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EDITORIAL

Θυμάμαι ότι ήμουν μαθή-
τρια στο Γυμνάσιο, όταν 

αποφασίσαμε λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα να συγκε-
ντρώσουμε σαν σχολείο 
παιδικά παιχνίδια και να τα 
πάμε στα παιδιά της «Κιβω-
τού». Θυμάμαι πώς ένιωσα 
όταν συναντήσαμε αυτά τα 

παιδιά. Λίγο μικρή για να καταλάβω γιατί ένα 
παιδί δεν μπορεί να είναι με την οικογένειά του, 
όπως εμείς, αρκετά μεγάλη για να καταλάβω τη 
χαρά αυτών των μικρών παιδιών που κάποιος 
τους προσέφερε αυτά τα δώρα, πέρασε χρόνο 
μαζί τους και τα αγκάλιασε σαν να είναι αδερ-
φάκια του. Αυτήν την αγκαλιά νόμιζα ότι τους 
παρείχε και η δομή που τα φιλοξενούσε, έφυγα 
χαρούμενη που σκεφτόμουν ότι υπάρχουν κά-
ποιοι που τα μεγαλώνουν σαν να είναι δικά τους 
παιδιά, με την ελπίδα, έστω και για λίγο, να τα 
κάνουν να ξεχάσουν αυτό που τους έλειπε πε-

ρισσότερο. Την οικογένειά τους.

Λίγα τετράγωνα παρακάτω, στην ίδια γειτονιά, 
μερικά χρόνια αργότερα, ένα 12χρονο κορίτσι 
θα μας συγκλόνιζε όλους με την τραγική ιστο-
ρία της ζωής της. Την ιστορία που όλοι, πια, ξέ-
ρουμε αλλά ακόμα δεν θέλουμε να πιστέψου-
με. Και υπάρχει και η ιστορία στα Πετράλωνα, 
υπάρχουν φαντάζομαι κι άλλες που ακόμα δεν 
ξέρουμε. Την ίδια στιγμή εύχομαι να μην τις μά-
θουμε, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν.

Να περιμένουμε τη Δικαιοσύνη, λέμε. Να βγουν 
όλα στο φως, λέμε. Το λένε ακόμα και αυτοί που 
κατηγορούνται. Ήξερε η γειτονιά και δεν μίλη-
σε, λέμε. Πού είναι η Πολιτεία, πού ήταν τόσα 
χρόνια, γιατί τώρα- ψάχνοντας το λύκο μέσα 
στο παραμύθι- λέμε. Και ναι, όλα τα παραπάνω, 
ίσως πρέπει να τα λέμε. Γιατί η Δικαιοσύνη θα 
αποφανθεί και πάντα, ακόμα κι εκεί που όλα 
συνηγορούν στην ενοχή, υπάρχει το τεκμήριο 
της αθωότητας, λέμε. Ίσως γιατί δεν θέλουμε να 
πιστέψουμε, κι εμείς οι απλοί θεατές, ότι συνέ-

βησαν. Ότι αυτά τα παιδιά βρίσκονται μέσα σε 
έναν εφιάλτη, από τον οποίο θα ξυπνήσουν και 
θα τρέξουν στην αγκαλιά αυτού που τα αγαπάει 
και τα φροντίζει και θα τα κάνει να τον ξεχάσουν.

Μόνο που ζούμε σε ένα κόσμο που συνυπάρ-
χουμε με όλα αυτά που σκοτώνουν τη ζωή. 
Και αυτή η φράση δεν είναι δική μου, αλλά την 
άκουσα σε μία συνέντευξη του Γιάννη Ζουγανέ-
λη και από τότε δεν μπορώ να σταματήσω να την 
σκέφτομαι. Είναι τόσο βαθιά η λύπη που νιώθει 
κανείς μόλις συνειδητοποιήσει το νόημα αυτής 
της φράσης, που θα προτιμούσα να μην την είχα 
ακούσει.

Την αλήθεια θα την μάθουμε, πάντα στο τέλος 
την μαθαίνεις. Κι αν είναι πικρή, πάλι θα προχω-
ρήσουμε. Έτσι είναι η ζωή, προχωράει ακόμα κι 
αν προσπαθείς να την σκοτώσεις. Εκείνα όμως 
πώς θα το κάνουν;

Με την ελπίδα να ζήσουμε κάποτε σε έναν κό-
σμο που θα αγαπάει τη ζωή...

Ζούμε σε ένα κόσμο που συνυπάρχουμε με όλα 
αυτά που σκοτώνουν τη ζωή. Της Άρτεμις Γκούρλια 

Δ/ντρια Έκδοσης

Δίπλα σας  
σε Αττική  

και Ν. Εύβοια 
από το 1999

ι. Θηβαίου 2 και ήροδότου 1 - Εμπορικό κέντρο α1 αχαρνών
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Ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, μιλάει στη 
«Φωνή» έναν χρόνο πριν τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 

2023, για όλα όσα αφορούν τον Δήμο του.
Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

ςπύρος Βρέττος
Δήμαρχος αχαρνών

ο πιο αντικειμενικός  
αλλά και κατάλληλος 

κριτής δεν μπορεί παρά  
να είναι ο Δημότης.

Κύριε Δήμαρχε, η ενεργειακή κρίση επηρεά-
ζει και τους Δήμους της χώρας. Πώς θα αντι-
μετωπίσει ο Δήμος Αχαρνών τη δύσκολη αυτή 
περίοδο που προμηνύεται;

Ξεκινάτε με μια ερώτηση που απασχολεί αυτή 
τη στιγμή όχι μόνο τους δημάρχους, αλλά τους 
πολίτες όλης της χώρας. Ο καθένας κάνει έναν 
σχεδιασμό για να είναι έτοιμος να ανταπεξέλ-
θει στις δυσκολίες που έχουν προκύψει. Κανείς 
όμως ακόμη δεν ξέρει τα δεδομένα. Έχουμε 
επεξεργαστεί διάφορα σενάρια, τα οποία θα 
αναπροσαρμόζονται. Αν και οι πρώτες μας συ-
σκέψεις έγιναν εδώ και μήνες, δεν έχουμε τη 
δυνατότητα να προβούμε σε ριζικές αλλαγές 
άμεσα. Προτεραιότητά μας είναι τα σχολεία και 
ευπαθείς ομάδες. Αυτοί είναι οι άξονες στους 
οποίους θα κινηθούμε. Πρέπει όμως να σας επι-
σημάνω πως υπάρχουν δύο σημαντικά έργα, τα 
οποία είναι σε αυτή την κατεύθυνση, αναμένεται 
να ξεκινήσουν σύντομα και δείχνουν τον προ-
γραμματισμό μας. Το πρώτο είναι η ενεργειακή 
αναβάθμιση των δύο κτιρίων του Δημαρχείου 
με την υπογραφή της σύμβασης και το δεύτερο 
είναι η αντικατάσταση του οδικού φωτισμού με 
led. Έργα υψηλού κόστους, μεγάλης ουσιαστι-
κής και συμβολικής σημασίας, γιατί σηματοδο-
τούν την απαρχή των ενεργειών μας προς την 
κατεύθυνση προσαρμογής σε μια μάλλον άνευ 
προηγουμένου ενεργειακή κρίση.

Είστε Δήμαρχος τα τρία τελευταία χρόνια. 
Πόσο θεωρείτε ότι έχει αλλάξει η πόλη των 
Αχαρνών στα χρόνια της θητείας σας και ποια 
έργα βρίσκονται στην ατζέντα σας για τον 
επόμενο χρόνο;

Ο πιο αντικειμενικός αλλά και κατάλληλος κρι-
τής δεν μπορεί παρά να είναι ο Δημότης. Δεν 
θέλω να σας πω εγώ πόσο έχει αλλάξει η πόλη. 
Εσείς ζείτε εδώ, βλέπετε καθημερινά τις δια-
φορές, συζητάτε με τους συνδημότες μας και 
ακούτε την άποψή τους. Αναγνωρίζουν πως έχει 
γίνει πολλή δουλειά, πως έχουμε βελτιωθεί και 
περιμένουν από εμάς ακόμη περισσότερα. Μα-
κρά η λίστα με έργα μείζονος και μη σπουδαι-
ότητας, η εκτέλεση των οποίων έχει συμβάλει 
δραστικά στην τοπική κοινωνία.

Έργα που άρχισαν από το μηδέν. Μελέτες, 
χρηματοδοτήσεις, διαγωνισμοί, εγκρίσεις όλα 
αυτά μέσα σε μια τριετία. Και τώρα διανύουμε 
την υλοποίηση. Οδοποιίες, δρόμοι, πλατείες, 
αναπλάσεις, αθλητικοί χώροι, αλλά και έργα 
υποδομής με ιδιαίτερη αναφορά τα τρία μεγάλα 
αντιπλημμυρικά που θα δώσουν οριστική λύση 
σε ένα τεράστιο πρόβλημα.

Ήδη σε πολλά σημεία της πόλης μας έχουν δημι-
ουργηθεί εργοτάξια και θα γίνουν και άλλα.

Ζητούμε γι’ αυτό την ανοχή των συμπολιτών μας, 
διότι η περιορισμένη ταλαιπωρία τους θα αντα-
μειφθεί με ριζική αναβάθμιση στην ποιότητα 
της καθημερινότητάς τους. Η αλλαγή που λέτε 
έχει αρχίσει να φαίνεται και να αναγνωρίζεται. 
Αυτά που διαπιστώνετε σήμερα είναι ένα μικρό 
δείγμα αυτών που θα απολαμβάνετε αύριο. Όλα 
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«Δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα  
της πόλης αυτής με έωλες ανακοινώσεις, 

ανεπίκαιρες φημολογίες και «μεταγραφές»

αυτά δε, σε μια ιδιαίτερα ασταθή και δύσκολη 
συγκυρία και όχι μόνο για τη χώρα μας.

To ζήτημα της εγκληματικότητας είναι ένα 
αγκάθι για την πόλη σας, ενώ σε όλες τις διοι-
κήσεις ασκείται έντονη κριτική εδώ και πολλά 
χρόνια. Πιστεύετε πως οι δημότες σας νιώ-
θουν ασφαλείς στην πόλη τους;

Είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί μεγάλη ανάλυ-
ση. Αν δείτε – και ξέρω ότι έχετε δει – τα στοι-
χεία για όλη την Αττική, το πρόβλημα δεν είναι 
μόνο στον δήμο μας. Αυτό δεν αποτελεί βέβαια 
δικαιολογία. Εμείς μέσω της επιτροπής αντιμε-
τώπισης της εγκληματικότητας που συστήσαμε 
από την πρώτη μέρα, έχουμε κάνει μια τιτάνια 
προσπάθεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το 
θέμα αυτό είναι αρμοδιότητα της πολιτείας. 
Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε αστυνομία 
ούτε δικαστήριο. Πιέζουμε σε κάθε κατεύθυνση, 
κάνουμε προτάσεις υλοποιήσιμες και όχι ανεδα-
φικές και δίνουμε όποια βοήθεια μας ζητηθεί.

Γνωρίζουμε πως υπάρχει κεντρικός σχεδια-
σμός, παρακολουθούμε σε καθημερινή σχεδόν 
βάση την αποτελεσματικότητά του και φέρνουμε 
διαρκώς νέες προτάσεις. Το συγκεκριμένο ζήτη-
μα απαιτεί σύνεση, ψύχραιμη αντιμετώπιση και 
καινοτόμα σκέψη.

Αναμφίβολα, υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, 
όταν κάποιος βρίσκεται σε θέση διοίκησης, 
μέσα σε τρία χρόνια. Έχετε κάνει την αυτοκρι-
τική σας; Θα αλλάζατε κάποια απόφασή σας;

Καθημερινά η θέση του Δημάρχου απαιτεί να 
πάρεις δεκάδες αποφάσεις. Θα ήταν παράλογο 
να πω πως δεν θα άλλαζα κάποιες. Στη δεδο-
μένη στιγμή, ζυγίσεις τα δεδομένα και αποφα-

σίζεις. Εκ των υστέρων μπορεί να βρεθεί κάποια 
καλύτερη λύση, αλλά αυτό είναι μια κουβέντα 
καθαρά υποθετική. Εκ των υστέρων πολλοί 
μπορούν να κρίνουν. Δόξα τω θεώ τις κρίσεις 
που αντιμετωπίσαμε, καταφέραμε να σταθούμε 
αντάξιοι των περιστάσεων. Η πανδημία, η πυρ-
καγιά της Βαρυμπόμπης, τα συνεχή δύσκολα 
καιρικά φαινόμενα. Ο Δήμος μας στάθηκε όρ-
θιος κι αυτό οφείλεται στην κοινή προσπάθεια. 
Για μια νέα δημοτική αρχή σε έναν δήμο με τόσο 
πολλά, μεγάλα και χρονίζοντα θέματα όλα αυτά 
ήταν ένα υπερβολικό βάρος. Καταφέραμε να το 
σηκώσουμε, λειτουργώντας με καθαρό μυαλό, 
αμέτρητες ώρες δουλειάς και συλλογική προ-
σπάθεια. Εγώ έτσι έχω μάθει από μικρός να κυ-
νηγάω το αποτέλεσμα στη δουλειά μου και έτσι 
θα συνεχίσω. Δεν είμαστε αλάνθαστοι. Όποιος 
δουλεύει, κάνει και λάθη. Από αυτά όμως μα-
θαίνουμε και δεν τα επαναλαμβάνουμε. Το ση-
μαντικό είναι τις κρίσιμες ώρες, κάναμε αυτό 
που έπρεπε.

Εσείς θα διεκδικήσετε μία ακόμη θητεία στο 
Δήμο Αχαρνών;

Είναι γνωστό, το έχω ανακοινώσει εδώ και ένα 
χρόνο σχεδόν. Όχι γιατί είναι αυτοσκοπός μου 
να είμαι δήμαρχος. Γιατί χρειάζεται χρόνος για 
να υλοποιηθεί το πλάνο που έχουμε φτιάξει. Ο 
Δήμος Αχαρνών βάσει των δεδομένων είναι 
ένας δήμος με τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. 
Ήταν όμως και παραμελημένος για χρόνια. Έργα 
υποδομής που δεν έχουν γίνει εδώ και δεκαε-
τίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν σε μια θη-
τεία. Αυτό θέλουμε. Να ολοκληρώσουμε αυτά τα 
έργα που βάλαμε σε τροχιά υλοποίησης με κόπο 
και αγώνα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν σε μια 

πόλη δεν έχει πέσει άσφαλτος 10-15 χρόνια, δεν 
έχει μία παιδική χαρά, δεν έχει αντιπλημμυρικά 
έργα, δεν έχει γυμναστήρια και μια σύγχρονη 
πλατεία, δεν μπορείς να τα αλλάξεις όλα σε 3-4 
χρόνια. Αυτό τον χρόνο, αυτό το περιθώριο ζη-
τάμε από τους συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν 
δει πως μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Δεν το είδαν στα λόγια, το είδαν στα έργα που 
ήδη ολοκληρώσαμε, που ήδη υλοποιούμε.

Μια πόλη καθαρή, με οδοποιίες που έρχονται η 
μία μετά την άλλη, με τα οικονομικά της να μπαί-
νουν επιτέλους σε τάξη. Ό,τι κι αν πω εγώ ή ακό-
μη κι εσείς, ο δημότης καταλαβαίνει, συγκρίνει, 
κρίνει και δίνει σε κάποιον τη δυνατότητα να 
συνεχίσει.

Το τελευταίο διάστημα, καθώς μπαίνουμε ολο-
ένα και πιο κοντά στην προεκλογική περίοδο, 
βλέπουμε ότι στην περιοχή υπάρχει έντονη 
φημολογία, ανακοινώσεις αλλά και αποχωρή-
σεις. Πώς κρίνετε όσους είχαν συμπορευτεί 
με τη δική σας παράταξη και τώρα βλέπουμε 
να αποχωρούν;

Δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της πόλης 
αυτής με έωλες ανακοινώσεις, ανεπίκαιρες φη-
μολογίες και «μεταγραφές». Δεν έχω καιρό ούτε 
διάθεση ενασχόλησης με οτιδήποτε δεν αφορά 
τον δημότη και δεν αγγίζει τις ανησυχίες του. Ο 
οραματισμός μας απαιτεί ματιές στο μέλλον, όχι 
πισωγυρίσματα. Σας λέω λοιπόν ότι όποιος συμ-
μερίζεται την αγωνία μας και τις προσπάθειές 
μας, στον καθημερινό στίβο μάχης για βελτίω-
ση των συνθηκών της πολύπαθης πόλης μας σε 
κάθε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστι-
κό, αθλητικό.

Αυτός είναι εν δυνάμει σύμμαχός μας. Αυτόν 
χρειαζόμαστε. Σε αυτόν προσβλέπουμε. Οι 
λοιποί είναι καταδικασμένοι να μας παρακο-
λουθούν. Τουλάχιστον ας διδαχθούν από τα πε-
πραγμένα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. 
Εμείς μην ξεχνάτε πως ένα χρόνο μετά τις εκλο-
γές βρήκαμε συμπαραστάτες στην πορεία μας. 
Η σύμπραξη είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για 
τις προθέσεις μας και το πώς κρίθηκε η δουλειά 
που κάναμε.

Τέλος, θεωρείτε ότι το κλίμα θα πολωθεί πε-
ρισσότερο, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και 
μια πρώτη δική σας προσωπική εκτίμηση για 
το αν οι επικείμενες εκλογές θα είναι πιο δύ-
σκολες από τις προηγούμενες.

Τίποτα δεν θα εμποδίσει την πορεία που υπεύ-
θυνα, συλλογικά και δημιουργικά ξεκινήσαμε 
με την ανάδειξή μου ως Δήμαρχος της πόλης 
αυτής το 2019. Τίποτα δεν μας φοβίζει ούτε θα 
αναστείλει το έργο μας. Οι μόνοι που έχουν συμ-
φέρον για πόλωση είναι αυτοί που δεν έχουν να 
επιδείξουν τίποτα μέχρι σήμερα στον τόπο αυτό. 
Αυτοί που δεν έχουν πολιτικό λόγο να αρθρώ-
σουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
δημότη Αχαρνών.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, σε πρόσφατη επίσκεψη σε ΚΑΠΗ της περιοχής.
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Απαντήσεις για την πολιτική επικαιρότητα, την παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά, 
και για τα τρέχοντα τα ζητήματα της Ανατολικής Αττικής δίνει ο Γιάννης Σμέρος, 
Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ στέκεται ιδιαίτερα στα προβλήματα των ανθρώπων της νέας γενιάς.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

γιΑννης ςμέρος
περιφερειακός ςύμβουλος ανατολικής αττικής,  
μέλος κπΕ παςοκ- κιναΛ

Απόρρητο α λα καρτ και λειτουργία  
των θεσμών δεν πάνε μαζί.

Κύριε Σμέρο, συμπληρώθηκε πριν λίγες μέρες 
ένας χρόνος από το θάνατο της Προέδρου του 
Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά. Ποια 
η παρακαταθήκη της;

Νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορέσει να ξεχάσει 
αυτά που ζήσαμε πριν περίπου ένα χρόνο. Ήταν 
συγκλονιστικές στιγμές. Αν με ρωτάτε προσω-
πικά, τι θα κρατήσω από την Πρόεδρο μας, αυτό 
θα είναι δύο στοιχεία. Και αυτά είναι η παρακα-
ταθήκη της.

Το ένα είναι η παρακαταθήκη της για εμάς τους 
νεότερους. Ότι δηλαδή στην πολιτική δεν μπο-
ρείς να κάνεις ούτε ένα βήμα αν δεν είσαι άν-
θρωπος πριν απ’ όλα. Το άλλο η αξία του να εί-
σαι πάντα παρών και πάντα στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα για τις ιδέες σου. Και για αυτό ήταν 
τιμή μου να υπάρξω μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής καθόλη τη θητεία της.

Στο θέμα των υποκλοπών που αφορά στον 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ποια είναι η δική 
σας γνώμη για το πώς η Κυβέρνηση έχει χειρι-
στεί το ζήτημα μετά και τα όσα διημείφθησαν 
στην Εξεταστική Επιτροπή;

Πραγματικά, είναι να εκπλήσσεται κανείς. Κα 
Γκούρλια, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το 
όνομα τους. Η αίσθηση της συγκάλυψης είναι 
διάχυτη. Πρόκειται για ένα θέμα, που δεν έχει 
αφήσει ασυγκίνητο κανέναν όσο και να θέλουν 
να το υποβαθμίσουν και να το σκεπάσουν κάτω 
από τα πρωτοφανή προβλήματα καθημερινότη-
τας, που αντιμετωπίζουμε λόγω της ακρίβειας 
και της ενεργειακής κρίσης. Είναι ζήτημα λει-
τουργίας της Δημοκρατίας. Υπήρξαν υποκλο-
πές; Ναι. Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι παρά τις 
παλινωδίες τους; Ναι.

Συνεπώς, το πρόβλημα υπάρχει. Ακόμα και σή-
μερα, όμως, ο Ελληνικός Λαός δε γνωρίζει γιατί 
ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κρίθηκε εθνικά ανα-
γκαίο να παρακολουθηθεί. Στην Εξεταστική Επι-
τροπή της Βουλής των Ελλήνων δεν κλήθηκαν 



7Δεκέμβριος 2022

εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε οι εταιρείες που 
σχετίζονται με το παράνομο λογισμικό Predator. 
Και μέσα σε όλα μία εντελώς παράλογη ερμη-
νεία του απόρρητου.

Απόρρητο α λα καρτ και λειτουργία των Θεσμών 
δεν πάνε μαζί.

Σε ό,τι αφορά στο βαρύ ενεργειακά χειμώνα 
που περιμένει όλη η Ευρώπη λόγω του πολέ-
μου στην Ουκρανία, και κατά συνέπεια και η 
χώρα μας, πώς κρίνετε τις ενέργειες της Κυ-
βέρνησης;

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Από πού προέ-
κυψε ο δημοσιονομικός χώρος; Από την υπερ-
φορολόγηση. Και θα μου πείτε δικαίως: μα παίρ-
νει τα χρήματα από τη φορολόγηση και τα μετα-
τρέπει σε παροχές. Η απάντηση όμως σε αυτό 
είναι: ποιους και πόσο έχει φορολογήσει; Μή-
πως πιέζοντας περαιτέρω ευάλωτα νοικοκυριά;

Μήπως από τη μεσαία τάξη; Μήπως από εμάς; 
Μήπως άδικα. Και πόσα θα φύγουν τώρα με το 
τεράστιο κύμα ακρίβειας που καθημερινά γιγα-
ντώνεται επηρεάζοντας ανθρώπους και οικο-
γένειες. Έχουμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τα 
στεγαστικά δάνεια; Ήδη αυξάνονται τα επιτόκια. 
Οι στεγαστικές ανάγκες και η εκτίναξη των ενοι-
κίων αποτελούν κοινωνικό πρόβλημα. Την ίδια 
ώρα δε βλέπουμε να ασκείται αντίστοιχη πίεση 
στο μεγάλο κεφάλαιο. Ίσα ίσα ακούμε για χαρι-
στικές διατάξεις ελαφρύνσεων και φωτογραφι-
κές ρυθμίσεις υπέρ συμφερόντων. Και μιας και 
συζητάμε για ενέργεια. Πλέον οι Α.Π.Ε., με τον 
νέο νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι γίνονται 
πεδίο ενασχόλησης ισχυρών και ως εκ τούτου 
λίγων.

Έρχεστε σε επαφή καθημερινά με τον κόσμο 
στην Ανατολική Αττική και λόγω της θέσης 
σας ως Περιφερειακός Σύμβουλος, αλλά και 
με την κομματική σας ιδιότητα. Μπορούν τελι-
κά οι πολίτες να αντιμετωπίσουν τον δύσκολο 
χειμώνα που έρχεται;

Θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Καθη-
μερινά μιλάω με πολλούς φίλους, με πολλούς 
συμπολίτες μας. Από το Σούνιο μέχρι τον Ωρω-
πό και το Μενίδι. Όλοι είμαστε το ίδιο προβλημα-
τισμένοι. Ξέρετε πόσοι συνομήλικοι μας έχουν 
δημιουργήσει πρόσφατα οικογένειες και αυτοί 
τη στιγμή ο προβληματισμός έχει μετατραπεί σε 
αγωνία και φόβο. Ενοίκια, ενέργεια, κόστος δι-
αβίωσης, εργασιακή ανασφάλεια. Συνθέστε το 
μείγμα. Χρειάζεται άλλη πολιτική. Πιο δραστική. 
Εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιμένουμε για πλαφόν στη 
λιανική τιμή της ενέργειας, μείωση των φόρων 
κατανάλωσης και για σοβαρούς ελέγχους στην 
αγορά.

Ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα, κατά 

τη γνώμη σας, που η Ανατολική Αττική, αυτή η 
τόσο μεγάλη και ανομοιογενής περιοχή, αντι-
μετωπίζει;

Όπως λέτε, η Ανατολική Αττική είναι μία ετερό-
κλητη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολη 
η ομαδοποίηση των προβλημάτων, που αντιμε-
τωπίζει. Θα σταθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο εί-
ναι το οικιστικό- πολεοδομικό ζήτημα. Ένα ζήτη-
μα που σχετίζεται με τον τρόπο και τη λογική της 
δόμησης και που διαμορφώνει τις σχέσεις του 
ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. Πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία στα όσα 
νομοθετούνται και στην πραγματική κατάσταση. 
Και αυτό σχετίζεται και με το δεύτερο ζήτημα, 
που είναι πολύ βασικό. Η Πολιτική Προστασία. 
Οφείλει η κεντρική Διοίκηση να στηρίξει εντε-
λώς διαφορετικά Περιφέρεια και Δήμους ώστε 
να αποκτήσουν ουσιαστική δυνατότητα άμεσης 
παρέμβασης κατά τόπους. Κοιτάξτε τι έγινε το 
2018 στο Μάτι και στο Δήμο Μαραθώνα, πέρυσι 
στη Βαρυμπόμπη στο Μενίδι μέχρι το Κρυονέρι 
του Δήμου Διονύσου και φέτος στους Δήμους 
Παλλήνης, Ραφήνας Πικερμίου στο Ντράφι και 
στην Πεντέλη. Και σας το λέω σαν κάτοικος της 
περιοχής, που ζήσαμε φέτος την κόλαση. Η φω-
τιά έφτασε 15 μ. από το σπίτι μου στην Παλλήνη. 
Και φυσικά σε αυτό το πλαίσιο να τεθούν και τα 
ζητήματα αρμοδιοτήτων των Δασαρχείων. Τρίτο 
σημείο, που θα ήθελα να θίξω, είναι το ζήτημα 
της παροχής Υπηρεσιών Υγείας Η διεκδίκηση 
του Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική ευτυ-
χώς έχει επανέλθει στο προσκήνιο και για αυτό 
η συζήτηση πρέπει να γίνει με πραγματικά και 
αντικειμενικά δεδομένα και όχι με συνθήματα.

Κεφάλαιο εκλογές. Αν και τόσα χρόνια στην 
Αυτοδιοίκηση, οι φήμες λένε ότι στις επό-
μενες εθνικές εκλογές, θα διεκδικήσετε μία 
θέση στα βουλευτικά έδρανα με το ΠΑΣΟΚ. 
Ισχύει και αν ναι, ποια η εκτίμησή σας για τα 
ποσοστά του κόμματός σας;

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι θεσμικό κόμμα. Η ηγεσία και 
τα αρμόδια όργανα θα ανακοινώσουν τη στιγμή 
που πρέπει τους υποψηφίους βουλευτές, που 
θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος της δύσκο-
λης εκλογικής μάχης, που έχουμε μπροστά μας.

Προσωπικά, ξεκίνησα την ενασχόληση μου με τα 
κοινά ως Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτρο-
πής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τα πέτρινα χρόνια 2012-2014. 
Τότε, που πολλοί ντρέπονταν να πουν ότι ήταν 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., εγώ στα 25 μου και παρέα με άλλους 
συνομηλίκους μας και συνεπή στελέχη από με-
γαλύτερες γενιές κρατήσαμε το κόμμα ζωντανό 
πάντα από την πρώτη γραμμή. Στη ίδια γραμμή, 
με την ίδια περηφάνια και χαρά, συνεχίζω από 
το 2015 μέχρι σήμερα ως μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής. Και χαίρομαι γιατί βλέπω την επα-
νασυσπείρωση που υπάρχει, βλέπω παλιούς 

φίλους και φίλες να επαναδραστηριοποιούνται, 
και το κυριότερο βλέπω την κοινωνία να μας ξα-
νακούει. Ειδικά τώρα, που διανύουμε δύσκολες 
καταστάσεις, απέναντι σε μία Κυβέρνηση που 
διαχειρίζεται με επικοινωνιακούς όρους μία 
επερχόμενη κρίση. Για όλα αυτά, λοιπόν, αξίζει 
να δίνεις ωραίους αγώνες. Από όπου μου ζη-
τηθεί, λοιπόν, θα βρίσκομαι εκεί. Και ναι, είμαι 
πολύ αισιόδοξος ότι αυτή μας η προσπάθεια και 
κυρίως η εμπιστοσύνη που χτίζουμε τους τελευ-
ταίους μήνες με την κοινωνία θα μας φέρει στη 
μεριά των δικαιωμένων και των νικητών το βρά-
δυ των εκλογών.

Το σενάριο των συνεργασιών είναι τελικά, 
μετά και το ζήτημα των υποκλοπών, σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας;

Επειδή με την ερώτηση σας, μπορεί να δημιουρ-
γηθεί η εντύπωση ότι υπήρχε ένα σενάριο συ-
νεργασίας με την παρούσα Κυβέρνηση και έπα-
ψε να υφίσταται λόγω των εξελίξεων, πρέπει να 
ξεκαθαριστεί το εξής: δεν κάηκε ένα σενάριο, 
που δεν είχε ποτέ φουντώσει. Από πού κι ως 
που είχε προκύψει κάτι τέτοιο; Και φυσικά, δεν 
κάηκε το σενάριο της συνεργασίας με τη Νέα 
Δημοκρατία για να εξυφανθεί ένα καινούργιο 
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Η πολιτική αυτονομία ήταν και 
παραμένει εμβληματικό σύνθημα μας.

Και θα ξαναπώ κάτι που λέω συχνά: Αν μας 
θέλουν τόσο πολύ, τότε να προτρέψουν τους 
ψηφοφόρους τους να έρθουν κατευθείαν σε 
εμάς. Εδώ είμαστε με ξεκάθαρες θέσεις. Ούτε 
τις επιτελικές παρακρατικές μεθόδους του κ. 
Μητσοτάκη, ούτε τον ανερμάτιστο λαϊκισμό του 
κ. Τσίπρα. Το διακύβευμα της κάλπης θα είναι 
Δημοκρατική Ανατροπή ή ανοχή στην αδικία και 
στην ασυδοσία, όπως λέει και ο Πρόεδρος μας, 
Νίκος Ανδρουλάκης.

Και τέλος, για να κλείσουμε τη συνέντευξη 
διαφορετικά αυτή τη φορά, πιστεύετε ότι σας 
ματιάζουν στο ΠΑΣΟΚ; Είδαμε και τον Πρόε-
δρο σας στους εορτασμούς για την 3η Σεπτεμ-
βρίου να χτυπάει και να χειρουργείται, αλλά 
και εσάς μετά από λίγες μέρες να έχετε ένα 
αντίστοιχο ατύχημα. 

Αν μας ματιάζουν, δεν το ξέρω. Τώρα που το 
λέτε, μπορεί γιατί δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα 
με την ψυχή μας. Ίσως να λένε «κοίτα όρεξη που 
την έχουν». Και αυτό αποτυπώνεται. Σίγουρα, 
πάντως πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω 
γιατί με ένα στραβοπάτημα, οι πατερίτσες έρ-
χονται. Με την ευκαιρία της ερώτησης σας, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και 
τις φίλες για το ενδιαφέρον και την αγάπη τους 
για την μικρή περιπέτεια.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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Η εντυπωσιακή εκλογική άνοδος της ακροδε-
ξιάς αλλά και των ριζοσπαστικών ομάδων 

στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει ευρεία πολιτι-
κή, κοινωνική και επιστημονική ανησυχία. Και 
πλέον δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα 
κινήματα αυτά έχουν δεχθεί το πιο έντονο ερευ-
νητικό ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες στις 
πολιτικές επιστήμες καθώς, εκτός από την από-
κτηση σημαντικού αριθμού ψήφων και εδρών, 
ορισμένα εξτρεμιστικά κόμματα έχουν φτάσει σε 
θέσεις εξουσίας, είτε ενισχύοντας κυβερνήσεις 
συνασπισμού είτε υποστηρίζοντας άλλα κόμμα-
τα. Με τον τρόπο αυτό, εγκατέλειψαν το καθε-
στώς του παρία, και έγιναν έτσι «αξιοσέβαστοι» 
εταίροι.   

Οι τρίδυμες κρίσεις της τελευταίας 15ετίας (οι-
κονομική, μεταναστευτική, πανδημική) και τα 
επακόλουθα τους όπως η άμβληση των κοινω-
νικών ανισοτήτων και τα υψηλά ποσοστά ανερ-
γίας, αύξησαν την αμφισβήτηση των θεσμικών 
πλαισίων, οδήγησαν στην ριζοσπαστικοποίηση 
και τον εξτρεμισμό, ενώ ο πολιτικός λόγος καθι-
έρωσε λαϊκίστικά σχήματα για να γίνει πιο «συ-
μπαθής». Η πολυπλοκότητα και συνθετότητα 
των κρίσεων αλλά και η παράλληλη διαδικασία 
της παγκοσμιοποίησης, με επίκεντρο τον ορθό-
δοξο μονεταρισμό ιδίως στη ζώνη του ευρώ, 
αποξένωσαν την πολιτική ως πεδίο δράσης για 
τον απλό πολίτη. Όπως αναφέρει η διδάκτωρ 
πολιτικής επιστήμης Μαρίνα Ελευθεριάδου «Το 
εν δυνάμει ριζοσπαστικοποιημένο άτομο δέχε-
ται τη συνδυασμένη επιρροή παραγόντων και 
διεργασιών που αναπτύσσονται πέρα και ανε-

ξάρτητα από την ατομική του υπόσταση και τις 
προσωπικές του επιλογές»1 . Έτσι, το άτομο έρ-
χεται πιο κοντά στην επιλογή της πολιτικής βίας, 
δηλαδή την κινητοποίηση του μέσω των άκρων, 
νομιζόμενος έτσι ότι θα μπορέσει να αποσπάσει 
πολιτικό λόγο. Αυτή η διαδικασία, παρά τα επι-
τυχημένα οικονομικά της, επέφερε σημαντικά 
πλήγματα στη λειτουργία του δημοκρατικού πο-
λιτεύματος, ακόμη και σε παραδοσιακά προσκεί-
μενα κράτη σε αυτό. Τα παραδείγματα πολλά, 
με πιο χαρακτηριστικό και ακραίο, την εισβολή 
στο Αμερικανικό Καπιτώλιο. Το μεγάλο ερώτημα 
είναι γιατί οι πολίτες οδηγούνται σε αυτή τη κα-
τάσταση; Η απάντηση δε μπορεί να είναι μονοδι-
άστατη, ενώ οι λύσεις που μπορούν να δοθούν 
απαιτούν στοχευμένη και συνεπή εφαρμογή σε 
μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Ας δούμε όμως για-
τί. Ένα βασικό σημείο της ανάλυσης αφορά τη 
διάκριση του φαινομένου από το επίπεδο της 
πολιτικής. Η επαναστατική δράση του ατόμου 
προέρχεται μέσα από μια ιδιαίτερη σχέση με το 
περιβάλλον του. Παράγοντες όπως η απώλεια 
της οικονομικής του ισχύος, η αποξένωση του 
από τις συμμετοχικές διαδικασίες, η στέρηση 
των δυνατοτήτων του αλλά και σε πολλές περι-
πτώσεις το έντονο αίσθημα ξενοφοβίας έναντι 
του άλλου (μετανάστη, πρόσφυγα) και τέλος η 
αποδυνάμωση του ταυτοτικού του στοιχείου, 
είναι συντελεστές που λειαίνουν το έδαφος για 
την ριζοσπαστικοποίηση του.   

Περαιτέρω, η διαδικασία αυτή εν δυνάμει μπο-
ρεί να οδηγήσει σε κρίσιμα αποτελέσματα, ειδι-
κότερα όταν εισάγεται στο συλλογικό επίπεδο. 

Το φαινόμενο του πολιτικού εξτρεμισμού έχει 
ήδη περάσει αρκετές φάσεις ανάπτυξης και 
υπάρχουν άφθονα στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι, συνολικά, τα κόμματα της άκρας αριστεράς 
και δεξιάς αποτελούν πλέον υπολογίσιμη δύ-
ναμη στην ευρωπαϊκή πολιτική. Η παρομοίωση 
τούτης της συγκυρίας δε θα μπορούσε καλύτε-
ρα να σκιαγραφηθεί παρά μόνον στο πρόσωπο 
της Εκάτης. Μυθική και θρησκευτική μορφή 
του αρχαίου ελληνικού κόσμου που πέραν των 
πολλών άλλων, συμβόλιζε τα σταυροδρόμια, το 
σημείο εκείνο δηλαδή που δύο ή περισσότεροι 
δρόμοι συναντιούνται. Περαιτέρω, η προσέγγι-
ση αυτή χαρακτηρίζεται από κρισιμότητα αλλά 
και αναγκαία αποφασιστικότητα. Δύο στοιχεία 
που διακρίνουν έντονα την εποχής μας, το πρώ-
το για την εμφανή παρουσία του, το δε δεύτερο 
για την εμφανή απουσία του. Οι ηγέτες θα πρέ-
πει επιδείξουν τη δέσμευσή τους και την ικανό-
τητά τους να ανταποκριθούν στις οικονομικές 
και κοινωνικές απαιτήσεις των λαών τους και 
να επιδιώξουν να ξεπεράσουν την προκείμενη 
κρίση αναζωογονώντας την οικονομία. Σε αντί-
θετη περίπτωση, η δράση και η επιρροή αυτών 
των μορφών πολιτικής έκφρασης είναι πιθανό 
να αυξηθεί, μεταξύ ενός φτωχού πληθυσμού με 
ελάχιστες προσδοκίες βελτίωσης βραχυπρόθε-
σμα και κατά αυτό το τρόπο να ενισχύεται όλο 
και περισσότερο το δόγμα μιας διαιρεμένης και 
αδύναμης Ευρώπης να ανταπεξέλθει στις προ-
κλήσεις της εποχής. Είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο 
θα οδηγήσει τη γηραιά ήπειρο σε δραματικές 
καταστάσεις με βασικότερο θύμα της υπόθεσης, 
τη δημοκρατία.   

Αντικρίζοντας την έκάτη
Αντώνιος Γκούρλιας 
Πολιτικός επιστήμονας, Υπ. διδάκτωρ στο ΕΚΠΑ στο τμήμα Πολιτικής επιστήμης και Δημόσιας διοίκησης.  
Ειδικεύεται στα θέματα Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και Διεθνών Σχέσεων.

1  Μ. Ελευθεριάδου, «Ριζοσπαστικοποίηση», Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2022, σελ. 31 
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Το πραγματικό νεοφιλελεύθερο πρόσωπο του 
δείχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος 

έχει αλλεργία σε κάθε τι δημόσιο που προστα-
τεύει τους αδύναμους πολίτες, είναι σταθερά 
προσηλωμένος στην εξυπηρέτηση μεγάλων ιδι-
ωτικών συμφερόντων, αυτός είναι ο λόγος που 
προωθεί την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ιδρύθηκε στις 
7 Οκτωβρίου 1983 από την πρώτη Κυβέρνηση 
Ανδρέα Παπανδρέου με τον Νόμο 1397/1983 
στα πλαίσια μεταρρύθμισης και αναβάθμισης 
της δημόσιας υγείας και της λειτουργικής ενο-
ποίησης των δημόσιων υποδομών περίθαλψης. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας σε έκθεση του το 2000 κατέταξε το ΕΣΥ 
δέκατο τέταρτο (14ο) παγκοσμίως στη μετρική 
παράμετρο «γενική επίδοση συστήματος υγεί-
ας».

Μόνο 18 βουλευτές της κυβερνητικής πλειο-
ψηφίας ζήτησαν τον λόγο να υπερασπιστούν 
το νομοσχέδιο. Άραγε ρώτησαν την κοινωνία; 
Του συνδικαλιστικούς τους φορείς αν στηρίζουν 
αυτό το νομοσχέδιο; Αν στηρίζουν ένα νομο-
σχέδιο που νομιμοποιεί τα φακελάκια σε όσους 
έχουν, και τους δίνει προτεραιότητα να χειρουρ-
γηθούν στις απογευματινές βάρδιες;

Τι θα γίνουν χιλιάδες γιατροί που επέλεξαν να 
δραστηριοποιηθούν μόνο στον ιδιωτικό τομέα 
και ξαφνικά θα έχουν να ανταγωνίζονται με αθέ-
μιτο τρόπο συναδέλφους τους από τον δημόσιο 

τομέα, τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία;

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με του 
Βουλευτές της στην ουσία α) Προσφέρει τους 
γιατρούς του ΕΣΥ ως βορά και φθηνό εργατικό 
δυναμικό στα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα στο τομέα της υγείας τα οποία θέλει να ευ-
νοήσει, β) Στέλνει το λογαριασμό στους πολίτες, 
που καλούνται να πληρώσουν για να μπορούν 
να χειρουργηθούν, να κάνουν μια εξέταση. Για 
αυτό και διατηρούνται οι μεγάλες λίστες στα χει-
ρουργεία. Για να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και 
να στέλνει τους ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα.

Δικές μας προτεραιότητες στο ΠΑΣΟΚ, είναι η 
ισότιμη πρόσβαση σε καλές υπηρεσίες υγείας 
σε όλους τους ασθενείς ανεξαιρέτως, πολύ πε-
ρισσότερο στους ευάλωτους και μη έχοντες και 
οι καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμε-
νους. Αυτά δεν επιτυγχάνονται με το παρόν νο-
μοσχέδιο και γι’ αυτό το καταψηφίσαμε επί της 
αρχής. Το ΠΑΣΟΚ έχει διατυπώσει συγκεκριμέ-
νες προτάσεις για την Υγεία, με στόχο την ανα-
γέννηση του ΕΣΥ, μέσα από μεταρρυθμίσεις που 
θα προστατεύουν το δημόσιο χαρακτήρα του και 
θα το προετοιμάζουν, ώστε να απαντά στις προ-
κλήσεις των επόμενων γενεών. Για το ΠΑΣΟΚ, 
είναι καθοριστικής σημασίας η διατήρηση του 
δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και της πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών, 
με προϋπόθεση την ενίσχυση των δομών και του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες 
τις βαθμίδες

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει σταθερά την προγραμμα-
τική αντιπολίτευση σε όλα τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο πολίτης, ακόμα και σε αυτά που 
δημιουργεί η ίδια η Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα 
ως παράταξη προτείνουμε: 1) Ανάπτυξη του το-
μέα της Δημόσιας Υγείας, ως ολοκληρωμένη 
δημόσια υπηρεσία, με ισχυρές δομές σε κάθε 
Περιφέρεια της χώρας, 2) Ενιαίο και Δημόσιο 
Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με 
τη δημιουργία τοπικών δικτύων ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή 
και της αυτοδιοίκησης.

3) Σύγχρονα Δημόσια Νοσοκομεία, με επαρ-
κείς πόρους, ολοήμερη λειτουργία και αύξηση 
των αμοιβών για το προσωπικό, με την ένταξη 
τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, 4) 
Μέτρα στήριξης για τους νέους γιατρούς, 5) Ψη-
φιακό Μετασχηματισμό της υγείας, 6) Δραστική 
μείωση του ποσοστού συμμετοχής στην αγορά 
φαρμάκων, για τους χαμηλόμισθους, τους χαμη-
λοσυνταξιούχους, τους άνεργους, 7) Μισθολο-
γικά, φορολογικά , βαθμολογικά και οικονομικά 
κίνητρα για τους γιατρούς που υπηρετούν σε 
νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές.

Ως ΠΑΣΟΚ Υπερασπιζόμαστε σταθερά τη δη-
μόσια υγεία, Υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ, όλες τις 
προσπάθειες που έχουμε κάνει από τον Αυγερι-
νό και τον Γεννηματά ως το 2010 με την Εθνική 
Συνταγογράφηση της κυβέρνησης του Γιώργου 
Παπανδρέου.

η νΔ έχει αλλεργία στο έθνικό 
ςύστημα ύγείας του πΑςοκ
Λάζαρος Καραούλης
Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

στην παρνηθα

στην 
βαρυμπομπη

πληροφοριες: 6983 587.977

Γάμος / βάπτιςη / πάιδικές Γιορτές 
έπάΓΓέλμάτικά events
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Με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώ-
δικα καταργήθηκαν όλα τα προηγούμενα 

πλαίσια προστασίας της κύριας κατοικίας, όπως 
ο νόμος Κατσέλη, η πλατφόρμα ρύθμισης ενυ-
πόθηκων δανείων και ο εξωδικαστικός μηχανι-
σμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Ο νέος 
πτωχευτικός Κώδικας εντάσσει σε ένα ενιαίο 
πλαίσιο όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα 
οποία έχουν την δυνατότητα είτε να πτωχεύσουν 
είτε να επιχειρήσουν να ρυθμίσουν συνολικά τις 
υποχρεώσεις τους χωρίς όμως οι πιστωτές τους 
να υποχρεούνται να προσφέρουν ρύθμιση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος πτωχευτικός Κώ-
δικας δεν προστατεύει την κύρια κατοικία παρά 
μόνο δίνει τη δυνατότητα σε λίγους οφειλέτες 
να παραμείνουν ως ενοικιαστές στο σπίτι τους 
και τα απογοητευτικά στατιστικά του εξωδικα-
στικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τότε εύ-
κολα κάποιος αντιλαμβάνεται ότι έχουμε πλήρη 
απελευθέρωση των πλειστηριασμών, ακόμη και 
της κύριας κατοικίας, για όσους δεν μπορέσουν 
να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.

Αν κανείς συνυπολογίσει και το γεγονός ότι τα 
κόκκινα δάνεια έχουν ήδη μεταβιβαστεί σε εται-
ρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, τότε ομοί-
ως είναι εύκολο κάποιος να αντιληφθεί ότι όλα 
αυτά λαμβάνουν χώρα εντός ενός σύνθετου και 
πολύπλοκου περιβάλλοντος. Για να φτάσει όμως 
ένα ακίνητο στον πλειστηριασμό πρέπει να προ-
ηγηθούν συγκεκριμένα βήματα από τη πλευρά 
των Τραπεζών ή των funds, τα οποία θα πρέπει 
να γνωρίζει ο δανειολήπτης προκειμένου να 
αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΠώΣ ΑρχΙζΕΙ η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΕΝΑ ΑΚΙΝηΤΟ 
ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤηρΙΑΣΜΟ.

Α. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών  
Αρχικά  όταν ένα δάνειο δεν πληρώνεται η Τρά-
πεζα πριν προχωρήσει σε καταγγελία της δανει-
ακής σύμβασης οφείλει να εφαρμόσει τον Κώδι-
κα Δεοντολογίας των Τραπεζών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να απο-

στείλει μια επιστολή στον δανειολήπτη ή την 
επιχείρηση καλώντας τον να συμπληρώσει ένα

τυποποιημένο έντυπο προκειμένου να αξιολο-
γηθεί το ενδεχόμενο ρύθμισης.

Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή να τηρηθεί η δια-
δικασία εκ μέρους του δανειολήπτη, γιατί αν δεν 
ανταποκριθεί στην επιστολή αυτή τότε θα χαρα-
κτηριστεί ως μη συνεργάσιμος δανειολήπτης 
και στη συνέχεια η Τράπεζα/fund θα καταγγείλει 
τη δανειακή σύμβαση και θα προχωρήσει στην 
έκδοση διαταγής πληρωμής.

Β. Καταγγελία της σύμβασης
Εφόσον δεν ρυθμιστεί το δάνειο η Τράπεζα/
fund καταγγέλλει τη σύμβαση δανείου με εξώ-
δικη δήλωση η οποία κοινοποιείται με δικαστικό 
επιμελητή.

Γ. Έκδοση διαταγής πληρωμής.
Μετά τη καταγγελία η Τράπεζα καταθέτει αίτηση 
στο δικαστήριο με την οποία ζητά την έκδοση δι-
αταγής πληρωμής η οποία ομοίως κοινοποιείται 
με δικαστικό επιμελητή στον δανειολήπτη.

Στο σημείο αυτό αρχίζει η διαδικασία της ανα-
γκαστικής εκτέλεσης. Στο πίσω μέρος της δια-
ταγής πληρωμής επισυνάπτεται εντολή προς 
τον δικαστικό επιμελητή να ζητήσει ολόκληρο το 
ποσό της οφειλής.

Μετά την παρέλευση 3 εργασίμων ημερών από 
τη κοινοποίηση η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προ-
χωρήσει σε κατάσχεση του ακινήτου και να βγά-
λει πρόγραμμα πλειστηριασμού.

Ο δανειολήπτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή 
κατά της διαταγής πληρωμής εντός προθεσμίας 
15 εργασίμων ημερών. Οι λόγοι της ανακοπής 
μπορεί να περιλαμβάνουν αμφισβήτηση του πο-
σού της απαίτησης, τυπικούς λόγους σε ότι έχει 
να κάνει με τη διαδικασία και την τήρηση προθε-
σμιών, καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους 
της τράπεζας κλπ.

Επειδή η συζήτηση της ανακοπής μπορεί να ορι-
στεί σε πολλούς μήνες μετά από την κατάθεσή 
της ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να υποβάλει 
αίτημα προσωρινής προστασίας μέσω της δια-

δικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και να ζη-
τήσει την αναστολή της εκτέλεσης της διαταγής 
πληρωμής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της 
ανακοπής του.

Δ. Κατάσχεση ακινήτου  
 και πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Το επόμενο βήμα που ακολουθεί την κοινοποί-
ηση της διαταγής πληρωμής, εφόσον ο δανει-
ολήπτης δεν έχει ασκήσει ανακοπή ή αν έχει 
ασκήσει και δεν έχει γίνει δεκτή η αίτησή των 
ασφαλιστικών μέτρων, είναι η κατάσχεση του 
ακινήτου και ή έκδοση του προγράμματος πλει-
στηριασμού.

Η κατάσχεση γίνεται από δικαστικό επιμελητή, ο 
οποίος κοινοποιεί τη κατασχετήρια έκθεση μαζί 
με το πρόγραμμα πλειστηριασμού στο ακίνητο.

Ο δανειολήπτης μπορεί να προσβάλει τη κατα-
σχετήρια έκθεση και το πρόγραμμα πλειστηρια-
σμού εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την 
ημέρα της κατάσχεσης.

Στη περίπτωση δε που η ανακοπή δεν γίνει δε-
κτή τότε έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε έφεση 
και να ζητήσουμε την αναστολή του πλειστηρια-
σμού από το Εφετείο.

ζ. Διόρθωση τιμής πρώτης  
 προσφοράς – εμπορικής αξίας  
 ακινήτου
Στη κατασχετήρια έκθεση εκτιμάται η εμπορι-
κή αξία τους ακινήτου η οποία είναι και η τιμή 
πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό. Εάν ο 
δανειολήπτης εκτιμά πως η εμπορική αξία αυτή 
είναι χαμηλότερη της πραγματικής του ακινήτου 
του μπορεί να διορθώσει την τιμή αυτή προς τα 
πάνω με δικαστική απόφαση ασκώντας την ανα-
κοπή του άρθρου 954.

Το όφελος που έχει ο δανειολήπτης είναι αφε-
νός ότι ανεβάζοντας την εμπορική αξία το πιθα-
νότερο είναι να μην βρεθεί υποψήφιος πλειοδό-
της την ημέρα του πλειστηριασμού και ο πλει-
στηριασμός να ματαιωθεί αφετέρου εάν τελικά 
το ακίνητο πλειστηριαστεί να ποσό που θα προ-
κύψει να είναι ικανό να απομειώσει σημαντικά 
το υπόλοιπο της οφειλής.

κοκκινΑ ΔΑνέιΑ: πώς φτάνει  
ένα ακίνητο σε πλειστηριασμό
Δημήτρης Αναστασόπουλος / Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, LL.M. - ΑΝ. Γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους &  
Προστασίας των Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής • www.anastasopouloslaw.gr / Τ 210 88 24 000
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Δερματολόγος 
Laser Αποτρίχωση

Αισθητική προσώπου και σώματος

  Δημοσθένους 25, 136 71 Αχαρναί    210 24.43.754
  Χαρ. Τρικούπη 155 & Ικάρου, 145 64 Κηφισιά    210 62.00.780

www.vsclinic.gr
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Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης σε μία εφ’όλης της ύλης συνέντευξη στη «Φωνή»,  
μιλάει για τις συνεργασίες, την Ανατολική Αττική και όσα θέλουν να μάθουν οι πολίτες  
για τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

μΑκης ΒοριΔης 
ΥποΥργος ΕςώτΕρικών
ςτο ερώτημα «ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα» 
μπορεί να απαντήσει μόνο ο λαός.

Βρισκόμαστε  επίσημα σε προεκλογική πε-
ρίοδο, αν και μακρά, και οι δημοσκοπήσεις 
δίνουν προβάδισμα στο κόμμα σας. Δεδομέ-
νου του δύσκολου χειμώνα που έρχεται και 
την έντονη αντιπολιτευτική ρητορική από την 
Αντιπολίτευση, θεωρείτε ότι η αυτοδυναμία 
για τη ΝΔ είναι μονόδρομος ή υπάρχουν περι-
θώρια συνεργασίας;

Έχουμε κάνει ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρα-
τία στοχεύει και διεκδικεί την αυτοδυναμία και 
ζητά από τον ελληνικό λαό σαφή και ξεκάθαρη 
εντολή για συνεχίσει το έργο της και εκτιμώ ότι 
θα την λάβουμε. Το προβάδισμα που δίνουν οι 
δημοσκοπήσεις στην παράταξη μας έναντι της 
αντιπολίτευσης, είναι σταθερό και μη αμφισβη-
τήσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας, 

πράγμα πρωτοφανές για τα πολιτικά χρονικά της 
χώρας. Ναι, έχουμε μπροστά μας έναν δύσκο-
λο χειμώνα με πολλές προκλήσεις, αλλά ας μην 
ξεχνάμε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας και μία τρι-
ετία με πρωτόγνωρες δυσκολίες στις οποίες η 
Κυβέρνηση ανταπεξήλθε με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο και έχοντας μονίμως απέναντί της μία 
ιταμή αξιωματική αντιπολίτευση που όχι μόνο 

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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στερείται αντιπολιτευτικού λόγου και επιχει-
ρημάτων αλλά επιχειρεί καθημερινώς και αδι-
αλείπτως να τορπιλίσει το πολιτικό σκηνικό με 
ανυπόστατα ψεύδη και συκοφαντίες, βάζοντας 
τις μικροκομματικές της σκοπιμότητες πάνω από 
το καλό της χώρας. Σε κάθε περίπτωση στο ερώ-
τημα «ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα» μπορεί να 
απαντήσει μόνο ο λαός. Η Νέα Δημοκρατία πα-
ραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της, δίπλα στον 
πολίτη και είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσει ξανά το 
στοίχημα διατηρώντας την εμπιστοσύνη των πο-
λιτών που έχτισε τα προηγούμενα χρόνια.

Ακόμη, δεδομένης της Απλής Αναλογικής, 
πιστεύετε ότι θα μπορούσαν τα κόμματα της 
Αντιπολίτευσης να σχηματίσουν κυβέρνηση 
συνεργασίας;

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συμπράξουν 
όλα τα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροα-
ριστεράς και πάλι ίσως αυτό να μην είναι αρκετό, 
αναλόγως και το ποσοστό που θα λάβει η παρά-
ταξή μας στην πρώτη αυτή εκλογική διαδικασία. 
Με δεδομένο το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει απορ-
ρίψει ρητώς το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε 
μία τέτοια κυβέρνηση, θεωρώ αυτό το σενάριο 
μάλλον απίθανο. Για τον λόγο αυτό, είναι κρίσι-
μης και βαρύνουσας σημασίας οι εκλογές που 
θα διεξαχθούν με την απλή αναλογική: για να 
αποκλείσει ο λαός μας ένα τέτοιο εφιαλτικό εν-
δεχόμενο.

Από τότε που αναλάβατε το χαρτοφυλάκιό 
σας στο υπουργείο Εσωτερικών, ποια είναι 
τα σημαντικότερα ζητήματα που θεωρείτε ότι 
έχετε κληθεί να λύσετε; Ποια θα θέλατε να εί-
ναι η δική σας σφραγίδα στην ηγεσία του;

Θα μπορούσα να σας αναφέρω πάρα πολλά ση-
μαντικά έργα που έχουμε κάνει στο Υπουργείο 
Εσωτερικών αυτά τα δύο σχεδόν χρόνια αλλά 
φοβάμαι ότι θα σας κουράσω. Θα αρκεστώ να 
αναφέρω τα εξής: Το πρώτο και βασικότερο, ο 
εκσυγχρονισμός του Δημοσίου Τομέα προκει-
μένου αυτός να καταστεί περισσότερο φιλικός 
προς τον πολίτη και τον ιδιωτικό τομέα, λιγότερο 
κοστοβόρος, καινοτόμος και ψηφιακά αντάξιος 
άλλων σύγχρονων δυτικών κρατών. 

Με βασικό γνώμονα αυτό, θεσμοθετήσαμε μια 
σειρά μέτρων με επίκεντρο την ανάπτυξη του 
ανθρωπίνου δυναμικού του Δημοσίου (μέσα 
από την αλλαγή του συστήματος προσλήψεων 
και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ, την εισαγωγή του 
θεσμού της τηλεργασίας και του συμβούλου 
ακεραιότητας, την αλλαγή του συστήματος αξιο-
λόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, την οριοθέ-
τηση του lobbying και των σχέσεων κράτους και 
εθελοντισμού καθώς και την αναβάθμιση του 
ρόλου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης και του Εθνικού Κέντρου Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης). 

Το ελληνικό δημόσιο αλλάζει προς το καλύτερο, 
απομακρύνεται από το πνεύμα εξισωτισμού που 
το είχε κυριολεκτικά αλώσει τις προηγούμενες 
δεκαετίες και μεταμορφώνεται σιγά σιγά από 
τροχοπέδη της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονο-
μίας σε κινητήρια δύναμη. Παράλληλα φροντί-
σαμε για την αποκατάσταση της ακυβερνησίας 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχε ουσιαστικά 
προκαλέσει ο νόμος της απλής αναλογικής που 
είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και οδήγησε σε “παρά-
λυση” το μεγαλύτερο ποσοστό των Δήμων της 
χώρας. 

Οι στρεβλώσεις αυτές ευτυχώς διορθώθηκαν 
με τον νέο Εκλογικό νόμο των ΟΤΑ και βγάλαμε 
τους Δημάρχους από το καθεστώς ομηρίας στο 
οποίο τους είχε φέρει η ιδεοληψία της Αριστε-
ράς, προκειμένου να εφαρμόσουν το πρόγραμ-
μα τους που ήταν άλλωστε αυτό για το οποίο και 
εξελέγησαν από τους πολίτες. 

Τέλος, και για το επόμενο διάστημα, το μεγάλο 
στοίχημα για το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η 
αποσαφήνιση και η πλήρης διάκριση των αρμο-
διοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 
διοίκησης του κράτους. Η πολυεπίπεδη διακυ-
βέρνηση για να είναι δυνατόν να αποδώσει τα 

γίνουν στον χρόνο τους, όπως ακριβώς ορίζει ο 
νόμος, στις 8 και 13 Οκτωβρίου του 2023 δηλα-
δή και η Κυβέρνηση μας δεν έχει καμία πρόθεση 
να μεταφέρει τη σχετική ημερομηνία. Και αυτή 
μας η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη.

Η ενεργειακή κρίση απασχολεί ιδιαίτερα τους 
Δήμους της χώρας. Σε πρόσφατη συνάντηση 
που είχαν Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής 
συζητήθηκε το επιπλέον κόστος στους Δήμους 
τους από την πληθώρα ενεργοβόρων υποδο-
μών, στέλνοντας μάλιστα και σχετικό υπόμνημα 
προς το υπουργείο σας. Πώς θα αντιμετωπίσετε 
το ζήτημα;

Ήδη έχουμε κινηθεί για την αντιμετώπιση του 
και μέχρι σήμερα έχει διατεθεί έκτακτη ενίσχυ-
ση στους Δήμους συνολικού ύψους 218 εκατομ-
μυρίων ευρώ.

Επιπλέον, και μέχρι το τέλος του έτους, έχουν 
εγκριθεί και θα δοθούν συνολικά ακόμη 114 
εκατομμύρια ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
εκ των οποίων τα 14 εκατομμύρια θα διατεθούν 
κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι οι Δήμοι όπως και 
όλοι οι Δημόσιοι φορείς συμμετέχουν στο σχέ-
διο εξοικονόμησης ενέργειας που έχει εκπονή-
σει η κυβέρνηση και στοχεύει στην επίτευξη μεί-
ωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 10%. 

Επομένως, συν Αθηνά και χείρα κίνει. Η ενερ-
γειακή κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μο-
νόπλευρα από την Κυβέρνηση. Χρειάζεται και 
την συμμετοχή όλων των φορέων - των Δήμων 
συμπεριλαμβανομένων - για λελογισμένη και 
συνετή χρήση των ενεργοβόρων υποδομών 
τους.

Τέλος, θα ήθελα την προσωπική σας άποψη 
για το αν πιστεύετε ότι το κόμμα σας θα αυξή-
σει τα ποσοστά του στην Ανατολική Αττική, με 
την προσθήκη μάλιστα των νέων πρωτοκλα-
σάτων ονομάτων στα ψηφοδέλτιά του.

Το θεωρώ δεδομένο καθώς οι πολίτες γίνονται 
οι ίδιοι μάρτυρες των μεγάλων αλλαγών που 
έχουν γίνει στην περιοχή τους στην διάρκεια 
των 3.5 χρόνων που η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 
αυτόν τον τόπο. Μια σειρά από πολύ σημαντι-
κά έργα, με κυριότερες τις μεγάλες υποδομές 
όπως είναι το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΚΕΛ) Κρωπίας – Παιανίας και η σήραγγα Αποχέ-
τευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων 
Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας 
αφήνουν το αναπτυξιακό τους αποτύπωμα και 
εκσυγχρονίζουν το πρόσωπο της Ανατολικής 
Αττικής, η οποία συνιστά ένα μικρό δείγμα των 
αλλαγών που συντελούνται σε ολόκληρη την 
Επικράτεια. Ο κόσμος της Ανατολικής Αττικής το 
βλέπει αυτό, το αναγνωρίζει και θα το επιβρα-
βεύσει την ώρα των εκλογών. Η δε συμμετοχή 
νέων προσώπων και η ανανέωση του ψηφοδελ-
τίου για την συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια 
είναι απλά συνώνυμη της μεγάλης αλλαγής που 
αυτή βιώνει.

Σας ευχαριστώ πολύ.

«η συμμετοχή 
νέων προσώπων 

και η ανανέωση του 
ψηφοδελτίου  

για την συγκεκριμένη 
εκλογική περιφέρεια- 

Ανατολική Αττική- 
είναι απλά συνώνυμη 
της μεγάλης αλλαγής 

που αυτή βιώνει»

μέγιστα πρέπει να βασιστεί σε ξεκάθαρες αρμο-
διότητες και επίπεδα εξουσίας μεταξύ των φο-
ρέων διοίκησης. 

Και αυτό είναι που σχεδιάζουμε αυτόν τον καιρό 
και το οποίο θα φέρουμε τους επόμενους μήνες 
στην Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Στην Ανατολική Αττική, η οποία είναι και η 
δική σας εκλογική Περιφέρεια, φαίνεται ότι 
με την νέα απογραφή, σύμφωνα με την οποία 
θα διεξαχθούν οι επόμενες εθνικές εκλογές, 
οι έδρες αυξάνονται. Πότε θα μπορείτε να 
ανακοινώσετε τη νέα κατανομή των εδρών;

Αναμένουμε από την ΕΛΣΤΑΤ να εκδώσει τα ορι-
στικά αποτελέσματα της απογραφής και η ενη-
μέρωση που έχουμε είναι ότι αυτό θα συμβεί 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Να 
ξεκαθαρίσω πάντως ότι οι όποιες εκτιμήσεις γί-
νονται για την κατανομή εδρών αυτή τη στιγμή, 
βασιζόμενες στα προσωρινά αποτελέσματα που 
έχει εκδώσει η Αρχή είναι παρακινδυνευμένες, 
καθώς οι έδρες θα καθοριστούν με βάση τον νό-
μιμο πληθυσμό και όχι τον μόνιμο.

Διαψεύσατε την αναβολή των Aυτοδιοικητι-
κών εκλογών του 2023, όμως το σενάριο αυτό 
ακόμα συζητείται πολύ. Είναι μια απόφαση 
στην οποία χωρά δεύτερη σκέψη;

Ξεκάθαρα όχι. Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές θα 
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Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί άναυδη την 
φρικιαστική και αποτρόπαια, κατ’ εξα-

κολούθηση εγκληματική δραστηριότητα του 
53χρονου στον Κολωνό, που βίαζε κατ’ εξακο-
λούθηση, και εξέδιδε ένα 12 χρόνο σε άλλα, εξί-
σου απεχθή με αυτόν πρόσωπα. Ήδη οι αστυνο-
μικές και δικαστικές αρχές κινήθηκαν ταχύτατα 
και συντονισμένα και ο στυγνός αυτός εγκλη-
ματίας, πουν υποκρινόταν μάλιστα τον θεοσεβή 
και φιλάνθρωπο, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος 
με τις συνέπειες των πράξεών του. Παράλληλα, 
συνελήφθη και η μητέρα του θύματος με την 
κατηγορία της μαστροπείας, επιτείνοντας την 
φρίκη, αλλά και αναδεικνύοντας τα συστημικά 
κενά των υπηρεσιών πρόνοιας στα μεγάλα αστι-
κά κέντρα, καθώς φαντάζει αδιανόητο να μην 
υφίσταται δίκτυ προστασίας για τα ανήλικα θύ-
ματα, εκ μέρους των επιφορτισμένων προς τού-
το υπηρεσιών. Καθημερινά δε συλλαμβάνονται 
ο ένας μετά τον άλλον οι «πελάτες»-βιαστές της 
ανήλικης, μεγεθύνοντας και εντείνοντας την 
αποστροφή του κόσμου, που παρακολουθεί την 
ευρεία έκταση του εγκληματικού κυκλώματος. 
Να είστε βέβαιοι ότι οι Αστυνομικές Αρχές θα 
πράξουν ό,τι είναι αναγκαίο και θα συλλάβουν 
όλα τα ανθρωπόμορφα κτήνη που πλήρωναν 
για να καταστρέφουν την αγνότητα ενός μικρού 

παιδιού.

Το νομοθετικό πλαίσιο, ήδη μετά τις τροποποι-
ήσεις του Ποινικού Κώδικα, επί Κυβερνήσε-
ως Μητσοτάκη και Υπουργίας Τσιάρα, με τους 
ν.4637/2019 και 4855/2021, προβλέπει την 
εσχάτη των προβλεπόμενων ποινών, αυτή της 
ισοβίου καθείρξεως για τον βιασμό ανηλίκου, 
καθώς και τις μέγιστες προβλεπόμενες καθείρ-
ξεις για τα αδικήματα της μαστροπείας και της 
κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια, λόγω και 
των επιβαρυντικών περιστάσεων υπό των οποί-
ων τελέστηκαν αυτά, δηλαδή της χρήσης ηλε-
κτρονικών μέσων για την μαστροπεία, και την 
εκμετάλλευση του θύματος που εργαζόταν για 
τον βασικό δράστη. Όποιος δε, ταυτοποιηθεί ότι 
ήρθε σε επαφή με την ανήλικη, θα ακολουθήσει 
την τύχη των μέχρι τώρα συλληφθέντων, κα-
τηγορούμενος επίσης για βιασμό ανηλίκου, με 
επαπειλούμενη ποινή τα ισόβια ή για κατάχρηση 
ανηλίκου σε ασέλγεια έναντι αμοιβής κατ’άρ-
θρον 351Α του Ποινικού Κώδικα, με επαπειλού-
μενη ποινή καθείρξεως έως 15 έτη, αλλά και με 
πιθανότατη την προφυλάκιση.

Η Πολιτεία νομοθέτησε, και οι ποινές είναι δρα-
κόντειες, όπως αξίζει σε όσους εγκληματούν σε 
βάρος παιδικών ψυχών. Ο λόγος πλέον ανήκει 
στις δικαστικές αρχές, στον Ανακριτή που θα 

αποφασίσει την τύχη των κατηγορουμένων, εάν 
δηλαδή θα προφυλακιστούν όσοι συλλαμβάνο-
νται ακολουθώντας την προδιαγεγραμμένη για 
τα εγκλήματά τους πορεία των υπολοίπων, και 
εν συνεχεία, στον Εισαγγελέα που θα προτείνει 
παραπομπή σε δίκη, και το Δικαστικό Συμβού-
λιο.  Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών 
είναι αυτό θα αποφανθεί για την παραπομπή σε 
δίκη και με βάση ποια αδικήματα, και με δεδο-
μένο ότι ήδη έχει ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα 
του βιασμού, είναι αρμόδιο το Μικτό Ορκωτό Δι-
καστήριο που με σύνθεση 3 τακτικών δικαστών 
και 4 λαϊκών θα εκδώσει την απόφαση που θα 
αρμόζει σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Τούτο 
έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η ύπαρξη 4 λαϊκών 
δικαστών, δηλαδή ανθρώπων της διπλανής πόρ-
τας, που μπορεί να κληρωθούν για να επιτελέ-
σουν το υπέρτατο καθήκον, αυτό της απονομής 
δικαιοσύνης, αποτελεί εχέγγυο για την έκφρα-
ση της φωνής της κοινωνίας, της ύπαρξης, ενός 
«κοινού περί δικαίου αισθήματος» που σε συν-
δυασμό με την εμπειρία και την βαθιά νομική 
γνώση των τακτικών δικαστών, θα οδηγήσει σε 
έκδοση απόφασης που και δικαιοσύνη θα απο-
δίδει, και την κοινωνία θα κάνει να νιώθει ασφα-
λέστερη.

«Έστιν δίκης οφθαλμός ός τα πανθ’ορά!» 

ύπόθεση βιασμού και μαστροπείας ανήλικης  
στον κολωνό: φρικτά εγκλήματα, σκληρή τιμωρία
Ιωάννης Σαμέλης 
Δικηγόρος, Στέλεχος ΝΔ

ΑΠΟψΗ

Ο αριθμός – ρεκόρ των γυναικοκτονιών στη 
χώρα μας κατά το πρώτο εννεάμηνο του 

2022 έχει γίνει η αφορμή για να ανοίξει – με 
εξοργιστική καθυστέρηση – η συζήτηση για τα 
αίτια έξαρσης της έμφυλης βίας. Η ελληνική 
κοινωνία και τα ΜΜΕ έχουν την τάση να «βαφτί-
ζουν» την έμφυλη κακοποίηση «έγκλημα τιμής 
/ πάθους / ζήλειας/ αγάπης». Ας ξεκαθαρίσου-
με, κάτι. Καμιά «κακιά ώρα» δεν σκοτώνει από 
μόνη της. Αν ήταν μόνο αυτή η αιτία, θα κάναμε 
αυστηρότερο τον ποινικό κώδικα, θα αναγνωρί-
ζαμε τη γυναικοκτονία ως έγκλημα με συγκε-
κριμένα νομικά κριτήρια (πράγμα που πρέπει 
να γίνει άμεσα), θα χτίζαμε και μερικές φυλακές 
ακόμα και θα λύναμε το πρόβλημα. Όμως, το 
θέμα είναι κατά βάση κοινωνικό. Ο γυναικοκτό-
νος, ο κακοποιητής, ούτε γεννιέται, ούτε γίνεται. 
Εκπαιδεύεται!

Η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας δεν πρέπει να 
συναρτάται με το πεδίο που ασκείται κάθε φορά, 
αλλά με τα αίτια της γένεσής της τα οποία είναι 
πάντα τα ίδια και εντοπίζονται στην πατριαρχία, 
δηλαδή στην αντίληψη πως η γυναίκα είναι κτή-
μα του άνδρα. Όταν μία γυναίκα βιάζεται, όταν 
μία γυναίκα ξυλοκοπείται ή όταν μία γυναίκα εκ-

γυναικοκτόνος δεν γεννιέσαι, εκπαιδεύεσαι!
Τζένη Κριθαρά / Δημοσιογράφος

βιάζεται στο διαδίκτυο με την διαρροή προσω-
πικών της φωτογραφιών, δεν έχει κάνει τίποτα 
λάθος. Δεν φταίει η κοντή φούστα, δεν φταίει η 
συμπεριφορά, δεν φταίει η γυμνή φωτογραφία. 

Φταίει ο βιαστής, φταίει ο κακοποιητής, φταίει ο 
εκβιαστής.

Μείζονος σημασίας για την κοινωνική εκπαίδευ-
ση των πολιτών απέναντι στην έμφυλη βία είναι 
το τεράστιο ζήτημα της ενοχοποίησης των θυ-
μάτων. Είναι εξοργιστικό, αλλά είναι δυστυχώς 
κανονικοποιημένο το στίγμα να πέφτει στο θύμα 
και όχι στον θύτη. Αυτό ακριβώς αναπαράγουμε 
κάθε φορά που ρωτάμε τι φορούσε μία γυναίκα 
όταν την βίασαν, τι γύρευε εκείνη την ώρα στο 
τάδε σημείο, όταν ρωτάμε τι είπε ή τι του έκα-
νε του άνδρα που την χτύπησε ή ακόμη και που 
την σκότωσε.  Η ενοχοποίηση του θύματος είναι 
η δεύτερη κακοποίησή του. Αφότου κυκλοφό-
ρησε το βιβλίο μου «Είμαι γυναίκα, γι’ αυτό με 
σκοτώνεις», με ρωτούν πολύ συχνά τι μπορούν 
να κάνουν οι γυναίκες για να καταλάβουν ότι 
κάτι δεν πάει καλά ή να σώσουν τους εαυτούς 
τους πριν είναι αργά. Δεν είναι ευθύνη των γυ-
ναικών να προλαμβάνουν ή να προβλέπουν την 
κακοποιητική συμπεριφορά των ανδρών, ούτε 
χρειάζονται συμβουλές και μαθήματα για το τι 
πρέπει να κάνουν ή να αποφεύγουν. Η κοινωνία 
μάς κουνάει το δάχτυλο για αιώνες. Ήρθε η ώρα 
να μάθει να μας σέβεται. 
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Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ζει κάτω από 
ένα καθεστώς οικονομικής ασφυξίας, 
αδιαφάνειας, κοινωνικής και ανθρωπι-

στικής κρίσης με την καθημερινότητα να βαραί-
νει ολοένα και περισσότερο τις νέες γενιές. Τις 
γενιές εκείνες που θέλουν να προκόψουν, να 
δραστηριοποιηθούν ενεργά, να κάνουν καριέρα 
ως επιστήμονες με στόχους και όραμα, να δη-
μιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, αλλά 
που βλέπουν το ταβάνι των ευκαιριών και της 
εξέλιξης να χαμηλώνει πολύ για να κυνηγήσουν 
τα όνειρά τους. 

Δεν είναι ψέμα άλλωστε ότι το brain drain, ειδικά 
για την Ελλάδα -κι ας είναι δεδομένα ευρωπαϊκό 
φαινόμενο, μετατρέπεται με αμείωτο ρυθμό σε 
δεδομένη κατάσταση της κοινωνίας με βαριές 
επιπτώσεις στην οικονομία, την παιδεία και την 
μετεξέλιξη της χώρας.

Η αποστασιοποίηση των νέων από τα κοινά 
προκύπτει και από τον εφησυχασμό τους ότι τα 
μεγάλα ζητήματα της χώρας, όπως η κοινωνική 
απελευθέρωση, η Δημοκρατία, η Παιδεία, η Ισό-
τητα και η Υγεία, είναι δεδομένα και τα βρήκαν 
έτοιμα σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές 
που πάλεψαν για να τα κερδίσουν.

Σε μια Ευρώπη που ψάχνει να βρει επιτέλους 
την ταυτότητά της και σε έναν κόσμο που με-
ταβάλλεται συνεχώς, η νέες γενιές πρέπει να 
έχουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη 
λήψη αποφάσεων. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις 
της κοινωνίας το 2022 αποδεδειγμένα δεν μπο-
ρούν να βρουν συμπαραστάτες ανθρώπους που 
το ακροατήριό τους είναι αρκετές δεκαετίας 
γηραιότερο. Φυσικά, η καλύτερη συνταγή για 
ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα είναι το μείγμα 
εμπειρίας και συμβουλών με το φρέσκο και γε-
μάτο ενέργεια νέο. Όμως, δυστυχώς, βλέπουμε 
ότι τα κολλημένα μυαλά με παρωπίδες που έμα-
θαν επί σειρά ετών να λειτουργούν με άρμα τον 
λαϊκισμό, τις προσωπικές επιθέσεις και το κου-
τσομπολιό, απωθούν τους νέους και ικανούς να 
συμμετάσχουν σε όργανα. Τα τσιφλίκια και τα 
πολιτικά βάρη οφείλουμε να τα τελειώσουμε ως 
νέοι αυτοδιοικητικοί, ως νέοι επιστήμονες και 
άνθρωποι.

Όταν η πλειοψηφία των συλλογικών οργάνων 
αποτελείται από τη νέα γενιά που θα κοιτά το συ-
νολικό καλό και το βέλτιστο αποτέλεσμα για ένα 
πρόβλημα μετά από συναινέσεις, δημοκρατικές 
διαδικασίες και σεβασμό, τότε η ανθρωποφαγία, 

ο λαϊκισμός και ο «ετσιθελισμός» θα πεθάνουν 
μια για πάντα για το καλό των πολιτών.

Το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: «Πώς θα γίνει 
η πολιτική σκηνή από κλειστό club σε ανοιχτό 
πεδίο έκφρασης;». Η απάντηση που μπορώ να 
δώσω προκύπτει μετά από τη μικρή εμπειρία 
μου στα κοινά και ίσως φανεί απλή ή εύκολη, 
όμως μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές τα σύνθετα 
και τα περίπλοκα παραμυθιάζουν τα ακροατήρια 
και αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη. Να 
δώσουν μια ευκαιρία στους νέους. Νέους που 
προβληματίζονται και όχι αριβίστες. Νέους που 
προσπαθούν και όχι που χλευάζουν. Νέους στην 
αντίληψη και όχι απαραίτητα στα χρόνια. Νέους 
που θα παροτρύνουν κι άλλους να δώσουν 
αγώνες και δεν θα είναι θεατές σε εξελίξεις που 
τους αφορούν άμεσα. Και είμαι σίγουρος πως 
αυτοί οι νέοι, είναι το αύριο της χώρας. Και είναι 
πολλοί αυτοί οι νέοι. Ας τους δώσουμε την ευ-
καιρία που χρειάζεται η κοινωνία, που έχει ανά-
γκη αυτή η χώρα. Και αν αυτό τελικά δεν γίνει, 
ας σταματήσουμε να είμαστε ανθρωποφάγοι 
χρήστες των social media και υποστηρικτές του 
«να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα».

η ανθρωποφαγία και ο λαϊκισμός 
απομακρύνουν τους νέους από τα κοινά
Σπύρος Αρνής 
Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσου / τ. Αντιδήμαρχος Παιδείας και Καινοτομίας
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Ένα εξαίρετο αφιέρωμα στις Αλησμόνητες 
Πατρίδες «Κρίμα σε σένα Ανατολή που σου 

φύγαν τ’αηδόνια « έλαβε χώρα το Σάββατο 12 
Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο 
Πόντος, η Σμύρνη και η Καππαδοκία ενώθηκαν 
σε ένα μοναδικό θέαμα με εντυπωσιακές φορε-
σιές, χορούς και τραγούδια που ενθουσίασαν 

το κοινό. Η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων 
Αχαρνών, κυρία Αναστασία Βενετσάνου μιλώ-
ντας στη «Φωνή» ευχαρίστησε θερμά τους συ-
ντελεστές της βραδιάς, το ΛΕ Βόλου, τη Στέγη 
Πολιτισμού Νέας Καρβάλης, τον Χορευτικό Όμι-
λο Ποντίων «Σέρρα» και φυσικά τα τμήματα του 
Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών, οι οποίοι όπως 

η ίδια επισημαίνει «έδωσαν τον καλύτερό τους 
εαυτό για να παρουσιάσουν μια βραδιά που θα 
ζωντανέψει τις μνήμες εκείνων που έχασαν τις 
ζωές τους, γνώρισαν την προσφυγιά, αλλά ποτέ 
δεν γονάτισαν». Μία βραδιά γεμάτη μνήμες, που 
όσοι την ζήσαμε, είμαστε ευγνώμονες. Και εις 
ανώτερα!

το ταξίδι της νέας ςυλλεκτικής ποιητικής 
ςυλλογής του συγγραφέα Δημοσθένη Δόγκα

Από την Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο μέχρι το 
Διδυμότειχο και πίσω στον τόπο του, την πε-

ριοχή της Βούλας, ο συγγραφέας Δημοσθένης 
Δόγκας παρουσίασε μέσα σε τρεις μήνες την νέα 
του ποιητική συλλογή με την οποία τιμά τα 100 
χρόνια από την Μικρασιατική Εκστρατεία. Ένα  
ποιητικό ταξίδι που συνοδεύεται από 70 φωτο-
γραφίες που παραχώρησε το Πολεμικό Μου-
σείο, υπό του οποίου την αιγίδα κυκλοφορεί η 
έκδοση. Μία έκδοση που μας γυρνάει πίσω στις 
μνήμες της Μικρασιατικής Εκστρατείας, που 
δυστυχώς είχε καταστροφικές συνέπειες για 
τον ελληνισμό των περιοχών. Διαβάζοντας την, 
βρίσκεσαι εκεί, γίνεσαι ένα με τον ξεριζωμό των 
ανθρώπων, την ελπίδα που έγινε σπαραγμός 
και δυστυχία. Βρέθηκα στην εκδήλωση για την 
παρουσίαση της συλλογής στη Βούλα την Τε-
τάρτη 30 Νοεμβρίου. Μια πολύ βροχερή μέρα, 
αλλά μια πολύ ζεστή και κατάμεστη από κόσμο 
αίθουσα, που ήρθαν για να γυρίσουν για λίγο το 
χρόνο πίσω. Στην ιστορία των παππούδων τους, 
στις ιστορίες που έχουν διαβάσει και ακούσει. 
Να τραγουδήσουν όλοι μαζί το « Σ’αγαπώ γιατί 

Αφιέρωμα του λυκείου έλληνίδων 
Αχαρνών στις Αλησμόνητες πατρίδες

είσαι ωραία...» αφιερώνοντάς τη στην πατρίδα 
που χάθηκε, αυτήν την πατρίδα που μπορεί να 
μας έχει βαθιές πληγές στην ιστορία της, αλλά 

αν μείνει ενωμένη, μπορεί να γιατρευτεί. Το ρα-
ντεβού στην οδό Μικράς Ασίας, αξίζει , αναμφι-
σβήτητα, να το δώσετε.

«μ. ασίας 22. 1922 – 2022, 100 χρόνια μνήμες  
από την μικρασιατική Εκστρατεία»

Δημοσθένης Δόγκας, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Αρχιμανδρίτης Χόρεν Αρακελιαν

Η κυρία Αναστασία Βενετσάνου,  
Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών



Αφιέρωμα του λυκείου έλληνίδων 
Αχαρνών στις Αλησμόνητες πατρίδες
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ΤΟ ΚΤΙρΙΑΚΟ ζηΤηΜΑ

Περνώντας κάποιος απ’ έξω από τα Γυμνάσια 
Παιανίας, θα καταλάβει πώς μιλάμε για κτίσματα 
του περασμένου αιώνα. Η ιστορία τους αποκτά 
ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ξεκινώντας από 
τα μέσα της δεκαετίας του 50’. Ένας χώρος που 
ο μισός ήταν περίβολος του Ιερού Ναού Ζωο-
δόχου Πηγής και στον υπόλοιπο σχεδιαζόταν να 
τοποθετηθεί εκεί η έδρα και το γήπεδο του Πα-
μπαιανικού, αλλάζουν το 1958 σε σχολική δομή, 
με τον τρόπο που λειτουργούσε η τότε δημόσια 
διοίκηση: το θέλουμε, το φτιάχνουμε και μετά 
ας έρθουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Η ιστο-
ρία των Γυμνασίων Παιανίας έχει μέσα της και 
την ιστορία τουλάχιστον τριών γενεών που φοί-
τησαν εκεί. Με διαδοχικές επεκτάσεις στα μέσα 
της δεκαετίας του 80’ και του 90’ και με την ανέ-
γερση των βιοκλιματικών να έχει «ναυαγήσει» 
μια δεκαετία πριν, τα σχολεία αυτά, αποτελούν 
–ακόμα- τα μόνα γυμνάσια στην Παιανία.

ΤΙ ΕχΕΙ ΓΙΝΕΙ ΟΜώΣ 
ΣΕ ΑυΤΕΣ ΤΙΣ ΣχΟΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΤΑ ΤΕΛΕυΤΑΙΑ  60 χρΟΝΙΑ;

Το 2016 στο πλαίσιο τακτοποίησης αυθαιρέτων 
κτισμάτων του 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας, 
έγινε υπαγωγή τους στον Ν. 4178/2013, ενώ η 
οριστική υπαγωγή τελείωσε το 2017. Σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, για όλα τα κοινω-
φελή κτίρια που υπάχθηκαν στην παραπάνω 
ρύθμιση, υπήρχε η υποχρέωση εντός 5ετίας από 
την υπαγωγή να ελεγχθεί η στατική επάρκεια 
των τακτοποιημένων αυθαιρέτων. Ως εκ τούτου, 
ο Δήμος Παιανίας υποχρεούνταν να προβεί σε 
ελέγχους στατικής επάρκειας όλων των κοινω-
φελών του κτιρίων (σχολεία, δημοτικές δομές, 
κλπ) μέχρι το 2022. Στις σχετικές τεχνικές εκ-

θέσεις του 2017 υπήρχε αντίστοιχη μνεία περί 
απαίτησης μελέτης στατικής επάρκειας.

Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Παιανίας 
με επικεφαλής τον τότε δήμαρχο Σπύρο Στάμου 
από το 2016 έως και το 2019 δεν προέβη σε κα-
μία διενέργεια ελέγχου ούτε για τα Γυμνάσια, 
ούτε όμως και για κανένα άλλο κτίριο του Δή-
μου. Το 2020-2021 ξεκίνησε η δημιουργία φα-
κέλων για τις σχολικές δομές, η συγκέντρωση 
της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η υπαγωγή 
στο κτηματολόγιο και η διενέργεια μελετών πυ-
ρασφάλειας, ζητήματα που δεν είχαν γίνει ποτέ 
στο Δήμο Παιανίας και έπρεπε να είχαν ολοκλη-
ρωθεί από το 1994! Μεταξύ αυτών, προέκυψε 
η υποχρεωτική μελέτη στατικής επάρκειας, που 
δεν είχε πραγματοποιηθεί από το 2017.

Η Δημοτική αρχή προχωρά στην υπογραφή σύμ-
βασης παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο της 
στατικής επάρκειας όλων των τακτοποιημένων 
δημοτικών κτιρίων. Στις 29.07.2022 ο Δήμος 
Παιανίας παραλαμβάνει επισήμως από την τε-
χνική εταιρεία – ανάδοχο του έργου, τα παρα-
δοτέα τεύχη με τα πορίσματα της μελέτης αποτί-
μησης φέρουσας ικανότητας στατικών φορέων 
(Α.Π. 12760/29.07.2022).

Όπως προκύπτει από την αναλυτική έκθεση και 
τους επιτόπιους ελέγχους, τα δημοτικά κτίρια 
δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας 
στο σύνολό τους εκτός από το παλαιό συγκρό-
τημα του 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας (τρία 
από τα οκτώ τμήματα του συγκροτήματος), χα-
ρακτηρίζονται ως ΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ και συ-
ντάχθηκε η αντίστοιχη στατική μελέτη αποτίμη-
σης και ενίσχυσης των κτισμάτων.

Την ίδια μέρα η μελέτη διαβιβάστηκε στην ΚΤΥΠ 
Α.Ε. προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες 
αποκατάστασης και ενίσχυσης που προτείνο-
νται από τους σχετικούς ελέγχους και μελέτες, 
ενώ αμέσως μετά, την 1η Αυγούστου, ο Ισίδω-
ρος Μάδης προχώρησε σε επικοινωνία με την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών για 
ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και 
τις αναγκαίες διαδικασίες που πρέπει να πραγ-
ματοποιηθούν.

Στις 04.08.2022 προσκλήθηκαν σε συνάντηση 
οι Διευθυντές των Γυμνασίων, οι οποίοι ενημε-
ρώθηκαν για τα ζητήματα που έχουν προκύψει, 
καθώς επίσης και για τις διαδικασίες που δρο-
μολογήθηκαν από μέρους της δημοτικής αρχής. 

Στις 08.08.2022 προσκλήθηκαν σε συνάντηση 
ενημέρωσης οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμό-
νων των Γυμνασίων για αντίστοιχη ενημέρωση 
και παράλληλα, ο Ισίδωρος Μάδης συναντήθη-
κε με τον Γ.Γ. Α’θμιας, Β’θμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής, κ. Κόπτση.

Στα τέλη Αυγούστου, κλιμάκια της ΚΤΥΠ επι-
σκέπτονται το σχολείο για επιτόπιο έλεγχο και 
ολοκλήρωση της σύνταξης των τεχνικών δελ-
τίων και των τευχών δημοπράτησης του έργου. 
Ο πρώτος προϋπολογισμός ανερχόταν στις 
500.000€ όταν ο Δήμαρχος Μάδης αιτήθηκε 
χρηματοδότηση.

Σήμερα, η νέα μελέτη καλύπτει όλες τις αναγκαί-
ες εργασίες στατικότητας, καλύπτει όμως και 
ηλεκτρομηχανολογικά, κουφώματα, μονώσεις, 
ελαιοχρωματισμούς και φυσικά πυρασφάλεια 
που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε, ανεβάζοντας τον 
λογαριασμό κοντά το 1.000.000€, χρήματα που 
θα διατεθούν άμεσα μέσω χρηματοδότησης.

Πρόκειται για μια άτυπη ανακατασκευή του σχο-
λικού κτιρίου, η οποία θα γίνει σε χρόνο dt’ και 
με την λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία, αναλο-
γιζόμενοι πώς τέτοιες εργασίες σε άλλες περι-
πτώσεις παίρνουν χρόνια ολόκληρα.

ΤΟ ζηΤηΜΑ ΤώΝ ΜΑΘηΤώΝ

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες οι μαθη-
τές των δύο Γυμνασίων έχουν συμπτυχθεί στις 
εναπομείνασες δεκατρείς αίθουσες των σχο-
λείων, εφαρμόζοντας αναγκαστικά σχολείο με 
βάρδιες. Από την πρώτη στιγμή, η δημοτική 
αρχή σε συνεργασία με την Δ/νση Δευτεροβάθ-
μιας και το Υπουργείο Παιδείας συζητούσαν την 
εφαρμογή ειδικού καθεστώτος μειωμένου ωρα-
ρίου για τα σχολεία, με στόχο τα παιδιά να μην 
τελειώνουν βράδυ το μάθημα.

Στις 7 Σεπτεμβρίου ζητήθηκε η θετική γνώμη 
των γονέων, οι οποίοι σε μια γενική συνέλευση 
με περίπου 60 στις 500 οικογένειες αποφασί-
ζουν κατά του μειωμένου ωραρίου, απορρίπτο-
ντας την ευνοϊκή ρύθμιση και καταδικάζοντας τα 
σχολεία σε διπλή βάρδια με λήξη στις 19:00.

Βλέποντας την πολιτική σκοπιμότητα σε αυτό, 
η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων ζήτησε 
εκ νέου εφαρμογή της πρότασης και μετά από 
διαυγή ψηφοφορία επικράτησε η πρόταση του 
Δημάρχου σε ποσοστό 91% με παρουσία άνω 
των 300 γονέων και έτσι, μετά από πολυήμε-

τι ςύμΒΑινέι μέ τις ςχολικές  
Δομές ςτην πΑιΑνιΑ; 
Λίγο πριν χτυπήσει το φετινό κουδούνι για την έναρξη των σχολείων, 
δύο σχολικές μονάδες αποτέλεσαν πρώτο θέμα στις ειδήσεις. 
ή «Φωνή» έκανε αναλυτικό ρεπορτάζ και σας το παρουσιάζει,  
μετά από αίτημα αναγνώστη μας στο πΕς το ςτή Φώνή.

ρεπορτάζ, επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ρες προσπάθειες, η δημοτική αρχή εξασφάλισε 
μέσω του Υπουργείου Παιδείας, συμπτυγμένο 
ωράριο, ούτως ώστε να λήγει το τελευταίο σχο-
λείο στις 16:40, επιτρέποντας στις οικογένειες 
και τα παιδιά να συνεχίσουν το απογευματινό 
τους πρόγραμμα όσο το δυνατόν χωρίς μεγάλες 
παρεκκλίσεις.

η ΜΕΓΑΛη ΑΠΟΦΑΣη

Παράλληλα με το μειωμένο ωράριο η διοίκηση 
Μάδη προσανατολίστηκε σε άμεσες και δρα-
στικές λύσεις. Αφού εξαντλήθηκε κάθε άλλη 
πιθανότητα για εξεύρεση χώρου προς ενοικί-
αση, ή προμήθειας αιθουσών από την ΚΤΥΠ, 
αμέσως ζητήθηκε από τις οικονομικές υπηρεσί-
ες η εξεύρεση πόρων για την προμήθεια όσων 
αιθουσών κρίνονταν απαραίτητες για να κάνουν 
όλοι οι μαθητές μάθημα σε πρωινό ωράριο και 
με ασφάλεια.

Μάλιστα, πηγές του Δημαρχείου καθομολογούν 
τη φράση του Δημάρχου Μάδη που διατυμπάνι-
ζε «Κόψτε ό,τι μπορείτε, εγώ τα παιδιά δεν τα 
αφήνω στον δρόμο».

Παρά τις ανησυχίες, συντάχθηκε ισοσκελισμένη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ξεκλειδώ-
νοντας κονδύλια ύψους 500.000€ για την αγο-
ρά 19 αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ. Στις 23 Σεπτεμβρίου 
το Ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε την προμήθεια 
των αιθουσών για τον Δήμο Παιανίας με τη δι-
αδικασία του κατεπείγοντος, δίνοντας πράσινο 
φως στην παραγωγή και τοποθέτηση τους με την 
ολοκλήρωση όλων των εργασιών να ολοκληρώ-
θηκε στις 17 Οκτωβρίου. Πρόκειται δηλαδή για 
την μεγαλύτερη άμεση επένδυση στον τομέα 
της Παιδείας με ποσά που ξεπερνούν συνολικά 
το 1.500.000€ και θεραπεύουν τις παθογένειες 
δεκαετιών.

η ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙηΣη ΤΟυ ΠρΟΒΛηΜΑΤΟΣ

Απολύτως λογικό ήταν η σκόνη που σηκώθηκε 
από το ζήτημα των Γυμνασίων να αποτελέσει 
τροφή για αντιπολίτευση. Ιδιαίτερη συμβολή 
έπαιξαν από την πρώτη στιγμή τόσο ορισμένοι 
γονείς και κηδεμόνες με συγκεκριμένη πολιτική 
καταβολή –ενίοτε και θέση σε Κεντρική Επιτρο-
πή κόμματος- όσο επίσης και εν ενεργεία δημο-
τικοί σύμβουλοι ή επίδοξοι υποψήφιοι, οι οποίοι 
μέρα και νύχτα διεμέριζαν τα ιμάτια τους για το 
«καλό του σχολείου».

Δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, αλλά και σε εφημερίδες, αποσιωπούν το 
γεγονός πώς έπρεπε κάποιοι να έχουν ελέγξει 
το σχολείο, τουλάχιστον 6 χρόνια πριν (!), δια-
φωνώντας σε κάθε προτεινόμενη λύση. Όμως, 
κατά την ενημέρωση της αντιπολίτευσης στις 30 
Αυγούστου, κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν 
πρότεινε κάτι.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ενώ την ώρα που 
όλες οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν, ξεπερνώ-
ντας κάθε γραφειοκρατικό και άλλο σκόπελο 
κάποιοι ακόμη προσπαθούν να τροχοπεδήσουν 
όλες τις διαδικασίες σε βάρος 500 παιδιών και 
των οικογενειών τους...

Ίσως το ρητό «προτιμά να δει όλη τη γη να καίγε-
ται αν του υποσχεθούν πώς θα είναι ο βασιλιάς 

της στάχτης» να ταιριάζει στα πολιτικά δρώμενα 
της Παιανίας.

ΤΟ ΠρΟΒΛηΜΑ ΠΟυ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕυΚΑΙρΙΑ

Παρά τις όποιες δυσκολίες, το πρόβλημα είναι 
πρόσκαιρο. Σε σύντομο ορίζοντα η Παιανία θα 
δει ένα σχολείο να ανακατασκευάζεται από την 
αρχή, καθιστώντας το από κτίσμα του ’58 σε 
κτίριο του ’22, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Πλέ-
ον όμως υπάρχουν και 19 ΠΡΟΚΑΤ σχολικές 
αίθουσες, με συνολικό εμβαδό πάνω από 550 
τ.μ. (ένα σχολείο ακόμη δηλαδή). Από τώρα σχε-
διάζεται από τα αρμόδια γραφεία η τοποθέτηση 
των ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών σε χώρους και σχολικά 
κτίσματα με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες 
χρόνων σε σχολική στέγη. Φημολογείται έντο-
να, πώς πρώτη προτεραιότητα του Δημάρχου 
Μάδη είναι η μεταφορά του 4 ου Νηπιαγωγείου 
Παιανίας σε νέο χώρο, απελευθερώνοντας το 
νεοκλασικό κτίριο της πλατείας, η αλλαγή των 
ΠΡΟΚΑΤ του 3ου Δημοτικού Παιανίας και η ενί-
σχυση των υπόλοιπων σχολείων με αίθουσες 
διδασκαλίας.

Ουσιαστικά, η προμήθεια των αιθουσών θα κα-
λύψει το 80% των πάγιων και χρόνιων αιτημά-
των των σχολικών μονάδων, ερχόμενη να «κου-
μπώσει» στο σχέδιο «Παιδεία 2021-2023» που 
έχει ξεκινήσει.

ΤΑ ΠρΟΣώΠΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Από την αρχή της υπόθεσης των σχολείων, δου-
λεύει ασταμάτητα συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. 
Το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης είναι χρεωμέ-
νο στην πολυέμπειρη πολιτική μηχανικό – Γενική 
Γραμματέα Φώφη Τολούδη, ενώ η εξισορρόπη-
ση του προϋπολογισμού για την προμήθεια των 
οικίσκων και τις λοιπές εργασίες με το σωστό 
«ψαλίδισμα» είναι έργο του Αντιδημάρχου Οι-
κονομικών Γιώργου Δάβαρη. Η αντιδήμαρχος 
Παιδείας Κλειώ Ανδρέου, παράλληλα με την 
υπόθεση των δύο σχολείων συνεχίζει το έργο 
στην Α’θμια σχολική επιτροπή, δρομολογώντας 
και ολοκληρώνοντας πολύ σημαντικά έργα.

Κοινό μυστικό αποτελεί ο ρόλος του Θανάση 
Μιχαλόπουλου, ειδικού Συμβούλου του Δημάρ-
χου Ισίδωρου Μάδη, ο οποίος «χρεώθηκε» το 
χαρτοφυλάκιο των Γυμνασίων, τις επαφές με τα 
εκτελεστικά όργανα, τις διευθύνσεις και την δι-
αχείριση της κατάστασης. Μάλιστα, φημολογεί-
ται εντόνως πώς πέραν από την ενορχήστρωση 
του σχεδίου «Παιδεία 2021-2023», πλέον ετοι-
μάζει τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των 
αιθουσών μακροπρόθεσμα.

ΟΛΑ ΘΑ ΚρΙΘΟυΝ ΣΤΟ χΕΙρΟΚρΟΤηΜΑ

Σε μια αποκλειστική δήλωση στην «Φωνή» ερω-
τώμενος ο Ισίδωρος Μάδης για το τι

μέλλει γενέσθαι σχολίασε: «Όταν σκαλίζεις, πά-
ντα κάτι βγαίνει στην επιφάνεια. Το πρόβλημά 
μας δεν είναι τα Γυμνάσια. Το πρόβλημα είναι 
ότι για δεκαετίες ολόκληρες κρυβόμασταν πίσω 
από το δάχτυλό μας και τα προβλήματα τα βά-
ζαμε κάτω απ’ το χαλί. Προφανώς, κανείς δεν 
είναι τόσο αφελής να πιστεύει πώς η πρόκλη-
ση μίας τέτοιας κατάστασης ωφελεί εμένα και 
τη διοίκησή μου. Πάντα όταν προκύπτει ένα 
ζήτημα, το πρώτο χτύπημα έρχεται στον επικε-
φαλής. Όμως είμαι περήφανος, που κάναμε το 
σωστό. Αναγνωρίσαμε έγκαιρα το πρόβλημα, 
δεν το έκρυψαν «σε ένα συρτάρι» όπως κάποιοι 
τόλμησαν να μου προτείνουν, δώσαμε λύση και 
αντιμετωπίζουμε και την τρέχουσα κατάσταση, 
όσο το δυνατόν καλύτερα επιτρέπουν οι συν-
θήκες. Αντιλαμβανόμαστε τη σύγχυση που έχει 
προκληθεί, την αβεβαιότητα που μπορεί να αι-
σθάνονται μαθητές και γονείς και την ταλαιπω-
ρία που βιώνουν, όμως αυτά είναι πρόσκαιρα. Οι 
νέες αίθουσες τοποθετήθηκαν 15 μέρες νωρίτε-
ρα από το ήδη στενό χρονοδιάγραμμα που θέ-
σαμε εξ αρχής, ήτοι τις 45 μέρες και ήδη το μά-
θημα γίνεται κανονικά. Ενώ, σε μερικούς μήνες 
θα παραδώσουμε ένα σχολείο «στολίδι» και από 
εκεί που τα γυμνάσια είχαν καθημερινά αρνητι-
κή ατζέντα θα μετατραπούν στο πιο σύγχρονο 
σχολείο του Δήμου μας. Να μην αγνοούμε βέ-
βαια πώς είναι και η αιτία που θα έχουμε πια 19 
παραπάνω αίθουσες διδασκαλίας και έτσι όλα 
τα σχολεία μας θα επωφεληθούν. Είκοσι χρόνια 
έχει να χτιστεί σχολείο στην Παιανία και πλέον 
μετά από αυτή τη δυσκολία, θα έχουμε ουσιαστι-
κά παραδώσει στην κοινωνία «δύο» νέες δομές. 
Δεν με ανησυχούν οι «Κασσάνδρες», ποτέ άλ-
λωστε δεν τις υπολόγισα. Από την πρώτη στιγμή 
τονίζω στους συνεργάτες μου πώς εμείς ήρθα-
με να διορθώσουμε τα όσα αντιπολιτευόμασταν. 
Νομίζω, πώς θα κριθούν όλα στο χειροκρότημα, 
όπως πρέπει κα. Γκούρλια. Ο κόσμος έχει μάτια 
και βλέπει και κάποιοι τον είδαν αυτόν τον κό-
σμο στον πρόσφατο απολογισμό μας στα Γλυκά 
Νερά. Ε λοιπόν, εμείς… Συνεχίζουμε Μαζί και 
ενωμένοι παίρνουμε το αύριο στα χέρια μας!

Δήμαρχος Παιανίας- Γλυκών Νερών,  
Ισίδωρος Μάδης

Από αριστερά: Κλειώ Ανδρέου, Γιώργος Δάβαρης, 
Θανάσης Μιχαλόπουλος
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Χαίρετε, χαίρετε αναγνώστες μου!

«Μυρίζει εκλογές» μας είπε ο Πρωθυπουργός, 
αλλά και γιατί να μην μυρίζει θα πω εγώ, αφού 
έχουν πάρει φωτιά τα επιτελεία των κομμάτων 
για να κλειδώσουν τα ψηφοδέλτιά τους. Και όσο 
κι αν πολλοί μιλούν για εκλογές τον Φλεβάρη, 
εγώ θα παραμείνω πιστή στην Άνοιξη. Εγώ βέ-
βαια τα λέω καιρό και επιβεβαιώνεται και από 
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Σαν Αρχικουτσομπόλα, αυτή τη φορά θα κάνω 
αναφορά στο ζήτημα των εθνικών εκλογών στην 
Α΄ Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Και αυτό για-
τί, αγαπημένε μου αναγνώστη, ο αριθμός των 
εδρών θα κρίνει και τα αποτελέσματα. Σύμφωνα 
λοιπόν με τα κουτσομπολιά, που τόσο αγαπώ, 
οι έδρες μας αυξάνονται, άρα εδώ δεν έχουμε 
γκρίνιες για εκλογές χωρίς Απογραφή, γιατί αυ-
ξάνονται και οι πιθανότητες εκλογής.

Να γιατί πέφτουμε όλοι στην παγίδα. Γιατί μπο-
ρεί η Ανατολική Αττική να παίρνει, όπως όλα 
δείχνουν μέχρι συν 2 έδρες, αλλά αυτό θα γί-
νει σίγουρα, εάν οι εκλογές γίνουν μετά τις 21 
Φεβρουαρίου, καθώς τότε είναι υποχρεωμένος 
ο Πρωθυπουργός να διενεργήσει εκλογές σύμ-
φωνα με τη νέα Απογραφή, της οποίας τα στοι-
χεία θα δημοσιεύσει η ΕΛΣΤΑΤ λίγο πριν το νέο 
έτος. Μέχρι τότε είναι στη δική του ευχέρεια αν 
θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα.

Και πάμε λοιπόν στο ενδεχόμενο αύξησης των 
εδρών στην περιοχή. Στις πρώτες εκλογές, όπο-
τε κι αν αυτές γίνουν, έχουμε το σύστημα της 
Απλής Αναλογικής. Με πρώτο κόμμα, αναγνώ-
στη μου, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα 
είναι και πάλι η ΝΔ, να βγάζει μέχρι 4 έδρες την 
πρώτη Κυριακή. Μαρτίνου, Βορίδη, Βλάχο ψηφί-
ζω στην τριάδα και λέω ότι κάποιος ή κάποιοι τα 
έχουν βάψει μαύρα με τις προσθήκες Ζαχαράκη 
και Πέτσα στο ψηφοδέλτιο, που παίζουν δυνατά 
για την τέταρτη θέση, με την κυρία Ζαχαράκη να 

έχει μια ιδιαίτερη δυναμική και στους ετεροδη-
μότες από την Ευρυτανία, τόπο καταγωγής της. 
Για τον τέταρτο αυτή τη στιγμή βουλευτή, κύριο 
Βασίλη Οικονόμου, οι εκτιμήσεις είναι δυσοίω-
νες, χωρίς καν να έχουμε δημοσκόπηση, από τις 
κανονικές, όχι τις προσωπικές- αχ λέτε να κάνω 
μία, να ταράξω τα νερά;

Πάω ΣΥΡΙΖΑ μεριά, όπου και πάλι στις πρώτες 
εκλογές θα βγάλει στην Ανατολική Αττική μέχρι 
3 βουλευτές. Τρεις υπάρχουν και τώρα, οπότε 
με τις προσθήκες Φιλίππου και Καραμέρου- αν 
τελικά επαληθευτούν- πάμε για κόκκινο ντέρμπι 
στην Ανατολική Αττική, για τη δεύτερη και την 
τρίτη θέση, αφού ο τέως υπουργός και νυν βου-
λευτής κύριος Σπίρτζης, φαίνεται να έχει εδραι-
ώσει την πρώτη θέση. Εν αναμονή λοιπόν των 
τελικών υποψηφίων, που φαίνεται ότι δεν θα 
αργήσουν να ανακοινωθούν γιατί στο κόμμα της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης φοβούνται εκλο-
γές στις αρχές του έτους.

Στα του πολύπαθου ΠΑΣΟΚ- για την περιοχή 
μιλάω, όπου την προηγούμενη φορά χάθηκε η 
έδρα- η πρόβλεψη δίνει σίγουρα 1 έδρα, με δυ-
ναμική για 2 αν πανελλαδικά το ποσοστό είναι 
υψηλό. Η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων μπορεί 
να πήρε παράταση, ακριβώς λόγω της απογρα-
φής που όλοι περιμένουν αλλά τα ονόματα που 
παίζουν για την Ανατολική Αττική είναι γνωστά 
και τα έχω γράψει πολλάκις. Μία προσωπική 
πρόβλεψη σαν γνωστή Κουτσομπόλα που είμαι, 
μην αφήνετε απέξω τον αιφνιδιασμό του Προ-
έδρου και φυσικά δεν αναφέρομαι-μόνο- στην 
επίσκεψη του, την Δευτέρα 5/12, στα Καλύβια 
των Μεσογείων, όπου μίλησε στους συντρό-
φους του για μεγάλη άνοδο του κόμματος στην 
περιοχή.

Kαι τώρα που είπα ΠΑΣΟΚ, να δώσω ένα με-
γάλο μπράβο σε όποιον σκέφτηκε να εντάξει 
στους τομείς την κυρία Λάσπα- ΚΑΤΙ ΔΙΚΑ 

ΜΟυ ΛΕώ ΕΓώ, για όσους θυμούνται ποια τε-
λικά κέρδισε την καρδιά του Στέφανο!

Όσο για τα πρόσωπα της Ανατολικής Αττικής 
που πλαισίωσαν τους τομείς του κόμματος, οι 
πληροφορίες μου μιλούν για εσωκομματικά 
μαχαιρώματα…αλλά αν η φωτογραφία βγαίνει 
καλή, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Σωστά;

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, με ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον αναμένεται και το ποσοστό του 
κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου στην Ανα-
τολική Αττική στις επερχόμενες εκλογές, ακόμα 
κι αν ο κύριος Μυλωνάκης είναι το απόλυτο φα-
βορί για επανεκλογή.

Αν το ΜΕΡΑ 25 καταφέρει να ξαναμπεί στη Βου-
λή, αμφίρροπο ακόμα σύμφωνα με τις δημοσκο-
πήσεις, θα έχει έδρα και όπως όλα δείχνουν θα 
μείνει στην νυν βουλευτή Μαρία Απατζίδη, ενώ 
και το ΚΚΕ έχει σταθερά μία έδρα στην Ανατολι-
κή Αττική.

Να μην παρεξηγηθώ, οι προβλέψεις μου έγιναν 
σύμφωνα με τη σύνθεση στη Βουλή αυτή τη 
στιγμή. Για τις δεύτερες εκλογές, εάν υπάρξουν, 
θα μιλάμε για έδρες με λίστα, οπότε όλα κρίνο-
νται από τα ποσοστά. Βέβαια αν δεν γίνουν τε-
λικά εκλογές με βάση την Απογραφή του 2021, 
όλα μπορούν να αλλάξουν. 

η ΠρΟΣΘηΚη ΠΑΤΟυΛη ΠΟυ ΦΕρΝΕΙ ΓΚρΙ-
ΝΙΕΣ

Στα έλεγα αναγνώστη μου, φέρνει δικό του άν-
θρωπο ο νυν Περιφερειάρχης στην περιοχή. Τα 
στόματα δεν χρειάζεται να ανοίξουν, τα κλικ αρ-
κούν και λένε για τον Πρόεδρο του ΕΣΔΝΑ, τον 
κύριο Κόκκαλη! Μεταγραφή αεροδρομίου και 
άνθρωπος που χαίρει άκρας εμπιστοσύνης του 
Γιώργου Πατούλη- αχ τι θα λέει άραγε ο κύρι-
ος Κωνσταντέλλος- ο υποψήφιος την επόμενη 
φορά στην Ανατολική Αττική. Μαθαίνω πάντως 
ότι δεν τον έχουν δεχθεί με ανοιχτές αγκάλες 

τΑ πΑρΑ-φώνη-μΑτΑ
ΠΟλΙΤΙΚΗ

 Ποιον γνωστό 40αρη που δεν έχει ασχοληθεί  
με τα κοινά της περιοχής των Αχαρνών 

προσπαθούν να πείσουν οι φίλοι  
και οι γνωστοί να ηγηθεί παράταξης  

που θα διεκδικήσει ψήφο το 2023;

 Ποια wannabe  υποψήφια Δήμαρχος  
δεν κλείνει κόσμο και σκέφτεται  

να γυρίσει στα παλιά της λημέρια;

 Ποιος γνωστός τραγουδιστής παραβρέθηκε  
στην γιορτή του Αναπληρωτή υπουργού 

Εσωτερικών, κύριου Στέλιου Πέτσα;  
Για να σας βοηθήσω  

είναι και περιζήτητος εργένης...

 Ποιος νυν βουλευτής απέρριψε την κρούση  
που του έγινε για να κατέβει για Δήμαρχος  

σε γνωστή περιοχή της Ανατολικής Αττικής;

 Ποιος είναι ο φίλος του πρώην Πρωθυπουργού, 
Κώστα Σημίτη, που αναμένεται  

να είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική;

 Ποιες πόρτες βρίσκει μπροστά του  
ο χρήστος Σπίρτζης για συνεργασία ΣυρΙζΑ-ΠΑΣΟΚ 

στις Αυτοδιοικητικές εκλογές;

 Ποια γυναίκα ήθελε να κατέβει  
για Δήμαρχος αλλά είδε ότι δεν σηκώνει  

το κλίμα στην περιοχή της, καθώς έχει πολλές 
αντιπάθειες, και θέλει να κατέβει για βουλευτής;

ΤΑ QUIZ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΕΤΕ

Ποιοι θα κερδίσουν τις έδρες στην Ανατολική Αττική, ποια είναι η προσθήκη Πατούλη 
που «ενοχλεί» και ποιοι υποψήφιοι είναι τα φαβορί στους στους Δήμους!
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οι συνυποψήφιοί του. 

Και αφού πιάσαμε τα της Περιφέρειας Αττικής, 
να πούμε ότι επίσημη στήριξη από ΣΥΡΙΖΑ και 
ΠΑΣΟΚ δεν έχει δοθεί και μάλλον θα αργήσει 
να γίνει, καθώς πρώτο μέλημα είναι οι εθνικές 
εκλογές.

Ένα πουλάκι πάντως μου είπε ότι κάποιος θέ-
λει πολύ να βαφτεί πράσινη η Περιφέρεια 
Αττικής!  Δύσκολο θα πω εγώ, αλλά με τον κα-
τάλληλο υποψήφιο, που ίσως ψηφιστεί και από 
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ενδεχόμενα 
είναι ανοιχτά.

ΤΑ ΔηΜΟΤΙΚΑ ΦΑΒΟρΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓη

Ο Δήμαρχος Ραφήνας, Ευάγγελος Μπουρνούς, 
έκανε εκδήλωση για τον απολογισμό της τριετί-
ας και είδαμε πολλούς από τους πολιτικούς μας.

Τις ειδήσεις για τα έργα τις είπε μόνος του ο Δή-
μαρχος, ο οποίος ακόμα και μετά την αποχώρη-
ση της κυρίας Τσεβά, έχει πολλές πιθανότητες 
επανεκλογής και ανακοίνωσε και τις συνεργα-
σίες, τις ήδη υπάρχουσες, οι οποίες συνεχίζουν.

Να με συγχωρήσετε, αλλά ξεχώρισα την κα Ζα-
χαράκη και για την καλόγουστη εμφάνισή της με 
το χρώμα της χρονιάς, το μωβ! Αχ πότε θα κάνω 
και λίγο lifestlyle που μου πάει!

Κωνσταντέλλος, Κιούσης και Λουκάς μπορούν 
να κοιμούνται ήσυχοι μετά την πρώτη Κυριακή, 
αφού οι νυν Δήμαρχοι φαίνεται ότι θα βγαίνουν 
για όσα χρόνια εκείνοι θέλουν. Μάλιστα στο 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μία προ-
σθήκη στο ψηφοδέλτιο Κωνσταντέλλου που 
αχνοφαίνεται, είναι αναμφίβολα συν για τον Δή-
μαρχο.

Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, ενδεχόμενο 
για νίκη από την πρώτη Κυριακή και φυσικά επα-
νεκλογή έχει και ο κύριος Ζούτσος. Δεν είναι 
μόνο ότι οι αντίπαλοι του δεν κλείνουν ψηφο-

δέλτια, είναι ότι στηρίζονται και από τους πολύ 
λάθος ανθρώπους!

Στα Σπάτα ο κύριος Μάρκου πηγαίνει, σύμφωνα 
με τα προγνωστικά, για τρίτη θητεία ενώ η πα-
ράταξη της κυρίας Ραφτοπούλου μετράει όσο 
περνά ο καιρός απώλειες. Αναμενόμενη εξέλιξη 
λένε οι τοπικοί παράγοντες, αφού δεν άσκησε 
την αντιπολίτευση που ζητούσε η δημοτική της 
ομάδα.

Στην Παιανία, ο κύριος Μάδης έχει ζητήσει επα-
νεκλογή και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, 
κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο, καθώς η περι-
οχή αλλάζει έμπρακτα και ο κύριος Στάμου δεν 
βρίσκει πατήματα για αντιπολίτευση, σκαρώνει 
άρθρα και ανοίγει μέτωπα, τα οποία δεν του 
βγαίνουν…

Στο Δήμο Αχαρνών, ο κύριος Βρεττός, όπως όλα 
δείχνουν θα είναι ο Δήμαρχος που θα σπάσει 
την «κατάρα» της περιοχής για δεύτερη θητεία 
Δημοτικής Αρχής, αφού οι αντίπαλοι, προς το 
παρόν, δεν φαίνονται ικανοί να σπάσουν την 
παγιωμένη ομάδα που έχει φτιαχτεί και μαθαί-
νω ότι εμπλουτίζεται. Ερώτημα βέβαια ακόμα 
αποτελεί τι θα κάνει ο κύριος Βαρελάς, από τον 
οποίο ζητούν ξεκάθαρη απάντηση τα στελέχη 
του, εκλεγμένα και μη. Ακόμη, το όνομα του Δη-
μήτρη Δαμάσκου, νυν δημοτικού συμβούλου, 
είναι μήλον της έριδος για πολλές παρατάξεις, 
ενώ ο επικεφαλής της παράταξης Αχαρνές Αλ-
λαγή Τώρα, Θεόφιλος Αφουξενίδης φαίνεται 
πως σκέφτεται να μην ασχοληθεί το 2023. Ή μή-
πως θα ασχοληθεί και ετοιμάζεται να ενωθεί με 
τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο; 

ΟΙ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΔηΜΟΙ

Ο κύριος Γιασημάκης από το Δήμο Ωρωπού,  
αν και κρατάει τις δυνάμεις του ως νυν, τον τε-
λευταίο χρόνο έχασε πολλούς από τους δικούς 

του, οι οποίοι μάλιστα συστρατεύονται και ανα-
κοινώνουν σύντομα υποψηφιότητα. Έτσι όπως 
φαίνεται θα είναι μια εκλογική αναμέτρηση με 
πολλούς υποψηφίους Δημάρχους... και πολλές 
ζυμώσεις!

Πάμε και στο Δήμο Διονύσου, όπου η υποψηφι-
ότητα της κυρίας Μαΐχόσογλου με την παράταξη  
ΔΙΟΝυΣΟΣ του αύριο, δεν φαίνεται να τάραξε 
ιδιαίτερα τον κύριο Καλαφατέλη, ο οποίος μάλι-
στα την ίδια μέρα είχε να ασχοληθεί με το προ-
γραμματισμένο δημοτικό του συμβούλιο. Δεν 
είναι άλλωστε και η πρώτη αντίπαλη παράταξη 
που ανακοινώνεται και σίγουρα όχι η τελευταία. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο νυν Δήμαρχος ξέρει 
να γεφυρώνει τα χάσματα...!

Για το Δήμο Μαραθώνα και τον κύριο Τσίρκα δεν 
προμηνύεται περίπατος από τον α΄ γύρο, αλλά οι 
αντίπαλοι δεν είναι, τουλάχιστον ακόμη, δυνατά 
ονόματα που θα τον απειλήσουν ιδιαιτέρως.

Όσο για το Δήμο Μαρκοπούλου, ο κύριος Αλα-
γιάννης, αν και με απώλειες, συνεχίζει να έχει 
τον πρώτο λόγο στη διεκδίκηση του Δήμου και 
στις εκλογές του 2023. Φήμες μιλούν για νέα 
υποψήφια γυναίκα. 

Και κλείνω με τον Δήμο- θρίλερ, που δεν είναι 
άλλος από το Δήμο Σαρωνικού, με την κυρία 
Ράπτη να ανακοινώνει υποψηφίους κάθε μέρα, 
τον κύριο Σοφρώνη να ασκεί σκληρή αντιπολί-
τευση στα πεπραγμένα της διοίκησης ( μέλος 
της οποίας είναι και η κύρια Ράπτη), ενώ ο νέος 
Δημήτρης Παπαχρήστου φαίνεται να υποστηρί-
ζεται και από τον νυν Δήμαρχο της περιοχής, τον 
κύριο Φιλίππου. 

Παράπονο ελπίζω να μην έχετε, σας είχα μπό-
λικα νέα!

Μέχρι την επόμενη φορά,  
Σας φιλώ,  

Η Κουτσομπόλα σας.

www.efoni.gr
24ωρη ενημέρωση



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.

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

αΠόςταςεις
230 χλμ. από την Αθήνα
40 χλμ. από την Πάτρα
7 χλμ. από το αεροδρόμιο του Αράξου

ΠαρόΧες ΞενόΔόΧειόύ
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



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

Αριστοτέλουσ 162, ΑχΑρνΑι
έθν. ΑντιστΑσέωσ 134, ΑχΑρνΑι

τηλ.: 210 24 68 131 • kin.: 694 88 68 546 
www.karasavvidou-sofianidis.gr

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣΚΣ

Π.Ν. ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.

Καλλινίκου 13 & Αναπαύσεως 
Ν. Νεκρταφείο, Αχαρναί

ΤηΛ.: 210 24.62.992 • 210 24.68.378
ΠΑΣχΑΛηΣ: 697 815.3134 
ΠΑΤΕΣΤΟΣ: 697 272.1327
e-mAiL: patvrab@gmail.com

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΑΝΤΗΛΙΑ

TELETAI

ΕΤΟΣ ΙΔρυΣΕώΣ 1980

Τηλ.: 210 24.60.088 - Κιν.: 6944 500.701

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

MIXAC

ανακαινίσεις κτιρίων 
Ελαιοχρωματισμοί       

ΚΩΝςταΝτιΝος παππας 
τηλ.: 6977 624.081



κΕντρική ΔιαΘΕςή: 
Βατάτζη 55, 114 73 αθήνα | τηλ.: 210 64 31 108 | ocelotos@ocelotos.gr | www.ocelotos.gr


