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Με το βλέμμα στην Ελευθερία
«Υπήρξαν στον κόσμο τόσες πανούκλες όσοι και οι
πόλεμοι. Και παρ’ όλα αυτά
οι πανούκλες και οι πόλεμοι πάντα βρίσκουν τους
ανθρώπους το ίδιο απροετοίμαστους. Όταν ξεσπάει
ένας πόλεμος, οι άνθρωποι
λένε:«Δε θα διαρκέσει πολύ,
είναι ανόητο».
Κι αναμφίβολα ένας πόλεμος είναι σίγουρα
ανόητος, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να διαρκέσει. Η δυστυχία δεν είναι στα μέτρα του
ανθρώπου,επομένως λέμε ότι η δυστυχία δεν
είναι πραγματική,είναι ένα κακό όνειρο που θα
περάσει. Αλλά δεν περνάει πάντα και από κακό
όνειρο σε κακό όνειρο, είναι οι άνθρωποι που
περνάνε και πρώτα οι ανθρωπιστές, γιατί δεν
πήραν τις προφυλάξεις τους. Οι συμπολίτες μας,
ξεχνούσαν να είναι μετριόφρονες, σκέφτονταν
ότι όλα είναι ακόμη δυνατά γι’ αυτούς, πράγμα
που σήμαινε ότι οι δυστυχίες είναι αδύναμες.
Συνέχιζαν να κάνουν επιχειρήσεις,να ετοιμάζουν ταξίδια και να έχουν γνώμες. Πώς θα μπορούσαν να σκεφτούν την πανούκλα,που καταργεί το μέλλον, που καταργεί τις μετακινήσεις και

τις συζητήσεις;Θεωρούσαν τους εαυτούς τους
ελεύθερους. Κανένας δεν είναι ελεύθερος όσο
υπάρχουν δυστυχίες.»
Ο Αλμπέρ Καμύ έγραψε την Πανούκλα το 1947.
Τα παραπάνω όμως γραφόμενα αποτυπώνουν
ακριβώς το συναίσθημα που μας κατακλύζει
όλους τον τελευταίο χρόνο. Αυτό της δυστυχίας
από τη στέρηση της ελευθερίας μας που επέφερε η πανδημία σε όλον τον κόσμο.
Οι πανδημίες, σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά
τους, και αυτό έκανε και ο κορονοϊός. Ήρθε πριν
περίπου από έναν χρόνο, μας βρήκε απροετοίμαστους δεν μπορέσαμε να τον τιθασεύσουμε
και άλλαξε για πάντα τις ζωές μας. Οι επιπτώσεις
όσων βιώνουμε, σε όλα τα επίπεδα, θα φανούν
σε βάθος χρόνου. Όπως άλλωστε κάθε τραύμα
που μας πονάει, όταν κρυώσει.
Σήμερα βέβαια, μας«καίει» περισσότερο τι θα
γίνει με τον κορονοϊό παρά τι θα γίνει μετά τον
κορονοϊό. Και η ελπίδα για την ελευθερία, σήμερα, ακούει στο όνομα ενός εμβολίου, από όποια
χώρα και αν αυτό προέρχεται, όσο κι αν αυτό
αργήσει να γίνει, όσο και αν, ακόμα, υπάρχουν
αρνητές του. Είναι βασικό, όμως, να συνειδητοποιήσουμε ότι η πανδημία δεν θα τελειώσει.
Απλώς ,πλέον, μπορούμε να τη διαχειριστούμε

πιο αποτελεσματικά, μετά την νίκη της επιστήμης και την τόσο σύντομη παραγωγή εμβολίων.
Γι’ αυτό μπορεί να μη ζήσουμε μία μόνο «επόμενη μέρα». Παρόλα αυτά, οι πολλές και διαφορετικές «επόμενες μέρες» που έρχονται, πρέπει
να έχουν ως κοινό γνώμονα ένα μόνο πράγμα.
Την ελευθερία, που τόσο μας έλειψε, ακόμα κι
αυτή η ελευθερία που θα έρθει δεν μπορεί να
είναι πανηγυρική. Δεν μπορεί όμως ούτε να γίνει ασυδοσία, δεν πρέπει…τα τραύματα πονάνε,
όταν κρυώσουν…να το θυμάστε…
Κλείνοντας, μόνο μια σκέψη… 200 χρόνια
μετά… Αυτή κι αν θα ήταν μια πανηγυρική μέρα!
Για όλους τους Έλληνες σε όλα τα πλάτη και
τα μήκη του κόσμου. Και μπορεί ο κόσμος μας
πλέον να έχει αλλάξει ανεπανόρθωτα, αλλά δεν
πρέπει να ξεχνάμε. Ειδικά τώρα. Τα όσα μας
έμαθαν εκείνοι, είναι ώρα να τα εφαρμόσουμε
στην δική μας ζωή. Στη δική μας μάχη. Ενότητα, πίστη στις δυνάμεις μας και αλληλεγγύη. Με
αυτά οδηγό, όπως τότε, θα κερδίσουμε και εμείς
τον δικό μας αγώνα. Για να φανούμε αντάξιοι
τους. Και η Ελευθερία θα φανεί…
Άρτεμις Γκούρλια
Δ/ντρια Έκδοσης

Μιαούλη 70, Αχαρνές (Πίσω από το Δημαρχείο)
τΗΛ.: 210 24.46.636
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Συνεπιμέλεια
Όσα πρέπει να γνωρίζετε
για μία από τις σημαντικότερες
θεσμικές και νομοθετικές
μεταβολές της εσωτερικής
έννομης τάξης
του Θεμιστοκλή N. Μαμάκου
Δικηγόρου,Νομικού σύμβουλου Ογκολογικού
νοσοκομείου Αγ. Αναργυρων

Ο

ι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας, τις
οποίες βιώνει καθημερινά η ελληνική κοινωνία, πολυεπίπεδα μάλλον επισκίασαν ,αλλιώς υπερκέρασαν μία από τις σημαντικότερες
θεσμικές και νομοθετικές μεταβολές, στην εσωτερική έννομη τάξη, που σήμερα επιχειρείται και
ευρίσκεται, εν εξελίξει. Αυτήν της άσκησης της
συνεπιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, ως ειδικότερης έκφρασης της ενάσκησης του δικαιώματος, της από κοινού γονικής μέριμνας.
Υπό διαφορετικές συνθήκες, η προβολή του θέματος της συνεπιμέλειας των ανηλίκων τέκνων
θα είχε σαφώς μεγαλύτερη έκταση και ένταση,
καθ’ όσον αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο
ζήτημα, μείζονος κοινωνικής σπουδαιότητας,
με επίκεντρο το παιδί. Το παιδί, που συχνά –
μάλλον κατά κύριο λόγο- αντί να αποτελεί αιτία,
γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, μεταξύ των εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων
μετατρέπεται, σε στείρο πεδίο αντιπαράθεσης
και προβολής παθογόνων συμπεριφορών και
ευτελών συναισθημάτων. Με έρεισμα τα άρθρα
18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Παιδιού και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε συνδυασμό με το
2079/2015 ψήφισμα της Επιτροπής Ισότητος της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
Ο νομοθέτης εισακούοντας και τις σύγχρονες
κοινωνικές και παιδοψυχολογικές επιταγές επιχειρεί μία τομή, στον χώρο του Οικογενειακού

Δικαίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του παιδιού, την ισότιμη συμμετοχή των
γονέων στην ανατροφή και ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την άμβλυνση των διαφορών, μέσω μακροχρόνιων και επίπονων- ψυχικά
και οικονομικά – δικαστικών αγώνων και την
εγκαθίδρυση πνεύματος συνδιαλλαγής – όχι με
την οικονομική έννοια του όρου- κατανόησης
και αλληλοσεβασμού, στοιχεία που αντλούνται,
από την αιτιολογία των προτεινόμενων διατάξεων.
Ποιες είναι όμως αυτές οι καινοτόμες- τουλάχιστον για την ελληνική κοινωνία – μεταβολές, που θα απασχολούσαν τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, τους γονείς.
Προεχόντως θεσπίζεται η από κοινού άσκηση
της γονικής μέριμνας, γεγονός που συνεπάγεται
την λήψη συν- απόφασης σε κρίσιμα ζητήματα,
που άπτονται της ανατροφής του παιδιού, όπως
η εκπαίδευση, η ονοματοδοσία, ο τόπος διαμονής κ.α. Η μεταστροφή του Νομοθέτη, καθ’ όσον
αφορά την οπτική της άσκησης της γονικής μέριμνας είναι έκδηλη, στην διάταξη της ΑΚ 1511,
όπου στην παρ.2 η ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία των γονέων, στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου αναγορεύεται, σε τεκμήριο, επί
δικαστικής διαμάχης. Η εισαγωγή του θεσμού
της διαμεσολάβησης , ως μέσο επίλυσης των οικογενειακών διαφορών κατ’ αρχήν προαιρετικά
– όχι υποχρεωτικά – προβλεπόμενη δυνάμενη
να διαταχθεί και δικαστικά, όπου προβάλλεται,
ως απαίτηση, η ενίσχυση του ρόλου του διαμεσολαβητή και η θωράκισή του, με κριτήρια επιλογής που θα διασφαλίζουν αξιοπιστία, κύρος
και εμπειρία.
Η καθιέρωση κατωτάτου χρονικού ορίου, ίσου
με το 1/3 της διαβίωσης του τέκνου με τον ετερογονέα σε εβδομαδιαία, μηνιαία είτε ετήσια
βάση. Καθόσον αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας γονέα- τέκνου, με πρόβλεψη διαμονής.
Πρόκειται για μαχητό τεκμήριο, που πρακτικώς
σημαίνει ότι επιτρέπεται η ανταπόδειξη, για περαιτέρω περιορισμό του χρόνου επικοινωνίας,
πλην όμως, σε κάθε περίπτωση – φέρεται να
επενεργεί διορθωτικά, στην κρατούσα νομολο-

γιακή πρακτική, που ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία είχε καθιερώσει. Για τον αιτούμενο την
επικοινωνία, γονέα τα 2 Σ/Κ ανά μήνα, την ολιγόωρη επίσκεψη, σε μία η
δύο εργάσιμες ημέρες, το επταήμερο στις
εορτές Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινών
διακοπών. Το καθοριζόμενο ως άνω δικαίωμα
επικοινωνίας κάμπτεται, σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικά σοβαρών λόγων, με ενδεικτική
μνεία την παραβατικότητα που προβλέπει ο ν.
3500/2006 και την κακή άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας. Εν προκειμένω παρατηρείται ότι πρόκειται για αόριστες νομικές έννοιες,
τις οποίες καλείται να εξειδικεύσει, ο Έλληνας
Δικαστής, με την σύγχρονη διαμόρφωση των
νομολογιακών δεδομένων. Η ενδεικτική – όχι
περιοριστική – αναφορά περιπτώσεων κακής
άσκησης γονικής μέριμνας (υπαίτια άρνηση καταβολής διατροφής, η μη συμμόρφωση προς
τις δικαστικές αποφάσεως και τις έγγραφες
συμφωνίες, η υποβολιμαία καθοδήγηση του
παιδιού), η οποία δύναται να οδηγήσει και στην
αφαίρεση της γονικής μέριμνας ή της επιμελείας, από τον Δικαστή, ο οποίος εν προκειμένω
έχει διακριτική ευχέρεια – δηλαδή δεν
υποχρεούται δεσμευτικά – ασφαλώς ελεγχόμενη, ως προς την άσκησή της, από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο. Η συμμετοχή ειδικών
επιστημόνων, στην επιμόρφωση των Δικαστών,
μέσω των προγραμμάτων της Εθνικής Σχολής
Δικαστών, προκειμένου για την εκδίκαση οικογενειακών διαφορών αντανακλά την μέριμνα
του Νομοθέτη, για την δημιουργία ενός υγιούς,
ασφαλούς και εγνωσμένου κύρους δικαιϊκού
χώρου, με παιδοκεντρικό χαρακτήρα, στον
οποίο οι γονείς καλούνται να εγκαταλείψουν
τον «πρωταγωνιστικό» ρόλο τους, προς όφελος των παιδιών και να καταστούν συν-εργάτες,
συν- παραστάτες, συν- μέτοχος στην ισόρροπη,
σταθερή και ασφαλή ανάπτυξή τους.
Το Νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο, που
εμπεριέχει το σημαντικό θέμα της συνεπιμελειας,
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το βράδυ της Πέμπτης (18.03).

• αγορές
• πωλήσεις
• μισθώσεις
ΓΡΑΦΕΙΑ :

Νηλέως 7 (κεντρική πλατεία) Θησείο, Αθήνα
Λ. Δημοκρατίας 229 & Αγίας Άννας
(11η Στάση Μενιδίου) Αχαρναί Αττικής (έξοδος 7, Αττ. Οδού)
Ακίν ητα Κέ ν τρου, Αθηνών & Προασ τίων

211 2670876, 6986 773 829
stathis.dianas@gmail.com

• άδειες
• νομιμοποιήσεις
• Ανακαινισεισ
• κατασκευές
• airbnb

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

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

www.dimitriadiselectro.gr

Δερματολόγος
Laser Αποτρίχωση
www.vsclinic.gr

Αισθητική προσώπου και σώματος
Δημοσθένους 25, 136 71 Αχαρναί

210 24.43.754

Χαρ. Τρικούπη 155 & Ικάρου, 145 64 Κηφισιά

210 62.00.780
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1821 - Η αρχή της νεότερης Ελλάδας
Στέφανος Καβαλλιεράκης
Διευθυντής του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών-Ιδρύματος Βούρου Ευταξία

Η

Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι ένα
γεγονός που δεν έχει καταλάβει την αρμόζουσα θέση του στην ευρωπαϊκή ιστορία. Είναι
η πρώτη επιτυχημένη Επανάσταση του 19ου
αιώνα, η πρώτη Επανάσταση που πλήττει την
περίφημη συμφωνία της Βιέννης του 1815, η
πρώτη Επανάσταση που πλήττει την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο μαλακό υπογάστριό της, η
Επανάσταση που ξεκινά τη διάσπαση της «ορθόδοξης κοινότητας των Βαλκανίων» εισάγοντας
εθνικά στοιχεία και, τέλος, η Επανάσταση που
θα ξεκινήσει την επαναχάραξη των ευρωπαϊκών
συνόρων, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί έναν
αιώνα αργότερα, στην πιο τοπική κλίμακα με
τους Βαλκανικούς Πολέμους και στην Ευρωπαϊκή με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σηματοδοτεί δε
ένα από τα γεγονότα έναρξης του «σύντομου»
ελληνικού 19ου αιώνα, τόσο πλούσιου όμως
σε γεγονότα που θα καταλήξει με το τέλος των
Αυτοκρατοριών και την ίδρυση των ευρωπαϊκών
εθνών-κρατών.
Το 1821 συγκροτήθηκε η εθνική μας ταυτότητα, άρχισαν να συνειδητοποιούνται οι εθνικές
μας διεκδικήσεις και να αποκρυσταλλώνεται
το εθνικό μας όραμα. Το ελληνικό κράτος ως ο
κληρονόμος αλλά και το δημιούργημα αυτής της
Επανάστασης ,αλλά και όλοι οι Έλληνες εντός
και εκτός συνόρων, οφείλουν την επέτειο των 2
αιώνων να την αναδείξουν, να τιμήσουν από τη
μια μεριά τους φουστανελοφόρους πολεμιστές
αλλά και δυτικότροπους διανοούμενους, τους

εκκλησιαστικούς λειτουργούς αλλά και τους ξένους-φιλέλληνες που συμμετείχαν σε αυτή την
Επανάσταση που πήγε κόντρα σε όλη την ευρωπαϊκή ισορροπία δυνάμεων του 19ου αιώνα και
από την άλλη μεριά να εορτάσουμε την ιδρυτική
πράξη της συγκρότησής της νεώτερης Ελλάδας
αναδεικνύοντας τις φάσεις διαμόρφωσης της
από το τότε στο σήμερα.
Η ανάδειξη του 1821 δυο αιώνες μετά, το ενωτικό του μήνυμα, η απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που αποτελούν πλέον το κοινωνικό σώμα,
από εκείνους που έφυγαν στο εξωτερικό μέχρι
τους μετανάστες, θα ήταν όχι μόνο μια ανάδειξη
του νεωτερικού ιστορικού βάθους της Ελλάδας
αλλά και της δυνατότητας του μετασχηματισμού
της ως σήμερα, από επαρχία της οθωμανικής
Αυτοκρατορίας σε χώρα μέλος της Ε.Ε. Αυτός
ήταν ο πλούτος και η συνθετότητα του 1821 από
το μεγάλο πολιτικό μυαλό του Καποδίστρια, στον
ιδεαλισμό του Ρήγα, στην μοναχική πνευματική
προσπάθεια του Κοραή, στη πολιτική εμπειρία
του Φαναριωτισμού του Μαυροκορδάτου, το
πλαίσιο των μυστικών και συνωμοτικών δικτύων
της Φιλικής Εταιρείας τα οποία μύησαν χιλιάδες
Έλληνες σε μια ιδέα εθνικής κινητοποίησης και
χειραφέτησης, στη δράση χιλιάδων που σαν να
τους άγγιξε κάτι για να συσπειρωθούν πίσω από
μια ιδέα , στην εκπαιδευτική προσπάθεια από
δεκάδες διαφορετικές πήγες που προσπαθούσαν να δώσουν εκπαίδευση σε όλες τις γωνιές
του ελλαδικού χώρου.

Αυτό είναι το 1821, τόσο εκρηκτικό , τόσο αλλοπρόσαλλο μείγμα που συνέτεινε σε μια ιδέα , της
ελευθερίας, που ταρακούνησε τους θεσμούς
μιας παραδοσιακής κοινωνίας, που κινητοποίησε ανθρώπους από τελείως διαφορετικές προελεύσεις και τους έφερε στο ίδιο τραπέζι . Το
1821 δεν ήταν μόνο μια επανάσταση κατά της
πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας , ήταν
κυρίως μια τεράστια εσωτερική επανάσταση του
Ελληνισμού και αλλαγή της ιδιοπροσωπίας του
που απετέλεσε την κορυφαία πηγή ενότητας για
τον Ελληνισμό αλλά και έμπνευσης και για άλλες εθνικές επαναστάσεις που ακολούθησαν.
Το Ελληνικό έθνος υπήρξε πάντα ένα « έθνος
σε κίνηση» που μετανάστευσε, αναζήτησε οικονομική ελευθερία, διέπρεψε σε διαφορετικούς
εμπορικούς τομείς, προσαρμόστηκε, συνετέλεσε στην ανάπτυξη των τόπων στους οποίους
βρέθηκε. Παράλληλα , ξεκινώντας από το 1821
απέκτησε και μια εστία, που πέρα από τις παθογένειες της λειτουργίας του κράτους, οι απανταχού Έλληνες φρόντισαν να διαφυλάξουν,
να επεκτείνουν , να ενισχύσουν οικονομικά, να
πολεμήσουν για αυτή την εστία. Το 1821 προσέφερε στη μητέρα πατρίδα σύνορα, πλαίσιο και
τον ενωτικό κρίκο μεταξύ των Ελλήνων όπου και
να βρίσκονται στο κόσμο. Αυτό τον κρίκο ενότητας, που περνά από γενιά σε γενιά οφείλουμε να
διαφυλάξουμε. Δεν είναι μόνο κρίκος ιστοριών
αλλά δυναμικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας
, του πολιτισμικού αποτυπώματος των Ελλήνων
,της δυνατότητας της ενσωμάτωσης αλλά και της
ένταξης μας.
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 όχι μόνο οδηγείται σε μια πετυχημένη έκβαση αλλά προτάσσει και πρωτοποριακά διακυβεύματα, όπως η
εθνική ενοποίηση, η ενδυνάμωση της εθνικής
συνείδησης και το χτίσιμο μιας ισχυρής εθνικής
ταυτότητας. Έτσι, συνιστά ένα γεγονός ιδιαίτερα
σύνθετο, το οποίο κινητοποίησε πολλές και διαφορετικές δυνάμεις του Ελληνισμού, όπως οι
Έλληνες της Διασποράς, ο εμπορικός κόσμος, ο
πνευματικός κόσμος με τους γνωστούς ως σήμερα εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και, βέβαια, οι Έλληνες και οι Ρωμιοί που
έμεναν στον ελλαδικό χώρο και ανέλαβαν κυρίως το πολεμικό έργο.
Το 2021 προσφέρει μια σπουδαία ευκαιρία να
υπάρξει όχι μια επαναπροσέγγιση των σπουδαίων αυτών διαδρομών και τομών και η διείσδυση
στις πορείες των πρωταγωνιστών, στις ιδεολογικές διαδρομές τους αλλά και στους μετασχηματισμούς τους και κυρίως να μας ανατροφοδοτήσει για τις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα.
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Αραμπαντζής Άγγελος

«Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά να πράξουμε ακόμα, είμαστε
περήφανοι όμως για το έργο που έχουμε επιτελέσει μέχρι σήμερα»
scanner στη δημοτική αστυνομία για ελέγχους
σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς και γενικότερα έλεγχο των κανόνων ευζωίας, διοργάνωση
εκδηλώσεων (ημερίδες, puppy day, κ.α.), συγκρότηση ομάδας φιλόζωων του δήμου, διαδικασία για τη δημιουργία του πρώτου ενδιαιτήματος και δημοτικού κτηνιατρείου αδέσποτων
ζώων συντροφιάς στο λεκανοπέδιο, διαδικασίες
για πρόσληψη μόνιμου δημοτικού κτηνιάτρου,
κ.α..

Αραμπαντζής Άγγελος
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών,
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εξυπηρέτησης του Πολίτη
και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

Η «Φωνή της Ανατολικής Αττικής» αναδεικνύει τις προσπάθειες κάθε δήμου της Ανατολικής
Αττικής για το ζήτημα των αδέσποτων ζώων. Σε
αυτό το τεύχος μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του δήμου Αχαρνών, κ. Αραμπαντζή
Άγγελο, ο οποίος μας είπε τα εξής:
Ο δήμος Αχαρνών συμμετέχει στον ΠΕ.
ΣΥ.Δ.Α.Π. από το 2009-2010 (Συν.: Εγκριτική
της απόφασης Δ.Σ. αρ. 756/17-12-09 & ΦΕΚ
900/22-6-2010) και μέσω του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.,
ασκεί το μεγαλύτερο κομμάτι διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων του δήμου. Δυστυχώς καμία
φιλοζωική της περιοχής μας, δεν διαθέτει τις
υποδομές που απαιτεί ο νόμος και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εθελοντών φιλόζωων,
δεν μπορεί να γίνει έγγραφη συνεργασία και
ουσιαστική συνδρομή του δήμου, ως προς την
διαχείριση των αδέσποτων ζώων, όπως ορίζει ο
νόμος (ν. 4039/12, 4235/14, αρ. 9, παρ. 1).
Στον αντίποδα, ο Δήμος Αχαρνών παρά τις οικονομικές δυσκολίες, διαθέτει όχημα, εκπαιδευμένο προσωπικό στη διαχείριση των ζώων και
γενικά μια καλά στελεχωμένη υπηρεσία, που
τηρεί τα από τον νόμο οριζόμενα αρχεία.. Μάλιστα δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία, προσπαθεί στο μέτρο του
δυνατού, να λαμβάνει και εκτός υπηρεσίας, 24
ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα, όλα
τα περιστατικά που αφορούν τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων και ανταποκρίνεται ανάλογα,
αξιοποιώντας την πολύτιμη βοήθεια φιλόζωων
εθελοντών.
Η υπηρεσία του δήμου σε συνεργασία με την
δημοτική αρχή έχει προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για την προαγωγή της φιλοζωικής παιδείας
με δεκάδες ομιλίες σε σχολεία, ακόμα και διαδικτυακά λόγω covid, με παροχή ηλεκτρονικού

Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες της υπηρεσίας
και των δημοτικών αρχών, το πρόβλημα της διαχείρισης των ζώων δεν έχει λυθεί, καθώς συνεχίζεται η εγκατάλειψη ζώων από ανεύθυνους
πολίτες και ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλο έλλειμμα φιλοζωικής παιδείας και άγνοια της νομοθεσίας όχι μόνο στους πολίτες αλλά ακόμα και στα
φιλοζωικά σωματεία.
Επίσης, μερίδα αυτοαποκαλούμενων φιλόζωων,
αντί να συνδράμουν συκοφαντούν και απασχολούν καταχρηστικά τις υπηρεσίες του δήμου.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα δημότισσάς,
μέλους ανενεργού φιλοζωικού σωματείου, που
κατασυκοφαντεί και αποπροσανατολίζει «κατά
συρροή και κατ΄ εξακολούθηση», ενώ ταυτόχρονα μεταχειρίζεται με επιεικώς «ανορθόδοξες» μεθόδους, τα αδέσποτα που πέφτουν στα
χέρια της.
Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά να πράξουμε ακόμα, είμαστε περήφανοι όμως για το έργο που
έχουμε επιτελέσει μέχρι σήμερα και ζητάμε από
κάθε πολίτη να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, ακόμα και με εποικοδομητική κριτική που
θα μας βελτιώσει, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της διαβίωσης των αδέσποτων ζώων και την
αρμονική συνύπαρξη με εμάς τους ανθρώπους!

8 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής

συνεντευξη

Μαρία Απατζίδη

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μέρα25
«Ήταν και παραμένει η πρώτη μου
προτεραιότητα η προώθηση της ισότητας
των δύο φύλων»
Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

Η Βουλευτής Αν. Αττικής του Μέρα25,
κα Μαρία Απατζίδη παραχώρησε
αποκλειστική συνέντευξη
στην «Φωνή της Ανατολικής Αττικής»
και μιλάει για την εμπειρία της
ως το νεότερο μέλος
της ελληνικής Βουλής,
τα γεγονότα που οδήγησαν
στο ελληνικό #metoo,
αλλά και τα ζητήματα
που υπάρχουν στην ατζέντα της
ως βουλευτής της Αν. Αττικής.
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Κα Απατζίδη, είστε το νεότερο μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, είστε μια γυναίκα που
αποφάσισε να ασχοληθεί πρώτη φορά με τα
κοινά και εξελέγη ως βουλευτής. Γυρνώντας
τον χρόνο λίγο πίσω, θα μπορούσατε να μας
περιγράψετε πώς πήρατε αυτή την απόφαση
και πώς νιώσατε όταν βρεθήκατε για πρώτη
φορά στα βουλευτικά έδρανα;
Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι νέοι δεν
επιθυμούν να ασχοληθούν με την πολιτική, είτε
επειδή δεν το τολμούν, είτε επειδή αδιαφορούν.
Πολλές νέες και νέοι σκέφτονται: «Δεν υπάρχει
καμία ελπίδα», «Είναι όλα προαποφασισμένα»,
« Πού να μπλέκεις τώρα;». Αυτές είναι μερικές
από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις ανθρώπων κάθε ηλικίας –ακόμη περισσότερο των
νέων– όταν η συζήτηση κινείται γύρω από την
πολιτική και τη συμμετοχή μας σε αυτή. Ναι, είμαι η νεότερη βουλευτής και το γεγονός αυτό
με τιμά. Για την τιμή που μου έκαναν οι συμπολίτες μου, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν,νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αλλά ταυτόχρονα νιώθω πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, διότι
αντιλαμβάνομαι την βαρύτητα του αξιώματος.
Πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να είναι μια άσκηση προσφοράς στους πολλούς, και σε αυτή τη
βάση επιθυμώ να ασκώ το βουλευτικό αξίωμα.
Θέλω να πιστεύω ότι οι προσπάθειές μου μέσα
και έξω από τη Βουλή, θα είναι αποτελεσματικές
προς αυτή την κατεύθυνση. Γεννήθηκα το 1990
στην πρώην Σοβιετική Ένωση (Καζακστάν) και
παράλληλα με τις σπουδές μου στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων εργαζόμουν στο ιδιωτικό τομέα
(ως πωλήτρια και ως υπάλληλος γραφείου) από
τα δεκαοχτώ, γεγονός που καθόρισε την κινηματική μου συνείδηση. Η αρχή της ενήλικης
ζωής μου συνέπεσε με το ξέσπασμα της κρίσης.
Ανήκω,λοιπόν, στα «παιδιά της κρίσης», που η
πολιτική είναι για εμάς επιβεβλημένη ανάγκη.
Θεωρούσα εξαρχής ότι η λύση της οικονομικής
κρίσης περνάει μέσα από την πολιτική ενδυνάμωση της δημοκρατίας, μια αντίληψη που με
προσέλκυσε στο ΜΕΡΑ25. Στις εκλογές κατήλθα για να εκπροσωπήσω τη γενιά μου, μια γενιά
με πολλές ικανότητες και δυναμική,που αντιμετωπίζει όμως, τρομακτική ανασφάλεια για το
εργασιακό της μέλλον, αλλά και δυσκολία στην
εμβάθυνση της μόρφωσής της. Ασφαλώς και οι
προκλήσεις είναι πολλές και ειδικά όταν ξεκινάς
από την αρχή. Βεβαίως και υπάρχουν δυσκολίες
και πολύ άγχος. Η κοινοβουλευτική διαδικασία
δεν είναι καθόλου απλή και η προετοιμασία για
αυτήν απαιτεί άπειρες ώρες δουλειάς.
Είναι η πολιτική ,τελικά, ένας χώρος με γόνιμο
έδαφος για τις γυναίκες;Ποιες είναι οι δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει ως τώρα;
Ένας βουλευτής που θέλει να εκπροσωπεί τους
πολίτες, και όχι δικά του ή άλλα συμφέροντα,
οφείλει πάντοτε να σκέφτεται μακροπρόθεσμα
με γνώμονα το συμφέρον των πολλών, όταν
σχεδιάζει την πολιτική του δράση. Να βλέπει
στο μέλλον, και να μην εγκλωβίζεται στα μικροπολιτικά κίνητρα στα οποία μας έχουν συνηθίσει
τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη
χώρα. Οπότε, εκ των πραγμάτων, καλούμαι να
εργαστώ πάρα πολύ σκληρά ώστε να ανταποκριθώ στις ανάγκες του ρόλου για τον οποίον

οι συμπολίτες μου με εμπιστεύτηκαν. Και να
διαψεύσω στην πράξη την αντίληψη ότι αυτόν
τον ρόλο μπορούν να τον επιτελέσουν μόνο
όσοι έχουν περάσει από κλειστούς κομματικούς
μηχανισμούς ή είχαν σπουδές και επαγγέλματα που είναι από τη φύση τους πιο κοντά στην
κοινοβουλευτική και νομοθετική διαδικασία.
Δεν σας κρύβω ότι μερικές φορές ως γυναίκα,
και μάλιστα ως νέα γυναίκα,καλούμαι να αποδείξω πράγματα που δυστυχώς ποτέ δεν αμφισβητούνται σε μεγαλύτερους ηλικιακά άντρες.
Όλες αυτές οι δυσκολίες, όμως, και ο κόπος
που απαιτείται για να ξεπεραστούν, πραγματικά εξαφανίζονται μπροστά στη χαρά και την
ηθική ικανοποίηση του να μπορείς να τιμήσεις
την εμπιστοσύνη των πολιτών,μπροστά στη δυνατότητα να βελτιώσεις με τη δράση σου τη ζωή
τους. Αναρωτιέμαι συχνά, και το συζητώ με ανθρώπους της γενιάς μου: Μπορούμε να κάνουμε την πολιτική, πράξη και άσκηση προσφοράς
για τους πολλούς; Αυτό, δυστυχώς, σήμερα είναι κάτι σχεδόν ουτοπικό, αν κρίνουμε την μέχρι
σήμερα πολιτική εμπειρία της χώρας. Νομίζω
ότι αυτό είναι το στοίχημα, ειδικά για έναν νέο
άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική!
Ποια είναι η γνώμη σας για τα τελευταία γεγονότα που ανέδειξαν το κίνημα#metoo στη
χώρα μας;
Η τραγωδία του να ζει κανείς σε πατριαρχική
κοινωνία, όπου η βία εναντίον των γυναικών
είναι συστημική και υπόκωφη οφείλει να αλλάξει εδώ και τώρα. Ως πρώην εργαζόμενη στον
ιδιωτικό τομέα μπορώ να πω ότι συμβαίνει και
εκεί. Οι γυναίκες είναι σε δύσκολη θέση, επειδή
μπαίνουν στο δίλημμα αν θα πρέπει να μιλήσουν
ή όχι. Θα ήθελα να είμαι αυτή που θα εκπροσωπήσει όλες τις εργαζόμενες γυναίκες στο ελληνικό κοινοβούλιο και θα τους δίνει φωνή. Η
κ. Μπεκατώρου έκανε την εκρηκτική καταγγελία της σε εκδήλωση του υπουργείου Αθλητισμού και την τιμά που βρήκε το θάρρος…Από
την άλλη η «υπόθεση Λιγνάδη» μοιάζει να έχει
πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις από μια ποινική
υπόθεση. Το «δεν είδα, δεν ήξερα, δεν άκουσα»
της κυβέρνησης είναι πολιτικό σκάνδαλο και
όχι απλά ένα κεφάλαιο στο ζήτημα στο ελληνικό
#metoo. Δεν μπορώ να παραλείψω τα δημοσιεύματα για τις ΜΚΟ που φέρεται να παρείχαν
ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες στο άτομο που η κυβέρνηση διόρισε Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Η δικαιοσύνη θα
αποφασίσει τι ισχύει και τι όχι. Ούτως ή άλλως
όμως η απόφαση «επιτελικού» διορισμού εκτός
διαγωνισμού είναι σκανδαλώδης και προκαλεί
εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία
διορίζονται οι “άριστοι” της ΝΔ. Η δικαιοσύνη
θα αποφανθεί εάν «εξαπατήθηκαν» και οι ΜΚΟ
από το«υποκριτικό ταλέντο» του κ. Λιγνάδη, αν
μιλάμε για «κύκλωμα για έναν» ήγια κάτι ευρύτερο. Πρέπει να χυθεί άπλετο, άπλετο φως. Μια
παρένθεση εδώ, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ο
βιασμός δεν έχει καμία σχέση με το σεξ. Είναι
πράξη βίας και απόπειρα επιβολής της πατριαρχικής εξουσίας στο θύμα. Δεν αφορά τις, κοινή
συναινέσει, σεξουαλικές επαφές ενηλίκων, είτε
είναι ετεροφυλόφιλοι είτε είναι ομοφυλόφιλοι.
Κλείνω την παρένθεση. Να σημειώσω εδώ ότι

αν και η υπερσυντηρητική Κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε δύο γυναίκες σε καίρια Υπουργεία
(Παιδείας , Πολιτισμού), εκείνες δυστυχώς και
ατυχώς, εξυπηρετούν την συστημική πατριαρχία
της δεξιάς. Πρόκειται για δύο κυρίες οι οποίες
θα μείνουν στην πολιτική ιστορία του τόπου με
μελανά χρώματα. Κατά την άποψή μου δεν απεικονίζουν επάξια το αίτημα για περισσότερες γυναίκες στην εξουσία.
Πάνω σε ποια ζητήματα επικεντρώνεστε ως
βουλευτής και πόση βαρύτητα δίνετε σε ό,τι
αφορά την Ανατολική Αττική;
Με αφορμή την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων,επιβεβαίωσα τη δέσμευσή
μου να σταθώ δίπλα στον οργανωμένο ποντιακό
χώρο για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Ο αγώνας αυτός, για τη διεθνή
αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, είναι
ένας ευρύτερος αγώνας εναντίον της αναβίωσης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Ήταν και
παραμένει η πρώτη μου προτεραιότητα η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, στη διαμόρφωση νομοσχεδίων που να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ισότητα. Το ΜέΡΑ25 είναι ένα
βαθιά φεμινιστικό κίνημα. Ο φεμινισμός είναι
ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του
ΜέΡΑ25μαζί με την αριστερά, τον φιλοευρωπαϊσμό και την οικολογία. Το ΜέΡΑ25υποστηρίζει
την πλήρη ισονομία στην πράξη, αφού από την
ίδρυσή του σε κάθε όργανο έχει ισότιμη 50-50
συμμετοχή γυναικών και ανδρών. Επίσης παρακολουθώ τα εργασιακά θέματα. Για το ασφαλιστικό έχω κάνει αρκετές παρεμβάσεις και έχω
καταθέσει τροπολογίες. Η Ανατολική Αττική είναι μια τεράστια περιφέρεια όπως γνωρίζετε. Οι
περιοχές έχουν μεγάλες διαφορές. Άλλες είναι
οι προτεραιότητες στις Αχαρνές και άλλες στη
Βούλα. Προσπαθώ όμως να είμαι κοντά σε όλα
τα ζητήματα που απασχολούν τους δημότες, απ`
άκρη σε άκρη της εκλογικής μου περιφέρειας.
Έχω συναντηθεί με όλους τους δημάρχους και
τα επιτελεία τους. Καταθέτω ερωτήσεις στους
αρμόδιους Υπουργούς,παρεμβαίνοντας στην διαδικασία. Προσπαθώ επίσης να έχω και φυσική
παρουσία δίπλα στους δημότες με επισκέψεις
σε κεντρικά σημεία των πόλεων της Ανατολικής
Αττικής, παρόλο που είναι αρκετά δύσκολο τώρα,λόγω πανδημίας.
Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον; H πολιτική ήρθε για να μείνει στη ζωή σας;
Κατά τη γνώμη μου η πολιτική πρέπει να μας
ενδιαφέρει όλους, γιατί ο άνθρωπος είναι πολιτικό ον όπως έχει πει ο Αριστοτέλης. Είτε είσαι
αιρετός είτε όχι, οφείλεις να ενδιαφέρεσαι για
τα κοινά. Ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους
και, σε τελική ανάλυση, για το πρόσωπο μας
στην κοινωνία. Ο λαός θα αποφασίσει αν θέλει
να με ξαναδεί στα βουλευτικά έδρανα να κάνω
αντιπολίτευση στην εκάστοτε κυβέρνηση, και
όχι εγώ. Όμως αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα μετά από σχεδόν δυο χρόνια στο βουλευτικό αξίωμα, είναι ότι δεν θα σταματήσω να
παλεύω για τους απλούς ανθρώπους, από όποιο
μετερίζι και αν βρίσκομαι. Είμαι μια από αυτούς
και θα παλεύω πάντα για εκείνους…
Σας ευχαριστώ πολύ.

συνέντευξη
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Ρένα Δούρου

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Περιφέρειας Αττικής, Μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου ΣΥΡΙΖΑ

«Η παθογένεια του σεξισμού
αφορά όλη την κοινωνία»
Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

Η

πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και νυν επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης της
Περιφέρειας Αττικής με τον συνδυασμό Δύναμη
Ζωής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του
ΣΥΡΙΖΑ, κα Ρένα Δούρου, μίλησε αποκλειστικά
στην «Φωνή της Ανατολικής Αττικής» για το ελληνικό #metoo, τις γυναίκες στην πολιτική, την
Περιφέρεια Αττικής και το πολιτικό της μέλλον.
Ποια είναι η γνώμη σας για τα τελευταία γεγονότα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και αφορούν φαινόμενα σεξουαλικής
παρενόχλησης τόσο στον χώρο του αθλητισμού, όσο και στον καλλιτεχνικό; Στηρίζετε
το ελληνικό #metoo; Υπάρχει κάποιο μήνυμα
που θέλετε να στείλετε στα θύματα;

Ένα απόστημα έσπασε και αυτό είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Το κίνημα #metoo έστω και με καθυστέρηση στη χώρα μας, άνοιξε στόματα, έφερε
στο φως εξουσιαστικές σχέσεις καταπίεσης και
κακοποιητικές συμπεριφορές, άλλαξε τα δεδομένα. Στο εξής ο φόβος έχει αλλάξει πλευρά.
Και αισθάνομαι ότι αυτή είναι μια δικαίωση για
το κίνημα σπουδαίων γυναικών στη χώρα μας,
που κάποιες με τίμησαν με την εμπιστοσύνη
τους, όπως η Σούλα Παναρέτου ή η Αλίκη Γιωτοπούλου –Μαραγκοπούλου. Ένα κίνημα που
κάτω από δύσκολες συνθήκες άνοιξε νέους
δρόμους για όλες μας. Φυσικά έχουμε ακόμη
πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν ήμουν ποτέ οπαδός των μηνυμάτων ή των διδαγμάτων. Ούτε
καν των ευχών. Αλλά των πράξεων. Έχω επιλέ-

ξει λοιπόν, όπως μπορώ, από όποια θέση κι αν
βρίσκομαι, να στέκομαι με ό,τι μέσο διαθέτω στο
πλευρό όλων εκείνων που βρήκαν,βρίσκουν το
κουράγιο να σπάσουν τη σιωπή, να κατονομάσουν, να δείξουν τους θύτες. Και αυτός είναι
Μαραθώνιος όχι αγώνας ταχύτητας.
Στον χώρο της πολιτικής υπάρχουν αντίστοιχες παθογένειες που εσείς γνωρίζετε; Έχετε
βιώσει εσείς μια τέτοια συμπεριφορά;
Η παθογένεια του σεξισμού αφορά όλη την κοινωνία. Αφορά και τις γυναίκες πολιτικούς στο
πλαίσιο του γνωστού σεξιστικού στερεοτύπου
σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες θα πρέπει
πάντα να επιτελούν όλους τους ρόλους τους
στην εντέλεια, πρέπει να είναι εξαιρετικές παντού, στη δουλειά,στο σπίτι, να μην γερνάνε, να
μην παχαίνουν. Για αυτό και σήμερα είναι πολύ
σπουδαίο να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.
Και αυτή την αυτοπεποίθηση την πήρα από την
κυρά Νότα, τη μάνα μου που μας έμαθε με τον
αδελφό μου, να μην έχουμε ανταγωνιστικές
σχέσεις. Μια σπουδαία παρακαταθήκη ζωής για
τις ζωές και των δυο μας. Παρακαταθήκη από
μια γυναίκα που σήμερα έχει πια πατήσει τα
ογδόντα και που με έμαθε να προστατεύω τις
γυναίκες, ιδίως τις πιο νέες. Για αυτό και αισθάνομαι ότι έχω χρέος να είμαι η φωνή και εκείνων των γυναικών που δεν έχουν φωνή. Ή που
οι φωνές τους πνίγονται μέσα στην καθημερινότητα ενός σεξισμού του δήθεν αυτονόητου. Που
είναι ύπουλος και επικίνδυνος γιατί επηρεάζει
βαθιά συνειδήσεις και συμπεριφορές. Άλλωστε
δεν είναι τυχαίο ότι είχα και έχω γυναίκες συνεργάτιδες. Και ξέρετε; Αποδέχομαι το λάθος
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πιο εύκολα από μια γυναίκα από ό,τι από έναν
άνδρα προσπαθώντας να αντιστρέψω κατά κάποιον τρόπο τους στερεοτυπικούς ρόλους γιατί
συνήθως για την ίδια θέση οι γυναίκες πρέπει
να αγγίζουμε σχεδόν την τελειότητα. Κανείς δεν
θα σχολιάσει έναν πολιτικό αν έχει πάρει κιλά ή
αν φόρεσε κάλτσες έντονου χρώματος ενώ θα
σπεύσουν να κριτικάρουν τη γυναίκα συνάδελφό του. Κανείς δεν θα πει αν ο δείνα πολιτικός
άλλαξε χρώμα βαφής των μαλλιών του ενώ μια
γυναίκα θα γίνει αντικείμενο σχολίων. Όλες λίγο
πολύ έχουμε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις.
Λεκτικό μπούλινγκ, που ειδικά με τα σόσιαλ
μίντια λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι
άπειρα τα σχόλια στους προσωπικούς μου λογαριασμούς που κάτω από αναρτήσεις πολιτικού
περιεχομένου με βρίζουν με χυδαίους, σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, κατηγορώντας με από
το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό μου
μέχρι γιατί δεν πάω κομμωτήριο ή γιατί φοράω
παντελόνια...Βέβαια δεν θέλω να πω οι γυναίκες στην πολιτική είμαστε στη χειρότερη θέση.
Είμαστε σχετικά προνομιούχες σε σχέση με τις
“αόρατες γυναίκες”, της διπλανής πόρτας, που
δεν μπορούν πάντα να αντιδράσουν. Ενώ η
πολιτικός έχει πάντα δημόσιο βήμα, ενίοτε και
εξουσία, να καταγγείλει, να στηλιτεύσει. Και όχι
μόνο μια προσωπική περίπτωση. Αλλά, καταστάσεις που δημιουργούν συνθήκες σεξιστικών
διακρίσεων σε όλους τους χώρους.
Τελικά πόσο εύκολο είναι να είστε μια γυναίκα
πολιτικός και μάλιστα μια γυναίκα που υπήρξε
σε έναν από τους μεγαλύτερα θεσμικά ρόλους
στην Αυτοδιοίκηση;
Να θυμίσω εδώ ότι η δική μας Παράταξη γυναικοκρατείται, οι γυναίκες είναι περισσότερες
από τους άνδρες, και αυτό όχι γιατί το επιβάλλει η ποσόστωση. Με διαφορετικές καταβολές,
επαγγελματικές γνώσεις αλλά με κοινή πεποίθηση ότι ειδικά την μνημονιακή περίοδο που οι
γυναίκες δέχονταν μεγαλύτερη πίεση από ό,τι οι
άνδρες, η Περιφέρεια δεν μπορούσε να μην έχει
γυναικεία ατζέντα,καταφέραμε να συντονιστούμε. Το μεγάλο μας στοίχημα στη Διοίκηση, έγινε
έτσι η οικοδόμηση εκείνων των προϋποθέσεων
που θα στήριζαν τις γυναίκες σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων τους. Από βρεφονηπιακούς σταθμούς ως τη στήριξη της γυναικείας
επιχειρηματικότητας μέσα από την καθιέρωση
ειδικών βραβείων. Από τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών ως τη στήριξη γυναικείας
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στόχος μου, και ως
μέλους του Κογκρέσου του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήταν να προωθήσω στην πράξη καλές
πρακτικές του Συμβουλίου για την υπόθεση της
ισότητας των γυναικών σε όλα τα επίπεδα. Και
σήμερα, από τη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης,παλεύουμε για να μην πάει χαμένο το έργο
μας και να μην κάνει, και στον τομέα αυτόν, βήματα πίσω η Περιφέρεια.
Στο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής τώρα,
σχεδόν δύο χρόνια μετά τις εκλογές του
2019,πώς κρίνετε το έργο του νέου Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη και πιο συγκεκριμένα για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής;
Δυστυχώς δεν μπορώ να κρίνω ένα έργο που
δεν υπάρχει. Για να είμαι μάλιστα πιο ακριβής,

θα σας έλεγα ότι το μόνο έργο που υπάρχει είναι
αυτό της Διοίκησης της Δύναμης Ζωής, το οποίο
επισκέπτεται και εγκαινιάζει, μετά πολλών φωτογραφιών ο νυν Περιφερειάρχης. Στον τομέα
αυτό πρέπει να πούμε ότι ακολουθεί την... πατέντα του κ. Μητσοτάκη που συχνά πυκνά παρουσιάζει ως δικά του έργα της κυβέρνησης Τσίπρα
ή της διοίκησης της Δύναμης Ζωής. Για παράδειγμα πρόσφατα ο κ. Πατούλης επισκέφθηκε
ένα από τα πιο κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα,
αυτό της διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι στο
δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Ένα από
τα 168 έργα του αντιπλημμυρικού προγράμματος της Δύναμης Ζωής. Και τα παραδείγματα δεν
αφορούν μόνο την Ανατολική αλλά όλη την Αττική. Αλλά το κυριότερο για εμάς είναι ότι βλέπουμε να αλλάζει αυτό το υπόδειγμα άσκησης
χρηστής διοίκησης που είχαμε καθιερώσει, και
μάλιστα σε συνεργασία με την Κομισιόν υπογράφοντας το Σύμφωνο Ακεραιότητας για τις δημόσιες συμβάσεις. Σήμερα με λύπη διαπιστώνουμε ότι η Περιφέρεια κάνει άλματα προς τα πίσω.
Δείτε τι γίνεται με διορισμούς εκτός ΑΣΕΠ, με
απευθείας αναθέσεις, με την υποβάθμιση της
λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου
όπου η Διοίκηση συνεργάζεται με τα πρώην
μέλη της Χρυσής Αυγής που πλέον έχουν ενδυθεί τον μανδύα των δήθεν ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών. Οι Σύμβουλοι της Δύναμης Ζωής
δουλεύουμε όλοι και όλες για να υψώσουμε τείχος προστασίας και συνέχισης των σημαντικών
προγραμμάτων που είχαμε ξεκινήσει στη δική
μας Διοίκηση, όπως αυτό της χρηματοδότησης
αγοράς σύγχρονου εξοπλισμού σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ της Αττικής. Είναι ξέρετε το
πρόγραμμα για το οποίο το2019 ο νυν Περιφερειάρχης μας απειλούσε ότι θα μας πάει στον
Εισαγγελέα και μας κατηγορούσε ότι δεν μπορεί η Περιφέρεια να δίνει χρήματα και να παίζει
το ρόλο του υπουργείου υγείας. Και τώρα όχι
μόνο τρέχει να κόψει κορδέλες εγκαινίων χωρίς να καλέσει τη Δύναμη Ζωής αλλά βάζει και...
ταμπελάκια στους χώρους με τα μηχανήματα
όπου αναφέρει ότι τάχατες στη δική του Διοίκηση οφείλεται αυτός ο εξοπλισμός! Δεν έχει
όμως σημασία. Σημασία για εμάς έχει κυβέρνηση και διοίκηση της Περιφέρειας να κάνουν ό,τι
πρέπει, έτσι ώστε να μπούνε επιτέλους όλα τα
μηχανήματα στα νοσοκομεία, όπως έπρεπε να
είχε γίνει από το φθινόπωρο του 2019!
Τον προηγούμενο μήνα η κακοκαιρία «Μήδεια» κατάφερε να πλήξει ιδιαίτερα όλη την
χώρα. Τελικά, ποιες είναι οι ευθύνες του κράτους και ποιες της Αυτοδιοίκησης απέναντι
στις φυσικές καταστροφές;
Σε αντίθεση με τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας, σε αντίθεση με τη σημερινή κυβέρνηση, εμείς δεν επενδύουμε πολιτικά στις φυσικές
καταστροφές. Ξέρετε, και τώρα αλλά και τον
Δεκέμβριο του2019 όταν είχε κλείσει για ώρες
η Αθηνών - Λαμίας, με είχαν πάρει από πολλά
κανάλια να βγω για να κάνω κριτική στο νέο Περιφερειάρχη. Δεν το έκανα. Δεν είμαι διόλου σίγουρη ότι αν ήταν στη θέση μου, εκείνος θα έκανε το ίδιο. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Για εμάς η
υπόθεση της Πολιτικής Προστασίας είναι πάρα
πολύ σοβαρή για τις ζωές και τις περιουσίες των
ανθρώπων και δεν προσφέρεται για μικροπαρα-

ταξιακό πολιτικαντισμό, στον οποίο κατά κόρον
επιδίδονταν όταν ήταν στην αντιπολίτευση οι
κκ Μητσοτάκης και Πατούλης. Η Δύναμη Ζωής
επισήμανε ότι ο κ. Περιφερειάρχης επέλεξε τον
μονόλογο στη κρίσιμη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του ακραίου καιρικού φαινομένου,
κλείνοντας μάλιστα τα μικρόφωνα της Αντιπολίτευσης, που θα μπορούσε όχι να κάνει κριτική
για την κριτική αλλά πραγματικά να συμβάλλει
με τις προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Έτσι είχαμε μία από τα ίδια. Τη Διοίκηση να
πλέκει το δικό της εγκώμιο... Κάτι που δεν είναι
καθόλου εποικοδομητικό για το μέλλον. Γιατί
φάνηκαν ξανά τα προβλήματα και οι ελλείψεις
αλλά και η τακτική της κυβέρνησης να ρίχνει
τις ευθύνες είτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε
στον ΣΥΡΙΖΑ! Όμως θυμίζω ότι η κυβέρνηση
Μητσοτάκη δεν εφαρμόζει καν τους νόμους που
η ίδια ψήφισε! Αναφέρομαι στον νόμο 4662 του
2020, με τον αναλυτικό τίτλο “Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων,αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες
διατάξεις”, που μπήκε σε ισχύ πέρσι τον Φεβρουάριο. Και που η κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,τον Μάρτιο της ίδιας
χρονιάς, ανέστειλε λόγω covid. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Κατά άλλα και για τις φυσικές καταστροφές φταίει η Αξιωματική Αντιπολίτευση!
Tέλος, πολλά έχουν ακουστεί για το πολιτικό
σας μέλλον. Τελικά, τι ισχύει; Θα δούμε την
Ρένα Δούρου να μένει στην Αυτοδιοίκηση ή
θα θέλατε να περάσετε στην κεντρική πολιτική σκηνή;
Το πολιτικό μέλλον και αυτά που υπονοεί, δηλαδή τα πόστα, η καριέρα, όλα αυτά ανήκουν σε
έναν τρόπο σκέψης και το κυριότερο αντιμετώπισης της πολιτικής ως επάγγελμα και ως σταδιοδρομία,που δεν με εκφράζουν. Θα σας θυμίσω
ότι τον Μάρτιο του 2014 δεν δίστασα να παραιτηθώ από τη βουλευτική μου έδρα, για να παλέψω για την Περιφέρεια Αττικής κι ενώ οι δημοσκοπήσεις δεν μας έφερναν στον δεύτερο γύρο.
Ήταν θέμα αρχής. Ενώ μπορούσα, δεν επέλεξα
ούτε τη σιγουριά της Βουλής ούτε της Ευρωβουλής. Και αυτό γιατί ανέκαθεν η ανάμειξή μου στα
κοινά ήταν τρόπος ζωής και όχι κάποιου είδους
καριέρα. Η έννοια της συλλογικότητας είχε από
πολύ νωρίς μεγάλη σημασία για μένα. Κάτι που
στο Πανεπιστήμιο μπόρεσα να αναλύσω μέσα
από τη σκέψη του Αριστοτέλη. Και πλέον αυτός
ο τρόπος ζωής δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα το
κρίσιμο ήταν πάντα και παραμένει, το πού από
ποια θέση θα μπορέσω να προσφέρω περισσότερα. Ειδικά στη σημερινή συγκυρία που ο τόπος αντιμετωπίζει πέρα από τη υγειονομική κρίση και κρίση Δημοκρατίας με μια κυβέρνηση να
στρέφεται συστηματικά κατά της κοινωνίας και
των νέων. Μια κυβέρνηση που ανίκανη να διαχειριστεί την καλπάζουσα πανδημία, εφαρμόζοντας μόνο λοκντάουν και τίποτε άλλο, επιλέγει
τη στρατηγική της έντασης και του διχασμού.
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Η Δύναμη!
Βάσια Ν. Αναστασίου
Αν. Γραμματέας Επικοινωνίας Κίνημα Αλλαγής / Δικηγόρος - Δημοσιογράφος / MSc-PhD
«Θα σε πουλήσουν και όταν
θα ρθουν οι καιροί , υπερασπίσου το παιδί. Γιατί αν
γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα!» Π. Σιδηρόπουλος, 1979.
2021 μας έκανες μάρτυρες την δύναμης. Την αέναης αυτής θαρραλέας φωνής. Γένους θηλυκού,
γένους αρσενικού, γένους απροσδιορίστου. Με
μάτια πονεμένα όμως με βλέμμα που φώναζε τη
λέξη «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ», τα θύματα περιστατικών
βίας βγαίνουν από το σκοτάδι που τα έβαλαν.
Από ένα σκοτάδι που δεν τους ανήκει, καθώς
αντικατοπτρίζει την ανωμαλία και τη διαστροφή
του εκάστοτε θύτη. Ο βιαστής, ο βίαιος, εκείνος
που παρενόχλησε σεξουαλικά παιδιά, γυναίκες, άνδρες, ο ανήθικος καβαλάρης που ιππεύει πάνω στο μαύρο άλογο της παθογένειας της
ίδιας του της διεστραμμένης ύπαρξης. Ο κακός
άνθρωπος! Ναι τόσο απλά, μια κακιά ψυχή που
ήρθε να καταστρέψει όνειρα, να ρουφήξει ζωές,
να φέρει το σκοτάδι.
Και τότε μεσ’ το σκοτάδι μια φωνή καθαρή. Η
φωνή της Σοφίας και οι φωνές πολλών ακόμη
που ακολούθησαν. Η μια φωνή, έγιναν δέκα, οι
δέκα, εκατό. Και συνεχίσανε. Και ξάφνου το σκο-

τάδι γέμισε με φωνές και φοβήθηκε και το ίδιο
από την δύναμη του φωτός που αποκαλύφθηκε
μπροστά του. Και η σιωπή αντικαταστάθηκε από
φωνές, πολλές φωνές, λόγια πόνου που όμως
αποκαλύπτουν την ύβρις, ώστε να επέλθει η τίσις και η κάθαρσις.
Η βία και σε συνέπεια η σεξουαλική βία είναι
δειλή, όπως και όσοι την διαπράττουν. Αυτό που
λέω σε όλες τις γυναίκες και τους άντρες που
έχουν δεχτεί τέτοιες αποτρόπαιες και εγκληματικές συμπεριφορές είναι φωνάξτε δυνατά,
μιλήστε, αποκαλύψτε τους. Μιλήστε με ονοματεπώνυμο και οδηγήστε τους θύτες στην δικαιοσύνη και φυσικά στην κοινωνική αποξένωση και
αποκοπή. Λυπάμαι πάρα πολύ για τις γυναίκες
που πέρασαν κάτι τέτοιο, ειλικρινά σαν γυναίκα
δεν μπορώ να διανοηθώ πως είναι δυνατόν ένας
άντρας που τον γέννησε μια γυναίκα να διαπράξει μια τέτοια πράξη. Όμως συγχρόνως θαυμάζω
όσες και όσους μίλησαν και τους σέβομαι βαθιά
για την γενναιότητα τους καθώς αποτελούν πρότυπα για όλους όσους δεν έχουν βρει ακόμα το
θάρρος να μιλήσουν. Πιστεύω πως το θάρρος
είναι μέσα στον καθένα και στην καθεμία μας
και απλά περιμένει την κατάλληλη στιγμή που

είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για κάτι που τόσο
πολύ μας πονάει. Σαν γενικό συμπέρασμα θα
ήθελα να αναφέρω πως δυστυχώς ζούμε σε μια
πατριαρχική κοινωνία όπου θεωρείται «οκ» το να
«την πέσεις και λίγο» σε μια γυναίκα… «και που
ξέρεις μωρέ, μπορεί και να κάτσει». Φυσικά δεν
μιλάω για το υγιές και φυσιολογικό φλερτ μεταξύ ανθρώπων, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις
μπορεί να μην ευοδωθεί. Όχι δεν μιλάω για αυτό
καθόλου. Μιλάω για το λάθος αυτονόητο αν
θέλετε, του να φλερτάρει ένας άντρας σε θέση
εξουσίας μια γυναίκα που μπορεί να τον «έχει
ανάγκη» επαγγελματικά, πολιτικά, ακαδημαϊκά.
Εξάλλου η ανωτέρω συμπεριφορά αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη σύμφωνα με το αρθ.342
του ποινικού μας Κώδικα (Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη).
Συνεπώς μιλάμε για φαινόμενα όχι μόνο χυδαία
και ανήθικα αλλά και παράνομα. Στο φως των τελευταίων δηλώσεων πάντως είδα πολύ υποκριτικές συμπεριφορές, από άντρες κυρίως, οι οποίοι
έσπευσαν να υπερασπιστούν περίτρανα την γενναία μας Σοφία, όμως στην καθημερινότητα τους
ζούνε και κινούνται σεξιστικά και υποτιμητικά
προς το γυναικείο φύλο.

Επίσημη δήλωση του Πολιτευτή Αττικής
Δημοσθένη Δ. Δόγκα για την επέτειο
της 25ης Μαρτίου και την συμπλήρωση
των διακοσίων ετών από
την απελευθέρωση της Ελλάδας!
Ε

λληνίδες και Έλληνες, αδέλφια μου,
απανταχού της Ελλάδας και της Ομογένειας, η φετινή επέτειος της Επανάστασης
εναντίον των Τούρκων του 1821, με τη συμπλήρωση των 200 ετών από την απελευθέρωση μας, πρέπει και το οφείλουμε όλοι ως
Έλληνες στην πατρίδα μας να μας βρει πιο
ενωμένους από ποτέ! Το διαχρονικό μήνυμα της «ισχύς εν τη ενώσει» των Ελλήνων
Ηρώων προγόνων μας πρέπει να σταθεί ως
εφαλτήριο για Εθνική ομοψυχία και ομόνοια έναντι της Παγκόσμιας και Εθνικής
ασύμμετρης απειλής της πανδημίας του
covid- 19 αλλά και των διαχρονικών διεκδικήσεων και βλέψεων της Τουρκίας κατά της
χώρας μας οι οποίες 200 χρόνια μετά...,δυστυχώς, κρατούν ακόμη καλά! Κρατούν,
όμως, ακόμα καλά και αξίζουν τα συγχαρη-

τήρια, τα ευχαριστώ και τις θερμότερες ευχές μας για το έργο τους όλο το Ιατρικό και
Νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας όσο και
οι Εθελοντικοί Φορείς για την αντιμετώπιση
της πανδημίας αλλά και σύσσωμος ο Ελληνικός Στρατός για την άμεση και πετυχημένη αποτροπή και φύλαξη της Εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας μας στη στεριά
σε αέρα και θάλασσα! Ελληνίδες και Έλληνες, αδέλφια μου, απανταχού της Ελλάδας
αλλά και της Ομογένειας, 200 χρόνια μετά
την απελευθέρωσή μας ας μην ξεχνάμε ότι
όπως και τότε έτσι και τώρα τόσο ξένα συμφέροντα όσο και εχθροί εντός των πυλών,
πάντα μας ήθελαν διαιρεμένος! Όπως το
1821 έτσι και τώρα ας μην τους κάνουμε τη
χάρη! Ο καθρέφτης της πατρίδας μας είμαστε εμείς!

Πες...

Αλεύρι...
Κούφαλης

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 ΑΛΕ ΎΡΙ 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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Γυναίκα και Ανάπτυξη
Βάσω Κόλλια
Πρώτη επιλαχούσα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής
Πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

Α

ν δεν μας ταλαιπωρούσε η πανδημία του
Covid 19, και η φετινή παγκόσμια μέρα για
τα δικαιώματα της γυναίκας θα χαρακτηριζόταν
από τις πολλές εκδηλώσεις, ημερίδες, δηλώσεις
και εορτασμούς. Φέτος απλά, θα ειπωθούν και
θα γραφτούν πολλά για την αξία της γυναίκας,
για τα προβλήματά της, για την ισότιμη συμμετοχή της στην κοινωνία και στα κέντρα λήψης
πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, για την
σεξουαλική παρενόχληση.
Στο κείμενο αυτό δεν θα αναφερθώ στα προβλήματα των γυναικών και πως αυτά αντιμετωπίζονται από την κοινωνία ή το πολιτικό μας σύστημα. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τι χάνει μια
χώρα σε οικονομικό επίπεδο όταν υποτιμά τις
γυναίκες της.
Από μακροοικονομική σκοπιά, η συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί αποδεδειγμένα να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη.
Ενώ όμως, η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών
στην παραγωγή γνώσης, αγαθών και υπηρεσιών, αποτελεί μονόδρομο για την ευημερία των
κοινωνιών μας, μόλις οι μισές από τις γυναίκες
που βρίσκονται σε ηλικία κατάλληλη για εργασία, έχουν δουλειά. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη έως και κατά 27%
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ορισμένες χώρες,
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων συνδέεται με εντυπωσιακά αυξημένη κερδοφορία.
Συνοδεύεται από μακροπρόθεσμη στοχοθεσία
και μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανθρώπινους
πόρους.
Εταιρείες με διοικητικά συμβούλια που αποτελούνται τουλάχιστον κατά το 1/3 από γυναίκες,
δείχνουν κέρδη αυξημένα κατά 42%. Στους δε
μετόχους, φθάνουν μερίσματα αυξημένα κατά
53%.
Η άμεση συνάρτηση οικονομικής ευμάρειας και
ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων καθίσταται
προφανής, με μια απλή σύγκριση ανάμεσα σε
δύο λίστες του Word Economic Forum: εκείνη
της ισότητας των φύλων και εκείνη της ανταγωνιστικότητας. Οι πέντε εκ των δέκα περισσότερο
ανταγωνιστικών οικονομιών στον κόσμο ήταν
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Φινλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, και Βρετανία.
Όμως, οι ίδιες χώρες ήταν ανάμεσα στις είκοσι
δικαιότερες χώρες στον κόσμο όσον αφορά στην

ισότητα δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ των
φύλων.
Αντίστοιχο συμπέρασμα προκύπτει και εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση προόδου οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής σύγκλισης
επισημαίνεται η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και το
μεγάλο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και
γυναικών, κυρίως στις νότιες περιφέρειες της
Ευρώπης. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα ίδια κράτη
που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από ευρεία
ανισορροπία ισχύος μεταξύ των φύλων, αποδεικνύονται ως τα πιο οικονομικά ευάλωτα κράτη,
σε επίπεδο δημοσιοοικονομικών, ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας.
Η συνάρτηση ευημερίας, ανταγωνιστικότητας
και ισότητας των φύλων δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς η
καινοτομία που χρειαζόμαστε σήμερα μπορεί να
ανθίσει σε ένα συντηρητικό τεχνο-επιστημονικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, εδραιωμένο
σε ξεπερασμένες κοινωνικές αντιλήψεις, όπως
η άνιση ιεράρχηση των φύλων. Επίσης, μια οικονομία που δεν είναι φιλική προς τις γυναίκες
εργαζόμενες και καταλήγει να «τιμωρεί» τη μητρότητα στο όνομα της παραγωγικότητας, είναι
μια κοινωνία υπογεννητικότητας και, συνεπώς,
δημογραφικού, ασφαλιστικού, δημοσιοοικονομικού, καταναλωτικού και αναπτυξιακού μαρασμού.
Αντίθετα, οι προοπτικές είναι καλύτερες για μια
οικονομία που αναγνωρίζει αλήθειες όπως ότι
οι γυναίκες είναι ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας. Εκτιμάται ότι οι γυναίκες επηρεάζουν
έως και το 80% των καταναλωτικών δαπανών διεθνώς, δηλαδή μια αγορά 15 τρισεκατομμυρίων
ευρώ.
Για να έρθουμε τώρα σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το δείκτη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όπως καταγράφεται στην έκθεση παγκόσμιας κατάταξης του World Economic Forum του
2019 η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 84 ανάμεσα
σε 153 κράτη. Το ερώτημα είναι γιατί είμαστε
τόσο χαμηλά.
Αξίζει να δούμε προσεκτικά των δείκτη αυτό και
από τι αποτελείται. Ουσιαστικά έχουμε τέσσερις
συστάδες μεταβλητών: οικονομική ανισότητα,
μόρφωση, υγεία, πολιτική εξουσία. Οι Ελληνίδες
δεν υστερούν ούτε στην υγεία, ούτε στη μόρφωση. Υστερούν στην πολιτική και στην οικονομική

ισχύ. Και για να γίνω λίγο πιο προκλητική το πολιτικό μας σύστημα είναι τόσο καλό και ανοιχτό
απέναντι στις γυναίκες όσο και οι επιχειρήσεις
μας.
Αν λοιπόν θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει
να σχεδιάσουμε πολιτικές που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και δράσεις αξιοποίησης «του
άλλου μισού» των ανθρώπινων πόρων μας. Η
εμπειρία κρατών-μελών που βρίσκονται στην
αιχμή της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και
παράλληλα έχουν κάνει πράξη την ουσιαστική
ισότητα, θα πρέπει να αποτελεί πηγή έμπνευσης
που μπορεί να κινητοποιήσει την χώρα στο σύνολό της.
Προς το παρόν, για χώρες όπως η δική μας, η
ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων φαίνεται να
αποτελούν διακριτές πολιτικές που σπάνια και
ευκαιριακά συναντώνται. Η ισότητα των φύλων
για τις χώρες που αγωνίζονται να προσεγγίσουν
δεδομένους στόχους παραγωγικότητας και αναπτυξιακά μεγέθη, φαίνεται ίσως ως δευτερεύων
πολιτικός στόχος. Η επένδυση σε ποιοτικούς
συντελεστές παραγωγικότητας, για παράδειγμα
στην παιδεία, την έρευνα, την επιστήμη, την τεχνολογία, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα έναντι πιο
«πεζών» στόχων άμεσης προτεραιότητας, όπως
η δημοσιοοικονομική προσαρμογή.
Επειδή η πατρίδα μας χρειάζεται να προχωρήσει
με γοργούς ρυθμούς σε μια «έξυπνη ανάπτυξη»
ώστε να οδηγηθούμε άμεσα στην ανάκαμψη και
στη δομική ανασυγκρότηση του παραγωγικού
μας μοντέλου δεν μπορεί να μην δούμε σοβαρά
μια ακόμη σπατάλη από τις πολλές που μας χαρακτηρίζουν. Αυτήν του ανθρώπινου δυναμικού
μας λόγω φύλου. Γιατί μια κοινωνία που δεν αξιοποιεί τις γυναίκες είναι μια σπάταλη κοινωνία,
που σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο
σύγχρονης ανάπτυξης για την παγκόσμια κοινότητα.
Στον φετινό εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας
ας μη μείνουμε στο τυπικό του σκέλος. Χρειάζεται να περάσουμε άμεσα από τον συμβολισμό
στην πράξη. Γιατί ο σεβασμός ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στα φύλα, δεν θα εμπεδωθεί
με αυτονόητο τρόπο στην κοινωνία. Χρειάζεται
σκληρή δουλειά από όλους μας. Ας είναι αυτό
το μήνυμα του φετινού εορτασμού της Ημέρας
της Γυναίκας.
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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.
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Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Βιώνουμε καθημερινά το παράδοξο του
να έχουμε δίπλα μας ταυτόχρονα γυναίκες
«ηρωίδες» και γυναίκες «θύματα».
Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια
Η κα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δίνει αποκλειστική
συνέντευξη στην «Φωνή της Ανατολικής Αττικής» και μιλάει για την θέση της γυναίκας
στην πολιτική, τις γυναίκες την εποχή της
πανδημίας, το ελληνικό #metooκαι το έργο
της στο υπουργείο.
Κα Μιχαηλίδου, είστε μια νέα γυναίκα, με
εντυπωσιακό βιογραφικό και μία από τις νεότερες γυναίκες στην πολιτική ζωή της χώρας.
Πώς κρίνετε την θέση της γυναίκας στην πολιτική σήμερα; Υπάρχει τελικά ισότητα;

Είναι αλήθεια ότι στην Ελληνική πολιτική σκηνή
ο αριθμός των εκλεγμένων γυναικών και των
γυναικών στη κυβέρνηση, είναι υψηλότερος
από παλαιότερα, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Σίγουρα αυτό λέει πολλά καθώς και εμείς
οι γυναίκες που θέλουμε να συμμετέχουμε στα
κοινά, είμαστε λίγες. Το να μην εμπλέκονται οι
γυναίκες στο δημόσιο βίο συνέβαινε πάντοτε.
Τώρα συμβαίνει λιγότερο αλλά είναι καθήκον
μας να το ενισχύσουμε. Η Ελληνίδα συνεχίζει
να κατέχει τον πρώτο ρόλο στην οικογενειακή
εστία, είναι ασύμμετρα επιφορτισμένη με τις
υποχρεώσεις της οικογένειας κι αυτό, πολλές

φορές, την αποθαρρύνει από τη διεκδίκηση
θέσεων εργασίας υψηλής ευθύνης αλλά και
απολαβών. Οι χώρες που έχουν εκτενείς κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές είναι αυτές που
κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην εκπροσώπηση
και σε αυτές τις γραμμές κινούνται οι δράσεις
του Υπουργείου μας οριζόντια αλλά και οι δικές
μου προσωπικά. Αγώνας και αγωνία μου είναι
να προσφέρουμε στις εργαζόμενες γυναίκες και
στις μονογονεϊκές οικογένειες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως καλά οργανωμένους και προσιτούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης
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των παιδιών, ώστε να ελευθερώνουμε τα χέρια
και τον χρόνο τους και, εφόσον το θέλουν, να
διεκδικούν οποιαδήποτε θέση στοχεύσουν στην
αγορά εργασίας. Αυτό, όχι μόνο σε μια δικαιωματική προσέγγιση των πολιτών μας. Αλλά και
επειδή πιστεύουμε βαθιά στα πολλαπλασιαστικά οφέλη της συμπεριληπτικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
το μέσο μορφωτικό επίπεδο των γυναικών σήμερα είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Συγκεκριμένα 44% των γυναικών ηλικίας
30-34 έχει ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των
ανδρών είναι στο 34%! Κατά συνέπεια, πέραν
από τη δικαιωματική ανάγκη συμμετοχής περισσότερων γυναικών στην οικονομία, την πολιτική
και εν γένει σε θέσεις ευθύνης ακόμα και με
όρους αμιγώς παραγωγικότητας οφείλουμε να
εφαρμόσουμε το πιο συμπεριληπτικό μοντέλο
μας. Σχεδιάζουμε έτσι ένα πλέγμα δράσεων που
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της χαμηλής συμμετοχής των γυναικών στην
αγορά εργασίας συμπεριλαμβάνοντας πολιτικές
για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και
της προσωπικής ζωής, όπως η ισόρροπη συμμετοχή των γονέων στη λήψη αδειών για οικογενειακούς λόγους, η ποσοτική και ποιοτική
διεύρυνση του εθνικού προγράμματος για τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς αλλά και η θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού για τους συμπολίτες μας με αναπηρίες.
Στην πρόσφατη φετινή Γιορτή της Γυναίκας,
δώσατε ιδιαίτερη σημασία στις γυναίκες που
είναι στην πρώτη μάχη της πανδημίας, σε
πολλούς τομείς. Και εσείς, όμως, κάνετε μια
δουλειά που δεν μπορεί να μπει σε καραντίνα. Πόσο επηρέασε η πανδημία την δική σας
καθημερινότητα, αλλά και την ζωή των γυναικών;
Όπως και όλοι όσοι έχουν γονείς μεγαλύτερης
ηλικίας, στο πρώτο κύμα της πανδημίας έκανα
μήνες να δω τους γονείς μου από κοντά. Αλλά
και τώρα, παρότι λόγω των υποχρεώσεών μου
και των συχνών επισκέψεων σε δομές, κάνω
αρκετά τεστ κορονοϊού κάθε εβδομάδα, κρατάμε τα απαραίτητα μέτρα και αποστάσεις. Ως
πολιτικός και μάλιστα υπεύθυνη για τις ευάλωτες ομάδες νιώθω διπλό το βάρος. Οι δύσκολες
συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία ανέδειξαν ακόμα περισσότερο τις ανισότητες της κοινωνίας μας και αποκάλυψαν το μέγεθος της
λεκτικής, ψυχολογικής,σωματικής και σεξουαλικής βίας που βιώνουν κάποιες από εμάς στην
κοινωνική,εκπαιδευτική, επαγγελματική, ακόμα
και στην οικογενειακή μας ζωή. Επομένως την
ίδια στιγμή που οι περισσότερες κυβερνήσεις
ανά τον κόσμο έχουμε καθήκον να αντιστρέψουμε τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της
πανδημίας έχουμε ταυτόχρονα την υποχρέωση
να ανταποκριθούμε άμεσα και έμπρακτα στην
ενίσχυση της οικονομικής θέσης των γυναικών
στη μετά COVID-19 εποχή. Κατά τη διάρκεια της
πανδημίας βιώνουμε καθημερινά το παράδοξο
του να έχουμε δίπλα μας ταυτόχρονα γυναίκες

«ηρωίδες» και γυναίκες «θύματα». Γυναίκες
«ηρωίδες» που αποτελούν σήμερα το 70% του
υγειονομικού προσωπικού και έχουν βάλει πλάτη, κουράγιο και δύναμη για να ξεπεράσουμε
την πανδημία και γυναίκες «θύματα» του εγκλεισμού, της αποσιώπησης,της ενδοοικογενειακής
βίας. Όσον αφορά την εισοδηματική ασφάλεια,
πολλές γυναίκες βρίσκονται σε δυσανάλογα
επισφαλείς συνθήκες εργασίας και με υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καθώς εργάζονται παραδοσιακά σε τομείς που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την πανδημία όπως το λιανεμπόριο και
ο τουρισμός, με μειωμένες απολαβές, αλλά και
υψηλότερη ανάγκη να μείνουν στο σπίτι μαζί με
το παιδί τους, τον γονιό τους ή κάποιο μέλος της
οικογένειας με αναπηρία. Έχουμε ανοίξει τον
δρόμο αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά
ώστε να εξασφαλίσουμε για όλες μας ασφάλεια
αλλά και ίσες ευκαιρίες στην εύρεση και διατήρηση μιας καλής θέσης εργασίας.
Όσον αφορά το κίνημα #metoo, που ήρθε και
στην Ελλάδα, μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις, ποια η θέση σας;
Το τελευταίο διάστημα, η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη μια σειρά από αποτρόπαιες πράξεις που έρχονται στο προσκήνιο μετά
τις θαρραλέες καταγγελίες των θυμάτων. Τα θύματα πλέον έχουν φωνή και βγαίνουν μπροστά
για να μιλήσουν. Ο δικός μας ρόλος είναι σαφής
και προδιαγεγραμμένος: οφείλουμε να κάνουμε

«Με λυγίζει να βλέπω
να παραμένουν
στις δομές παιδιά,
ειδικά στην προεφηβική τους
ηλικία ή και παιδιά
με μικρά προβλήματα υγείας,
που δεν βρίσκουν οικογένεια
που να θέλει
να τα αγκαλιάσει.
Λυγίζω όταν μου ζητούν
να τα βοηθήσω
να βρουν γονείς.»
ό,τι περνάει από το χέρι μας για να νιώθει κάθε
πολίτης ασφάλεια και σιγουριά να μιλήσει στους
αρμόδιους φορείς, να γνωρίζει πως και που
μπορεί να απευθυνθεί και να γνωρίζει επίσης
ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τέτοια φαινόμενα

δεν θα επαναληφθούν. Η γενναία πράξη της Σοφίας Μπεκατώρου οδήγησε σε μια έκρηξη του
ελληνικού #metoo. Μια γενναία πράξη που γίνεται εφαλτήριο, σπάει τη σιωπή και ενθαρρύνει
και άλλα θύματα κακοποίησης να μιλήσουν δημόσια, να καταγγείλουν περιστατικά βίας και κακοποίησης και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.
Στο Υπουργείο μας μέσω των εποπτευόμενων
οργανισμών μας, αναπτύσσουμε δραστηριότητες που εστιάζουν στις γυναίκες και τα παιδιά
που αντιμετωπίζουν κάθε είδους κακομεταχείριση. Οι γυναίκες μπορούν να καλέσουν τη
Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας«197» και
την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107»
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και την γραμμή SOS 15900 σε 24ωρη βάση, 365
ημέρες τον χρόνο και να μιλήσουν με ειδικούς
ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για
να λάβουν άμεσα ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
Οι κακοποιημένες γυναίκες που χρειάζεται να
εγκαταλείψουν το σπίτι τους, μπορούν να βρουν
καταφύγιο και φροντίδα στους ξενώνες φιλοξενίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και στα 42 συμβουλευτικά κέντρα και
τους 20 ξενώνες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Επιπλέον, υπενθυμίζω ότι πολύ
πρόσφατα διορθώσαμε μια χρόνια αδικία. Από
τον Νοέμβριο του 2020 σύμφωνα με την νομοθεσία που αλλάξαμε οι γυναίκες που διαμένουν
σε τέτοια καταφύγια μπορούν πλέον να λάβουν
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα προκειμένου
να έχουν μια μικρή βοήθεια στο να επιδιώξουν
μια καλύτερη ζωή και να μη χρειάζεται να μπουν
στο δίλημμα στέγαση ή επίδομα.
Από την ημέρα που αναλάβατε τα καθήκοντά
σας, έχετε ασχοληθεί με μια πληθώρα θεμάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
Ποιοι είναι οι στόχοι σας από εδώ και πέρα
για όλα τα ζητήματα που προωθείτε μέσω του
Υπουργείου;
Στόχος μου είναι να φροντίσουμε να υπάρχει
ισότιμη μεταχείριση όλων. Η πρώτη μου μέριμνα
είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η διευκόλυνση της καθημερινότητας πρωτίστως στους
πιο ευάλωτους. Ο ορθός πολιτικός σχεδιασμός
και η αποτελεσματική εφαρμογή του αυξάνουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών στη λειτουργία
του κράτους και δημιουργούν καλύτερους συνθήκες καθημερινότητας. Το λέω συχνά και το
πιστεύω βαθιά. Κανείς δεν μονοπωλεί την κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική μπορείς
να ασκείς αποτελεσματικά ή αναποτελεσματικά
αλλά ποτέ μα ποτέ μονοπωλιακά! Δεν υπάρχουν
μονοπώλια κοινωνικής ευαισθησίας. Μέσα σε
ένα απρόσμενα δυσμενές πλαίσιο, καταφέραμε
να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και να σταθούμε δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που είχε
την ανάγκη της Πολιτείας. Από την αρχή της
ανάληψης των καθηκόντων μου, ορίσαμε σταθερή ημέρα καταβολής των επιδομάτων πρόνοιας,
ώστε να μην υπάρχουν αναβολές από τις υπηρεσίες και ανησυχία από τους ωφελούμενους.
Καθιερώσαμε ταχύτατα το επίδομα γέννησης
ύψους 2.000 ευρώ, για κάθε παιδί που γεννιέται
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για την μεταφορά της παιδικής μέριμνας, έχουν
καθυστερήσει. Κατά συνέπεια, τα περισσότερα
από τα παιδιά που βρίσκονται σε δομές, μπορούν να πάνε μόνο σε ανάδοχες οικογένειες. Πιστεύω ότι, αν οι συμπολίτες μας αντιληφθούν το
μεγαλείο αυτής της πράξης αλλά και τα οφέλη
που θα έχουν από τη χαρά και την αγάπη που θα
αποκομίσουν, θα σπεύσουν να γίνουν ανάδοχοι.
Πρόκειται για μια ανιδιοτελή, για μια γενναία
πράξη αγάπης και προσφοράς που πρέπει όλοι
μας να επανεξετάσουμε.
Έρχεστε καθημερινά σε επαφή με γυναίκες,
παιδιά, ηλικιωμένους. Υπήρξε κάποια δύσκολη στιγμή που μένει χαραγμένη στην μνήμη
σας ή μπορεί να σας «λύγισε»;

και ταυτόχρονα εφαρμόσαμε μια σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων:
1. Αυξήσαμε το αφορολόγητο εισόδημα
κατά 1.000 για κάθε παιδί της οικογένειας.
2. Μειώσαμε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη
από 24% σε 13%.
3. Καταργήσαμε το φόρο πολυτελείας για
εξαθέσια επιβατικά αυτοκίνητα,
τα οποία χρησιμοποιούνται από μεγάλες
οικογένειες.
Ακόμα, ενισχύσαμε δύο φορές με έκτακτα επιδόματα τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τόσο την περασμένη άνοιξη
όσο και τώρα τον Δεκέμβριο με τη διπλή καταβολή, στηρίζοντας έτσι τους πλέον αδύναμους
μέσα στην πανδημία. Και δεν μείναμε μόνο σε
αυτό. Διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία. Πλέον
άστεγοι και κακοποιημένες γυναίκες που μένουν σε ξενώνες φιλοξενίας μπορούν και αυτοί
όπως οι υπόλοιποι συμπολίτες μας να λάβουν το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χωρίς να χρειάζεται να επιλέξουν μεταξύ, επί της ουσίας,οικονομικής ή στεγαστικής βοήθειας. Επιπλέον
εφαρμόσαμε το μέτρο άδειας ειδικού σκοπού
ώστε όσοι γονείς έχουν παιδιά με αναπηρία να
μπορούν, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών, δικαιολογημένα να απουσιάζουν από την
εργασία για να τα φροντίζουν. Περιττό να πούμε,
ότι αυτό το μέτρο ωφελεί κυρίως τις γυναίκες,
καθώς αυτές παρέχουν συνήθως φροντίδα σε
όλα τα εξαρτημένα μέλη. Εκτός από τα παραπάνω, και για να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες
θα παραμείνουν ή θα επανέλθουν στην αγορά

εργασίας, αυξήσαμε τη χρηματοδότηση για την
πρόσβαση παιδιών σε προγράμματα παιδικής
εκπαίδευσης. Για να είμαστε πιο ακριβείς, σε μια
πολύ δύσκολη δημοσιονομικά χρονιά αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του προγράμματος κατά
20%,επιτρέποντας σε οικογένειες με έως και
33% υψηλότερα εισοδήματα να λάβουν κουπόνια από το κράτος αλλά και διορθώσαμε άλλη
μια αδικία δεκαετιών συμπεριλαμβάνοντας στα
δωρεάν κουπόνια για πρώτη φορά και γυναίκες
που εργάζονται στο δημόσιο τομέα ως δικαιούχους του προγράμματος.
Η κοινωνική μας πολιτική συνεχίζεται με το
Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία, την εισαγωγή
για πρώτη φορά πλαισίου προσχολικής αγωγής
και πρώιμης διάγνωσης μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας μας και την ενδυνάμωση της πολιτικής μας για αποιδρυματοποίηση. Το 2020 υπήρξε χρονιά σταθμός για τις
υιοθεσίες και τις αναδοχές. Για πρώτη φορά, και
μετά από δεκάδες χρόνια καθυστερήσεων και
αναμονών, υλοποιήσαμε ένα Ενιαίο Εθνικό Σύστημα, οριζόντιο, γρήγορο και διαφανές. Στόχος
μας είναι το 2021 να δοθεί προτεραιότητα στο
θεσμό της αναδοχής. Σε αντίθεση με τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, ο θεσμός της αναδοχής
στην Ελλάδα δεν είναι γνωστός στους περισσότερους. Στη χώρα μας οι αιτήσεις για αναδοχές
είναι πολύ λιγότερες από αυτές για υιοθεσία ενώ
τα παιδιά κατάλληλα για υιοθεσία πολύ λιγότερα
από αυτά για αναδοχή. Αυτό δυστυχώς ενισχύθηκε στις μέρες της πανδημίας καθώς ακόμα
και τα δικαστήρια, που είναι τα αρμόδια όργανα

Με λυγίζει να βλέπω να παραμένουν στις δομές παιδιά, ειδικά στην προεφηβική τους ηλικία
ή και παιδιά με μικρά προβλήματα υγείας, που
δεν βρίσκουν οικογένεια που να θέλει να τα
αγκαλιάσει. Λυγίζω όταν μου ζητούν να τα βοηθήσω να βρουν γονείς. Από την άλλη πρέπει να
σας πω ότι η χαρά μου, όταν λαμβάνω μηνύματα
αγάπης γονιών που έχουν πλέον ένα νέο μέλος
στην οικογένειά τους, είναι ανυπολόγιστη. Για
εμάς προτεραιότητα είναι να βγάλουμε τα παιδιά από τις δομές. Όσο καλή κι αν είναι μία δομή,
δεν είναι οικογένεια. Τα παιδιά θέλουν ένα σπίτι
δικό τους, γονείς που να μην τους μοιράζονται,
που να τα νοιάζονται αληθινά και να τα φροντίζουν. Τα συναισθήματά μου σε κάθε επίσκεψη
είναι ανάμεικτα. Νιώθω χαρά αλλά ταυτόχρονα
και μεγάλη αγωνία. Χαρά που συναντώ ξανά
και ξανά τα χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών
που πλέον γνωρίζω καλά και αγωνία για το μέλλον τους, για να βρεθεί μια αληθινά στοργική
οικογένεια να τα αγκαλιάσει. Πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας συνεχώς ότι τα παιδιά δεν έρχονται με αυστηρές προδιαγραφές:
απολύτως υγιή, δεκτικά, με τα χαρακτηριστικά
και τον χαρακτήρα που ο καθένας μας θέτει ως
ιδανικό. Κανείς μας δεν γεννιέται με προδιαγραφές. Όλοι διαμορφώνουμε τον χαρακτήρα
μας δυναμικά – σε σχέση με το περιβάλλον στο
οποίο μεγαλώνουμε και την αγάπη και τη δοτικότητα που δεχόμαστε από τους ανθρώπους
γύρω μας. Θα έλεγα λοιπόν στους υποψήφιους
γονείς να υιοθετήσουν ή ακόμα καλύτερα να γίνουν ανάδοχοι γονείς αν θέλουν να μοιραστούν
το περίσσευμα συναισθημάτων που έχουν, αν
θέλουν να προσφέρουν ανιδιοτελή αγάπη, ουσιαστικό και ποιοτικό χρόνο, αν είναι έτοιμοι να
αποδεχτούν και να αγκαλιάσουν χωρίς όρους
και προϋποθέσεις. Αν έχουν ανοιχτό μυαλό και
μεγάλη αγκαλιά, ας κάνουν μία αίτηση σήμερα.
Ας μη φοβηθούν τις διαδικασίες και τη γραφειοκρατία. Ας θυμούνται ότι η παιδική ηλικία δεν
ολοκληρώνεται στα 4. Υπάρχουν παιδιά, πολλά
παιδιά 8, 9 ετών, 12 και 13 ετών που ανυπομονούν να αποκτήσουν οικογένεια. Η γονεϊκότητα
είναι ίσως η σχέση που απαιτεί τον μεγαλύτερο
κόπο και προσπάθεια στη ζωή μας αλλά ταυτόχρονα η σχέση που φέρνει και την μεγαλύτερη
εκπλήρωση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Γυναίκες στην Αυτοδιοίκηση

Έξι γυναίκες που ασχολούνται ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής μίλησαν στην Άρτεμις
Γκούρλια, με αφορμή την πρόσφατη Γιορτή της Γυναίκας.
Η κα Σοφία Φ. Κατσιγιάννη, η κα Κατερίνα Σταμπέλου , κα Ασπασία Τζιτζικάκη η κα Δήμητρα Ράπτη, η κα
Ασπασία Τζιτζικάκη, η κα Χριστίνα Κατσανδρή και η κα Μάρθα Λεκκάκου εξηγούν τον λόγο που αποφάσισαν
να ασχοληθούν με την πολιτική, από τη πλευρά της αυτοδιοίκησης, και τι θα ήθελαν να έχουν πετύχει μέχρι το
τέλος της θητείας τους, εκφράζουν ξεκάθαρη γνώμη για τα τελευταία γεγονότα που έχουν οδηγήσει τη χώρα
στο κίνημα #metoo και αν τελικά υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα.
Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

Σοφία Φ. Κατσιγιάννη
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου

Α

πό πολύ μικρή είχα έντονη την αίσθηση
της κοινωνικής ευθύνης. Πάντα ένιωθα ότι
ήθελα να κάνω περισσότερα για τον τόπο μου,
τη χώρα μου, το δήμο μου. Έχοντας αυτές τις
σκέψεις άρχισα να ασχολούμαι με την τοπική
αυτοδιοίκηση. Έχω εκλέγει δύο φορές δημοτικός σύμβουλος του δήμου Διονύσου από τα
20 μου κιόλας χρόνια, και αυτή την φορά είμαι
και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Από
αυτό το ρόλο που μου έχει ανατεθεί από το
σώμα κατόπιν προτάσεως του δημάρχου, καθότι είναι μια εκλόγιμη θέση, κύριος στόχος μου
είναι να εγγυηθώ τη δημοκρατική διαδικασία
του συμβουλίου, ώστε αυτή με την σειρά της να
εξυπηρετήσει τον πολίτη. Μπορεί να ακούγεται
απλό, αλλά πίστεψέ με είναι αρκετά δύσκολο να
διατηρήσεις την ισορροπία ανάμεσα στην παράταξη στην οποία είσαι μέλος αλλά και υπόλοιπου
συμβουλίου που υπηρετείς.
Ερχόμενη στην ουσία του ζητήματος, ποια θα
μπορούσε να είναι η άποψη κάποιου πολίτη,
στην εποχή μας, στο άκουσμα όλων αυτών των
καταγγελιών; Πώς θα μπορούσε κάποιος συνάνθρωπός μας, οποιουδήποτε φύλου, να μην
καταδικάσει όλα αυτά τα γεγονότα;Φυσικά, ας
μην ξεχνάμε πως εμείς δεν είμαστε η δικαιοσύ-

νη, ούτε έχει νόημα να στήσουμε κάποιο “λαϊκό
δικαστήριο”, ειδικά εφόσον οι υποθέσεις αυτές
ή κάποιες από αυτές, τα αδικήματα των οποίων
δεν έχουν παραγραφεί, έχουν πάρει το δρόμο
της δικαιοσύνης. Σεβόμενη, όμως, πλήρως, ως
νομικός άλλωστε δε θα μπορούσα να πράξω
διαφορετικά, το νομοθέτη αλλά και το τεκμήριο
αθωότητας των κατηγορουμένων, το οποίο γενικά στην Ελλάδα καταπατάται κατά κόρον και
το οποίο δυστυχώς και ατυχώς δεν έχει ακόμα
ενσωματωθεί σε κάποια διάταξη του Συντάγματος, αλλά απορρέει έμμεσα από διάφορες διατάξεις, αλλά και περιμένοντας η δικαιοσύνη να
αποφανθεί, θεωρώ ότι θα έπρεπε σίγουρα να
αλλάξει ο χρονικός περιορισμός παραγραφής
τέτοιων αδικημάτων, όπως αυτό της σεξουαλικής παρενόχλησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
λοιπόν, πρέπει να εξετάσει άμεσα και εκτενέστερα το χρόνο παραγραφής σεξουαλικών αδικημάτων. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες εκείνες
και όλους εκείνους που είχαν τη δύναμη και το
θάρρος με ή χωρίς την υποστήριξη της οικογένειάς τους να βγουν και να καταγγείλουν όσα
έχουν βιώσει αλλά και να κάνω έκκληση σε νέους και μεγαλύτερους, γυναίκες και άντρες να
βγουν έξω, να μιλήσουν, να καταγγείλουν (στη
δικαιοσύνη) και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά
τους, με πρωταρχικό όλων την ίδια τους τη ζωή,
την ελευθερία αλλά και την τιμή τους.
Μέχρι και σήμερα, η ισότητα των δύο φύλων παραμένει στις περισσότερες χώρες του κόσμου
ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά και αρκετά
αμφιλεγόμενο, καθώς η διαφορά ανάμεσα στις
χώρες του δυτικού, όπως συνηθίζεται να λέγεται, κόσμου και του ανατολικού είναι τεράστιες.
Φυσικά, όμως, διαφορές παρατηρούνται ακόμα
και ανάμεσα στα ίδια τα δυτικά κράτη. Μιλάμε
για κράτη διαφορετικών ταχυτήτων, αναφορικά
με την ισότητα των δύο φύλων αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οπότε για να απαντήσει
κανείς σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να αναλογιστούμε την οπτική γωνία αυτού που απαντάει.

Σε καμία περίπτωση η απάντηση μια Νορβηγίδας ή ενός Σκανδιναβού δε θα ήταν ίδια με μιας
Ελληνίδας ή ενός Βαλκάνιου ή μιας Ινδής. Βλέποντας πιο γενικά και πολύπλευρα το εν λόγω
ζήτημα, σε κρίσιμα πεδία, όπως η εκπαίδευση, η
εργασία και η πολιτική, οι άνδρες εξακολουθούν
να κατέχουν την πλειοψηφία, αλλά, θα έλεγε κανείς, και το πάνω χέρι. Δεν είναι τυχαίο πως όταν
εκλέγεται μια γυναίκα σε καίρια πολιτική θέση
ακόμα και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
(World Economic Forum) αφιερώνει κάποιο άρθρο προς τιμήν αυτής της γυναίκας ή φτιάχνει
βίντεο για τα κοινωνικά μέσα, ενώ φυσικά για
αντίστοιχες κατακτήσεις πολιτικών θέσεων από
άντρες δεν υπάρχουν οι ίδιες αναφορές, όχι με
την ίδια έμφαση στο φύλο. Πρόσφατο παράδειγμα το βίντεο που ανέβασε το Forum στο λογαριασμό του στο instagram λίγες μέρες πριν με
τίτλο “5 womenmakinghistoryin 2021”, αλλά και
παλιότερα βίντεο που κάνουν λεπτομερή αναφορά στην ανισότητα των δύο φύλων στον εργασιακό τομέα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε εύκολα και γρήγορα να
απαντήσουμε στο αν τελικά υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων αρκεί να διαβάσουμε τους
δύο παρακάτω υποθετικούς τίτλους άρθρων και
να δούμε τι σκέψεις μας έρχονται στο μυαλό
αλλά και ποιος από τους δύο τίτλους μας φαίνεται παράταιρος. “Κάμαλα Χάρις: Γυναίκα η νέα
Αντιπρόεδρος των Η.Π.Α.” “Εμανουέλ Μακρόν:
ο άντρας Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας”.
Φυσικά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι
έγιναν βήματα προς την κατεύθυνση μιας πιο
ισότιμης σχέσης ανάμεσα στα δύο φύλα κατά τη
διάρκεια του περασμένου αιώνα, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πως ο αγώνας αυτός έχει φτάσει στο τέλος του.
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Κατερίνα Σταμπέλου
Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας
των Φύλων Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
σκληρή δουλειά που εδράζεται στην ανθρώπινη
επικοινωνία και αλληλεγγύη, να βρουν λύσεις.
Κινητήρια δύναμη αποτελεί για μένα η αγάπη
για τον τόπο μου, όπου κατοικώ από το 1980.
Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι προσφέρω αφειδώς και ανιδιοτελώς το χρόνο μου με σοβαρότητα αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα. Η ποιοτική
αναβάθμιση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, αποτελεί τη βασική μας στόχευση, έτσι
ώστε να τους ενθαρρύνουμε να αναπτυχθούν σε
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.
Η προσδοκία μου είναι η ολοκλήρωση του προεκλογικού προγράμματος της παράταξής μου και
ειδικότερα ως Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων, η προώθηση της έννοιας του ενεργού
πολίτη, από την οποία εμπνέομαι και αντλώ δύναμη για την υλοποίηση του έργου μας.

Σ

τάση ζωής μου είναι να προσκαλώ και
να προκαλώ την τύχη μου, ο Θεσμός της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω της εγγύτητας
που αναπτύσσεται με τον πολίτη συνιστά το
καταλληλότερο πεδίο για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που ανακύπτουν στην τοπική κοινωνία. Η επιθυμία μου ήταν αυτά τα
προβλήματα μέσα από τη σύγχρονη μορφή
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εργαλεία τη

Ασπασία Τζιτζικάκη
Δημοτική Σύμβουλος
Δήμου Παλλήνης

Π

ρέπει να πω πως μου ήταν κάπως μου δύσκολο να καταλάβω το παιχνίδι των εκλογών. Στην σκηνή τα πράγματα είναι πιο απλά.
Τελειώνει η παράσταση και είτε είναι επιτυχία
ή αποτυχία. Από την αρχή με απασχολούσαν
θέματα πολιτισμού και αισθητικής στο χώρο
που ζούμε και θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι και θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τώρα αν πρέπει να σε ψηφίζουν για να μπο-

Τα γεγονότα είναι πολύ αποθαρρυντικά για την
εξέλιξη της κοινωνίας μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έφεραν στο φως αυτά τα γεγονότα αξίζουν το σεβασμό μας, και η άμεση κινητοποίηση
όλων μας από το ρόλο και τη θέση που φέρει
ο καθένας μας στο κοινωνικό σύνολο είναι ο
ελάχιστος φόρος σεβασμού που μπορούμε να
αποδώσουμε θωρακίζοντας το μέλλον από την
επανάληψη τέτοιων κακώς κείμενων. Το ότι έχει
σχηματιστεί μία συσπείρωση δύναμης μέσα από

ρέσεις να κάνεις μερικά απλά πράγματα τότε
αναγκαστικά μπαίνεις στο παιχνίδι της πολιτικής
και ίσως μερικές φορές να σπαταλάς πολύτιμο
δημιουργικό χρόνο ισορροπώντας περίεργες
διαπροσωπικές σχέσεις. Ίσως ακόμα πολλοί να
με θεωρούν παράξενο πουλί‘’…. μια ηθοποιός
που ασχολείται με τα κοινά. Η διαχείριση των
ανθρωπίνων σχέσεων με σκοπό το γενικότερο
καλό είναι κάτι που η τριβή μου με το Θέατρο και
τον πολιτισμό με βοήθησε πολύ στα χρόνια που
είμαι δημοτική σύμβουλος. Από την άλλη πιστεύω πως πολλοί δημότες έχουν γίνει πιο επίμονοι σε θέματα αισθητικής παρακολουθώντας
παραστάσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες
που πρότεινα στο δήμο. Το μέλλον όμως είναι τα
παιδιά , και εκεί κανείς θα πρέπει να επικεντρώσει την ενέργεια του αν θέλει να αφήσει κάποια
παρακαταθήκη. Και εγώ θέλω! Το σίγουρο είναι
ότι δεν ασχολήθηκα με την πολιτική ούτε για
να γίνω πλούσια, ούτε για να γίνω γνωστή .Έχω
όρεξη και όραμα!
Πολύ λυπάμαι για την εικόνα που βγαίνει για τον
κόσμο του θεάτρου. Δεν είναι όμως αυτό το θέατρο. Δυστυχώς οι σχέσεις εξάρτησης και υποδούλωσης ανθρωπίνων ψυχών δεν είναι μόνο
στο θέατρο. Η κοινωνία μας έχει διαρθρωθεί με
τέτοιο τρόπο που γεννά τέρατα αλλά και τα ΜΜΕ
επιτρέπουν στα τέρατα να δυναμώνουν και να
έχουν λόγο. Η τηλεόραση υπόσχεται σε ανυποψίαστα παιδιά φανταστικούς παραδείσους και
τα καημένα είναι έτοιμα να παραδοθούν στον

το κίνημα #metoo σίγουρα αποτελεί ενθαρρυντικό βήμα. Ας αποτελέσουν οι εξελίξεις
αυτές μία ευκαιρία ώστε να γίνει ένα πρώτο
βήμα για την εξυγίανση της κοινωνίας μας.
Υπάρχει σίγουρα μια συντονισμένη προσπάθεια εκ μέρους της κοινωνίας σε ευρύτερο
πλαίσιο, ώστε να επικρατήσει ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, γιατί έχει διαπιστωθεί
ότι τα πλεονεκτήματα της ισότητας αφορούν
όλους. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένας από τους θεμέλιους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ενθαρρύνει και εμπνέει το χώρο της πολιτικής προς
αυτή τη κατεύθυνση και εκείνος με τη σειρά
του προωθεί την ισότητα όχι μόνο στον ίδιο
το χώρο της πολιτικής, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Με τη πάροδο του χρόνου η
κοινωνία οδηγείται σε σημαντική ενίσχυση
αυτής της αρχής και της εφαρμογής της, διευρύνοντας το δημόσιο λόγο και στους άνδρες
και τα αγόρια, τα οποία αποτελούν μέρος της
συζήτησης, αλλά και της λύσης. Όσον αφορά
στο δήμο μας, ήμασταν ανέκαθεν ένθερμοι
υποστηρικτές της αρχής της ισότητας ανδρών
και γυναικών, αλλά και της ισότητας όλων ανδρών γυναικών μειονοτήτων και ετεροτήτων.
Γιατί δικαιούμαστε να ζούμε σε έναν δίκαιο
και με ευημερία κόσμο.

κάθε επιτήδειο για να πραγματώσουν το όνειρο τους. Μετά τα ίδια ΜΜΕ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για την κατάντια της κοινωνίας. Το
ερώτημα που τίθεται τελικά είναι αν η κοινωνία μας είναι έτοιμη να δεχτεί τις ομολογίες
δεκάδων ανθρώπων χωρίς να τους στιγματίσει. Πιστέψτε με, νομίζω πως στο Θέατρο γίνονται τα λιγότερα. Απλά είναι πιο φανταχτερά και κάνουν φασαρία. Είναι ένα κοινωνικό
θέμα που θα πρέπει η πολιτεία και ειδικότερα
η Παιδεία που έχουμε, να το αντιμετωπίσει.
Δεν είμαι από αυτές που πιστεύουν πως οι
γυναίκες θα πρέπει να κάνουν τις ίδιες δουλειές με τους άντρες για να ολοκληρώσουν
την ισότητα των φύλων. Η Ιστορία μας έδειξε
πως οι γυναίκες μπορούν να αναλάβουν τις
μεγαλύτερες ευθύνες και να τις φέρουν εις
πέρας και μάλιστα απαλλαγμένες από τις παγίδες των αντρικών εγωισμών. Μπορούν να
έχουν μάλιστα και μια επιπλέον ευαισθησία
στη διαχείριση ανθρώπων. Εκτός αν μιμούνται τους άντρες. Η κοινωνία μας κάνει πολλά
στα θέματα ισότητας. Το θέμα είναι να αλλάξουν συνήθειες και πεποιθήσεις αιώνων. Μην
ξεχνάμε ότι η πρώτη ανισότητα εδραιώνεται
από την Ελληνίδα μάνα που θέλει τον γιό της
το πρώτο κυρίαρχο αρσενικό της χώρας. Το
ζητούμενο λοιπόν είναι ο αλληλοσεβασμός
στις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε φύλο. Τα
προβλήματα είναι κοινά και το ένα φύλο έχει
την ανάγκη του άλλου.
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Δήμητρα Ράπτη
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και
υπεύθυνη για τις δομές βρεφικής ανάπτυξης του Δήμου Σαρωνικού

Θ

α ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για
την πρόσκληση να συμμετάσχω στο συγκεκριμένο αφιέρωμα για τη γυναίκα στην πολιτική
και συγκεκριμένα στην αυτοδιοίκηση.
Η ενασχόληση μου με τα κοινά και συγκεκριμένα με την πολιτική δεν είναι κάτι καινούργιο στη
ζωή μου. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι
να ασχολούμαι με τον τομέα της πολιτικής είτε
στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο, έχοντας
πάντα τη διάθεση να προσφέρω όπου και όπως
μπορώ. Ας μην ξεχνάμε ότι η πολιτική σε μία
μορφή της ξεκινά ακόμη και από τα χρόνια του
σχολείου μέσω των πενταμελών ή δεκαπενταμελών συμβουλίων ή των οργανώσεων νεολαίας όπου και εκεί η συμμετοχή μου ήταν πάντα
ενεργή. Στη δική μου βέβαια περίπτωση κυρίαρχο ρόλο στις ζυμώσεις αυτές έπαιξε το οικογενειακό μου περιβάλλον και ιδίως ο πατέρας
μου, ο οποίος ασχολείτο ενεργά με την πολιτική
από διάφορες θέσεις. Τα τελευταία όμως 15 - 20
χρόνια η πολιτική αποτελεί μεγάλο κομμάτι της
ζωής και της καθημερινότητας μου, καθώς έχω
υπάρξει για τρεις φορές υποψήφια βουλευτής
στην Περιφέρεια Αττικής με το κυβερνόν κόμμα
και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που με τίμησε και
με είχε στις πρώτες θέσεις της προτίμησης του,
παρόλο που δεν κατάφερα τελικά να εκλεγώ.
Η Αυτοδιοίκηση είναι όμως κάτι διαφορετικό,
αποτελεί τον μόνο ίσως τομέα πολιτικής που
σου δίνει την δυνατότητα να έρθεις τόσο κοντά
στον κόσμο, κοντά στα καθημερινά προβλήματα
που όλοι αντιμετωπίζουμε. Να μπορείς να γίνεις
εσύ ο μοχλός που θα δώσει λύση, αλλά και όρα-

μα. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την
αυτοδιοίκηση και όλο αυτό που ζω είναι μαγικό για μένα, καθώς ήδη από την πρώτη θητεία
εκτελώ τα καθήκοντα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Προέδρου της Επιτροπής
Ισότητας και είμαι υπεύθυνη για τις δομές βρεφικής ανάπτυξης του Δήμου Σαρωνικού. Έχω τη
δυνατότητα από αυτές τις θέσεις και ιδιαίτερα
της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να
ενημερώνομαι για τα περισσότερα, αν όχι για
όλα τα θέματα του Δήμου και να συμβάλω όπως
μπορώ κάθε φορά είτε στην εύρεση πιθανής λύσης είτε του τρόπου που αυτή η λύση θα μπορέσει πραγματικά να υλοποιηθεί. Είναι εξαιρετικό
να μπορείς να ακούς τα όνειρα των συνδημοτών
σου και μαζί με τα δικά σου όνειρα για τον τόπο
σου, να πρέπει να βρεις το μέσο που θα κάνεις
αυτά τα όνειρα πραγματικότητα για τους συντοπίτες σου αλλά και για σένα. Στόχος μου μέχρι
το τέλος της θητείας μας είναι πρωτίστως να
τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα στους συνδημότες μου. Να τους ακούω δηλαδή καθημερινά
και δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, έτσι ώστε
να δούμε τον Δήμο Σαρωνικού να αλλάζει, να
γίνεται πιο προσβάσιμος, πιο σύγχρονος, πιο
φιλικός στο περιβάλλον, με περισσότερους χώρους πρασίνου, αλλά και ένας τόπος που τα παιδιά πραγματικά θα χαίρονται σε κάθε γωνιά του,
κάθε λεπτό.
Δυστυχώς, αυτό που βιώνουμε όλοι μας τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας τουCovid-19,
μας έχει κάνει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα. Προσεγγίζουμε πλέον κάθε γεγονός με
διαφορετικό τρόπο. Όταν βρισκόμαστε εκτός
σπιτιού και ζούμε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η ένταση της καθημερινότητας δεν μας
αφήνει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία σε
διάφορα θέματα, ως θα οφείλαμε. Ο εγκλεισμός
όμως μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε, να κρίνουμε και να αξιολογούμε με σοβαρότερο τρόπο γεγονότα και δράσεις ανθρώπων. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, αν και
το κίνημα #metoo αποτυπώνει, παρουσιάζει και
προβάλει μία άσχημη πλευρά των ανθρώπων,
είμαι ευτυχής που πλέον υπάρχει. Ευτυχώς η
πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και
την ανάγκη που δημιουργείται για ουσιαστικότερη πληροφόρηση, συμβάλλει σ’ αυτό δημιουργώντας ενημερωτικές καμπάνιες και σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Ήρθε η ώρα να
ανοίξουν επιτέλους τα στόματα που τόσα χρόνια
ήταν κλειστά, να σπάσει η σιωπή και όσοι είναι
υπεύθυνοι, να βρεθούν υπόλογοι των πράξεων

τους και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είναι
ιδιαίτερα λυπηρό που τόσα χρόνια, πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν κλειδωμένο στην καρδιά
τους τον πόνο απ’ όσα βίωσαν. Και είναι ακόμη
πιο λυπηρό ότι κάθε μέρα βλέπουν το φως της
δημοσιότητας καινούργιες καταγγελίες. Μακάρι κανένας άνθρωπος,καμία γυναίκα, κανένας
άνδρας και κανένα παιδί να μην ξαναζήσει όσα
έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα.
Φυσικά και δεν υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα
δύο φύλα. Σίγουρα έχουν κερδηθεί πολλοί αγώνες, αλλά ο δρόμος που έχουμε ακόμα να διανύσουμε είναι μεγάλος. Στον Δήμο Σαρωνικού
συστάθηκε, μόλις τον περασμένο Αύγουστο,
Επιτροπή. Προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή
συγκρότησής της όλα τα μέλη της επιτροπής,
που ανήκουν και αντιπροσωπεύουν διάφορους
τομείς της κοινωνίας μας, με δράσεις και ημερίδες να αποτυπώσουμε την κατάσταση και να
προωθήσουμε την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε σίγουρα ακόμη αρκετή
δουλειά, αν και ο Δήμος μας βρίσκεται σε καλό
επίπεδο σ’ αυτόν τον τομέα. Καλώς ή κακώς
ζούμε σε μια κοινωνία ανδροκρατούμενη, στην
οποία ακόμα κι όταν μία γυναίκα έχοντας βρει
την ισορροπία στη ζωή της και στους χρόνους
της, προσπαθήσει να κάνει το επόμενο βήμα για
να ασχοληθεί με αντικείμενα που την γεμίζουν
, όπως π.χ. η πολιτική, δύσκολα θα της δοθεί η
ευκαιρία. Τρανταχτό παράδειγμα είναι ότι μόλις
61είναι οι γυναίκες βουλευτές στην Βουλή των
Ελλήνων και 19 γυναίκες δήμαρχοι στους 325
δήμους της χώρας μας. Σ΄ αυτό φυσικά συμβάλει ο πολύπλευρος ρόλος της γυναίκας, καθώς
δεν της αφήνει το περιθώριο να δράσει και να
αναπτυχθεί τόσο ενεργά και ουσιαστικά στην
κοινωνία, και κατ’ επέκταση στην πολιτική. Μια
γυναίκα που πρέπει μέσα σε μία μέρα να είναι
επιτυχημένη επαγγελματίας, άριστη σύζυγος,
νοικοκυρά, δασκάλα, νοσοκόμα και πηγή αγάπης και ασφάλειας για τα παιδιά της, δεν έχει το
χρόνο και την αντοχή να αφιερώσει,όσο και αν
θα το ήθελε, χρόνο για κάτι επιπλέον, όπως η
πολιτική. Εκεί κυρίως έγκειται ο μικρός αριθμός
συμμετεχουσών. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλάμε
για ισότητα, η κοινωνία και εν συνεχεία η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τη γυναίκα με ουσιαστικά μέτρα που θα ελαφρύνουν τον καθημερινό
αγώνα της. Είμαι σίγουρη όμως, και με αυτό θα
κλείσω, ότι όταν μια γυναίκα θέλει, μπορεί να
καταφέρει τα πάντα. Όπως λέει και μια αγαπημένη μου φίλη για τις γυναίκες: «Το θέμα δεν
είναι ποιος θα μας αφήσει, αλλά ποιος θα μας
σταματήσει».
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Χριστίνα Κατσανδρή
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αχαρνών
οποιαδήποτε προβλήματα στους σχολικούς χώρους, με επισκευές και συντήρηση, ώστε το περιβάλλον,τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους εκπαιδευτικούς, να γίνει ασφαλές και ευχάριστο,
για να μπορούν χαρούμενοι και απερίσπαστοι
να ασχοληθούν με τη μάθηση. Παράλληλα,μέσω του προγράμματος «Α. Τρίτσης», έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το χτίσιμο νέων σχολείων
(δημοτικού και νηπιαγωγείου).Όσον αφορά στον
πολιτισμό, πρώτος μας στόχος είναι η ανάδειξη
όλων των αρχαιολογικών χώρων, καθώς θεωρώ
ότι έτσι η πόλη μας μπορεί να γίνει τουριστικός
προορισμός και από την πλευρά μου θέλω να
συμβάλλω όσο μπορώ περισσότερο. Σημαντικός στόχος είναι και η δημιουργία μιας πολύ
όμορφης δημοτικής βιβλιοθήκης και ελπίζω ότι
θα υλοποιηθεί πολύ σύντομα.

Α

ποκλειστική αιτία για την ενασχόλησή
μου με τα κοινά, ήταν η αγάπη μου για τις
Αχαρνές. Θέλω να προσφέρω στον τόπο μου
και θέλω να τον δω να γίνεται ομορφότερος.
Υπάρχουν ακόμα πολλά να αναδειχθούν είτε
επειδή έχουν μείνει στην αφάνεια είτε επειδή παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Οι Αχαρνές
είναι ένας τόπος με ιστορία, που πρέπει να
αναδειχθεί. Αξίζουν να ακούγονται για τα θετικά και όχι για τα αρνητικά. Άλλωστε, όντας
μητέρα τριών παιδιών που μεγαλώνουν εδώ
και φοιτούν στα δημόσια σχολεία του Δήμου
μας, ονειρεύομαι έναν τόπο καλύτερο για τα
παιδιά μου. Ως Αντιδήμαρχος Παιδείας και
Πολιτισμού, επιθυμώ να δω τα σχολεία των
Αχαρνών χωρίς προβλήματα. Ως το τέλος
της θητείας μου, θέλω να έχουν επιλυθεί τα

Πολλοί συνάνθρωποί μας έχουν βιώσει κάτι
παρεμφερές. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάνε για
όλα όσα έχουν αντιμετωπίσει. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να καταγγέλλεται το συμβάν άμεσα,
τη στιγμή που συμβαίνει. Κανείς δεν πρέπει να
φοβάται. Καταγγέλλοντάς το ,προφυλάσσουν
ταυτόχρονα και άλλους συνανθρώπους τους.
Είναι πολύ σπουδαίο και θαρραλέο αυτό που
κάνουν όλοι, βγαίνοντας δημόσια και μιλούν για
την προσωπική τους εμπειρία. Όλοι οφείλουν να
μιλήσουν, για να σταματήσει να συγκαλύπτεται
κάθε τέτοιου είδους έγκλημα.
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει απόλυτη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα. Παρ΄ όλους τους αγώνες
που έχουν κάνει οι γυναίκες, χρειάζεται ακόμα
μεγάλη προσπάθεια, για να αποκτήσουν τα ίδια
δικαιώματα με τους άντρες, για να προστατεύονται τα δικαιώματα, αλλά και για να τηρούνται

στην πράξη. Όσον αφορά τον χώρο της πολιτικής, οι γυναίκες διεκδικούν θέσεις και θέλουν
να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους.
Απλά θεωρώ, ότι ακόμα ότι είμαστε πολύ λίγες γυναίκες που συμμετέχουμε στην πολιτική και αυτό πρέπει να αλλάξει. Όταν εμείς
οι γυναίκες χρησιμοποιούμε την ενέργεια και
τα ταλέντα μας, όταν μιλάμε μετ η φωνή μας
και προβάλλουμε τις δικές μας αξίες, τότε
ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Θα ήθελα
όμως να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Σπύρο
Βρεττό, γιατί στο πρόσωπό μου αποδεικνύει όχι στα λόγια αλλά ουσιαστικά και στην
πράξη την εμπιστοσύνη του στις γυναίκες,
καθώς με τίμησε στο διάστημα της θητείας
του, αναθέτοντάς μου σημαντικές θέσεις ευθύνης, αρχικά, αυτή της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα με την παρούσα
θέση, ως αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Χρειάζεται να
υποστηρίξουμε την αλλαγή σε παγκόσμιο
επίπεδο. Απαιτείται να υπάρχουν περισσότερα γυναικεία πρότυπα. Η γυναίκα είναι ικανή
να διεκδικήσει θέση σε οποιονδήποτε τομέα
εργασίας. Ακόμα, πιστεύω ότι χρειάζεται να
χρηματοδοτούμε επαγγελματικές και οικονομικές γυναικείες προσπάθειες. Πρέπει να
υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές που να
υποστηρίζουν τον πολλαπλό ρόλο της γυναίκας (σύζυγος,μητέρα, εργαζόμενη).Οι γυναίκες δεν πρέπει να φοβούνται να διεκδικήσουν
τα δικαιώματά τους. Ενωμένες μπορούμε να
κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί σε όλη την
οικουμένη. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί
μην ξεχνάτε: Είμαστε γυναίκες. Μπορούμε να
μετατρέψουμε το αδύνατο σε δυνατό!

Μάρθα Λεκκάκου
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας

Ε

υχής έργον θα ήταν να μην υπήρχε η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Να μηνυπήρχε δηλαδή η επέτειος που θα μάς θύμιζε ότι
πρέπει να γίνουν ακόμη πολλάγια να αποκτή-

σουν οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες,
δηλαδή το αυτονόητο.

δώσει και άλλα θύματα, να επουλώσει πληγές
και να αποτρέψει νέα φαινόμενα.

Ας συγκρατήσουμε δυο – τρία πολύ ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή στην
Ελλάδα εργάζεται το 60% των ανδρών, ενώ
μόλις το 43% των γυναικών. Εάν και οι γυναίκες εργάζονταν στο ίδιο ποσοστό με αυτό των
ανδρών,τότε η χώρα μας θα είχε προσαυξημένο
κατά 17% το ΑΕΠ της, δηλαδή με απλά λόγια η
Ελλάδα θα ήταν οικονομικά σε σημαντικά καλύτερη θέση. Επίσης, τόσο στη χώρα μας, όσο
και συνολικά σε όλη την Ευρώπη οι γυναίκες για
την ίδια δουλειά με τα ίδια προσόντα, αμείβονται
κατά 15% λιγότερο από τους άντρες... Και πολλές φορές εργάζονται πιο σκληρά για να αποδεικνύουν στους εργοδότες τους ότι τοφύλο,
η ομορφιά ή η μητρότητα τους δεν τις καθιστά
λιγότερα αποδοτικές!

Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις εμφάνισης,
φύλου, χρώματος, προτιμήσεων,οικονομικής
κατάστασης, καταγωγής, αλλά και για μια κοινωνία χωρίς κακοποίηση,οι λέξεις κλειδιά είναι η παιδεία, η δια βίου γνώση, η ανθρωπιά,
η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή. Έτσι θα
εξαλειφθούν από μόνες τους πολλές παγκόσμιες ημέρες...

Όσον αφορά στο κίνημα #metoo, είθε να ξεκλει-

Μιας και με ρωτάτε για τη συμμετοχή μου στα
κοινά, σας απαντώ ότι το κίνητρό μου ήταν και
είναι η θέληση να συνδράμω στην επίλυση
των καθημερινών προβλημάτων του δήμου
μας. Και να προσθέσω εδώ ότι ο δήμαρχος
Παιανίας,Ισίδωρος Μάδης, έχει εμπιστευθεί
σε σημαντικές θέσεις ευθύνης και γυναίκες,πράγμα που τον τιμά διότι αποδεικνύει ότι οι
έμφυλες διακρίσεις δεν τον αφορούν.

ΥΓΕΙΑ
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Κωνσταντίνος Πάντος

«Καλούμε τις γυναίκες να συναντήσουν
την γονιμότητά τους»
Ο κ. Κωνσταντίνος Πάντος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και ένας
άντρας στην «υπηρεσία των γυναικών», αφού θεωρείται ο μετρ της εξωσωματικής στην Ελλάδα, δίνει αποκλειστική συνέντευξη στην «Φωνή της Ανατολικής Αττικής» και εξηγεί την ανάγκη για ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των γυναικών για τα ζητήματα της γονιμότητας και πώς η Ελλάδα αποτελεί τον, πλέον, κορυφαίο
προορισμό Ιατρικού Τουρισμού.
Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια
να ξεχνάμε ότι με την αύξηση του προσδόκιμου
επιβίωσης, μια σύγχρονη γυναίκα, στις ηλικίες των 40 - 50 ετών, έχει κάθε δικαίωμα στην
απόκτηση ακόμα και του πρώτου παιδιού. Εμείς
ζητάμε τα 50 έτη να μην αποτελούν αδιαπραγμάτευτο όριο και να μην αναγκάζονται οι Ελληνίδες να καταφύγουν στο εξωτερικό, τη στιγμή
που η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα λόγω και της υψηλής υπογεννητικότητας.
Οι προσπάθειες που γίνονται με τη μέθοδο
της εξωσωματικής, σταματάνε στο πρώτο παιδί; Προχωρούν οι γυναίκες και σε προσπάθεια
για δεύτερο ή τρίτο παιδί;

Πόσο έχει επηρεάσει η πανδημία τον δικό σας
κλάδο;
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα υπάρχει μια επιφυλακτικότητα, δεν υπάρχει όμως ο πανικός του που
επικρατούσε τους πρώτους μήνες της περσινής
χρονιάς, όταν ακόμα δεν γνωρίζαμε τίποτα για
την Covid-19 και αγνοούσαμε τις συνέπειες τόσο
στην υγεία των εγκύων, των εμβρύων αλλά και
των γυναικών που προσπαθούσαν να αποκτήσουν παιδί. Πλέον ο κόσμος είναι ενημερωμένος και τηρεί τα μέτρα. Τα νέα μέτρα υγιεινής
και οι προφυλάξεις, έχουν ενσωματωθεί στην
καθημερινότητά μας και δεν υπάρχει πια ο φόβος αυτός που συναντούσαμε στην αρχή της
πανδημίας. Η Ελλάδα ήταν και εξακολουθεί να
είναι προορισμός Τουρισμού Υγείας, έρχονται
σε εμάς ζευγάρια από 67 χώρες του κόσμου.
Από τις ΗΠΑ, από την Αγγλία, από την Μ. Ανατολή, από χώρες της Ευρώπης, ακόμα και από
χώρες, όπως είναι η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία, η
Μογγολία. Σαφέστατα καταγράφεται μείωση
των ζευγαριών που επισκέπτονται για ιατρικούς
λόγους την Ελλάδα, καθώς οι χώρες τουςβρίσκονται σε καραντίνα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
ακόμα άνθρωποι που καταφέρνουν να φτάσουν
στην χώρα μας , προκειμένου να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και αυτοί είναι κυρίως
από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και μερικές ευρωπαϊκές χώρες.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων, και με τον
εμβολιασμό να έχει θέσει το καλοκαίρι ως την
απαρχή της κανονικότητας, θα μπορούσε να
υπάρξει αύξηση του Ιατρικού Τουρισμού στη

χώρα μας; Γιατί να επιλέξει κάποιος την Ελλάδα;
Ο Ιατρικός Τουρισμός ανθεί στην Ελλάδα. Όσοι
άνθρωποι επιλέγουν την χώρα μας έρχονται
στοχευμένα. Γνωρίζουν το υψηλό επίπεδο των
ιατρικών υπηρεσιών που παρέχουμε αλλά και
τα πλεονεκτήματα της,την φιλοξενία που μας
χαρακτηρίζει σαν λαό, το ωραίο κλίμα και φυσικά τα νησιά μας. Πέρα από αυτά όμως, έχουμε
ανταγωνιστικές τιμές, αφού συνδυάζουμε το
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με το προσιτό κόστος. Παράλληλα, στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής , σημαντικό ρόλο παίζει
το ευέλικτο νομοθετικό μας πλαίσιο , που βοηθάει τα ζευγάρια να ακολουθήσουν διαδικασίες
που ενδεχομένως σε άλλες χώρες να μην είναι
εφικτό. Το μόνο ίσως αναχρονιστικό χαρακτηριστικό, του κατά τα άλλα φιλελεύθερου νόμου
της χώρα μας, είναι το όριο ηλικίας για τις γυναίκες που θέλουν να κυοφορήσουν με τη μέθοδο
της εξωσωματικής, που ορίζεται στα 50 έτη. Για
παράδειγμα, η δωρεά ωαρίων δεν επιτρέπεται
σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Ιταλία και έτσι
οι πολίτες αυτών των χωρών να αναζητούν αυτού του είδους τις θεραπείες σε χώρες όπως η
Ελλάδα, η Τσεχία και η Ισπανία. Το όριο ηλικίας
στις περισσότερες χώρες έχει αυξηθεί ,μάλιστα
στις ΗΠΑ δεν υπάρχει όριο ηλικίας παρά μόνο
σύσταση για μετά τα 55. Στην Ελλάδα, το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το
θέμα, ακόμα,με αποτέλεσμα πολλές Ελληνίδες
να φεύγουν για το εξωτερικό προκειμένου να
πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Δεν πρέπει

Ανοίγετε ένα μεγάλο θέμα αυτήν την στιγμή,
το οποίο μάλιστα είναι το αντικείμενο του επικείμενου «Συνεδρίου Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας: Όρια και Επιλογές», το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου
στα Ιωάννινα. Διοργανώνεται από τρία Πανεπιστήμια. Τα Πανεπιστήμια Ηπείρου, Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλίας μαζί με την Ελληνική
Εταιρία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, στην οποία
είμαι Γενικός Γραμματέας. Προσκεκλημένοι του
Συνεδρίου είναι περισσότεροι από 50 καθηγητές Γυναικολογίας και Νομικής, κοινωνιολόγοι,
υπουργοί, μεταξύ αυτών οι κύριοι Βορίδης, Γεωργιάδης, Τσιάρας, Θεοχάρης και υπουργοί άλλων χωρών. Στο μεγάλο αυτό Συνέδριο έχουμε
την στήριξη της ΕΡΤ και του ΑΠΕ-ΜΠΕ ως χορηγών επικοινωνίας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στα θέματα γονιμότητας. Υπάρχουν όρια
που θέτει η φύση, τα οποία όμως ο κόσμος δεν
γνωρίζει και θεωρεί ότι σε οποιαδήποτε ηλικία
μπορεί να αποκτήσει παιδί, κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα σωστό. Το μήνυμα που θέλουμε να
δώσουμε στις γυναίκες είναι: Αποκτήστε παιδιά
νωρίς στη ζωή σας, δημιουργείστε οικογένεια,
παράλληλα με την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Ακόμα και αν δεν θέλετε να το κάνετε
σε νεότερες ηλικίες, ενημερωθείτε και εξετάστε
να διατηρήσετε τα ωάριά σας με την μέθοδο της
κατάψυξης. Καλό όμως θα ήταν αυτό να γίνεται μέχρι την ηλικία των 35 ετών, που έχει αποδειχθεί ως η ηλικία που η γονιμότητα αρχίζει να
φθίνει. Καλούμε τις γυναίκες να «συναντήσουν
την γονιμότητά τους»,με το να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το Συνέδριο που θα γίνει 2-4
Ιουλίου ώστε να ενημερωθούν για όλα αυτά τα
ζητήματα.
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Μιλήσατε για την κατάψυξη ωαρίων, που θα
είναι βασικό κομμάτι του Συνεδρίου. Είναι μια
μέθοδος που ακόμα οι γυναίκες βλέπουν διστακτικά ή αυξάνεται η χρησιμοποίησή της;
Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική
αύξηση και με την ενημέρωση, που θεωρούμε
ότι θα υπάρξει, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Όταν μία γυναίκα αφήνει τον χρόνο να περάσει
μετά την ηλικία των 40, τότε αυξάνονται πάρα
πολύ οι πιθανότητες να χρειαστεί εξωσωματική γονιμοποίηση, και αρκετές φορές μάλιστα να
χρησιμοποιήσει ξένα ωάρια. Αν όμως ένα ζευγάρι αποκτήσει το πρώτο του παιδί μέχρι την ηλικία των 35, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσουν
στην γέννηση και δεύτερου και τρίτου παιδιού.
Όταν όμως το πρώτο παιδί έρχεται στα 40, τότε
η απόκτηση κι άλλων απογόνων συνήθως δεν
επιτυγχάνεται εύκολα. Ο λόγος που πραγματοποιείται αυτό το Συνέδριο, είναι να ενημερώσουμε τις γυναίκες πως πρέπει να διατηρήσουν
την γονιμότητά τους, όταν είναι νέες και γόνιμες.
Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι μετά τα 40, υπάρχει
πάντα ο φόβος της εμμηνόπαυσης. Συνεπώς,
επισημαίνουμε στις γυναίκες ότι μπορεί οι συνθήκες ζωής να έχουν αλλάξει και εξωτερικά να
διατηρούνται νέες, αλλά οι ωοθήκες τους που
υπόκεινται στους νόμους της φύσης, να είναι γενετικά γερασμένες. Μία τέτοια καμπάνια ενημέρωσης, σαν αυτή που ετοιμάζουμε με το πρώτο
αυτό Πανελλήνιο Συνέδριο, πρέπει να περάσει
ακόμα και μέσα στα σχολεία. Ακόμα και οι έφηβεςστα 15 ή στα 18 τους χρόνια, θα πρέπει να
γνωρίζουν τα όρια της φύσης. Η γονιμότητα έχει

όρια, και αν αυτά θέλουμε να τα ξεπεράσουμε,
η κατάψυξη ωαρίων είναι η πιο αποτελεσματική
μέθοδος, εάν συμβεί νωρίς.
Πότε ένας γιατρός θα θέσει ένα όριο στις
προσπάθειες της εξωσωματικής; Η αποτυχία
πώς λειτουργεί στην ψυχολογία της γυναίκας,
αλλά και του ζευγαριού;
Η εξωσωματική, για εμάς τους γιατρούς είναι η
τελευταία λύση. Για αυτό όταν απευθύνεται σε
εμάς ένα ζευγάρι το πρώτο που κάνουμε είναι
να εντοπίσουμε το πρόβλημα, έτσι ώστε να το
διορθώσουμε εάν είναι εφικτό. Εάν το καταφέρουμε , το ζευγάρι μπορεί να αποκτήσει το παιδί
του φυσιολογικά. Εάν αυτό είναι αδύνατο, τότε
περνάμε στις μεθόδους της εξωσωματικής γονιμοποίησης ή της σπερματέγχυσης. Η πιο συχνή
αιτία που εμποδίζει την απόκτηση ενός παιδιού
με φυσιολογικό τρόπο,είναι η ενδομητρίωση, η
οποία θεραπεύεται κάνοντας μια απλή λαπαροσκόπηση. Για αυτό είναι λάθος να στρεφόμαστε
στην εξωσωματική, χωρίς να έχουμε άλλες πιθανές αιτίες, όπως αυτή που σας ανέφερα, για
την οποία κάθε χρόνο γίνονται πολλά συνέδρια
παγκοσμίως. Όσον αφορά τον αριθμό των προσπαθειών, υπάρχουν γυναίκες και στην Ελλάδα,
αλλά και στο εξωτερικό, που έχουν κάνει πάρα
πολλές προσπάθειες , που έχουν υπερβεί και τις
20 μερικές φορές. Είναι σημαντικό ο γιατρός ναεξατομικεύει την θεραπεία για κάθε ασθενή και
να επιτυγχάνεται το πολυπόθητο αποτέλεσμα το
συντομότερο δυνατό, αφού ο ψυχολογικός αντίκτυπος επιβαρύνει τα ζευγάρια. Εμείς από τη

μεριά μας,προσπαθούμε να αποφορτίσουμε τα
ζευγάρια και με ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς για να ζήσουν αυτή την περίοδο της ζωής
τους, όσο το δυνατόν λιγότερο στρεσογόνα.
Όσο για τον μύθο που θέλει την φαρμακευτική
αγωγή ως επικίνδυνη για το γυναικείο οργανισμό, υπάρχουν πλέον πάμπολλες μελέτες που
επιβεβαιώνουν πως δεν πρόκειται για τίποτα
άλλο πέρα από φόβο. Εμείς είμαστε πάντα στο
πλάι του ζευγαριού, ακόμα και στους φόβους
του και αλλάζουμε μεθόδους, ώστε να εναρμονίζονται και με την ψυχολογία τους. Εγώ, σαν
γιατρός, θα βοηθήσω το ζευγάρι να κάνει όσες
προσπάθειες χρειαστεί για να κάνει το όνειρό
του πραγματικότητα. Θα σταματήσω τις προσπάθειες, ακόμα και από την αρχή, όταν υπάρχει σοβαρό ανατομικό πρόβλημα με τη μήτρα.
Εάν λοιπόν υπάρχει σοβαρό θέμα που δεν
επιτρέπει την διαδικασία της εξωσωματικής,
θα προτείνατε την μέθοδο της παρένθετης
μητρότητας στις γυναίκες που σας επισκέπτονται;
Φυσικά. Εάν υπήρχε σοβαρό ανατομικό πρόβλημα ή αν δεν υπάρχει μήτρα, τότε θα σύστηνα
την ανεύρεση παρένθετης μητέρας ώστε να κυοφορήσει. Βέβαια εμείς ζητάμε από το ζευγάρι
να βρει την παρένθετη, όπως ο νόμος ορίζει, να
προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να πάρει την δικαστική απόφαση που θα επιτρέψει σε εμάς να
προχωρήσουμε στην συγκεκριμένη διαδικασία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Η θέση ισχύος
Ταμάρα Λεϊζεροβιτς
Συνθετική Ψυχοθεραπεία -Ψυχομετρία - Συμβουλευτική εφήβων - Επαγγελματικός προσανατολισμός

Μ

ε μεγάλη έκπληξη και
ακόμα
μεγαλύτερη
απέχθεια παρακολουθεί το
Πανελλήνιο τα όσα διαδραματίζονται «παρασκηνιακά» αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις
φανερά σε ποικίλα κοινωνικά πλαίσια. Γίνεται
λόγος για σεξουαλικές επιθέσεις, βιασμούς,
λεκτική και σωματική βία, εργασιακό εκφοβισμό
και άλλες διόλου αποδεκτές συμπεριφορές.
Μετά τη πρώτη μαρτυρία από τη κα. Μπεκατώρου (Ολυμπιονίκης ιστιοπλοΐας), ακολούθησε
καταιγισμός καταγγελιών και από άλλες περιπτώσεις ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Ξύπνησαν μνήμες και ήρθαν στην επιφάνεια βιώματα
που η κάθε ψυχή είχε απωθήσει.
Παρατηρώντας τους θύτες-πρωταγωνιστές της
κάθε κακοποιητικής περίπτωσης μπορούμε με
ευκολία να διακρίνουμε το κοινό τους στοιχείο,
το οποίο είναι η θέση ισχύος. Σε καμία περίπτωση δεν στοχοποιούμε όλες τις προσωπικότητες
που βρίσκονται σε θέση ισχύος καθώς το ποιόν
εκάστου διαφέρει. Η ηθική πυξίδα είναι εκείνη
που διαφοροποιεί τη συμπεριφορά του ισχυρού.
Σύμφωνα με τη κοινωνική ψυχολογία η εξουσία
βρίσκεται σε όλες τις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις, ξεκινώντας από την ίδια μας την οικογένεια, στο εργασιακό μας περιβάλλον, στο

φιλικό μας κύκλο και στις ερωτικές μας σχέσεις.
Η εξουσία ή η μη ύπαρξη της καθορίζει όλη τη
συμπεριφορά μας. Η θεωρία του Adam Galinsky
μας εξηγεί ότι:
«Όταν έχω όλους τους πόρους που χρειάζομαι,
δεν εξαρτώμαι από τους άλλους και ως εκ τούτου, δεν έχουν εξουσία πάνω μου. Αλλά αν έχω
πόρους που οι άλλοι άνθρωποι θέλουν, τότε θα
έχω εξουσία πάνω τους.»
Η εξουσία δε διαφθείρει τη προσωπικότητα,
ωστόσο ένας άνθρωπος με επίγνωση των δυνατοτήτων του νιώθει και λειτουργεί πιο ελεύθερα. Δεν διστάζει να εκφράσει άποψη που δεν
συμβαδίζει με τα κοινωνικά στερεότυπα. Λειτουργεί πιο εγωκεντρικά με απώτερο σκοπό την
επίτευξη των προσωπικών του στόχων σε «συνεργασία» με τους λιγότερο ισχυρούς. Το ύφος
της «συνεργασίας» εξαρτάται από τις ηθικές
αρχές του ισχυρού καθώς ο λιγότερο ισχυρός
οφείλει να προσαρμοστεί για να ανταπεξέλθει.
Οι άνθρωποι με λιγότερη ισχύ έχουν τη τάση να
έχουν πιο πολλές αρνητικές σκέψεις, να επηρεάζονται από τις απειλές και να λειτουργούν πιο
περιοριστικά.
Ο ισχυρός και ο μη ισχυρός ζούνε σε ένα κόσμο
παράλληλο και ο τρόπος συμπεριφοράς τους
έχει ορισμένες βασικές διαφορές. Στα μάτια του

ανίσχυρού ο δρόμος προς το επιθυμητό στόχο
έχει πλήθος εμποδίων, δηλαδή εξαιτίας του τρόπου σκέψης πρώτα θα εντοπίσει τις δυσκολίες
που θα καλεστεί να αντιμετωπίσει για να φτάσει.
Στον αντίποδα στη νοοτροπία του ισχυρού ο τρόπος επίτευξης του στόχου είναι πασιφανής. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι ο ισχυρός μπορεί να
διατηρήσει ίδια τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του για μεγάλο χρονικό διάστημα και
σε διαφορετικές εκφάνσεις ενώ ο μη ισχυρός
παρουσιάζει διακυμάνσεις στη προσπάθεια του
να ανταπεξέλθει για να φτάσει στο στόχο του.
Για να λειτουργήσει ένα σύστημα ομαλά, χωρίς
να υπάρχουν περιπτώσεις εκμετάλλευσης, χωρίς εξαναγκασμούς και χωρίς φόβο βασικότερο
μέλημα των «πρωταγωνιστών» οφείλει να είναι
η ενσυναίσθηση. Εάν σε κάθε μας κοινωνική
επαφή λαμβάνουμε υπόψιν τα συναισθήματα του συνανθρώπου μας τότε θα βελτιωθούν
οι σχέσεις μας και μπορούμε να επιτύχουμε
μια μακροβιότερη ευημερία. Οι άνθρωποι που
έχουν εξουσία θα ήταν καλό να έχουν ηθική
συνείδηση και να είναι φιλάνθρωποι, σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά. Η καλοσύνη, η θετική προδιάθεση
αλλά και η επιθυμία μας για βελτίωση σε όποια
θέση και αν βρισκόμαστε κοινωνικά θα πρέπει
να αποτελεί κινητήρια δύναμη μας.
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Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
(ενδείξεις, προφίλ δράστη, συνέπειες)

«Το μόνο πράγμα που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος..» Φραγκλίνος Ρούσβελτ
Ευαγγελία Γκέγκα
Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια - Κοινωνική Λειτουργός BSc - Ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Η

σεξουαλική κακοποίηση είναι η εμπλοκή
ενός παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα
την οποία δεν κατανοεί πλήρως και για την οποία
δεν είναι σε θέση να συναινέσει ή δεν είναι αναπτυξιακά ώριμο ή παραβιάζει τους νόμους. Τα
παιδιά μπορεί να υποστούν σεξουαλική κακοποίηση τόσο από ενήλικα άτομα όσο και από
άλλα παιδιά τα οποία, λόγω της ηλικίας τους ή
του αναπτυξιακού τους σταδίου,βρίσκονται σε
θέση ευθύνης, εμπιστοσύνης ή δύναμης σε
σχέση με το θύμα.
Οι συμπεριφορές του παιδιού που μαρτυρούν
τη σεξουαλική κακοποίηση είναι κάποιες από τις
ακόλουθες:
Έκφραση φόβου ή αποφυγή απέναντι σε ένα συγκεκριμένο άτομο ή χώρο ιδιαίτερα σε περιστάσεις που περιλαμβάνουν τη σωματική έκθεση
όπως γυμναστική, υπερβολική περιέργεια για το
σεξ, απρόσμενηπτώση της σχολικής επίδοσης,
παλινδρόμηση σε προγενέστερα αναπτυξιακά
στάδια (νυχτερινή ενούρηση, εγκόπριση), απομόνωση από συνομήλικους και από την οικογένεια και έντονο αιφνίδιο καταθλιπτικό συναίσθημα, υπερβολικός φόβος επαφής, απροθυμία
συναίνεσης σε ιατρικές ή οδοντιατρικές πράξεις, κατοχή δώρων, νέων ρούχων ή χρημάτων
άγνωστης προέλευσης,αυτοτραυματισμός και
απόπειρες αυτοκτονίας, διαταραχές ύπνου και
λήψης τροφής. Μία μόνο ένδειξη δεν αποτελεί
απόδειξη κακοποίησης, χρειάζεται συνδυασμός
ενδείξεων και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.
Οι δράστες μπορεί να είναι οικείοι του παιδιού,
γονείς ή φροντιστές, εκπαιδευτικοί στο σχολείο
ή σε εξωσχολικές δραστηριότητες ή ο οποιοσδήποτε βρίσκεται στο περιβάλλον του παιδιού.
Είναι πιο σπάνιο ο δράστης να είναι άγνωστος,
χωρίς αυτό να αποκλείεται. (Υπολογίζεται ότι σε
ποσοστό 75-85%οι δράστες σεξουαλικής παραβίασης παιδιών είναι άτομα γνώριμα στο παιδί
από το στενό συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον.)
Το παιδί πέφτει θύμα της σχέσης εμπιστοσύνης

που έχει με αυτά τα πρόσωπα και της κατάχρησης αυτής της σχέσης και της «εξουσίας» από
τους ενήλικους φορείς της. Το παιδί βρίσκεται
σε κατάσταση αδυναμίας και απόγνωσης καθώς
είναι από τη φύση του, σωματικά και ψυχικά
ανώριμο, και εξαρτώμενο φυσικά και συναισθηματικά. Ο δράστης εκμεταλλευόμενος τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού και χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους πειθούς,συναισθηματικούς και ψυχολογικούς εκβιασμούς,
απειλές και συχνά σωματική βία, εμπλέκει και
χρησιμοποιεί το παιδί. Το παιδί βιώνει σύγχυση και αναπτύσσει συναισθήματα ντροπής και
ενοχής. Η πραγματικότητα είναι ότι παιδιά που
έχουν σεξουαλικά κακοποιηθεί παρουσιάζουν
μια ποικιλία συμπτωμάτων όπως άγχος, επιθετικότητα, παρορμητική συμπεριφορά, φοβίες,
αντιδράσεις διασχιστικού και μετατραυματικού
τύπου, πτωχή προσαρμογή και απόδοση στο
σχολείο, διαταραχές πρόσληψης τροφής, πολλαπλές και ανάρμοστες σεξουαλικές συμπεριφορές, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ελλείμματα στην
κοινωνική λειτουργικότητα, αυτοκαταστροφική
συμπεριφορά. (Bryer & Nelson, 1987).
Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι το παιδί
δεν αντιλαμβάνεται σε πολλές περιπτώσεις ότι
υφίσταται κακοποίηση και εφόσον το καταλάβει
είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσει, να μιλήσει
και να προστατευτεί λόγω του φόβου που νιώθει. Οι ενήλικες οφείλουμε να έχουμε γνώση
όλων των ενδείξεων της κακοποίησης, να ελέγχουμε ποια άτομα βρίσκονται στο περιβάλλον
του παιδιού και κυρίως να αναπτύξουμε με το
παιδί μια σχέση εμπιστοσύνης ώστε να είναι αυτονόητο ότι θα έρθει σε εμάς να μιλήσει. Δυστυχώς έχει αποδειχθεί πολλές φορές μέσα από περιστατικά ότι γονείς κακοποίησαν τα παιδιά τους
και μετέτρεψαν το σπίτι σε κολαστήριο, οπότε οι
εκπαιδευτικοί που είναι καθημερινά κοντά στα
παιδιά θα πρέπει αν δουν οποιαδήποτε ασυνήθιστη ή περίεργη συμπεριφορά να την αναφέρουν απευθείας. Αν η σκέψη σας είναι ότι ίσως
κάνετε τα πράματα χειρότερα και κινδυνεύσει

το παιδί καλέστε σε μία γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης ώστε να μιλήσετε με κάποιον
αρμόδιο και να σας κατευθύνει σωστά. Όλοι οι
κακοποιητές εκμεταλλεύονται πρωτίστως τον
φόβο των παιδιών αλλά και τον δικό μας και
έτσι καταφέρνουν να συνεχίζουν ανενόχλητοι
τις πράξεις τους. Τολμήστε να μιλήσετε ώστε να
σωθούν παιδικές ψυχές από τους κακοποιητές
τους. Είναι ευθύνη όλων μας η προστασία των
παιδιών.

Που μπορείτε να απευθυνθείτε:
• Τηλεφωνική γραμμή
«Μαζί για το Παιδί» 115 25
• 24ωρη Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα Παιδιά 1056
(Χαμόγελο του Παιδιού)
• 24ωρη τηλεφωνική γραμμή Άμεσης
Κοινωνικής Βοήθειας 197 (ΕΚΚΑ)
• Συνήγορος του Πολίτη Συνήγορος του Παιδιού,
Tηλ.: 213 13.06.744, 213 13.06.710,
213 13.06.703
Γραμμή για τα Παιδιά
800 11 32 000 χωρίς χρέωση
• Κοινωνικές υπηρεσίες
των δήμων κάθε περιοχής
• Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
και Κοινωνικής Πρόνοιας
του Ινστιτούτου Υγείας
του Παιδιού, Τηλ.: 210 77.15.791
• 24ωρη Εθνική Γραμμή Παιδικής
Προστασίας 1107 (ΕΚΚΑ)

Πηγές: Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Περιστατικών
Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών
(ΚαΠα-Π)Ορέστης Γιωτάκος, Βικτωρία
Πρεκατέ. (2006). Σεξουαλική κακοποίηση, Μυστικό όχι πια. Εκδόσεις «Ελληνικά
Γράμματα»

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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Νικόλαος Ματθαίου

Κοινοτικός Σύμβουλος Θρακομακεδόνων
«Η συνένωση του Δήμου Θρακομακεδόνων
με το Δήμο Αχαρνών είναι ίσως η πιο κραυγαλέα
αποτυχία του νόμου Καλλικράτη.»
Ο Νικόλαος Ματθαιου μιλάει στην «Φωνή» και την Άρτεμις Γκούρλια για ο,τι αφορά την Κοινότητα των
Θρακομακεδόνων, ως εκλεγμένος εκρόσωπος των πολιτών. Νέος Εκλογικός Νόμος για την Αυτοδιοίκηση, η διοίκηση του Δήμου Αχαρνών και η «ανάγκη» των Θρακομακεδόνων για ανεξαρτητοποίηση.
Όλα στην συνέντευξη που ακολουθεί.
κοινοτικά συμβούλια δεν αποτελούν πρόβλημα
για την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ. Εκλέγονται
από την πρώτη Κυριακή και συγκροτούνται άμεσα σαν σώμα και μάλιστα με την αλλαγή του
νόμου τον Αύγουστο του 2019, αφαιρέθηκαν
οι αποφασιστικές αρμοδιότητες από τις Κοινότητες, καθιστώντας τον ρόλο τους ως καθαρά
εισηγητικό.
Με το άρθρο 2 του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου, που επηρεάζει άμεσα την Κοινότητα των
Θρακομακεδόνων εκτός ότι μειώνει τον αριθμό των συμβούλων, προβλέπεται ουσιαστικά η
κατάργηση 65 κοινοτικών συμβουλίων σε όλη
την Περιφέρεια Αττικής από τις 82 υπάρχουσες
αυτή την στιγμή, Κοινότητες με συμβούλια που
εκπροσωπούν 1,2 εκατομμύρια κατοίκους. Έτσι
λοιπόν εύλογα ρωτάμε: Οι φωνές των 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων ενοχλούν τους Δημάρχους και για αυτό τις καταργούν; Γιατί αυτό
νομίζουμε ότι συμβαίνει.
Με την ανεξάρτητη κάλπη εκλέγονται οι ενεργοί
πολίτες, όσοι μένουν μόνιμα στον τόπο νέοι άνθρωποι και το βασικότερο δεν διαιρείται ο τόπος
σε παραταξιακά στρατόπεδα. Επιπρόσθετα στην
αιτιολογική έκθεση δεν αιτιολογείται η κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης στο άρθρο 13.

Κ. Ματθαίου, με αφορμή τον νέο εκλογικό
νόμο, που καταργεί τα κοινοτικά συμβούλια
των Κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, ,
έχετε εκφράσει ήδη την αντίρρηση σας στο εν
λόγω άρθρο του νέου νομοσχεδίου. Ποιες κινήσεις ετοιμάζετε προκειμένου κάτι τέτοιο να
μπορέσει να αποφευχθεί;
Αρχικά, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για να συμμετέχω στην
εφημερίδα σας. Σε ό,τι αφορά το νέο νομοσχέδιο για τις εκλογές στην Αυτοδιοίκηση, θεωρώ

ότι ως προς το θέμα της κατάργησης των κοινοτήτων, δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Ξεκινώντας από τα θεμελιώδη, βλέπουμε πως
οι μόνοι που συμμετείχαν στην διαβούλευση για
την σύνταξη αυτού του νόμου, ήταν η ΕΝ.ΠΕ και
η ΚΕΔΕ και όχι οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων,
ούτε υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εσωτερικών, ούτε ο Συνήγορος του Πολίτη.
Παράλληλα, δεν συμπεριελήφθη στην απόφαση αυτή καμία συναφής πρακτική της Ε.Ε., του
ΟΟΣΑ, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική. Τα

Το τρίτο άρθρο που μας βρίσκει αντίθετους, είναι το άρθρο 27, το οποίο αναφέρει πως ο συνδυασμός του επιτυχόντος Δημάρχου λαμβάνει
τα 3/5 του συνόλου των εδρών, ανεξάρτητα
αν είναι η πλειοψηφούσα παράταξη ή όχι. Χαρακτηριστικά, με τα δεδομένα των τελευταίων
εκλογών, η παράταξη του νυν Δημάρχου Αχαρνών δεν εξέλεξε ούτε έναν δημοτικό κοινοτικό
σύμβουλο στους Θρακομακεδόνες και εξελέγη
5η.Με το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, θα έπαιρνε τα 3/5 του συμβουλίου. Με το 6%, ποσοστό
των εκλογών του 2019, θα είχε τον έλεγχο του
Κοινοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων. Έτσι,
ουσιαστικά, καταργείται η αρχή της πλειοψηφίας και δεν υπάρχει σεβασμός στην επιλογή του
κόσμου. Για μένα είναι βαθύτατα αντιδημοκρατικό κάτι τέτοιο. Δεν εκλέγουμε απλά έναν διαχειριστή πολυκατοικίας, εκλέγουμε Δημάρχους
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που πρέπει να έχουν όραμα για τις πόλεις τους.
Είναι σημαντικό να υπάρχει πολυφωνία μέσα
στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, καθώς
ακόμα και μέσα από τις λογικές αντιπαραθέσεις,
μπορούν να παραχθούν αποτελέσματα προς
όφελος όλων των πολιτών. Ας μην ξεχνάμε, ότι
και με την ευρεία διάδοση των μέσων μαζικής
δικτύωσης- παίρνω σαν παράδειγμα όλες τις
ομάδες τοπικού ενδιαφέροντος που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στα σόσιαλ μίντιαο κάθε πολίτης μπορεί να εκφράσει οποιαδήποτε στιγμή την γνώμη του για όποιο ζήτημα τον
απασχολεί. Ας μην πιέζουν λοιπόν οι Δήμαρχοι,
όσοι κι αν είναι αυτοί, προς κατεύθυνση της κατάργησης αυτής της πολυφωνίας. Είναι κυρίως
παλαιοκομματική προσέγγιση μία τέτοια τακτική που εξασφαλίζει μόνον επίπλαστη, αγαστή
συνεργασία με τα κοινοτικά συμβούλια. Οι πολίτες τους εκλέγουν για να τους «υπηρετούν»
και να πράττουν προς όφελός τους και όχι για
να τους διαφεντεύουν με αγαστή συνεργασία με
ελεγχόμενα Κοινοτικά Συμβούλια. Όσον αφορά
τις κινήσεις μας, υπάρχει ένα άτυπο Δίκτυο Κοινοτήτων Ελλάδας, με ιδιαιτέρως ενεργή σελίδα
στο Facebook «Tων Ελλήνων Οι Κοινότητες», με
το οποίο είμαστε σε επαφή και συμμετέχω στις
τηλεδιασκέψεις του συντονιστικού εκπροσωπώντας το κοινοτικό συμβούλιο Θρακομακεδόνων.
Επίσης με πρωτοβουλία μας ξεκινήσαμε τον συντονισμό των Κοινοτικών Συμβουλίων Κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής που καταργούνται.
Είμαστε σε στενή συνεργασία και επαφή με τους
όμορους δήμους και κοινότητες, Κηφισιάς, Εκάλης, Διονύσου, Ερυθραίας ώστε να βγάλουμε
από κοινού ένα ψήφισμα και να προχωρήσουμε
σε περαιτέρω ενέργειες. Υπάρχουν όμως και
πολλά ψηφίσματα που έχουν σταλεί ήδη στο
Υπουργείο Εσωτερικών από Κοινότητες σε όλη
την Ελλάδα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.

Πιστεύω ότι η ηγεσία του ΥΠΕΣ θα τα λάβει υπόψη και θα κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις
στο νομοσχέδιο.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών στις 16-32021, η Δημοτική Αρχή επέλεξε να μην στηρίξει
το ομόφωνο ψήφισμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων, το οποίο είχε κοινοποιηθεί από τις 23 Φεβρουαρίου 2021.Το ομόφωνο
ψήφισμα του Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν σε
πλήρη εναρμόνιση με τα ψηφίσματα του Συντονιστικού Οργάνου των Κοινοτήτων της Ελλάδος
και είχε στόχο τη μη Κατάργηση των Κοινοτικών
Συμβουλίων και τη διατήρηση της Ανεξάρτητης
Κάλπης για την εκλογή των Κοινοτικών Συμβούλων.

Παράλληλα, για κανένα έργο που έχει φτιαχτεί
στους Θρακομακεδόνες τα τελευταία χρόνια, ο
Δήμος δεν έχει συνεισφέρει ούτε γρόσι. Όλα
γίνονται με πόρους άλλων φορέων, ενδεικτικά
αναφέρω την Περιφέρεια και το Υπουργείο Εσωτερικών, που πληρώνουν για έργα που άλλοι διαφημίζουν, ενώ απλά τα εκτελούν. Οι δημοτικές
αρχές έρχονται και φεύγουν αλλά οι δήμοι είναι
ίδιοι.

Η Δημοτική Αρχή έφερε σε ψήφισμα δική της
πρόταση, την οποία και υποστήριξαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Θρακομακεδόνων και ο Αντιδήμαρχος Θρακομακεδόνων. Η πρόταση περιλάμβανε το θέμα της διατήρησης των Κοινοτικών
Συμβουλίων και άφηνε εκτός το εξίσου σημαντικό θέμα της Ανεξάρτητης Κάλπης για την εκλογή των Κοινοτικών Συμβούλων.
Στις 18-3-2021 έκλεισε η διαβούλευση του
Σχεδίου νόμου «ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ».Η συμμετοχή στη διαβούλευση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων
ετών σε σχέδιο νόμου. Από τα 1125 σχόλια η
συντριπτική πλειοψηφία στα άρθρα 2, 13, 27 και
28 που αφορούν τα κοινοτικά συμβούλια!

Ως εκπρόσωπος της κοινότητας Θρακομακεδόνων, πώς κρίνετε το έργο της δημοτικής αρχής; Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα
προβλήματα που ακόμα δεν έχουν επιλυθεί
στους Θρακομακεδόνες;
Αν μου ζητούσαν να πω μόνο μία φράση αυτή
θα ήταν η εξής: Βλέπω καλές προθέσεις μεν,
με πολύ αργούς ρυθμούς δε. Οι προθέσεις δεν
φτάνουν. Τα έργα μετράνε και χρειάζονται σε
όλο το Δήμο και όχι μόνο στους Θρακομακεδόνες. Συγκεκριμένα για την Κοινότητα Θρακομακεδόνων, μπορώ να σας πω ότι έχοντας πιάσει
πάτο τα τελευταία δέκα χρόνια μετά την συνένωση, ουσιαστικά απορρόφηση, το ελάχιστο
φαντάζει ως βελτίωση. Απέχει όμως δραματικά
από το ανεκτό επίπεδο ζωής.
Για να απαντήσω όμως στην ερώτησή σας,
κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα της περιοχής που να έχει επιλυθεί οριστικά.
Αρχή της ανταποδοτικότητας των δημοτικών
τελών, ηλεκτροφωτισμός , που αποτελεί μέγιστο ζήτημα και για την ασφάλεια των πολιτών.
Οδοποιία. Αντιπλημμυρικά έργα, αποχέτευση.
Κοινόχρηστοι χώροι, που κάποιοι πράττοντας
απερίσκεπτα χρησιμοποίησαν με κίνδυνο την
ασφάλεια των πολιτών. Καθαριότητα και ζητήματα πολιτικής προστασίας. Στον τομέα της καθαριότητας υπάρχει μια σχετική βελτίωση, που
όμως δεν είναι αρκετή. Απέχουμε πάρα πολύ
από το επίπεδο των υπηρεσιών που αξίζουμε,
σύμφωνα με τα ποσά που πληρώνουμε. Τόσο
οι κάτοικοι των Θρακομακεδόνων, όσο και των
Αχαρνών.

Διαχρονικά οι Θρακομακεδόνες δεν λαμβάνουν
αυτά που τους αναλογούν από τους ΚΑΠ και
ακόμα και τα ελάχιστα ποσά που υπάρχουν για
έργα υπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια της
δημοτικής αρχής για το αν τελικά θα αξιοποιηθούν και πότε. Επενδύσεις από το Δήμο μηδέν,
για μια περιοχή που παρουσιάζεται σαν διαμάντι, μόνο στις φωτογραφίες, αλλά έχει κι αυτή
τα δικά της προβλήματα. Ο Δήμος Αχαρνών
είναι ένας Δήμος με δύο διαφορετικές πόλεις,
με τελείως διαφορετικές ανάγκες και προβλήματα. Η κακοδιαχείριση των περασμένων ετών
δεν οφείλεται στους πολίτες, ιδίως των Θρακομακεδόνων. Γιατί κάποιοι πολίτες των Αχαρνών
έχουν ωφεληθεί από αυτή την κακοδιαχείριση
και κατασπατάληση χρημάτων. Και αναφέρομαι
στις περίφημες απαλλοτριώσεις. Δεν κατηγορώ
τον κόσμο που πήρε τα χρήματα, αλλά μπορεί

κάποιος να μας απαντήσει υπεύθυνα γιατί ξοδεύουμε 3 εκατ. Ευρώ ετησίως για τις απαλλοτριώσεις και δεν έχουμε δει ένα έργο από αυτές. Λυπάμαι που θα μιλήσω τοπικιστικά, αλλά
οι κάτοικοι των Θρακομακεδόνων, των οποίων
είμαι εκλεγμένος εκπρόσωπος ,δεν φταίνε. Δεν
έχω κάτι σε προσωπικό επίπεδο με τους τωρινούς εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, απλά
είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που απλά δεν
μπορούν. Μιλάμε για έναν υδροκέφαλο Δήμο,
που δεν διαχειρίζεται εύκολα.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο υπήρξε και αλλαγή για τον αντιδήμαρχο Θρακομακεδόνων.
Πώς είναι η συνεργασία σας με τον νέο αρμόδιο αντιδήμαρχο της περιοχής;
Γνωρίζω τον Αντιδήμαρχο, κ. Δημήτριο Κωφό,
πολλά χρόνια. Έχει μεγαλώσει και μένει στους
Θρακομακεδόνες, γνωρίζει από πρώτο χέρι τα
προβλήματα και έχει διάθεση συνεργασίας. Τα
πρώτα δείγματα γραφής είναι σίγουρα θετικά
και καταβάλλει ομολογουμένως φιλότιμες προσπάθειες. Το έργο του όμως θα κριθεί από το
αποτέλεσμα και το λέω αυτό, γιατί δεν μπορώ να
γνωρίζω τη βοήθεια που θα έχει από τη δημοτική αρχή στο μέλλον. Όπως, άλλωστε έχω τονίσει και προεκλογικά, οποιαδήποτε προσπάθεια
για το καλό της περιοχής, θα μας βρει αρωγούς
και συμπαραστάτες.
Τέλος, υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν
πως οι Θρακομακεδόνες θα έπρεπε να αποτελούν ξεχωριστό δήμο της Αττικής. Ενστερνίζεστε αυτή τη θέση;
Θα ξεκινήσω πάλι με ένα ερώτημα. Υπάρχει
έστω ένας κάτοικος στους Θρακομακεδόνες,
που έχοντας βιώσει την βίαιη υποβάθμιση της
περιοχής και της ποιότητας ζωής, που είναι
ενάντια στην ανεξαρτητοποίηση; Οι Θρακομακεδόνες υπήρξαν, ακόμα και με πολλά από τα
προαναφερθέντα άλυτα προβλήματα, σε πολύ
καλύτερη κατάσταση ως ανεξάρτητος Δήμος.
Τα τελευταία 10 χρόνια βρεθήκαμε να διεκδικούμε ανθρώπινες συνθήκες και τα ελάχιστα
αποδεκτά όρια ποιότητας ζωής. Τα τελευταία 10
χρόνια καλούμαστε να λύσουμε τα προβλήματα
που δεν είχαμε πριν συνενωθούμε με το Δήμο
Αχαρνών. Θεωρώ την ανεξαρτητοποίηση μονόδρομο, δεδομένου ότι μιλάμε για δύο εντελώς
διαφορετικές πόλεις με τελείως διαφορετικές
ανάγκες στις υποδομές, στην καθαριότητα με
διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Από τη μια
μεριά μια καθαρά αστική πόλη με πολλά προβλήματα διαχρονικά και από την άλλη μια πόλη
με ένα καταπληκτικό ρυμοτομικό σχέδιο που
έχει τα όλες τις δυνατότητες και προδιαγραφές
να γίνει ένας πρότυπος πράσινος Δήμος σημείο
αναφοράς σε όλη την Ελλάδα, με αειφόρο ανάπτυξη και σεβασμό στο περιβάλλον! Η συνένωση του Δήμου Θρακομακεδόνων με το Δήμο
Αχαρνών είναι ίσως η πιο κραυγαλέα αποτυχία
του νόμου Καλλικράτη. Νομίζω ότι έχει έρθει
πλέον η ώρα για συναινετικό διαζύγιο προς
όφελος όλων των δημοτών!
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΜΑΡΜΑΡΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΑΝΤΗΛΙΑ

Τηλ.: 210

24.60.088 - Κιν.: 6944 500.701

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

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

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

Ανακαινίσεις κτιρίων
Ελαιοχρωματισμοί
ΚΩΝσταντίΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
τηλ.: 6977 624.081
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Αριστοτέλους 162, Αχαρναί
Εθν. Αντιστάσεως 134, Αχαρναί
τηλ.: 210 24 68 131 • kin.: 694 88 68 546
www.karasavvidou-sofianidis.gr
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