ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΤΕΥΧΟΣ Νο 11
αυγουστοσ 2022 | ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Θανάσης Ζούτσος
Δήμαρχος Παλλήνης

«Μετράμε τις πληγές
μας αλλά είμαστε εδώ»

Γιώργος Σωφρόνης

Πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού
και επικεφαλής της παράταξης
Σαρωνικός Αύριο

«Η δική μας πρόταση
είναι πρόταση
συλλογικής ευθύνης,
συλλογικής δέσμευσης
και συλλογικού ελέγχου!»

Θύματα υποκλοπής
Το χρονικό της υπόθεσης
και η επόμενη μέρα σελίδα 12

Λάζαρος Καραούλης
Μέλος ΚΠΕ
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
«Το βράδυ των εκλογών
θα είμαστε στη μεριά
των νικητών»

Βαγγέλης Θεοδώρου
Μέλος Πολιτικού συμβουλίου
Πράσινου Κινήματος

Το Πράσινο Κίνημα
θα είναι στην επόμενη Βουλή

ΠΑΡΑ-ΦΩΝΗ-ΜΑΤΑ σελίδα 4
Ποιος διαπράττει εγκληματική πραξη σελίδα 18

www.efoni.gr - 24ωρη ενημέρωση

EDITORIAL

2 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής

Η μαύρη λίστα
που δεν τελειώνει...
Μ

ετράμε, μετράμε και
όμως δεν τελειώνει.
Αυτή η λίστα με τις δολοφονημένες γυναίκες που θα
μπορούσαν να είχαν σωθεί.
Το γιατί δεν φεύγεις καταρρίφθηκε, το γιατί δεν μιλάς
καταρρίφθηκε, το πόσες
ακόμα παραμένει αναπά-

ντητο.
Δεν υπάρχει «ναι μεν, αλλά» σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει μόνο φόβος, θλίψη και
οργή. Και τα νούμερα που μιλούν από μόνα

τους. 13 γυναικοκτονίες έως σήμερα από την
αρχή του 2022. Πέρσι η λίστα έκλεισε με 17
δολοφονημένες. 137 γυναίκες δολοφονούνται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο από πρώην
ή νυν συζύγους ή συντρόφους ή από κάποιο
μέλος της οικογένειάς τους.
Εκείνη η «κακιά στιγμή» που γίνεται καραμέλα
στα χείλη των δολοφόνων, δεν υπάρχει. Δεν ξυπνάς μια μέρα και αποφασίζεις να σκοτώσεις.
Σκοτώνεις κάθε μέρα, λίγο λίγο, το θύμα σου.
Τρέφεσαι από τον φόβο που βλέπεις στα μάτια
και την εξουσία που ασκείς πάνω του. Μέχρι
εκείνο να αποφασίσει πως δεν πάει άλλο. Και

Της Άρτεμις Γκούρλια
Δ/ντρια Έκδοσης
τότε, για να αποδείξεις την μαγκιά του φύλου
σου, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος είναι ο ισχυρός, την σκοτώνεις.
Για κάποιους μια γυναικοκτονία είναι ένας δημοσιογραφικός τίτλος. Για κάποιους το συμβάν
που έγινε στη γειτονιά. Ας αναλογιστούμε όμως
εκείνους που βλέπουν τη μάνα, την αδερφή, τη
γιαγιά τους να είναι πρωταγωνίστριες σε αυτούς
τους τίτλους. Εκείνους που μόλις η ειδησεογραφική επικαιρότητα θα αλλάξει, θα έχουν έναν
τάφο να φροντίζουν. Εκείνες που σκέφτονται,
μήπως η επόμενη θα είμαι εγώ;
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ΤΑ ΠΑΡΑ-ΦΩΝΗ-ΜΑΤΑ

Θ

ερμό το πολιτικό καλοκαίρι στη χώρα και η
Κουτσομπόλα σας είναι και πάλι εδώ με αυγουστιάτικο χτύπημα…
Και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, που λέμε και
στο χωριό μου. Παρακολουθήσεις, παραιτήσεις
και ένα τούρκικο γεωτρύπανο έχουν κρατήσει
πολλούς από τους αγαπημένους μας πολιτικούς
στο κλεινόν άστυ και πώς θα βγει ο χειμώνας
παιδιά;
Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που βαρκούλες
αρμενίζουν … αλλά ας μην θίξουμε οικογένειες
και υπολήψεις…
Λέτε τελικά να γίνουν οι εκλογές που τόσο κατηγορηματικά διαψεύδονταν μέχρι πριν λίγες
μέρες;
Ποιοι θα είναι οι λόγοι, αν και εφόσον, και ποιος
θα το πει στους υποψηφίους βουλευτές της
Ανατολικής Αττικής που πήραν μεγάλη χαρά με
τα αποτελέσματα της Απογραφής; Γιατί, εύλογα,
θα ρωτήσεις αναγνώστη μου; Μα γιατί, θα σου
απαντήσω, οι έδρες της περιοχής όλο και ανεβαίνουν και από εκεί που είχαμε κλεισμένη τη
δεκάδα, τώρα οι από 2 μέχρι 4 έδρες που παίρνει η Ανατολική Αττική, ξαναβάζουν στο παιχνίδι
πολλούς. Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε μέχρι
τον επόμενο Γενάρη για το σίγουρο πριμ.
Κάτι μου λέει πως μερικοί θα περιμένουν την
ΕΛΣΤΑΤ σαν το φλουρί της βασιλόπιτας…
Και τώρα που είπα έδρες, ποσοστά και Ανατο-

λική Αττική, να πω και κάτι δικά μου…
Οι δημοσκοπήσεις και οι έρευνες έχουν πολλές
καρτέλες και μην την προκαλείτε την Κουτσομπόλα γιατί έπεται και συνέχεια…
Ουφ, τα είπα και ξαλάφρωσα και πάω στα Δημοτικά που αν και Αύγουστος, υπάρχει κινητικότητα.
Νέα υποψηφιότητα στο Δήμο Σαρωνικού, γυναικεία και με βαρύ όνομα. Η κυρία Ράπτη, η νυν
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της παράταξης του νυν Δημάρχου Πέτρου
Φιλίππου, ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών ότι
θα διεκδικήσει τη Δημαρχία της πόλης. Έτσι να
γίνεστε πολλοί, να έχουμε και εμείς να γράφουμε… Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
Υποψηφιότητα νεανική και με φόντα, αυτή τη

φορά για θέση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής, ετοιμάζεται… Μην ψάχνετε
με ποιον υποψήφιο Δήμαρχο… Η κυριαρχία του
κύριου Λουκά θεωρείται δεδομένη…
Πάω και στα βόρεια, όπου ετοιμάζονται κι άλλες αποχωρήσεις. Μην βιαστείτε να ψάξετε τον
Δήμο, ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Για να προλάβω όμως τις φήμες στις αγαπημένες Αχαρνές,
εκεί θα πρέπει να περιμένετε λίγο περισσότερο.
Και θα κλείσω με μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες, καθώς η σεζόν που θα ξεκινήσει αναμένεται άκρως καυτή… Η Κουτσομπόλα ξέρει τα
πάντα και δεν φοβάται να τα πει…
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού αναγνώστες μου,
Φιλάκια,
Η Κουτσομπόλα σας

Καλοκαιρινά QUIZ

Αν ,τελικά, τα σενάρια ανασχηματισμού επιβεβαιωθούν,
λέτε να δούμε πάλι τον γαλάζιο βουλευτή της περιοχής
να προβάρει κοστούμι και να του μένει στην ντουλάπα;
Ποια κυρία είναι το πρώτο όνομα στον ΣΥΡΙΖΑ
στην Ανατολική Αττική και όλοι ξέρουν ότι αν έχεις την εύνοια της
μπαίνεις και στα ψηφοδέλτια; Έχει βέβαια και βοήθεια...
Ποιος εν δυνάμει υποψήφιος βουλευτής ανοίγει γραφείο
σε μεγάλο Δήμο της Ανατολικής Αττικής μετά τα μπάνια του;
Μήπως όμως θέλει το γραφείο να έχει διπλό ρόλο;
Πλάκα θα έχει να προκαλέσει τα κεντρικά...

moaparis.gr

συνέντευξη
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Λάζαρος
Καραούλης
Μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Το βράδυ των εκλογών
θα είμαστε στη μεριά
των νικητών

Ο Λάζαρος Καραούλης, μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
μιλάει στη Φωνή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων
του Νίκου Ανδρουλάκη, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και την
επιθυμία του να διεκδικήσει μία βουλευτική έδρα και να
εκπροσωπήσει τον τόπο του στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

Κύριε Καραούλη, ως μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, θα ήθελα τη γνώμη σας για τη
υπόθεση των παρακολουθήσεων, που έχει ως
πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο
Ανδρουλάκη.
Είναι μια υπόθεση η οποία μας γυρίζει ως χώρα
στο σκοτεινό παρελθόν των παρακολουθήσεων, ενώ τα ταυτόχρονα μας διασύρει διεθνώς.
Την ευθύνη την έχει, ατόφια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως πολιτικός
προϊστάμενος της ΕΥΠ. Αν και προσπάθησαν
να υποβαθμίσουν την καταγγελία του Νίκου
Ανδρουλάκη, τα γεγονότα τους διέψευσαν. Αποδείχθηκε ότι προσπάθησαν να τον παγιδεύσουν
με το λογισμικό Predator και να κάνουν ρομπότ
το κινητό τηλέφωνο του υποψήφιου, τότε, για
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και την ίδια περίοδο η
ΕΥΠ ζήτησε την παρακολούθησή του, κατά παράβαση του άρθρου 61 παρ.3 περί βουλευτικού
απορρήτου (Βενιζέλος Ε. 08/06). Είναι αδιανόητο σε μία δημοκρατική χώρα η ΕΥΠ υπό τον
Πρωθυπουργό να ζητά την παρακολούθηση Έλληνα Ευρωβουλευτή και υποψηφίου του τρίτου
πολιτικού κόμματος.
Υπάρχουν βαριές ευθύνες και ζητάμε από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει για ποιον
λόγο ζήτησαν την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη; -Οι διαρροές ότι ζήτησαν οι χώρες Ουκρανία και Αρμενία, διαψεύστηκαν επίσημα από
τις πρεσβείες τους. Ποιοι αγόρασαν και χρησιμοποιούν το λογισμικό υποκλοπών Predator; Η
υπόθεση αυτή για εμάς είναι ζήτημα λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και θα την πάμε
μέχρι τέλους, ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στην
υπόθεση και να διαλυθούν όλες οι σκιές.
Πώς κρίνετε τις ενέργειες της Κυβέρνησης για
να αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα;
Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν ήθελε να δει την
πραγματικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Να θυμίσουμε ότι από τον Δεκέμβριο μιλούσαμε για κύμα ακρίβειας και πληθωρισμό και ο
Υπουργός Ανάπτυξης έλεγε δεν υπάρχει τίποτα από αυτά και μάλιστα ο ίδιος υποστήριζε ότι
έβγαζε selfies στα σούπερ μάρκετ που έμπαινε
να ψωνίσει. Ο πληθωρισμός πέρασε το 12% τον
Ιούνιο μειώνοντας δραματικά το εισόδημα των
χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων και όλων
των μη προνομιούχων. Με το ΠΑΣΟΚ πραγμα-
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σφέρετε στον τόπο σας, καθώς κατάγεστε και
από τον Μαραθώνα.

τοποιήσαμε καμπάνιες ενημέρωσης σε όλη τη
χώρα μοιράζοντας τις θέσεις μας οι οποίες είναι:
μείωση ΦΠΑ βασικών αγαθών κατανάλωσης,
μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, μείωση του ΦΠΑ
στα καύσιμα, αύξηση του κατώτατου μισθού στα
751 ευρώ, επιστροφή του ΕΚΑΣ που έκοψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ανάχωμα στην
αύξηση του πληθωρισμού και συγκράτηση των
τιμών σε χαμηλά επίπεδα, όπου να μπορούν να
ανταποκριθούν οι πολίτες.
Κεφάλαιο εκλογές. Όποτε και αν αυτές γίνουν, το κόμμα σας εμφανίζει προοπτική μεγάλης ανόδου στο εκλογικό σώμα. Πιστεύετε
ότι θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει
αυτά τα νούμερα και στην κάλπη;
Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε δυναμικά αφού το στήριξαν και το εμπιστεύτηκαν 270.000 πολίτες στις
εκλογές προέδρου και 180.000 για τις εσωκομματικές μας διαδικασίες πριν το συνέδριο. Αυτή
η μαζική προσέλευση στις κάλπες αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις διπλασιάζοντας σχεδόν τα ποσοστά μας, την ίδια στιγμή που τα δύο
μεγάλα κόμματα δείχνουν να χάνουν συνεχώς
δυνάμεις. Συνεπώς θεωρώ ότι το βράδυ των
εκλογών θα υπάρξουν αρκετές εκπλήξεις και
είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε στην πλευρά των
νικητών.
Έχει ακουστεί το όνομά σας για μία θέση στο
ψηφοδέλτιο της Α΄ Περιφέρειας Ανατολικής
Αττικής. Είστε σε θέση να γνωρίζετε αν το ψηφοδέλτιο έχει κλείσει και πότε θα ανακοινωθούν οι τελικές υποψηφιότητες;
Έχω θέσει στην διάθεση της επιτροπής ψηφοδελτίων το πολιτικό και επαγγελματικό βιογραφικό μου, παράλληλα δηλώνω παρών στους
καθημερινούς αγώνες, μαζί με συντρόφους και
τους κοινωνικούς φορείς, για δημοκρατία, ισχυρό κοινωνικό κράτος, πατριωτική εξωτερική πολιτική αλλά και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Ανατολικής Αττικής.
Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική και πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να προ-

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Μαραθώνα, ενώ
δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στη Νέα
Μάκρη με ένα κατάστημα που διαθέτω. Ο πατέρας μου ήρθε από πολύ μικρός στον Μαραθώνα
για να εργαστεί, όπως όλη η οικογένεια μας στα
λουλούδια του Φλεριανού (δεκαετία 60). Είμαι
πολιτικά ενεργός από τα φοιτητικά μου χρόνια, όπου τότε το κύριο πρόταγμα ήταν να μην
είμαστε η γενιά που ζήσει χειρότερα από την
προηγούμενη. Έχω συνδράμει από πολλές διαφορετικές θέσεις στην δημοκρατική παράταξη,
αγωνίζομαι για να έχει η γενιά μας ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, για
τα νέα ζευγάρια όπως επίσης να κάνουμε πράξη
την πολιτική Ανανέωση. Παράλληλα έχω ασχοληθεί με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής ήμουν Πρόεδρος Καρδιτσιωτών Αττικής
και είμαι εν ενεργεία Γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής
«η Πανθεσσαλική Στέγη». Όπως καταλαβαίνετε
η πολιτική ενασχόληση, τα κοινά, η προσφορά
είναι στο DNA μου.
Η περιοχή σας, όπως και η υπόλοιπη Ανατολική Αττική, δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο
από τις πυρκαγιές, με πιο πρόσφατα παραδείγματα τις φωτιές σε Βούλα και Πεντέλη.
Πού πρέπει, τελικά, να αναζητηθούν οι ευθύνες;
Αυτή τη φορά στην περιοχή της Πεντέλης κάηκαν χιλιάδες στρέμματα δάσους, καταστράφηκαν σπίτια σε Πεντέλη, Ανθούσα, Γέρακα,
Παλλήνη παρότι πάνω από 450 πυροσβέστες
επιχειρούσαν στην περιοχή και δεκάδες εθελοντές σε επιφυλακή, τίποτα δεν μπορούσε να
σταματήσει τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν
στην περιοχή. Τέσσερα χρόνια μετά το Μάτι και
η Πολιτεία δείχνει να μην έχει διδαχθεί τίποτα.
Κάθε χρόνο γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Το
2022 μέχρι τον Απρίλιο και πριν την έναρξη της
αντιπυρικής περιόδου έχουν εκδηλωθεί πάνω
από 3.000 πυρκαγιές, αύξηση περίπου 22% σε

σχέση με το 2021. Υπάρχουν ευθύνες καθώς για
εμάς σύμφωνα και από τις επισκέψεις στα κλιμάκια των πυροσβεστικών σταθμών που κάναμε
και μιλήσαμε με πυροσβέστες και εθελοντές, το
νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης δεν έχει ξεκάθαρες αρμοδιότητες, δεν έχουν εκσυγχρονίσει
τον απαρχαιωμένο θεσμό του Δασαρχείου, δεν
δίνουν αρκετά χρήματα στην πρόληψη (μόνο το
16%), δεν προσλαμβάνουν αρκετό προσωπικό
στην πυροσβεστική, δεν αυξάνουν τον προϋπολογισμό στην πολιτική προστασία των δήμων και
πολλά ακόμα τα οποία η Κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας δεν έχει την πολιτική βούληση να
τα κάνει πράξη.
Τέλος, με δεδομένο ότι η Ανατολική Αττική
είναι μια περιφέρεια με πολλούς δήμους και
μεγάλες ανομοιογένειες, ποια θεωρείτε τα
σημαντικότερα προβλήματα αλλά και ποια τα
πλεονεκτήματα της περιοχής;
Ο κάθε δήμος έχει τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά στο σύνολο της η Ανατολική
Αττική πάσχει από έλλειψη σχεδιασμού υποδομών και ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης. Ο
κύριος Μητσοτάκης στην πρόσφατη επίσκεψή
του στην Παλλήνη παραδέχθηκε ότι λείπει ένα
master plan για την Ανατολική Αττική. Είναι γεγονός ότι η Αττική έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο
την Αθήνα (Αθηνοκεντρικός σχεδιασμός) ήδη
από τη δεκαετία του 2000, ο οποίος πρέπει να
αλλάξει με έμφαση την περιφερειακή ανάπτυξη
και την αποκέντρωση. Να δημιουργηθούν υποδομές αντίστοιχων των ευρωπαϊκών χωρών, να
επιτευχθεί η διασύνδεση των περιοχών μεταξύ
τους και να αξιοποιηθούν τα αγροτικά, τουριστικά, χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, αυτό είναι το όραμα μου για την Ανατολική Αττική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Γκούρλια, εγώ να σας ευχαριστήσω για
την συζήτηση που είχαμε και να σας συγχαρώ
για τον καθημερινό αγώνα που κάνετε για αξιόπιστη ενημέρωση των αναγνωστών σας μέσα
από την εφημερίδα και την ιστοσελίδα σας.

H ANTALUMIN εδώ και 40 χρόνια εξειδικεύεται
στα κουφώματα αλουμινίου, εγγυάται την καλύτερη
ηχομόνωση και θερμομόνωση, ενώ αναλαμβάνει
και την κατασκευή των κουφωμάτων που ήδη έχετε.
Τα δείγματα της δουλειάς μας είναι η απόδειξη
ότι κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια,
για να προστατεύσουμε το σπίτι
και την επιχείρησή σας.

Πάρνηθος 173 & Αγ. Πέτρου Αχαρναί
Τηλ.: 210 2445008
Email: antalumin@gmail.com

ΚΑ∆ΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 300, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ
2102316770, 2102317653
Τεχνικό Γραφείο Καδά
f.n.kadas@gmail.com

Φρεσκάδα σε ένα κλικ

efruit.gr

Τηλ. 210 621 8291
Λεωφόρος Μαραθώνος &
Ελληνικού Στρατού 2
145 69, Άνοιξη

Η φρεσκάδα και η ποιότητα είναι για εμάς αξίες αδιαπραγμάτευτες, ώστε να
είμαστε περήφανοι για τα προϊόντα μας όταν βρίσκονται στο τραπέζι σας.
Αν υπάρχει κάτι που μας κάνει να συνεχίζουμε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι
είναι η δική σας εμπιστοσύνη και αγάπη εδώ και 30 χρόνια.

συνέντευξη
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Θανάσης
Ζούτσος
Δήμαρχος Παλλήνης
Μετράμε τις πληγές μας αλλά είμαστε εδώ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος, μίλησε στη «Φωνή» για την πυρκαγιά που
ξέσπασε στο Ντράφι στις 19 Ιουλίου και γρήγορα πέρασε στην πόλη του. Η αποτίμηση
των ζημιών, οι ευθύνες και η επόμενη ημέρα στη συνέντευξη που ακολουθεί.
Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια
Έκτος από τα μηνύματα που εστάλησαν από το
112 για εκκένωση, υπήρξε συντονισμός από
τους αρμόδιους φορείς του κράτους;
Σε όλη την διάρκεια εξέλιξης του φαινομένου,
υπήρχε διαρκής επικοινωνία της ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με το Συντονιστικό
Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο ανταποκρινόταν άμεσα. Οι εντολές εκκένωσης που
δόθηκαν σταδιακά, υλοποιήθηκαν με απόλυτη
επιτυχία λόγω της άμεσης και καταλυτικής παρέμβασης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε κάθε
σημείο της πόλης, αλλά και της συνεργασίας
των πολιτών. Οι δύο αυτοί παράγοντες συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να μην έχουμε ανθρώπινα θύματα. Πυροσβεστική Υπηρεσία,
Αστυνομία, Πολιτική Προστασία του Δήμου,
Εθελοντές, Περιφέρεια Αττικής αλλά και Δήμοι
της ευρύτερης περιοχής που προσήλθαν προς
βοήθεια, έδωσαν πραγματική μάχη για την
αντιμετώπιση της πυρκαγιάς . Τους ευχαριστώ
έναν έναν που έκαναν ό,τι μπορούσαν, κάτω από
πραγματικά ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.
Ποια είναι η αποτίμηση της καταστροφής στην
περιοχή;

Κύριε Δήμαρχε, περιγράψτε μας τις ενέργειές
σας την 19 η Ιουλίου, από τη στιγμή που η πυρκαγιά της Πεντέλης εισήλθε και στο δικό σας
Δήμο.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 17:20 της 19ης Ιουλίου σε δυσπρόσιτο σημείο, βορείως του Ντραφίου, εντοπίστηκε άμεσα, όπως άμεση ήταν και η
κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης για την αντιμετώπισή της. Οι καιρικές
συνθήκες που επικρατούσαν ήταν ακραίες, με
ανέμους που ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα
την ώρα, με αποτέλεσμα, σε μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο μέτωπο
στον ορεινό όγκο της Πεντέλης, βορείως της
οδού Καλισσίων. Στις 20:30 η πυρκαγιά εισήλθε
στον Δήμο μας, στα Βόρεια της Ανθούσας, όπου

και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρις στην ισχυρή παρουσία και αποτελεσματική παρέμβαση
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την συνδρομή και των δυνάμεων πολιτικής προστασίας του
Δήμου μας αλλά και ομάδων εθελοντών. Μετά
τις 2:00 τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου, η κατεύθυνση των ανέμων άλλαξε,με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, οδηγώντας την φωτιά νότια και
μέσα από τα ρέματα που διατρέχουν την νότια
πλευρά της Πεντέλης, προς τον οικιστικό ιστό,
σε όλο το εύρος του Δήμου Παλλήνης. Όλοι
μπορούν να σας μιλήσουν για τις δύσκολες στιγμές που βιώσαμε εκείνο το βράδυ, αλλά και το
επόμενο πρωί, με την αγωνία να επιχειρήσουν
με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα,
το φόβο των αναζωπυρώσεων και αντικρίζοντας
την έκταση της καταστροφής το επόμενο πρωί.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που δεν στάθηκε δυνατόν να αποφευχθούν
οι υλικές ζημιές. Μέχρι σήμερα η πόλη μας μετράει 43 οικήματα που έχουν υποστεί ελαφρές
ζημιές, 56 που χρήζουν επισκευών και 72 που
έχουν υποστεί ολική καταστροφή και χρήζουν
ανακατασκευής. Δυστυχώς, η καταμέτρηση των
ζημιών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Ποια είναι τα μέτρα που λάβατε τόσο εσείς σαν
Δήμος, όσο και η πολιτεία για την ανακούφιση
των πυρόπληκτων ;
Ήδη από την δεύτερη μέρα της πυρκαγιάς, η κινητοποίηση τόσο του κρατικού μηχανισμού όσο
και του Δήμου, για την ανακούφιση των πληγέντων ήταν άμεση και στοχευμένη:
• Εξασφαλίστηκε προσωρινή φιλοξενία για
τους πληγέντες σε ξενοδοχεία, τόσο από το
Υπουργείο Εσωτερικών όσο και από το Δήμο.
• Συνεργεία Μηχανικών της Γενικής
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου
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Υποδομών, ήδη διενεργούσαν αυτοψίες από
την Τετάρτη το μεσημέρι, σε συνεργασία
με τον Δήμο και ενώ η φωτιά έκαιγε ακόμα
στο Πανόραμα.
• Ειδικοί Ψυχικής Υγείας, με πρωτοβουλία
του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με
τον Δήμο παρείχαν επιτόπια ψυχολογική
υποστήριξη από την πρώτη στιγμή.
• Από Πέμπτη, 21/07 τέθηκε σε λειτουργία
ο μηχανισμός παραλαβής αιτήσεων για
έκτακτα οικονομικά βοηθήματα και την
αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών σε είδη
διαβίωσης (νερό-τρόφιμα), ρουχισμό, κλπ
• Διανομή φρεσκομαγειρεμένου φαγητού
σε 500 και πλέον συμπολίτες μας τις
πρώτες μέρες και συνεχής διανομή ειδών
πρώτης ανάγκης και ρουχισμού σε όλους
τους πληγέντες και για όσο χρειαστεί.
• Την Πέμπτη, 21/7 απεστάλη αίτημα
κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης το οποίο και εγκρίθηκε
την Παρασκευή, 22/7.
• Τα συναρμόδια Υπουργεία κινητοποιήθηκαν
άμεσα και σε σύσκεψη των Υπουργών
κ.κ. Στ. Πέτσα, Χρ. Τριαντόπουλου και
Γεωρ. Αμυρά, με τους Δημάρχους των
πληγέντων Δήμων, το Σάββατο 23/7,
δρομολογήθηκαν μέτρα για την ανακούφιση
των πληγέντων και την αποκατάσταση
των υποδομών της πόλης και του φυσικού
περιβάλλοντος:
α) Η επίσπευση καταβολής των αποζημιώσεων
(ανακατασκευή καμένων σπιτιών
και οικοσκευής).
β) Μέριμνα για κοπή και απομάκρυνση
καμένων δένδρων.

Σε τέτοιες στιγμές, σε τόσο δύσκολες εποχές,
η αλληλεγγύη ήταν πράγματι βάλσαμο
στις πληγές μας.

γ) Κατασκευή αντιπλημμυρικών
και αντιδιαβρωτικών έργων.
δ) Ενιαία αντιμετώπιση της αποκατάστασης
του δασικού, περιαστικού και αστικού
πρασίνου.
ε) Άμεση εξεύρεση λύσης για την
απομάκρυνση επιβλαβών υλικών
κατεδάφισης και Αμιάντου.
στ) Χρηματοδότηση των πληγέντων Δήμων για
αποκατάσταση των καταστροφών οδικού
δικτύου-κάδων-φωτιστικών-δικτύου
ύδρευσης αλλά και για τους περιβάλλοντες
χώρους κατοικιών.
Παράλληλα, όπως είχα εισηγηθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 26 ης Ιουλίου, ήδη οι πυρόπληκτοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους για
απαλλαγή και μειώσεις στους Λογαριασμούς
Ύδρευσης, στα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και

στο Δημοτικό Φόρο.
Κύριε Δήμαρχε, κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους δημότες
σας για την επόμενη μέρα.
Θα μου επιτρέψετε πριν απευθυνθώ στους συμπολίτες μου, να αναφερθώ σε κάτι που μας
έχει συγκινήσει όλους. Η προσφορά όλων των
πολιτών, κοινωνικών φορέων, επιχειρήσεων και
Δήμων από όλη την Ελλάδα που από την πρώτη
στιγμή προσήλθαν σε συμπαράσταση των συμπολιτών μας συλλέγοντας και προσφέροντας
τρόφιμα, ρουχισμό και είδη πρώτης ανάγκης.
Σε τέτοιες στιγμές, σε τόσο δύσκολες εποχές, η
αλληλεγγύη τους ήταν πράγματι βάλσαμο στις
πληγές μας. Πληγές των πολιτών, πληγές της
πόλης μας, που κατεγράφησαν από την πρώτη

στιγμή, πληγές που χρειάζονται χρόνο, υπομονή και συστράτευση όλων, για να επουλωθούν
στο σύνολό τους. Μετράμε τις πληγές μας αλλά
είμαστε εδώ. Ο Δήμος Παλλήνης είναι εδώ. Παρών στο τιτάνιο αυτό έργο, με μοναδικό στόχο
την ανακούφιση των συμπολιτών μας και την
επαναφορά της Πόλης στην πρότερη κατάσταση
το ταχύτερο δυνατόν. Όλες οι δυνάμεις του Δήμου Παλλήνης εργάζονται μεθοδικά και ακούραστα προς αυτή την κατεύθυνση και δεν θα
σταματήσουμε μέχρι να τα καταφέρουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
*Τα στοιχεία της αποτίμησης της καταστροφής
που παρουσιάζονται, ήταν τα δεδομένα της
χρονικής περιόδου κατά την οποία έγινε η συνέντευξη.

www.efoni.gr - 24ωρη ενημέρωση

πολιτικη
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Θύματα υποκλοπής
Γιατί παρακολουθούσε η ΕΥΠ τον
Νίκο Ανδρουλάκη;
Ποιος γνώριζε; Ποιες πολιτικές
εξελίξεις επιφέρει το σκάνδαλο
των υποκλοπών στη χώρα;
Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

28/7/2022
Ο Θ. Κουκάκης καταθέτει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ), με την οποία ζητάει από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η ελληνική νομοθεσία που διέπει την άρση απορρήτου των
επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας
(4790/2021) παραβιάζει το άρθρο 8 της Σύμβασης και συγκεκριμένα το δικαίωμα του κάθε
πολίτη στην ιδιωτική του ζωή.

29/7/2022
Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το ελληνικό δημόσιο ουδέποτε έχει προμηθευτεί παράνομο λογισμικό
παρακολούθησης, υποστηρίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ακόμη, ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε
πως η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο αυστηρά πλαίσια για τις νόμιμες επισυνδέσεις, ενώ δεν γίνεται γνωστοποίηση σε περιπτώσεις που υπάρχει
νόμιμη επισύνδεση για λόγους εθνικής ασφαλείας. Στη συγκεκριμένη επιτροπή ήταν παρών
και ο κύριος Κοντολέων, ο οποίος δεν ανέφερε
την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη
από την ΕΥΠ, η οποία έγινε γνωστή λίγες μέρες
αργότερα.

1/8/2022
Η Κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, επιμένει ότι έχει ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους διαλεύκανσης
της υπόθεσης των υποκλοπών.

3/8/2022

Ρ

αγδαίες πολιτικές εξελίξεις προκάλεσαν
οι παραιτήσεις του Γενικού Γραμματέα του
πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, και
του Διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα,
με αφορμή την παρακολούθηση από την ΕΥΠ
του Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου του ΠΑΣΟΚΚινήματος Αλλαγής.

Το χρονικό της υπόθεσης
και η σύνδεση με
τον Θανάση Κουκάκη
2/8/2020
Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης καταγγέλλει ότι το τηλέφωνο του παρακολουθείται και
απευθύνεται στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Ακολουθεί, μετά αρκετούς μήνες, με εντολή της προϊσταμένης της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με στόχο να διαπιστωθεί εάν και από ποια
πρόσωπα έχει τελεστεί η παράνομη πράξη της
παραβίασης τηλεφωνικού απορρήτου.

20/05/22
Η Google σε ανάρτησή της, αποκαλύπτει ότι το
λογισμικό παρακολούθησης Predator έχει πωληθεί σε κρατικούς φορείς στην Ελλάδα.

Συνεδριάζει η ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). Στη
συνεδρίαση αποφασίζεται να συγκροτηθεί μια
επιτροπή που θα αναλάβει να διερευνήσει τη
δημόσια καταγγελία του κ. Ανδρουλάκη.

4/8/2022

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτει μηνυτήρια
αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αποκάλυψε απόπειρα παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του με το λογισμικό παρακολούθησης
Predator, που -όπως κατήγγειλε- «φυτεύτηκε»
στο κινητό του.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Πρωθυπουργός
ενημερώνεται για τα ευρήματα της έρευνας της
ΑΔΑΕ, πως η ίδια η ΕΥΠ, δηλαδή, παρακολουθούσε το τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
κάνοντας χρήση του συστήματος «νόμιμης συνακρόασης». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει
τις παραιτήσεις του γενικού γραμματέα του
πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη (είχε υπ’
ευθύνη του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών)
και του ίδιου του διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη
Κοντολέοντος.

28/7/2022

5/8/2022

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της
Βουλής Κώστα Τασούλα, με αφορμή την υπόθεση απόπειρας παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη και παράλληλα, ζήτησε να συγκληθεί
η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής
το ταχύτερο δυνατόν. Ανάλογο αίτημα υπήρξε
και από τον ΣΥΡΙΖΑ για σύγκληση της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Παραιτείται ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης. Μετά
από λίγη ώρα, παραιτείται και ο επικεφαλής
της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων. Σύμφωνα
με κυβερνητικές πηγές, για την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη
μέσω του συστήματος νόμιμων συνακροάσεων
της ΕΥΠ δεν είχε ενημερωθεί το Μέγαρο Μαξίμου. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης ανέφεραν

26/7/2022
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μερωθεί από τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο
Γεραπετρίτη για το ζήτημα της παρακολούθησής
του από την ΕΥΠ.
Το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, η πολιτική αντιπαράθεση για την παρακολούθηση του
κινητού του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος
Αλλαγής χτυπάει κόκκινο και όλοι περιμένουν
την δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία και
γίνεται το μεσημέρι της Δευτέρας 8/8/22. Στο
μεταξύ, τόσο η πρεσβεία της Ουκρανίας, όσο
και η πρεσβεία της Αρμενίας, διαψεύδουν κατηγορηματικά την εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Το σκάνδαλο της παρακολούθησης του κινητού
του αρχηγού του τρίτου κόμματος της χώρας και
Ευρωβουλευτή, γίνεται θέμα σε διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, με πολλά από αυτά να
κάνουν λόγο για ελληνικό «Watergate» και την
πιο σημαντική πολιτική κρίση της κυβέρνησης
Μητσοτάκη από την αρχή της θητείας της.

Ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
πρωταγωνιστής της
υπόθεσης υποκλοπών.
ότι το βράδυ της Πέμπτης κλήθηκε να παράσχει
εξηγήσεις σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο ο
διοικητής της Υπηρεσίας, Παναγιώτης Κοντολέων. Ο τελευταίος φέρεται να επικαλέστηκε
ότι η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη έγινε
κατόπιν αιτήματος ξένων αρχών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι την άρση απορρήτου
στο κινητό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν
οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας και
της Αρμενίας. Κάποιες άλλες πηγές ενημέρωσης σημείωναν ότι το ενδιαφέρον των ξένων
υπηρεσιών και κατ’ επέκταση και της ΕΥΠ είχε
κεντρίσει η συμμετοχή του κ. Ανδρουλάκη σε
επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου με αντικείμενο
εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με την Κίνα.
Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της παραίτησής του, ο κύριος Δημητριάδης καταθέτει αγωγή
προς την έρευνα δημοσιογράφων του Reporters
United που τον παρουσιάζει εμπλεκόμενο στην
υπόθεση των παρακολουθήσεων.
Την ίδια μέρα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης
Τσίπρας ζητάει από τον Πρωθυπουργό να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές καθώς οι δύο
παραιτήσεις αποτελούν δείγμα ενοχής, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρωταγωνιστής της
υπόθεσης, ζητάει την άμεση συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την πλήρη διαλεύκανση,
επιμένοντας θεσμικά, κάνοντας λόγο για μείζον
ζήτημα που θίγει τον πυρήνα της λειτουργίας
των θεσμών και της δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Το αίτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ γίνεται
δεκτό από την Κυβέρνηση, αφήνοντας αιχμές
για την άρνηση του κυρίου Ανδρουλάκη να ενη-

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη
δήλωσή του για την υπόθεση την Δευτέρα 8/8,
εμμένει στο γεγονός της άγνοιας από μεριάς του
για την υπόθεση Ανδρουλάκη, ξεκαθαρίζοντας
ότι «μπορεί να ήταν σύμφωνα με το γράμμα
του νόμο αλλά ήταν λάθος, δεν το γνώριζα και
δεν θα το επέτρεπα ποτέ» . Ακόμη, προτείνει
τέσσερα πεδία αλλαγών στην ΕΥΠ.

και έχει αποφέρει τα πρώτα ευρήματα, ο πολιτικός κόσμος της χώρας είναι σε αναβρασμό, με
τις συγκρούσεις να γίνονται όλο και εντονότερες τις τελευταίες ημέρες. Είναι όμως αυτές οι
συγκρούσεις, το κλίμα τοξικότητας ,εξαιτίας του
οποίου ο κύριος Δημητριάδης, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί ή μήπως είναι εύλογες απόρροιες της πολιτικής κρίσης στη χώρα εν μέσω
Αυγούστου; Είναι η παρακολούθηση Ανδρουλάκη ένα «δώρο» στον Αλέξη Τσίπρα για να πιέσει
την Κυβέρνηση για πρόωρες εκλογές; Έχουν
αυτές πιθανότητα να γίνουν, τελικά;
Η Κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί μια πρωτοφανή για την θητεία της κρίση, η κοινωνία
ζητάει απαντήσεις και ο χρόνος πιέζει. Αν οι
εκλογές είναι κοντά ή μακριά, αυτό είναι όντως
θέμα μόνο του Πρωθυπουργού. Άλλωστε όπως
επεσήμανε ο τέως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, η πολιτική ευθύνη κρίνεται
εντέλει εκλογικά.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού ξεσηκώνει νέα
θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης καθώς και πολιτικούς παράγοντεςΗ σκληρή ανακοίνωση του Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έγινε πρώτο
θέμα συζήτησης.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανακοίνωσή του, επιτίθεται σφοδρά στα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για ακόμη
μία φορά για τον λόγο που παρακολουθείτο το
κινητό του τηλέφωνο και καλεί «κάθε Ελληνίδα
και κάθε Έλληνα, κάθε δημοκράτη, να υπερασπιστούμε την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι σε αυτούς, που έκαναν
τις συνταγματικές ελευθερίες κουρελόχαρτο
εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα μας».
Ο Αλέξης Τσίπρας, σε επικοινωνία του με τον
Πρόεδρο της Βουλής, κύριο Τασούλα, ζητά διακοπή των θερινών διακοπών της Βουλής και
έκτακτη συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης για
το θέμα της παρακολούθησης πολιτικών και δημοσιογράφων.
Η Βουλή θα ανοίξει ,τελικά, στις 22 Αυγούστου,
αφού η Κυβέρνηση έκανε δεκτό το αίτημα του
Αλέξη Τσίπρα, το βράδυ της Δευτέρας 8/8.
Την Τρίτη 9/8, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με παρέμβασή
της, ζήτησε την άμεση και πλήρη διαλεύκανση
της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Η πολιτική κρίση,
οι ευθύνες και οι εξελίξεις
από εδώ και πέρα
Κι ενώ η ΑΔΑΕ την Τρίτη 9/8 με ανακοίνωσή της
δηλώνει πως η έρευνα προχωρά για την παρακολούθηση του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη

Ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης,
έκανε λόγο για ελλιπή
χειρισμό από την ΕΥΠ
ξεκαθαρίζοντας ότι
«μπορεί να ήταν σύμφωνα
με το γράμμα του νόμο
αλλά ήταν λάθος,
δεν το γνώριζα και
δεν θα το επέτρεπα ποτέ».
Αν παρακολουθείται όμως, ο Πρόεδρος ενός
κόμματος με εισαγγελική εντολή, ποιος εμποδίζει τον οποιοδήποτε να παρακολουθεί έναν
απλό πολίτη; Όπως και στην περίπτωση του
Θανάση Κουκάκη. Και σε αυτά τα ερωτήματα,
οι πολίτες αξίζουν απαντήσεις. Απαντήσεις που
πρωτίστως βέβαια, αξίζουν τα θύματα της υποκλοπής. Έτσι μόνον μπορούμε να μιλάμε για Δημοκρατία, στη χώρα που τη γέννησε.

συνέντευξη
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Βαγγέλης
Θεοδώρου
Μέλος Πολιτικού συμβουλίου Πράσινου Κινήματος
Το Πράσινο Κίνημα
θα είναι στην επόμενη Βουλή
Ο Βαγγέλης Θεοδώρου, μέλος του Πολιτικού συμβουλίου του Πράσινου Κινήματος
μιλάει στη «Φωνή» για την υποψηφιότητά του στις βουλευτικές εκλογές στην Α΄
Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και για τα πεπραγμένα του κόμματος μέχρι στιγμής.
Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια
σο, όπου με δικά μας ψηφοδέλτια εκλέξαμε περιφερειακούς συμβούλους, αλλά και αρκετούς
δημοτικούς συμβούλους. Εγώ είμαι μέλος του
Πολιτικού Συμβουλίου και θα είμαι υποψήφιος
στην Ανατολική Αττική, όταν γίνουν οι εκλογές.
Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, πατέρας δύο
παιδιών, με καταγωγή από την Ήπειρο και συμμετέχω σε συλλόγους που δίνουν έμφαση στον
πολιτισμό και την παράδοση.
Διαβάζοντας τις θέσεις του Πράσινου Κινήματος, βλέπουμε πως θέτετε το ζήτημα του εκλογικού νόμου και της παραμονής της Απλής
Αναλογικής σε κάθε εκλογική διαδικασία. Να
φανταστούμε πως η συγκεκριμένη θέση, αποτελεί και μια δέσμευση συνεργασίας με άλλα
κόμματα, αν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή;

Κύριε Θεοδώρου, στις επόμενες εθνικές
εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα είστε
υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια
Ανατολικής Αττικής. Πείτε μας, για να σας
γνωρίσουν καλύτερα και οι αναγνώστες μας,
δύο λόγια για σας αλλά και για το κόμμα σας.
Το Πράσινο Κίνημα, είναι ένα «πράσινο», δημοκρατικό, πατριωτικό κόμμα. Αγωνιζόμαστε δίπλα
στον άνθρωπο που υποφέρει και στο περιβάλλον που καταστρέφεται. Στόχος μας, επίσης,
είναι ο πράσινος, οικολογικός και ψηφιακός
μετασχηματισμός της κοινωνίας. Δίνουμε μάχη,
για την σωστή τροφή και διατροφή των πολιτών,
για να διατηρηθούν οι παραδοσιακοί σπόροι και
να μην τρώνε τα παιδιά μας, τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα. Ταυτόχρονα, όμως είμαστε υπέρ του «πράσινου» επιχειρείν και έχουμε
συγκεκριμένο δομημένο πρόγραμμα προς αυτή
την κατεύθυνση. Φυσικά υποστηρίζουμε με
θέρμη και τα δικαιώματα των ζώων. Είμαστε ένα
νέο κόμμα, που το 2019, δώσαμε έμφαση στις
αυτοδιοικητικές εκλογές και είχαμε σημαντικές
επιτυχίες, σε Αττική, Θεσσαλία και Πελοπόννη-

Εμείς είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής και
θεωρούμε, ότι μπορεί να υπάρχει κυβερνησιμότητα και διοίκηση, με τον συγκεκριμένο εκλογικό νόμο. Όπως συμβαίνει και στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης, με πρώτη τη Γερμανία. Δεν
μπορούμε να δεχθούμε , ότι έχουν την ικανότητα τόσοι Ευρωπαίοι, να συνδιαλέγονται και να
λειτουργούν άψογα δημοκρατικά, με την απλή
αναλογική, και εμείς που γεννήσαμε τη Δημοκρατία να λέμε ότι δεν είμαστε ικανοί να συζητήσουμε. Να σας υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα, χρεοκόπησε με τις μονοκομματικές κυβερνήσεις που
υπήρξαν από τη μεταπολίτευση και έπειτα. Το
Πράσινο Κίνημα, θα είναι στην επόμενη Βουλή
εκφράζοντας τον «πράσινο» χώρο στην Ελλάδα.
Μετεκλογικά μπορούμε να συνεργαστούμε, σε
προγραμματική βάση. Όταν προκηρυχθούν οι
εκλογές θα ανακοινώσουμε τις 100 θέσεις προγραμματικής σύγκλισης, που έχουμε, και όποιος
θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, θα πρέπει να τις
λάβει σοβαρά υπόψιν. Ξεκάθαρα, με διαφάνεια,
θα ξέρουν οι πολίτες, ποιες «πράσινες» πολιτικές θα υλοποιηθούν.
Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με κόμματα
που ακολουθούν πολιτικές της ίδιας βάσης με
εσάς και ακόμα και να ενταχθείτε στα πλαίσια
μιας σύμπραξης με ένα κόμμα με μεγαλύτερη
εκλογική βάση;
Εμείς ανήκουμε στην «πράσινη» πολιτική οικο-

γένεια. Δεν έχουμε, σχέση, ούτε με την αριστερή πολιτική οικογένεια, ούτε με την σοσιαλιστική πολιτική οικογένεια, ούτε με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική οικογένεια. Μπορεί με κάποιους
από αυτούς σε κάποια θέματα να συγκλίνουμε,
αλλά υπάρχουν πολλές δομικές διαφορές. Στην
περιβαλλοντική πολιτική, στη βιώσιμη κινητικότητα, στη διαχείριση απορριμμάτων, στην προσβασιμότητα, στο Δημογραφικό, στην Πολιτική
Προστασία, στην ενέργεια, την ακρίβεια, και σε
άλλα θέματα, εμείς ξεκινάμε από διαφορετική
αφετηρία. Άρα, δύσκολα, θα μπορούσαμε να
ενταχθούμε σε ένα ήδη κοινοβουλευτικό κόμμα. Το Πράσινο Κίνημα, εκφράζει τον «πράσινο»
χώρο στην Ελλάδα και μετά τις επιτυχίες που είχαμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, θα
κατέβουμε αυτοδύναμα στις επικείμενες εκλογές. Συζητάμε και θα συνεργαστούμε με συλλογικότητες, που θέλουν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια μας. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια,
ο «πράσινος» χώρος ταλαιπωρήθηκε γιατί αυτοί
που τον εξέφραζαν, ήταν κάποιοι περιθωριακοί
αριστερίζοντες και όχι κάποιοι «πράσινοι», με
την αυθεντική έννοια του όρου. Για αυτό εξάλλου και την τελευταία φορά που υπήρχε αυτόνομο «πράσινο» κόμμα σε εθνικές εκλογές ήταν
το 2012.
Στην Περιφέρεια Αττικής έχετε εξασφαλίσει
δύο έδρες σαν παράταξη. Μιλήστε μας για την
συνεργασία που έχετε τα τελευταία τρία χρόνια με τη διοίκηση Πατούλη και πόσο πράσινη
τελικά είναι η Αττική.
Στην Περιφέρεια Αττικής το 2019, με δικό μας
αυτόνομο ψηφοδέλτιο, με την παράταξη ΑΤΤΙΚΗ- Πράσινη Περιφέρεια, εκλέξαμε δύο περιφερειακούς συμβούλους, λαμβάνοντας συνολικά περίπου 30.000 ψηφοδέλτια. Μετά τις εκλογές, δείχνοντας στην πράξη, ότι πιστεύουμε
στην απλή αναλογική, κάναμε προγραμματική
σύγκλιση 13 σημείων και συμπράξαμε, στη διοίκηση, με την παράταξη του κ. Πατούλη. Χρησιμοποιώντας , το νόμο της απλής αναλογικής
του Σύριζα. Θεωρώ, ότι όλοι αναγνωρίζουν, ότι
σε αυτή την αυτοδιοικητική θητεία, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές «πράσινες» πολιτικές στην
Αττική. Είναι προφανές ότι έχουμε συμβάλει και
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εμείς σε αυτό το γεγονός. Επίσης με δικές μας
εισηγήσεις, πάρθηκαν αρνητικές αποφάσεις για
τις ανεμογεννήτριες στο Πάνειο Όρος και στη
Μάνδρα, για τα διόδια στον Άγιο Στέφανο, για
τις φαραωνικές μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών.
Με δική μας εισήγηση υψώθηκε ασπίδα προστασίας στο Υμηττό, με το Σχέδιο Προστασίας
Ορεινού Όγκου που εκπονήθηκε. Στο δικό μας
πρόγραμμα ήταν οι Γωνιές Ανακύκλωσης στην
Αττική, όπου ειδικά για τη διαχείριση απορριμμάτων έχουμε μοντελοποιημένη κοστολογημένη πρόταση με χιλιάδες αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας. Πρόσφατα, η περιφερειακή παράταξη μας στην Αττική, στην έκθεση
της Verde Tech έκανε τον απολογισμό της με
πάνω από 70 σελίδες. Έχουμε δύο περιφερειακούς συμβούλους και το «πράσινο» αποτύπωμα

μας, στην κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερο από
αυτό που μας αναλογεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για αυτό και πιστεύουμε ότι οι πολίτες
της Αττικής και εν προκειμένω της Ανατολικής
Αττικής θα μας τιμήσουν με την ψήφο τους στις
επικείμενες εθνικές εκλογές.
Τέλος, κρίνοντας σε παγκόσμιο επίπεδο, η
κλιματική αλλαγή δεν είναι απλά εδώ αλλά
βλέπουμε ουσιαστικά και κάθε μέρα, πια, τις
συνέπειές της. Πώς κρίνετε την πολιτική της
Ελλάδος προς μία πιο πράσινη κατεύθυνση
και πόσο έτοιμος είναι ο Έλληνας να υιοθετήσει την περιβαλλοντική συνείδηση που απαιτείται;
Η Κλιματική Κρίση από την κλιματική αλλαγή
είναι πλέον στην καθημερινότητα μας. Δυστυχώς , βλέπουμε ότι πολλές φορές οι πολίτες

είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι
από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει κάποιο συνεκτικό σχέδιο
για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Ακούμε
μόνο κάποιες ιδέες ατάκτως ειρημένες. Εγώ θα
ήθελα μόνο να σας πως ότι αν δεν κάνουμε κάτι
σήμερα, το 2100 οι απόγονοί μας θα είναι χρεωμένοι κατά 700 δις περίπου από τις επιπτώσεις
της κλιματικής κρίσης. Και αυτό το νούμερο έχει
προκύψει από μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα, τα
παιδιά των εγγονιών μας, θα βγαίνουν από τα
μαιευτήρια με μάσκα οξυγόνου. Και αυτό είναι
άδικο για τις επόμενες γενιές. Για αυτό και εμείς
θα αγωνιστούμε, με τη δύναμη των πολιτών, να
αλλάξουμε τα δεδομένα…
Σας ευχαριστώ πολύ.

Μιαούλη 70, Αχαρνές (Πίσω από το Δημαρχείο)
τΗΛ.: 210 24.46.636

Δερματολόγος
Laser Αποτρίχωση
www.vsclinic.gr

Αισθητική προσώπου και σώματος
Δημοσθένους 25, 136 71 Αχαρναί

210 24.43.754

Χαρ. Τρικούπη 155 & Ικάρου, 145 64 Κηφισιά

210 62.00.780
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συνέντευξη

Γιώργος Σωφρόνης
Η δική μας πρόταση είναι πρόταση
συλλογικής ευθύνης, συλλογικής δέσμευσης
και συλλογικού ελέγχου!

Ο πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού και επικεφαλής της παράταξης Σαρωνικός Αύριο, Γιώργος
Σωφρόνης* μιλάει στη «Φωνή» για όσα αφορούν την περιοχή, τον δικό του πολιτικό απολογισμό
και την επιθυμία του να διεκδικήσει για ακόμη μία φορά τον δημαρχιακό θώκο της πόλης του.
Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

Αύγουστος 2022 17
Κύριε Σωφρόνη, βρισκόμαστε στην καρδιά
του φετινού καλοκαιριού και η Ανατολική Αττική έχει δοκιμαστεί, ήδη, πολλές φορές από
πυρκαγιές. Στο Δήμο Σαρωνικού, πώς κρίνετε
το έργο της πολιτικής προστασίας αλλά και τις
ενέργειες της Δημοτικής Αρχής προκειμένου
να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που άπτονται
της αρμοδιότητας της για την πυροπροστασία;
H Πολιτική Προστασία του Δήμου μας δυστυχώς
είναι υποστελεχωμένη, με αποτέλεσμα τόσο στο
επίπεδο της πρόληψης, όσο και της καταστολής
να είναι ελλειμματική. Δεν φτάνουν οι φιλότιμες
προσπάθειες κάποιων ολίγων, χρειάζεται ένας
ολοκληρωμένος σχεδιασμός, καλή συνεργασία
με την Κεντρική Διοίκηση και την Περιφέρεια και
δέσμευση κονδυλίων. Η κλιματική κρίση είναι
εδώ και η Πολιτική Προστασία θα πρέπει να αποτελεί σοβαρό επιχειρησιακό Πυλώνα 12μηνης
δράσης. Στο σημείο αυτό θέλω να κρούσω τον
κώδωνα του κινδύνου- δεν είναι η πρώτη φορά
που το κάνουμε ως Παράταξη- για το δάσος του
Κουβαρά, όπου υπάρχουν συσσωρευμένα κλαδέματα, τα οποία αποτελούν την πιο επικίνδυνη
εύφλεκτη ύλη. Αναφορές μας έχουν γίνει για το
ζήτημα αυτό και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας μεριμνήσει η Δημοτική Αρχή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πριν είναι αργά!
Οδεύοντας πια στον τελευταίο χρόνο της θητείας της νυν διοίκησης του Δήμου Σαρωνικού, πώς αποτιμάτε τα τρία αυτά χρόνια;
Τούτη την κρίσιμη ώρα για τα οικονομική του
Δήμου μας θα ήταν άτοπο να μιλήσω για μελέτες, έργα και υποδομές. Aυτά έτσι κι αλλιώς
είναι ανύπαρκτά. Το σοβαρότερο όλων είναι ότι
ο Δήμος μας επί της ουσίας δυστυχώς είναι χρεοκοπημένος. Η πρώτη Αναμόρφωση ψηφίστηκε
μόλις πριν λίγες ημέρες, βασιζόμενη σε μια εισήγηση της Διοίκησης, που μοιάζει περισσότερο
με ακροβατισμό, με πολιτικάντικη αλχημεία. Η
αλήθεια είναι, όπως αποδεικνύεται και από την
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι ο Δήμος μας είναι ελλειμματικός κατά 1,5 εκ ευρώ.
Η χρεοκοπία του Δήμου είναι δεδομένη και θα
φανεί τον Οκτώβρη στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Αδιαφανείς απευθείας αναθέσεις,
υπερκοστολογήσεις, πληθώρα πελατειακών
προσλήψεων και αδιαφορία για την επόμενη
ημέρα, έριξαν το Δήμο μας στα βράχια.
Εσείς τι προτίθεσθε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση;
Εμείς έχουμε επικεντρωμένο το βλέμμα μας
στην κατάσταση αυτή. Είμαστε υποχρεωμένοι
και ηθικά δεσμευμένοι στους πολίτες να μιλήσουμε ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα για το
μέλλον και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη της
επόμενης ημέρας. Να αναλάβουμε να θεραπεύσουμε τις βαθιές πληγές που αφήνει η Διοίκηση
Φιλίππου. Αμέσως μετά τις 15 Αυγούστου θα
απευθύνουμε ευρεία πρόσκληση στις υγιείς
δυνάμεις όλου του Σαρωνικού, προκειμένου να
συνταχθούμε όλοι μαζί και να συμφωνήσουμε
σε ένα δεσμευτικό σχέδιο σωτηρίας του Δήμου.

Ένα σχέδιο, όχι γενικό και αόριστο, αλλά συγκεκριμένο και καθαρό, με προτεραιότητα στη διαφάνεια, στο μοντέλο της διοίκησης, στην αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης που δε θα επιβαρύνουν τους δημότες, στον εσωτερικό έλεγχο,
στον κοινωνικό έλεγχο και τη λογοδοσία.
Πώς κρίνετε την Απλή Αναλογική, με την
οποία χρειάστηκε να διοικήσουν οι ΟΤΑ, Α και
Β βαθμού της χώρας, την περίοδο 2019-2023;
Αυτή η εμπειρία ήταν καταστροφική, αδιέξοδη
και παραλυτική ! Έγιναν βέβαια, σχεδόν εξαρχής, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
πολλές αλλαγές και βελτιώσεις προκειμένου να
διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα των Δήμων και
η σταθερότητα. Τελικά ο νέος νόμος είναι αυτός
που επιλύει εις βάθος τα προβλήματα ακυβερνησίας και επαναφέρει τους ΟΤΑ σε ένα ομαλό
και σταθερό περιβάλλον, παρέχει τον απαραίτητο πολιτικό χρόνο ( 5ετία) για την υλοποίηση των
προγραμματικών θέσεων των διοικήσεων και
προστατεύει την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.

Η χρεοκοπία
του Δήμου
είναι δεδομένη και
θα φανεί τον Οκτώβρη
στη διαδικασία
του προϋπολογισμού.
Αδιαφανείς
απευθείας αναθέσεις,
υπερκοστολογήσεις,
πληθώρα πελατειακών
προσλήψεων
και αδιαφορία για
την επόμενη ημέρα,
έριξαν το Δήμο μας
στα βράχια.
Τον δικό σας προσωπικό απολογισμό, είτε ως
Δήμαρχος, είτε ως επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης τον έχετε κάνει;
Ως δήμαρχος έχει γίνει ο απολογισμός, έχουν
καταγραφεί τα έργα και οι δράσεις μας, έχουν
διαπιστωθεί τα λήθη και οι αστοχίες μας, έχει
δημοσιοποιηθεί και η αυτοκριτική μας. Ως αντιπολίτευση προσπαθήσαμε όλα τα 3 χρόνια να
είμαστε γόνιμοι, να στηρίζουμε εκεί που πρέπει,
να ελέγχουμε τα λάθη και να συγκρουόμαστε
όπου και όταν απαιτείται. Ο ρόλος μας εκτιμώ
ότι ήταν εποικοδομητικός. Σήμερα βέβαια με την
τροπή και την εξέλιξη εκτροχιασμού στα οικονο-

μική του Δήμου, είναι ανεπίτρεπτο να μένουμε
σιωπηλοί. Το αντίθετο αυτό που χρειάζεται σήμερα ο Δήμος είναι η διαπίστωση των λαθών ή
των σκοπιμοτήτων που οδήγησαν έως εδώ και
η απόδοση μεμονωμένων πολιτικών ευθυνών,
αλλά και της συλλογικής πολιτικής ευθύνης.
Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι δημότες είναι
ένα οργανωμένο σχέδιο διάσωσης του Δήμου
και φυγής προς τα εμπρός.
Αυτό προετοιμάζουμε! Σε αυτό θα δεσμευθούμε!
Έχετε επιλέξει να είστε ιδιαίτερα διαδραστικός με τους δημότες της περιοχής, κάνοντας
πολύ συχνά lives στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι
πια, κατά τη γνώμη σας, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής;
Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι πάντα
ένας αξιοσημείωτος δημόσιος χώρος άσκησης
πολιτικής και επικοινωνίας με τους δημότες. Ειδικά όμως τα τελευταία χρόνια με την καραντίνα
αναδείχτηκε ως ίσως ο μόνος χώρος. Εμείς επιλέξαμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα αυτή
επί δύο χρόνια. Η θεματική του πρώτου χρόνου
ήταν ενημέρωση και συζήτηση για τα προβλήματα και τις προοπτικές του Δήμου, ενώ το δεύτερο
χρόνο επικεντρωθήκαμε σε κάθε Δημοτική Ενότητα ξεχωριστά. Το ιδιαίτερο, ίσως μοναδικό που
κάνουμε, είναι ότι μέσω αυτής της επικοινωνίας
συλλέγουμε τις προτάσεις των συμπολιτών μας,
τις κατηγοριοποιούμε, τις αξιολογούμε, ώστε
να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για τη σύνταξη
του Προγράμματος της περιόδου 2023 – 2028.
Διαδραστική επικοινωνία για εμάς σημαίνει
συμμετοχή και συνδιαμόρφωση!
Δεν έχετε κρύψει την επιθυμία σας να διεκδικήσετε εκ νέου το 2023, το δημαρχιακό θώκο
της πόλης σας. Γιατί λοιπόν να σας εμπιστευτούν οι δημότες του Σαρωνικού;
Θέλω να τονίσω ότι δεν τους καλώ να υπογράψουν λευκή επιταγή. Δεν τους καλώ να μου
αναθέσουν εν λευκώ τη διοίκηση. Τους καλώ
να συνεργαστούμε. Να συνδιαμορφώσουμε το
πρόγραμμά μας. Να μετέχουν στην υλοποίησή
του. Να μετέχουν στην οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου. Να ελέγχουν διαρκώς την πορεία μας. Ξέρετε δεν πρόκειται για μια ιστορία
που ένας τραβάει μπροστά κι άλλοι πίσω ακολουθούν. Αυτά τα μοντέλα είναι ξεπερασμένα,
αδιαφανή και επικίνδυνα. Η δική μας πρόταση
είναι πρόταση συλλογικής ευθύνης, συλλογικής
δέσμευσης και συλλογικού ελέγχου! Με αυτόν
τον τρόπο και μόνον χτίζεται στέρεα η εμπιστοσύνη!
Σας ευχαριστώ πολύ.
*Ο κύριος Σωφρόνης είναι επίσης Πρόεδρος
του πρώτου Αναπτυξιακού Οργανισμού στην
Ελλάδα «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός».

ΥΓΕΙΑ
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Ποιος διαπράττει
εγκληματική πράξη;
Ταμάρα Λεϊζεροβιτς
Συνθετική Ψυχοθεραπεία -Ψυχομετρία - Συμβουλευτική εφήβων - Επαγγελματικός προσανατολισμός

Δ

ολοφονίες παιδιών, γονέων, συντρόφων-συζύγων, γυναικών ή και ολόκληρων
οικογενειών. Ποιος είναι ικανός για μια τέτοια
πράξη; Πίσω από τα περισσότερα σοβαρά και βίαια εγκλήματα κρύβονται άνθρωποι που αποκαλούνται «ψυχοπαθείς». Η ψυχοπάθεια του ανθρώπου σχετίζεται με τη προσωπική ιστορία του
αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες
έχει μεγαλώσει, οι παράγοντες που καθορίζουν
τη ψυχοπάθεια είναι βιολογικοί και περιβαλλοντικοί. Θα ήταν σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι
δεν καταλήγουν όλα τα άτομα με ψυχοπάθεια να
εγκληματήσουν καθώς μόλις το 25% των κρατούμενων στα σωφρονιστικά ιδρύματα πληρούν
τα κριτήρια της διάγνωσης.
Υπάρχει όμως συσχέτιση και σαφείς ενδείξεις
ότι η ψυχοπάθεια συνδέεται με βίαιη συμπεριφορά. Τα άτομα αυτά συνήθως έχουν προσχεδιάσει την επίθεση που θα πραγματοποιήσουν σε
μια κατάσταση που δεν είχε εκδηλωθεί πρότερη
βία, η λεγόμενη ενορχηστρωμένη βία.
Τα χαρακτηριστικά της ψυχοπάθειας
Η ψυχοπάθεια εκδηλώνεται έντονα στις διαπροσωπικές σχέσεις, τα συναισθήματα των ανθρώπων αυτών είναι επιφανειακά και ψευδή.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς
είναι η τάση για χειραγώγηση , η εξαπάτηση ή

και η αποπλάνηση λέγοντας ψέματα. Θεωρούν
τον εαυτό τους ανώτερο από τους συνανθρώπους τους, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη των
πράξεων τους καθώς καταλογίζουν τις ευθύνες
πάντα τους άλλους. Έχουν έλλειψη ενσυναίσθησης και αυτό είναι ένα στοιχείο που τους
κάνει ιδιαίτερα ψυχρούς. Έχουν περιορισμένη
την αίσθηση του φόβου, οδηγούνται τακτικά σε
ριψοκίνδυνες συνθήκες αδιαφορώντας για τις
όποιες συνέπειες των πράξεων τους.
Τακτικά εμπλέκονται σε δυσάρεστες υποθέσεις
καθώς δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να
υιοθετήσουν κοινωνικούς κανόνες. Η διάγνωση
γίνεται στην ηλικία των 18 ετών όπως είθισται
και στις άλλες διαταραχές προσωπικότητας
ωστόσο ήδη από την εφηβεία (15 ετών) μπορούμε να εντοπίσουμε στοιχεία στη καθημερινή συμπεριφορά του ατόμου. Ένας ψυχοπαθής στην
εφηβεία συχνά προέβαινε σε παράτολμες και
προκλητικές πράξεις, καταστροφή περιουσίας,
κακοποίηση ζώου ή άλλου παιδιού και έντονή
σεξουαλικότητα.
Θεραπευτική οδός
Τα στατιστικά στοιχεία από τις θεραπείες των
πασχόντων δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Ένας
άνθρωπος με ψυχοπάθεια θα απευθυνθεί για
θεραπεία κατόπιν δικαστικής εντολής ή εξαιτίας

της κατάχρησης ουσιών, λείπει το προσωπικό
κίνητρο ίασης και ως εκ τούτου δεν θα ακολουθήσει μακροπρόθεσμα την αγωγή. Δεν υπάρχει
αποτελεσματική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
καθώς τα όσα δείγματα δεν μας δίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, η ψυχοπάθεια διακρίνεται
από την έλλειψη ορίων και τον έντονο παρορμητισμό. Οπωσδήποτε μια κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και η συστηματική παρακολούθηση
από Ψυχίατρο μπορεί να μειώσει και εν μέρει να
ελέγξει την ένταση της συμπεριφοράς.
Εν κατακλείδι
Η φύση του ανθρώπου και η συμπεριφορά
του έχει μελετηθεί από διάφορες οπτικές και
σύμφωνα με διάφορες μεθοδολογίες. Τα αποτελέσματα της επιστήμης μας έχουν δώσει το
περιθώριο να γνωρίζουμε αρκετά για τους παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν στην ευαίσθητη ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Το δικό μας
προσωπικό ενδιαφέρον για έναν συνάνθρωπο
με ψυχικές δυσλειτουργίες θα ήταν ένα βασικό
βήμα για να βοηθήσουμε, να μη γυρίζουμε τη
πλάτη αλλά να κατανοούμε την όποια ανάγκη.
Η ενημέρωση από ειδικούς θα μας δώσει όλα
τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουμε υπεύθυνα να αναγνωρίσουμε και έπειτα να υποστηρίξουμε, εάν αυτό χρειάζεται, έναν άνθρωπο με
ψυχοπάθεια.

Γάμος / βάπτιση / παιδικές γιορτές
επαγγελματικά events
πληροφοριες: 6983 587.977

στην παρνηθα

στην
βαρυμπομπη

Quality shopping!
www.psonizo.gr
Psonizo.gr
210 2015901

Τηλ.: +30 26930 31 380, E-mail: info@kalogriahotel.gr, Website: w w w.kalogriahotel.gr

Το Kalogria Beach Hotel βρίσκεται στον νομό Αχαΐας στην Νοτιοδυτική Πελοπόννησο,στη γνωστή και βραβευμένη
με Γαλάζια Σημαία αμμώδης ακτή της Καλόγριας. Με τα υπέροχα δωμάτια και μπανγκαλόου, την ατέλειωτη αμμώδη
παραλία, τους καταπράσινους κήπους, τις άφθονες αθλητικές εγκαταστάσεις, τις άπειρες αθλητικές δραστηριότητες
για μικρούς και μεγάλους, τις πισίνες, το aqua park και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, το KALOGRIA BEACH HOTEL
είναι η ιδανική επιλογή για All Inclusive διακοπές μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον.
Αποστάσεις
230 χλμ. από την Αθήνα
40 χλμ. από την Πάτρα
7 χλμ. από το αεροδρόμιο του Αράξου

Παροχές Ξενοδοχείου
221 ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΙΤΕΣ
«MEDITERRANEO» ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
«RIVER’S» BAR
«THE MED» POOL BAR
«PERGOLA» POOL BAR
«AQUA» POOL BAR
1 ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ BABY POOL
1 ΠΙΣΙΝΑ
1 «AQUA PARK» ΜΕ 3 ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
MINI CLUB
BOUTIQUE/ MINI MARKET
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΣΑΖ
2 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
3 ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ
2 ΓΗΠΕΔΑ MINI SOCCER
1 ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
2 ΓΗΠΕΔΑ BEACH VOLLEY
1 BEACH SOCCER
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

TELETAI

MIXAC
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1980

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΑΝΤΗΛΙΑ

Τηλ.: 210

24.60.088 - Κιν.: 6944 500.701

Αγ. Κωνσταντίνου 5, Αχαρναί
email: michasfuneral@hotmail.com

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

Πασχάλης: 697 815.3134
Πατεστός: 697 272.1327
e-mail: patvrab@gmail.com

Ανακαινίσεις κτιρίων
Ελαιοχρωματισμοί
ΚΩΝσταντίΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
τηλ.: 6977 624.081

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΚΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

Αριστοτέλους 162, Αχαρναί
Εθν. Αντιστάσεως 134, Αχαρναί
τηλ.: 210 24 68 131 • kin.: 694 88 68 546
www.karasavvidou-sofianidis.gr

