μιας� σεζόν� ήταν�

ο� Νίκος�Πετρόπουλος� την� περίοδο� 1997-1998,�

σημειώνοντας�25�τέρματα.

Ένα�σημαντικό�στατιστικό� είναι� πως�ο�Αχαρνα�

ϊκόςσ την� ισ τορία� του,είχε� έφεση� στα� μεγάλα�

σκορ.�

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ  
Η αρχή, η πτώση και η νέα εποχή  
της οµάδας - σύµβολο του Μενιδίου
«Ένας�σύλλογος�που�αποτελεί�το�καμάρι�της�πόλης�εδώ�και�δεκαετίες,�παρότι�δεν�κατόρθωσε��

να�ανέβει�ποτέ�στη�μεγάλη�κατηγορία,είναι�αναπόσπαστο�κομμάτι�της�κοινωνίας,��

αποδεικνύοντας�πως�οι�ομάδες�δεν�είναι�μόνο�οι�τίτλοι�τους.�Είναι�κυρίως�ο�τρόπος�με�τον�οποίο��

έχουν�καταγραφεί�στην�ψυχή�και�την�συνείδηση�των�οπαδών�τους.»

Την� αγωνιστική� σεζόν� 1982-1983� νίκησε� τον�

Ηρόδοτο�με�σκορ�8-2,�ενώ�το� ίδιο�σκορ�κατάφε�

ρε�εναντίον�του�Πελοπίδα�την�σεζόν�1992-1993.

Το�μεγαλύτερο�ρεκόρ�τερμάτων,�ωστόσο,�το�ση�

μείωσε�το�1997�εναντίον�της�Λήμνου.�Το�σκορ;�

10-0!

Το�φετινό�καλοκα ίρι�ο�Αχαρναϊκός�άλλαξε�σελί�

δα,� μιας�και� τα�αδέρφια �Μάρκου�ανακοίνωσαν�

την�αποχώρηση�τους�από�την�δ ιοίκηση�του�συλ�

λόγου.�Τις�διαχειρ ιστικές�πράξεις�του�ιστορικού�

σωματείου�ανέλαβαν�πλέον�οι�κύρ ιοι�Κορφιάτης�

Ιωάννης,� Τσαλικίδης� Δημήτριος,� Ναβροζίδης�

Αλέξιος,� Τριανταφυλλίδης� Κωνσταντίνος,� Πε�

σιάλης�Βασίλειος, �Σουκ ίν�Β ίκτορ,�Στ αθόπουλος�

Αθανάσιος�και �Μαυριτοπολίδης�Αρσένιος.�

Τα�μέλη�του�Δ.Σ� του� Αχαρναϊκού� μοιάζουν�π ιο�

αισιόδοξοι� και� αποφασισμένο ι� από� ποτέ,� ώστε�

να�ανεβάσουν�την�ομάδαεκεί�που�της�αξ ίζε ι.�Με�

σύνθημα�«Ο�μεγάλος�Αχαρναϊκόςλο ιπόν…έρχε�

ται�ξανά»,� όλα�δείχνουν �πως� η�κρίση� τείνει�να�

ξεπεραστεί �και�έτσι� η�ομάδα�ετοιμάζεται�με�τ ις�

καλύτερες�περγαμηνές�για�το�πρωτάθλημα�της�

Α’�ΕΠΣΑΝΑ.�

Για� τους� πιστούς� οπαδούς� του,� που� τον� ακο �

λουθούν�όλα�τα�χρόνια.�Για�τους�μεγαλύτερους�

που�έχουν� πικραθεί�από�τις �στεναχώριες,� αλλά�

δεν�τ ον�βγάζουν�από�μέσα�τους,�σαν�την�πρώτη�

αγάπη�που�ποτέ�δεν�ξεχνι έτα ι.�Για�τον� «Σύνδε�

σμο� Φιλάθλων� Αχαρνα ϊκούValtosLocos»� που�

απαριθμεί� περίπου�700� ενεργά�μέλη,�εκείνους�

που�στηρίζουν�κάθε� αγωνιστική�και� βρ ίσκονται�

Δημοτικό�Γήπεδο�Αχαρνών�σε�κάθε�ευκα ιρία�για�

να�τιμήσουν�την�ομάδα�που�τους�μύησε�στον�μα�

γικό�κόσμο�του�ποδοσφαίρου.

Επιμέλεια:��
Γεωργία�Τζαγκαράκη

Ο�Κώστας�Κλάδης�πανηγυρίζει�την�κατάκτηση��

του�κυπέ λλου�ΕΠΣΑΝΑ�με�τον�Αχαρνα ϊκό
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� ΚΡΙΟΣ� Αναθεωρείτε� τους� στόχους�

σας� και� αλλάζετε� τρόπο� δράσης.� Ερμής�
στ ον�Ζυγό,�θα�υπάρξουν�καλύτ ερα�αποτελέ�

σματα� από�τις�6�Σεπτεμβρίου�μέχρ ι� και� τις� 18- �
εκτός�από�τ ις �15 �του�μήνα-�που�θα�έχετε�ισχυρή�

σύμμαχο� την� Αφροδίτη.Ο� δικός� σας� πλανήτης,�

Άρης,� που�σας�προκαλούσε�πολεμική�διάθεση,�
στις �9/9�γυρνάε ι� ανάδρομος.Αναθεωρήσ τε� και �

αλλάξτε�τ ακτ ική.� Από� τις� 6� Σεπτέμβρη,αφήστε �
λίγο�την�ένταση�της�μάχης�να�καταλαγιάσει� και �

αξιοποιήστε� την�Αφροδίτη�που�σας�δίνει�λάμψη�

για�να� δημ ιουργήσετε�την�δική�σας�επιχειρημα�
τική�ιδέα,�να�δ ιασκεδάσετ ε,�να�χαρείτε�σαν�πα ιδί�

ή�με�τα�παιδιά�σας�και�να�φλερτάρετε!!�Στις�17�η�

Νέα�Σελήνη�φέρνει�νέο�αέρα�στην�καθημερινό�
τητα�κα ι�στην�εργασία�σας…

� ΤΑΥΡΟΣ� Ο� Σεπτέμβρης� πάντα� για�

σας�κρύβει�έμπνευση,�δημιουργία�και�νέα �
σχέδια�ή�γιατ ί�όχι�και�έρωτες!.�Ο�πλανήτης�σας�η�

Αφροδ ίτη� από�τις�6�και�μετά�αλ λάζει�ζώδιο� και �
όψεις�και� οι�συνθήκες�αλλά� και�σημαντικοί� άν�

θρωπο ι�για�την�ζωή�και�την�καριέρα�σας�γλυκαί�

νουν�τ ην� στάση� τους.� Προσέξτε� κοντά� στις� 15�
ειδικά� όσοι� ε ίστε� τ έλος� του� Απρίλη� και� αρχές�

του�Μάη,�μια�ρήξη�ή�ένας�χωρισμός�ε ίνα ι�πιθα �

νός,�αν�συγκρουστ είτε.�Θα�έχετε�πολλές�ευκαι�
ρίες�να�κατακ τήσετε�τις�επιθυμί ες�σας�6~19�με�

τον� Ήλιο�στον� τομέα�της� τέχνης,�της�χαράς� και �
της�δημ ιουργ ίας�να�φωτίζει�τα�όνειρά�σας!

� ΔΙΔΥΜΟΙ Δυνα τό� σας� όπλο� πιο�

πολύ�από�ποτέ�η �επ ικο ινωνία�και�η�ευφυΐα �

σας.� Ο�δι κός� σας� πλανήτης,ο� Ερμής,� που� από�

την�αρχή�του�μήνα�κάνει�πολύ�δυνατές�όψεις�με�

τον�μυστηριώδη�Πλούτωνα�και�τον�σοφό�Κρόνο,�
σας�δίνει�διαύγε ια�και� ικανότητα�να�σχεδιάσετε�

και� να�οικοδομήσετε�σε�γερά�θεμέλια �τις� ιδέες �

αλλά�και� τα� όνε ιρά�σας.� Η�Νέα�Σελήνη�στις�17�

δείχ νει�διλήμματα� στην�καριέρα�κα ι�στην�οι κο �

γένεια�αλλά�και�την�ανάγκη�νέας�αρχής�στο�σπί�

τι�και�με�την�ο ικογένειά�σας!�Ο�Ερμής�στον�Ζυγό�

μαζί�με� την�Αφροδίτη� στον�Λέοντα,γλυκαίνουν�

τις� συναντήσεις� και� τις� συζητήσεις� σας,�ευνο �

ούν�θέματαεπικοινωνίας�και�διαδρομές�και�φυ �
σικά� προκαλούν� τους� θαυμαστές� σας� να� σας�

φλερτάρουν!�Έρωτας� και�χαρά� από�τις�6�ως�τις �

17�χωρίς�εμπόδια!!

�ΚΑΡΚΙΝΟΣ Τα� φεγ γάρια� του� Σε�
πτέμβρη� σας� ταιριάζουν� πιο� πολύ!!� Είστε �

από � τα� ζώδια� που� έχουν � ταλα ιπωρηθεί� πολύ�
όμως� ο� Σεπτέμβρης� μπορεί� να� αποδειχτεί� π ιο�

γλυκός�για�το�δικό�σας�ζώδιο..�Στις�14�γιορτάστε�
την�επιστροφή�του�τυχερού�Δία� σε�ορθή�πορεία�

θα� ευνοήσει� σχέσεις� και� συνεργασίες!� Η� Νέα�

Σελήνη�στ ις�17�και�για�15�ημέρες�μετά,�θα�δώσει�
ευκαιρίες� για�λύσεις�και�βοήθεια�μέσα�από� την�

επικοινωνία,�στο�ταλαιπωρημένο�3ο�Δεκαήμερο�

των�Καρκίνων-�οι� γεννημένοι�μετά� τις� 12�Ιουλί�
ου,�που�ακόμα�πρέπει�να�προσέχουν�την�ένταση�

ιδιαίτερα�στον�επαγγελματικό�τους�χώρο.

�ΛΕΩΝ�Τα�οικονομικά�σας�σάς�απασχο�
λούν� ιδιαίτερα� και� αυτός� ο� μήνας� εκ τός �

από �υποχρεώσεις�και�έ ξοδα,�θα �έχει�και�ευκαι�
ρίες�κέρδους�στο�πορτοφόλι�αλλά�και�στην�καρ �

διά�σας!�Μέσα�από�κόπο�και�δημιουργικές�κινή �

σεις�μπορείτε�να �αυξήσετε�το�εισόδημά�σα ς�ή �να�
έχετε�μια�σημαντική�θετικ ή�αλλαγή�στην� καριέ�

ρα�σας,�με�εξαίρεση�τις�4�και�15�Σεπτέμβρη�που�
ισορροπείτε�σε�τ εντωμένο�σκοιν ί.�Η�είσοδος�της �

Αφροδ ίτης �στο�δ ικό�σας�λαμπερό�ζώδιο�θα�σας�

κάνει� να�λάμπετ ε� και� να� γοητεύετε� ακόμα� και �
τον�πιο�αυστηρό�κρι τή�σας.�Σημαντικό�να�αναθε�

ωρήσετε�κάποια�σχέδια�μέσα�από�τ ις�πιο�πιεσ τι�

κές�εργασιακές�συνθήκες.

� ΠΑΡΘΕΝΟΣ� Βρίσκετε� νέες � ισορ �

ροπίες�και �ακολουθείτε�τις�αλλαγές.�Χρό �

νια�πολ λά�ευφυή�παιδιά�του�Ερμή..�Αν�και�φοβά�
στε�τολμήστε�τις �αλλαγές�τουλάχισ τον�μέχρι�τις �

17�που�η�Νέα�Σελήνη�ευνοεί �τα�νέα�ξεκινήματα�
ιδιαίτερα�για�του�Παρθένους�του�3ου�Δεκαημέ�

ρου.�Μετά�τις �18�τα�έξοδα�αυξάνονται�το�ίδιο�και�

η�πίεση� με� τον� ερωτικό� σύντροφο� ή�τ α�παιδ ιά�
σας.� Οι� επιχειρηματίες� μην� ρισκάρετε�μετά� τις�

18,�προτιμήστ ε�το�πρώτο�μισό�τουΣεπτέμβρη�για�
τις�σημαντικές�συμφωνίες!

�ΖΥΓΟΣ�Επιτ έλους�βλέπετε� φως�στην�

άκρη� του� τούνελ!�Ο� Σεπτέμβρης� είνα ι� ο�

μήνας� που�ό,τι�προετοιμάζατε,�πραγματώνεται.�

Μυστικά� σχέδια� και� συζητήσεις� αποκαλύπτο�

νται �κυρίως�θετικά� και�ανάλογα�με�το�προσωπι�

κό� σας� ωροσκόπιο� δημιουργούν� έναν �νέο�κύ�

κλο.�Από�το�βράδυ�της�5ης�ο�Ερμής�επισκέπτε�
ται�τ ο�ζώδιο�σας�και �μαθαίνετ ε�όλα�όσα�γίνονταν�

μυστικά� η� επ ικο ινωνία �σας�και� οι�συναν τήσεις�

παίρνουν� φωτιά� δημιουργώντας� νέες� συνθή �

κες.�Ο�πιο�σημαντικός�πλανήτης�για�το�δικό�σας�

ζώδιο,� η�Αφροδίτη� περνάει�σ τον�φιλικό�γ ια�σας�

Λέοντα�στις�6 �Σεπτέμβρη�και�ανεβάζει�την�πει�

θώ� και� την� γοητεία� σας� σε� σημαντικούς� κύ�

κλους.�Νέες�γνωριμ ίες �με�σημαντικούς�ανθρώ�
πους�και�νέες�φιλίες �ίσως�και �έρωτες!

�ΣΚΟΡΠΙΟΣ�Αλ λάζετε�κα ι�μεταμορ�

φώνεστε� μέσα� και� γύρω� σας…�Ο� δικός�
σας� Άρης� ξεκινάει � την� ανάδρομη� πορεία� του�

στις �9� και� σας�προκαλεί�να�αναθεωρήσετε� την�

στάση� σας�στην�καθημερ ινότητά�σας,�στ ην� ερ�
γασία�αλλά� και� στην� υγε ία� και� την� ψυχολογία�

σας.�Σταματήστε�λίγο�και�αναλογιστείτε�τον�τρό �
πο�ζωής�σας,�το�άγχος,�το�τρέξιμο,�την�ένταση.�

Ρίξτε�λίγο� τους�ρυθμούς�σας�κα ι�φρον τίστε� τον�

εαυτό�σας.�Η�Νέα�Σελήνη�ευνοεί�νέα�ξεκινήματα�

από �τις�17�και �για�15�ημέρες�δ ίνον τας�ευκαιρ ίες �

να� πιάσετε� στόχους�και�όνειρα.� Στις�15,στις� 21 �
και�σ το�τέλος�του�μήνα�προετοιμαστείτε�να�χει�

ριστείτε�πιεστ ικές�καταστάσεις .�Φίλοι�και�συλλο �

γική� δουλειά � ή� χόμπυ� σας� φέρνουν� χαρά� και �
φως�στην�ζωή�σας.

�ΤΟΞΟΤΗΣ�Υψηλές�απαιτήσεις�αλλά�

το�αποτέλεσμα�είναι�αισιόδοξο.�Ο�Σεπτέμ �

βρης�είναι�ο�μήνας�που�σας�ενεργοποιεί�για�την�
κατάκτηση�των�στόχων�σας.�Από�τις�13�σταδιακά�

ο�Δίας,�δικός�σας�κυβερνήτης�πλανήτης,�σταμα �

τάει� και� επανέρχεται� σε� ορθή� φορά� δίνοντας�

νέα�ώθηση�σε�οικονομικούς�αλλά�και�προσωπι�

κούς�σας�στόχους.�Θέλετε�να�νιώσετε�ασφαλείς�

όχι�μόνο�ο ικονομικά�αλλά�και�συνα ισθηματικά.�

Στις� 6� καλωσορίστε� την� Αφροδίτη� στον� φιλικό�

για� σας� Λέοντα� θα� ευνοήσει� ταξίδια, � μεγάλα�

σχέδια,�σχέσεις�με�το�εξωτ ερ ικό�ή�ξένους,�νομι�
κές�υποθέσεις,�σπουδές�και� επικοινωνία.�Προ�

σέξτε�μόνο�κοντά�στ ις�15�την�απρόβλεπτη�ρήξη.�

Η�γοητε ία�και� ο� ερωτισμός�φέρνει� με τανοημέ�

νους�συντρόφους�από�το�χτες�στο�σήμερα.

�ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ�Αξιοποιείσ τε� τις� ευ �

καιρίες� που� σας� δί νει� ο� γλυκός� Σεπτ έμ�

βρης�μέχρ ι�τις�20.�Έχετε�περάσει�από�τα�40�κύ �

ματα�αλλά� σιγά�σιγά�έρχεται�η�μπουνάτσα�μετά�

την�φουρτούνα.�Ο�ήλιος�φωτ ίζει �υψηλούς�στό �

χους� και� ευκαιρίες� από� έναν� ανώτερο� κύκλο�

ανθρώπων�με�γνώσεις�ή�που�έχουν�κάποια�σχέ�

ση� με� το� εξωτερ ικό �και� μεγάλες�εταιρείες� και�

οργανισμούς.�Νομικά�θέματα �αλ λά�και�προβλή �

ματα�βρ ίσκουν�την�λύση�τους�με�λίγη�προσπά �

θεια.�Σημαντικός�αρωγός� και�φωτεινός�πλανή �

της�ο�Δίας�από �τις �13�στ αδιακά�ανακτά�τ ην�δύνα �

μή�του� σε�ορθή�πορεία�κα ι�φέρνε ι�λύτρωση,� δι�

καίωση�και�καταξίωση.

�ΥΔΡΟΧΟΟΣ�Ο�Σεπτέμβρης�ξεκινά �

ει�δυναμικά�με�μια�αλλαγή�που�θα �έχει�θε�

τικό�αποτέλεσμα�σε�θέματα�οικονομικών�ή�κλη �

ρονομικών�υποθέσεων�Αποφύγετε� σημαντικές�

κινήσεις�ή�εντ άσεις�στα �μέσα�του�μήνα�γιατί�μ ια�

ρήξη�μπορεί�να�είναι�οριστική .�Με�την�Αφροδίτη�

στον�Λέοντα�μετά�τις�6�γλυκαίνουν�ο ι�διαπροσω�

πικές� σας� σχέσεις� κα ι� βρίσκετε� σημαντικούς�

υποστηρικτές,� συνεργάτες� ή� ακόμα� και� έναν�

ισχυρό� σύντροφο� ζωής!� Μετά� τις� 21� βαδίσ τε�

συνετά�και�μην�ρ ισκάρετε.�Το�άνο ιγμα�σας�προς�

τα�έξω,�η�επικοινωνία�σας�ευνοούν�τουλάχιστον�

ως� τις� 21.�Κάντε�σέρβις� σε� μηχανήματα� ή� στο�

αυτοκίνητό�σας.

�ΙΧΘΥΕΣ�Ολοκληρώνετε�έναν�κύκλο�

για� να�προχωρήσετε� σε�μ ια�νέα� αρχή!� Ο�

Σεπτέμβριος� είνα ι� ένας� μήνας� συγκομιδής� και�

μετάβασης�Κλείσ τε� κύκλους� που� σας� περιορί�

ζουν�και�ανοίξτε�και νούριους�αλλά�πρώτα�ακού�

στε� τον�εαυτό�σας.� Εσείς� γνωρίζετε�καλύτερα�

από �όλους�τι�μπορείτε�να�πετύχετε�αρκεί�να�αλ�

λάξετε�την�ζωή�σας..�Ξεκαθαρίστε�το�τοπίο�τώρα�

και�ο�Οκτώβρης�θα�σας�αποζημιώσει.�Από�τις�13�

σημαντ ικά�άτομα,�φίλοι�σας�δ ίνουν�επαγγελμα �

τικές �ευκαιρίες.

ΖΩ∆ΙΑ



Το παν και το τίποτα…
Το ταξίδι είναι αυτό που αξίζει στην πορεία

του κάθε ανθρώπου… από το Α σημείο στο Β…
Ανεπαίσθητη εστί και λεπτή ως κλωστή η γραμμή,

η οποία στα δύο χωρίζει το παν από το τίποτα.
Αν και στο σκότος, ψηλαφίζοντας πας…

Ποτέ Μην ξεχνάς
Περπατώντας, να κοιτάζεις πάντα ψηλά

Γιατί αλλιώς της εξόδου το φως… ίσως χάσεις!




