
Πέτρος ΦιλιΠΠου 
Υποψήφιος ΒοΥλεΥτής ςΥΡιΖΑ-πς 
πΡώήν ΔήμΑΡχος ςΑΡώνικοΥ

«Η κοινωνία απαιτεί  
αλλαγή ρότας  
στη χώρα»

ςΠυρος Βρέττος
Υποψήφιος ΒοΥλεΥτής  
πΑςοκ- κινήμΑ ΑλλΑγής

«ςτο έλληνικό  
Κοινοβούλιο διεκδικώ  
βήμα και όχι θέση  
ή πολιτική σταδιοδρομία  
παλαιάς κοπής»

ςτΑυρος ΘΑΝΑςΗς
ΑνΑπλήΡώτής ΔήμΑΡχος πΑιΑνιΑς- γλΥκών νεΡών, 

ΑντιΔήμΑΡχος ΑποκεντΡώμενών ΥπήΡεςιών
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Η μοιραία νύχτα της 28ης 
Φεβρουαρίου του 2023, 

θα μείνει για πάντα χαραγ-
μένη στις μνήμες μας. Ό,τι 
όμως και να πει κανείς ή να 
γράψει για αυτό το τραγικό 
δυστύχημα στα Τέμπη που 
στοίχισε τις ζωές 57 ανθρώ-
πων, είναι πολύ λίγο μπρο-

στά σε όσους ήταν εκεί και το έζησαν. Για αυτό 
το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω, είναι να 
σας μεταφέρω όσα μου είπε λίγες ημέρες μετά 
την νύχτα αυτή, ο 36χρονος Κ.Χ.*, που κατοικεί 
στην Ανατολική Αττική και επέβαινε στη μοιραία 
αμαξοστοιχία, στο βαγόνι με τον αριθμό 6.

«Δεν είναι ένα ταξίδι που έκανα για πρώτη 
φορά, αλλά σίγουρα αυτή την φορά δεν θα την 
ξεχάσω. Λόγω δουλειάς έφυγα την Τρίτη 28 του 
μήνα με το τρένο των 7, ενώ συνήθως επιλέγω 
να φεύγω με των 5. Θυμάμαι ακόμη και τώρα ότι 
οι θέσεις που είχαν μείνει ήταν λίγες στο βαγό-
νι 4, και επέλεξα να κλείσω στο βαγόνι 6. Λίγο 
μετά τις 11, ένιωσα σαν να χτυπάω σε έναν τοί-
χο, το τρένο αναπήδησε 2-3 φορές και χτύπησα 
με το κεφάλι στο κάθισμα. Η γυναίκα που καθό-
ταν στη διπλανή θέση ήταν γεμάτη με αίματα. 
Σηκώθηκα και χωρίς να έχω καταλάβει ακόμα 
τι έχει συμβεί, αφού είδαμε ότι στο βαγόνι μας 
ήμασταν όλοι καλά, αν και αρκετοί χτυπημένοι, 
προσπαθήσαμε να ανοίξουμε τα παράθυρα. Το 
βαγόνι είχε αρχίσει να μυρίζει και καταλάβαμε 
ότι έπρεπε να βγούμε έξω άμεσα. Έτσι ανοίξαμε 
την πόρτα από τον μοχλό και προσπαθήσαμε να 
κατεβάσουμε όσους ήταν μέσα. Βγαίνοντας έξω 
είδα το 3ο βαγόνι να είναι στο πλάι, φωτιά, κάπνα 
και ακούγονταν φωνές και κλάματα. Θυμάμαι 
ότι μία κοπέλα πήρε το 100 και την άκουσα να 
λέει «Ελάτε, έχει γίνει ατύχημα, κόψτε τις γραμ-
μές για να μην έρθει άλλο τρένο». 

Από αυτά που είδα, κατάλαβα ότι όσοι ήταν στα 
πρώτα βαγόνια πρέπει να πέθαναν με το μπαμ. 
Δεν θα μπορούσαν να έχουν καταλάβει τίποτα. 
Αφού η αστυνομία μας πήρε τα στοιχεία μας και 
επικοινώνησα με τους δικούς μου και τους είπα 

Η μοιραία νύχτα των 57 νεκρών - Η συγκλονιστική μαρτυρία 
επιβαίνοντα στην αμαξοστοιχία Intercity 52 Της Άρτεμις Γκούρλια 

Δ/ντρια Έκδοσης
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ότι είμαι καλά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να 
μην υπάρχει νεκρός- δεν είχα καταλάβει ακόμα 
ότι είχα χτυπήσει- πήρα το λεωφορείο για Θεσ-
σαλονίκη. Δεν ήθελα άλλο να μείνω εκεί. Υπήρ-
χαν σίδερα παντού, καπνοί και άκουγες μόνο 
φωνές και ανθρώπους να κλαίνε. Στη Θεσσαλο-
νίκη, κατάλαβα την επόμενη μέρα ότι πονούσα 
παντού και έτσι πήγα στο Παπαγεωργίου, όπου 
μου βρήκαν κάκωση στο γόνατο. Μία εβδομάδα 
μετά, αποφάσισα να γυρίσω με το λεωφορείο, 
γιατί φοβόμουν. Δεν είχα όρεξη για τίποτα και 

ειδικά τις πρώτες μέρες όταν έκλεινα τα μάτια 
μου, ερχόταν ο θόρυβος της σύγκρουσης. 

Ένιωσα τυχερός που δεν έκατσα στο βαγόνι 4, 
νιώθω όμως απογοητευμένος για αυτούς που 
έφυγαν. 57 άνθρωποι έφυγαν για μια ‘’τράκα’’. 
Αυτό ήταν δολοφονία, δεν ήταν τράκα. Τις πρώ-
τες μέρες έμπαινα στα sites και διάβαζα για το 
ατύχημα. Φταίνε όλοι, φταίει ο σταθμάρχης, 
φταίνε και όσοι τον έβαλαν. Στην Ελλάδα όμως 
δεν παραξενεύεσαι με αυτό. Παίρνεις το τρένο 
γιατί είναι πιο φθηνό και γρήγορο. Αυτό έκανα 
κι εγώ. Δεν ξέραμε ότι πηγαίναμε στο πάμε και 
όπου βγει...

Πώς ζεις μετά; Zεις σε ένα μόνιμο άγχος. Αν θα 
ξαναμπώ σε τρένο; Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα 
το αφήσω να με επηρεάσει, αλλά δεν ξέρω. Δεν 
θα το ξεχάσω, σίγουρα. Νιώθω τυχερός που 
έζησα, αλλά θα μπορούσα να είμαι ένας από 
τους 57... Ο φόβος που ένιωσα, αυτά που είδα, 
πάντα θα είναι εκεί... .»,

Κ.Χ., επιβάτης της αμαξοστοιχίας Intercity 62, 
διασωθέντας

*Σεβόμενη την επιθυμία του ερωτηθέντα, με-
ταφέρω τη συζήτησή μας χωρίς να αποκαλύψω 
την ταυτότητά του.

«Ένιωσα τυχερός 
που δεν έκατσα στο 

βαγόνι 4, νιώθω όμως 
απογοητευμένος για 
αυτούς που έφυγαν.  

57 άνθρωποι έφυγαν 
για μια “τράκα”.  

Αυτό ήταν δολοφονία, 
δεν ήταν τράκα»
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Και επίσημα την έναρξη της προεκλογικής 
περιόδου σήμανε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός με την εκδήλωση που 

πραγματοποίησε η παράταξή του «Αχαρνές Υπε-
ρήφανος Δήμος» την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. 
Η εκδήλωση αυτή όμως με την τεράστια δυναμι-
κή και την εντυπωσιακή της επιτυχία, όπως κά-
ποιοι δήλωναν τις επόμενες μέρες, σήμανε και 
το… τέλος της προεκλογικής περιόδου, καθώς 
έριξε σε βαθύ προβληματισμό επίδοξους μνη-
στήρες του δημαρχιακού θώκου.

Οκτώ μήνες πριν τη διεξαγωγή εκλογών και την 
ώρα που οι περισσότεροι δήμαρχοι δεν έχουν 
αρχίσει ακόμη να σχηματίζουν τα ψηφοδέλτιά 
τους ο Σπύρος Βρεττός παρουσίασε το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των υποψηφιοτήτων.

Συγκεκριμένα περισσότεροι από 90 υποψήφιοι 
πήραν το… βάπτισμα του πυρός και αυτομάτως 
ρίχτηκαν στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών.

Είχε προηγηθεί ανοιχτό κάλεσμα προς όλους 
τους δημότες ούτως ώστε να παρακολουθήσουν 
την ομιλία του δημάρχου που αφορούσε αφενός 
τα όσα έχουν μέχρι τώρα στην τριετή θητεία του 
αλλά και σε όσα αναμένονται τους επόμενους 
μήνες. Παράλληλα ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε 
στον γενικότερο σχεδιασμό για την επόμενη πε-
νταετία, θέτοντας έτσι βασικούς πυλώνες πάνω 
στους οποίους δομείται ήδη, όπως ανέφερε, το 
πρόγραμμα της παράταξής του.

Σημαντική ήταν η εκπροσώπηση της κεντρικής 
διοίκησης στην εκδήλωση.

Συγκεκριμένα τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης, οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου, Γιώργος 
Βλάχος, Νάσος Αθανασίου, οι αντιπεριφερειάρ-
χες Θανάσης Αυγερινός και Νίκος Πέππας, οι 
περιφερειακοί σύμβουλοι Γεωργία Βλάχου και 
Θανάσης Κατσιγιάννης. Επίσης εντυπωσιακός 
ήταν και ο αριθμός των δημάρχων που έδωσαν 
το παρών, και επιβεβαίωσαν τη δυνατή σχέση 
και την ουσιαστική συνεργασία που έχουν με 
τον δήμαρχο Σπύρο Βρεττό.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός Εσωτερι-
κών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κα-
θώς και ο Περιφερειάρχης Αττικής που εξήραν 
το έργο του κ. Βρεττού, ο οποίος αν και ανέλα-
βε έναν χρεωμένο δήμο κατάφερε να τον βάλει 
σε αναπτυξιακή τροχιά και να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της πόλης την 
επόμενη τετραετία.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αχαρνών έκανε 
έναν απολογισμό των πεπραγμένων της θητείας 

Επίδειξη δύναμης, πολιτικής ισχύος  
και στήριξης των δημοτών στην εκδήλωση 
του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού

Δημοι
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του και έθεσε έναν προς έναν τους στόχους της 
επόμενης τετραετίας κατά την οποία θα υλο-
ποιηθούν όλα τα έργα που έχουν εγκριθεί και 
έχουν ενταχθεί σε προγράμματα. Ο κ. Βρεττός 
ευχαρίστησε πολλές φορές κατά την ομιλία του, 
τους κ. Βορίδη, Πέτσα και Πατούλη, οι οποίοι 
όπως είπε στήριξαν από την πρώτη στιγμή τον 
Δήμο Αχαρνών, ανταποκρίθηκαν θετικά στις 
προτάσεις της δημοτικής αρχής και βοήθησαν 
ώστε να ενταχθεί ο δήμος με ώριμες μελέτες και 
σαφείς προτάσεις σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο Σπύρος Βρεττός χρησιμοποίησε το γνωστό 
συγκροτημένο και ενωτικό του λόγο, απευθύ-
νοντας κάλεσμα συνεργασίας σε όλους. Κα-
τήγγειλε, όμως, όσους προσπαθούν να καλλι-
εργήσουν κλίμα εσωστρέφειας, διχόνοιας και 
μιζέριας.

Αποκλειστικό ρεπορτάζ  
της «Φωνής»

Αίνιγμα ήταν για πολλούς ο τελικός αριθ-
μός των υποψηφίων που ανακοινώθη-

καν. Σύμφωνα όμως με το δικό μας ρεπορτάζ 
ανακοινώθηκαν 93 άτομα. Πάντως, υπάρ-
χουν και άλλοι οι οποίοι έχουν συμφωνήσει 
να είναι υποψήφιοι, αλλά θα ανακοινωθούν 
το προσεχές διάστημα.

Ούτε ένας ούτε δύο αλλά οκτώ δημάρχους 
καταφέραμε να διακρίνουμε μέσα στο πλή-
θος που συνέρευσε στην εκδήλωση. Μάλι-
στα ο Δήμαρχος των 3Β κ. Κωνσταντέλλος 
έφτασε απευθείας από το αεροδρόμιο.

Κάποια από τα στελέχη της αυτοδιοίκησης 
που έδωσαν το παρών ενδιαφέρθηκαν να 
μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον 
τρόπο με τον οποίο διοργανώθηκε η τόσο 
πετυχημένη εκδήλωση, εντυπωσιασμένοι 
από το τελικό αποτέλεσμα.

Πολλά ήταν τα ονόματα που προκάλεσαν έκ-
πληξη. Μεταξύ αυτών ο γνωστός μουσικο-
συνθέτης μεγάλων επιτυχιών Κυριάκος Πα-
παδόπουλος. Συγκυριακά το προηγούμενο 
βράδυ συμμετείχε σε πρόγραμμα μεγάλου 
τηλεοπτικού σταθμού.

Πολλά ήταν τα πηγαδάκια που σχηματίστη-
καν με τους παρόντες υπουργούς. Αμφότε-
ροι είχαν τα καλύτερα να πουν για τον Δή-
μαρχο και τη συνεργασία τους, ενώ δεν αρ-
νήθηκαν να αναφερθούν σε πολλά θέματα 
της επικαιρότητας.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα σχόλια για τη διορ-
γάνωση αλλά και τη σημασία στη λεπτομέ-
ρεια, καθώς είχε προβλεφθεί ακόμη και η 
παρουσία ασθενοφόρου, το οποίο πάντως 
δεν χρειάστηκε.

Πάνω από 1.000 ήταν οι θέσεις καθημένων 
που είχαν τοποθετηθεί στην εσωτερική και 
την εξωτερική αίθουσα. Καθυστέρηση υπήρ-
ξε στην έναρξη της εκδήλωσης, η οποία ήταν 
αποτέλεσμα του μποτιλιαρίσματος, καθώς 
πολλοί ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να 
φτάσουν αλλά βρέθηκαν εγκλωβισμένοι 
στην κίνηση. Μεταξύ αυτών και κάποιοι από 
τους επίσημους προσκεκλημένους.
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Μπορεί τα έργα που γίνονται σε μια πόλη να 
είναι ο καθρέφτης της δουλειάς που κάνει 

η δημοτική αρχή, υπάρχουν όμως και κάποιοι 
άλλοι τομείς που τη χαρακτηρίζουν. Ένας από 
αυτούς είναι η κοινωνική πολιτική που ασκεί και 
πως βοηθάει τους δημότες που ανήκουν σε ευ-
παθείς κατηγορίες.

Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο έχει διακρι-
θεί η διοίκηση του Σπύρου Βρεττού. Τα γεγο-
νότα μιλούν από μόνα τους για την πετυχημένη 
διαχείριση και ιδίως σε ένα Δήμο, ο οποίος έχει 
ιδιαίτερες δυσκολίες. Εκτός από τα γεγονότα 
όμως μιλούν και οι ίδιοι οι δημότες και όχι μόνο 
οι ωφελούμενοι, οι οποίοι μετριούνται σε πολ-
λές εκατοντάδες.

Πέρα από την εφαρμογή όλων σχεδόν των σχε-
τικών προγραμμάτων που τρέχουν με ευρωπα-
ϊκά κονδύλια, όπως για παράδειγμα τα ΤΕΒΑ, 
γίνονται ενέργειες σε κάθε κατεύθυνση.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η διανομή έτοι-
μων γευμάτων τρεις φορές μέσα στην περίοδο 
των εορτών από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολι-
τικής και τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Πετάκο. Εκα-
τοντάδες οικογένειες πρόσθεσαν στο γιορτινό 
τραπέζι έτοιμο φαγητό, ενώ πριν τα Χριστού-
γεννα είχε προηγηθεί και η διανομή προϊόντων 
μέσω των σχετικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, ο Δήμος Αχαρνών και η Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πολιτικής συμμετέχει ανελλιπώς σε 
δράσεις, όπως αυτές που διοργανώνονται από 
φορείς όπως το «Όλοι μαζί μπορούμε», με τε-
λευταία τη συγκέντρωση χριστουγεννιάτικων 
δώρων για παιδιά των ευπαθών ομάδων.

Αν όλα αυτά θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ 
για κάποιους, υπάρχουν πολλά ακόμη που συμ-
βάλλουν στην τελική θετικότατη εικόνα. Η λει-

Στην πρώτη γρΑμμη τηΣ κοινώνικηΣ 
πολιτικηΣ ο ΔημοΣ ΑχΑρνών
Διαρκής η προσπάθεια για ενίσχυση των ευπαθών ομάδων από τον 
Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό με δράσεις που ξεπερνούν τα όρια του Δήμου

τουργία σε εξαιρετικό επίπεδο της Αρωγής και η 
λειτουργία του Βαμβακάρειου ύστερα από πολ-
λά χρόνια είναι δύο σημαντικά επιτεύγματα, τα 
οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια του Δήμου 
Αχαρνών.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 
έχει προκαλέσει τις καλύτερες εντυπώσεις και 
έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού – ίσως και 
ζήλιας – από άλλους δήμους. Πάνω από 300 οι-
κογένειες έχουν απαλλαγεί από ένα σημαντικό 
οικονομικό βάρος, ενώ τα παιδιά τους απολαμ-
βάνουν ποιοτική εκπαίδευση από επαγγελματί-
ες αμειβόμενους καθηγητές.

Ένα πρωτοπόρο εγχείρημα που χωρίς υπερβο-
λή αποτελεί παράδειγμα για κάθε δήμο και ένα 
προσωπικό στοίχημα του Δημάρχου Σπύρου 
Βρεττού.

Όπως συνηθίζει να λέει ο ίδιος δημοσίως, στό-
χος είναι η ενδυνάμωση των κοινωνικών παρο-
χών για μια πόλη αντάξια των προσδοκιών μας.

Και η λίστα δεν σταματά εδώ. Έχει προηγηθεί 
εδώ και ένα χρόνο η λειτουργία του Κοινωνικού 
Φαρμακείου και πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε 
η απόκτηση Ασθενοφόρου για τις ανάγκες των 
δημοτών. Μάλιστα αναμένεται να αξιοποιηθεί 
πλήρως σε λίγο καιρό με την έναρξη λειτουργί-
ας των δημοτικών ιατρείων.

Μια ειδική αναφορά αξίζει και στις πολιτιστικές 
δράσεις του Δήμου. Όπως και στις γιορτές που 
πέρασαν τα παιδιά μπορούσαν εντελώς δωρεάν 
να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν. Αντί-
στοιχα η τιμολογιακή πολιτική της ΔΗΚΕΑ για τα 
καλλιτεχνικά της προγράμματα είναι ιδιαίτερα 

προσεγμένη για ομάδες ευπαθών πολιτών ή πο-
λυμελείς οικογένειες.

Η κοινωνική πολιτική κάθε δήμου μαρτυρά και 
το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για τους 
δημότες της. Με αυτό το κριτήριο ο Σπύρος 
Βρεττός και η διοίκησή του αξίζουν ένα μπράβο 
για την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημε-
ρινά, εφαρμόζοντας μία κοινωνική πολιτική με 
αποτύπωμα, μία κοινωνική πολιτική στην πράξη.

Δύο βραβεία για την Κοινωνική Ευθύνη στα 
Best City Awards 2023

Απτή απόδειξη της σημαντικής δουλειάς που 
επιτελείται στο κρίσιμο και ευαίσθητο κομμά-
τι της κοινωνικής πολιτικής αποτελούν τα δύο 
βραβεία, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο, με τα 
οποία τιμήθηκε ο Δήμος για το Κοινωνικό Φρο-
ντιστήριο και το Βαμβακάρειο ίδρυμα.

Δύο καινοτόμες και πρότυπες κοινωνικές δομές 
οι οποίες ξεχωρίζουν σε πανελλαδικό επίπεδο 
για το αξιέπαινο και αξιοπρόσεκτο έργο που πα-
ράγουν.

Στο κοινωνικό φροντιστήριο που λειτουργεί υπό 
την ομπρέλα της ΔΗΚΕΑ, παρακολουθούν μα-
θήματα 300 ωφελούμενοι μαθητές οικονομικά 
ευάλωτων οικογενειών, σε συνθήκες ίσων ευ-
καιριών με τα ιδιωτικά κέντρα μέσης εκπαίδευ-
σης.

Από την άλλη, το Βαμβακάρειο ίδρυμα το οποίο 
λειτούργησε το 2021 μετά από 9 χρόνια καθυ-
στερήσεων, είναι μια πρότυπη δομή που δύ-
σκολα θα βρεις παρόμοια σε άλλον Δήμο της 
Ελλάδας, η οποία φιλοξενεί άπορα, ορφανά και 
απροστάτευτα άτομα με ειδικές ικανότητες.

Δημοι
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Κ. Θανάση αντικειμενικά αποτελείται κεφά-
λαιο για την ιστορία των Γλυκών Νερών και 
του Δήμου Παιανίας, αφού οι πολίτες σας 
τιμούν διαχρονικά με την ψήφο τους. Πού 
οφείλεται αυτή η επιτυχία σας ;

Η εμπιστοσύνη που μου δείχνουν οι συμπολίτες 
μου είναι άκρως τιμητική για εμένα. Δεν ξέρω 
αν αποτελώ κεφάλαιο, όπως εσείς λέτε, γνωρί-
ζω όμως ότι επί χρόνια καταβάλλω κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να υπερασπιστώ τον τόπο μας 
και να προωθώ τα συμφέροντα των δημοτών 
μας . Τα Γλυκά Νερά και η Παιανία έχουν πολ-
λές δυνατότητες ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο 
ότι αυτό το έχουν αντιληφθεί χιλιάδες κάτοικοι 
που τα επέλεξαν για κατοικία τους, για να μεγα-
λώσουν τα παιδιά τους, για να ονειρευτούν το 
μέλλον τους.

Το 2019 πήρατε την απόφαση εσείς με την Δη-
μοτική σας παράταξη ΝΙΚΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ να συστρατευθείτε με τον Ισίδωρο 
Μάδη στο σχηματισμό Διοίκησης στο Δήμο. 
Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση ;

Ήταν μια συνειδητή απόφαση για το καλό του 
Δήμου Παιανίας. Υπήρχε αναγκαιότητα για απο-
τελεσματική διακυβέρνηση και διοίκηση του 
Δήμου με αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό 
οπότε εστιάσαμε με τον Ισίδωρο Μάδη σε εκείνα 
που μας ενώνουν και θέσαμε πάνω από όλα το 
καλό του δήμου μας.

Αισθάνεστε δικαιωμένος από αυτήν την από-
φαση σας;

Εκ του αποτελέσματος η απόφασή μας δικαιώ-
θηκε. Ο Δήμος Παιανίας σήμερα αλλάζει εικόνα, 
παρά τα εμπόδια που η πανδημία του Covid-19 
προκάλεσε. Αρκεί κανείς να δει τις χρηματοδο-
τήσεις που έχουν εξασφαλιστεί για να αντιλη-
φθεί πως η ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων 
οδηγεί σαφώς σε έναν καλύτερο Δήμο. Με την 
ευκαιρία όμως επιτρέψτε μου μια διευκρίνηση: 
θα πρέπει να γίνει αντιληπτό πως ο κάθε Δήμαρ-
χος, η κάθε δημοτική αρχή επιθυμεί να παρου-
σιάσει απτό έργο στον συντομότερο δυνατόν 
χρόνο. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι πάντα 
εφικτό. Οι διαδικασίες που προβλέπονται από 
τη νομοθεσία είναι χρονοβόρες. Αυτός είναι και 
ο λόγος που για την υλοποίηση ενός προγράμ-
ματος απαιτούνται δύο θητείες.

Ο Σταύρος Θανάσης σε μια συνέντευξη εφ’όλης της ύλης για την συνεργασία με τον Δήμαρχο 
Παιανίας- Γλυκών Νερών, Ισίδωρο Μάδη, τα έργα και την επόμενη μέρα στο Δήμο.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

ΣτΑύροΣ ΘΑνΑΣηΣ
Αναπληρωτής Δήμαρχος Παιανίας - Γλυκών Νερών, 
Αντιδήμαρχος Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

«Eνωμένοι, συνεχίζουμε μαζί»

Για να μπορούν οι δημότες να κρίνουν διαπιστώ-
νοντας ιδίοις όμασι το έργο που έχει γίνει.

Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 
εσείς και η παράταξη σας συνεργάζεστε 
εκλογικά με υποψήφιο Δήμαρχο Παιανίας τον 
νυν Δήμαρχο Ισίδωρο Μάδη. Τι σας οδήγησε 
σε αυτή την απόφαση ;

Ομάδα που λειτουργεί αποτελεσματικά και πα-
ράγει έργο δεν την αλλάζεις. Η συνεργασία μας 
απέφερε καρπούς για το σύνολο του Δήμου. 
Πλέον στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από 
την υπεράσπιση και την ολοκλήρωση των έρ-
γων που έχουν δρομολογηθεί και η διεκδίκηση 
νέων έργων για τον Δήμο μας. Κατά συνέπεια 
προτεραιότητά μας παραμένουν οι υποδομές, ο 
εκσυγχρονισμός και η υπεράσπιση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Για να στεφθεί με επιτυχία όμως 
η προσπάθειά μας απαιτείται μια νέα ισχυρή 
εντολή ώστε να αποφύγουμε τα προβλήματα 
του παρελθόντος . Με την ψήφο τους οι δημότες 
μας δίνουν δύναμη αλλά και μας δεσμεύουν.

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότε-
ρα έργα που γίνονται στο Δήμο Παιανίας αυτή 
την τετραετία; Ποια έργα προγραμματίζεται 
να γίνουν την επόμενη ;

Τόσο στο σύνολο του Δήμου Παιανίας όσο και 
ειδικότερα στη ΔΕ Γλυκών Νερών, τα τελευταία 
χρόνια γίνονται έργα που έπρεπε να έχουν δρο-
μολογηθεί προ πολλού. Υπήρξε κοινή απόφαση 

ότι έπρεπε να ρίξουμε βάρος στα Γλυκά Νερά 
αποκαθιστώντας μια κοινωνική αδικία. Αντιλαμ-
βάνομαι πως οι κάτοικοι δεν μπορούν να δουν 
όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει, όπως την 
καταχώρηση της πράξης εφαρμογής για την 
Βόρεια Γειτονιά. Μια εκκρεμότητα 25 ετών που 
σήμερα έχει επιλυθεί. Επιπλέον σε εξέλιξη βρί-
σκονται ταυτόχρονα δύο σημαντικά έργα: η δι-
άνοιξη των εγκεκριμένων από το Σχέδιο Πόλης 
Οδών στο Μιχούλι και το έργο αντικατάσταση 
και επέκταση του δικτύου ύδρευσης. Με την 
ολοκλήρωση του έργου μια ολόκληρη περιοχή 
μετατρέπεται σε σύγχρονη πόλη, αποκτούν αξία 
οι ιδιοκτησίες και οι κάτοικοι το περιβάλλον που 
τους αξίζει. Τις επόμενες μέρες εγκαθίσταται ο 
εργολάβος για μια νέα πλατεία στα Γλυκά Νερά, 
αφού ολοκληρώθηκε η παιδική χαρά, σε εξέλι-
ξη βρίσκονται οι διαδικασίες για το έργο οδο-
ποιίας που θα αποκαταστήσει τις φθορές που 
προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο της πόλης λόγω 
των κακοτεχνιών στο έργο της αποχέτευσης. 
Προστατεύσαμε τους κατοίκους σταματώντας 
προσωρινά την αποχέτευση και εξασφαλίζο-
ντας πως θα συνεχιστεί με άλλους όρους ώστε 
να ολοκληρωθεί το συντομότερο προς όφελος 
όλης της κοινωνίας. Δρομολογήσαμε την ανέ-
γερση ενός πολιτιστικού χώρου. Παράλληλα 
αντιμετωπίζουμε προβλήματα της καθημερινό-
τητας και παρεμβαίνουμε όπου απαιτείται. Ιδιαί-
τερη αναφορά απαιτείται για τα έργα στο κοιμη-
τήριο των Γλυκών Νερών.

Σε σύνολο Δήμου, άθλος πραγματικά είναι η δι-
άσωση και επανεκκίνηση της αποχέτευσης στη 
ΔΕ Παιανίας, η ηλεκτροκίνηση που αλλάζει τα 
δεδομένα και στις δύο ΔΕ με την λειτουργία δη-
μοτικής συγκοινωνίας, η διάσωση των ολυμπι-
ακών ακινήτων, το έργο στον ΔΑΚ Παιανίας, οι 
νέοι κοινόχρηστοι χώροι, το 5ο Δημοτικό Σχο-
λείο, το πρώτο σχολείο που χτίζεται στον τόπο 
μας μετά από δεκαετίες, και η λίστα δεν έχει 
τέλος. Το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει και 
δυστυχώς δεν είναι ορατό αλλά χάρη σε αυτό 
μπορούμε να προχωράμε με αισιοδοξία , χάρης 
σε μια ορθολογικότερη οργάνωση του Δήμου 
μας σε Διοικητικό και Οικονομικό επίπεδο.

Eνωμένοι, συνεχίζουμε μαζί με σταθερό στόχο 
την διαρκεί αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
δημοτών μας, για ένα καλύτερο αύριο.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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Κύριε Βρεττέ, ποιο είναι το δικό σας σχόλιο 
για την τραγωδία στα Τέμπη που στοίχισε τη 
ζωή σε 57 ανθρώπους; Ποιος φταίει τελικά;

Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα 
να κινούνται αμαξοστοιχίες χωρίς ηλεκτρονικό 
εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να ξέ-
ρουμε αν είναι στην άνοδο ή στην κάθοδο και 
χωρίς να υπάρχουν οι στοιχειώδης δικλείδες 
ασφαλείας για την αποφυγή συγκρούσεων. Πο-
λιτικές και διοικητικές αποτυχίες των κυβερνή-
σεων ΝΔ και Σύριζα άφησαν έκθετη για πολλά 
χρόνια τη ζωή των επιβατών στον τυχαίο παρά-
γοντα του ανθρώπινου λάθους, έως ότου αυτό 
συνέβη από τα χέρια του μοιραίου Σταθμάρχη.

Πιστεύετε ότι οι πολίτες θα έχουν ενεργή 
συμμετοχή στις επερχόμενες εκλογές ή θα 
«τιμωρήσουν» τα κόμματα; 

Η αποχή είναι ένας αργός θάνατος για τη Δη-
μοκρατία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 
Τα κόμματα δεν «τιμωρούνται» από την αποχή, 
αλλά από τη συμμετοχή που αποτυπώνει αντι-
προσωπευτικά όλες τις πολιτικές απόψεις και δι-
αθέσεις. Θεωρώ ότι εκείνοι οι πολίτες που ήταν 
παλαιότερα αποστασιοποιημένοι αλλά θα ψηφί-
ζουν στις επόμενες εκλογές, θα καταψηφίσουν 
τα κόμματα που ταυτίζονται με τη στασιμότητα.

Το ιδιαίτερα έντονο κλίμα πόλωσης ανάμεσα 
στα δύο κόμματα, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε 
ότι θα ευνοήσει το κόμμα σας; Γιατί οι πολίτες 
να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ;

Πρόκειται μια πόλωση που αφορά την απόδοση 
ευθυνών μεταξύ ΝΔ και Σύριζα για τη σημερινή 
κατάσταση της Ελλάδας. Δεν έχει να κάνει μόνο 
με την τραγωδία των Τεμπών αλλά αφορά τη 
γενική δυσαρέσκεια που επικρατεί σήμερα στη 
χώρα, την οποία ο ένας προσπαθεί να χρεώσει 
στον άλλον. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να εί-
ναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, 
αυτή την προοπτική προσφέρουμε στον λαό και 
πιστεύω ότι οι πολίτες θα μας επιλέξουν για να 
«ξεκλειδώσουν» τις δυνατότητες τους στα πλαί-
σια μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.

O Πρόεδρος του κόμματός σας μίλησε για 

συνέντέυξη

Ο Σπύρος Βρεττός, σε μία συνέντευξη εφ’όλης της ύλης στη «Φωνή» για την επόμενη 
μέρα στη πολιτική ζωή της χώρας μετά τα Τέμπη, την περιοχή που πολιτεύεται και τις 
μετεκλογικές συνεργασίες.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

ΣπύροΣ ΒρεττοΣ
Υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής  
Α’ Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής 

«Στο ελληνικό κοινοβούλιο διεκδικώ βήμα και όχι 
θέση ή πολιτική σταδιοδρομία παλαιάς κοπής»
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κυβερνήσεις συνεργασίας με γνώμονα το να 
μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Πιστεύετε ότι 
αυτή η δήλωση αφήνει περιθώρια για συναί-
νεση από την πρώτη Κυριακή των εκλογών;

Ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθα-
ρίσει ότι βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή μας 
σε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι η δύναμη 
που θα μας δώσει ο λαός για να επιβάλουμε τις 
πολιτικές μας προτεραιότητες, εκείνες ακριβώς 
που θα ενισχύσουν οι πολίτες με την ψήφο τους 
στο ΠΑΣΟΚ.

Πιστεύουμε στις κυβερνήσεις συνεργασίας 
και γι’ αυτό επιδιώκουμε τη συγκρότηση τους 
πάνω στο στέρεο έδαφος των προγραμματικών 
συγκλίσεων και όχι με γνώμονα τη νομή της 
εξουσίας ή τη βιαστική συγκόλληση κοινοβου-
λευτικών ομάδων, μόνο και μόνο για να υπάρχει 
μια κυβέρνηση στη χώρα. Σε ό,τι μας αφορά, 
επιδιώκουμε τη δημιουργία σταθερής κυβέρνη-
σης συνεργασίας από τις επερχόμενες εκλογές 
που θα διεξαχθούν με το εκλογικό σύστημα της 
απλής αναλογικής.

Είστε υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, μια 
περιοχή με ανομοιογένειες όλων των βαθμί-
δων. Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα 
που εντοπίζετε και πώς το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα 
Αλλαγής μπορεί να τα λύσει;

Η Ανατολική Αττική τα τελευταία 20 χρόνια έγινε 
αποδέκτης μια μεγάλης εσωτερικής μετακίνη-
σης πολιτών και επιχειρήσεων. Αυτό οδήγησε 
σε σημαντική αύξηση του πληθυσμού και της κι-
νητικότητας σε πόλεις και δίκτυα που δεν είχαν 
προετοιμαστεί επαρκώς για κάτι τέτοιο. Τα μέσα 
σταθερής τροχιάς (Προαστιακός) είναι ανεπαρ-
κή σε ποιότητα και εύρος, τα τοπικά οδικά δίκτυα 
είναι από τα πλέον επικίνδυνα στην Ελλάδα, οι 
δομές υγείας είναι σαφώς ελλειμματικές, η πο-
λεοδομική και χωροταξική αταξία είναι ο κανό-
νας, ενώ ακόμα και βασικές υποδομές, όπως η 

αποχέτευση, είναι ζητούμενο σε πολλές περιο-
χές που αστικοποιήθηκαν απότομα.

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν το ευρύτερο 
ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων & λυ-
μάτων που αντιμετωπίζει η περιφέρεια Αττικής, 
η συγκέντρωση της παραβατικότητας σε περιο-
χές «γκέτο», καθώς και το διάχυτο αίσθημα ανα-
σφάλειας του πολίτη απέναντι στην ανομία και 
τις φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα – «εργαλειοθήκη» 
για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Ελ-
λάδας, το οποίο εξειδικεύουμε στην Ανατολική 
Αττική και σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Έχετε μεγαλώσει και ζείτε σε ένα Δήμο, τις 
Αχαρνές, που γίνεται πολύ συχνά πρώτο θέμα 
για τους λάθος λόγους. Ποια είναι, κατά τη 
γνώμη σας, εκείνα τα σημεία που πρέπει να 
αξιοποιηθούν σε αυτό το Δήμο;

Ο Δήμος Αχαρνών ακούγεται συνήθως για τα 
φαινόμενα της εγκληματικότητας που μαστί-
ζουν συγκεκριμένες περιοχές του, περιοχές 
που έχουν αποκτήσει τα χαρακτηριστικά «γκέ-
το». Η συνεχής προβολή αυτών των θεμάτων 
από τα ΜΜΕ έχει διαμορφώσει στερεότυπα που 
αδικούν τον Δήμο στο σύνολο του, όμως κανείς 
δεν δικαιούται να βάζει αυτά τα προβλήματα 
«κάτω από το χαλί» στο όνομα του οποιουδήπο-
τε εξωραϊσμού της εικόνας μας. Το πρόβλημα 
υπάρχει, είναι σοβαρό και απαιτεί ουσιαστικότε-
ρη αντιμετώπιση τόσο από τις δημοτικές αρχές, 
όσο και από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Εμβληματική λ.χ είναι η περίπτωση του καταυ-
λισμού «Καποτά», ο οποίος 23 χρόνια μετά από 
το σεισμό που έπληξε την πόλη μας λειτουργεί 
ως ορμητήριο παράνομων δραστηριοτήτων, 
από εγκληματικά στοιχεία που χρησιμοποιούν 
τους άπορους και αναξιοπαθούντες κατοίκους 
ως ασπίδα προστασίας. Αν εκλεγώ, δεσμεύο-

μαι ότι θα αξιοποιήσω όλη τη δύναμη που δίνει 
το Σύνταγμα της χώρας μας στους βουλευτές, 
ώστε να δρομολογηθεί το κλείσιμο του καταυλι-
σμού παράλληλα με την υποστήριξη όλων όσων 
έχουν πραγματική ανάγκη.

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Δήμου είναι το 
ανεξάντλητο ανθρώπινο δυναμικό του, η ιστο-
ρική του ταυτότητα, η επαφή του με τον ορεινό 
όγκο της Πάρνηθας και η στρατηγική του θέση 
ως παραγωγικό, εμπορικό και διακομιστικό κέ-
ντρο. Στο βαθμό που θα αξιοποιηθούν αυτά τα 
πλεονεκτήματα και θα αντιμετωπιστεί το πρό-
βλημα των «γκέτο», ο Δήμος Αχαρνών μπορεί 
να γίνει μια από τις καλύτερες πόλεις της Αττι-
κής.

Γιατί οι πολίτες να σας εμπιστευτούν και να 
σας δώσουν την ευκαιρία να έχετε μία θέση 
στο ελληνικό κοινοβούλιο;

Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο διεκδικώ βήμα και 
όχι θέση ή πολιτική σταδιοδρομία παλαιάς κο-
πής. Είμαι διπλωματούχος μηχανικός Η/Υ με 
διδακτορικό στο Α.Ι (Τεχνητή Νοημοσύνη), ερ-
γάζομαι στον ιδιωτικό τομέα ως αναλυτής δεδο-
μένων και η συμμετοχή μου στην πολιτική απο-
σκοπεί στην καλλιέργεια μιας νέας πρακτικής 
για τα δημόσια πράγματα και τη δημοκρατία.

Η δημοκρατία μας δεν μπορεί να παραμένει 
εγκλωβισμένη σε λογικές ελάχιστης προσπά-
θειας ή παράκαμψης θεσμών και διαδικασιών. 
Η γενιά που ξέρει και μπορεί, οφείλει να διεκδι-
κήσει το τιμόνι της πατρίδας μας, σε κάθε πτυχή 
της πολιτικής ζωής.

Μόνο όταν πλημμυρίσουμε τη χώρα με νέες 
ιδέες και διάθεση για αλλαγή, μόνο τότε θα συ-
ναντηθούμε με το μέλλον που αξίζει να έχει η 
Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

στην παρνηθα

στην 
βαρυμπομπη

πληροφοριες: 6983 587.977

Γάμος / βάπτιςη / πάιδικές Γιορτές 
έπάΓΓέλμάτικά events
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Σε μια εποχή που το ενεργειακό κόστος και 
η ακρίβεια έχουν μετατραπεί σε κοινωνικό 

πρόβλημα, πραγματοποιήθηκε δωρεάν διανομή 
καυσόξυλων σε κάτοικους της Ανθούσας, του 
Γέρακα και της Παλλήνης. Από τα τέλη Γενάρη, 
όταν και ανακοινώθηκε η δράση που επρόκειτο 
να λάβει χώρα στο Δήμο, μέχρι και σήμερα πε-
ρισσότερα από 1.650 νοικοκυριά προμηθεύτη-
καν, δωρεάν καυσόξυλα από την Υπηρεσία Πρα-
σίνου με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. 

Προτεραιότητα δόθηκε στα ευάλωτα νοικοκυριά 
που είναι ωφελούμενοι των Κοινωνικών Δομών 
του Δήμου Παλλήνης.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 
εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγυης της Δημοτικής Αρχής, οι οποί-
ες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της. 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος, μι-
λώντας στη Φωνή για τη συγκεκριμένη δράση, 
δήλωσε τα εξής:

Ο Δήμος Παλλήνης φροντίζει τους ευάλωτους 
συνανθρώπους μας. Όπως μέσα στα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης έτσι και τώρα, σε μία τόσο 
δύσκολη συγκυρία, είμαστε έμπρακτα δίπλα 
τους. Στηρίζουμε τους κατοίκους και ειδικά τους 
πιο ευάλωτους στην αντιμετώπιση της ενεργεια-
κής κρίσης και του αυξημένου κόστους θέρμαν-
σης. Η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη και ανταποκρι-
θήκαμε σε αυτή. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους εργάστηκαν 
πολύ και οργανωμένα ώστε να εξυπηρετήσουμε 
όλους τους πολίτες.

O Δήμος Παλλήνης έμπρακτα 
δίπλα στους πολίτες!

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος

Έμπρακτη στήριξη στα νοικοκυριά του Δήμου Παλλήνης για την αντιμετώπιση  
του αυξημένου κόστους θέρμανσης λόγω της ενεργειακής κρίσης. 
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Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα πρώτα από όλα την 
τοποθέτησή σας σχετικά με την πρόσφατη 
τραγωδία στα Τέμπη. 

Οφείλουμε όλοι ως πολιτικό σύστημα μια μεγά-
λη συγγνώμη στην ελληνική κοινωνία και πάνω 
από όλα στους συγγενείς των θυμάτων, για τις 
διαχρονικές παθογένειες των ελληνικών σιδη-
ροδρόμων που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη 
τραγωδία που έχει πληγώσει όλους μας. Μαζί 
με την συγγνώμη, απαιτείται να αποδοθούν 
άμεσα, δίκαια και ονομαστικά οι ευθύνες για το 

τραγικό δυστύχημα αλλά και να εξασφαλίσουμε 
ότι δεν θα επαναληφθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Όπως 
με γενναιότητα και υπευθυνότητα τόνισε ο Πρω-
θυπουργός, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν 
πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο 
σφάλμα.

Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εθνικές 
εκλογές, στις οποίες θα διεκδικήσετε την 
ψήφο των πολιτών της Ανατολικής Αττικής. 
Γιατί τους καλείτε να σας εμπιστευτούν; 

Η επιθυμία μου να διεκδικήσω την εμπιστοσύ-
νη των συμπολιτών μου στην Ανατολική Αττική, 
αντανακλά την βαθιά πεποίθησή μου ότι αντι-
προσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από μια 
ακόμη εκλογική περιφέρεια. Πιστεύω ακρά-
δαντα ότι η Ανατολική Αττική αποτελεί ιδανικό 
πεδίο ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, προο-
πτικών και ευκαιριών για κάθε πολίτη, αγρότη, 
επαγγελματία και επιχείρηση. Είναι ένα τόπος 
πλούσιος σε δυναμισμό που μπορεί να αποτε-
λέσει δομικό πυλώνα για το νέο εξωστρεφές, 

«η κοινωνία γνωρίζει και 
αναγνωρίζει ότι αντιμετωπίσαμε 

αποτελεσματικά εξαιρετικά 
δύσκολες καταστάσεις  

και ότι η ελλάδα βρίσκεται 
σήμερα σε πολύ καλύτερη  

θέση από ό,τι ήταν  
όταν αναλάβαμε το 2019.»

Ο Στέλιος Πέτσας, μιλάει  στη «Φωνή» για την τραγωδία στα Τέμπη, τις επερχόμενες εθνικές εκλογές 
και την υποψηφιότητά του, αλλά και το έργο στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

ΣτελιοΣ πετΣΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 
«Διεκδικώ την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου 
στην Ανατολική Αττική για να πορευθούμε μαζί, 
αυτοδύναμοι, στο μέλλον που οραματιζόμαστε»
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οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης 
της χώρας μας, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη 
που έχει εμφυσήσει και τις προοπτικές που έχει 
ανοίξει για την χώρα η Κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Κέντρο επιχειρηματικής καινοτομί-
ας, έρευνας, εκπαίδευσης, γη με ισχυρό πρω-
τογενή τομέα, προορισμός σημαντικών επεν-
δύσεων από διεθνείς και εθνικούς κολοσσούς, 
πρωταγωνιστικός κόμβος για την τουριστική 
ανάπτυξη όλης της χώρας, με μοναδικό περι-
βαλλοντικό και πολιτιστικό πλούτο, η Ανατολική 
Αττική, μπορεί και πρέπει να έχει ένα ξεκάθα-
ρο και μακρόπνοο όραμα που να αποτελεί το 
πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή και 
τους κατοίκους της. Ενισχύοντας την ποιότητα 
ζωής, την ασφάλεια, την υγεία και τις κοινωνι-
κές δομές για όλους και εξασφαλίζοντας πρα-
γματικές ευκαιρίες για προκοπή και ευημερία, 
η Ανατολική Αττική αποτελεί αιχμή του δόρατος 
για το αύριο που όλοι θέλουμε. Για εμάς. Για τα 
παιδιά μας. Για τις επόμενες γενιές, ώστε όλοι, 
ανεξαιρέτως να πορευθούμε αυτοδύναμοι στο 
μέλλον που οραματιζόμαστε.

Το χαρτοφυλάκιό σας στο υπουργείο Εσωτε-
ρικών, σας φέρνει καθημερινά σε επαφή και 
με τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Ποια 
είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που κληθή-
κατε να αντιμετωπίσετε στη διάρκεια της θη-
τείας σας και ποια είναι τα έργα που θα μεί-
νουν σε αυτούς τους Δήμους; 

Για πρώτη φορά έπειτα από την πολυετή οικο-
νομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, έχου-
με στα χέρια μας δύο εμβληματικά αναπτυξια-
κά προγράμματα – το Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» και το Ταμείο Ανάκαμψης – τα οποία 
αθροίζουν πόρους πάνω από 5,5 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ και αποτελούν ένα σύγχρονο «Σχέδιο 
Μάρσαλ» για την Αυτοδιοίκηση. Δίνουμε έτσι 
την ευκαιρία στους Δήμους και τις Περιφέρειες 
να συμβάλλουν ουσιαστικά στον επαναπροσδι-
ορισμό του εθνικού παραγωγικού και αναπτυξι-
ακού μοντέλου της Ελληνικής οικονομίας, αλ-
λάζοντας παράλληλα την όψη των τοπικών κοι-
νωνιών. Η μεγάλη πρόοδος που έχει σημειωθεί, 
τόσο για την περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα, 
όσο και για την κοινωνική συνοχή την οποία η 
ανάπτυξη αυτή συνεπάγεται, αποτυπώνεται σε 
χειροπιαστά στοιχεία. Μόνο στο Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» που αποτελεί την αιχμή του 
δόρατος των χρηματοδοτικών εργαλείων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, έχουμε ήδη ενταγμέ-
να έργα ύψους περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, εκ των οποίων 2,4 δισ. ευρώ περίπου τον 
τελευταίο ενάμιση χρόνο. Από το Πρόγραμμα 
«ΦιλόΔημος ΙΙ», έχουμε ενταγμένα έργα ύψους 
1 δισ. ευρώ και έργα 492 εκατομμυρίων ευρώ 
από το Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας με χρη-
ματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Έχουμε δη-
λαδή ένα σύνολο περίπου 5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ έργων τα οποία ξεδιπλώνονται και θα 
δουν την πλήρη ανάπτυξή τους στα επόμενα 2-3 
χρόνια αλλάζοντας την όψη της Ελληνικής επι-
κράτειας προς όφελος των πολιτών. Εμείς λοι-
πόν δείχνουμε –με έργα, όχι με λόγια– ότι εν-
νοούμε αυτό που λέμε για ανάπτυξη της χώρας. 
Μια ανάπτυξη η οποία γίνεται με βιώσιμο τρόπο 

«η νέα Δημοκρατία θα είναι στις εκλογές 
πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά  

από το δεύτερο, με τον κυριάκο μητσοτάκη 
αυτοδύναμο πρωθυπουργό»

και προάγει την κοινωνική συνοχή σε κάθε γω-
νιά της Πατρίδας μας.

Ειδικότερα για τους κατοίκους της Ανατολι-
κής Αττικής, χρηματοδοτήσαμε με συνολικά 
197,8 εκατ. ευρώ τους 13 Δήμους της από το 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ενώ αξιοποιή-
σαμε συνέργειες για να διευρύνουμε περαιτέρω 
τον χρηματοδοτικό φάκελο του προγράμματος. 
Προωθήσαμε αναπτυξιακά έργα, τα οποία απα-
ντούν σε χρόνιες ανάγκες γύρω από την ύδρευ-
ση και την εξοικονόμηση ενέργειας, την αστική 
αναζωογόνηση και την βιώσιμη κινητικότητα, 
την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, 
την ψηφιακή σύγκλιση, την ηλεκτροκίνηση και 
την ανακύκλωση, την ευζωία των ζώων συντρο-
φιάς αλλά και την ενίσχυση των υπηρεσιών και 
δομών των Δήμων κάθε περιοχής. Παράλληλα, 
αξιοποιώντας τους πόρους του «Ελλάδα 2.0» 
δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο μείζον ζήτημα 
της οδικής ασφάλειας χρηματοδοτώντας έργα 
συνολικού ύψους 36,5 εκατ. ευρώ σε 13 Δή-
μους -και έπονται εντάξεις τέτοιων έργων και 
στους υπόλοιπους- με στόχο την ουσιαστική 
αντιμετώπιση μιας διαχρονικής απειλής για την 
ζωή των ανθρώπων με δραματικές επιπτώσεις 
στο σύστημα υγείας και την ελληνική οικονομία. 
Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζοντας το σημαντικό 
έργο που επιτελούν οι Δήμοι και Περιφέρειες, 
για να θωρακιστεί η ανθεκτικότητά τους απένα-
ντι στις αλλεπάλληλες, εξωγενείς κρίσεις των 
τελευταίων ετών (όπως η υγειονομική κρίση 
της πανδημίας του κορονοϊού και η εισαγόμενη 
ενεργειακή κρίση) προχωρήσαμε σε έκτακτες, 
έγκαιρες χρηματοδοτήσεις των Δήμων της Ανα-
τολικής Αττικής με συνολικά 67 εκατ. ευρώ.

Συμπερασματικά, το έργο μας για την Ανατολι-
κή Αττική, τον τόπο που ζω και αγαπώ, εμπνέ-
εται από το όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη και 
κοινωνική συνοχή, για ένα πιο φωτεινό μέλ-
λον για όλες και όλους. Εργαζόμαστε συστημα-
τικά, σε αγαστή συνεργασία με τους ανθρώπους 
που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε 
να μπορούν όλοι οι κάτοικοι της Ανατολικής Ατ-
τικής να κυνηγήσουν τους στόχους τους και να 
προκόψουν στον τόπο τους με λιγότερες κοινω-
νικές ανισότητες και με περισσότερες ευκαιρίες 
για όλες και όλους. Αλλάζουμε, λοιπόν, μαζί 
την Ανατολική Αττική!

Ποια είναι ειδικότερα τα έργα που αφορούν 
τους πολίτες στον Δήμο Αχαρνών; 

Με άξονα την ξεκάθαρη βούληση της Κυβέρ-
νησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να δοθεί προ-
τεραιότητα σε κάθε Δήμο του τόπου, χρηματο-
δοτήσαμε με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα 
έργα υποδομών που απελευθερώνουν το δυ-
ναμικό του Δήμου Αχαρνών, απαντούν σε σημα-
ντικές ανάγκες και ενισχύουν τις προοπτικές 
ανάπτυξης με 30,4 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα 
ενισχύσαμε με έκτακτες χρηματοδοτήσεις συ-
νολικού ποσού 30,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώνο-
ντας την συνολική οικονομική στήριξη στο ποσό 
των 60,9 εκατ. ευρώ.

Είμαι περήφανος που υπέγραψα την ένταξη 
ενός εμβληματικού έργου αστικής αναζωογό-
νησης που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
“Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερι-
κών. Αναφέρομαι στην ανάπλαση του Μητροπο-
λιτικού Πάρκου της Λαθέας, έκτασης 32 στρεμ-
μάτων, το οποίο συγκεντρώνει ποικίλες δρα-
στηριότητες άθλησης και πολιτισμού για τους 

συνέντέυξη



13Μάρτιος 2023

δημότες, καθώς και την κατασκευή πεζοδρόμων 
και την ανάπλαση δύο εισόδων της πόλης, των 
Λεωφόρων Δημοκρατίας και Φιλαδέλφειας. Το 
ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 12,4 
εκατ. ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο ωφε-
λούμενος πληθυσμός του έργου περιλαμβάνει 
το σύνολο των κατοίκων του Δήμου, το μέγεθος 
των οποίων αυξήθηκε σύμφωνα με την πρόσφα-
τη απογραφή και ανέρχεται πλέον σε 108.130 
κατοίκους, ενώ αφορά επίσης τους επισκέπτες 
και τους εργαζόμενους στης ευρύτερη περιοχή. 

Στο σημαντικό αυτό έργο που αλλάζει την όψη 
του Δήμου Αχαρνών, έρχεται να προστεθεί η 
υλοποίηση μιας προσωπικής μου δέσμευσης 
στο πλαίσιο του κυβερνητικού χαρτοφυλακί-
ου που μου έχει εμπιστευθεί ο Πρωθυπουρ-
γός. Αναφέρομαι στην επιχορήγηση του Δή-
μου με ποσό 2 εκατ. ευρώ, από το Πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, 
για την αποκατάσταση του Μητροπολιτικού 
Ναού του Αγίου Βλασίου με σύγχρονη αποκα-
τάσταση του περιβάλλοντα χώρου. Ένα έργο 
με σημαντικά κοινωνικά, θρησκευτικά, πολι-
τιστικά και οικονομικά οφέλη για την πόλη, το 
οποίο αγκαλιάζεται από τους πιστούς συμπο-
λίτες μας. 

Χρηματοδοτούμε επίσης την ανάπτυξη δικτύ-
ου ανακύκλωσης με 34 «έξυπνα» υπόγεια και 
υπέργεια σημεία και πολυκέντρα ανακύκλωσης 
που προστατεύουν το περιβάλλον, ομορφαί-
νουν τις γειτονιές και την καθημερινότητα των 
κατοίκων (7,7 εκατ. ευρώ), την ανακατασκευή 
και εκσυγχρονισμό του  υδρευτικού δικτύου με 
στόχο την θωράκιση της υγείας των κατοίκων, 
την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του 
περιβάλλοντος (άνω των 2 εκατ. ευρώ), καθώς 
και την αναβάθμιση της ποιότητας οδοστρω-

μάτων και εκσυγχρονισμό του αστικού εξοπλι-
σμού, των πινακίδων και της σήμανσης με άξονα 
την απόλυτη προστασία των πεζών και την ενί-
σχυση της ασφάλειας αλλά και της άνεσης των 
χρηστών του οδικού δικτύου (4 εκατ. ευρώ). 

Επιπλέον, από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ χρη-
ματοδοτήσαμε έργα προτεραιότητας του Δήμου 
Αχαρνών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την 
βελτίωση δομών και υπηρεσιών που αναβαθ-
μίζουν την καθημερινότητα κατοίκων και επι-
σκεπτών, ενισχύουν της ασφάλεια και την προ-
σβασιμότητα και προστατεύουν το περιβάλλον, 
συνολικού ύψους 4,3 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, απαντώντας στις κρίσιμες ανάγκες 
που προέκυψαν από τις πρωτόγνωρες διεθνείς 
κρίσεις των τελευταίων ετών και με σεβασμό 
στην προσπάθεια που κάνουν οι αιρετοί και τα 
στελέχη του Δήμου Αχαρνών, τον ενισχύσαμε 
με έκτακτες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 
9 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο σχετι-
κής προγραμματικής συμφωνίας, το  Υπουργείο 
Εσωτερικών συμβάλλει στην οικονομική εξυ-
γίανση του Δήμου Αχαρνών, με συνολική χρη-
ματοδότηση ύψους 21,5 εκατ. ευρώ την τριετία 
2020-2022, ενώ ακολουθούν άλλα 4,9 εκατ. 
ευρώ για το 2023. 

Συμπερασματικά, βρισκόμαστε δίπλα στον 
Δήμο και τους δημότες του. Και κάνουμε το 
καλύτερο δυνατό ώστε ο Δήμος Αχαρνών 
-ένας αρχαίος δήμος, που έχει αναπτυχθεί 
με ταχείς ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετί-
ες ενσωματώνοντας τις διάφορες τάσεις της 
κοινωνίας- να έχει ένα ακόμη πιο φωτεινό 
μέλλον.  

Τέλος,ποια είναι η άποψή σας για το ενδεχό-
μενο κυβέρνησης συνεργασίας, με δεδομένο 
ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την 

άποψη ότι δεν πιστεύει στην Απλή Αναλογι-
κή, αλλά δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο 
συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να βρεθεί 
κοινή γραμμή πλεύσης ή η αυτοδυναμία είναι 
μονόδρομος;

Κάθε ημέρα διακυβέρνησής μας δεν σταματού-
με να παράγουμε κυβερνητικό έργο και έτσι συ-
νεχίζουμε. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, εμείς 
έχουμε την πολιτική αυτοπεποίθηση να κοιτά-
ξουμε με ειλικρίνεια τους πολίτες στα μάτια. Για 
όσα δεσμευθήκαμε ενώπιον όλων των Ελληνί-
δων και όλων των Ελλήνων και για όσα πράξαμε 
για να αναβαθμίσουμε την εικόνα και τη θέση 
της Πατρίδας μας στον κόσμο. 

Προσωπικά, βλέπω αυτοδύναμη την Ελλάδα και 
ένα πιο φωτεινό μέλλον για την Πατρίδα μας την 
νέα τετραετία, έχοντας εδραία πεποίθηση ότι οι 
πολίτες θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους 
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρα-
τία -όπως σταθερά δείχνουν οι σφυγμομετρή-
σεις της κοινής γνώμης. Όπως επίσης, δεν βλέ-
πω κανένα ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνη-
σης που δεν θα περιλαμβάνει το πρώτο κόμμα. 
Και η Νέα Δημοκρατία θα είναι στις εκλογές 
πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύ-
τερο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτοδύναμο 
Πρωθυπουργό.

Σε τόσο δύσκολες στιγμές διεθνώς η «χαλαρή 
ψήφος» δεν είναι σοφή επιλογή. Η Πατρίδα πρέ-
πει να κυβερνηθεί με στιβαρότητα και αποτελε-
σματικότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη στον ελλη-
νικό λαό. Η κοινωνία γνωρίζει και αναγνωρίζει 
ότι αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά εξαιρετικά 
δύσκολες καταστάσεις και ότι η Ελλάδα βρίσκε-
ται σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν 
όταν αναλάβαμε το 2019.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Στέλιος Πέτσας με Δημάρχους  
της Ανατολικής Αττικής σε πρόσφατη ομιλία του.



14 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής συνέντέυξη

Κυρίαρχο θέμα των ημερών είναι δυστυχώς 
η πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη. Βλέπου-
με μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να εκ-
δηλώνει την αγανάκτησή του απέναντι στην 
κυβέρνηση, αλλά και απέναντι συνολικά στο 
πολιτικό σύστημα για το τραγικό συμβάν. Ποια 
είναι η δική σας θέση πάνω σε αυτό;

Πιστεύω πως σαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κρατήσαμε μια δι-
ακριτική στάση σεβόμενοι τον πόνο των ανθρώ-
πων και της χώρας όλης για τα θύματα που ήταν 
κυρίως νέοι άνθρωποι. Δεν επιχειρήσαμε να ερ-
γαλειοποιήσουμε πολιτικά την τραγωδία, όπως 
είδαμε να συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. 
Αντιθέτως η κυβέρνηση επιχειρώντας να απο-
φύγει και να συγκαλύψει τις ευθύνες της πρώτα 
προσπάθησε να ρίξει όλο το φταίξιμο στον σταθ-
μάρχη και όταν είδε ότι δεν πείθει, αλλά εξορ-
γίζει το κοινωνικό σύνολο, το γύρισε στο «όλοι 
φταίμε». Κανείς δεν αμφισβητεί πως στη χώρα 
και στο δημόσιο υπάρχουν διαχρονικές παθο-
γένειες, όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει 
άλλοθι για τη σημερινή κυβέρνηση. Όχι γιατί το 
λέμε εμείς, αλλά γιατί οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ 
είχαν προειδοποιήσει πολλάκις την κυβέρνηση 
και εκείνη αδιαφόρησε. Έχουμε να κάνουμε λοι-
πόν με προδιαγεγραμμένο έγκλημα για το οποίο 
επιχειρούν να ρίξουν τις ευθύνες αλλού. Αυτό 
είναι που έχει εξοργίσει και τον κόσμο και έχει 
ξεσπάσει αυτό το μεγάλο κίνημα που δεν είναι 
μεν κομματικό, αλλά έχει έντονο πολιτικό χα-
ρακτήρα. Οι μεγάλες μάζες που διαδηλώνουν, 
ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης, ζητούν 
δικαίωση για τους νεκρούς, ζητούν να αλλάξει 
πορεία η χώρα και να αρχίσει επιτέλους το κρά-
τος να σέβεται τις ζωές των πολιτών και ιδιαίτερα 
της νέας γενιάς. Εμείς είμαστε στους δρόμους 
μαζί με τον κόσμο που διαδηλώνει, αφουγκρα-
ζόμαστε και καταγράφουμε τα αιτήματά του και 
θα επιχειρήσουμε να τα εκφράσουμε πολιτικά. 
Αυτός άλλωστε είναι και ο πραγματικός ρόλος 
της πολιτικής, αν δεν θέλουμε οι πολίτες να μας 
γυρνούν την πλάτη. Η κυβέρνηση ωστόσο από 
τη μία ζητάει συγνώμη και από την άλλη στέλνει 

τα ΜΑΤ στους διαδηλωτές, φανερώνοντας πόσο 
υποκριτική είναι η στάση της.

Οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά και βλέ-
πουμε το κλίμα να έχει ήδη πολωθεί, ιδιαίτερα 
μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Ο Αλέξης  Τσί-
πρας ήδη ζητεί εκλογές εδώ και αρκετό διά-
στημα. Αν υποθέσουμε πως θα γινόντουσαν οι 
εκλογές την επόμενη Κυριακή πιστεύετε ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ήταν πρώτο κόμμα;

Ορθώς ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζη-
τούν εκλογές τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 
χρόνο βλέποντας τα αδιέξοδα στα οποία οδηγεί 
την κοινωνία, αλλά και την πατρίδα μας η πολι-
τική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το βλέπουμε 
αυτό σε όλους τους τομείς με αποκορύφωμα 
την απαξίωση των σιδηροδρόμων που οδήγησε 
στην πολύνεκρη τραγωδία, αλλά και με τις γενι-
κότερες πολιτικές που εφαρμόζουν και φροντί-
ζουν οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι 
φτωχοί φτωχότεροι. Πολιτικές που έχουν ευνοή-

σει το καρτέλ της ενέργειας επιτρέποντάς του να 
κερδοσκοπεί σε βάρος επιχειρήσεων και νοικο-
κυριών, πολιτικές που έχουν επιτρέψει στα fund 
να προχωρούν σε πλειστηριασμούς απειλώντας 
να αφήσουν στον δρόμο 700.000 δανειολήπτες, 
πολιτικές που φτιάχνουν «καλάθια» χωρίς να 
παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ανά-
σχεση της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Εί-
ναι λοιπόν καίριο να υπάρξει αλλαγή ρότας στη 
χώρα και να ακολουθηθεί μια άλλη πολιτική που 
θα στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και 
θα λειτουργεί υπέρ της συλλογικής ανάπτυξης 
και όχι μόνο για λίγους και εκλεκτούς. Μια τέ-
τοια πολιτική μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από μια 
προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει κορμό τον 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εκτιμώ δε πως, ιδίως τώρα, δεν έχει 
καμία σχέση με την πραγματικότητα η εικόνα με 
τις δημοσκοπήσεις που μας παρουσιάζει το μι-
ντιακό σύστημα, το οποίο σχεδόν καθ’ ολοκλη-
ρία στηρίζει την παρούσα κυβέρνηση. Πρόκειται 
για ένα φαινόμενο που έχει επισημανθεί και από 
μηχανισμούς της ΕΕ και δεν μας τιμά σαν χώρα. 
Πιστεύω λοιπόν πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όποτε γίνουν 
οι εκλογές θα είναι πρώτο κόμμα και θα λάβει 
την εντολή για την αλλαγή πορείας που έχει 
ανάγκη η κοινωνία και η χώρα.

Όσον αφορά τις παρακολουθήσεις;

Αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Δεν υπάρχει 
ευρωπαϊκή χώρα που θα ξεσπούσε ένα τέτοιο 
σκάνδαλο με παρακολουθήσεις πολιτικών αντι-
πάλων, υπουργών, στελεχών των ενόπλων δυ-
νάμεων, ακόμη και μελών της οικογένειας του 
πρωθυπουργού και η κυβέρνηση δεν θα είχε 
παραιτηθεί. Εδώ δυστυχώς είδαμε παρά τις απο-
καλύψεις να επιχειρείται μία τεράστια επιχείρη-
ση συγκάλυψης, που πλήγωσε την ίδια τη δημο-
κρατία και τη λειτουργία των θεσμών, καθώς η 
κυβέρνηση επέλεξε να μείνει γαντζωμένη στην 
εξουσία, προκειμένου να συνεχίσει να εξυπηρε-
τεί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που την 
στηρίζουν. Αυτό κάνει και τώρα αρνούμενη να 
αναλάβει τις ευθύνες της για την τραγωδία στα 

πετροΣ Φιλιππού
Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ανατολικής Αττικής 
Πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού

«η κοινωνία απαιτεί αλλαγή ρότας στη χώρα»
«Χρειάζεται μια άλλη πολιτική που θα στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και θα λειτουργεί 
υπέρ της συλλογικής ανάπτυξης και όχι μόνο για λίγους και εκλεκτούς. Μια τέτοια πολιτική  
μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από την προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ» 
λέει ο Πέτρος Φιλίππου στη «Φωνή» και αναφέρεται στις ευθύνες της κυβέρνησης,  
όχι μόνο για τα Τέμπη, αλλά για τα αδιέξοδα που έχει προκαλέσει με τις πολιτικές της στην κοινωνία 
και στη χώρα. Παράλληλα περιγράφει και τους λόγους που τον οδήγησαν να επιχειρήσει  
την μετάβαση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια
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Τέμπη και προσπαθεί να εξαντλήσει την τετραε-
τία μέχρι εκεί που δεν παίρνει με διάφορα προ-
κλητικά τεχνάσματα. Ότι όμως και να κάνει θα 
λάβει την απάντηση που της αξίζει στις κάλπες. 

Να πάμε λίγο σε εσάς τώρα. Πλέον η αυτοδι-
οίκηση είναι ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει. 
Έπειτα από πόσα χρόνια και ποια είναι η αί-
σθηση, καθώς ολοκληρώνεται αυτός ο κύ-
κλος;

Η ερώτησή σας είναι καίρια ομολογουμένως. 
Πράγματι όλη μου τη ζωή ήμουν αφοσιωμένος 
στην αυτοδιοίκηση. Με εφτά θητείες δήμαρχος 
και μία σαν Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-
τικής έχω κλείσει 32 χρόνια υπηρετώντας στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αν με ρωτήσετε τώρα τι 
ήταν για μένα η αυτοδιοίκηση. Δεν ήταν ένας 
χώρος κατάκτησης αξιώματος, για να λες ότι εί-
σαι ο δήμαρχος ή ο Αντιπεριφερειάρχης, αλλά 
ήταν μια θέση προσφοράς.

Πιστεύω πως αυτό το εισέπρατταν και οι συμπο-
λίτες μου και για τον λόγο αυτό ανανέωσαν τό-
σες φορές και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσω-
πό μου. Όλα αυτά τα χρόνια κάναμε μια τεράστια 
προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιοχής σε 
πάρα πολλούς τομείς. Στον δήμο μας όπως και 
γενικότερα στην Ανατολική Αττική έχει υπάρξει 
μία τεράστια οικιστική ανάπτυξη τα τελευταία 
30 χρόνια. Πάρα πολύς κόσμος ήρθε και εγκα-
ταστάθηκε στην περιοχή και προσπαθούσαμε 
να δημιουργήσαμε και να έχουμε τις υποδομές 
για να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων. Χα-
ρακτηριστικά να πω πως όταν πρωτοεκλέχθηκα 
στα Καλύβια το 1990 είχαμε τρία σχολεία. Το 
2014 όταν και αποφάσισα να κατέβω για Αντι-
περιφερειάρχης είχαμε 16 και δεν το αναφέρω 
αυτό ως ο πετυχημένος δήμαρχος που έφτιαξε 
τα σχολεία, αλλά ήταν μια ανάγκη για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των κατοίκων που συνέρρεαν 
στην περιοχή. Το λέω και για να καταλάβουμε 
πόσο μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού έχει γί-
νει. Εντάξαμε στο σχέδιο περιοχές, κρατήσαμε 
χαμηλό συντελεστή δόμησης, που είναι πάρα 
πολύ βασικό. Δεν επιτρέψαμε να γίνουν κτίρια 
μεγαθήρια και πολυκατοικίες, όπως έχει γίνει σε 

άλλες περιοχές. Δώσαμε μάχες για τις παραλίες 
να είναι ανοιχτές για όλους και μάλιστα αντιμε-
τώπισα διώξεις γι’ αυτό, αλλά δεν υποχώρησα 
γιατί πάντα πίστευα και πιστεύω πως το παρα-
λιακό μέτωπο είναι ένα σημείο «ανάσας» των 
κατοίκων που μένουν μέσα στο λεκανοπέδιο.

Κλείνετε αυτόν τον κύκλο στο δήμο Σαρωνι-
κού έχοντας αντιπαράθεση με την αντιπολί-
τευση, η οποία υποστηρίζει ότι ο δήμος είναι 
στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης. Τι 
απαντάτε σε αυτό;

Τέτοιου είδους θεωρίες τις διατυπώνουν αυτοί 
που δεν έχουν κάποια πρόταση για την τοπική 
κοινωνία. Τα όσα λένε για την οικονομική κα-
τάσταση του δήμου δεν έχουν καμία σχέση με 
την πραγματικότητα. Θα σας πω το εξής, ψηφί-
σαμε τον προϋπολογισμό του δήμου αφήνοντας 
ταμείο 9.700.000 ευρώ, ένα τεράστιο ποσό, με 
όλες τις υποχρεώσεις εξοφλημένες. Μάλιστα το 
καταφέραμε αυτό σε μια περίοδο που βιώσαμε 
την πανδημία, που βιώνουμε μέχρι και σήμε-
ρα την οικονομική κρίση με την εκτόξευση του 
ενεργειακού κόστους και τον πληθωρισμό και 
με τα έσοδα των δήμων να είναι περιορισμένα. 
Παρόλα αυτά καταφέραμε να κρατήσουμε τον 
Δήμο Σαρωνικού όρθιο. Είναι κρίμα αυτοί που 
θέλουν να διεκδικήσουν την δημοτική αρχή να 
μην έχουν όραμα για την περιοχή και να ποντά-
ρουν μόνο στην αρνητική προπαγάνδα. Οι πο-
λίτες περιμένουν από τους υποψήφιους δημάρ-
χους σχέδιο για το αύριο, όχι μόνο γκρίνια και 
καταγγελίες.

Ήσασταν Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-
τικής την περίοδο 2014-2019 στη θητεία της 
κυρίας Δούρου. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία;

Ως Αντιπεριφερειάρχης συνεργάστηκα και με 
τους 13 δήμους της Ανατολικής Αττικής, χωρίς 
ποτέ να κοιτάξω που βρίσκεται πολιτικά ο κάθε 
δήμαρχος. Μπορέσαμε και κάναμε πάρα πολ-
λές συνεργασίες και μελέτες για έργα υποδο-
μής. Αποχωρώντας από την Περιφέρεια είχαμε 
ενταγμένο τεχνικό πρόγραμμα για όλους τους 
δήμους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 

έργα που συζητούμε είναι ανάμεσα σε αυτά που 
υλοποιούν σήμερα οι δήμοι στην περιοχή μας. 
Δεν έχει υπάρξει τέτοιου μεγέθους πρόγραμ-
μα ξανά στην περιοχή. Μεταξύ αυτών είναι το 
αντιπλημμυρικό στις Αχαρνές που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, κονδύλι για επισκευές στα σχολεία, 
παιδικές χαρές, στην Πάρνηθα είχαμε κάνει 
προγράμματα προστασίας μετά τη φωτιά του 
2007 και άλλα πολλά.

Πώς αποφασίσατε την κάθοδο στην κεντρική 
πολιτική σκηνή. Γιατί τώρα; Τι θα μπορέσετε 
να προσφέρετε στους κατοίκους της Ανατολι-
κής Αττικής αν εκλεγείτε στη Βουλή;

Καταρχάς όλα στη ζωή έχουν ένα κύκλο, μια 
αρχή, μέση και τέλος. Έπειτα από 32 χρόνια μιας 
πετυχημένης, κατά κοινή ομολογία, πορείας 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση νομίζω ότι αυτός ο 
κύκλος ήρθε η ώρα να κλείσει. Νομίζω πως με 
τη γνώση που έχω αποκομίσει για το σύνολο της 
περιοχή μας, μπορώ να προσφέρω πολλά μέσα 
από το Κοινοβούλιο. Δεν είναι καθόλου λίγα τα 
θέματα που άπτονται της κεντρικής διοίκησης 
και δεν μπορούν να επιλυθούν από τους ΟΤΑ. 
Υπάρχουν τα χωροταξικά προβλήματα που είναι 
έντονα στην Ανατολική Αττική, οι δασικοί χάρ-
τες, το κτηματολόγιο κλπ. Υπάρχει η ανάγκη ενί-
σχυσης των δομών υγείας στην περιοχή μας, η 
ανάγκη για δημιουργία υποδομών, η βελτίωση 
των συγκοινωνιών και άλλα πολλά, για τα οποία 
τα δραστικά βήματα γίνονται από τις κυβερνή-
σεις. Υπάρχουν επίσης αναπτυξιακά θέματα και 
τα συμπεράσματα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου 
του 2018 για την Ανατολική Αττική που δυστυ-
χώς έμειναν στο συρτάρι από την παρούσα κυ-
βέρνηση. Με την εμπειρία που έχω αποκτήσει, 
με τη συνεργασία των τοπικών αρχών και με 
την εμπιστοσύνη που δείχνουν πρόσωπό μου, 
μπορούμε να προωθήσουμε λύσεις για όλα τα 
ανοιχτά ζητήματα και να πετύχουμε πολλά για 
την Ανατολική Αττική και τους κατοίκους της.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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Η ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη έβαλε ολό-
κληρη την χώρα σε βαρύ πένθος και βαθιά 

οδύνη! Πενήντα εφτά συνάνθρωποι μας, στην 
πλειονότητα τους νέοι άνθρωποι έχασαν άδικα 
και αδικαιολόγητα την ζωή τους. Ένα ταξίδι ρου-
τίνας μετατράπηκε σε εφιάλτη, αποδεκατίζοντας 
57 οικογένειες. Οι συνθήκες του δυστυχήματος 
μας άφησαν όλους άφωνους και απογοητευμέ-
νους.

Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να παρηγορήσεις 
τις οικογένειες των εκλιπόντων! Το νήμα της 
ζωής των αθώων θυμάτων κόπηκε οριστικά και 
αμετάκλητα και αυτό είναι ένα γεγονός δυστυ-
χώς μη αναστρέψιμο! 

Οι ευθύνες τόσο οι ποινικές όσο και οι πολι-
τικές είναι εξόφθαλμες τουλάχιστον για την 
συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων και των 
Ελληνίδων. Αν θα αποδοθούν στο ακέραιο μέλ-
λει να διαφανεί αν και δεν είμαστε καθόλου αι-
σιόδοξοι βάση προγενέστερων γεγονότων ότι 
τελικά θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο.

Πολλά μπορούν να ειπωθούν για τις αιτίες και 
τις ευθύνες αλλά νομίζω ότι αξίζει να επικε-
ντρωθούμε σε ότι πραγματικά θα πρέπει να αλ-

λάξουμε εις μνήμη όλων των θυμάτων, εκείνων 
των Τεμπών,  στο Μάτι άλλα και όσων χάνονται 
καθημερινά από δυστυχήματα τα οποία οφείλο-
νται άμεσα ή έμμεσα σε ελλείψεις και αστοχίες 
της δημόσιας διοίκησης, αλλά και της πολιτικής 
του κυνισμού, της γραφειοκρατίας, των πελατει-
ακών σχέσεων, της σήψης και της διαφθοράς.

Απαιτούνται λίγα λόγια και πολλές πράξεις στον 
αντίποδα όσων γίνονταν έως τώρα! Το κράτος 
χρειάζεται εκ βάθρων αποθεμελίωση όπως και 
η υφιστάμενη πολιτική λειτουργία.

Χρειαζόμαστε ανεξάρτητη Δικαιοσύνη η οποία 
θα λειτουργεί με διαφάνεια και μεγάλη ταχύ-
τητα και η οποία θα είναι υπόλογη μόνο στην 
ελληνική κοινωνία. Χρειαζόμαστε δημόσια δι-
οίκηση η οποία θα διέπεται από κρυστάλλινους 
κανόνες και η οποία θα υπηρετεί αποκλειστικά 
και μόνο τον πολίτη. Το κράτος της ασυδοσίας, 
της αυθαιρεσίας και της διαφθοράς πρέπει να 
ξεριζωθεί και όσοι παρατυπούν και παρανομούν 
να υφίστανται συντριπτικές κυρώσεις. Όλες οι 
λειτουργίες του κράτους να είναι διαφανείς, 
με ανθρωποκεντρικές διαδικασίες και αντι-
κειμενικά συστήματα λειτουργίας. Απαιτείται 
περισσότερη δημοκρατία αλά με άκαμπτους κα-

νόνες προς όλους ανεξαιρέτως, εμπεδώνοντας 
την ισότητα, την ισονομία και την ισοπολιτεία.

Κατά συνέπεια όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα 
κριθούμε και θα αξιολογηθούμε σκληρά στην 
βάση του συγκεκριμένου. Η στείρα κριτική και 
οι επικοινωνιακές κορώνες αφήνουν αδιάφο-
ρους τους πολίτες. Οι ταμπέλες,- όπως το επι-
τελικό κράτος-, πετάχτηκαν στον κάλαθο των 
αχρήστων. Οι προτάσεις πρέπει να είναι συ-
γκεκριμένες, μετρήσιμες και να δεσμεύονται 
από χρονοδιάγραμμα. Όταν επαγγέλλεται πα-
ραδείγματος χάρη η καταπολέμηση της γραφει-
οκρατίας οφείλεται να διευκρινίζεται το πού, το 
πώς και το πότε.

Οι δρόμοι της κοινωνίας   με το πολιτικό σύστημα 
εφεξής διαχωρίζονται και αποκλίνουν. Εάν δεν 
υπάρξουν ριζικές αλλαγές η απόσταση θα γίνει 
χάσμα στο οποίο θα κατακρημνισθεί δυστυχώς 
ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Ήρθε λοιπόν η 
ώρα των μεγάλων αποφάσεων και των μεγά-
λων αλλαγών, οι οποίες παρά την υπερδεκαετή 
κρίση όπου βιώσαμε δεν υλοποιήθηκαν,  οδη-
γώντας τις καταστάσεις πλέον στην κόψη του 
ξυραφιού.

προ των ευθυνών μας!
Χρήστος Ξενοκώστας
Υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής / Αν. Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 300, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ
 2102316770, 2102317653   Τεχνικό Γραφείο Καδά    f.n.kadas@gmail.com

ΚΑ∆ΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Μεγάλωσα στην Ανατολική Αττική στο 
Πανόραμα Αχαρνών μία γειτονιά, στις 
όμορφες παρυφές της Πάρνηθας, 

άναρχα δομημένη με στενούς δρόμους και πολ-
λές ελλείψεις σε υποδομές. Θα έλεγα χωρίς 
υπερβολή μία γειτονιά που στερεότυπα συνα-
ντάς σχεδόν σε όλη την Ανατολική Αττική από 
τους οικισμούς της Λαυρεωτικής και τα Μεσό-
γεια μέχρι τη Λούτσα το Γέρακα και τον Αυλώνα.

Στα χρόνια μου ως σπουδαστής για να μπορέσω 
να μεταβώ στο κέντρο ή κοντινά προάστια χρη-
σιμοποιούσα δυο και τρεις συγκοινωνίες ξοδεύ-
οντας τουλάχιστον δυόμισι με τρεις ώρες την 
ημέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα 
έχω δύο παιδιά στην εφηβεία και τα προβλήμα-
τα παραμένουν σχεδόν ίδια. Και εκείνα όπως και 
πολλά άλλα νέα παιδιά αλλά και συνταξιούχοι, 
εργαζόμενοι ξοδεύουν ώρες ατελείωτες, περι-
μένοντας στο σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας 
τη στάση Νομισματοκοπείο στη Μεσογείων, τη 
Λιοσίων όταν αναφερόμαστε στις Αχαρνές ή το 
Ζηρίνειο για όσες και όσους διαμένουν στη βο-
ρειοανατολική Αττική.

Για να μην αναφερθώ στον προαστιακό και τον 
σιδηρόδρομο είτε μένεις στα Μεσόγεια είτε 
στον Άγιο Στέφανο είτε στις Αχαρνές με την 
υποβάθμιση να κραυγάζει πολύ πριν το έγκλη-
μα στα Τέμπη.

Πέραν όμως από τις κακές συγκοινωνίες παρα-
μένει αυξημένη η εγκληματικότητα και η ανα-
σφάλεια, ελλιπές αν όχι ανύπαρκτο το αποχε-
τευτικό δίκτυο, κακή η διαχείριση των αποβλή-
των.

Η δε υποβάθμιση του δημοσίου χώρου είναι 
ορατή σε πολλές περιοχές, και το χωροταξικό 
χάος να εξακολουθεί να υποτιμά τις περιουσίες 
των κατοίκων της ανατολικής Αττικής σε πολλές 

περιπτώσεις. Σε όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν 
η κλιματική κρίση και η ενεργειακή φτώχεια που 
βρίσκει τις γειτονιές της ανατολικής Αττικής 
ελάχιστα ανθεκτικές.

Παράλληλα η ομορφιά των περιοχών μας με το 
πράσινο και τις ακτές, η τουριστική ανάπτυξη και 
οι προκλήσεις που αυτή δημιουργεί (οικονομική 
ανάπτυξη αλλά και αυξημένα ενοίκια π.χ) , καθι-
στούν την Ανατολική Αττική μία από τις περιφέ-
ρειες της χώρας που αξίζει κάποιος όχι μόνο να 
ζεί αλλά και να εργαστεί με όραμα και σχέδιο για 
τα επόμενα 10 χρόνια.

Για αυτό και δραστηριοποιούμαι πολιτικά στην 
Ανατολική Αττική ως υποψήφιος βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Η εκλογική περιφέρεια Α’ Ανατολικής Αττικής 
αποτελείται από τους εξής δήμους: Αχαρνών, 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κρω-
πίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφή-
νας-Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδος 
και Ωρωπού.

Ένα όμορφο περιβαλλοντικό μωσαϊκό με σπου-
δαία ανθρωπογεωγραφία που αξίζει καλύτερης 
εκπροσώπησης στο εθνικό κοινοβούλιο, ώστε 
να προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσματα πρόο-
δος και αναβάθμιση σε όλες τις περιοχές σε συ-
νεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση τόσο του 
πρώτου όσο και του δεύτερου βαθμού.

Μετά τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και 
τα τρία χρόνια της πανδημίας όπου η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη εκμεταλλεύτηκε με ένα μπαράζ 
υποβάθμισης του κράτους δικαίου, διασπάθι-
σης του δημόσιου χρήματος με απευθείας ανα-
θέσεις και διαφθορς, χρειάζεται άμεσα μία νέα 
οπτική με προοδευτική διακυβέρνηση για την 
Ελλάδα και ένα δεκαετές σχέδιο αναβάθμισης 

της ανατολικής Αττικής συγκεκριμένα.

Τα περιφερειακά συνέδρια που διοργάνωσε η 
πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δη αυτό στο Λαύ-
ριο για την Ανατολική Αττική, αποτελούν έναν 
κρίσιμο και χρήσιμο οδηγό για τις πραγματικές 
ανάγκες των περιοχών μας και πως μέσα από 
συγκεκριμένες εντάξεις και προωθήσεις έργων, 
νομοθετικές πρωτοβουλίες και ενισχύσεις με 
αξιοποίηση του ταμείου ανάκαμψης και ανθε-
κτικότητας μπορούν να αφήσουν ένα σημαντικό 
αποτύπωμα στην Ανατολική Αττική τα επόμενα 
χρόνια.

Αυτό το όραμα θέλω να υπηρετήσω, μετά από 
σχεδόν τριάντα χρόνια στην μάχιμη δημοσιο-
γραφία αλλά κυρίως μία δεκαετία εμπειρίας 
στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτε-
ρου βαθμού. Τις επόμενες εβδομάδες μέχρι 
τις εκλογές Θα μας δοθεί η δυνατότητα να σας 
αναπτύξω αυτό το σχέδιο περιοχή προς περιοχή 
έργο προς έργο.

Εκτιμώ παράλληλα ως απαραίτητη την ανανέω-
ση του πολιτικού προσωπικού και αυτό μπορεί 
να γίνει με τη δική σας ψήφο και συμμετοχή στις 
επερχόμενες εθνικές εκλογές. Σε αυτές μάλι-
στα τις εκλογέ1 ψηφίζουν για πρώτη φορά οι 
γεννηθείσες γεννηθέντες το 2006, ενδεικτικό 
της ανανέωσης που υπάρχει και στο εκλογικό 
σώμα που θα πρέπει να έχει απόκριση και στην 
εκπροσώπηση του.

Σας καλώ να στηρίξετε τον πιο ώριμο πλέον ΣΥ-
ΡΙΖΑ με ανανέωση, σχέδιο και απαντήσεις στα 
τοπικά προβλήματα με ειλικρίνεια, σταθερότητα 
και Δικαιοσύνη παντού.

*Ο Γιώργος Καραμέρος είναι δημοσιογράφος 
πολιτικός αναλυτής, έχει διατελέσει δημοτικός 
και περιφερειακός σύμβουλος.

με τον ΣύριΖΑ για ένα δεκαετές σχέδιο 
αναβάθμισης της Ανατολικής Αττικής
Γιώργος Καραμέρος 
Υποψήφιος βουλευτης Ανατολικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ

ΑΘΗΝΑ 
Θρακομακεδόνες Καρατάσου 9 
Τηλ.: 210 24.33.683 - 6983 207.928

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ
Μετσοβουνιοτών 5 Καλαμαριά 
Τηλ.: 2310 321.276 - 6983207928

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 
Δημοκρατίας 5 
Τηλ.:  24610 22233 – 6983 207 928
Email: kosmaskalentiriadis@gmail.com

Καλεντηριαδης Κοςμας
Πρόεδρος Greek Premium Solar Products - Ενεργειακός σύμβουλος
Συνεργάτης & Υπεύθυνος  Πωλήσεων Συνεργατών Εταιρειών
Μέλος της διοίκησης του ΕΒΕ στη θέση:  
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων
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Οι έννοιες της ειρήνης και της συνεργασίας 
σε αντίθεση με τον πόλεμο και τη σύγκρου-

ση συνδέονται με την έννοια της διπλωματί-
ας. Ωστόσο, η διπλωματία είναι ένα μέσο που 
χρησιμοποιούν τα κράτη σε μια προσπάθεια να 
προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα επηρε-
άζοντας ή πιέζοντας άλλα κράτη. Επομένως, η 
διπλωματία είναι κάτι περισσότερο από καθαρά 
τυπικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ κρατών. Κι 
αυτό αποδεικνύεται στη περίπτωση της λεγόμε-
νης διπλωματίας των σεισμών. 

Καθώς συμπληρώσαμε την πρώτη επέτειο του 
φονικού πολέμου στην Ουκρανία, η αλληλεγ-
γύη που επιδεικνύεται στην τουρκική κοινωνία 
μετά τον καταστροφικό σεισμό είναι ένα από 
τα καλύτερα παραδείγματα «διπλωματίας των 
σεισμών» στη σύγχρονη ιστορία  Η προσφορά 
ισχυρής διεθνούς βοήθειας στην Τουρκία, και 
το θετικό κλίμα κατά των επισκέψεων  ανέδει-
ξαν αυτή τη μορφή σχέσεων των κρατών μεταξύ 
τους. Η αλληλεγγύη απέναντι στις καταστροφές 
είναι μια πανανθρώπινη αξία που ξεπερνά τα 
στενά όρια των εθνικών συνόρων και αναμφί-
βολα η βοήθεια που έφτασε στην Τουρκία μετά 
τον σεισμό βοήθησε στο να ανακουφιστούν τα 
δεινά.

Στη περίπτωση των ελληνοτουρκικών σχέσε-
ων, παρατηρήσαμε μετά τις πρώτες εικόνες της 
καταστροφής και τους πρώτους αριθμούς θα-

νάτων, οι διαφορές μεταξύ των δύο εθνών να 
εξομαλύνονται. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ήταν ένας από τους πρώ-
τους διεθνείς ηγέτες που παρείχαν βοήθεια στη 
γειτονική χώρα. Επιπρόσθετα, τόσο η Κατερίνα 
Σακελαροπούλου, Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
της Ελλάδας, όσο και ο κ. Μητσοτάκης είχαν 
τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο της 
Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Έλληνες και Τούρκοι, χέρι-χέρι, παλεύουμε 
μαζί για να σώσουμε ζωές», έγραψε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στα τουρκικά 
στον λογαριασμό του στο Twitter, στον οποίο 
εξήρε επίσης τις ενέργειες των ελληνικών και 
τουρκικών ομάδων διάσωσης που ένωσαν τις 
δυνάμεις τους ενάντια στην καταστροφή που 
έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα. Από την 
πλευρά της, η Τουρκική Πρεσβεία στην Ελλάδα 
απέστειλε ευχαριστίες στον ελληνικό λαό για τη 
βοήθειά του μέσω των κοινωνικών δικτύων της.

Η Ελλάδα έστειλε ένα C-130 στην Τουρκία με 
ομάδα πυροσβεστών που ειδικεύονται στις δι-
ασώσεις μετά από σεισμούς. Η μονάδα, από τις 
πρώτες που έφτασε στην περιοχή της καταστρο-
φής, έπιασε αμέσως δουλειά, ενώ η ελληνική 
δημόσια τηλεόραση μετέδωσε εικόνες με τουρ-
κικές και ελληνικές ομάδες διάσωσης να δου-
λεύουν χέρι-χέρι για να βγάλουν ζωντανό ένα 
6χρονο κορίτσι από τα ερείπια.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα σπουδαίο επίτευγ-
μα και τρανό παράδειγμα για την συνεργασία 
των κρατών και τη ενίσχυση των καλών σχέσε-
ων τους. 

Κατά επέκταση η διπλωματία των σεισμών θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των 
εντάσεων και την ανάπτυξη διμερών σχέσεων. 
Πρέπει να επιδιωχθούν συγκεκριμένα επιτεύγ-
ματα μέσω της τρέχουσας θετικής ατμόσφαιρας 
στις σχέσεις με την Τουρκία αλλά και τα υπό-
λοιπα γειτονικά κράτη. Η  αλληλεγγύη για την 
καταστροφικές συνέπειες των σεισμών θα συ-
νεχιστεί για το διάστημα που θα χρειαστεί ώστε 
αυτές να επιλυθούν. Όμως, η διαδικασία αυτή 
θα πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι δεν μπορεί να 
επιλύσει διαρθρωτικές συγκρούσεις εθνικών 
συμφερόντων. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χω-
ρών είναι τεταμένες για περισσότερο από ένα 
χρόνο λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής της 
Τουρκίας και των παραβιάσεων του εναέριου 
χώρου. Για αυτό και χρειάζεται μια διαδικασία 
αποφασιστικών διαπραγματεύσεων.  Η Ελλάδα 
δεν θα πρέπει να αφήσει στην άκρη την ειρη-
νευτική διαδικασία.  Πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες ώστε η διπλωματία των σεισμών 
να έχει θετικό αντίκτυπο στη διαχείριση και, ει 
δυνατόν, να συμβάλει στην επίλυση αυτών των 
προβλημάτων.

η διπλωματία των σεισμών
Αντώνιος Γκούρλιας
Πολιτικός επιστήμονας, Υπ. διδάκτωρ στο ΕΚΠΑ στο τμήμα Πολιτικής επιστήμης και Δημόσιας διοίκησης. 
Ειδικεύεται στα θέματα Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και Διεθνών Σχέσεων.

Μιαούλη 70, αχαρνές (Πιςω αΠο το ΔηΜαρχέιο) 
τηλ.: 210 24.46.636

αποψη



Ο ΟΠΑΠ, η κορυφαία εταιρεία τυχερών παι-
χνιδιών στην Ελλάδα, ανανεώνει την πλατ-
φόρμα online αθλητικού στοιχήματος του 
Pamestoixima.gr, ώστε να παρέχει μια νέα 
και ελκυστική εμπειρία στους πελάτες. Η νέα 
πλατφόρμα online αθλητικού στοιχηματισμού, 
που είναι σε λειτουργία από τις 6 Μαρτίου, βα-
σίζεται σε αναβαθμισμένα front-end και back-
end περιβάλλοντα, τα οποία προσφέρουν μια 
πλήρως βελτιωμένη και ανταγωνιστική πρό-
ταση προς τον πελάτη. 

Οι online δραστηριότητες αποτελούν σημα-
ντικό μοχλό ανάπτυξης για τον ΟΠΑΠ. Στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής στρατηγικής Fast 
Forward, ο ΟΠΑΠ έχει αναπτύξει έναν «οδι-
κό χάρτη» πρωτοβουλιών για τη διαδικτυακή 
αγορά. Η αναβάθμιση του αθλητικού στοιχη-
ματισμού στο Pamestoixima.gr βρίσκεται στο 
επίκεντρο του σχεδιασμού του ΟΠΑΠ για την 
εξέλιξη των online δραστηριοτήτων του.

Έχοντας πλήρη έλεγχο σε κάθε σκέλος που 
αφορά την αλληλεπίδραση με τον πελάτη, ο 

ΟΠΑΠ προσφέρει μια εντελώς νέα εμπειρία 
στοιχηματισμού, μέσω ενός front-end περι-
βάλλοντος που έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί 
εσωτερικά, ώστε να κάνει το παιχνίδι πιο δια-
σκεδαστικό και να ανταποκρίνεται στις συνε-
χώς εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες 
των πελατών.

Επιπλέον, σε συνδυασμό με το νέο front-end 
περιβάλλον, o ΟΠΑΠ επέλεξε ως συνεργάτη 
την OpenBet, μια εκ των κορυφαίων εταιρειών 
τεχνολογίας για τον κλάδο των τυχερών παι-
χνιδιών στον κόσμο, για την παροχή ενός νέου 
back-end περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας, ο ΟΠΑΠ θα αξιοποιήσει την ανοιχτή 
«σουίτα» τεχνολογιών, trading και αθλητικού 
περιεχομένου της OpenBet, ώστε να αναπτύ-
ξει ένα online στοιχηματικό προϊόν προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες και τον σχεδιασμό του. 

Συνολικά, με την ανανέωση του αθλητικού 
στοιχηματισμού στο Pamestoixima.gr, ο 
ΟΠΑΠ παρέχει στους πελάτες μια αρκετά γρή-
γορη, σταθερή και αξιόπιστη πλατφόρμα, απλή 

και εύκολη πλοήγηση, πλούσιο και εξατομι-
κευμένο περιεχόμενο, καθώς και νέα και βελ-
τιωμένα χαρακτηριστικά, όπως ανανεωμένη 
λειτουργία bet builder, αυτόματο και μερικό 
cash out, που προσφέρουν μια ακόμα καλύτε-
ρη εμπειρία διασκέδασης.

Ο Jan Karas, ∆ιευθύνων Σύμβουλος του 
ΟΠΑΠ, σχολίασε: «Στον ΟΠΑΠ, οι πελάτες βρί-
σκονται στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητάς 
μας και επιδιώκουμε πάντα να τους προσφέ-
ρουμε ιδιαίτερα ποιοτικά, καινοτόμα και δια-
σκεδαστικά παιχνίδια. Είμαστε, λοιπόν, ιδιαί-
τερα χαρούμενοι που διαθέτουμε ένα νέο και 
αναβαθμισμένο online στοιχηματικό προϊόν. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανανεωμένη πρότα-
ση αθλητικού στοιχήματος του Pamestoixima.
gr θα οδηγήσει την εμπειρία διασκέδασης των 
πελατών σε ένα εντελώς νέο επίπεδο και θα 
συνεισφέρει σημαντικά στην εξέλιξη και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των online δραστηριοτή-
των μας».  

Ο ΟΠΑΠ ανανεώνει το Pamestoixima.gr  
και προσφέρει μια αναβαθμισμένη  
στοιχηματική εμπειρία διασκέδασης στους πελάτες 

Νέα συνεργασία με την OpenBet, κορυφαίο τεχνολογικό πάροχο  

για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών
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Χαίρετε αναγνώστες μου,
εδώ η Κουτσομπόλα σας. Τα λέμε και έντυπα 
μετά από καιρό, μετά από μία εθνική τραγωδία 
που άλλαξε τις συνιστώσες στο πολιτικό σκηνι-
κό και έφερε απανωτές εξελίξεις.
Για να ξεκαθαρίσουμε όμως κάποια πράγματα, 
κανείς δεν είπε ποτέ ότι σε αυτό το άρθρο κρί-
νουμε ουσιαστικές πολιτικές και πεπραγμένα. 
Αν ήταν να κάνει τέτοια κριτική η Κουτσομπόλα, 
μάλλον δεν θα σας άρεσε πολύ, σωστά;
Ξεκινάμε λοιπόν από την Κυριακή των εκλογών. 
Η 21η Μαΐου είναι το επικρατέστερο σενάριο για 
την διεξαγωγή του α’ γύρου των εθνικών εκλο-
γών, με τις εκλογές του Μαΐου να είναι είδηση 
από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Όπως επίσης 
είδηση είναι ότι δεν μας βλέπω για συγκυβερ-
νήσεις και θα περάσω καλοκαίρι στην Αθήνα με 
εκλογές back to back, που λέμε και στο χωριό 
μου, και δεν ξέρω πώς θα το αντέξω η Κουτσο-
μπόλα... 
Πάμε τώρα και στα της Ανατολικής Αττικής, 
όπου μπορεί να τηρείται σιγή ιχθύος αλλά εσω-
τερικές δημοσκοπήσεις γίνονται. Αυτές δίνουν 
πολύ ψηλά μια γυναικεία υποψηφιότητα από το 
κυβερνών κόμμα, αλλά και εκπλήξεις στο κόμμα 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Μάλιστα, υπάρχουν πολλοί που θέλουν τελικά 
την κα Μαρτίνου να είναι υποψήφια εκ νέου, 
για να ανεβάσει τα ποσοστά, αλλά και αυτό εί-
ναι μάλλον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, 
αφού οι αποφάσεις της έχουν ήδη παρθεί.
Στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, θέμα χρόνου 
είναι η προσθήκη του άλλοτε Καραμανλικού, 
ή και παντοτινού, Ευάγγελου Αντώναρου. Οι 
τριγμοί που έχει φέρει ανάμεσα στους υποψη-
φίους η συγκεκριμένη υποψηφιότητα, αρχίζουν 
να γίνονται ιδιαιτέρως γνωστοί...αλλά οι τριγμοί 
είναι γνωστοί στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι κωλο-
τούμπες, βλέπε υπόθεση Πολάκη.
Στα του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή είχαμε και την επί-
σημη ανακοίνωση για την κα Ναβροζίδου, με 
αιχμές βέβαια- από τα εσωτερικά- για στήριξη 
από εκείνους που την στήριξαν και στις εσωκομ-
ματικές διεργασίες του κόμματος πριν μερικούς 
μήνες. Μάζευε και ας είναι και ρώγες λέει ο σο-
φός λαός...
Στα νέα της Περιφέρειας τώρα και στην επίση-
μη-κατά το ήμισυ- υποψηφιότητα του κου Ιωα-

κειμίδη στην Περιφέρεια Αττικής. Δεν ιδρώνει 
πολύ το αυτάκι του Γιώργου Πατούλη λένε οι δι-
κές μου πληροφορίες, ο οποίος φαίνεται ότι σε 
επίπεδο Ανατολικής Αττικής τουλάχιστον, έχει 
δέσει την πρωτιά με τα κορυφαία του στελέχη 
να δίνουν και πάλι το παρών τον Οκτώβρη.
Η φήμη που κυκλοφορεί, αλλά δεν επιβεβαιώ-
νεται -τουλάχιστον προς το παρόν- από μεριά 
ΣΥΡΙΖΑ, είναι η κάθοδος της κας Αχτσιόγλου 
στην Περιφέρεια Αττικής. Πολύ δυνατή υπο-
ψηφιότητα, αλλά μάλλον πολύ μακριά από την 
πραγματικότητα. Τώρα για όσους λένε ότι θα 
ήταν και μια πρώιμη αλλαγή σκυτάλης για την 
ηγεσία του κόμματος, όταν ο κύριος Τσίπρας θα 
αποφάσιζε να φύγει, ας ρωτήσουμε καλύτερα 
τους συντρόφους...
Όσο για την υποψηφιότητα Χατζηθεοδοσίου, 
ψάχνει ακόμα την στήριξή της...
Και πάμε τώρα και στους Δήμους της Ανατολι-
κής Αττικής, που όλο και γίνονται πραγματά-
κια, που θα έλεγε και η Βάνα...
Αντιδήμαρχος...κατά φαντασίαν...
Στην Παιανία… εκεί που όλοι δηλώνουν «καλά 
παιδιά» ένας γνωστός δημοτικός σύμβουλος 
που το όνομα του κάνει ΜΠΑΜ συνεχώς συνεχί-
ζει να απειλεί και να μηνύει ακόμα και δημότες 
με την πρόφαση ότι ασχολούνται μαζί του….! Για-
τί άραγε φοβάται τόσο πολύ να μιλάνε για αυτόν; 
Φταίει το real estate, φταίει ότι δεν έχει άλλους 
συνυποψηφίους να πιει καφέ για να τους πει ότι 
θα είναι ο μέλλων αντιδήμαρχος Οικονομικών ή 
δεν πιάνουν τόπο τα όσα κάνει; Απεταξάμην!
Ακλόνητος ο Ζούτσος!
Στην Παλλήνη μαθαίνω ότι τα κουτσομπολιά 
για διαρροές από την παράταξη Ζούτσου είναι 
αποκυήματα φαντασίας και σε λίγες μέρες θα 
έχουμε επίσημες ανακοινώσεις και... φωτογρα-
φίσεις, να με θυμάστε.
Ποιο σκάνδαλο;
Στα των Σπάτων, τα σκάνδαλα είναι μόνο για να 
βγαίνουν πρωτοσέλιδα και ο κος Μάρκου συνε-
χίζει δυναμικά...
Δυσκολεύεται ο Γιάννης Καλαφατέλης;
Όσο για κάποια άλλα πρωτοσέλιδα που θέλουν 
τον Δήμαρχο Διονύσου να τα έχει βρει σκούρα, 
εγώ θα πω να θυμάστε ότι ο κος Καλαφατέλης 
δεν είναι πρωτάρης στις εκλογές!

Βγήκε λευκός καπνός στη Νέα Μάκρη;
Βρέθηκαν που λέτε 15… έριξαν ονόματα – τρία 
συγκεκριμένα- στο τραπέζι, για να βρουν το 
αντίπαλο δέος του Δημάρχου Στέργιου Τσίρκα. 
Άκαρπες οι συζητήσεις και η αναζήτηση συνε-
χίζεται…
H προσθήκη του υιού Πάντου...
Κι όμως ο Δήμαρχος Ωρωπού έκανε μια σημα-
ντική προσθήκη στο ψηφοδέλτιό του που ακού-
στηκε και έξω από τα σύνορα του Δήμου... και 
αυτή δεν είναι άλλη από τον υιό του γνωστού 
γιατρού Κων/νου Πάντου, ο οποίος μάλιστα εί-
ναι ιδιοκτήτης σε ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά 
στα Κιούρκα. Καλή επιτυχία λοιπόν!
Άλλος για Δήμαρχος στις Αχαρνές;
Νομίζατε ότι θα σας αφήσω χωρίς Aχαρνές; 
Πάλι καλά που υπάρχουν να λέμε οι Αχαρνές 
και κινούνται λίγο τα πράγματα στα κουτσομπο-
λιά... Ανακοινώσεις, βίντεο, αλλά υποψηφίους 
δεν είδαμε...Να μου πεις γιατί βιάζομαι αναγνώ-
στη μου, μήπως θα τερματίσουν όλοι και πρέπει 
να βιαστούν να εκθέσουν ανθρώπους; Nα μην 
βιαστούν λέω εγώ σαν κάποιους άλλους γιατί 
υπάρχει και η Δικαιοσύνη που έρχεται και ανα-
τρέπει λίγο τους υποψηφίους... Α ναι τώρα θυ-
μήθηκα, είναι που άλλοι κάνουν λάθη και άλλοι 
είναι αγνοί και αμόλυντοι.
Βρε παιδιά τώρα που λέμε για υποψηφιότητες, 
δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο που η πρώ-
τη Κουτσομπόλα που τις σχολιάζει είμαι εγώ; 
Xμμμ...μπορεί να είμαι ξανθούλα, αλλά δεν εί-
μαι και χαζή, σωστά καλές μου;
Kαι πριν κλείσω με τα quiz μου, πάμε να κάνου-
με ένα μάθημα σήμερα για να γνωρίζουμε όλοι 
μερικά πράγματα.
Όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να 
εκφράζονται ελεύθερα, έτσι το έχει και μία Κου-
τσομπόλα. Και όπως όλοι μπορούν να γράφουν 
αυτό που θέλουν, και φυσικά να κριθούν για 
αυτό, έτσι μπορεί και μία Κουτσομπόλα. Μόνο 
που υπάρχουν και Κουτσομπόλες που δεν εκ-
βιάζονται, δεν φιμώνονται και δεν αναιρούν τα 
γραπτά τους. Αυτά και όποιος κατάλαβε, κατά-
λαβε.

Mέχρι την επόμενη φορά, 
σας φιλώ, 

Η Κουτσομπόλα σας!

τΑ πΑρΑ-Φώνη-μΑτΑ: 
Οι εκλογές του Μαΐου, οι Δήμοι και μερικά μαθήματα 

 Πίσω από την υποψηφιότητα ενός φέρελπιδος 
Δημάρχου της Ανατολικής Αττικής, κρύβονται  

δύο υποψήφιοι βουλευτές. Θα μπορούσαν  
να είναι ακόμα σύντροφοι, αλλά ο ένας ήθελε  

πολύ την εξουσία.

 Θα είμαστε μαζί και την επόμενη φορά είπε, 
αλλά δεν διευκρίνισε το πού... Μήπως είναι ήδη 

ειλημμένες οι αποφάσεις για το μετά;

 Aπειλείται ο πρώτος του  ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βρες 
ποιος είναι δεύτερος...

 Βρε δεν χαλάνε οι φιλίες για μια μοιρασιά... 
Πόσο μάλλον οι αλλαγές για το καλό του τόπου...

 Ποιος λέει ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές  
αλλά όλο κλείνει το μάτι στους απέναντι;

 Και να βγει πρώτος την πρώτη Κυριακή,  
θα τον μαυρίσουν στην δεύτερη... για ποιον 

Δήμαρχο χτυπά η καμπάνα;

 Σε ποιο Δήμο της Ανατολικής Αττικής,  
το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο θύμισε Σικάγο;

πολιτικη





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

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

ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
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

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25 - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΜΕΝΙΔΙ
ΤΗΛEΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 

210 24.60.281 – 210 24.03.666 
ΚΙΝΗΤΟ: 

6972 023.321 - 6945 976.320 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 

210 24.67.649



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 ΙΔΡΥΣΕΩΣ 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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 
ΣΠΥΡΟΣ ΝΤ. ΓΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25 - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΜΕΝΙΔΙ
ΤΗΛEΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 

210 24.60.281 – 210 24.03.666 
ΚΙΝΗΤΟ: 

6972 023.321 - 6945 976.320 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 

210 24.67.649




