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

Τα τελευταία χρόνια έχει 
αλλάξει εντελώς ο τρό-

πος που ασκείται η πολιτι-
κή σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Όπως όλα τα φαινόμενα που 
χαρακτηρίζουν κάθε εποχή, 
έτσι και στον τομέα της πο-
λιτικής, η αρχή έγινε από τις 
ΗΠΑ και ακολούθησαν σιγά 

σιγά και όλες οι υπόλοιπες χώρες και φυσικά η 
Ελλάδα. Η αφισοκόλληση στους δρόμους, τα τη-
λεοπτικά debates, οι προεκλογικές συγκεντρώ-
σεις σε πλατείες αντικαθίστανται από στοχευμέ-
νες διαφημιστικές καμπάνιες social media.

Υπάρχει όμως μια λεπτή γραμμή στο πώς ο κάθε 
πολιτικός θα θελήσει να προβάλει τον εαυτό του 
μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πόσο 
απαραίτητα είναι τελικά τα εκατομμύρια ή τα 
χιλιάδες likes για την εκλογή; Αρκεί η διαδρα-
στικότητα για να θεωρείσαι πετυχημένος ή στο 
βωμό των followers, θυσιάζεται το πραγματικό 
έργο;

Σε επίπεδο δε της τοπικής αυτοδιοίκησης, ίσως 
πρέπει οι τοπικοί άρχοντες να αναρωτηθούν εάν 
τελικά ο ψηφοφόρος θα πειστεί να σηκωθεί από 
τον καναπέ του για να ψηφίσει από τα έργα ή από 
τα likes. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον πρωταρχικό 
ρόλο που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
αυτόν της αυτοπροβολής και κοινωνικής επα-
φής. Δεν δημιουργήθηκαν για να ασκείται αντι-
πολίτευση, αλλά δημιουργία εντυπώσεων. Και 
πόσες εντυπώσεις μπορούν να καλλιεργήσουν 
τα fake προφίλ. Βέβαια, αυτά τα προφίλ ασκούν, 
ενίοτε, και αντιπολίτευση, όταν η πραγματική 
αδυναμεί να το κάνει. 

Ναι, η ανωνυμία, τα ανυπόγραφα άρθρα και 
τα ψευδώνυμα υπήρχαν πάντα και εγείραν σε 
μεγάλο βαθμό την περιέργεια των αναγνω-
στών, κυρίως σε στήλες εφημερίδων. Και ναι, 
δεν αναιρεί κανένας ότι ακόμα και μέσω του 
facebook, έχουν γίνει τεράστιες αποκαλύψεις 
με την «δημοσιογραφία»  που ασκούν οι ίδιοι οι 
πολίτες. Πίσω όμως από  ανυπόγραφες αναρ-
τήσεις 140 ή περισσοτέρων χαρακτήρων, πώς 

απαιτούμε σοβαρές προδιαγραφές μια δημόσι-
ας συζήτησης; Αρκεί να αναρωτηθούμε ποια εί-
ναι η πραγματική αιτία δημιουργίας ενός τέτοιου 
προφίλ και από που πηγάζει κάθε φορά η δημι-
ουργία για την κάθε ανάρτηση.

Μοιάζει άλλωστε με τα διάφορα site, πλέον, που 
δημιουργούνται κάθε φορά ενόψει εκλογών για 
να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα 
και προάγουν την τάχα αντικειμενικότητα, που 
συνοδεύεται με κάποια ευρώ κάτω από το τρα-
πέζι…για μερικά «fake news » …

Αυτό που πρέπει όμως να θυμούνται οι αιρετοί, 
και πολύ περισσότερο οι τοπικοί της κάθε πε-
ριοχής είναι ότι η δημιουργία εντυπώσεων στο 
βωμό της ψηφοθηρίας, κάποια στιγμή θα απαι-
τήσει και το πραγματικό έργο, που είναι και η 
μεγαλύτερη απόδειξη της καταλληλόλητας για 
τον ψηφοφόρο.

Καλό Πάσχα σε όλους!

Υ. γ. Ραντεβού τον επόμενο μήνα με περισσότε-
ρες αποκαλύψεις…υπογεγραμμένες…

Πολιτική και social media
Η εποχή των likes, των fake προφίλ και των «fake news»

Της Άρτεμις Γκούρλια 
Δ/ντρια Έκδοσης





Τα μεγάλα και σπουδαία γεγονότα της Αγίας 
και Μεγάλης Εβδομάδας αποτελούν διαχρο-

νικά το ζωντανό κήρυγμα της Εκκλησίας μας 
που κορυφώνεται με το υπέρτατο και ασύγκρι-
το γεγονός της Ανάστασης. Θα μπορούσαμε να 
πούμε πως εμπεριέχουν το Α και το Ω της υλικής 
κτίσης όπως και την αρχή και το τέλος στην  απο-
κατασταθείσα με την εν Χριστώ σωτηρία ανθρώ-
πινη φύση. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που 
από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες χαρα-
κτηρίζεται η εβδομάδα πριν το Πάσχα , ως «Με-
γάλη Εβδομάς» και τον 4ο αιώνα μ.Χ. καθιερώ-
θηκε σε όλη την Ορθοδοξία αυτή η ονομασία .

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Η Εκκλησία μας θυμάται την ιστορία του Ιωσήφ 
του Παγκάλου που από ζήλια και φθόνο τα αδέλ-
φια του τον πούλησαν σε εμπόρους και αυτός με 
την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή 
του κατάφερε να νικήσει τις δυσκολίες και να 
τιμηθεί ως άρχοντας της Αιγύπτου και για την 
εκκλησία μας ως «τύπον Χριστού». Η συγχωρη-
τικότητά του προς τα αδέλφια του μας γεμίζει και 
μας με την ελπίδα πως θα απολαύσουμε αυτή 
την χαρά εν μετανοία για όσες αποστάσεις δη-
μιουργούμε στην σχέση μας με τον  Νυμφίο της 
ψυχής μας Χριστό. 

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 

Η Εκκλησία μας θυμάται την παραβολή των δέκα 
παρθένων οι οποίες είχαν δεχθεί τα χαρίσματα 

και τις δωρεές του Θεού, όπως και κάθε άνθρω-
πος «κατ΄εικόνα Θεού πλασθείς». Ωστόσο οι μω-
ρές παρθένες δεν χρησιμοποίησαν  το «έλαιον» 
της αγάπης του Θεού , αλλά είχαν στηριχθεί στις 
εγωτικές τους ικανότητες και ιδιαίτερα στις ηθι-
κές τους αρετές την αγνότητα και την παρθενία. 
Οι φρόνιμες παρθένες όμως ήταν γερά δεμένες 
με την ταπεινή αγάπη του Χριστού, γι αυτό και 
ήσαν γεμάτες τη Χάρη του που τις έβαλε στο 
Νυμφώνα δηλαδή την Βασιλεία των Ουρανών. 
Το πλήρωμα των χριστιανών εύχεται να συντα-
χθεί από τον Κύριο στην εκλεκτή ποίμνη των 
φρονίμων. 

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  

Η Εκκλησία θυμάται την γεμάτη αγάπη στον 
Χριστό μετάνοια μιας αμαρτωλής γυναίκας και 
υπογραμμίζει την δυνατότητα να αναμετρηθεί 
με την άβυσσο της φιλανθρωπίας και της αγά-
πης του Θεού. Η ανάβλυση αυτής της αγάπης 
του Θεού οδηγεί τον κάθε άνθρωπο στην μετά-
νοια σ’ αυτή την σπουδαία αρετή που είναι ένα 
είδος κραυγής εμπιστοσύνης και παραδόσεως 
στο Χριστό.    

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Η εκκλησία θυμάται τον Ιερό Νιπτήρα, τον Μυ-
στικό Δείπνο, και την Υπερφυά Προσευχή. Στον 
Ιερό Νιπτήρα ο δάσκαλος πλένει τα πόδια των 
μαθητών, στον Μυστικό Δείπνο παραδίδει στους 
αιώνες το Σώμα του και το Αίμα του ώστε να το 

δεχόμαστε για άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώ-
νιον και στην υπερφυά προσευχή περιέχεται το 
στοιχείο της ενότητας των μελών του σώματος 
της εκκλησίας.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Τα φρικτά και σωτήρια Πάθη του Κυρίου. Αυτή η 
ημέρα είναι η ημέρα του ονειδισμού του Σταυ-
ρού, η ημέρα της ανοησίας και ταυτόχρονα της 
χαράς και της δόξας. Η εκκλησία μας ψάλει «Ο 
Σταυρός Σου, Κύριε ζωή και Ανάστασις υπάρχει 
ω λαώ Σου» και «ιδού γαρ ήλθε διά του σταυ-
ρού όλω τω κόσμω» αισθανόμαστε λύπη για τις 
αστοχίες μας αλλά και αισιοδοξία για τον Σταυ-
ρωμένο που θα αναστηθεί και θα μας συνανα-
στήσει.

ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 

Πρόκειται για την πραγματική ημέρα σωτηρίας 
του κόσμου και του ανθρώπου. Η είς Άδου κά-
θοδος του Κυρίου είναι ήδη Ανάσταση, όπως 
μαρτυρείτε και αποτην εικόνα της Αναστάσεως 
του κυρίου που βλέπουμε στους ναούς μας. 
Μάλιστα στην θεία λειτουργία του Μ. Σαββάτου 
το πρωί επικρατεί και προσφέρεται η εμπειρία 
της αναστάσιμης νίκης και χαράς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Η μόνη αλήθεια των αιώνων.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

H Πορεία  
προς την Ανάσταση 
Πρωτοπρεσβύτερος Αναστάσιος Σαργέντης 
Προϊσταμένος Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αχαρνών
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ΑφΙΕΡΩΜΑ



www.dimitriadiselectro.gr

Δερματολόγος 
Laser Αποτρίχωση

Αισθητική προσώπου και σώματος

  Δημοσθένους 25, 136 71 Αχαρναί    210 24.43.754

  Χαρ. Τρικούπη 155 & Ικάρου, 145 64 Κηφισιά    210 62.00.780

www.vsclinic.gr

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

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

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

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

για να προστατεύσουμε το σπίτι και την επιχείρησή σας.



ΓΙώΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΥψΟΥζΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Duke aLL Day bar 
Duke GeLateria, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕφΑνΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά από ένα χρόνο δυσκολιών σε όλους τους 
τομείς της ζωής μας ήρθε η ώρα να επιστρέψου-
με στην κανονικότητα. Στηρίζοντας την τοπική 
αγορά τα πράγματα θα επανέλθουν γρηγορότε-
ρα και σύντομα θα μπορούμε να αναπτύξουμε 
και άλλο τον δήμο  και την τοπική αγορά μας. 
Ευχόμαστε υγεία σε όλο τον κόσμο! 

ΘΑνΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ PaLmie bistro, 
ΠΟΡΤΟ ΡΑφΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εύχομαι αρχικά υγεία σε όλο τον κόσμο. Η έναρ-
ξη τόσο της εστίασης όσο και του 

λιανεμπορίου να είναι η τελευταία σκληρή δοκι-
μασία που περάσαμε... Καλή μας δύναμη!

ΓΙΑννΗΣ νΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΠeatΑΚΙ ΠΑΙΑνΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - 
ΣΠeatΑΚΙ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καλή Ανάσταση εύχομαι. Ο Χριστός ας μας δώ-
σει την δύναμη για την δική μας ανάσταση, από 
το σκοτάδι στο απόλυτο Φως. Καλή επανεκκίνη-
ση  σε όλους τους συναδέλφους στην εστίαση! 
Η ομάδα του ΣπeatΑΚΙ θα δώσει τον καλύτερο 
της εαυτό για όλους εσάς που μας στηρίζετε 
από την πρώτη μέρα!

ΣΙΜΟΣ ΣΜΥΡνΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Lotis, ΑΧΑΡνΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - 
Ανώ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
La sousoureLa, aΧΑΡνΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εύχομαι σε όλον τον κόσμο να έχει υγεία και 
να έρθει η δική του ανάσταση σύντομα! Είμα-
στε έτοιμοι να υποδεχτούμε και πάλι από κοντά, 
όσους μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια, και μα-
κάρι ο κόσμος της εστίασης να βιώσει την ανά-
στασή του από τις 3 Μαΐου!

Η «φωνή της Ανατολικής Αττικής» 

φέτος το Πάσχα επιλέγει  

να μοιραστεί με τους αναγνώστες 

της, ευχές από τους ανθρώπους  

της εστίασης, που ανοίγει ξανά  

στις 3 Μαΐου. 

Καλή επανεκκίνηση!

ΘΕΟφΑνΗΣ ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Dimarcheion cafe, 
ΑΧΑΡνΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ακόμα και την περίοδο της πανδημίας, πρέπει 
να βλέπεις τις ευκαιρίες. Μέσα σε τόσο δύσκο-
λες συνθήκες, το dimarcheion cafe άνοιξε τις 
πόρτες του και από τις 3 Μαΐου θα είμαστε στις 
επάλξεις για όλους όσους θέλουν να μας επι-
σκεφτούν. Καλή Ανάσταση με υγεία σε όλον τον 
κόσμο! Τα καλύτερα τώρα έρχονται!

ΚώνΣΤΑνΤΙνΟΣ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ
ΠΑνΑΓΙώΤΗΣ ΔΕΜΟΙΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΟΡΣΟΒΑνΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ bartist-cafe-bar, 
aΧΑΡνΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μπορεί φέτος να μην καταφέραμε να γιορτά-
σουμε τα 7 χρόνια λειτουργίας μας με τον κόσμο 
που μας αγάπησε και μας στηρίζει, όμως όλη η 
ομάδα του bartist cafe-bar θα είναι κοντά σας 
και πάλι, για να περάσουμε τις καλοκαιρινές 
ημέρες που έρχονται με τον ασφαλέστερο και 
καλύτερο τρόπο! Ευχόμαστε σε όλους υγεία και 
καλή Ανάσταση και σας περιμένουμε! 

Πασχαλινές 
ευχές... αλλιώς!

6 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής ΑφΙΕΡΩΜΑ
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• Οι πελάτες θα επιτρέπεται να κάθονται 
μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Δεν θα επι-
τραπεί, σε αντίθεση με πέρυσι, η λειτουρ-
γία εσωτερικών ημιυπαίθριων χώρων.

• Δεν θα επιτρέπονται όρθιοι πελάτες, παρά 
μόνο καθήμενοι.

• Σε κάθε τραπέζι θα μπορούν να κάθονται 
έως έξι άτομα.

• Οι αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια θα 
είναι οι ακόλουθες:

 α) όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο 
παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται 
καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελά-
χιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 
0,90 μ.,

 β) όταν τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των 

δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυ-
τών ορίζεται στο 1,20 μ. και

 γ) όταν τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα 
εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση με-
ταξύ αυτών ορίζεται σε 1,80μ.

• Δεν θα οριστεί ταυτόχρονα και μέγιστος 
επιτρεπόμενος αριθμός πελατών με βάση 
τα τετραγωνικά, όπως είχε γίνει πέρυσι, 
όταν άνοιξε στα τέλη Μαΐου η εστίαση.

• Θα επιτρέπεται η χρήση του μπαρ από τους 
πελάτες μόνο με καθήμενους πελάτες. Επι-
τρέπεται να είναι δίπλα δίπλα έως δύο σκα-
μπό. Η επόμενη δυάδα σκαμπό θα πρέπει 
να βρίσκεται σε απόσταση 1,5 μέτρου.

• Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης 
θα υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο φορές 

την εβδομάδα σε self tests. Το κόστος για 
το ένα self test θα καλύπτεται από το κρά-
τος, ενώ για το άλλο το κόστος θα καλύπτε-
ται από τον εργοδότη.

• Σε κάθε τραπέζι θα πρέπει να υπάρχουν 
απολυμαντικά.

• Οι εργαζόμενοι θα φορούν υποχρεωτικά 
μάσκα. Υποχρεωτικά μάσκα θα πρέπει να 
φορούν και οι πελάτες κατά τον χρόνο ανα-
μονής, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για 
μάσκα για τους καθήμενους πελάτες.

• Θα πρέπει να γίνεται απολύμανση των κα-
ταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών 
στα τραπέζια.

• Τα καταστήματα εστίασης θα παραμένουν 
κλειστά από τις 11 μ.μ. έως τις 5 π.μ.

Έτσι θα ανοίξει η εστίαση 
από τις 3 μαΐου!

Μόνο σε εξωτερικούς χώρους και μόνο με καθήμενους πελάτες  
θα επαναλειτουργήσει η εστίαση από τις 3 Μαΐου.

5% ΕΚΠτώςη
με τΗν εΠίδείξΗ τΗς εφΗμερίδας

νεο καταςτΗμα - κεντρίκΗ Πλατεία αχαρνών



Ο νεότερος Δήμαρχος της Αττικής, ο Δήμαρχος Αγ.Αναργύρων- Καματερού 
Σταύρος Τσίρμπας, μίλησε αποκλειστικά στην «Η φωνή της Ανατολικής Αττι-
κής» και εξηγεί πως μέσα σε 18 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, 
όλοι μιλούν για την πόλη πρότυπο που έχει όραμα να φτιάξει, την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας, τον νέο εκλογικό νόμο και την ιστορική στιγμή για το Δήμο.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

ςτΑύρος τςιρμΠΑς
δήμαρχος αγ. αναργύρων- καματερού
«Η παραχώρηση του αμαξοστασίου του οςε  

είναι προσωπική μου επιτυχία»

8 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής

Κ. Τσίρμπα, τελικά πόσο εύκολο ήταν για σας 
να αναλάβετε σε τόσο νεαρή ηλικία- μόλις 34 
ετών- το τιμόνι ενός Δήμου, ο οποίος ήρθε στα 
χέρια σας χρεωμένος; Η καλή θέληση αρκεί 
για την σωστή διαχείριση;

Για μένα δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο, καθώς από 
την ηλικία των 25 ετών, ήμουν δημοτικός σύμ-
βουλος και από τα 27, Αντιδήμαρχος. Διετέλεσα 
σε αρκετά πόστα Αντιδήμαρχος και αυτό που, 
κυρίως, μου έδωσε την καθαρή εικόνα του Δή-
μου, ήταν η θέση μου ως Αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών, από όπου και παραιτήθηκα, όταν δια-

φοροποίησα τη θέση μου από την προηγούμενη 
διοίκηση. Άρα γνώριζα και τα προβλήματα του 
Δήμου και πώς αυτά προέκυψαν και για αυτό πα-
ραιτήθηκα. Έτσι λοιπόν, όταν ανέλαβα, σαν Δή-
μαρχος, ήμουν έτοιμος, σε σχέση με άλλους Δη-
μάρχους, που μπορεί να ήταν μεγαλύτεροι μου 
ηλικιακά, αλλά πράγματι βρέθηκαν απέναντι σε 
πρωτόγνωρες καταστάσεις, βλέποντας πράγμα-
τα, που δεν φανταζόντουσαν καν ότι μπορεί να 
υπάρχουν. Εγώ ήξερα τι πρόκειται να αναλάβω, 
για αυτό και ήταν πολύ γρήγορη η προσαρμογή 
και η αντιμετώπιση της όλης κατάστασης.

h πρωτόγνωρη συνθήκη της εμφάνισης της 
πανδημίας covid-19 αποτέλεσε τελικά τροχο-
πέδη για όσα προγραμματίζατε για την περι-
οχή;

Σίγουρα η πανδημία ήταν μια πρωτόγνωρη κα-
τάσταση για όλους. Εκτός του ότι μας πήγε πίσω 
σε πολλά ζητήματα, το δύσκολο στην διαχείριση 
ήταν ότι δεν γνωρίζαμε τι πρέπει να κάνουμε, 
όπως δεν γνώριζε κανένας. Βρεθήκαμε, λοιπόν, 
αντιμέτωποι με μία πολύ δύσκολη κατάσταση. 
Θεωρώ ότι και σαν Δήμος, αλλά και γενικά σαν 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιτελέσαμε το έργο μας 
με επιτυχία σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
και την Κυβέρνηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν 
η αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Χωρίς αμφιβολία, κάποια ζητήματα 
πήγαν πίσω. Εμείς εστιάζουμε πάντα στα θετικά 
ως Διοίκηση. Εκμεταλλευτήκαμε όλο αυτό το 
διάστημα, ώστε να αναδιαρθρώσουμε τις Υπη-
ρεσίες μας, να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε 
πάρα πολλές μελέτες, οι οποίες πλέον είναι 
έτοιμες και τις καταθέτουμε και έτσι αντλούμε 
χρηματοδοτήσεις. Άρα, ναι μεν η πανδημία ήταν 
μια δύσκολη κατάσταση, από την άλλη, όμως, 
εμείς προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε προς 
όφελός μας, ακόμα και αυτές τις δύσκολες συν-
θήκες.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για τον 
Δήμο σας, στην μετά covid εποχή; Μπορούν 
να αποτελέσουν οι ΟΤΑ μοχλό ανάπτυξης για 
την χώρα;

Ο στόχος μας ήταν και παραμένει να δώσουμε 

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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μια ταυτότητα στην πόλη μας. Μια ταυτότητα, 
που σε συνδυασμό με εμβληματικά έργα υπο-
δομών, θα κάνει την πόλη ελκυστική. Ελκυστική 
αρχικά για τους κατοίκους της και εν συνεχεία 
για τους επενδυτές και τους επισκέπτες της. Η 
επισκεψιμότητα ανεβάζει την αγορά, φέρνει την 
ανάπτυξη, όλα είναι μια αλυσίδα. Είμαστε μια 
περιοχή που έχει πληθώρα ελεύθερων χώρων, 
οπότε εάν γίνει ελκυστική, θα έχουμε και νέους 
κατοίκους, οι οποίοι θα έρθουν να φτιάξουν εδώ 
τα σπίτια τους. Αυτός είναι ο αρχικός μας στό-
χος. Η πόλη χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται 
ομορφιά, χρειάζεται αίγλη. Έχουμε μια εξαιρε-
τική συνεργασία τόσο με τα αρμόδια Υπουργεία 
αλλά και με την Περιφέρεια. Αλλά το πιο βασι-
κό είναι η δική μας θέληση να δεχτούμε αυτή 
τη βοήθεια. Πολλοί μας έχουν «κατακρίνει» για 
ευνοϊκή μεταχείριση από την Κυβέρνηση. Δεν 
είναι θέμα ευνοϊκής θέσης, είναι θέμα ετοιμότη-
τας. Και εμείς την έχουμε αυτή την ετοιμότητα. 
Πηγαίνουμε στο εκάστοτε Υπουργείο με ξεκά-
θαρες θέσεις, με μελέτες σε όντως υλοποιήσιμα 
έργα και έπειτα ζητάμε την όποια χρηματοδότη-
ση. Όταν πηγαίνεις στοχευμένα και μπορείς να 
δουλέψεις, τότε θα έχεις και την όποια βοήθεια 
και κατά συνέπεια την επιτυχία.

Μέσα στα δύο χρόνια, περίπου, από τότε που 
αναλάβατε την διοίκηση του Δήμου, ποια ήταν 
η στιγμή που σας δυσκόλεψε περισσότερο; 
Έχετε μετανιώσει για την διαχείριση κάποιου 
ζητήματος;

Πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν δύσκολες 
στιγμές. Τα προβλήματα, δυστυχώς, δεν τελειώ-
νουν και συνεχώς εμφανίζονται καινούρια. Οι 
Δήμοι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Συμ-
βαίνουν πολλά απρόοπτα, όπως η πανδημία, 
και στη δική μας λογική, όπως προείπα, είναι να 
κρατάμε τα θετικά και να εκμεταλλευόμαστε ό,τι 
μπορούμε. Έτσι λοιπόν, κι εγώ, έχω κρατήσει τα 
πολλά θετικά που έχουμε κάνει στους 18 μήνες 
που είμαστε Διοίκηση. Ήδη είμαστε, αν όχι οι 
πρώτοι, από τις φωτεινές και καθαρές περιοχές 
πόλεις στην Αττική. Έχουν γίνει δεκάδες παρεμ-
βάσεις σε γειτονιές, πλατείες, έχουμε πιάσει 
όλο το Δήμο από άκρη σε άκρη. Τα σχολεία μας 
είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, με ανα-

καινισμένα προαύλια και εσωτερικούς χώρους. 
Έχουμε λύσει καίρια προβλήματα σε πολλές 
σχολικές μονάδες, τα οποία δεν είχαν λυθεί εδώ 
και πολλά χρόνια. Προχωράμε με τις παιδικές 
χαρές. Αναβάθμιση και ανάπλαση σχεδόν όλων 
των παιδικών χαρών και πιστοποίηση τους. Πα-
ραλάβαμε 42 παιδικές χαρές, καμία πιστοποιη-
μένη. Εντάξαμε και δημοπρατήσαμε και τις με-
λέτες προηγούμενων ετών, κάνοντας όλες τις 
διαδικασίες γρήγορα. Έχουμε εξασφαλίσει έργα 
πολλών εκατομμυρίων μέσα σε αυτό το διάστη-
μα, έργα άνω των 40 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, 
υπήρξε και η ιστορική στιγμή της παραχώρησης 
του Αμαξοστασίου του ΟΣΕ. Πραγματικά ιστο-
ρική στιγμή για τους Αγ. Αναργύρους, η οποία 
είναι προσωπική μου επιτυχία.

Οι αλλαγές του εκλογικού νόμου για τους ΟΤΑ 
είναι ένα βήμα πριν την ψήφιση στην ελληνική 
Βουλή; Ποια είναι η γνώμη σας για τις επερχό-
μενες αλλαγές και κατά πόσο δυσκόλεψε την 
κυβερνησιμότητα του Δήμου Αγ. Αναργύρων- 
Καματερού ο υπάρχων νόμος;

Ο υπάρχων νόμος όχι απλά δυσκόλεψε την κυ-
βερνησιμότητα του Δήμου, αλλά θα τολμήσω 
να πω, ότι σε περίπτωση που δεν είχαν γίνει οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις που να δίνουν στην Οι-
κονομική Επιτροπή την δυνατότητα να περνάμε 
κάποια θέματα, δεν θα μπορούσε να λειτουργή-
σει τίποτα. Και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. 
Ο ισχύων εκλογικός νόμος είναι ένα μεγάλο 
λάθος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να 
συνεργαστούν κάποιοι άνθρωποι που έχουν εκ 
διαμέτρου αντίθετη ιδεολογία. Θα μιλήσω για 
την προσωπική μου εμπειρία. Υπάρχουν άλλες 
παρατάξεις και σύμβουλοι που βλέπουν εντε-
λώς διαφορετικά το πώς πρέπει να λειτουργήσει 
ο Δήμος, από εμένα. Το εκλογικό σώμα, όμως, 
εξέλεξε εμένα ως Δήμαρχο και την παράταξή 
μου, για να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμ-
μα. Εάν ο κόσμος επέλεγε κάτι άλλο, δεν θα 
ήμουν εγώ αυτό. Άρα ναι, ο νέος εκλογικός νό-
μος είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Οι Δήμοι 
πρέπει να έχουν ισχυρές Διοικήσεις, ώστε να 
μπορούν, γρήγορα και άμεσα, να παρεμβαίνουν 
και να λύνουν τα προβλήματα των πόλεων και 
των πολιτών τους. Ο κόσμος πλέον θέλει ηγε-

σίες που να ξέρουν, να έχουν σχέδιο, στόχο και 
μέθοδο. Κάποιοι με έχουν κατηγορήσει και για 
την επιλογή μου να διαλέξω μεμονωμένα στελέ-
χη, εκτός των δικών μου 9 δημοτικών συμβου-
λών, για να μπορέσω να κυβερνήσω την πόλη 
μου. Εγώ προσπάθησα να προσεγγίσω ανθρώ-
πους που ταίριαζαν με την δική μας ιδιοσυγκρα-
σία, αλλιώς δεν θα υπήρχε νόημα.

Αν και οι επόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές 
θα γίνουν σε 2,5 χρόνια, ποιο είναι το αφήγη-
μα που θα σας οδηγήσει σε αυτές; Η τετραετία 
2019-2023, τι μήνυμα θα στείλει στους δημό-
τες της περιοχής για το αύριο της καθημερι-
νότητάς τους;

Δεν ξέρω αν θα είναι αφήγημα για τις επόμε-
νες εκλογές, αλλά σίγουρα είναι το επίτευγμα 
μας, ως Διοίκηση τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, 
το γεγονός ότι καταφέραμε να αλλάξουμε την 
ψυχολογία των δημοτών. Οι δημότες έχουν αγα-
πήσει ξανά την πόλη τους. Τους δώσαμε λόγους 
να είναι περήφανοι για αυτή. Κυρίως όμως, 
τους κάναμε συμμέτοχους στο όραμά μας. Βλέ-
ποντας λοιπόν, ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, 
είναι δίπλα τους, ότι υπάρχει και είναι ενεργός, 
οι δημότες είναι και αυτοί, εκεί για μας. Μας 
στηρίζουν και συμμετέχουν σε όλο αυτό που 
σχεδιάζουμε για την πόλη μας. Αυτή είναι και η 
ταυτότητα που αφήνουμε. Από εκεί και πέρα, γί-
νονται και θα γίνουν πάρα πολύ μεγάλες παρεμ-
βάσεις, οι οποίες θα αλλάξουν ολοκληρωτικά 
την εικόνα της πόλης μας. Ευελπιστούμε λοιπόν, 
να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των δημοτών 
για ακόμη μια θητεία για να ολοκληρώσουμε την 
αναγέννηση της πόλης.

Τέλος, θα θέλαμε μια ευχή από εσάς για τις 
ημέρες του Πάσχα που έρχονται.

Η κυριότερη και πιο ουσιαστική ευχή για όλους 
μας, είναι η υγεία. Μακάρι όλοι να μπορέσουμε 
να βγούμε γρήγορα από την δύσκολη κατάστα-
ση που έφερε η πανδημία και να είμαστε όλοι 
υγιείς και ασφαλείς για να γιορτάσουμε όλες τις 
γιορτές που θα έρθουν με τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα.

Σας ευχαριστώ πολύ.



Κ. Δαμάσκο, τον τελευταίο χρόνο έχετε ανα-
λάβει την Αντιδημαρχία των Τεχνικών Έργων 
και Πολεοδομίας του Δήμου Αχαρνών. Ποια 
είναι τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και 
ποια είναι τα μελλοντικά που βρίσκονται στην 
ατζέντα σας;

Η Δημοτική Αρχή ,αξιολογεί και ιεραρχεί τις πα-
ρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην πόλη για 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, 
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν της, τις οικονο-
μικές δυνατότητες που έχει κάθε φορά. Όπως 
γίνεται αντιληπτό, σε μια πόλη με τόσα προβλή-
ματα, με τόσες ελλείψεις, είναι φυσικό, να πα-
ραλείπονται παρεμβάσεις σε κάποιες περιοχές, 
όχι γιατί δεν γνωρίζουμε τα προβλήματα ή δεν 
θέλουμε να γίνουν τα έργα, αλλά γιατί δεν μπο-
ρούν να ενταχθούν όλα στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
στην παρούσα φάση. Χρειάζεται όλοι να κάνουν 

υπομονή. Να μας δώσουν τον χρόνο να λύνουμε 
ένα – ένα τα προβλήματα και να είναι βέβαιοι, 
πως κανείς δεν τους ξεχνά και πως σύντομα θα 
γίνουν έργα και στην περιοχή τους. Και για το 
2021,στο Τεχνικό Πρόγραμμα έγιναν εγγραφές 
για έργα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλή-
ματα της πόλης, πολλά από τα οποία γίνονται 
με ιδίους πόρους, δηλαδή τα χρηματοδοτεί ο 
Δήμος, αλλά και για έργα που διεκδικήσαμε με-
γάλες χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς 
όπως Περιφέρεια Αττικής, Υπουργείο Εσωτερι-
κών, Υπουργείο Υποδομών και Πράσινο Ταμείο. 
Είναι ένα φιλόδοξο και άκρως υλοποιήσιμο Τε-
χνικό Πρόγραμμα με αρκετές χρηματοδοτήσεις 
έργων που φέραμε, έπειτα από σκληρή δουλειά 
όλων μας κ ιδιαίτερα του δημάρχου Σπύρου 
Βρεττού στον πρώτο χρόνο της δημοτικής αρ-
χής. Τα άμεσα έργα που ξεκινούν σύντομα με 

ιδίους πόρους είναι οι οδοποιίες σε κεντρικούς 
δρόμους στο κέντρο των Αχαρνών, δυστυχώς 
το οδικό μας δίκτυο είναι περίπου 2500km και 
το μεγαλύτερο κομμάτι του σε όχι κ τόσο καλή 
κατάσταση. Μέσα στις επόμενες μέρες υλο-
ποιούμε 6 ακόμη παιδικές χαρές στις περιοχές 
Μεσονύχι, Προφήτη Ηλία, Αγία Άννα, Αγία Πα-
ρασκευή, Κόκκινο μύλο και Ολυμπιακό χωριό! 
Επίσης αλλάζουμε 50 στάσεις ΟΑΣΑ σχεδόν σ 
όλες τις πολεοδομικές μας ενότητες. Ένα ακόμη 
σημαντικό έργο που δημοπρατείται σε λίγους 
μήνες είναι η ανάπλαση της Λεωφόρου Πάρ-
νηθος. Με αυτό το μεγάλο έργο δημιουργού-
με μια περιπατητική διαδρομή με μεγάλα μήκη 
πεζοδρομίου από τον περιφερειακό μας δρόμο, 
την Αριστοτέλους, μέχρι την κεντρική πλατεία 
εκατέρωθεν, κι έτσι εκτός από το ότι αναβαθ-
μίζουμε την ποιότητα των δημοτών μας, τονώ-
νουμε και την τοπική αγορά μας καθώς σ αυτήν 
την διαδρομή δραστηριοποιούνται πάνω από 70 
τοπικές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
τα έργα αυτά είναι χρηματοδοτούμενα ,που ση-
μαίνει ότι δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του δήμου και κατ’ επέκταση τους δημότες των 
Αχαρνών!

Η πανδημία της covid-19 έχει λειτουργήσει 
ανασταλτικά για την υλοποίηση των δημοτι-
κών έργων;

Η πανδημία έθεσε υπό αμφισβήτηση ό,τι μέχρι 
τώρα θεωρείτο δεδομένο. Τάραξε συθέμελα το 
πλαίσιο της καθημερινότητας μας και ανέτρεψε 
τα σχέδια μας. ‘Όλες οι επιχειρήσεις είτε ιδιωτι-
κές, είτε δημόσιες πλήττονται με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο. Ο δήμος μας λειτουργεί πρακτικά 
υποστελεχωμένος, καθώς βάσει νόμου στην 
εργασία εισέρχεται το 50% εκ περιτροπής και 
με πολλές άδειες ειδικού σκοπού. Η γραφειο-
κρατία είναι περισσότερο από ποτέ τροχοπέδη, 
ακόμη και για τα υπογεγραμμένα projects. Όμως 
αυτό που πρέπει να γίνει σαφές, είναι ότι προτε-
ραιότητα έχει με διαφορά η ασφάλεια όλων μας. 
Εφόσον είμαστε υγιείς και ασφαλείς, μπορούμε 
να καταφέρουμε τα πάντα έστω και αν αυτό μας 
πάρει λίγο χρόνο περισσότερο .Ας ελπίσουμε 
μιας και οι εμβολιασμοί προχωρούν σε ικανο-
ποιητικά βήματα να ελευθερωθούμε το γρηγο-
ρότερο δυνατόν!

Πώς θα χαρακτηρίζατε την συνεργασία σας με 
τα αρμόδια Υπουργεία για τον δικό σας τομέα, 
αλλά και με την Περιφέρεια;

Η σχέση μας με την Περιφέρεια Αττικής και τους 
εκπροσώπους της είναι ικανοποιητική. Δεν θα 
μπορούσε όμως να μην είναι, μιας κ η εκπροσώ-
πηση αποτελείται από τρεις εκλεκτούς συνδη-
μότες μας, τον κύριο Κατσιγιάννη, την κα Βλά-
χου και την κα Κοσμίδου. Το τελευταίο διάστημα 
έχουμε πετύχει χρηματοδοτήσεις για σπουδαία 
κ μεγάλα έργα όπως..η ενεργειακή αναβάθμιση 
του Δημαρχείου από το ΠΕΠ Αττικής ύψους 1 εκ 
ευρώ ,η χρηματοδότηση ύψους περίπου 3 εκ 
ευρώ για οδοποιίες στις περιοχές Μπόσκιζα ,Πα-
νόραμα κ Αγία Παρασκευή και η αντιπλημμυρι-
κή θωράκιση της πόλης, αμφιμονοσήμαντο έργο 
ύψους 7,5 εκ ευρώ. Ο δήμαρχος βρίσκεται σε 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Αχαρνών 
μιλάει στην «φωνή της Ανατολικής Αττικής» για όλα όσα  

αφορούν τον Δήμο. Έργα υποδομών, η ατζέντα της επόμενης μέρας 
μετά την πανδημία και όλα όσα προγραμματίζονται.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

ΝιΚολΑος ΔΑμΑςΚος
αντιδήμαρχος τεχνικών Έργων 

και Πολεοδομίας δήμου αχαρνών
«ο δήμος των αχαρνών πρέπει να βγει από το 
τέλμα της ανυποληψίας και της υποβάθμισης»
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συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ για άλλες 2 
σημαντικές χρηματοδοτήσεις ύψους 10 εκ ευρώ 
για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού 
μας φωτισμού (led) κ 1,5 εκ ευρώ περίπου για 16 
νέες παιδικές χαρές! Αν χρηματοδοτηθούμε και 
για οδοποιίες στις περιοχές Αγία Άννα ,Κόκκινο 
Μύλο, Νεάπολη, Χαραυγή, Θρακομακεδόνες, 
Βαρυμπόμπη, όπου το οδικό δίκτυο είναι άκρως 
επικίνδυνο, τότε θα μετατραπεί από ικανοποιητι-
κή σε άριστη! Όσον αφορά την κεντρική εξουσία 
διεκδικήσαμε από το Υπουργείο Αθλητισμού και 
πήραμε περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ την 
αναβάθμιση 15 αθλητικών γηπέδων. Μέσω του 
προγράμματος Φιλόδημος II από το Υπουργείο 
Εσωτερικών χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 
4εκ ευρώ για βασικά έργα υποδομής που έλει-
παν από την πόλη! Είναι κοινώς αποδεκτό πως 
τα τελευταία χρόνια ο δήμος μας παρουσίαζε 
μια εικόνα εγκατάλειψης και παραίτησης.Αυτό 
σιγά σιγά αλλάζει ...και για να γίνει αυτό ,μιας 
και ακόμη βρισκόμαστε στο οικονομικό παρατη-
ρητήριο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πόρους 
και χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια και 
τα αρμόδια Υπουργεία, για να γίνουν σημαντικά 
έργα υποδομής, που τα έχει μεγάλη ανάγκη η 
πόλη των Αχαρνών! Οι Αχαρνές εκτός ότι απο-
τελούν ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της 
Αττικής σε έκταση και πληθυσμό έχουν μια βα-
ριά πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία! Πάνω 
σε αυτά τα στοιχεία πρέπει να «πατήσει» η πόλη 
μας για να αλλάξει την ποιότητα ζωής της.

Σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο της περιο-
χής, κατά τη διάρκεια της ψήφισης των ισολο-
γισμών των προηγούμενων ετών, η δική σας 
τοποθέτηση ήταν «ναι, αλλά με επιφύλαξη». 
Τι ακριβώς σήμαινε η συγκεκριμένη δήλωσή 
σας;

Ψήφισα ΝΑΙ, πρώτον γιατί ο Δήμος Αχαρνών 
σαν οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει 
συνέχεια, και δεύτερον γιατί έπρεπε επιτέλους 
να λάβει ΤΕΛΟΣ ένα τεράστιο και χρόνιο πρό-
βλημα που είχε ο Δήμος Αχαρνών από την μη 
κατάρτιση και ψήφιση Ισολογισμών από το 2012 
έως το 2018,γεγονός που τον καθιστούσε ανα-
ξιόπιστο τόσο στα αρμόδια Υπουργεία όσο και 

στους Οικονομικούς Οργανισμούς. Εξέφρασα 
δε ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ επειδή δεν ήταν διάφανα ορι-
σμένα σημεία των Ισολογισμών. Όποιος διάβασε 
τις εισηγήσεις αλλά και τους ισολογισμούς που 
ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, θα 
διαπίστωνε ότι υπήρχαν σημεία που απαιτούσαν 
ειδικές γνώσεις όπως π.χ. να γνώριζες επακρι-
βώς κι όχι από συζητήσεις, τους λόγους που 
ένας λογαριασμός όπως «Χρεώστες Διάφοροι» 
δημιουργήθηκε, γνώριζες, γιατί οι Ορκωτοί Λο-
γιστές εκφράζουν προβληματισμό για το δάνειο 
της Τράπεζας Πειραιώς που ελήφθη πολλά χρό-
νια πριν και που βρίσκεται σε εκκρεμότητα στις 
οικονομικές καταστάσεις της αρμόδιας υπηρε-
σίας του δήμου μας.

o υπάρχων εκλογικός νόμος, ο οποίος οδή-
γησε και στην σύμπραξη των δύο πρώτων πα-
ρατάξεων στην περιοχή των Αχαρνών, οδεύει 
επίσημα προς αλλαγή. Ποια η γνώμη σας για 
τον νέο εκλογικό νόμο;

Πιστεύω πως το κάθε εγχείρημα κρίνεται στην 
πράξη κι όχι στη θεωρία. Είμαι βέβαιος, πως η 
προηγούμενη κυβέρνηση δεν πίστευε πως θα 
δημιουργούσε τόσα προβλήματα στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ο νόμος 4555/2018 και το σύστη-
μα της απλής αναλογικής που είχε ψηφίσει. Με 
τον νέο νόμο είναι βέβαιο πως αντιμετωπίζονται 
πολλά από τα προβλήματα που είχε δημιουργή-
σει ο προηγούμενος. Όμως χρειάζεται τόλμη και 
όραμα από την κάθε κυβέρνηση ,από τους βου-
λευτές όλων των κομμάτων για να αποφασίσουν 
να δώσουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τις αρμο-
διότητες και τους ανάλογους πόρους που της 
ανήκουν. Γιατί ένας δήμος έχει πολλές αρμοδιό-
τητες χωρίς πολλές φορές να έχει και τους ανά-
λογους πόρους για να τις διεκπεραιώσει. Όταν 
γίνει αυτό – που εύχομαι να γίνει άμεσα – τότε το 
δημοκρατικό μας πολίτευμα θα έχει πετύχει μια 
σημαντική νίκη και τα οφέλη των τοπικών κοι-
νωνιών θα είναι πολλαπλά. Τα προβλήματα μιας 
κοινωνίας λύνονται οριστικά μόνο από την βάση 
της και η βάση της κοινωνίας μας διοικητικά εί-
ναι οι δήμοι που είναι ο Ά βαθμός της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Υπάρχει χώρος για επιπλέον νέες συνεργα-
σίες στον Δήμο; Πώς κρίνετε την στάση της 
Αντιπολίτευσης;

Η πόρτα του δημάρχου και η αγκαλιά της δημοτι-
κής αρχής είναι πάντα ανοικτή σε όλους. Όποιος 
πιστεύει ότι μπορεί και θέλει να συμβάλει στην 
ανάπτυξη της πόλης, στην αντιμετώπιση των 
πολλαπλών και μεγάλων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει ο Δήμος Αχαρνών, είναι ευπρόσ-
δεκτος. Τα προβλήματα της πόλης μας είναι 
παρά πολλά και σ αυτόν το αγώνα που δίνει ο 
δήμαρχος και η δημοτική μας αρχή δεν περισ-
σεύει κανείς. Την στάση της αντιπολίτευσης θα 
μου επιτρέψετε να μην την κρίνω. Κριτής τόσο 
της δημοτικής αρχής όσο και των άλλων παρα-
τάξεων είναι και θα είναι για πάντοτε οι δημότες 
της πόλης των Αχαρνών.

Έχετε υπάρξει ήδη σε δύο θέσεις διοίκησης. 
Είστε έτοιμος να αναλάβετε και ένα ακόμη δι-
αφορετικό πόστο, εάν σας ζητηθεί;

Όπως πολλές φορές έχω πει κι έχω τονίσει, τά-
χθηκα στο πλευρό του Σπύρου Βρεττού για να 
συμβάλλω με όλες τις γνώσεις και τις δυνάμεις 
μου στην επίτευξη του οράματός για έναν υπε-
ρήφανο Δήμο, ο Δήμος Αχαρνών να βγει από το 
τέλμα της ανυποληψίας, της υποβάθμισης, της 
μιζέριας και να μπει με σταθερά βήματα σε δρό-
μους ανάπτυξης και προόδου. Όπου μου ζητη-
θεί να αναλάβω για να προσφέρω τις υπηρεσίες 
μου θα το κάνω, γιατί αυτό είναι το καθήκον μου. 
Για αυτό εκλέχθηκα από τον Αχαρναϊκό λαό,και 
για μένα η εκλογή μου αποτελεί μια μεγάλη 
τιμή! Εξάλλου, στην όποια θέση που ο καθένας 
μας τοποθετείται, δεν την «παντρεύεται» αλλά 
προσπαθεί να την αξιοποιήσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και πάντα με γνώμονα το όφελος 
της πόλης, και στο τέλος να την παραδώσει με 
τις καλύτερες προοπτικές στον επόμενο! 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι ενόψει των 
Άγιων μερών που έρχονται, η αγάπη και η αλλη-
λεγγύη να μας εμπνεύσουν και να μας ενώσουν 
για να δούμε την κοινωνία μας να ανασταίνεται!
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Κ. Υπουργέ, σε ό,τι αφορά τη δομή στην Μα-
λακάσα ώρωπού, έχουν υπάρξει σφοδρές 
αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιο-
χής, αλλά και συνεχή αιτήματα της Δημοτικής 
Αρχής για την άρση της λειτουργιάς της. Θα 
υπάρξει λοιπόν κάποια αλλαγή στην παρούσα 
κατάσταση;

Οι κάτοικοι της Μαλακάσας έχουν επιδείξει οξυ-
μένα εθνικά αντανακλαστικά, όπου χρειάστηκε 
και παρ’ όλες τις αντιδράσεις τους. Το Μάρτιο 
του 2020, όταν τα χερσαία σύνορα του Έβρου 
παραβιάστηκαν. Την εποχή δηλαδή, που η γεί-
τονα χώρα αποφάσισε να εργαλειοποιήσει το 
Μεταναστευτικό.

Σήμερα, η δομή της Μαλακάσας διέρχεται μια 
περίοδο συνεχών εργασιών και βελτιώσεων.

Ήδη, έχει τοποθετηθεί νέα περίφραξη και τα 
πρώτα συστήματα εισόδου/εξόδου. Στόχος μας 
η Μαλακάσα να αποτελέσει την πρώτη κλειστή 
ελεγχόμενη δομή της ενδοχώρας.

Μια δομή που θα προσφέρει αξιοπρεπείς συν-
θήκες διαβίωσης στους διαμένοντες, αλλά και 
το απαραίτητο αίσθημα ασφαλείας στην τοπική 
κοινωνία. Μια δομή, πλέον, διάστικτη με τα ση-
μάδια της καλής διοίκησης και οργάνωσης. Μια 
δομή, τέλος, που θα καταστεί πρότυπο ως προς 
τη λειτουργία της για ολόκληρη τη χώρα.

Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σημα-
ντική μείωση των μεταναστευτικών ροών, στα 
νησιά και την ενδοχώρα. Αυτό θα συνεχιστεί;

Η σταθεροποίηση του χαμηλού ρυθμού αφίξε-
ων, με τη μείωση ύψους 82% στις αφίξεις στα 
νησιά, ενισχύει την ολοένα και μεγαλύτερη απο-
συμφόρηση των νησιών, αλλά και των δομών 
της ενδοχώρας. Αυτό οφείλεται και στην επιτά-
χυνση των διαδικασιών ασύλου, χάρη σε στο-
χευμένες παρεμβάσεις και την αναδιάρθρωση 
της διοικητικής μας πυραμίδας. Μέχρι το τέλος 
του χρόνου, ευελπιστούμε ότι η Υπηρεσία Ασύ-
λου θα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της.

«ςτόχος μας η μαλακάσα να αποτελέσει την 
πρώτη κλειστή ελεγχόμενη δομή της ενδοχώρας»

Νοτης μητΑρΑΚης
Υπουργός μετανάστευσης και ασύλου

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, νότης Μηταράκης, μιλάει στην « φωνή της Ανατο-
λικής Αττικής» για όλα όσα αφορούν το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα και την πολιτική 
που ακολουθεί η χώρα μας, αλλά και για την μεταναστευτική δομή στην Μαλακάσα ώρωπού.

12 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ



Τον Φεβρουάριο του 2020 ζούσαν στα νησιά του 
Αιγαίου 42.414 αιτούντες άσυλο και αναγνωρι-
σμένοι πρόσφυγες ενώ πλέον ζουν 13708. Αντί-
στοιχα, σε όλη τη χώρα, το εθνικό σύστημα υπο-
δοχής φιλοξενούσε τον Φεβρουαρίου του 2020 
93.563 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, ενώ 
πλέον ζουν 65.224 (μείωση 36%). Παράλληλα, 
και το Α Τρίμηνο του 2021 έφυγαν περισσότε-
ροι από όσους ήρθαν στη χώρα. Συγκεκριμένα, 
έφτασαν 1.597 άτομα, ενώ αναχώρησαν 3.072. 
Η προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων συ-
νόρων μας έχει συμβάλει σημαντικά στην ευό-
δωση του έργου μας.

Την ίδια στιγμή, έχουμε κλείσει 57 δομές στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, κλείσαμε ήδη μια μεγάλη 
δομή στα Γρεβενά μέσα στο 2021 και ετοιμαζό-
μαστε να κλείσουμε και μια δεύτερη δομή μέσα 
σε αυτό το τρίμηνο.

Πλέον, έχουμε ανακτήσει τον έλεγχο του Μετα-
ναστευτικού. Η εικόνα της χώρας και η διεθνής 
αξιοπιστία της βελτιώνονται συνεχώς.

Τους τελευταίους έξι μήνες είναι σε εξέλιξη 
οι διαπραγματεύσεις για το νέο Σύμφωνο 
Μετανάστευσης και Ασύλου. Με ποιες θέσεις 
προσέρχεται η Ελλάδα και ποια είναι η βασική 
διαφωνία μας;

Το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης 
και Ασύλου, όπως παρουσιάστηκε στην πρότα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μία πρώτη 
βάση συζήτησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
αναλάβει το δύσκολο έργο, να συμβιβάσει τις 
διαφορετικές απόψεις που κατατίθενται στο 
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και να βρει τις 
ισορροπίες που χρειάζονται ώστε η εφαρμογή 
του νέου Συμφώνου να είναι επιτυχής.

Η Ελλάδα, έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρές 
συμμαχίες και στοχεύει στην εξασφάλιση της 
καλύτερης δυνατής συμφωνίας για τη χώρα 
μας. Στη διαπραγμάτευση αυτή δεν προσερχό-
μαστε μόνοι, έχουμε συγκροτήσει ένα κοινό μέ-
τωπο με τις χώρες πρώτης υποδοχής, την Ιταλία, 
την Ισπανία, την Κύπρο και τη Μάλτα. Οι χώρες 
πρώτης υποδοχής προστατεύουν τα ευρωπαϊκά 
σύνορα, σηκώνουν δυσανάλογο βάρος ειδικά 
στις ακριτικές περιοχές, εξετάζουν τις αιτήσεις 
ασύλου, φιλοξενούν τους αιτούντες άσυλο, πα-
ράσχουν προστασία στους ευάλωτους, επιστρέ-
φουν όσους δεν δικαιούνται διεθνούς προστα-
σίας και ενσωματώνουν τους αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες.

Έχουμε εξαντλήσει τις δικές μας ευθύνες και 
βάσει των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζη-
τάμε την έμπρακτη και ουσιαστική αλληλεγγύη 
των εταίρων στη δίκαιη κατανομή των βαρών 
της μεταναστευτικής κρίσης. Ειδικότερα, ζητού-
με έμπρακτη αλληλεγγύη στην κατανομή των 
μεταναστευτικών βαρών και κοινό Ευρωπαϊκό 
μηχανισμό απελάσεων όσων δεν δικαιούνται δι-
εθνούς προστασίας. Ζητούμε ενίσχυση της συ-
νεργασίας της Ε.Ε. με τις χώρες προέλευσης και 
διέλευσης για τη μείωση των ροών και ειδικά, 
την ορθή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της Κοινής 
Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι το Νέο Σύμφωνο 
Μετανάστευσης & amp; Ασύλου, πρέπει να εξα-
σφαλίζει έμπρακτα την ισορροπία μεταξύ της 
ευθύνης που αναλαμβάνουν τα κράτη - μέλη 
στην πρώτη γραμμή του Μεταναστευτικού και 
της αλληλεγγύης που πρέπει να επιδεικνύουν 
οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλη-
λεγγύη που θα είναι ουσιαστική και υποχρεω-
τική για όλους.

Η Κοινή Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας είναι ακόμα 
σε εφαρμογή; Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές 
στο συμφωνηθέν κείμενο;

Το πρωταρχικό για εμάς, είναι να εφαρμοστεί η 
Κοινή Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας και εν συνεχεία να 
αλλάξουν κάποια σημεία που επιδέχονται βελτί-
ωσης. Όπως το θέμα του γεωγραφικού προσδι-
ορισμού που δημιούργησε τεράστιο βάρος σε 5 
νησιά του Αιγαίου. Η αποτελεσματική και απο-
δοτική συνεργασία Ε.Ε. - Τουρκίας στον τομέα 
της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στη 
διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου είναι μεί-
ζονος σημασίας.

Η Τουρκία, είναι μία ασφαλής χώρα διέλευσης 
όχι μόνο για αυτούς που έρχονται από τη Συρία, 
αλλά και για πολλούς άλλους πρόσφυγες. Γι’ 
αυτό, η απαρέγκλιτη εφαρμογή της Κοινής Δή-
λωσης Ε.Ε. - Τουρκίας είναι το μόνο λειτουργικό 
εργαλείο, πρέπει να συνεχιστεί και να αντιμε-
τωπίσουμε έτσι αποφασιστικά, συνθήκες που 
βιώσαμε πριν από έναν χρόνο στον Έβρο και τα 
θαλάσσια σύνορά μας.

Ενόψει των νέων συζητήσεων που ήδη διεξάγο-
νται ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία, προσβλέ-
πουμε σε μία συνεργασία που θα πρέπει να συν-
δέεται στη σωστή εφαρμογή των υποχρεώσεων 
και της Τουρκίας αλλά και της ΕΕ, όπως αυτές 
απορρέουν από την κοινή δήλωση.

Πώς πετυχαίνετε να ισορροπήσετε ανάμεσα 
σ’ εκείνους που προτείνουν να μεταφερθούν 
όλοι οι πρόσφυγες σε ακατοίκητα νησιά και 
στους δικαιωματιστές;

Από την πρώτη στιγμή, εφαρμόζουμε μια ισορ-
ροπημένη μεταναστευτική πολιτική. Μια πολιτι-
κή δίκαιη, αλλά ταυτοχρόνως αυστηρή. Έχουμε 
ξεκαθαρίσει προς πάσα ιδεολογική κατεύθυνση 
ότι τα σύνορα μας φυλάσσονται με αποφασιστι-
κότητα και με σεβασμό στο Διεθνές και Ευρωπα-
ϊκό Δίκαιο. Οι πολιτικές που οδηγούν σε ανοιχτά 
σύνορα και καταστάσεις σαν αυτές που βιώσαμε 
την περίοδο 2015-2019, έχουν χάσει κάθε ψήγ-
μα αξιοπιστίας. Παράλληλα, έχουμε προχωρή-
σει αποφασιστικά στο διαχωρισμό προσφύγων 
από παράτυπους μετανάστες, καθώς και επικαι-
ροποιήσαμε τον κατάλογο ασφαλών χωρών κα-
ταγωγής. Οι φωνές που εξισώνουν όλους τους 
παράτυπα εισελθόντες σε πρόσφυγες και πα-
ρεμβαίνουν με επιπολαιότητα στην διαδικασία 
ασύλου, δεν έχουν καμία απήχηση.

Παράλληλα, όμως, δίνουμε καθημερινά μάχη 
για την καταπολέμηση fake news και ευφυο-
λογημάτων, όπως το ακατοίκητα νησιά. Τέτοια 
σενάρια έχω απορρίψει με επιχειρήματα σχετι-
κά με το κόστος και το ανέφικτο της υλοποίησης 
τους, τόσο από τα κοινοβουλευτικά έδρανα, όσο 
και στο δημόσιο λόγο.

Η χώρα μας έχει αλλάξει ριζικά την εικόνα του 
Μεταναστευτικού. Και το έχει πετύχει, κρατώ-
ντας μακριά ιδεοληψίες και τον λαϊκισμό του 
πεζοδρομίου.

Ποιο το μήνυμα σας για το Πάσχα που έρχεται;

Το φετινό Πάσχα θα είναι ασφαλώς καλύτερο 
από το περσινό, καθώς έχουμε κάνει πολλά βή-
ματα πιο κοντά στην “Ελευθερία”. Ωστόσο, πα-
ραμένει ένα Πάσχα που προϋποθέτει προσοχή 
και τήρηση των μέτρων προστασίας, ώστε να 
μην απολέσουμε τις θυσίες μηνών.

Ένα Πάσχα που θα γιορτάσουμε με τις οικογέ-
νειες μας και τους εμβολιασμένους ηλικιωμέ-
νους συγγενείς μας.

Καλή Ανάσταση!

Σας ευχαριστώ πολύ.
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14 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής

Ο Δήμαρχος Κρωπίας δίνει αποκλειστική συνέντευξη στην «φωνή» και 
μιλάει για το πώς στηρίχθηκε η τοπική κοινωνία μέσα στην πανδημία, 

όλα τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και δρομολογούνται για το Δήμο 
,καθώς και όσα αφορούν την αντιπολίτευση, το νέο εκλογικό νόμο και 

τις αντιδράσεις για την δημιουργία των αναπτυξιακών εταιριών.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

Δημητριος Κιούςης
δήμαρχος κρωπίας

«Πάγια θέση μας ως δημοτική αρχή ήταν 
 η επανασύσταση αναπτυξιακών εταιριών»

Κ. Δήμαρχε, πώς βρίσκει το Δήμο Κρωπίας 
η επόμενη μέρα μετά την πανδημία και το 
lockdown; Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνα-
τε για να στηρίξετε την τοπική κοινωνία;

Κα Άρτεμις Γκούρλια, είμαστε ακόμη σε μετά-
βαση με προσεκτικά βήματα και με μέσα ελέγ-
χου της διασποράς του φονικού ιού με εμβόλια, 
self test, συνέχιση τήρησης μέτρων κοινωνικής 
απόστασης, μάσκα προστασίας κ.α. Είμαστε 
στην αρχή μιας νέας περιόδου αντιμετώπισης 
της πανδημίας που επιτάσσει άνοιγμα δρα-
στηριοτήτων με έλεγχο. Εμείς, ακολουθήσαμε 
την έκτακτη κείμενη νομοθεσία κατά του covid 
όπως όλοι οι ΟΤΑ, με μέτρα απαλλαγών, από δη-
μοτικά τέλη,σε επιχειρήσεις υπό αναστολή, από 
τροφεία κ.α.

Η απόφασή μας για 10% νέα μείωση δημοτι-
κών τελών στο οικιακό τιμολόγιο (σ.σ 20% σύ-
νολο από το 2018 έως σήμερα είναι η μείωση 
- 10% στο επαγγελματικό τιμολόγιο -και σε ισχύ 
οι βασικές μειώσεις σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες) συμπληρώνει μια πρώτη πολιτική προ-
στασίας της τοπικής μας κοινωνίας. Στηρίξαμε 
και στηρίζουμε τον Εμπορικό –Επαγγελματικό 
μας σύλλογο με δράσεις κοινές καθώς και με 
το ΕΕΑθηνών προσφάτως. Λάβαμε επίσης, μέ-
τρα απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια, σχολεία, 
κοινωνικές δομές, κοινόχρηστους χώρους. Το 
σημαντικότερο είναι ότι άμεσα συντονίσαμε 
και ενοποιήσαμε υπηρεσίες, υπαλλήλους, αι-
ρετούς, εθελοντές και δωρητές/χορηγούς, την 
Κοινωφελή

Επιχείρησή του και το πρόγραμμα Βοήθεια στο 
Σπίτι, τα Δημοτικά-Κοινωνικά Ιατρεία, με κέ-
ντρο, την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας. 
Προσφέραμε και συνεχίζουμε να προσφέρουμε 
υπηρεσίες σε πολίτες μας που έχουν πρόβλη-
μα. Ακόμα και μετακινήσεις ανθρώπων που δεν 
μπορούν μόνοι τους να μεταβούν για εμβόλιο 
κατά του ιού πραγματοποιούμε. Σταθήκαμε στο 
πλευρό του Κέντρου Υγείας Κορωπίου, βοηθή-
σαμε στην εύρυθμη λειτουργία του, αιτηθήκαμε 
στον ΕΟΔΥ για οργάνωση δράσεων γρήγορων 
τεστ ανίχνευσης του ιού και με την Περιφέρεια 
Αττικής που έχει συμβάλλει αποφασιστικά με 
προσωπική μέριμνα του Περιφερειάρχη κ.Γιώρ-
γου Πατούλη. Επιπλέον, μια νέα δομή πρόληψης 
της υγείας προετοιμάζουμε το τελευταίο διάστη-
μα, το λεγόμενο ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με 
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. 
Σκοπός μας να δημιουργήσουμε τις βάσεις για 
μια κρατική πολιτική εφαρμογής οργανωμένων 
υπηρεσιών πρόληψης σε βασικά νοσήματα που 
κυριολεκτικά ευθύνονται για τους περισσότε-
ρους θανάτους. Το μεγάλο πρόβλημα για όλες 
τις κοινωνικές δομές των ΟΤΑ είναι πάντα το 
προσωπικό, το εξειδικευμένο προσωπικό, η 
δραματική έλλειψή του!

Ποια είναι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 
για το Δήμο σας και μέχρι πότε αναμένεται να 
υλοποιηθούν;

Εμείς πήραμε εντολή από τους πολίτες μας το 
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2010, το 2014 και το 2019 για να γίνουν μεγάλα 
και μικρά έργα βασικής υποδομής, που έπρεπε 
να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες.

Με σειρά προτεραιότητας και μέσα σε πολύ δύ-
σκολες συνθήκες από την αρχή της θητείας μας 
(10 χρόνια μνημόνια και πλέον 1 χρόνο πανδη-
μίας!) κατορθώσαμε να ολοκληρώθηκαν κομ-
βικά έργα υποδομής, αποχέτευσης ακαθάρτων 
πόλεως Κορωπίου, ύδρευσης σε όλες τις πολε-
οδομικές ενότητες Αγίας Μαρίνας, αντιπλημμυ-
ρικά πόλεως Κορωπίου προσφάτως, ο κυκλο-
φοριακός κόμβος βόρειας πύλης πόλεως πριν 
δύο μήνες, το μεγάλο σχολικό συγκρότημα στο 
Κίτσι 2014-2016, οι δύο νέες πρότυπες μεγά-
λες παιδικές χαρές προσφάτως, αναβαθμίσεις 
αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργία νέων 
γηπεδικών χώρων ανάπτυξης αθλημάτων στο 
Γ.Σ Παπασιδέρης, το νέο πολιτιστικό κτίριο στο 
κέντρο της πόλης κ.α. Ολοκληρώθηκε επίσης, 
το μεγάλο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου 
οχημάτων με 15 καινούργια οχήματα σε όλες 
τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δημιουργήσαμε 1 
προσωρινό βασικό πράσινο σημείο και 9 γωνίες 
ανακύκλωσης στο νότιο τμήμα του Δήμου μας. 
Εισήχθη ο καφέ κάδος συλλογής βιοαποβλή-
των και πάει αρκετά καλά παρά την πανδημία. 
Εξελίσσονται επίσης μικρά και μεγάλα έργα. 
Στην Αγία Μαρίνα η διευθέτηση του ρέματος 
Ξερέα. Ένα πολύ σύνθετο αντιπλημμυρικό έργο, 
με απαλλοτριώσεις, με δημιουργία γεφυρών 
για επικοινωνία πεζών και αυτοκινήτων και με 
τεχνικές συγκράτησης νερού, εδάφους κα. 
Σχεδόν τελειώνει, η ανάπλαση της πλατείας Δη-
μητρίου Λάμπρου και αναβαθμίζεται η παιδική 
χαρά. Εξελίσσεται τώρα η ανάπλαση της πλ.9 
ης Οκτωβρίου 1944. Εξελίσσεται η αγροτική 
οδοποιία στον Κοκκιναρά και ολοκληρώνεται 
σε μήκος 4 χλμ.. Εξελίσσονται, οι διαδικασίες 
εφαρμογής της μονοδρόμησης, τμήματος της 
κεντρικής λεωφόρου στο πλαίσιο της μεγάλης 
εμβληματικής ανάπλασης που ως μελέτη κατα-
θέσαμε προσφάτως στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» για χρηματοδότηση συνολικού προ-
ϋπολογισμού κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ. 
Επίσης, θα σταθώ σε ορισμένα έργα που έχουν 
προγραμματιστεί να ξεκινήσουν άμεσα. Ξεχωρί-
ζω, την μεγάλη εργολαβία των 4.500 χιλιάδων 
τοπικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων, 
τα νέα μεγάλα έργα ύδρευσης, σε εκτός σχε-
δίου περιοχές και στην περιοχή του οικισμού 
Καρελάς, την κατασκευή του ιδιόκτητου 5ου δη-
μοτικού σχολείου Κορωπίου από την ΚΤΥΠ Α.Ε, 
τις κατασκευές των δύο νέων κτιρίων της επέ-
κτασης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου 
με τον ανάλογο τεχνικό εξοπλισμό. Η διαδικασία 
ολοκλήρωσης έργων και πολιτικών στη τοπική 
αυτοδιοίκηση, όπως γνωρίζετε, είναι μια δυνα-
μική διαδικασία με πλήθος αστάθμητων παρα-
γόντων. Συνεχώς πιέζουμε τόσο για την καλή 
εκτέλεση των έργων σύμφωνα με τους κανόνες 
της επιστήμης και της τεχνικής όσο και για την 
γρήγορη παράδοσή τους προς χρήση.

Πώς κρίνετε τον νέο εκλογικό νόμο που θα 

τεθεί υπό ψήφιση μετά το Πάσχα από την ελ-
ληνική Βουλή;

Όπως έχω υποστηρίξει πολλές φορές, δεν μας 
ενδιαφέρει και πάρα πολύ η εκλογική νομοθε-
σία. Οι όροι εκλογής μας ήταν πάντοτε δυναμι-
κοί ως προς την εκάστοτε συγκυρία.

Οι εκλογικές μας επιδόσεις εξέφρασαν απολύ-
τως και αντιπροσωπευτικά τους πολίτες- έδω-
σαν πολύ υψηλά ποσοστά και σε ψήφους- προ-
σπερνώντας κάθε εμπόδιο ή ιδιαίτερους όρους 
κάθε εκλογικού νόμου. Εμείς ως παράταξη της 
κοινωνίας του Κορωπίου ασχοληθήκαμε περισ-
σότερο με το περιεχόμενο των πολιτικών μας, 
με τα διαχρονικά ζητήματα επίλυσης της κα-
τασκευής των βασικών υποδομών του Δήμου 
εναρμονιζόμενοι με τις ανάγκες της μεγάλης 
πλειοψηφίας των δημοτών μας. Με τις ισχυ-
ρές πλειοψηφίες που λάβαμε το 2010, 68%, το 
2014, 76% και το 2019, 71% δόθηκαν από την 
κοινωνία μας απαντήσεις στο κρατικό- κομματι-
κό και κυβερνητικό σύστημα ότι εδώ αποφασί-
ζουν οι πολίτες και όχι τα εκλογικά συστήματα. 
Οι ηγεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών από την 
παρούσα κυβέρνηση επιδίωξαν και επιδιώκουν 
μια υγιή κανονικότητα στην πολιτική λειτουργία 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προσπάθησαν για 
μια άμεση μεγάλη μεταρρύθμιση στο επίπεδο 
των αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ των επιπέ-
δων κρατικής διοίκησης, Α΄ και Β΄ βαθμού Τ.Α. 
Αναβλήθηκε προς το παρόν λόγω πανδημίας και 
των συνεπειών της αλλά πιστεύω ότι θα επανέλ-
θει. Τα απαιτούμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί και το 
χρειάζεται ο θεσμός μας. Σκοπός μας είναι μια 
Ελλάδα με ισχυρούς πολιτικούς θεσμούς ώστε 
να εκπληρωθούν στο έπακρο τα βασικά Συνταγ-
ματικά Δικαιώματα των πολιτών μας.

Έχετε κάνει λόγο για κριτική του «καναπέ» 
από την Αντιπολίτευση στο Δήμο σας; Γιατί, 
κατά τη γνώμη σας, δεν ασκείται γόνιμη αντι-
πολίτευση;

Η κριτική ποτέ δεν μας ενόχλησε. Ακόμα και 
η κακόπιστη. Όμως αυτή την περίοδο ορισμέ-
νες παρατάξεις και ορισμένα πρόσωπα εκμε-
ταλλεύονται τα μέτρα κατά της πανδημίας και 
προσπαθούν «από την ασφάλεια του καναπέ»… 
θα προσέθετα και «του πληκτρολογίου» να δι-
ασπείρουν φοβικές ειδήσεις, ευφάνταστα κακά 
σενάρια για έργα και πολιτικές που εξελίσσο-
νται. Ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
προσπαθούν να επηρεάσουν τμήματα πολιτών 
με κακόβουλες πολιτικές κριτικές, με φήμες και 
ανάπτυξη φοβικών και αντιθεσμικών συμπε-
ριφορών. Γόνιμη αντιπολίτευση ασκείται όταν 
υπάρχουν και ανάλογες σοβαρές πολιτικές θέ-
σεις, ανάλογη πολιτική και αυτοδιοικητική παι-
δεία όσων ηγούνται.

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η σύσταση της νέας 
Αναπτυξιακής Εταιρίας, στην οποία ο Δήμος 
σας θα είναι μέλος (μαζί με τους Δήμους Παι-
ανίας, Σπάτων-Αρτέμιδας και Μαρκοπούλου).
Τι έχετε να πείτε για τις αντιδράσεις των εργα-

ζομένων της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την λειτουργία των 
Αναπτυξιακών Οργανισμών;

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω ότι η πάγια θέση μας, 
ως Δημοτική Αρχή, όταν αναλάβαμε τη διοίκη-
ση το 2011, ήταν η επανασύσταση αναπτυξια-
κών εταιριών ή συνδέσμων Δήμων σε υγιείς 
και στέρεες βάσεις. Στο Δήμο μας, δυστυχώς, 
παραλάβαμε στην αρχή των μνημονίων και του 
προγράμματος «Καλλικράτης» μια Κοινωφελής 
Επιχείρηση αντί μιας αναπτυξιακής (ή ανώνυ-
μης) που υπήρχε (σ.σ ΔΕΑΚΕ ήταν η προηγού-
μενη ονομασία της). Ξέρουμε από πρώτο χέρι τις 
δυσκολίες που μας δημιούργησε στο έργο μας. 
Γι΄αυτό θα απαντήσω ευθέως ότι η νέα Αναπτυ-
ξιακή εταιρία δεν επιχειρεί να υποκαταστήσει ή 
αντικαταστήσει ανταποδοτικές υπηρεσίες που 
παρέχουμε ως Δήμοι στους πολίτες μας.

Με λίγα λόγια δεν θα μπορούσαμε ποτέ ως Δή-
μοι να στραφούμε εναντίον των εργαζομένων 
μας που αγωνιστήκαμε για να προσληφθούν 
(σ.σ στα Δικαστήρια, ο Δήμος Κρωπίας βοήθησε 
όσα αιτήματα ήταν δίκαια και τα Δικαστήρια δι-
καίωσαν και δικαιώνουν αιτήσεις εργαζομένων 
για παραμονή στην εργασία τους) να παραμεί-
νουν εν μέσω μνημονίων στην εργασία τους και 
όχι, τότε, να παραδοθούν σε ιδιώτες. Οι ανακοι-
νώσεις των συνδικαλιστικών οργάνων εργαζο-
μένων εκφράζουν περισσότερο φόβους για το 
μέλλον. Ως δηλαδή πρόληψη σε πολιτικές που 
διευκολύνουν μια τέτοια εξέλιξη. Κατά τη γνώ-
μη μου είναι αβάσιμοι οι φόβοι σύμφωνα και με 
την σημερινή συγκυρία αλλά τις κυβερνητικές 
πράξεις.

Ποια είναι η ευχή που θέλετε να δώσετε, τόσο 
στους δημότες σας, αλλά και στους αναγνώ-
στες μας για τις άγιες ημέρες του Πάσχα που 
έρχονται;

Το Ορθόδοξο Πάσχα είναι μια ευλογία για όλο 
τον κόσμο θα τολμούσα να πω. Προσφέρει ένα 
καλύτερο πνευματικό περιβάλλον ηρεμίας και 
αυτοαξιολόγησης των πράξεών μας.

Θα έλεγα ότι δημιουργεί περιβάλλον αισιοδοξί-
ας για τα παιδιά και τους μεγάλους. Οφείλουμε 
γι’ αυτό να διαφυλάξουμε τα έθιμα και τις πα-
ραδόσεις μας έστω υπό εφαρμογή μέτρων προ-
σαρμοσμένων στην επιδημιολογική κατάσταση 
της χώρας μας. Πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν 
πληγεί από τον ιό, πολλές οικογένειες έχουν θύ-
ματα.

Συμπάσχουμε μαζί τους. Γι΄ αυτό καλώ αναγνώ-
στες και δημότες να συμπεριφερθούν με λογική 
και σεβασμό στους νεκρούς και πάσχοντες τη-
ρώντας τα μέτρα προστασίας και αυτοπροστα-
σίας που ισχύουν. Η καλύτερη ευχή μου είναι 
να σταματήσει ο καλπασμός του ιού και η πο-
ρεία του Κυρίου προς την Ανάστασή του, να μας 
κάνει καλύτερους, ώστε να γίνει το θαύμα που 
περιμένουμε στις ζωές μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.



Λεωφ. Γ. Γρέγου, Πόρτο Ράφτη • τ 22990 71687

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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η σημασία του Πάσχα 
για τη ψυχοσύνθεση μας
Ταμάρα Λεϊζεροβιτς 
Συνθετική Ψυχοθεραπεία -Ψυχομετρία - Συμβουλευτική εφήβων - Επαγγελματικός προσανατολισμός

Μαζί με την Άνοιξη κατέφθασε και το πολυ-
αναμενόμενο Πάσχα, η μεγάλη γιορτή του 

Χριστιανισμού. Σχεδόν όλοι μας έχουμε το προ-
σωπικό μας τρόπο προετοιμασίας αυτών των 
ημερών που επαναλαμβάνουμε σεβαστικά κάθε 
χρόνο. Ξυπνάνε αναμνήσεις που κάθε γενιά 
έπλεξε με περισσή φροντίδα και κληροδότησε 
στους νεότερους, αναβιώνοντας τα ήθη και τα 
έθιμα μας. Οι αναμνήσεις του καθενός μας τόσο 
μοναδικές και ξεχωριστές όσο και οι εμπειρίες 
μας. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε 
στις νέες covid συνθήκες εορτασμών, φέτος για 
άλλη μια χρονιά θα γιορτάσουμε με τη συνοδεία 
μέτρων για τη διαφύλαξη της υγείας μας. 

Για δεύτερη χρονιά λοιπόν το Πάσχα θα γίνει σε 
συγκεκριμένα πλαίσια, γεγονός όμως που δεν 
μας εμποδίζει να επαναλάβουμε τις εορταστι-
κές τελετουργίες προσαρμοσμένες στις δεδο-
μένες συνθήκες. Οπωσδήποτε με το πέρας της 
πανδημίας θα επιστρέψουμε στα γνώριμα μας 
ήθη και έθιμα σε όλο τους το μεγαλείο, ωστόσο 
μέχρι τότε θα ήταν ορθό να δώσουμε την αξία 
που αρμόζει στο τώρα. Απαξιώνοντας το παρόν, 
νοσταλγώντας το παρελθόν και στοχεύοντας 
μόνο στο μέλλον χάνεις «τη πολύτιμη ζωή στο 
τώρα σου». Η κούραση μας από τη πανδημία 
φαίνεται ξεκάθαρα σε όλες τις εκφάνσεις της 
καθημερινότητας μας. Σύμφωνα με τη Ruchita 

Chandrashekar, συμπεριφορική ερευνήτρια 
υγείας και ψυχολόγος, «είναι μια περίπτω-
ση burnout, το μυαλό σου λέει ότι δεν αντέχει 
άλλο». Η διαρκής ροή δυσάρεστων ειδήσεων 
δίνει την αίσθηση ότι κάθε μέρα είναι χειρότερη 
από τη περασμένη, σε σημείο που έχουμε τέτοιο 
κορεσμό συναισθημάτων που παύουμε να νιώ-
θουμε. 

Σε αυτή τη περίοδο της ζωής μας που ο καθένας 
έχει βιώσει τη ψυχική εξάντληση, την απογοή-
τευση, τη ματαίωση, το συναίσθημα του άδειου 
καθώς δεν ζούμε όπως επιθυμούμε υπάρχει μια 
αθάνατη ελπίδα. Γνωρίζουμε βαθιά μέσα μας 
ότι αυτό δεν είναι το τέλος και ότι ο παροδικός 
κοινωνικός περιορισμός δεν είναι το βασικό 
νόημα της ζωής μας. Αυτό που θα δώσει νόημα 
στη ζωή μας είναι η ανακάλυψη του πραγματι-
κού εαυτού μας, εκείνου που μας συντροφεύει 
όταν μένουμε μόνοι. Τι γίνεται τότε; Πως σου μι-
λάς; Είσαι ευγενικός; Θυμήσου να ακούσεις τις 
σκέψεις σου για εσένα, ένα σημείο που δεν στε-
κόμαστε συχνά καθώς είμαστε απορροφημένοι 
από τις στιγμές της καθημερινότητας. Απορρο-
φημένοι από τα γεγονότα που μας προβάλουν 
στις οθόνες δεν βρίσκουμε χρόνο να επεξεργα-
στούμε το μέσα μας. 

Η περίοδος του Πάσχα μπορεί για τον καθένα 
ξεχωριστά να αποτελέσει την ανάσταση του, 

μια πραγματική πρόκληση για την ύπαρξη μας. 
Αυτές τις Χριστιανικές μέρες μπορείς να ακο-
λουθήσεις κάποια ουσιαστικά βήματα όπως το 
να συμμετάσχεις ενεργά στα στάδια του θανά-
του, να αποχωριστείς δηλαδή τις όποιες βλα-
βερές πτυχές του εαυτού, να προχωρήσεις στη 
σταύρωση αυτών ώστε μετά να βιώσεις την 
Ανάσταση. Λόγος γίνεται για την ανάσταση του 
πραγματικού σου εαυτού, ζήσε. Κάθε φορά που 
νιώθεις ότι «πεθαίνεις» στη πραγματική ζωή, 
προσπάθησε να βρεις την αγάπη και τη δύναμη 
να επιστρέψεις. Η διαδικασία της «σταύρωσης» 
είναι χρονοβόρα και δυσάρεστη αλλά οπωσδή-
ποτε απαραίτητη για να ζήσεις ολοκληρωμένος, 
όσο το δυνατόν πιο αρμονικά με τον εαυτό σου 
αλλά και με το σημαντικό, επιλεγμένο περίγυρο 
σου. Αυτές τις Μεγάλες Ημέρες πέραν της επα-
νάληψης των Χριστιανικών εθίμων φρόντισε να 
αποτελέσουν και κορυφαίες προσωπικές πνευ-
ματικές στιγμές.

Ήρθε η Μεγάλη Εβδομάδα 

Ο στολισμός του Επιτάφιου, με τις περίφημες 
λαμπάδες, τα εορταστικά πυροτεχνήματα, με 
τις καμπάνες που χτυπούν χαρμόσυνα, με το 
βάψιμο των κόκκινων αβγών και τον μυρω-
δάτο οβελία! Η ανάσταση του Χριστού που 
συμβαδίζει με την ανάσταση της φύσης και το 
συμβολισμό της ζωής.

ΥΓΕΙΑ



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

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

efruit.gr
Φρεσκάδα σε ένα κλικ

Τηλ. 210 621 8291

Λεωφόρος Μαραθώνος & 
Ελληνικού Στρατού 2 

145 69, Άνοιξη

Καλό
Πάσχα!
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Υλικά
• Το ίδιο φύλλο με την κοτόπιτα  
 ή αν πάρουμε έτοιμο ένα χωριάτικο φύλλο.
• 1 λίτρο γάλα  • 250 γρ γιαούρτι
• 120 γρ αλεύρι κίτρινο  • 4 αυγά
• 2 λεμόνια χυμό και ξύσμα
• 1 στικ βανίλιας  • 300 γρ ζάχαρη
• Φιλέ αμύγδαλο

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα, τη ζάχα-
ρη, το αλεύρι και την βανίλια και ανακατεύουμε 
συνέχεια μέχρι να πήξει. Κατεβάζουμε από την 
φωτιά και ρίχνουμε το γιαούρτι, τον χυμό λεμόνι 
και το ξύσμα και ανακατεύουμε. Αφού κρυώσει 
λίγο ρίχνουμε τα αυγά. Ανοίγουμε 3 φύλλα και 
τα τοποθετούμε στο ταψί. Τα λαδώνουμε ενδι-
άμεσα. Στην συνέχεια ρίχνουμε την κρέμα και 
καλύπτουμε όλη την επιφάνεια. Πασπαλίζουμε 
με τα αμύγδαλα και ψήνουμε στους 160 για πε-
ρίπου 1 ώρα.

το τραπέζι της λαμπρής
Μπορεί το φετινό Πάσχα να το γιορτάσουμε εντός των τειχών, σε αυλές, ταράτσες και μπαλκόνια με  

μέχρι δύο οικογένειες στο τραπέζι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γιορταστεί χωρίς τα απαραίτητα 
εδέσματα που θα τρελάνουν τον ουρανίσκο μας. Σας κάνουμε λοιπόν το τραπέζι... 

δια χειρός Γιώργου τσουκαλά, σεφ και ιδιοκτήτη του Lemonia All. Day Restaurant Bar.

Για το φύλλο
• 700γρ σκληρό αλεύρι

• 300γρ χωριάτικο κίτρινο αλεύρι

• 100γρ ελαιόλαδο

• 20 γρ αλάτι

• 500-550 γρ νερό σε θερμοκρασία δωματίου

Εκτέλεση

Ρίχνουμε σε μια μπασίνα το αλεύρι ,το ελαιόλα-
δο και το αλάτι. Και το ανακατεύουμε καλά μέχρι 
να ενσωματωθούν. Στην συνέχεια ρίχνουμε σιγά 
σιγά το νερό μέχρι να γίνει ένα μαλακό ζυμάρι. 
Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο προς χρήση.

Για την γέμιση

• 1 ολόκληρο κοτόπουλο βρασμένο  

 και ξεκοκαλισμένο

• 500γρ ζωμός κοτόπουλο που βράσαμε

• 130 γρ bacon

• 100γρ σιμιγδάλι ψιλό

• 600γρ ξερά κρεμμύδια

• 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμύδια

• Μισό ματσάκι άνηθος

• Μισό ματσάκι μαϊντανός

• 4 αυγά

• 250 γρ φέτα

• 20 γρ μυζήθρα

• 250 γρ γραβιέρα

• Αλάτι, πιπέρι

• Σουσάμι

Εκτέλεση

Βράζουμε το κοτόπουλο, το ξεκοκαλίζουμε και 
με τον ζωμό και το σιμιγδάλι φτιάχνουμε την 
κρέμα. Κόβουμε τα θερά κρεμμύδια σε φέτες 
και τα μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά.

Όταν ετοιμαστούν τα κρεμμύδια τα αφήνουμε να 
κρυώσουν και ρίχνουμε όλα τα υλικά μας σε μια 
μπασίνα και ανακατεύουμε. Κόβουμε το ζυμάρι 
σε 5 μπάλες. Ανοίγουμε λεπτά φύλλα, στρώνου-
με δυο κάτω. Προσέχουμε ανάμεσα στα φύλλα 
να ρίξουμε λάδι. Ρίχνουμε την γέμιση και σκεπά-
ζουμε με τα υπόλοιπα. Λαδώνουμε καλά, ραντί-
ζουμε με νερό και ρίχνουμε το σουσάμι. Ψήνου-
με στους 170 για μία ώρα περίπου

Παραδοσιακή κοτόπιτα

Για το αρνί
• 8 τμχ κότσι από αρνί
• 2 μεγάλα καρότα καθαρισμένα 
 και κομμένα σε φέτες
• 2 λευκά κρεμμύδια κομμένα σε φέτες
• 2 τμχ σέλερι κομμένο σε φέτες
• 3 σκελίδες σκόρδο

Αργομαγειρεμένο 
κότσι από αρνί 
με πατάτες λεμονάτες

• 4 κλωνάρια από φρέσκο θυμάρι
• 2 φύλλα δάφνης
• 2 κ.σ πελτέ ντομάτας
• 3 ντομάτες τριμμένες
• 700 γρ κόκκινο κρασί
• 300 γρ κρασί Πόρτο
• Αλάτι, πιπέρι, γλυκιά πάπρικα  
 και λίγη κανέλλα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200. Αλα-
τοπιπερώνουμε το κότσι και τα σοτάρουμε σε 
δυνατή φωτιά μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώ-
μα. Στην συνέχεια τα τοποθετούμε σε ένα βαθύ 
ταψί. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε τα κρεμμύδια, 
τα καρότα, το σέλερι, το σκόρδο, το θυμάρι και 
την δάφνη. Το μαγειρεύουμε για περίπου 10 λε-
πτά. Στην συνέχεια προσθέτουμε τις τριμμένες 
ντομάτες, τον πελτέ, το Πόρτο, το κόκκινο κρασί 
και τα μπαχαρικά. Το φέρνουμε σε βρασμό και 
το ρίχνουμε και αυτό μέσα στο ταψί. Συμπληρώ-
νουμε νερό μέχρι να καλύψουμε το κότσι. Σκε-

πάζουμε το ταψί και μαγειρεύουμε για 2 ώρες.

Για τις πατάτες
• 5 μεγάλες πατάτες

• Ελαιόλαδο

• 10 γρ Ξερή ρίγανη

• 15 γρ θυμάρι

• Αλάτι, πιπέρι

• 200 γρ χυμό λεμόνι

• Λάδι για τηγάνισμα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220. Ανα-
κατεύουμε όλα τα υλικά μαζί και τα τοποθετού-
με στο ταψί μαζί με λίγο νερό. Ψήνουμε για 40 
λεπτά και βγάζουμε τις πατάτες από το ταψί. 
Σημαντικό να έχουν εξατμιστεί τα υγρά. Σε μια 
κατσαρόλα έχουμε λάδι για τηγάνισμα στους 
180.Τηγανίζουμε τις πατάτες που έχουμε βγάλει 
από τον φούρνο για δυο λεπτά περίπου. Μέχρι 
να πάρουν ένα χρυσαφί χρώμα. Στο σερβίρισμα 
προσθέτουμε και άλλο λεμόνι.

Λεμονόπιτα

ΣΥΝΤΑΓΕΣ



Πες...

Κούφαλης
Αλεύρι...

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

που μπορεί και κάνει την διαφορά!

Στο “ΠΕΣ ΑΛΕΎΡΙ ΚΟΥφΑΛΗΣ” 
 μπορείς να βρεις τα πάντα... 

Για τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι και τις μεγαλύτερες! 

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

και καταλήγεις στις γλυκές απολαύσεις του... 

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

                                 Θα μας βρείτε και στο
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Καλή
Ανάσταση!



ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

  δ. ΠοΥραΪμΗ 17, αχαρναί

  210 2444366     211 0123673     logistikakofos@gmail.com

Δημήτρης Γ. Κωφός
6936 050 484
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οικονομικό στρες
Ευαγγελία Γκέγκα 
Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια - Κοινωνική Λειτουργός BSc - Ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Πρώτα η οικονομική κρί-
ση, τώρα η πανδημία και 

ύστερα οι συνέπειες της πανδημίας στην οικο-
νομική μας ζωή. Αναμφισβήτητα όλοι οι κλάδοι 
έχουν επηρεαστεί άλλοι περισσότερο, άλλοι λι-
γότεροι, όλοι όμως βιώνουμε τις ίδιες ανασφά-
λειες και κάνουμε τις ίδιες σκέψεις όσον αφορά 
την πορεία των οικονομικών μας. Όταν η σκέψη 
μας περιστρέφεται γύρω από λογαριασμούς,έ-
ξοδα, μειώσεις μισθών, πιθανή απώλεια δου-
λειάς, ανεργία προκύπτει το οικονομικό στρες 
το οποίο μπορεί να περιγραφεί ως ένα αρνητικό 
συναίσθημα που μας κατακλύζει και έχει συνέ-
πειες τόσο στην σωματική όσο και στην ψυχική 
μας υγεία. 

Οι συνέπειες αυτές μπορεί να είναι αυπνίες ή 
άλλες διαταραχές του ύπνου, κρίσεις πανικού, 
καρδιακά νοσήματα, αύξηση ή απώλεια βάρους, 
ευερεθιστότητα ή ξεσπάσματα θυμού, κατάθλι-
ψη, πονοκέφαλοι, κατανάλωση αλκοόλ ή ουσι-
ών, ψυχοσωματικά συμπτώματα. Το οικονομικό 
στρες επίσης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις 
κοινωνικές και ερωτικές μας σχέσεις και βαθμι-
αία να οδηγηθούμε σε κοινωνική απομόνωση. 

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε  
το οικονομικό στρες;

Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές πεποιθήσεις οι 
οποίες μας βοήθουν. Πρώτον, να μην συγκρί-
νουμε τον εαυτό μας με τους άλλους και την 
οικονομική κατάσταση αυτών. Τα χρήματα σί-
γουρα διευκολύνουν πολύ τη ζωή μας αλλά η 

οικονομική μας κατάσταση δεν συνδέεται με την 
αξία μας σαν άτομα ούτε μας κάνει καλύτερους 
ή χειρότερους από κάποιον άλλον. Δεύτερον, η 
ευτυχία, η συναισθηματική μας πληρότητα και η 
εσωτερική ικανοποίηση δεν θα έρθει μέσα από 
ένα ακριβότερο αμάξι ή ένα μεγαλύτερο σπίτι 
αλλά μέσα από την ποιότητα των διαπροσωπι-
κών μας σχέσεων. 

Πρακτικές συμβουλές 

Δημιουργήστε ένα προυπολογισμό. Ίσως να 
σκέφτεστε ότι αυτή η διαδικασία θα σας προ-
σθέσει επιπλέον στρες αλλά είναι ο καλύτερος 
τρόπος να έχετε υπό έλεγχο τα οικονομικά σας 
και να ξέρετε πόσα χρήματα σας επιτρέπετε 
να ξοδεύετε. Μειώστε όσο μπορείτε τα πάγια 
έξοδα, αξιολογείστε τις αγορές σας (πριν από 
κάθε αγορά σας αναρωτηθείτε για ποιο λόγο 
αγοράζετε και αν πραγματικά χρειάζεστε αυτό 
το οποίο αγοράζετε), θέστε προτεραιότητες και 
προγραμματίστε μακροπρόθεσμα, τέλος γίνετε 
προνοητικοί μέσω της αποταμίευσης.

Αποταμίευση. Έστω και λίγα ευρώ την ημέρα 
είναι μια σημαντική αποταμίευση. Έχοντας στο 
νου μας ότι υπάρχει ένα διαθέσιμο ποσό έστω 
και μικρό για μια έκτακτη ανάγκη νιώθουμε πε-
ρισσότερο ασφαλείς και βοηθάει σημαντικά την 
αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία μας. 

Η εφαρμογή των δύο αυτών διαδικασιών θα εί-
ναι δύσκολη τους πρώτους μήνες, θα χρειαστεί 
να παραμείνουμε αφοσιωμένοι σε αυτές ώστε 
να επιτύχουν. 

Αν το οικονομικό στρες, η εργασία μας και οι 
απολαβές μας από αυτή επηρεάζει πάρα πολύ 
τη ζωή μας είναι σημαντικό να κάνουμε τις εξής 
ερωτήσεις και να σκεφτούμε πιο σοβαρά τους 
στόχους μας, δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι 
με τη δουλειά μας; ποια αμοιβή θα κάλυπτε τις 
ανάγκες μας; ποιες είναι οι επιθυμίες μας και αν 
αυτές είναι ρεαλιστικές σύμφωνα με τα έσοδα 
μας; ποιο είναι το επίπεδο ζωής που θα μας ικα-
νοποιούσε;

Ας σκεφτούμε τη σχέση μας με την εργασία στην 
οποία βρισκόμαστε. Αν μας αρέσει αυτο που κά-
νουμε, είμαστε περισσότερο παραγωγικοί και 
αυτό μας αποφέρει περισσότερα χρήματα. Επί-
σης ας αναλογιστούμε τη σχέση μας με το χρή-
μα, ποιες είναι οι πεποιθήσεις που έχουμε για 
τα χρήματα και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τη 
ζωή μας παραδείγματος χάρη αν βγάζω όλο και 
περισσότερα χρήματα νιώθω πιο ικανός; κατά 
πόσο συνδέω την αξία μου και την ευτυχία με 
τα χρήματα; 

Το χρήμα ως έννοια επηρεάζει πολύ τη ζωή μας.
Τα χρειάζομαστε πρακτικά για να καλύπτουμε τα 
έξοδα μας αλλά έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθ-
μό με την ατομική και κοινωνική μας καταξίωση. 
Είναι δική μας επιλογή πόσο και με ποιον τρόπο 
θα το αφήσουμε να επηρεάσει τη ζωή μας και 
την ψυχολογία μας.

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!

ΥΓΕΙΑ
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Η Ανδριάνα Θεοδωροπούλου, έκανε όλη την Παιανία περήφανη πριν λίγο καιρό 
καταφέρνοντας να έρθει 14η ανάμεσα σε 76 συμμετοχές στο Πρωτάθλημα 
Εφήβων νεανίδων στο Κάιρο. Η Άρτεμις Γκούρλια μίλησε με την 16χρονη 
αθλήτρια για την σημαντική της διάκριση, τον αθλητισμό στην διάρκεια της 
πανδημίας και τα όνειρά της για το μέλλον. 

ΑΝΔριΑΝΑ 
θΕοΔώροΠούλού

αθλήτρια ξιφασκίας
με τον αθλητισμό μαθαίνεις  

να διαχειρίζεσαι την νίκη και την ήττα

Ανδριάνα, αρχικά να σε συγχαρούμε για την 
επιτυχία σου στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Εφήβων νεανίδων στο Κάιρο. Πότε 
ξεκίνησες να ασχολείσαι με την ξιφασκία και 
γιατί διάλεξες το συγκεκριμένο άθλημα;

Με την ξιφασκία ξεκίνησα να ασχολούμαι στην 
έκτη δημοτικού, είχε ανοίξει ένας καινούριος 
σύλλογος στην περιοχή μου και μια φίλη μου 
μου πρότεινε να δοκιμάσω το συγκεκριμένο 
άθλημα .Εκείνη την μέρα μου είχαν κάνει πολύ 
μεγάλη εντύπωση τα σπαθιά ,οι μάσκες και οι 
στολές. Γενικότερα υπήρχε ένα πολύ ευχάριστο 
κλίμα και με είχε ενθουσιάσει το μυστήριο της 
Ξιφασκίας.

Πόσο άλλαξε η καθημερινότητά σου τον τε-
λευταίο χρόνο με την πανδημία; Πώς γινό-
ντουσαν οι προπονήσεις προκειμένου να προ-
ετοιμαστείς;

Η καθημερινότητα μου άλλαξε αρκετά εξαιτίας 
της πανδημίας. Σε όλα τα στάδια της πανδημί-
ας που μας επιτρέπανε να προπονηθούμε δεν 
σταμάτησα ούτε μια ημέρα. Στην αρχή κάναμε 
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom και 
βγαίναμε έξω και κάναμε φυσική κατάσταση. 
Όταν μας επέτρεψαν να προπονηθούμε με σπα-
θιά σε εξωτερικό χώρο, κάναμε έξω .Με απο-
κορύφωμα, για να προετοιμαστώ καλύτερα για 
το παγκόσμιο πρωτάθλημα αναγκαστήκαμε να 
φύγουμε για ένα μήνα στην Ουγγαρία ώστε να 
αντιμετωπίσω αθλητές υψηλού επιπέδου και να 
είμαι έτοιμη για τον μεγάλο αγώνα.

Είσαι, εκτός από νέα αθλήτρια και μαθήτρια 
Λυκείου. Πώς σκέφτεσαι το μέλλον σου, κα-
θώς σιγά σιγά πλησιάζει ο καιρός που θα δώ-
σεις Πανελλήνιες εξετάσεις;

Στο μέλλον σίγουρα θα συνεχίσω να ασχολού-
μαι με την ξιφασκία ,αλλά και ένας ακόμα στό-
χος μου είναι να περάσω Ψυχολογία στο Πανε-
πιστήμιο της Αθήνας.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που σε στηρίζουν 
στην προσπάθειά σου;

Σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα με στηρίζει η οι-
κογένεια μου οι οποίοι είναι δίπλα μου από την 
αρχή που ξεκίνησα ξιφασκία τόσο οικονομικά 
,όσο και ψυχολογικά. Επιπλέον, ο προπονητής 
μου Γιώργος Πασσάς ,ο όποιος εκτός από προ-
πονητής μου είναι και ένας άνθρωπος που με 
βοηθάει γενικότερα στην ζωή μου ,αλλά και ο 
Σύλλογος μου Αρίστων Παιανίας. Ο προπονητής 
μου Χρήστος Μαυροειδής ,ο οποίος φροντίζει 
την φυσική μου κατάσταση και τέλος οι φίλοι 
μου και οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μου 
σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στεί-
λεις σε όλα τα νέα παιδιά, ακόμα και τα μικρό-
τερα από σένα που θέλουν να ασχοληθούν με 
τον αθλητισμό;

Θα ήθελα να πω σε όλα τα παιδιά να ασχοληθούν 
με τον αθλητισμό γιατί εκτός από το ότι γυμνάζε-
σαι, μαθαίνεις να πειθαρχείς ,να βάζεις στόχους, 
αλλά και να διαχειρίζεσαι την νίκη και την ήττα 
που είναι πολύ σημαντικά εφόδια για το μέλλον, 
αλλά και την προσωπικότητα του παιδιού.

Σε ευχαριστώ πολύ.
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