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Η αποκάλυψη της χρυσής 
Ολυμπιονίκη, Σοφίας 

Μπεκατώρου, άνοιξε τον 
ασκό του Αιόλου για πολλές 
αποκαλύψεις το τελευταίο 
διάστημα τόσο στο χώρο του 
αθλητισμού, όσο και στον 
καλλιτεχνικό. Δεν έχει ση-
μασία αν μιλάμε για βιασμό, 

για λεκτική, σωματική ή ψυχολογική βία. Δεν 
έχει καν σημασία αν μιλάμε για την τερατώδη 
πράξη της παιδεραστίας. Είναι όλα εγκλήματα. 
Και όλες αυτές οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες, 
οι οποίοι έκαναν επώνυμες καταγγελίες, είναι 
θύματα. Και αυτό είναι γεγονός που δεν επιδέ-
χεται αμφισβήτηση, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Τις τελευταίες μέρες λοιπόν, μετά την πληθώρα 
αποκαλύψεων, έχει εμφανιστεί και ένα νέο είδος 
κριτικής απέναντι σε αυτά τα θύματα. Η κριτική 
των μικρόψυχων ανθρώπων που σχολιάζουν με 
περίσσια ευκολία τα τόσο λεπτά αυτά θέματα, με 
σχόλια που μπορούν να χαρακτηριστούν από 
άστοχα (αν μπορεί κάποιος να τα χαρακτηρίσει 
έτσι), μέχρι μικροπρεπή και κακεντρεχή (αυτό 
που δηλαδή πραγματικά είναι).

Γιατί τώρα, γιατί δεν μίλησαν τότε;

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι μόνο 
μία: 

Γιατί έτσι θέλουν και δεν θα μας ρωτήσουν.

Καμία Σοφία, καμία 11χρονη κοπέλα, καμία Ζέτα, 
καμία Κατερίνα, καμία Αγγελική, καμία Τζένη, 
κανένα αγόρι δεν ήθελαν και δεν προκάλεσαν 
αυτό που τους συνέβη. Κανένας εργοδότης, 
κανένας παράγοντας, κανένας προπονητής δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να επιβάλλει, επειδή έτσι 
θέλει, επειδή θέλει να ικανοποιήσει το οποιοδή-
ποτε πάθος του, καμία πράξη στην οποία δεν συ-
ναινεί ο οποιοσδήποτε βρίσκεται απέναντί του.

Και όχι δεν πέσαμε από τα σύννεφα με αυτές τις 

αποκαλύψεις και αυτό δεν έχει να κάνει με τα 
ονόματα που έγιναν γνωστά μετά τις καταγγελί-
ες. Αφορά ίσως ένα βαθύτερο και πιο συστημικό 
κομμάτι της κοινωνίας που ζούμε. Της κοινωνίας 
που ξέρει να κρύβει με περίτεχνο τρόπο, κάτω 
από το χαλάκι, τα μεγάλα εγκλήματα που συντε-
λούνται ακόμα και στην διπλανή πόρτα, επειδή 
απλά δεν έχουν χτυπήσει ακόμα την δική μας.

Για να μην υπάρξει καμία άλλη Σοφία και κανέ-
να άλλο θύμα που θα θάψει μέσα του, για τόσα 
χρόνια, κάτι αντίστοιχο, ο μόνος τρόπος είναι 
να αλλάξουμε αυτήν την κοινωνία. Και μπορεί ο 
τρόπος της αλλαγής να μην είναι μόνο ένα ακό-
μα κίνημα #metoo στην χώρα μας, είναι όμως η 
αρχή. Όσο κανείς δεν μιλάει, προστατεύει τους 
θύτες αυτών των πράξεων και τα εν δυνάμει θύ-
ματά τους, θα είναι κάπου εκεί έξω. Μπορεί να 
είμαι εγώ, μπορεί να είσαι εσύ…

Το πιο σπουδαίο, θεωρώ, που μπορούν πλέον 
να σου παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, είναι να διαβάζεις κείμενα από ανθρώ-
πους που δεν γνωρίζεις προσωπικά, αλλά 
σε «αγγίζουν» τόσο μα τόσο πολύ αυτά που 
δημοσιεύουν. Το παρακάτω κείμενο είναι ένα 
τέτοιου είδους κείμενο.

«Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι γυναίκα. Δεν ξέρω 
πώς είναι να περπατάς και να φοβάσαι, αλλά 
έχω δει γυναίκα να φωνάζει από τρόμο μόνο και 
μόνο επειδή βράδυ, πέρασα από δίπλα της περ-
πατώντας. 

Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι γυναίκα. Δεν ξέρω 
πώς είναι να σε πιέζει κάποιος να του κάνεις 
στοματικό έρωτα ενώ εσύ δεν θες αλλά το ξέρει 
η γυναίκα που μου είπε ότι της συνέβη.

Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι κορίτσι. Δεν ξέρω 
πώς είναι να έρχεται σπίτι σου καθηγητής για 
ιδιαίτερα και να σου βάζει χέρι και εσύ να μην το 
λες στους γονείς σου, να φοβάσαι την αντίδρα-
σή τους και να υφίστασαι την κακοποίηση ξανά 

και ξανά. Αλλά το ξέρει η γυναίκα που μου είπε 
ότι της συνέβαινε.

Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι γυναίκα. Να σου 
στέλνουν άγνωστοι χωρίς εσύ να το έχεις ζη-
τήσει γυμνές τους φωτογραφίες, να επιμένουν 
μεθυσμένοι να σου μιλάνε ενώ εσύ δεν θες και 
το δείχνεις, να σε ακουμπάνε ενώ δεν θες, να 
προσπαθούν να σε φιλήσουν ενώ δεν θες, να 
προσπαθούν να μπουν μέσα σου ενώ δεν θες, 
να μπαίνουν μέσα σου ενώ δεν θες, να σου βιά-
ζουν το σώμα, την ψυχή και το μυαλό και μετά 
να σε αφήνουν διαλυμένη σε μια κοινωνία που 
ξέρεις πως αν μιλήσεις το πιθανότερο είναι να 
βρεις τον μπελά σου. Δεν ξέρω πώς είναι να τα 
ζεις όλα αυτά αλλά το ξέρουν τόσες πολλές γυ-
ναίκες και το ξέρουν γιατί εμείς, οι άντρες, τις 
έχουμε κάνει να το ξέρουν.

Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι γυναίκα αλλά αυτή 
τη φορά θα κάτσω και θα τις ακούσω όλες, με 
σκυμμένο το κεφάλι και με ντροπή για το φύλο 
μου. Δεν θα πω κανένα «ναι αλλά», ούτε ότι δεν 
είμαστε όλοι ίδιοι. Θα ακούσω και θα προσπα-
θήσω να γίνω και εγώ καλύτερος. Θα ακούσω 
και θα μιλήσω στους γιους μου και στους φίλους 
μου που λένε «ναι αλλά». 

Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι γυναίκα αλλά όσο 
περισσότερο προσπαθώ να καταλάβω τόσο 
περισσότερο ντρέπομαι και τόσο περισσότερο 
σέβομαι. Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι γυναίκα 
αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το μόνο που 
έχει σημασία είναι να ξέρουν πως θα τις ακού-
σουμε, θα σκύψουμε το κεφάλι και θα είμαστε 
μαζί τους. Μιλήστε, καταγγείλετε. Θα είμαστε 
μαζί σας, όλο και περισσότεροι, μέχρι ο φό-
βος να φύγει από εσάς και να πάει στο μυαλό 
οποιουδήποτε σκέφτεται να πράξει οτιδήποτε 
εσείς δεν θέλετε να κάνει πάνω σας.»

Του Ανδρέα Λουκάκου 
(Δημοσίευση μετά από άδεια)

Γιατί τώρα; Γιατί έτσι θέλουν 
και δεν θα μας ρωτήσουν
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Της Άρτεμις Γκούρλια



Quality shopping!
www.psonizo.gr  

Psonizo.gr  

210 2015901 



4 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής

Το νέο εκλογικό νομοσχέδιο για τις αυτο-
διοικητικές εκλογές που έχει ως στόχο 

την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας 
των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας 
παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο της 
Πέμπτης 28 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Μάκης Βορίδης και ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες  
του νέου εκλογικού νόμου:
• Κατάργηση της απλής αναλογικής

•  Επαναφορά της 5ετούς θητείας για τους 
Δημάρχους και Περιφερειάρχες πουθα 
εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023

• Κατάργηση του ποσοστού άνω του 50% που 
απαιτείται για την εκλογή δημάρχων και 
περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο και 
εκλογή από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 
43%, ενώ συζητιέται και το ενδεχόμενο 
να υπάρχει μια διακριτή διαφορά από τον 

δεύτερο, της τάξεως του 5%.

• Θέσπιση πλαφόν 3% για την είσοδο στα 
δημοτικά συμβούλια

• Κατάργηση της τέταρτης κάλπης για 
τους διαμερισματικούς και κοινοτικούς 
συμβούλους.

• Επαναφορά της ορολογίας «κοινότητας» σε 
«δημοτική κοινότητα» ώστε να μην υπάρχει 
καμία σύγχυση με την προ του «Καποδίστρια» 
διοικητική διαίρεση της χώρας.

• Μείωση του αριθμού των δημοτικών 
συμβούλων, ειδικά στους μεγαλύτερους 
δήμους.

• Ο νικητής συνδυασμός θα καταλαμβάνει 
τα 3/5 των εδρών, καθώς η κατανομή των 
δημοτικών συμβούλων δεν θα γίνεται στον 
πρώτο γύρο, αλλά μετά και το πέρας του 
δεύτερου γύρου. Σε περίπτωση που αυτός 
συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 60%, θα 
εφαρμόζεται η απλή αναλογική.

• Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 30η 
Ιουνίου για την κατάρτιση των συνδυασμών 
ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των 
εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαίρως 
στο εκλογικό σώμα γνωστοί οι υποψήφιοι.

Το νέο εκλογικό νομοσχέδιο αποτελεί προεκλο-
γική δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, καθώς ο νόμος «Κλεισθένη» που 
πέρασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επέφερε μια 
χαώδη κατάσταση στην αυτοδιοίκηση, με τον 
πρώην υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να κάνει 
επιπλέον μεταρρυθμίσεις, για να μπορέσουν 
τόσο τα δημοτικά, όσο και τα περιφερειακά συμ-
βούλια της χώρας να λειτουργήσουν. Ο νέος 
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, αλλά 
και ο Αναπληρωτής υπουργός, Στέλιος Πέτσας, 
έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την ΚΕΔΕ, αλλά 
και την Ένωση Περιφερειών, παρουσιάζοντας το 
νέο εκλογικό νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να 
πάει στη Βουλή στα μέσα του Φεβρουαρίου και 
θα ενισχύσει την κυβερνησιμότητα των Δήμων 
και των Περιφερειών της χώρας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο νέος εκλογικός νόμος για 
την Αυτοδιοίκηση

Η πρόσφατη αντικατάσταση Λοβέρδου 
από το δίδυμο Σκανδαλίδη – Κατρίνη 

στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ήταν 
όπως φαίνεται η αρχή για μια έντονη περίο-
δο στο εσωτερικό του ΚΙΝΑΛ με «προεκλο-
γικό» άρωμα, παρά την πανδημία που κρα-
τάει, προς το παρόν, χαμηλά τους τόνους, 
για την κούρσα της διαδοχής.

Το κομματικό«διαζύγιο» Γεννηματά και Λοβέρ-
δου δεν ξάφνιασε κανέναν, καθώς ο κ. Λοβέρ-
δος έχει ήδη δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του 
να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, στο 
επικείμενο εσωκομματικό συνέδριο. Υπάρχουν 
βέβαια και εκείνοι που υποστηρίζουν πως η 
κίνηση της Φώφης Γεννηματά, είναι μια κίνη-
ση που «κλείνει» το μάτι στον Σύριζα, καθώς 
η καθαίρεση του Ανδρέα Λοβέρδου, που είναι 
ανοιχτά πολέμιος του Σύριζα μετά την υπόθε-
ση Novartis, ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με το 
κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Ποιοι διεκδικούν την επόμενη 
μέρα στο ΚΙΝΑΛ
Δεδομένο θεωρείται ότι την ηγεσία του κόμμα-

τος θα διεκδικήσουν πέραν του Ανδρέα Λοβέρ-
δου και ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλά-
κης, ο οποίος διαθέτει έναν ισχυρό εσωτερικό 
μηχανισμό, ενώ παραμένει στο τραπέζι των σε-
ναρίων και το όνομα του Παύλου Γερουλάνου, 
που ακούγεται έντονα και για συζητήσεις με 
τον Σύριζα. Ακόμη ένα όνομα που έχει ακου-
στεί ότι επιθυμεί να διεκδικήσει την ηγεσία του 
ΚΙΝΑΛ, είναι αυτό του νέου κοινοβουλευτικού 
εκπροσώπου, Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος θα 
φανεί αν θα επανεξετάσει την αρχική του βού-
ληση, μετά την τοποθέτησή του στη συγκεκρι-
μένη θέση. Κίνηση ματ, όπως χαρακτηρίζουν 
πολλοί μέσα στο εσωτερικό του ΚΙΝΑΛ, την 
κίνηση της Φώφης Γεννηματά, προκειμένου 
να «αποφύγει» έναν ακόμη αντίπαλο. Τέλος, 
το όνομα του Χάρη Καστανίδη, υπάρχει για μια 
ακόμη φορά στις φημολογούμενες εσωκομμα-
τικές υποψηφιότητες.

Ο χρόνος διεξαγωγής  
των εσωκομματικών εκλογών
Αν και όλα δείχνουν ότι η διεξαγωγή της εσω-
κομματικής διαδικασίας για την διαδοχή της 
ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ τοποθετείται στα τέλη του 

χρόνου, λόγω της πανδημίας, δεν είναι εκτός 
πραγματικότητας η σκέψη πως αν οι εθνικές 
εκλογές γίνουν το φετινό καλοκαίρι- πιθανό 
σενάριο- τότε η κ. Γεννηματά θα αναγκαστεί να 
κινήσει τις διαδικασίες πιο γρήγορα. Παρόλα 
αυτά, ο Γραμματέας του ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χρι-
στοδουλάκης στην αποκλειστική συνέντευξη 
που είχε παραχωρήσει πριν λίγο διάστημα στο 
efoni.gr είχε δηλώσει τα εξής για το επικείμενο 
εσωκομματικό συνέδριο του κόμματος :

«Πιστεύω πραγματικά πως, όταν δίπλα μας, οι 
συμπολίτες μας δίνουν καθημερινά τη μάχη 
της ανθρώπινης ζωής, δεν αφορούν κανέναν 
διαδικασίες που, έτσι κι αλλιώς, δεν είναι της 
παρούσης. Μέχρι τη διενέργεια τους, όπως και 
όταν προβλέπει το καταστατικό μας, οφείλου-
με όλοι μας να δώσουμε τη μάχη δίπλα στους 
συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Να 
δυναμώσουμε τη φωνή μας, να κάνουμε την 
παράταξη ξανά χρήσιμη και πρωταγωνιστική. 
Όλα τα υπόλοιπα στην ώρα τους και πάντα με 
γνώμονα την ανάγκη της κοινωνίας να καλυ-
φθεί αποτελεσματικά το πολιτικό κενό που δη-
μιουργήθηκε από την κρίση στην δημοκρατική 
παράταξη την τελευταία δεκαετία.»

Οι εσωτερικές αλλαγές με «προεκλογικό» 
άρωμα για την κούρσα της διαδοχής στο ΚΙΝΑΛ 



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

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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Η «Φωνή της Ανατολικής Αττικής» αναδει-
κνύει τις προσπάθειες κάθε δήμου της 

Ανατολικής Αττικής για το ζήτημα των αδέ-
σποτων ζώων. Σε αυτό το τεύχος μιλήσαμε 
με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών 
του δήμου Παιανίας, Γιάννη Σαμωνά – Ξύκη, 
ο οποίος έχει αναλάβει και τη διαχείριση του 
συγκεκριμένου ζητήματος.

Εντελώς διαφορετική, σε σύγκριση με το πρό-
σφατο παρελθόν, είναι η εικόνα διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων στον Δήμο Παιανίας. Μετά 
την αλλαγή της διοίκησης τον Σεπτέμβριο του 
2019 και την ανάληψη των συγκεκριμένων κα-
θηκόντων από τον αντιδήμαρχο Γιάννη Σαμωνά 
– Ξύκη, έχουν διορθωθεί τα κακώς κείμενα και 
τα αδέσποτα έχουν βρει τον δικό τους προστάτη.

Χαρακτηριστικό της δουλειάς που έχει γίνει 
τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό 
είναι το γεγονός πως ο δήμος για πρώτη φορά 
εντάχθηκε σε εκείνους που χρηματοδοτούνται 
για τις δράσεις τους. Από την ανάληψη της διοί-
κησης, έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 
ώστε να συγκροτηθούν οι κατά το νόμο υπο-
χρεωτικές επιτροπές αλλά και να καλυφθούν τα 
κενά που υπήρχαν λόγω αμέλειας.

Την ίδια ώρα περίπου 70 είναι οι αδέσποτοι σκύ-

λοι που γνώρισαν τη θαλπωρή και την αγάπη. 
Πρόκειται για τους σκύλους που υιοθετήθηκαν 
μέσα από το πρόγραμμα του Δήμου Παιανίας σε 
συνεργασία με την Ελληνική Φιλοζωική Εται-
ρεία.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις στειρώσεις 
(τόσο σε σκύλους όσο και σε γάτες) ώστε να 
μειωθούν τα αδέσποτα αλλά και στους εμβολια-
σμούς με το κόστος τον πρώτο χρόνο να αγγίζει 
τις 50.000 ευρώ ενώ ο Δήμος Παιανίας εξασφά-
λισε και δωρεά 2.061,00 ευρώ από την εταιρεία 
KAFEA TERRA ΑΕΒΕ προς την Ελληνική Φιλο-
ζωική Εταιρεία για την ενίσχυση του προγράμ-
ματος.

Περίπου σε 300 ανέρχονται τα ζώα που έχουν 
επωφεληθεί του προγράμματος.

Πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές σημάνσεις, 
στειρώσεις (έγιναν 133 μόνο το πρώτο έτος), εμ-
βολιασμοί αλλά και εξετάσεις. Ο δήμος δρα και 
προληπτικά με έσω και έξω αποπαρασιτώσεις.

Ο δήμος προχώρησε και στην τοποθέτηση 20 
ταϊστρών και αντίστοιχων ποτίστρων για την κά-
λυψη των αναγκών των ζώων, μια κίνηση που 
αντί να επικροτηθεί και να προστατευθεί

βρέθηκε στο στόχαστρο αγνώστων οι οποίοι κα-
τέστρεψαν ή ακόμα και αφαίρεσαν κάποιες από 
αυτές. Παρά τα προβλήματα, η χορήγηση τρο-
φής και νερού στα αδέσποτα γίνεται απρόσκο-
πτα με την βοήθεια των εθελοντών.

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί και στην ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών με την διανομή σχετικού 
φυλλαδίου ενώ η νέα δημοτική αρχή ευθύς εξ’ 
αρχής κινήθηκε για την συμμετοχή του δήμου 
στο Διαδημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 
του ΣΒΑΠ στη θέση Βαρδελόπορτα του Δήμου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Ο Γιάννης Σαμωνάς - Ξύκης  
επεσήμανε τα εξής:
«Στην όλη προσπάθεια προστασίας και δια-
χείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
ήταν και είναι καθοριστική η συμμετοχή εθε-
λοντών οι οποίοι μας βοηθούν τόσο σε ό,τι 
αφορά την σίτιση των αδέσποτων ζώων όσο 
και στην περισυλλογή, μεταφορά κ.λπ. περι-
στατικών ζώων που χρειάζονται άμεσα κτηνι-
ατρικές υπηρεσίες».

Όσον αφορά το προσωπικό του στοίχημα, ση-
μείωσε πως, «Δεν μπορεί να είναι άλλο από 
τον περιορισμό στο ελάχιστο των αδέσποτων. 
Τα οποία όμως μέχρι να βρουν σπίτι να απο-
λαμβάνουν περίθαλψης και φροντίδας».

Γιαννης ςαμώνας – Ξύκης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Παιανίας
«Τα αδέσποτα στο δήμο Παιανίας είναι 
ένα προσωπικό μου στοίχημα»



Συστήματα σκίασης  
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων

Τέντες • Ομπρέλες • Ειδικές κατασκευές

Αγ. Τριάδος 30, Αχαρναί 

210 24.44.691

6932 489.204

krsolarshadessystem@gmail.com

KR Solar Shades System

www.kr-systems.gr 
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Ο Πέτρος Βαρελάς, επικεφαλής της πα-
ράταξης «Αχαρνές Ξανά», σχολιάζει το 

σκληρό lockdown που επιβλήθηκε στο δήμο 
Αχαρνών, την πολυσυζητημένη σύμπραξη και 
όσα έχουν συμβεί, καθώς και την στάση που ο 
ίδιος τηρεί ασκώντας αντιπολίτευση.

Κύριε Βαρελά, πώς σχολιάζετε το σκληρό 
lockdown στο οποίο έχει επιβληθεί ο δήμος 
Αχαρνών τις τελευταίες εβδομάδες; Ακολου-
θείτε κοινή γραμμή με τη διοίκηση, όσον αφο-
ρά το θέμα του lockdown στον δήμο;

Κυρία Γκούρλια, είναι γεγονός πως οι κάτοικοι 
των Αχαρνών, βιώνουν, μια πολύ δύσκολη κα-
τάσταση. Δυστυχώς. Το σκληρό lockdown που 
έχει επιβληθεί στον τόπο μας από τις 16 Ιανου-
αρίου είναι, για όλους μας ιδιαίτερα οδυνηρό, 
διότι εκτός από τις επιβαρυμένες επιδημιολογι-
κές συνθήκες, που το κατέστησαν αναγκαίο και 
είναι υπεράνω όλων, αφού αφορούν τις ζωές 
των συμπολιτών μας, υπάρχουν και δεκάδες 
επιχειρήσεις της περιοχής που αδυνατούν να 
αντεπεξέλθουν στις δύσκολες καταστάσεις που 
έχει επιφέρει η πανδημία. Οι δημότες γίνονται 
θεατές της άσκησης μικροπολιτικών πράξε-
ων, με ανακοινώσεις και διαγγέλματα κατά της 
Πολιτείας, χωρίς να λαμβάνουν τις απαντήσεις 
που επιζητούν εδώ και τόσες μέρες, ενώ στο 
τελευταίο δημοτικό συμβούλιο πριν την επιβολή 
του σκληρού lockdown, η δημοτική Αρχή επιβε-
βαίωνε πως δεν υπάρχει ο φόβος της επιβολής 
επιπλέον περιοριστικών μέτρων. Δεν είμαστε 
οι αρμόδιοι να επικρίνουμε τις αποφάσεις της 
Πολιτείας, είμαστε όμως κάτοικοι των Αχαρνών 
και μάλιστα ως εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι 
από μία μεγάλη μερίδα δημοτών, οφείλουμε να 
ρωτήσουμε την δημοτική Αρχή, γιατί έπρεπε να 
φτάσουμε σε αυτό το σημείο και γιατί δεν έγιναν 
κινήσεις πιο νωρίς για να αποφευχθεί το ενδε-
χόμενο του lockdown. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο 
σκέλος της ερώτησής σας, από την πρώτη φάση 
της πανδημίας, την περασμένη Άνοιξη, τοποθε-
τηθήκαμε δημόσια και εκφράσαμε την θέλησή 
μας να είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια της 
διοίκησης να αντεπεξέλθει στις πρωτόγνωρες 
συνθήκες, τις οποίες όλοι κληθήκαμε να αντι-
μετωπίσουμε. Παρόλα αυτά, αρκετά ετεροχρο-
νισμένα, ο Δήμαρχος της πόλης κοινοποίησε 
μόλις πριν λίγες μέρες στο δημοτικό συμβούλιο 
της 26ης Ιανουαρίου, τις κινήσεις στις οποίες 
ισχυρίζεται ότι προέβη, για να αποφύγει να μπει 
ο δήμος Αχαρνών σε καθεστώς επιβολής επι-
πλέον περιοριστικών μέτρων. Εμείς, σαν παρά-
ταξη, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα με την σοβα-
ρότητα που του αρμόζει και όπως τονίσαμε και 
στην ανακοίνωση που εκδώσαμε μετά το τελευ-

ταίο δημοτικό συμβούλιο, χαιρετίζουμε τις νέες

αποφάσεις που λαμβάνει ο δήμος, προκειμένου 
να καταφέρουμε να στηρίξουμε τους δημότες, 
όσο πιο έμπρακτα μπορούμε. Σε ένα τόσο σο-
βαρό ζήτημα, που η δημοτική Αρχή απέδειξε ότι 
αστόχησε να διαχειριστεί, η αντιπολίτευση οφεί-
λει να μείνει μακριά από στείρες μικροπολιτικές 
και να συνδράμει τα μέγιστα προς όφελος των 
δημοτών του πολύπαθου δήμου των Αχαρνών.

Μετά την σύμπραξη που έλαβε χώρα στο 
δήμο Αχαρνών τον περασμένο Σεπτέμβρη, η 
παράταξη στην οποία είστε επικεφαλής, κα-
τέχει τη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης. 
Πώς κρίνετε αυτήν την απόφαση και τα μέχρι 
στιγμής πεπραγμένα στο δήμο; Αν σας γινόταν 
μία αντίστοιχη πρόταση, ποια θα ήταν η στάση 
σας;

Αν μου ζητάτε να κρίνω την απόφαση των πε-
ρισσοτέρων εκ των μελών της δημοτικής ομά-
δας της παράταξης«Δέκα» να προσχωρήσουν 
στην διοικούσα παράταξη, σίγουρα δεν είμαι ο 
αρμόδιος για αυτό, καθώς δεν μπορώ να γνω-
ρίζω όσα προηγήθηκαν αυτής της απόφασης. 
Ο ισχύων εκλογικός νόμος, επιτρέπει τέτοιου 
είδους κινήσεις και τακτικές, με την πρόφαση 
της συλλογικής αντιμετώπισης των θεμάτων 
που πρέπει να διαχειριστεί η διοίκηση του κάθε 
δήμου. Παρά ταύτα, αδυνατώ να κατανοήσω 
πως δύο παρατάξεις, με εκ διαμέτρου αντίθετες 
προεκλογικές πολιτικές, κατάφεραν να παρα-
μερίσουν αυτές και να γίνουν μία. Έτσι απαντώ 
και στο ερώτημά σας, αν θα έπαιρνα μέρος σε 

μια αντίστοιχη συνεργασία ή σύμπραξη αν θα 
γινόταν πρόταση σε μένα και τα μέλη της παρά-
ταξης, στην οποία είμαι επικεφαλής. Κανείς δεν 
υποστηρίζει πως όποιος εκλέγεται, από όποια 
θέση κι αν εκλέγεται, θέλει ποτέ το κακό για τον 
δήμο του. Αντιθέτως, όλοι όσοι ασχολούνται με 
τα κοινά, θέλω να πιστεύω πως πάνω από όλα 
επιθυμούν να προσφέρουν έστω και στο ελά-
χιστο, ό,τι μπορούν για να διαμορφώσουν ένα 
καλύτερο μέλλον για τους δημότες. Οι διαφορές 
όμως στην πολιτική που επιθυμεί να ασκήσει ο 
κάθε υποψήφιος και κατόπιν εκλεγμένος, είναι 
διακριτές. Οι «Αχαρνές Ξανά» ακολουθούν την 
πορεία με την οποία ξεκίνησαν, μακριά από συμ-
φωνίες και «καρέκλες», ίσως γιατί δεν αντιμε-
τωπίζουμε την πολιτική ως επάγγελμα. Είμαστε 
αυτοί που είμαστε και όσοι μας ψήφισαν, ξέρουν 
τι πρεσβεύουμε και πώς θα πορευτούμε. Σχε-
τικά με τα όσα έχουν γίνει από την ημέρα που 
ανέλαβε η νέα διοίκηση του δήμου Αχαρνών, 
θα αρκεστώ στο να απαντήσω με τον λιτό τρόπο 
που απαντώ συνήθως. Μήπως πρέπει να ρω-
τήσουμε τους πολίτες πόσο υπερήφανοι νιώ-
θουν τελικά για τον δήμο που ζουν;

Είναι γεγονός ότι κρατάτε μια μετριοπαθή 
στάση στα δημοτικά συμβούλια της πόλης, αν 
και είστε αυτή τη στιγμή στη θέση της μείζο-
νος αντιπολίτευσης. Είναι προσωπική σας πο-
λιτική στάση ή θεωρείτε πώς ακόμα δεν έχει 
έρθει ο καιρός για προεκλογική αντιπολιτευ-
τική ρητορική, που συνήθως χαρακτηρίζεται 
από υψηλότερους τόνους;

Κυρία Γκούρλια, η έκφραση «μετριοπαθής στά-
ση»,που χρησιμοποιήσατε, δεν ταιριάζει. Εγώ το 
λέω σοβαρότητα. Οι εκλογές αργούν ακόμη. Το 
2023, αν και μακρινό, δεν αποτελεί ημερομηνία 
σταθμό για την πολιτική μου πορεία, καθώς δεν 
είναι αυτοσκοπός για μένα να έχω την θέση του 
Δημάρχου της πόλης. Σαν άνθρωπος, κινούμαι 
μακριά από τακτικισμούς και προτιμώ όσα λέω 
να είναι μετρημένα και όχι βαρύγδουπες δη-
λώσεις με σκοπό τον εντυπωσιασμό. Σε όλη τη 
διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας, 
υποστήριζα αυτό που συνεχίζω να πιστεύω. Δεν 
είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν λειτουργώ 
με δεύτερες σκέψεις και η στάση μου, ακόμα 
κιαν από κάποιους χαρακτηρίζεται ως αδυνα-
μία, είναι η προσωπική μου οπτική στα ζητήματα 
που αφορούν τον τόπο. Λυπάμαι που στο δήμο 
μας, οι άνθρωποι που ρητορεύουν, χαίρουν ιδι-
αίτερης απήχησης και έχουν ιδιαίτερο ποσοστό 
στους ψηφοφόρους. Ο σοφός λαός λέει:«Λίγα 
λόγια και καλά». Και για να μην παρεξηγηθώ, 
δεν τίθεται θέμα ποιος είναι περισσότερο δη-
μοφιλής στον μενιδιάτικο λαό, δεν θα το κρίνω 
εγώ αυτό ή τους λόγους για τους οποίους αυτό 
συμβαίνει. Εγώ και η ομάδα μου, το 2019,προ-
σπαθήσαμε κρατώντας χαμηλούς τόνους, να 
δείξουμε πως οι Αχαρνές δεν έχουν ανάγκη τα 
μεγάλα λόγια ή τους επαγγελματίες πολιτικούς. 
Αυτό θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και 
έτσι θα φτάσουμε στο 2023, είτε αυτό είναι η 
απαρχή της δημοτικής μας ομάδας σε θέση διοί-
κησης, είτε ως πολίτες χωρίς θεσμικό ρόλο, με 
γνώμονα πάντα το Μενίδι να γίνει Αχαρνές ξανά 
για όλους.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο σοφός λαός λεει:  
«Λίγα λόγια και καλά»

πΕτρος ΒαρΕλας
Επικεφαλής παράταξης «Αχαρνές Ξανά»

Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ



www.dimitriadiselectro.gr

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

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

H ANTALUMIN εδώ και 40 χρόνια εξειδικεύεται  
στα κουφώματα αλουμινίου, εγγυάται την καλύτερη ηχομόνωση και 

θερμομόνωση, ενώ αναλαμβάνει και την κατασκευή  
των κουφωμάτων που ήδη έχετε.

Τα δείγματα της δουλειάς μας είναι η απόδειξη  
ότι κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια,  

για να προστατεύσουμε το σπίτι και την επιχείρησή σας.
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Σε μια εποχή που η 4η βιομηχανική επανάστα-
ση έχει ξεκινήσει και αλλάζει δραματικά τη 

ζωή και την εργασία σε ολόκληρο τον πλανήτη, 
η έρευνα και η καινοτομία στη χώρα μας ως κλά-
δοι που δημιουργούν εξαγώγιμα προϊόντα και 
υπηρεσίες, αλλά και καλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας, διαχρονικά υπολειτουργούν, σύμ-
φωνα με σχετική μελέτη της «διαΝΕΟσις». Την 
ίδια στιγμή μάλιστα, νέοι επιστήμονες έφυγαν 
και φεύγουν στο εξωτερικό για να εργαστούν 
σε τομείς υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης, 
και να προσφέρουν τις γνώσεις τους, που απέ-
κτησαν στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέ-
ρεια της χώρας μας, η Αττική,πορεύεται χωρίς 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση που απαιτούν 
οι περιστάσεις.

Για τους λόγους αυτούς κατέθεσα επίκαιρη επε-
ρώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 9ης 
Δεκεμβρίου 2020, εκ μέρους της Παράταξης 
του Γιάννη Σγουρού «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση 
Αττικής», με θέμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡ-
ΤΗΣ»ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΤΤΙΚΗ».

Κατά τη συζήτηση αυτή, αναδείχτηκαν τα σημα-
ντικά προβλήματα, οι ελλείψεις και οι δυσλει-
τουργίες στο συντονισμό των δράσεων έρευ-
νας-καινοτομίας στην Αττική. Παράλληλα, έγινε 
εμφανής η υποβάθμιση του ρόλου του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας 
Αττικής (ΠΣΕΚ) το οποίο αποτελείται από προ-
σωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ακαδημα-
ϊκής κοινότητας και εκπροσώπους παραγωγικών 

φορέων. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΣΕΚ Αττικής 
είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε με βάση 
τους ν.4310/2014 και 4386/2016. Μέσα στους 
σκοπούς του ΠΣΕΚ είναι: Η υποστήριξη αναπτυ-
ξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής 
Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και Καινοτομίας στην Αττική, οι μελέτες πεδίου, 
καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων 
υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυνα-
μικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά 
στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων 
ερευνητικών οργανισμών,τεχνολογικών φορέ-
ων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων, η προώθηση 
της καινοτομίας στην Αττική, η ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα, η διαμόρφωση συνθη-
κών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής της 
Περιφέρειας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνη-
τικά έργα.

Ωστόσο, από την έναρξη της παρούσας Περιφε-
ρειακής θητείας μέχρι σήμερα σε κανένα θέμα 
που σχετίζεται με την καινοτομία και την έρευ-
να στην Περιφέρεια Αττικής, δεν έχει ζητηθεί η 
άποψη-θέση του ΠΣΕΚ Αττικής, ούτε έχει κλη-
θεί εκπρόσωπός του να τοποθετηθεί. Τη στιγ-
μή μάλιστα, που σε πολλές άλλες περιφέρειες 
της χώρας, το αντίστοιχο ΠΣΕΚ είναι ο βασικός 
εισηγητής, και σύμβουλος, για τη χάραξη της 
στρατηγικής έρευνας,καινοτομίας και έξυπνης 
εξειδίκευσης. Στην Αττική όμως, όπως δήλωσε 
στο Συμβούλιο ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ, 
παρόλο που παράγονται πολύ καλές προτάσεις, 
μένουν δυστυχώς αναξιοποίητες, ενώ δεν έχει 
παραχωρηθεί ούτε χώρος γραφείων μέχρι σή-

μερα…

Αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι τη Διοί-
κηση της Περιφέρειας να εξαγγέλλει συνεχώς 
νέα κέντρα και cluster καινοτομίας, έρευνας και 
έξυπνης εξειδίκευσης που το ένα επικαλύπτει το 
άλλο, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, και τα 
οποία δεν βασίζονται σε κάποιο εμπεριστατω-
μένο σχέδιο δράσης, αλλά αυτοσχεδιάζοντας, 
με στόχευση καθαρά επικοινωνιακή.

Ως γνωστόν, τα θέματα αυτά είναι αρκετά κρί-
σιμα για τη νέα γενιά, και όχι μόνο, μιας και 
συνδέονται άμεσα με την βιώσιμη ανάπτυξη, 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενί-
σχυση της παραγωγικότητας και τη ανάδειξη 
νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι 
στοχευμένες επενδύσεις σε τομείς καινοτομίας 
και νεοφυούς επιχειρηματικότητας ανοίγουν τε-
ράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες, γι’ αυτό και 
εμπίπτουν μέσα στις αρμοδιότητες και το ρόλο 
του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης που 
είναι κατ’ εξοχήν αναπτυξιακός. Για το λόγο αυτό 
όμως είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός thinktank 
από εξειδικευμένα στελέχη όπως είναι το ΠΣΕΚ, 
το οποίο έχει την επιστημονική επάρκεια και 
εμπειρία να προτείνει, να σχεδιάσει και νασυ-
ντονίσει παρεμβάσεις και δράσεις που έχει ανά-
γκη η Αττική σήμερα. Παράλληλα, μπορεί να 
επιλέξει και να προτείνει καλές πρακτικές που 
εφαρμόζονται ήδη σε προηγμένες περιφέρειες 
της Ε.Ε. για την εφαρμογή τους εδώ. Αυτό που 
χρειάζεται είναι πολιτική βούληση, όραμα και 
σχέδιο, για να προχωρήσει δυναμικά η Αττική 
στη νέα εποχή.

να δοθεί η απαιτούμενη έμφαση σε καινοτομία  
και έρευνα από την περιφέρεια αττικής
Βαγγέλης Αλμπάνης 
Ερευνητής Φυσικών Επιστημών (Δρ. Ε.Μ.Π.) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
με την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» του Γιάννη Σγουρού

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 17, ΑΧΑΡΝΕΣ • Τ 210 24.68.512 • F 210 24.68.538 • E info@Pevarelas.gr

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΑΡΕΛΑΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
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Η παγκόσμια εξάπλωση του κορονοϊού έχει 
σαν αποτέλεσμα την συλλογική ανασφάλεια 

δείχνοντας πως δεν κάνει διακρίσεις, δεν έχει 
σύνορα, διαταράσσοντας ακόμα και τις πιο«θω-
ρακισμένες» και ανεπτυγμένες οικονομίες. Η 
καθημερινότητα μας καταρρέει, μη ξέροντας εάν 
είμαστε στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος μιας 
συνθήκης που ήρθε για να μείνει (;)αλλάζοντας 
ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, εργα-
ζόμαστε, προγραμματίζουμε το μέλλον μας.

Σήμερα, μετά από 10 μήνες γνωριμίας με τον ιό 
παραμένει μείζον ζήτημα η προστασία σε ατο-
μικό και συλλογικό επίπεδο κατά την πρόληψη, 
έκθεση και αντιμετώπισή του. Συγκεκριμένα, οι 
Δήμοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και 
παρά τις δυσκολίες,διαφυλάσσουν τη δημόσια 
υγεία, κάνοντας σημαντικά βήματα μπροστά 
ως προς την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευ-
κόλυνση των πολιτών μέσω της ψηφιακής ανα-
βάθμισης των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, 
αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά το ανθρώπινο 
πρόσωπο της αυτοδιοίκησης μέσα από τις κοινω-
νικές τους δράσεις και πρωτοβουλίες. Προσπά-
θεια που απαιτείται να συνεχιστεί με ακόμη εντα-
τικότερο ρυθμό, ώστε να γίνει πράξη το όραμα 
των Ψηφιακών Δήμων.

Τι πήγε όμως λάθος στην περίπτωση του Δήμου 
Αχαρνών, την στιγμή που ολόκληρη η Αττική«α-
πελευθερώνεται»σταδιακά ο Δήμος τίθεται σε 
τοπικό lockdown τις δύο τελευταίες εβδομάδες;

Βεβιασμένες λύσεις, χωρίς σχέδιο δράσης, αδυ-
ναμία προσαρμογής σε νέα δεδομένα (;)

Ο εκάστοτε δήμος οφείλει να τελεί υπό μια νέα 
τάξη πραγμάτων όπου πρέπει να προασπίζει 
τη δημόσια υγεία, να προστατεύει τις ευπαθείς 

ομάδες συνεχίζοντας την εύρυθμη λειτουργία 
του. Αναρωτιέμαι…

Υπήρξε πρόληψη την στιγμή που όλοι γνωρί-
ζουμε πως μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού του 
Δήμου Αχαρνών δηλώνει ότι ανήκει στο κίνημα 
των αρνητών της μάσκας και σε αυτούς που δεν 
πιστεύουν στην ύπαρξη του ιού; Ένας δήμος με 
ανεπαρκείς χώρους πράσινου, αναψυχής (πάρ-
κα, πλατείες, κ.λπ.) και άθλησης προσφέρει ποι-
οτική καθημερινότητα σε περίοδο εγκλεισμού;

ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙ!

Ενδεικτικά, μια σειρά προτάσεων χαμηλού κό-
στους και πάντοτε με αρωγό τους αρμόδιους φο-
ρείς της κεντρικής διοίκησης είναι:

- Στήριξη της τοπικής αγοράς (εκτός της 
οικονομικής και σε θέματα marketing, 
καινοτομίας, κλπ)

- Δημιουργία γραμμής ψυχολογικής στήριξης 
(φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας, 
κατάθλιψης, κλπ)

- Αύξηση περιπολιών – ελέγχων για την τήρηση 
των μέτρων, συνεργασία Αστυνομίας και 
Δημοτικής Αστυνομίας,

- Συνεχή ενημέρωση μέσω social media 
(καμπάνια ενημέρωσης):

• Δημιουργία Covid Spot (κέντρο ενημέρωσης) 
σε σημεία όπως Δημαρχείο, ΚΕΠ, κλπ

• Δημιουργία Health Spot (παρουσίαση 
αρθρογραφίας - βίντεο εθελοντών ιατρών της 
περιοχής)

•  Προτάσεις απασχόλησης και δράσεις που 
απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, σε τοπικό 
επίπεδο και κοινοποίηση δράσεων μεγάλων 
φορέων πολιτισμού (SNFCC,elculture@home, 
κλπ)

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να τεθούν σε 
εφαρμογή προς αποφυγή των σκληρών αποφά-
σεων τόσο στην τοπική οικονομία, όσο και στην 
καθημερινότητα των κατοίκων.

Σίγουρα όμως αποτελούν μια διέξοδο στην υφι-
στάμενη κατάσταση ώστε να προαχθεί το ζητού-
μενο αίσθημα ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας. 
Οφείλουμε να διαχειριστούμε το όλο ζήτημα ως 
αναγκαιότητα και όχι ως επικοινωνιακό τρικ.

«...Κάποιοι θέλησαν να δώσουν ιδεολογικό 
χρώμα στην πανδημία. Αυτές οι αναλύσεις είναι 
εκτός θέματος…», είπε στη Βουλή ο Πρωθυ-
πουργός, συμπληρώνοντας είπε πως «…η μόνη 
ιδεολογία είναι η προστασία της δημόσιας υγεί-
ας. Το κράτος που προστατεύει χωρίς να καταπι-
έζει, που καθοδηγεί χωρίς να ποδηγετεί...».

ΜΟΝΟ εάν εργαστούμε όλοι μαζί θα μπορέσου-
με να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από μια τόσο 
δυσάρεστη κατάσταση, που μας στερεί την ελευ-
θερία μας και την επαφή με τους αγαπημένους 
μας ανθρώπους.

Οφείλουμε όχι μόνο να παρακολουθούμε, αλλά 
και να έχουμε λόγο στον τρόπο που ασκείται ηβι-
ο-πολιτική σε όλα τα πεδία της καθημερινής μας 
ζωής. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι να αντιληφθούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
οι ανταγωνιστικές αξίες έρχονται σε σύγκρουση. 
Συχνά αναπτύσσονται πολιτικές και συγκεκριμέ-
να συμφέροντα τα οποία εκμεταλλεύονται την 
κρίση ως ευκαιρία υποβάθμισης της δημοκρατί-
ας και προώθησης ιδιοτελών σκοπών.

Εκεί είναι που οφείλουμε να συγκρουστούμε.

*Το άρθρο έχει παραδοθεί πριν την επιβολή των 
επιπλέον περιοριστικών μέτρων για όλη την Ατ-
τική.

ΑΠΟΨΕΙΣ

COVID – Δημος αΧαρνών 1 - 0
τι πήγε λάθος;
Νικόλαος Καδάς 
Πολιτικός Μηχανικός / Msc. – Mfield. in Civil Engineering City University of London

Φίλτρα για κάθε εφαρμογή

Ρετσινά 11-13, Πειραιάς Τ.Κ.: 185.45
ΤΗΛ: 210 413.2805, 210 413.4012 • ΦΑΞ: 210 413.2806 • E-mail: filters@filters.gr • www.filters.gr
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1Ο ΥΠOΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ε. Οδός Αθηνών  
Λαμίας-Θεσ/νίκης 95,
Ν. Φιλαδέλφεια  
210 2531716

2Ο ΥΠOΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πλειώνη 29,
Λαύριο 
22920 27192

3Ο ΥΠOΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λ. Αθηνών 62,
Βόλος 
24210 88393

E-shop: www.e-plakakia.com
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«Oι Δήμοι δεν είναι όμιλοι προβληματισμού. 
Χρειάζονται σταθερότητα στη λήψη αποφά-
σεων για να είναι αποτελεσματικοί», αναφέ-
ρει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Παλλήνης, Κ. Σμέρος με τον οποίο μιλήσαμε 
για τις συνέπειες της επιδημιολογικής κρί-
σης, τις επικείμενες αλλαγές στην Αυτοδιοί-
κηση και τον Δήμο Παλλήνης.*

Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι τα μεγαλύτερα 
προβλήματα που πιστεύετε ότι αντιμετώπισαν 
οι δημότες σε αυτό το δεύτερο κύμα της παν-
δημίας και κατά πόσο κατάφερε ο Δήμος να 
σταθεί κοντά τους;

Με τον πιο επώδυνο τρόπο αντιληφθήκαμε όλοι 
ότι δεν είναι μόνο μια κρίση Δημόσιας Υγεί-
ας. Είναι μια κοινωνική και οικονομική κρίση, 
που μας επηρέασε όλους. Ένα σοκ επιβίωσης. 

To lockdown ως «αναγκαίο κακό» άλλαξε την 
ζωή μας. Και στην πρώτη φάση της πανδημί-
ας και τώρα, μιλάω καθημερινά με πολλούς 
συμπολίτες μας. Με γονείς που αγωνιούν για 
την καθημερινότητα των παιδιών τους, με τους 
επαγγελματίες της περιοχής μας, που θέλουν 
να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές, 
με φίλους, που πιέζονται από την παρατεταμέ-
νη παραμονή στο σπίτι. Κάτι που δε διαφέρει 
για κανέναν μας. Δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι 
έχουμε το «προνόμιο» να μένουμε σε μία περιο-
χή,που ακόμα κρατάει τα προαστιακά της χαρα-
κτηριστικά διατηρώντας ένα πιο στενό επίπεδο 
των ανθρώπινων σχέσεων, και εξασφαλίζοντας 
ένα πιο βιώσιμο αστικό περιβάλλον. Εξαιρετικά 
σημαντικά στοιχεία για να αντιμετωπιστεί μία 
παρατεταμένη περίοδος απομόνωσης, αλλά όχι 
αποξένωσης. Και αυτός παραμένει ο βασικός 

μας στόχος. Να προσαρμοστούμε αλλά να μην 
αποκοπούμε από την ζωή μας. Για αυτό από την 
πρώτη στιγμή πήραμε όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα. Σε επίπεδο οικονομικής στήριξης με άμεση 
λήψη μέτρων που αφορούσαν σε οικονομικές 
ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις προς δημότες 
και επαγγελματίες. Συνεχίζουμε αδιαλείπτως τις 
απολυμάνσεις, την απρόσκοπτη παροχή μέσων 
προστασίας στις δομές, τον αποκλεισμό χώρων 
συνάθροισης κλπ. Σε επίπεδο Κοινωνικής Πολι-
τικής και Αλληλεγγύης συνεχίζονται οι σχετικές 
δράσεις, ενώ έχει δοθεί βάρος στην παροχή 
ψυχολογικής υποστήριξης. Προχωράμε,όμως, 
και ένα βήμα παραπέρα. Ήδη, προωθούμε την 
τηλε-εκπαίδευση στις εξωσχολικές δραστηριό-
τητες. Αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά προ-
γράμματα γίνονται διαδικτυακά και ήδη μαθητές 
και δάσκαλοι το απολαμβάνουν. «Κανείς μόνος 

«Η αποχέτευση είναι το δικαίωμα στην 
ποιότητα ζωής που μας αξίζει»

κώςτης ςμΕρος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης (Ανθούσα - Γέρακας - Παλλήνη)

Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ



του απέναντι στον κορωνοϊό» είναι το σύνθημα 
μας και οφείλουμε στους συμπολίτες μας να το 
κάνουμε πράξη.

Με την έναρξη της νέας χρονιάς, είδαμε να 
πραγματώνεται στο Δήμο Παλλήνης ένα πά-
γιο αίτημα των κατοίκων, αλλά και δέσμευση 
της Διοίκησης, για το έργο της αποχέτευσης. 
Πού ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση 
και ποια είναι τα επόμενα στάδια για την υλο-
ποίηση του;

Πράγματι, είχαμε μία ευχάριστη και κομβική 
εξέλιξη: Ανακηρύχτηκε ομόφωνα ο ανάδοχος 
του έργου των 55 εκατ. ευρωπαϊκής χρηματοδό-
τησης. Αποτελεί δικαίωση του μεγάλου αγώνα 
που δώσαμε με σχέδιο και πείσμα, από το 2011, 
όταν εμφατικά ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης 
Ζούτσος και η Δημοτική Αρχή έθεσαν τη λύση 
της Ψυτάλλειας. Απομένει η διαδικασία ελέγχου 
της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
στη συνέχεια η υπογραφή της. Σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα της ΕΥΔΑΠ, οι εργασίες θα ξε-
κινήσουν, εντός Άνοιξης και θα διαρκέσουν 48 
μήνες. Θα καλύψει την Παλλήνη, την Ανθούσα 
καθώς και το Γέρακα, νοτίως της Αττικής Οδού. 
Οι περιοχές του Γέρακα, βόρεια της Αττικής 
Οδού, διαθέτουν ήδη αποχέτευση. Η Κάντζα, ο 
Άγιος Νικόλαος, η Κάτω Μπαλάνα, οι Εργατικές 
Κατοικίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και το Λουτρό, θα συνδεθούν 
με το υπό κατασκευή Κ.Ε.Λ Παιανίας - Κορω-
πίου. Με τον τρόπο αυτό, έχει διασφαλιστεί η 
πλήρης κάλυψη όλου του Δήμου Παλλήνης, με 
δίκτυο αποχέτευσης. Για εμάς στο Δήμο Παλλή-
νης είναι ένα έργο ζωής και μία νίκη της τοπικής 
μας Κοινωνίας. Το δικαίωμα να έχει το επίπεδο 
διαβίωσης που της αξίζει.

Πιστεύετε ότι η Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να 
έχει ένα πιο αυτοτελή ρόλο που θα της επι-
τρέπει να ξεπερνά προβλήματα όπως αυτό της 
χρονοβόρας γραφειοκρατίας, και να επιλύει 
με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικό-
τητα τα καίρια ζητήματα που την αφορούν;

Θα σας απαντήσω με βάση όσα συζητήσαμε στο 
αρχικό ερώτημα. Τόσο η κρίση του κορωνοϊού, 
όσο και η οικονομική κρίση των προηγουμένων 
ετών ανέδειξαν τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης. Οι 
Δήμοι κράτησαν την κοινωνία όρθια με καθορι-
στικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή. Η εμπειρία 
αυτή αποτελεί παρακαταθήκη για τις εξελίξεις. 
Αποτελεί,όμως, και μία βάση εμπιστοσύνης των 
πολιτών προς θεσμούς, η οποία είχε κλονιστεί. 
Αρκεί η σημερινή κατάσταση; Σίγουρα όχι! Χρει-
άζεται ενίσχυση των εργαλείων που έχει στη 
διάθεση της, αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων με 
έμφαση στην αυτοτέλεια και την ευελιξία, ώστε 
να επιτύχει το στόχο της ως πραγματικός πυλώ-
νας ανάπτυξης. Χρειάζεται, λοιπόν, περισσότε-
ρη και ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ των 
επιπέδων διακυβέρνησης. Δείτε δύο πεδία που 
αναδείχτηκαν σε αυτήν την φάση: ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός και η προάσπιση της Δημό-
σιας Υγείας. Από μεριάς τους, όμως, οι Δήμοι 
οφείλουν να καταθέσουν ένα στρατηγικό σχέ-
διο που να απαντά στις συνήθεις παθογένειες 
τους: αποσπασματικές προσεγγίσεις, αδυναμία 
προσαρμογής, ρεαλιστικοί στόχοι.

κώςτης ςμΕρος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης (Ανθούσα - Γέρακας - Παλλήνη)

Ο Κωστής Σμέρος  
είναι ο νεότερος Δημοτικός 

Σύμβουλος Παλλήνης  
και ταυτόχρονα ο νεότερος 

Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου της Ανατολικής 

Αττικής, και μάλιστα  
για δεύτερη θητεία.

« Χρέος μου να κάνω 
ό,τι μπορώ ώστε να 
είμαι καθημερινά 

χρησιμότερος στους 
συμπολίτες μου. 

αυτή είναι η ευθύνη 
μου απέναντι στην 
εμπιστοσύνη τους»

Έχοντας βρεθεί σε θεσμικό ρόλο, με την 
ύπαρξη διαφορετικών εκλογικών νόμων, πώς 
αξιολογείτε τον νόμο της Απλής Αναλογικής 
και πως τις πρόσφατες εξαγγελίες της Κυβέρ-
νησης για επικείμενες αλλαγές;

Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι πεδίο ασκή-
σεων επί χάρτου για οποιαδήποτε κυβέρνηση. 
Μιλάμε για τον εγγύτερο θεσμό στον πολίτη, 
που ασχολείται με την καθημερινότητα του. Οι 
Δήμοι δεν είναι όμιλοι προβληματισμού. Συνε-
πώς, χρειάζεται σταθερότητα και θεσμική πρό-
βλεψη στη λήψη αποφάσεων και στη δυνατό-
τητα υλοποίησης τους. Η απλή αναλογική, όσο 
και αν φαντάζει ως ιδεατό μοντέλο, σε επίπεδο 
εφαρμογής δεν ανταποκρίθηκε στο σχεδιασμό 
της. Συνεργασίες, που βασίζονται σε λογικές 
πολιτικής συναλλαγής και όχι σε συγκροτημένο 
πλαίσιο προγραμματικής σύγκλισης ή συνερ-

γασίες, που διαλύονται για τους ίδιους λόγους, 
δημιουργώντας διοικητικό έλλειμμα, αποτελούν 
θνησιγενείς πειραματισμούς. Σίγουρα, λοιπόν, 
έπρεπε να γίνουν αλλαγές. Από τα λίγα, που 
ξέρουμε αυτή τη στιγμή,σημειώνεται ότι η εκλο-
γή από τον πρώτο γύρο και η πριμοδότηση του 
πρώτου συνδυασμού ως προς τον αριθμό των 
Δημοτικών Συμβούλων ώστε να εξασφαλίζει την 
πλειοψηφία, για να έχουν δίκαιη βάση πρέπει να 
συμπίπτουν με την κοινωνική δυναμική που δια-
μορφώνεται από την λαϊκή βούληση. Δεύτερον, 
το πλαφόν εισόδου στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
καθώς και η εκ νέου κοινή λίστα Δημοτικού και 
Κοινοτικών Συμβουλίων κινούνται προς την σω-
στή κατεύθυνση. Όποιες αλλαγές γίνουν, όμως, 
πρέπει να συνδυαστούν με ένα ξεκαθάρισμα 
αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Συλλογικών 
τους Οργάνων για να καταστούν οι Δήμοι αποτε-
λεσματικοί και ευέλικτοι.

Είστε ο νεότερος Δημοτικός Σύμβουλος Παλ-
λήνης και ταυτόχρονα ο νεότερος Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου της Ανατολικής Αττι-
κής, και μάλιστα για δεύτερη θητεία. Ποια η 
εμπειρία και ποια τα επόμενα βήματα;

Πρόκειται για μία ανεπανάληπτη εμπειρία και 
μεγάλη τιμή. Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλή-
νης είναι ένα Συμβούλιο υψηλού επιπέδου στο 
οποίο γίνονται ουσιαστικές συζητήσεις. Φυσικά 
υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές. Άλλωστε 
μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πεδίο πολι-
τικής, όπου σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις και αντιπαραθέσεις. Πιστεύω βα-
θιά, όμως, ότι οι συνεννοήσεις και ο διάλογος εί-
ναι πάντα εφικτοί. Και πιστεύω εξίσου βαθιά στη 
δύναμη του επιχειρήματος, της λογικής και της 
δημοκρατικής διαδικασίας. Για αυτό και δεν έχω 
διστάσει δημοσίως να αποδεχτώ επισημάνσεις 
συναδέλφων, που αναβαθμίζουν τη διαδικασία. 
Σίγουρα, έχει βοηθήσει το γεγονός ότι έχω την 
τύχη να είμαι μέλος της Δημοτικής Ομάδας από 
την οποία προέρχομαι. Έχει μεγάλη σημασία για 
έναν νέο άνθρωπο, που ασχολείται με τα κοινά 
να περιβάλλεται από εμπιστοσύνη και ειλικρινή 
φιλία. Όσο για τα επόμενα βήματα: Παράλληλα, 
με την επαγγελματική και την επιστημονική μου 
εξέλιξη, να συνεχίσω κάθε μέρα να μαθαίνω, 
αλλά και να καταθέτω την εμπειρία μου ώστε 
να είμαι χρησιμότερος για τους συνδημότες και 
τον Δήμο που αγαπώ και ζω. Αυτό είναι το χρέος 
μου απέναντι τους.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.

Εγώ σας ευχαριστώ. Και με την ευκαιρία της συ-
ζήτησης μας να ευχηθώ καλή χρονιά σε εσάς 
και τους αναγνώστες σας. Φέτος, μάθαμε πόση 
σημασία έχουν οι έννοιες Υγεία και Ελπίδα. Ει-
δικά όταν δεν είναι αυτονόητες. Τέλος, ειλικρι-
νά εύχομαι η καλή δουλειά που έχετε ξεκινήσει 
αποτελώντας πηγή ουσιαστικής και πολύπλευ-
ρης ενημέρωσης να συνεχιστεί.

*Σημειώνεται ότι η συνέντευξη παραχωρή-
θηκε πριν τις 28 Ιανουαρίου, συνεπώς δεν 
υπήρχε το πλήρες πλαίσιο των προτεινόμε-
νων αλλαγών
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Σε καθεστώς «εύθραυστων ισορροπιών» έχει 
εισέλθει η χώρα στη μάχη με την πανδημία 

του covid και το επόμενο δίμηνο κρίνεται εξαι-
ρετικά κρίσιμο. Από τη μία πλευρά υπάρχει η 
προσδοκία για αύξηση του ποσοστού των εμβο-
λιασμών και από την άλλη πλευρά η επιστημονι-
κή κοινότητα είναι η αντιμέτωπη με την πρόκλη-
ση των μεταλλάξεων που απειλούν να καθυστε-
ρήσουν ή και να ανατρέψουν το μηχανισμό επι-
τήρησης και ελέγχου της υγειονομικής κρίσης. 
Το βλέμμα των ειδικών βρίσκεται στραμμένο 
στην Αττική. Έχοντας πρόσφατη την εμπειρία με 
τη Θεσσαλονίκη που έφτασε στα «κόκκινα» το 
Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, η κυβέρνηση μετά 
την εισήγηση του ΕΟΔΥ χαρακτήρισε «κόκκινη» 
(επίπεδο Β) την Αττική,πλην της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων.

Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα της 
Ανατολικής Αττικής, η οποία είναι από τις με-
γαλύτερες της Αττικής καθώς φιλοξενεί 13 
Δήμους-Αχαρνές, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, 
Διόνυσος, Παιανία, Παλλήνη, Κρωπία, Λαυρε-
ωτική, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 
Ραφήνα-Πικέρμι, Σαρωνικός, Σπάτα-Αρτέμιδα 
και Ωρωπός- τα κρούσματα την κατατάσσουν 
στις «ανησυχητικές» Περιφερειακές Ενότητες 
της Αττικής, ακόμα και πριν τα νέα μέτρα που 
πάρθηκαν για την Αττική και είναι σε ισχύ από 
τις 30/1, αφού βρίσκεται στην τρίτη θέση σχε-
δόν καθημερινά στην ημερήσια κατάταξη της δι-
ασποράς στην Αττική, μετά τον Κεντρικό Τομέα 
και τον Βόρειο.

Συγκεκριμένα από την Δευτέρα 25/1 ως και την 
Παρασκευή 29/1 (ημέρα επιβολής πιο αυστη-
ρών μέτρων τήρησης στην Αττική) τα ημερήσια 
κρούσματα που καταγράφηκαν στην Ανατολική 
Αττική έχουν ως εξής:

• ΔΕΥΤΕρΑ 25/1

 23, σε σύνολο 207 κρουσμάτων  
που εντοπίστηκαν στην Αττική.

• ΤρΙΤΗ 26/1 

 45, σε σύνολο 427 κρουσμάτων  
που εντοπίστηκαν στην Αττική.

• ΤΕΤΑρΤΗ 27/1 :

 49, σε σύνολο 405 κρουσμάτων  
που εντοπίστηκαν στην Αττική.

• ΠΕΜΠΤΗ 28/1

 39, σε σύνολο 313 κρουσμάτων  
που εντοπίστηκαν στην Αττική.

• ΠΑρΑΣΚΕΥΗ 29/1

 84, τα 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων 
στις πύλες εισόδου της χώρας,  
σε σύνολο 526 κρουσμάτων  
που εντοπίστηκαν στην Αττική.

Ο Δήμος Αχαρνών
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος 
Αχαρνών για τους Δήμους όλης της χώρας που 
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, με τα κρούσμα-
τα του κορονοϊού. Να σημειώσουμε ότι αν και 
οι υπόλοιποι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής εί-
ναι πλέον «κόκκινοι», ο Δήμος Αχαρνών είναι ο 
μόνος από τους 13 Δήμους της συγκεκριμένης 
Περιφερειακής Ενότητας, στον οποίο για τρίτη 
συνεχή εβδομάδα ισχύει το αυστηρό μέτρο της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 6 το από-
γευμα ως τις 5 τα ξημερώματα.

Ο Δήμος Αχαρνών έχει μπει σε αυστηρό 
lockdown από τις 16/1, στο οποίο και παραμένει 
για τρίτη συνεχή εβδομάδα, καθώς τα κρούσμα-
τα αντί να μειώνονται, αυξάνονται, με τον υφυ-

πουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά να 
είναι ιδιαιτέρως αυστηρός στις συστάσεις του 
για την περιοχή, προειδοποιώντας ακόμα και για 
πιο αυστηρά μέτρα, αν τα κρούσματα συνεχί-
σουν να έχουν αυξητική πορεία.

Οι αντιδράσεις των πολιτών,  
οι ανακοινώσεις και οι αιχμές 
μέσω facebook
Την Παρασκευή 15/1, ο υφυπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη ανακοίνωσε 166 ενεργά κρού-
σματα στο Δήμο Αχαρνών και 242 στενές επα-
φές που είχαν ήδη τεθεί σε καραντίνα, βάζοντας 
έτσι τον Δήμο σε αυστηρό lockdown. Οι αντι-
δράσεις από τους κατοίκους της περιοχής ήταν 
έντονες και άμεσες.

Η Δημοτική Αρχή έκανε συστάσεις στους δημό-
τες για τήρηση των μέτρων, αλλά την επόμενη 
μέρα, δημοσίευσε επιστολή που έστειλε προς 
τον ίδιο τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη 
για άμεση άρση των αυστηρών μέτρων!

Μάλιστα στην επιστολή έκανε αναφορά για 
έντονες διαμαρτυρίες από μέρους των δημοτών 

Οι δήμοι της Ανατολικής Αττικής και  
η διαχείριση του Κορονοϊού
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «Φωνής»
Το αυστηρά εμπιστευτικό e-mail της Δευτέρας  
για τους δημάρχους ρεπορτάζ - Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς 

ΡΕΠΟΡΤΑζ
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για μια απόφαση, την οποία η Δημοτική Αρχή 
«δε μπορεί να εξηγήσει»...

(Μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση του 
Δημάρχου Σπύρου Βρεττού στο efoni.gr, αλλά 
και στο επίσημο site του Δήμου Αχαρνών, όπου 
κοινοποιήθηκαν και 3 προηγούμενες επιστολές 
της Δημοτικής Αρχής προς τον ΕΟΔΥ αλλά και το 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με αιτήματα 
για περαιτέρω διενέργειες rapid tests, αλλά και 
ενημέρωση για τα κρούσματα).

Η «σκληρή»και αινιγματική 
απάντηση μέσω Facebook του 
Νίκου Χαρδαλιά και οι αυστηρές 
συστάσεις στις ανακοινώσεις  
της Παρασκευής.
Η απάντηση του Νίκου Χαρδαλιά δεν ήρθε μέσω 
email αλλά μέσω Facebook.

Συγκεκριμένα στον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου των Αχαρνών, Θέμη Οικονόμου, 
στον οποίο και απάντησε ο Νίκος Χαρδαλιάς τα 
εξής :

«Τα μέτρα είναι για τους ίδιους τους δημότες 
της πόλης σας! Τι σημαίνει με τα μέτρα ή με το 
Δήμο; Αμφιβάλλει κανείς ότι 33 επιδημιολό-
γοι από τους κορυφαίους της χώρας, και μια 
πολιτική ηγεσία που με την υπεύθυνη πολιτι-
κή της, έχουν κρατήσει την χώρα μακριά από 
το τρίτο κύμα που ισοπεδώνει όλη την Ευρώ-
πη, παίρνουν μέτρα για την υγειά των δημο-
τών και την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής 
και μόνο; Είναι δυνατόν με 170 και πλέον 
ενεργά κρούσματα και πλέον των 360 στενών 
επαφών να βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στον 
δήμο σας και με μετακινήσεις που ξεπερνούν 
το 80% εντός του γενικού πληθυσμού δεν 
έπρεπε να ληφθούν μέτρα; Σταματάω εκεί, 
και δεν συνεχίζω… Επειδή όλοι γνωριζόμα-
στε στην αυτοδιοίκηση συνιστώ ψυχραιμία 

«Ξαφνικά σήμερα το μεσημέρι μαθαίνουμε ότι συνάδελφος, που απουσίαζε 2 μέρες, είναι νοσοκομείο  
με κορονοϊό. Μέσα σε 10’ ο Δήμαρχος είχε στείλει συμβεβλημένο ιδιωτικό εργαστήριο για να κάνουμε  

ΟΛΟΙ το pcr test. Ναι, πληρώνει το εργαστήριο με σύμβαση διαρκείας. Είναι η 3η φορά που εξεταζόμαστε 
ΟΛΟΙ στο χώρο εργασίας μας. Τα κρούσματα απομονώνονται αυτομάτως. Το κόστος αυτό είναι απείρως 

μικρότερο από το κόστος σε ανθρώπινες ζωές με την ανεξέλεγκτη διασπορά...  
Είναι μικρότερο και από την άρση λειτουργίας του Δήμου και την παύση εξυπηρέτησης των δημοτών.», 

έγραψε υπάλληλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Αρνητικά ήταν όλα τα δείγματα των εργαζομένων 
του Δήμου Διονύσου στα rapid test που 

διεξήχθησαν στα μέσα Ιανουαρίου και έχει 
εξασφαλίσει η Διοίκηση, δωρεάν για όλο το 

προσωπικό. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και πάλι 
από τις 25 Ιανουαρίου 2021 και μετά.»

και νηφαλιότητα σε ό,τι ζητάτε και στις ανα-
φορές που κάνετε. Οι καιροί είναι κρίσιμοι 
και με την δημόσια υγεία και την ανθρώπινη 
ζωή δεν επιτρέπεται να παίζει οποιοσδήποτε. 
Και σταματώ εδώ…»

Και ο υφυπουργός δεν σταμάτησε εκεί… Αλλά 
στις ανακοινώσεις τόσο στις 22/1, όσο και στις 
29/1, έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Δήμο Αχαρνών 
για τα κρούσματα που δεν μειώνονται, αλλά 
ολοένα και αυξάνονται και προειδοποίησε για 
επιβολή πιο αυστηρών μέτρων, εάν τα επιδημιο-
λογικά δεδομένα επιβαρυνθούν περαιτέρω.

Το αποκλειστικό ρεπορτάζ  
της «Φωνής»
Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της 
«ΦΩΝΗΣ», μετά από επικοινωνία με την νέα 
υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, που έχει δη-
μιουργηθεί σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ σε αυτό 
το δεύτερο και πιο σκληρό κύμα της πανδημίας 
που βιώνει η χώρα, μετά τα Χριστούγεννα, σε 
πολλούς δήμους της Αττικής, όπου και ζει το με-
γαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας, η 
συγκεκριμένη υπηρεσία ενημερώνει αναλυτικά 
και εμπιστευτικά τους Δημάρχους της Αττικής 
για τα κρούσματα στους Δήμους τους.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επιβεβαιώνει το ρε-
πορτάζ, κάθε Δευτέρα, με εμπιστευτικό και 
άκρως απόρρητο email, το οποίο λαμβάνει ο 
Δήμαρχος κάθε περιοχής, μετά από αίτημα, 
ενημερώνεται για τα επιδημιολογικά δεδομένα 
που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, με 
αναλυτικά στοιχεία, προκειμένου να γνωρίζουν 
πόσο κινδυνεύει ο κάθε Δήμος.

Έτσι λοιπόν, ο κάθε Δήμαρχος, είναι σε θέση 
να γνωρίζει αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, 
μπορούν να δικαιολογήσουν ή όχι την επιβολή 
πιο αυστηρών μέτρων ώστε να μην πέφτει κάθε 
φορά από τα… σύννεφα και να είναι σε θέση να 
προετοιμαστεί αναλόγως.

Να σημειώσουμε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία 
δεν είναι επ’ ουδενί στοιχεία προς δημοσίευση, 
καθώς υφίσταται το ιατρικό απόρρητο και απο-
τελούν εργαλείο για την καλύτερη αντιμετώπιση 
της επιδημιολογικής κρίσης την οποία έχει επι-
φέρει η πανδημία αλλά και για να αντιμετωπίζο-
νται θεωρίες συνωμοσίας και διασποράς ψευ-
δών ειδήσεων.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες στους 
δήμους της Ανατολικής Αττικής
Η Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττι-
κής, που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί μία 
από τις μεγαλύτερες της Αττικής, έχει ιδιαιτε-
ρότητες ως προς τους κατοίκους της, καθώς και 
στο πώς κατοικείται. 

Υπάρχουν Δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Ωρωπού, 
ο Δήμος Λαυρεωτικής, ο Δήμος Σαρωνικού, οι 
οποίοι δεν έχουν πολλούς μόνιμους κατοίκους, 
αλλά αποτελούν, σε μεγάλο βαθμό, τόπους 
εξοχικής κατοικίας. Κάτι τέτοιο εξηγεί και τους 
λόγους για τους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη 
διασπορά του ιού σε περιοχές, όπως ο Δήμος 
Αχαρνών, ο οποίος έχει μεγαλύτερο αριθμό 
μόνιμων κατοίκων. Επίσης, όπως είναι γνωστό, 
στον συγκεκριμένο Δήμο, οι οικισμοί των Ρομά, 
είναι πολλοί και οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί 
όπως έχει αποδειχτεί και από άλλους Δήμους 
στους οποίους υπάρχουν τέτοιοι οικισμοί, δεν 
υιοθετούν, σε μεγάλο ποσοστό, τα μέτρα που 
έχει επιβάλλει η Πολιτεία για την προστασία 
από τον κορονοϊό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
κρούσματα που επιβαρύνουν τις επιδημιολογι-
κές συνθήκες των περιοχών. 

Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να 
επιρρίπτουμε ευθύνες μόνο σε αυτούς τους 
πληθυσμούς ή να ψάχνουμε δικαιολογίες πίσω 
από θεωρίες συνωμοσίας. Είτε κάποιος πρέπει 
να διοικήσει σε έναν πιο «προνομιούχο» Δήμο, 
είτε σε έναν λιγότερο, σε έναν πιο πυκνοκατοι-
κημένο, είτε σε έναν πιο μικρό, οφείλει να δι-
ασφαλίζει το καλύτερο δυνατό βιοτικό επίπεδο 
για όλους τους δημότες. 

Μία τέτοια υγειονομική κρίση, κανείς δεν την 
περίμενε, χωρίς αμφιβολία. Σε αυτήν την κρίση 
όμως, μετράμε ζωές. Και καμία ζωή, δεν αξίζει 
ποτέ να χαθεί.



18 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ

Ο Δήμαρχος της Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης μίλησε στην «Φωνή» και αποκαλύπτει την 
επιθυμία του να διεκδικήσει για ακόμη μία 
εκλογή το δημαρχιακό θώκο της πόλης του το 
2023, απαντά στα fake news και δεν φοβάται 
να συγκρουστεί...

Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη 
συνέντευξή μας με το ζήτημα της πανδημίας 
του κορονοϊού και την αρχή του τέλους αυτής 
της δοκιμασίας, τον εμβολιασμό. Είσαστε από 
τους πρώτους που πήραν θέση υπέρ του, και 
μάλιστα προτρέπετε τους Δημάρχους της χώ-
ρας να εμβολιαστούν δημόσια για παραδειγ-
ματισμό. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να πείτε 
σε όσους, ακόμη, είναι αρνητές του ιού ή και 
εκείνους που αρνούνται τον εμβολιασμό;

Κυρία Γκούρλια, νομίζω ότι πλέον είναι δεδομέ-
νο πως η πανδημία του κορονοϊού, δυστυχώς, 
ήρθε για να μείνει στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται 
κάποιος να είναι γιατρός προκειμένου να ανα-
γνωρίζει ότι ο κορονοϊός υπάρχει και είναι μία 
ασθένεια που έχει κοστίσει σε απώλειες ζωών 
συνανθρώπων μας, φίλων μας, γνωστών μας. 
Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, ειλικρινά θεωρώ 
ότι είναι η μόνη μας ελπίδα αντιμετώπισης απέ-
ναντι σε αυτόν τον αόρατο εχθρό, με τον οποίο 
πρέπει όλοι να παλέψουμε. Και ο μόνος τρόπος 
να τον νικήσουμε, είναι να εμβολιαστούμε και 
να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Χαρακτηριστικά, 
παρακολουθώντας τις πρώτες ημέρες το πώς 

εξελισσόταν ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων 
συνανθρώπων μας, με συγκίνησαν ιδιαιτέρως οι 
δηλώσεις τους, ότι πλέον μετρούσαν αντίστρο-
φα για να ξαναπάρουν αγκαλιά τα εγγόνια τους. 
Η πραγματικότητα και η καθημερινότητα που 
είχαμε συνηθίσει μπορεί να έχει διαμορφωθεί 
αναλόγως με τις συνθήκες της επιδημιολογικής 
κρίσης, αλλά στα χέρια μας, έχουμε πλέον έναν 
ισχυρό σύμμαχο, που ονομάζεται εμβόλιο κατά 
του Covid-19. Σε όσους στέκονται απέναντι στον 
εμβολιασμό, δεν  μπορώ παρά να τους θυμίσω 
το εξής : Εάν η ανθρωπότητα δεν είχε στη διά-
θεσή της τα εμβόλια, εδώ και πολλά χρόνια, το 
προσδόκιμο όριο ηλικίας της ανθρώπινης ζωής 
θα ήταν 15-18 χρόνια μικρότερο απ΄ότι είναι. Και 
αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. ¨εκ-
φράζω δημόσια την στήριξή μου για τον εμβο-
λιασμό και όπως έχω κάνει γνωστό, θα πρέπει 
όλοι οι Δήμαρχοι να εμβολιαστούμε δημόσια για 
παραδειγματισμό. Ήρθε η ώρα να πάρουμε την 
ζωή μας και πάλι στα δικά μας χέρια!

Οι επιπτώσεις αυτής της πανδημίας στους 
δήμους της χώρας και εν συνεχεία και στον 
δικό σας δήμο ποιες είναι, ένα χρόνο μετά; 
Έχετε μιλήσει πολλές φορές για τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της μακρόχρονης οικονομικής 
κρίσης στην αυτοδιοίκηση. Πιστεύετε πώς η 
πανδημία θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο 
τα οικονομικά δεδομένα στους ΟΤΑ;

Oι Δήμοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με δύο 

πολύ σημαντικούς άξονες. Πρώτον με την κε-
ντρική κυβέρνηση και δεύτερον με τα νοικοκυ-
ριά. Έτσι λοιπόν, όπως είναι εύλογο να συμπερά-
νουμε, με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε νοικοκυριό, εξαιτίας 
της κρίσης που επέφερε η πανδημία του κορο-
νοϊού, τα οικονομικά δεδομένα για τους ΟΤΑ 
έχουν πληγεί. Όλα αποτελούν μέρος μιας αλυ-
σίδας και σίγουρα το σύστημα «ακορντεόν» με 
το lockdown στην χώρα, το οποίο βέβαια είναι 
για λόγους υγειονομικής ασφαλείας απαραίτη-
το, δεν μπορεί να επαναφέρει την κανονικότητα 
στα νοικοκυριά. Έτσι, μετά την πολυετή βαθιά 
οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας, και 
επέφερε έλλειμα 28 δις στους ΟΤΑ της χώρας, 
καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε μια ακόμα 
δυστοκία της πραγματικότητας, όπως αυτή δια-
μορφώθηκε με την πανδημία. Θα πρέπει ο κάθε 
Δήμος να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο προς 
τους πολίτες και παράλληλα να αυξήσει τα έσο-
δά του με έξυπνο τρόπο, με γνώμονα πάντα ότι 
οι ανθρώπινες ζωές αξίζουν περισσότερο από 
καθετί άλλο. 

Μόλις πριν λίγες ημέρες αναλάβατε, με ομό-
φωνη απόφαση των μελών του ΔΣ της ΠΕΔΑ, 
χρέη Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
της ΠΕΔΑ, ενώ είναι γνωστές οι κριτικές σας 
παρεμβάσεις όσον αφορά τον τρόπο που ο 
ΕΣΔΝΑ λειτουργεί .Πείτε μας, τι τελικά πρέπει 
να γίνει με την διαχείριση των απορριμμάτων 
στους Δήμους και ποια θέματα θα προσπαθή-
σετε να θέσετε στην ατζέντα του ΕΣΔΝΑ μέσω 
και της νέας σας θέσεως;

Θα διεκδικήσω για λογαριασμό της ΠΕΔΑ και 
κατ’ εντολή της, μέσω της νέας μου θέσης, 
δύο πολύ βασικά και αυτονόητα πράγματα. Το 
πρώτο, είναι η απόλυτη διαφάνεια. Τα όργανα 
τα συστήνουμε, για να λειτουργούν και όχι για 
χάρη μίας απλής ανακοίνωσης και μετά να τα 
ξεχνάμε. Διαφάνεια σε όλη την διαδικασία λή-
ψεως αποφάσεων, σε ό,τι γίνεται από το μικρό-
τερο ως το μεγαλύτερο ζήτημα που προκύπτει. 
Το δεύτερο είναι ότι πρέπει  η ΠΕΔΑ, που είναι 
ο μεγαλομέτοχός του ΕΣΔΝΑ, καθώς τον χρη-
ματοδοτεί στο 100%, να φτιάξει μια μελέτη, με 
ειδικούς -πανεπιστημιακούς και όχι από εταιρεί-
ες συμβούλων-, και να την παραδώσει μετέπειτα 
στον ΕΣΔΝΑ, που είναι το δικό του «μαγαζί», με 
την καλή έννοια του όρου, έτσι ώστε να εφαρ-
μοσθεί μια ενιαία πολιτική. Σήμερα, ο ΕΣΔΝΑ 
δεσμεύεται με αγορές εκατοντάδων εκατομμυ-
ρίων, χωρίς πλάνο και χωρίς κατεύθυνση. Στην 
ερώτηση που έθεσα εγώ ο ίδιος ως προς το που 

«είμαι ένας «καθαρόαιμος» αυτοδιοικητικός 
και έτσι σκοπεύω να παραμείνω»

ΓρηΓορης κώνςταντΕλλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια
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περιλαμβάνονται αυτά και ποια στρατηγική εξυ-
πηρετούν, η Διοίκηση του ΕΣΔΝΑ, η οποία έχει 
οριστεί από την Διοίκηση της Περιφέρειας και 
τον κ Πατούλη, λέει ότι αυτά βρίσκονται μέσα 
στον ΠΕΣΔΑ της προηγούμενης Διοίκησης της 
κας Δούρου. Τον ίδιο ΠΕΣΔΑ, που ο κ. Πατού-
λης κατηγορούσε ως προσάναμμα για το τζάκι. 
Δεν μπορείς λοιπόν έναν ΠΕΣΔΑ να τον αποκα-
λείς προσάναμμα για το τζάκι και στην συνέχεια 
να τον υλοποιείς. Δεν μπορείς να τον υλοποιείς 
μόνο στα σημεία που εσένα σου είναι αρεστά. 
Αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο θα 
μπορέσουν να αλλάξουν από την Επιτροπή Πε-
ριβάλλοντος της ΠΕΔΑ, αλλά αν μη τι άλλο θα 
πρέπει να αναδειχθούν. Ήδη αναδεικνύονται. 

Πρέπει να ενεργοποιηθεί η ΠΕΔΑ προκειμένου 
να σταματήσει η πατερναλιστική λογική της Πε-
ριφέρειας Αττικής στη λειτουργία του ΕΔΣΝΑ. 
Οι δήμοι έχουν την πλειοψηφία στο Δ.Σ. και την 
Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ και γι’ αυτό η 
ΠΕΔΑ οφείλει να δώσει κατευθύνσεις

Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαιτέρως τα τε-
λευταία χρόνια, είναι η επικράτηση των fake 
news. Δεν έχετε διστάσει να κινηθείτε ακόμη 
και νομικά απέναντι σε κάποιους ,που όπως 
ισχυρίζεστε, δημοσιεύουν ψευδείς ειδήσεις 

για σας και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης. Από πού θεωρείτε ότι υποκινούνται τέ-
τοιου είδους δημοσιεύματα και πού αποσκο-
πούν, εκτός της σπίλωσης του ονόματός σας 
και του έργου σας;

Είναι γεγονός, όπως είπατε, πως τα Fake news, 
μας έχουν κατακλύσει. Σε ζητήματα πολύ σο-
βαρά, όπως αυτό της πανδημίας, είναι μάλιστα 
επικίνδυνα. Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές επι-
θέσεις που δέχομαι, έχω να δηλώσω πως έχουν 
απόλυτο και μοναδικό σκοπό να πλήξουν την 
υπόστασή μου σαν Δήμαρχο σε έναν από τους 
πιο παραγωγικούς δήμους της χώρας και όλα 
αυτά τα δημοσιεύματα από διάφορα sites που 
αποσκοπούν στο πρόσκαιρο κέρδος, υποκινού-
νται από αντιπάλους της παράταξής μας, μόνο 
και μόνο γιατί δεν μπορούν να ασκήσουν σω-
στή αντιπολίτευση. Να ενημερώσω λοιπόν τον 
οποιοδήποτε επιχειρήσει κάτι τέτοιο στο μέλλον, 
πως χρειάζονται πολλά παραπάνω για να μπο-
ρέσει κάποιος να πλήξει και να αποδυναμώσει 
μια παράταξη, από την οποία δεν έχει αποχωρή-
σει ουδέποτε κανείς, από την πρώτη μέρα της 
σύστασής της, καθώς και να αναιρέσει το έργο 
που κάνουμε για το Δήμο μας. Είναι πια καιρός 
να ξεφύγουμε από την μικροπολιτική των fake 
news.

Κλείνοντας, αν και είστε «καθαρόαιμος» αυ-
τοδιοικητικός, με ευρεία αποδοχή, δεν θα φά-
νταζε παράξενο να σας ζητηθεί να αφήσετε 
την αυτοδιοίκηση για την κεντρική πολιτική 
διοίκηση. Είναι μια προοπτική που σας βρί-
σκει θετικά προσκείμενο προς αυτή ή ο Δήμος 
της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι προτε-
ραιότητά σας;

Είμαι ακριβώς αυτό που είπατε! Ένας «καθα-
ρόαιμος» αυτοδιοικητικός και ένας «καθαρόαι-
μος» πιλότος και έτσι σκοπεύω να παραμείνω. 
Δεν έκρυψα ποτέ την πολιτική μου ταυτότητα, 
παρόλα αυτά συνεχίζω να πρεσβεύω σθενα-
ρά την άποψη που θέλει την κομματικοποίηση 
να πρέπει να βρίσκεται εκτός του χώρου της 
αυτοδιοίκησης. Έχω υπηρετήσει τον συγκεκρι-
μένο θεσμό από όλα τα πόστα, από δημοτικός 
σύμβουλος ως και Δήμαρχος της πόλης μου, 
και επιθυμώ  να συνεχίσω να τον υπηρετώ για 
όλους τους δημότες. Δεν υπάρχει καμία σκέψη 
για να αφήσω τα «κλειδιά» της πόλης μου στις 
επόμενες εκλογές του 2023. Ναι θα διεκδικήσω 
μία τρίτη εκλογή, με μόνη έγνοια να μπορώ να 
συνεχίζω να διασφαλίζω τις καλύτερες συνθή-
κες διαβίωσης για τους δημότες.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Από τη συνέντευξη που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
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Κύριε Δήμαρχε, περίπου ενάμιση χρόνο μετά 
την ανάληψη των καθηκόντων σας ποιος είναι 
ο απολογισμός που κάνετε;

Από την πρώτη στιγμή που περάσαμε το κατώ-
φλι του Δήμου το Σεπτέμβριο του 2019 ξέραμε 
πως θα έρθουμε αντιμέτωποι με μεγάλες προ-
σκλήσεις και προβλήματα. Καταγράψαμε τα 
χρέη που παραλάβαμε και που ξεπερνούσαν τα 
12εκ. Ευρώ, πείσαμε την κυβέρνηση να μας βο-
ηθήσει για να καλύψουμε το κενό αυτό στο τα-
μείο μας και ξεκινήσαμε έναν αγώνα δρόμου για 
να σχεδιάσουμε έναν νέο και σύγχρονο Δήμο. 
Μέσα σε ενάμιση χρόνο πραγματοποιήσαμε ή 
εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις για έργα που 
ήταν για δεκαετίες όνειρο των πολιτών. Εξασφα-
λίσαμε το μέγιστο δυνατό βαθμό χρηματοδοτή-
σεων σε περισσότερες από 10 προτάσεις που 
καταθέσαμε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Έξι 
μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας 

ενέσκηψε η πανδημία του covid-19. Σταθήκα-
με με αυτοπεποίθηση και σιγουριά δίπλα στον 
πολίτη, συνεργαστήκαμε με την Πολιτική Προ-
στασία, τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Αττικής και 
εργαστήκαμε νυχθημερόν για τη σύνταξη και 
συγκρότηση προτάσεων. Παρά την πανδημία 
οι προτεραιότητες μας δεν άλλαξαν. Για πρώτη 
φορά ο Δήμος Ωρωπού είναι μέσα σε όλα τα 
προγράμματα χρηματοδότησης.

Ποια έργα ξεχωρίζετε σε αυτό το πρώτο διά-
στημα που έχετε αναλάβει τα ηνία του Δήμου 
Ωρωπού;

Αρχές του 2021 υπογράφηκε η Προγραμματική 
Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και της 
ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή Έργων Αποχέτευσης, 
Συλλογή Μεταφορά Λυμάτων Καπανδριτίου Μι-
κροχωρίου Πολυδενδρίου Αφιδνών του Δήμου 
Ωρωπού στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων 

Ψυττάλειας. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο 
υποδομής που θα αλλάξει την ποιότητα ζωής 
σε αυτές τις κοινότητες που θα γίνει το έργο και 
ανοίγει το δρόμο για να ακολουθήσουν και οι 
υπόλοιπες περιοχές του Δήμου. Στην παραλία 
του Ωρωπού έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση 
για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου που 
θα αλλάξει την πόλη, θα αναβαθμίσει τη ζωή 
των κατοίκων. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε 
την ανάπλαση των αλιευτικών καταφυγίων σε 
Αγίους Αποστόλους, Νέα Παλάτια, Χαλκούτσι. 
Καταφέραμε να πείσουμε την κυβέρνηση και 
το υπουργείο δικαιοσύνης για την παραχώρη-
ση των Φυλακών του Ωρωπού υλοποιώντας 
ένα αίτημα που υπήρχε από το 1975. Ο σκοπός 
μας είναι να δημιουργήσουμε εκεί κέντρο Δη-
μοκρατίας και Πολιτισμού. Επίσης, προχωράμε 
ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 
υπηρεσιών του Δήμου και ειδικά των υπηρεσι-

«Ονειρεύομαι έναν Δήμο που κάθε άνθρωπος 
θα μπορεί να ζει αξιοπρεπώς»

ΓιώρΓος Γιαςημακης
Δήμαρχος Ωρωπού

Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

Ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, μιλάει στην «Φωνή» για όλα τα σημαντικά έργα 
που ξαναβάζουν στην πρώτη γραμμή έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής, με 
στόχο την αναβάθμισή του, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του.

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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ών καθαριότητας, της υπηρεσίας ύδρευσης, 
αλλά και των υπηρεσιών που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή. Ανακοινώσαμε Διεθνή Δημό-
σιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 
δύο νέων απορριμματοφόρων προϋπολογισμού 
373.000€ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος II», Δι-
εθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό 
για προμήθεια συνολικά έντεκα (11) οχημάτων 
με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) χρονικής 
διάρκειας 8 ετών προϋπολογισμού 1.447.377€. 
Συνεχίζουμε σταθερά τον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου μας με 
στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους 
πολίτες. Καλύπτουμε τις χρόνιες ανάγκες του 
Δήμου και υλοποιούμε με συνέπεια όσα έχουμε 
υποσχεθεί και όσα έχουμε σχεδιάσει για ένα κα-
λύτερο μέλλον στον τόπο μας.

Στις υποδομές του Δήμου ποια έργα έχουν 
δρομολογηθεί;

Ενισχύουμε συνεχώς τις κοινωνικές δομές, 
ενταχθήκαμε στο τεχνικό πρόγραμμα και στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για 
αναπλάσεις Δημοτικών αθλητικών εγκαταστά-
σεων, και μελέτης κατασκευής παραλιακής 
οδού Ωρωπού – Μαραθώνα που είναι ένα έργο 
πνοής και ζωής για όλη την ανατολική Αττική. 
Επίσης κατασκευάζουμε δύο σχολεία. Το ει-
δικό νηπιαγωγείο στη Σκάλα Ωρωπού που θα 
είναι σύντομα ολοκληρωμένο με τη βοήθεια 
του του εφοπλιστή κ.Μαρτίνου και το Δημοτικό 
Καπανδριτίου που ξεκίνησε να κατασκευάζεται 
με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής 
και τη συμπαράσταση του Περιφερειάρχη Γιώρ-
γου Πατούλη. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις 
για τους Δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας και 
Καταθέσαμε προτάσεις για έργα αναβάθμισης 
σε τρία σχολεία του Αυλώνα προϋπολογισμού 
έργου 894.169,00 ευρώ υλοποιώντας έτσι πλά-
νο δράσης που ξεκίνησε έγκαιρα από το γρα-
φείο Σχεδιασμού Ένταξης και Παρακολούθησης 
Συγχρηματοδοτούμενων έργων. Εξασφαλίσαμε 
χρηματοδότηση για την πλήρη ανακαίνιση του 
γηπέδου ποδοσφαίρου του Αυλώνα και ανα-
βαθμίσαμε και συντηρήσαμε όλες τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Δήμου που για χρόνια είχαν 
αφεθεί στην τύχη τους. Έχουμε καταθέσει πρό-
ταση για τη χωροθέτηση σημείων φόρτισης και 
θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων κα-
νονικής και υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσε-
ων στάθμευσης.

Ποιοι είναι οι στόχοι της διοίκησής σας για το 
2021;

Θέλουμε να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερες προτάσεις και εφαρμο-
γές και πράγματα που θα κάνουν πιο εύκολη 
την καθημερινότητα του Δημότη. Το γραφείο 
Σχεδιασμού Ένταξης και Παρακολούθησης Συγ-
χρηματοδοτούμενων έργων είναι μία καινοτο-
μία για τον Δήμο. Λειτουργεί πρωτοποριακά και 
πολλοί άλλοι συνάδελφοι ζητούν τα φώτα μας 
την εμπειρία μας. Αυτό σημαίνει αναγνώριση 
του έργου που έχουμε κάνει. Δε μου αρέσουν 
τα μεγάλα λόγια επί θεωρητικής βάσης και ότι 

σας έχω αναφέρει έχει ανακοινωθεί. Πολύ σύ-
ντομα θα ανακοινωθούν ακόμα πιο μεγάλα έργα 
για το Δήμο μας που για γενιές ολόκληρες απο-
τελούσαν άπιαστα όνειρα. Ονειρεύομαι έναν 
Δήμο που κάθε άνθρωπος θα έχει λόγο να ζει 
αξιοπρεπώς και ο επισκέπτης θα έχει επίσης 
λόγο για να έρχεται. Πρέπει να δημιουργήσου-
με υποδομές, να δημιουργηθούν κίνητρα ώστε 
δημότες και επισκέπτες να ζουν, να εργάζονται 
και να προοδεύουν σε ένα άνετο και ποιοτικό 
περιβάλλον που θα έχει όλες τις ανέσεις και τις 
υποδομές.

Aν και λίγο καιρό μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων σας, ο κορονοϊός ήρθε στη χώρα 
μας και διαμόρφωσε μια τελείως διαφορετι-
κή πραγματικότητα, ο δήμος σας απέδειξε ότι 
βρίσκεται κοντά στον δημότη, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στο κοινωνικό έργο. Πως αντιμετωπίσα-
τε την κρίση;

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υγειονο-
μική κρίση στη χώρα ξέραμε πως είναι ζήτημα 
χρόνου να περάσει και εντός των τειχών του 
Δήμου. Στο μέτρο που το επέτρεπαν οι δυνάμεις 
μας οργανώσαμε την υγειονομική άμυνα μας, 
θέσαμε σε ετοιμότητα υπηρεσίες του Δήμου και 
σταθήκαμε κοντά στους πολίτες. Δημιουργή-
σαμε την κοινωνική δομή προστασίας πολιτών 
που χρήζουν βοήθειας στις δύσκολες ώρες 
και ενεργοποιήσαμε την υπηρεσία βοηθείας 
των ευπαθών ομάδων. Ηλικιωμένοι, άνθρωποι 
υψηλού κινδύνου, ΑΜΕΑ, ανήμποροι μοναχικοί 
είχαν και έχουν τη στήριξη και τη φροντίδα από 
το Δήμο μας για να αντιμετωπίσουν την καθη-
μερινότητά τους, όπως παροχή ειδών πρώτης 
ανάγκης, φάρμακα, νοσηλευτική φροντίδα και 
διεκπεραίωση αιτημάτων που εκδίδονται από 
υπηρεσίες του δήμου ή άλλες δημόσιες υπη-
ρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα πήραμε 
πρωτοβουλίες για ενίσχυση του Κέντρου Υγεί-
ας Καπανδριτίου και το ενισχύσαμε με προκα-
τασκευασμένη και εξοπλισμένη αίθουσα, ώστε 
να διενεργούνται εκεί με ασφάλεια τεστ για 
Covid-19. Έτσι όσοι προσέρχονται στο Κέντρο 
Υγείας Καπανδριτίου για τεστ Covid-19, δε έρχο-
νται σε επαφή με τους υπόλοιπους επισκέπτες - 
ασθενείς των ιατρείων και το ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό δεν εμπλέκεται στην διαδικασία του 
τεστ αποφεύγοντας πιθανή διασπορά του ιού. Η 
ενίσχυση και ο εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας 
Καπανδριτίου ήταν δέσμευση μας και προτεραι-
ότητα σε ένα γενικότερο πλάνο ενίσχυσης όλων 
των υγειονομικών μονάδων του Δήμου. Έχουμε 
ακόμα πολλά να κάνουμε προς όφελος πάντα 
των πολιτών και της αναβάθμισης των υπηρεσι-
ών υγείας.*

Η πρόσφατη κακοκαιρία έπληξε ιδιαίτερα τον 
δήμο σας, φαινόμενο που καλείστε να αντιμε-
τωπίσετε συχνά. Ποια έργα προγραμματίζετε 
για την περαιτέρω ενίσχυση του δήμου, όταν 
τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα και πόσο 
έχει βοηθήσει η Περιφέρεια την υλοποίησή 
τους;

Ο Δήμος Ωρωπού σε έκταση είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος Δήμος Αττικής με 388,2 τ.χλμ, και 

έχει στην επικράτεια μεγάλο μέρος του ορεινού 
όγκου της Πάρνηθας. Σχεδόν οι μισές δημοτι-
κές ενότητες βρίσκονται στα ορεινά σημεία που 
το χειμώνα έχουμε χιονοπτώσεις, αλλά και οι 
παραθαλάσσιες περιοχές επιβαρύνονται από 
τις θεομηνίες. Και εφέτος αλλά και το χειμώνα 
του 2020 αντιμετωπίσαμε με αποτελεσματικό-
τητα τα κύματα κακοκαιρίας που αφορούσαν 
χιονοπτώσεις και αυτό οφείλονταν σε τέσσε-
ρις κυρίως παράγοντες. Στην υποστήριξη του 
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, στην καλή 
προετοιμασία των υπηρεσιών της Περιφέρει-
ας που μας υποστήριξε με αλάτι και μηχανικά 
μέσα αλλά και στην έγκαιρη κινητοποίηση της 
Πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιών του 
Δήμου μας. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο 
ακόμα θεομηνίες που έπληξαν την περιοχή μας. 
Στις 14 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ. 
στη Μαλακάσα έπεσαν 232 mm βροχής. Έγιναν 
μεγάλες καταστροφές στον Κάλαμο και στους 
Αγίους Αποστόλους, ενώ η θάλασσα σε πολλά 
σημεία προξένησε ζημιές στον παραλιακό δρό-
μο Σκάλας Ωρωπού – Καλάμου. Είχαμε άμεση 
επέμβαση με τα συνεργεία μας και σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Αττικής εργαζόμαστε 
εντατικά για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις 
υποδομές και να ανοιχτούν ρέματα που για χρό-
νια είχαν αφεθεί στην τύχη τους. Πρωτίστως σε 
τέτοιες καταστάσεις σημασία έχουν οι ζωές των 
πολιτών και ο Δήμος μας αντέδρασε σωστά και 
έγκαιρα. Δεν ξεχνάει κανείς τη συμφορά με τις 
πλημμύρες στην Εύβοια στις 8 Αυγούστου 2020 
και τα φερτά υλικά που κατέκλυσαν όλο το μή-
κος της παραλίας, ειδικά στα Πηγαδάκια και στο 
Χαλκούτσι. Έγινε τιτάνια προσπάθεια και με τη 
βοήθεια της Περιφέρειας αλλά και των υπηρεσι-
ών του Δήμου μέσα σε χρόνο ρεκόρ καθαρίστη-
κε όλο το παραλιακό μέτωπο 32 χιλιομέτρων. 
Έγινε τιτάνια προσπάθεια με τη βοήθεια του Πε-
ριφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, των υπηρεσιών 
του Δήμου και των εθελοντών. Σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Αττικής προγραμματίζουμε 
σειρά έργων που θα δώσουν λύσεις σε πολλά 
από τα προβλήματα που δημιουργούνται.

Σας ευχαριστώ πολύ.

*Άντι- covid τεστ από το Δήμο Ωρωπού

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιώρ-
γος Γιασημάκης έκανε γνωστό με ανάρτησή 
του στο Facebook ότι ενόψει του ανοίγματος 
των υπόλοιπων σχολείων (Γυμνάσια μόνο, 
καθώς η Αττική βρίσκεται στις «κόκκινες πε-
ριοχές») από τη Δευτέρα 1/2, πώς ο Δήμος 
Ωρωπού πρόκειται να πραγματοποιήσει με 
δική του δαπάνη και ιδιωτικό πιστοποιημένο 
φορέα, εξέταση για τον COVID-19, για όλους 
τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προ-
σωπικό σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης(-
Δημοτικά, Γυμνάσια, Παιδικοί Σταθμοί, Νηπι-
αγωγεία, Ειδικά Σχολεία και στα Λύκεια όταν 
ανοίξουν).Το ίδιο θα ισχύσει και για όποιο παι-
δί χρειαστεί να υποβληθεί σε έλεγχο. Επίσης 
ανάλογη μέριμνα θα υπάρξει και για όλους 
τους εργαζομένους του Δήμου Ωρωπού.
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Όχι στην ένοχη σιωπή
Ταμάρα Λεϊζεροβιτς 
Συνθετική Ψυχοθεραπεία -Ψυχομετρία - Συμβουλευτική εφήβων - Επαγγελματικός προσανατολισμός

«Ήταν ντυμένη προκλη-
τικά. Με φλέρταρε. Στην 

αρχή είχε πει ότι το θέλει. Πήγαινε γυρεύο-
ντας. Δεν μου άφησε άλλη επιλογή. Με υπο-
τίμησε ως άντρα. Είχα πιει. Ήταν η κακιά στιγ-
μή.»

Ο θύτης δεν χρειάζεται αιτία για να επιτεθεί, η 
αιτία της επιθυμίας της πράξης βρίσκεται

μέσα του. Στην χώρα μας η ισότητα είναι θεσμο-
θετημένη, ωστόσο ακόμα παρουσιάζονται κά-
ποια έντονα απομεινάρια της πατριαρχίας. 

Πατριαρχία : από τα Αρχαία Ελληνικά: πατήρ 
και αρχή, δηλαδή εξουσία. Η πατριαρχία στη-
ρίζεται σε μία κουλτούρα στην οποία υπάρχει 
η αντρική κυριαρχία, αποδίδεται σε εγγενείς 
φυσικές διαφορές ανάμεσα στους άντρες και 
τις γυναίκες. Σε μια πατριαρχική κοινωνία το 
γυναικείο φύλο αντιμετωπίζεται ως κατώτερο. Η 
διάκριση αυτή είναι ένα άδικο κοινωνικό δημι-
ούργημα, εγκλωβίζει τον άντρα σε μια ψευδαί-
σθηση ανωτερότητας και υποβαθμίζει τη γυναι-
κεία οντότητα. Θα ήταν καλό να παρατηρήσουμε 
πως διαμορφώνονται και καθορίζονται τα δυο 
φύλα από τη παιδική ηλικία, ξεκινώντας από τα 
παιχνίδια και τις εξωσχολικές δραστηριότητες 
οι οποίες συνήθως είναι αυστηρά διαχωρισμέ-
νες στα δυο φύλα, δεν υπάρχει ευελιξία επιλο-
γής από τα ίδια τα παιδιά. Συνεχίζουμε με την 
εφηβεία κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουμε 
διαφορετικές συνθήκες ανατροφής των δυο φύ-
λων. Τα επιτρεπτά όρια στα οποία μεγαλώνουν 
τα κορίτσια και τα αγόρια είναι δομημένα από τα 

κοινωνικά πρότυπα που «ταιριάζουν» στα δυο 
φύλα. Τα πρότυπα αυτά αρχικά υιοθετούνται 
από τους ίδιους τους γονείς και ύστερα τα απορ-
ροφούν τα παιδιά.

Σε καμία περίπτωση δεν θα καταπατήσουμε τη 
διαφορετικότητα των δυο φύλων, το καθένα έχει 
τη δική του σημασία και υπόσταση. Το ζήτημα 
είναι η ισότητα και ο σεβασμός.

Για ποιον σεβασμό όμως μπορεί να γίνεται λόγος 
όταν το«όχι» σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 
ικανό να οδηγήσει σε επιθετική επιβολή; 

Σεξουαλική κακοποίηση και βία σε βάρος των 
γυναικών, εστιάζουμε στο γυναικείο φύλο ως 
αποτέλεσμα των στατιστικών στοιχείων που 
έχουμε ως χώρα και λαμβάνοντας υπόψιν και 
τις διεθνείς στατιστικές καταγραφές.1 στις 3 
γυναίκες έχει υποστεί κάποια μορφή σεξιστικής 
βίας στη ζωή της, ενώ 1 στις 6έχει βρεθεί θύμα 
βιασμού ή απόπειρας βιασμού, με το 82% των 
νεαρών θυμάτων σεξουαλικής βίας να είναι κο-
ρίτσια και το 90% των ενήλικων θυμάτων βια-
σμού να είναι γυναίκες.

Η ανυπακοή στην μη επιθυμία του συνανθρώ-
που μας θα πρέπει να έχει άμεσες επιπτώσεις. 
Η συγκάλυψη ενός τέτοιου γεγονότος πέραν 
του ότι θέτει και άλλους ανθρώπους σε κίνδυ-
νο, αφήνει και το δράστη ατιμώρητο και το χει-
ρότερο όλων είναι, πως η επιθυμία του αυτή 
ενισχύεται. Άρα η επανάληψη είναι βέβαιη. Ο 
άνθρωπος ως ον, οφείλει να είναι εξοικειωμέ-
νος με το όχι, όταν λοιπόν το όχι είναι στα πλαί-
σια της σεξουαλικής πράξης πιθανόν ο θύτης να 

το λαμβάνει ως τιμωρία και ίσως έρχονται στο 
προσκήνιο τα συναισθήματα κατωτερότητας και 
ανασφάλειας που νιώθει κατά βάθος ο ίδιος. Θα 
ήταν φρόνιμο σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε 
πως ο άνθρωπος που ασκεί βία, πολύ πιθανόν 
να έχει βιώσει ο ίδιος κακοποίηση ή είναι με-
γαλωμένος σε κακοποιητικό περιβάλλον. Ένας 
άνθρωπος μεγαλωμένος με την ιδέα πως μόνο 
με τη βία μπορείς να πάρεις αυτό που θέλεις, και 
ότι αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να 
γίνονται τα πράγματα όπως τα επιθυμεί, τότε με 
αυτό το τρόπο και θα λειτουργεί. Είναι κατανο-
ητό πλέον πως στη σεξουαλική κακοποίηση θα 
πρέπει να αναζητήσουμε και να επιλύσουμε τα 
βαθύτερα θέματα που έχει ο θύτης. Ο θύτης 
αντίστοιχα είναι άλλο ένα «παιδί»της κοινωνίας. 

Ποιες κοινωνικές συνθήκες γεννάνε βιαστές;

Την κοινωνία την απαρτίζουμε όλοι εμείς, τις 
συνθήκες τις διαμορφώνουμε πάλι εμείς. Οπό-
τε πριν προλάβεις να ρίξεις την ευθύνη σε κάτι 
εξωτερικό και μακρινό από σένα σκέψου πως 
μπορείς εσύ να συμβάλεις και σταδιακά να επη-
ρεάσεις αυτή τη νοσηρή κουλτούρα που προα-
ναφέραμε. Ξεκίνα από την οικογένεια σου, από 
το τρόπο που νουθετείς τα παιδιά σου. Ύστερα, 
θα ήταν καλό να συμμετέχεις ενεργά και στα 
κοινωνικά δρώμενα και να μην μένεις ένας αυ-
στηρός κριτής από τον καναπέ σου. Ο θύτης και 
το θύμα δεν είναι ρόλοι που ανήκουν αποκλει-
στικά σε «ξένους», υπάρχει περίπτωση να βρε-
θείς και εσύ ή κάποιο μέλος της οικογένειας σου 
εμπλεκόμενος. Μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε 
ίδιοι, είμαστε όμως ίσοι, είμαστε όλοι άνθρωποι.

Τις τελευταίες ημέρες σε σοβαρό ζήτημα 
έχει εξελιχθεί το πρόβλημα μετακίνησης 

πολλών ηλικιωμένων στα εμβολιαστικά κέ-
ντρα, βάζοντας έτσι εμπόδια στον εμβολια-
σμό τους έναντι της νόσου Covid 19,ιδιαίτερα 
όσων ηλικιωμένων ζουν μόνοι τους.

Για τον λόγο αυτό μία μικρή ομάδα πολιτών 
στο δήμο Αχαρνών, ευαισθητοποιημένη στα 
προβλήματα της τρίτης ηλικίας και ως ελάχι-
στη συνεισφορά, αποφάσισε να διευκολύνει 
και να υποστηρίξει την διαδικασία που απαιτεί 
την μετάβαση από και προς τα εμβολιαστικά 
κέντρα, όσων αδυνατούν να μετακινηθούν. 

Συγκεκριμένα, όσοι δημότες Αχαρνών άνω 
των 60 ετών δεν διαθέτουν τρόπους μετάβα-
σης στο κέντρο εμβολιασμού τους, μπορούν 
έγκαιρα να απευθύνονται στην γραμμή επι-
κοινωνίας 

2114081327 & 6972172793, ώστε να προ-
γραμματίζεται η μετακίνηση τους με ιδιωτικά 
οχήματα που διαθέτουν οι πολίτες που παίρ-
νουν μέρος στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία. 

H Φωνή της Ανατολικής Αττικής θέλοντας να 
συμβάλλει στην συγκεκριμένη πρωτοβου-
λία, δημιούργησε πλατφόρμα επικοινωνίας 
στο επίσημο site της εφημερίδας, το efoni.gr, 
προκειμένου όσοι επιθυμούν να έχουν και την 
δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής.

Να τονίσουμε πως ο οδηγός του οχήματος 
που θα μεταφέρει όσους πολίτες επιθυμούν 
για τον εμβολιασμό τους, εκτός από την απα-
ραίτητη χρήση μάσκας, θα υποβάλλεται σε 
rapid test ανά βδομάδα για την μέγιστη δυνα-
τή προστασία. 

Για τον εμβολιασμό των κατάκοιτων ηλικιω-
μένων και των ατόμων με αναπηρία μπορείτε 

να απευθυνθείτε στον ΙΣΑ και την Περιφέρεια 
Αττικής, όπου διαθέτουν ασθενοφόρα και πα-
ρέχουν κατ’ οίκον εμβολιασμό. 

Αρωγοί της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας εί-
ναι εκτός από τον Βαγγέλη Κατάρα, ο οποίος 
αποδεικνύει έμπρακτα πως οι νέοι στηρίζουν 
τις εθελοντικές προσπάθειες, είναι οι εξής:

Η εταιρία φυτοχωμάτων ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,

Η επιχείρηση αρτοζαχαροπλαστείο ΑΦΟΙ ΠΑ-
ΝΟΥΣΗ  

Και οι πολίτες: Ανδρέας Καυκάς, Λίνα Γκίκα, 
Χριστίανα Κελεσίδου, Μαρία Ατζάμπου, Άρης 
Γιαννούλης, Ευγενία Σούμα, Θάνος Χρήστου, 
Επιμενίδης Βαλαβάνης, Γιάννης Κυρίτσης, 
Έφη Ρουμπέα, Ιωάννα Μαράτση και Γιώργος 
Κατάρας, που εθελοντικά συμμετέχουν και 
βοηθάνε σε αυτή την δράση. 

ΔώρΕαν μΕταφορα Για ηλικιώμΕνούς ΔημοτΕς 
τού Δημού αΧαρνών ςτα κΕντρα ΕμΒολιαςμού



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

είναι η δική σας εμπιστοσύνη και αγάπη εδώ και 30 χρόνια.

efruit.gr
Φρεσκάδα σε ένα κλικ

Τηλ. 210 621 8291

Λεωφόρος Μαραθώνος & 
Ελληνικού Στρατού 2 

145 69, Άνοιξη
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η ενσυναίσθηση  
ως βοηθός στη ζωή μας
Ευαγγελία Γκέγκα 
Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια - Κοινωνική Λειτουργός BSc - Ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει τα πάνω 
κάτω σε όλους τους τομείς της ζωής μας. 

Η καθημερινότητά μας έχει πια τις ακόλουθες 
λέξεις νοσηλεία, θάνατος, νοσήματα, καραντί-
να,εγκλεισμός, περιορισμοί και πολλές άλλες 
παρόμοιες αυτών. Αυτές οι λέξεις μας συνο-
δεύουν για μεγάλο διάστημα με αποτέλεσμα να 
αναπτύσσουμε άμυνες και μηχανισμούς ώστε 
να αντεπεξέλθουμε όπως η αποστασιοποίηση 
και η αποσύνδεση. Σαν άνθρωποι, έχουμε την 
τάση μέσω του «παγώματος»του συναισθήμα-
τος να προστατευόμαστε από στρεσογόνες κα-
ταστάσεις που προκύπτουν και αδυνατούμε να 
διαχειριστούμε την παρούσα στιγμή. Αυτό ση-
μαίνει ότι απομονώνουμε μέσα μας το άγχος και 
την στεναχώρια μας και λειτουργούμε σαν να 
μην υπάρχουν, ουσιαστικά δηλαδή αρνούμαστε 
την ύπαρξη τους. Μέσα από τόσα διαφορετικά 
προβλήματα σε διαφορετικούς τομείς της ζωής 
μας είναι απόλυτα αναμενόμενη αυτή η συμπε-
ριφορά.

Πού θα μας οδηγήσει όμως αυτός ο τρόπος 
αντιμετώπισης; Πιστεύουμε ότι επιβιώνουμε 
και επιζούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία σε 
αυτή την δύσκολη περίοδο, όμως όσο αποστα-
σιοποιούμαστε, τόσο χάνουμε την επαφή με 

το συναίσθημά μας και τον εαυτό μας. Επίσης 
χάνουμε την επαφή με τους ανθρώπους γύρω 
μας και οδηγούμαστε σε κοινωνική απομόνωση, 
το οποίο επηρεάζει δραματικά την ψυχολογία 
μας. «Ο πόνος ενός ανθρώπου προστίθεται 
στον πόνο του άλλου, καθιστώντας τον πιο 
δυνατό απ’ όσο πραγματικά είναι» δηλώνει ο 
ερευνητής νευρολογίας Jeffrey Mogil του Πα-
νεπιστημίου McGill στο Μόντρεαλ. Μέσω της 
συναισθηματικής ταύτισης οιάνθρωποι επηρε-
άζονται μεταξύ τους, ο πόνος, η απαισιοδοξία, 
η στεναχώρια μεταφέρονται καιαντανακλώνται 
λόγω των συνθηκών που ζούμε, με αποτέλε-
σμα να κυριαρχούν αυτά τα συναισθήματα στην 
κοινωνία μας αυτή την περίοδο. Κουρασμένα 
πρόσωπα, θυμωμένοι και απελπισμένοι άνθρω-
ποι που βρίσκονται στα όρια τους. Στα γραφεία 
των ψυχολόγων η κυρίαρχη συζήτηση είναι ο 
εγκλεισμός και η ανασφάλεια.

Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε την ενσυναί-
σθηση λοιπόν. Αυτή η πάρα πολύ σημαντική 
δεξιότητα θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις 
δύσκολες συνθήκες που ζούμε και παράλληλα 
να μείνουμε συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας 
και τους συνανθρώπους μας. Η ενσυναίσθηση 
είναι η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική 

κατάσταση ενός άλλου ατόμου, και η κατανό-
ηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του. 
Πιο απλά, είναι η ικανότητα να «μπαίνεις στα 
παπούτσια του άλλου», είναι ο τρόπος με τον 
οποίο ανταποκρινόμαστε στα συναισθήματα του 
άλλου, στις αντιδράσεις του και στις επιλογές 
του βλέποντας μέσα από τα μάτια του άλλου. 
Εκτός από την υπομονή, οι επόμενες λύσεις εί-
ναι η ένδειξη ενσυναίσθησης και η επικοινωνία. 
Όλοι μαζί πρέπει να βγούμε μέσα από αυτό με 
τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Αυτό μπορεί 
να συμβεί αν μιλάμε για τα συναισθήματά μας 
και τα μοιραζόμαστε,προσπαθώντας να καταλά-
βουμε τη θέση και την κατάσταση των δικών μας 
ανθρώπων και όλων των συνανθρώπων μας και 
απλώνοντας τους το χέρι ως ένδειξη συμπαρά-
στασης και βοήθειας. Δεν ξέρουμε πότε θα έρ-
θει η στιγμή που θα αγκαλιάζουμε και θα φιλάμε 
κάποιον χωρίς επιφύλαξη και δεύτερες σκέψεις, 
για τον λαό μας αυτός ήταν ο τρόπος να δείξου-
με και να καταλάβουμε ότι κάποιος μας αγαπά-
ει, μας στηρίζει, ότι μπορούμε να στηριχτούμε 
πάνω του, ότι μας καταλαβαίνει. Πλέον, πρέπει 
να προσαρμοστούμε σε άλλους τρόπους για να 
μοιραστούμε και να μεταδώσουμε το συναίσθη-
μα μας με ειλικρίνεια. Είναι μια πρόκληση και θα 
τα καταφέρουμε!

ΥΓΕΙΑ

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες εβδο-
μάδες από τις τυμπανοκρουσίες στις ανα-

κοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκα-
τομμύρια εμβολίων που θα ερχόντουσαν από 
τις φαρμακευτικές, κατά του κορονοϊού. Δεν 
έχουν περάσει παρά μόνο λίγες ημέρες από 
το στραπάτσο... μεγατόνων, καθώς οι εκατομ-
μύρια δόσεις εμβολίων από Pfizer και Astra 
Zeneca, έγιναν χιλιάδες από την μεν πρώτη 
και άφαντες από τη δεύτερη!

Η δε Pfizer, αντί να παραδώσει τα εκατομμύ-
ρια δόσεων που συμφώνησε έχει περιοριστεί 
σε μερικές χιλιάδες. Αποκορύφωμα της κα-
κής σχεδίασης του προγράμματος COVAX; Η 
Μαδρίτη ανέστειλε τους εμβολιασμούς λόγω 
έλλειψης εμβολίων ενώ και η Ρώμη ετοιμάζε-
ται να πράξει το ίδιο. Η κατάσταση είναι οριακή 
και στη χώρα μας, η οποία εξετάζει το σενάριο 
να καθυστερήσει τη δεύτερη δόση σε όσους 
εμβολιάστηκαν.

Παράλληλα, η Astra Zeneca πήρε εκατομμύ-
ρια ευρώ για να παραδώσει εμβόλια τα οποία 
δεν είχαν... εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό Φαρμάκων, που παρά τις εκατόμβες 
νεκρών σε όλο τον πλανήτη, αρνήθηκε να συ-
νεδριάσει έκτακτα για να δώσει έγκριση! Την 
ίδια ώρα, η Σουηδοβρετανική φαρμακευτική 
δεν έχει δώσει ούτε ένα εμβόλιο, την ίδια ώρα 
που η Βρετανία, που είναι εκτός Ε.Ε, μπήκε 
πρώτη στην κούρσα των εμβολιασμών με την 
αντίστοιχη επιτροπή φαρμάκων να συνεδριά-
ζει μέσα σε ώρες για να δώσει το πράσινο φως, 
σκεπτόμενη την κρισιμότητα της κατάστασης.

Μέσα σε όλα αυτά, αν συνυπολογίσουμε και 
τον ρόλο του Ισραήλ, το οποίο έχει εμβολιάσει 
το μισό και πλέον πληθυσμό του, καταλαβαί-
νει κανείς εύκολα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση 
μετρήθηκε και κρίθηκε... ανεπαρκής απέναντι 
στους πολίτες της. Με προγραμματισμό εκτός 
απτών δεδομένων, οι συμβάσεις που αποδεί-

χτηκαν «λίγες» απέναντι στα τραστ των φαρ-
μακευτικών που στο βωμό του κέρδους δεν 
δίστασαν να δώσουν τα εμβόλια που προορί-
ζονταν για την Ευρώπη σε άλλες χώρες.

Η κατάσταση είναι τόσο οριακή, που ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας μέσω του επικεφα-
λής του, Τέντρος Γκεμπρέσους, να κάνει λόγω 
πλέον για ηθικό ζήτημα, καθώς 10 χώρες 
έχουν καπαρώσει το 90% των συνολικών εμ-
βολίων!

Πλέον, αρκετές χώρες ετοιμάζονται να προ-
σφύγουν στη Δικαιοσύνη κατά των εταιρειών 
σχετικά με αθέτηση συμβολαίων ενώ η Γερ-
μανία έχει κλείσει από τώρα δόσεις εμβολίων 
για το... 2022, σε μια κίνηση που μαρτυρά πως 
είτε η πανδημία θα συνεχιστεί, είτε τα εμβόλια 
από ελπίδα μετατράπηκαν σε καθαρή κερδο-
σκοπία.

το φιάσκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τα εμβόλια του κορονοϊού

Γράφει ο Δημήτρης Δρίζος, Δημοσιογράφος



Πες...

Κούφαλης
Αλεύρι...

Ένα μαγαζί στο Κόκκινο Μύλο  
με πολύ όρεξη και με μεγάλη εμπειρία  
με συνταγές από τις παλιότερες γενιές  

που μπορεί και κάνει την διαφορά!

Στο “ΠΕΣ ΑΛΕΎρΙ ΚΟΥΦΑΛΗΣ” 
 μπορείς να βρεις τα πάντα... 

Για τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι και τις μεγαλύτερες! 

Ξεκινάς με τον μυρωδάτο καφέ και τα πρωινά εδέσματα του,  
συνεχίζεις στη μεγάλη ποικιλία ψωμιών που υπάρχει  

και καταλήγεις στις γλυκές απολαύσεις του... 

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας εδώ και 4 χρόνια 
που μας στηρίζεται και μας αγαπάτε!

                                 Θα μας βρείτε και στο
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O Δημήτρης Κανέλλης, ο δημιουργός του πιο viral 
group στο Facebook, το Thank you, next μας εξηγεί 
πώς γεννήθηκε η ιδέα του, αν τελικά τα «ζητήματα 

καρδιάς»μας απασχολούν περισσότερο και πόσο 
εύκολα πλέον εκθέτουμε την προσωπική μας ζωή.

ο «Mr.Ερωτικές απογοητεύσεις»,  
Δημήτρης κανέλλης, μας μιλάει  

για την σελίδα-φαινόμενο του Facebook

Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

και πως αυτή θα διαμορφωθεί. Το μεγαλύτερο 
κομμάτι που επηρεάζουν είναι το ψυχολογικό. 
Αν για παράδειγμα μιλάς με κάποιον άνθρωπο ή 
βγείτε ραντεβού και πάει καλά, σίγουρα νιώθεις 
πολύ ευχάριστα.

Μέσα από τις ιστορίες της ομάδας, φαίνεται 
πως ο κόσμος αντιμετωπίζει πολύ δύσκολα τις 
ανθρώπινες σχέσεις. Στις περισσότερες ιστορί-
ες βλέπουμε πως κυριαρχεί ο εγωισμός και μια 
τακτική όλοι να επιβληθούν στον άλλον. Κάτι 
που είναι αρκετά δυσάρεστο καθώς δεν οδηγεί 
στους ανθρώπους ούτε να βρουν κάποιον να 
έχουν δίπλα τους αλλά στην συνέχεια αυτός ο 
εγωισμός περνάει και σ ’άλλους τομείς όπως ο 
επαγγελματικός.

Ακόμα κι αν οι ιστορίες δεν μπορούν να περ-
νούν από ανιχνευτή αλήθειας, ποιες είναι οι 
ιστορίες που σε έχουν αγγίξει πιο πολύ αυ-
τούς τους μήνες της λειτουργίας του group;

Υπάρχουν ιστορίες εντός του γκρουπ που μι-
λάνε για απώλεια. Για πραγματική απώλεια. 
Άνθρωποι που χάσανε κάποιον στα ξαφνικά και 
χάθηκε όλος ο κόσμος τους. 

Αυτές τις ιστορίες τις διαβάζεις μ’ έναν κόμπο 
στο στομάχι. Όταν έχεις συνηθίσει να διαβάζεις 
χιουμοριστικές ιστορίες και ξαφνικά διαβάζεις 
μια τέτοια ιστορία επαναφέρεσαι στην πραγ-
ματικότητα και αρχίζεις να αναθεωρείς κάποια 
πράγματα που θεωρούσες δεδομένα.

Είναι πιο εύκολο θεωρείς για κάποιον να εκτε-
θεί, έστω και επώνυμα, μέσω του group, προ-
κειμένου να «μαζέψει», περισσότερα likes και 
σχόλια; Είναι συνώνυμο της εποχής που δια-
νύουμε, η αποδοχή μέσω των Social media, 
ακόμα και αν εκθέτουμε την προσωπική μας 
ζωή σε τέτοιο βαθμό;

Κακά τα ψέματα, υπάρχουν πολλές ιστορίες 
μέσα στην ομάδα που φαίνονται σαν να μην 
έχουν συμβεί. Ποτέ δεν θα μάθουμε αν όντως 
είναι έτσι ή όχι καθώς ο καθένας έχει διαφορε-
τικό τρόπο αφήγησης και κάποια πράγματα ίσως 
τα μετατρέπει σε πιο υπερβολικά απ’ ’ότι είναι. 
Ωστόσο, είναι ξεκάθαρα πως κάποιοι χρήστες 
γράφουν με σκοπό να κερδίσουν δημοσιότητα 
μέσα από την ομάδα. Το οποίο στο τέλος της 
ημέρας δεν θεωρώ πως είναι κάτι κακό. Αν αυτό 
τους κάνει να νιώσουν καλύτερα γιατί όχι;

Τέλος, τι άλλο ετοιμάζεις για το προσεχές 
μέλλον; Πιστεύεις ότι το «Τhankyou,next» ή 
αντίστοιχες ομάδες, κάποια στιγμή φτάνουν 
σε κορεσμό;

Νομίζω όλα τα πράγματα στην ζωή κάνουν τον 
κύκλο τους ανάλογα την επικαιρότητα. Έτσι και 
το ThankYou, Next τώρα με το lockdown μπορεί 
να φαίνεται σαν κάτι που θα υπάρχει για πάντα 
αλλά δεν είναι έτσι. Ειδικά οι ομάδες και η επι-
καιρότητα στα Social media καταναλώνεται σε 
πολύ γρηγορότερους ρυθμούς απ’ ότι σε άλλα 
μέσα. Οπότε ο κορεσμός είναι αναπόφευκτος. 
Το θέμα είναι φυσικά να το ευχαριστηθούμε όσο 
κρατήσει και να βοηθήσουμε τον κόσμο να μοι-
ραστεί αυτά που θέλει με σκοπό να περάσουμε 
καλά.

Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, καταφέρατε 
να γίνετε ένα από τα πιο viral group με πε-
ρισσότερα από 430.000 μέλη στο Facebook. 
Το περίμενες αυτό όταν δημιουργούσες το 
group; Πώς γεννήθηκε η ιδέα του«Τhank you, 
next»;

Νομίζω κανείς δεν περιμένει την στιγμή που 
γίνεται κάτι μεγάλο. Κάτι viral που λένε και στο 
χωριό μου.

Απλά τυχαίνει. Ακόμα και πολλοί που λέγανε  
«φαινότανε θα πάει καλά» δε νομίζω πως πε-
ριμένανε ένα γκρουπ στο Facebook με ιστορίες 
ερωτικής απογοήτευσης να πλησίαζε το μισό 
εκατομμύριο χρήστες.

Η ιδέα του γκρουπ δημιουργήθηκε από ένα 
άλλο γκρουπ: το Τμήμα Προσωπικού Δράματος. 
Αφού, λοιπόν, είχαμε ένα μέρος να γράφουμε 
τα δράματα των επαγγελματικών, σκέφτηκα πως 
χρειάζεται κι ένα μέρος στο Internet να γράφου-
με τα δράματα των ερωτικών!

Πιστεύεις ότι πλέον, και ειδικά σε περίοδο 
πανδημίας και καραντίνας, το Facebook και 
ειδικά το δικό σας group, αποτελεί ένας είδος 
ψυχοθεραπείας για τα μέλη του;

Εννοείται αυτό. Και όχι μόνο το Facebook αλλά 
κι άλλα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί χρήστες 
που μας στέλνουν μηνύματα για το πόσο τους 
έχει βοηθήσει με την καραντίνα το γκρουπ και 
πως τους βοηθάει να περνάνε ευχάριστα την 
ημέρα τους. Πολλοί κιόλας μιλάνε και τηλεφω-
νικά μεταξύ τους σχολιάζοντας ιστορίες!

Γενικώς, στο group διαβάζεις ιστορίες που είτε 
ταυτίζεσαι είτε σε προβληματίζουν. Οπότε σί-
γουρα αυτό λειτουργεί θετικά στην περίοδο που 
διανύουμε, καθώς είμαστε όλοι λίγο φορτισμέ-
νοι.

Είναι τελικά τα «ζητήματα καρδιάς», αυτά που 
πάντα, ό,τι και να συμβεί θα μας επηρεάζουν 
πιο πολύ; Μέσα από τις ιστορίες που κι εσύ 
διαβάζεις καθημερινά, έχεις μια εικόνα για τα 
προβλήματα των ανθρώπινων σχέσεων στις 
μέρες μας;

Πιστεύω τόσο τα ερωτικά όσο και τα επαγγελ-
ματικά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην ζωή μας 
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Το ΘΑΝΑΤΗΦΟρΟΙ ΣΥΝΤρΟΦΟΙ – Πώς τα 
μικρόβια διαμόρφωσαν την ιστορία μας 

αποκαλύπτει την αλληλένδετη πορεία των μι-
κροβίων και του ανθρώπου στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. Είναι μια έκδοση του Οxford 

University Press.

ΜΙΚΡΟΒΙΑ. Ήταν εδώ πολύ πριν από εμάς. Η 
ιστορία του ανθρώπου ήταν ανέκαθεν άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την ιστορία των μικροβίων. 
Ζουν ανάμεσά μας εξελισσόμενα διαρκώς, δια-
μορφώνοντας τον πολιτισμό μας μέσα από μο-
λύνσεις, ασθένειες και πανδημίες.

Την ίδια στιγμή, ο διαρκώς μεταβαλλόμενος και 
περίπλοκος πολιτισμός μας, με τα εξημερωμένα 
μας ζώα, τον συνωστισμό μας στις πόλεις, τους 
πολέμους και τις πολυσύχναστες εμπορικές μας 
οδούς, έχει επηρεάσει με τη σειρά του την εξε-
λικτική πορεία των μικροβίων. Οι μικροβιακές 
λοιμώξεις έχουν μειώσει πληθυσμούς και έχουν 
διαμορφώσει σε βάθος την ανθρώπινη ιστορία 
– και όσο αλλάζουμε τη στάση και τη συμπε-
ριφορά μας απέναντί τους τόσο αλλάζουν και 
τα μικρόβια τη δική τους.

Συνδυάζοντας στοιχεία καταστροφικών επι-
δημιών με εύληπτες επιστημονικές πληροφο-
ρίες και συναρπαστικές ιστορικές αναδρομές, 
αρχής γενομένης με έναν δραματικό απολογι-
σμό της επιδημίας SARS στις αρχές του 21ου 
αιώνα, η Dorothy Η. Crawford μας ταξιδεύει 
πίσω στον χρόνο για να παρακολουθήσουμε την 
αλληλένδετη πορεία μικροβίων και ανθρώπου. 
Η συγγραφέας μάς προσφέρει μια σύγχρονη 
ματιά σε αρχαίους λοιμούς και επιδημίες, εντο-

πίζοντας κομβικές αλλαγές στον τρόπο ζωής 
των ανθρώπων. Αποδεικνύοντάς μας ότι ο ση-
μερινός τρόπος ζωής μας θέτει για άλλη μία 
φορά σε κίνδυνο, διερωτάται αν θα μπορούσαμε 
ποτέ να αναχαιτίσουμε πλήρως τα μικρόβια ή αν 
θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια πιο μικροβιο-
κεντρική θεώρηση του κόσμου. Μεταξύ των πι-
θανών απαντήσεων, ένα πράγμα γίνεται σαφές: 
παρά τη σύγχρονη κατανόησή τους και όλες 
τις επιτυχίες μας στην τιθάσευσή τους, δεν θα 
απαλλαγούμε ποτέ από τους θανατηφόρους 
συντρόφους μας.

H Dorothy H. Crawford είναι ομότιμη καθηγή-
τρια Ιατρικής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστή-
μιο του Εδιμβούργου και διετέλεσε αναπληρώ-
τρια διευθύντρια για τη Δημόσια Κατανόηση 
της Ιατρικής την περίοδο 2007-2012. Από το 
2001 είναι Μέλος της Βασιλικής Εταιρείας 
του Εδιμβούργου και της Ακαδημίας Ιατρικών 
Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το 
2005 έλαβε το παράσημο του Τάγματος της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τις υπηρεσίες 
της στην ιατρική και την εκπαίδευση. Έχει γρά-
ψει μεταξύ άλλων: The Invisible Enemy: A nat-
ural history of viruses, Viruses: A very short in-
troduction, Virus Hunt: The search for the origin 
of HIV, Cancer Virus: The story of Epstein-Barr 
virus και Ebola: Profile of a killer virus (όλα από 
τις εκδόσεις Oxford University Press).

Παρουσίαση βιβλίου:
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
«Πώς τα μικρόβια διαμόρφωσαν 
την ιστορία μας»

Πρόκειται σίγουρα για ένα βιβλίο επίκαι-
ρο όσο ποτέ. Γραμμένο από την καθη-

γήτρια ιατρικής μικροβιολογίας Dorothy H. 
Crawford, έναν άνθρωπο δηλαδή που αναμ-
φισβήτητα διαθέτει την επιστημονική κατάρ-
τιση και την εμπειρία σε θέματα δημόσιας 
υγείας που απαιτεί το θέμα του, οι Θανατη-
φόροι Σύντροφοι εκδίδονται στα ελληνικά σε 
μια περίοδο όπου την προσοχή της παγκό-
σμιας κοινότητας έχει τραβήξει ένας νέος 
«εχθρός». Πράγματι, με την εμφάνιση του 
νέου κορονοϊού στις αρχές του 2020 και τον 
φόβο που έσπειρε η εν λόγω μολυσματική 

νόσος παγκοσμίως, το ενδιαφέρον όλων μας 
(απλών ανθρώπων, ειδικών και δημόσιων 
λειτουργών) στράφηκε ξαφνικά και απροει-
δοποίητα σε αυτόν τον επικίνδυνο μικροσκο-
πικό ιό και το χάος που έχει δημιουργήσει. Για 
τους περισσότερους από εμάς αυτή υπήρξε 
μια κατάσταση πρωτόγνωρη και τρομακτική. 
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος 
έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπος με θα-
νατηφόρα μικρόβια στον ρου της ιστορίας.

Αποτελεί λοιπόν ένα εξαιρετικά έγκαιρο ανά-
γνωσμα, εξίσου όμως διαχρονικό από την 

άλλη. Όπως πολύ εύστοχα μας υπενθυμίζει 
άλλωστε η συγγραφέας στον Πρόλογό της 
ήδη, τα παθογόνα μικρόβια δεν είναι κάτι και-
νούργιο αλλά πρωτοεμφανίστηκαν στον πλα-
νήτη Γη πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια 
χρόνια και συνυπάρχουν μαζί μας από τότε 
που εξελιχθήκαμε από τους πιθηκοειδείς 
προγόνους μας. Αυτό είναι και το κεντρικό 
θέμα του βιβλίου: η συνύπαρξη ανθρώπου 
και μικροβίων από την αυγή της ιστορίας του 
είδους μας και η άρρηκτη μεταξύ τους σχέ-
ση – η οποία αποτελεί μια αναπόδραστη αλή-
θεια.

Απόσπασμα από τον πρόλογο του Παναγιώτη Αρκουμανέα



Βιογραφικό Συγγραφέα 

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και κατοικεί μό-
νιμα στη Βούλα.. Αποφοίτησε το 1996 από το 1ο Λύκειο Βούλας και έχει σπου-
δάσει Χρηματοοικονομικά και Ναυτικό Δίκαιο στα Πανεπιστήμια Greenwich 
και Hunddersfield της Μ. Βρετανίας. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά και 
επενδυτικά με την αγροτική και οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή 
της Ανατολικής και Νότιας Αττικής. Ασχολείται ενεργά ως πολίτης και δημότης 
με τα κοινά, όντας Πολιτευτής της Περιφέρειας Αττικής και τ. Δημοτικός Σύμ-
βουλος στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως Επικεφαλής Ανεξάρτητης 
Δημοτικής Παράταξης.

Η εθελοντική προσφορά είναι η «δεύτερη» φύση του. Ασχολείται με την ποίηση από τα εφηβικά του 
χρόνια εμπνεόμενος από τη φύση, τα ταξίδια, τον εθελοντισμό και τις ανθρώπινες σχέσεις. Η πρώτη 
ποιητική του συλλογή με τίτλο «Δημοσθένους Σκέψεις / Ο Σκοπός, vol. Ι» εκδόθηκε το 2018 και η δεύ-
τερη με τίτλο «Δημοσθένους Σκέψεις / Της Αλλαγής το Πρόσωπο, vol. II” το 2020, από τις εκδόσεις 
Οσελότος. Επικοινωνία με τον συγγραφέα: poemsdedimo@gmail.com

Πληροφορίες για το βιβλίο

Το βιβλίο κυκλοφορεί δύο χρόνια μετά τον πρώτο τόμο της τριλογίας που είχε 
τίτλο «Δημοσθένους Σκέψεις/Ο σκοπός» vol.I.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται ως ελάχιστος φόρος τιμής, σε ολόκληρο το ιατρι-
κό, το νοσηλευτικό αλλά και το εθελοντικό δυναμικό της χώρας για την υπε-
ράνθρωπη προσπάθεια και προσφορά τους προς τον ελληνικό λαό, κατά τη δι-
άρκεια της μεγάλης δοκιμασίας της παγκόσμιας πανδημίας του ιού COVID-19.

Σε αυτή τη δεύτερη ποιητική συλλογή, ο συγγραφέας στο σύνολο των είκοσι 
οκτώ (28) ποιημάτων του αποκαλύπτει μέσα από τους στίχους, τις λέξεις, τις 
σκέψεις του αλλά κυρίως στο πλαίσιο «καθαρών» εικόνων της «αλλαγής το 
πρόσωπο»... Την αλλαγή, η οποία είναι πολλές φορές αναπόφευκτη λόγω του 

ότι η ζωή «ρέει», κυλάει, επιφυλάσσοντας ανατροπές και εκπλήξεις... Είναι η εξωτερική αλλαγή και 
εκείνο το ερέθισμα που ως συνέπεια, καθοριστικά, μεταβάλλει τα εσωτερικά συναισθήματα και 
γενικότερα τον ανθρώπινο εσωτερικό κόσμο... Από μεγάλα ιστορικά γεγονότα έως απύθμενους 
έρωτες, από ερωτικές απογοητεύσεις έως και καθημερινά στιγμιότυπα, όλοι κατανοούν ή συ-
νειδητοποιούν το πρόσωπο της αλλαγής.

Οι Εκδόσεις Οσελότος έχουν τη χαρά  
να ανακοινώσουν την επίσημη κυκλοφορία  

του νέου βιβλίου του συγγραφέα/ποιητή  
Δημοσθένη Δόγκα με τίτλο «Δημοσθένους 

Σκέψεις / Της Αλλαγής το πρόσωπο» vol. II.





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 ΙΔρΥΣΕΩΣ 1980

Τηλ.: 210 24.60.088 - Κιν.: 6944 500.701

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

MIXAC

Ανακαινίσεις κτιρίων 
Ελαιοχρωματισμοί                     

ΚΩΝΣτΑΝτίΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
ΤηΛ.: 6977 624.081



ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (MED. COSMOS), ΓΡΕΒΕΝΑ, ΘΗΒΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ,  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ,
ΚΩΣ, ΛΑΜΙΑ (ΠΟΛΥΚΑΤ/ΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ), ΠΑΡΟΣ (ΝΑΟΥΣΑ), ΠΑΡΟΣ 
(ΠΑΡΟΙΚΙΑ),  ΤΡΙΚΑΛΑ,  ΤΡΙΠΟΛΗ, ΧΑΛΚΙ∆Α, ΧΑΝΙΑ

Υπόλοιπης Ελλάδας

∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η οµορφιά ξεκινάει 
από τη στιγµή που θες 
να είσαι ο εαυτός σου.

ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ), ΑΘΗΝΑ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ),
ATHENS METRO MALL (ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ), RIVER WEST (ΑΙΓΑΛΕΩ),
SHOPPING HOUSE (ΑΛΙΜΟΣ), THE MALL ATHENS (ΜΑΡΟΥΣΙ),  ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ,
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΒΑΡΗ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΙΛΙΟΝ,  
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ (ΣΠΕΤΣΩΝ), ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ), ΜΕΓΑΡΑ, 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Ν.ΙΩΝΙΑ, Ν. ΜΑΚΡΗ, Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ, 
ΝΙΚΑΙΑ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ, ΦΑΛΗΡΟ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
(ΠΟΛΥΚΑΤ/ΜΑ ∆ΑΝΑΟΣ)

Αττικής


