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Μπήκαμε- αισίως- εδώ 
και περίπου ένα μήνα 

στο 2022. Εν έτη 2022 λοι-
πόν, ένα ακραίο καιρικό 
φαινόμενο, κατάφερε να 
«παραλύσει» τη χώρα. Θα 
πει κανείς πως η Ελλάδα 
δεν είναι συνηθισμένη σε 
τόσο ακραίες καιρικές συν-

θήκες… Αδιάφορο. Όχι μόνο για μένα, όχι μόνο 
για τους αναγνώστες μας, αλλά και για όλους 
τους πολίτες. Πολίτες που, πια, ακόμη κι αν δεν 
βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν 
εγκλωβισμένοι για πολλές ώρες στην Αττική 
οδό, ανάμεσα σε αυτούς που έμειναν μέρες 
χωρίς ρεύμα, είναι θυμωμένοι και απογοητευ-
μένοι. Ανεξάρτητα από το που ανήκουν πολιτικά 
και ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσουν, είτε για 
τις εθνικές εκλογές είτε για τις αυτοδιοικητικές.

Θα υπάρξει άραγε κάποιος που θα αναλάβει την 
ευθύνη ή θα αρκεστούμε σε μία παραίτηση ενός 
διευθύνοντος συμβούλου; Nαι, δεν είναι η πρώ-

τη φορά που μια φυσική καταστροφή ή ένα και-
ρικό φαινόμενο καταφέρνουν να βγάλουν στην 
επιφάνεια λανθασμένες διαχειρίσεις κρίσεων 
και να αποδυναμώσουν πολιτικά πρόσωπα.

 Ένα μπαλάκι ευθυνών που πετιέται εδώ και 
μέρες, σε τηλεοπτικά παράθυρα, ανάμεσα σε 
αυτοδιοίκηση και κεντρική εξουσία. Πόσο εν-
διαφέρει τον απλό πολίτη, ποιος είναι αρμόδιος 
για τους κεντρικούς δρόμους, για τα στενά ή για 
το ποιος θα ρίξει, τελικά, το αλάτι; Όταν το απο-
τέλεσμα είναι το απόλυτο μπάχαλο, τελικά ποιος 
φταίει; Μπορεί όλοι οι παραπάνω, αλλά το απο-
τέλεσμα είναι το ίδιο και αποδεικνύει κάθε φορά 
τις παθογένειες της Ελλάδας, της αυτοδιοίκη-
σης και τις αποτυχημένες επιλογές προσώπων 
εξουσίας.

Αναμφίβολα, υπήρξαν και εξαιρέσεις, κυρίως 
σε επίπεδο μεμονωμένων ενεργειών κάποιων 
δημάρχων. Αν, δυστυχώς όμως, ο κανόνας είναι 
η κατάθεση των όπλων, οι εξαιρέσεις θα είναι 
μια μικρή όαση μέσα στην έρημο. 

Η «Ελπίδα» έφυγε και άφησε πίσω της ένα πρω-
τοφανές μπάχαλο, ένα επικοινωνιακό παιχνίδι 
εντυπώσεων και φωτογραφιών, αποζημιώσεις, 
μία συγνώμη και μία πρόταση μομφής. 

Άφησε όμως και μια βαθιά απογοήτευση που 
θα χρειαστεί πολύς καιρός για να ξεχαστεί. Και 
επειδή, οι συνθήκες της εποχής μας το απαι-
τούν, πότε άραγε θα βρεθεί και ένα «εμβόλιο» 
για την απογοήτευση των πολιτών; Tότε ίσως να 
επανέλθει και η… ελπίδα...

Καλή χρονιά!

Υ.Γ. Η Φωνή εγκαινιάζει νέα στήλη για να βρί-
σκεται κοντά στους δημότες κάθε περιοχής 
της Ανατολικής Αττικής. Η στήλη ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ 
ΦΩΝΗ θα τυπωθεί για πρώτη φορά στο επόμενο 
τεύχος και καλούμε όσους θέλουν να μας στεί-
λουν ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να αναδεί-
ξουμε ή να λάβουμε απαντήσεις από τους αρμό-
διους φορείς. Μπορείτε να μας στέλνετε e-mail 
στο efoninews@gmail.com

Ένα εμβόλιο… για την απογοήτευση…  
από την «Ελπίδα» Της Άρτεμις Γκούρλια 

Δ/ντρια Έκδοσης

EDITORIAL



moaparis.gr
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Χαίρεται και καλή σας χρονιά και  μακριά από 
την Covid- 19. Και μιας και εγκαινιάζω στή-

λη, φίλοι μου, θα σας δώσω και συμβουλή. Το 
2022, η χρονιά που μας έκανε ποδαρικό πριν λί-
γες μέρες, με ρόδια ή χωρίς, θα είναι κομβικής 
σημασίας. Να το θυμάστε…

Σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση, μάλλον μπήκε 
με το αριστερό… αφού η «Ελπίδα» έφερε μαζί 
με το χιονιά και οξύτατες αντιδράσεις! Παρόλα 
αυτά, μερικοί γαλάζιοι βουλευτές και υποψήφιοι 
της περιοχής μας που έκαναν «Ανάσταση» μέσα 
στα Χριστούγεννα, αφού είδαν τον μίνι ανα-
σχηματισμό της Κυβέρνησης στα επιτελεία των 
υπουργείων, με γενικούς γραμματείς και προέ-
δρους να παραιτούνται για να πολιτευτούν στις 
επόμενες εθνικές εκλογές και ησύχασαν… Από 
όσα όμως ακούγονται όμως, έρχεται και υποψη-
φιότητα που δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι τώρα 
και συγκεκριμένα γυναικεία, με ιδιαίτερη θέση 
αυτή τη στιγμή στην Κυβέρνηση. Πόσοι τελικά 
θα είναι οι γαλάζιοι υποψήφιοι στην Ανατολική 
Αττική, αλλά και πόσοι θα καταφέρουν να απο-
κτήσουν την πολυπόθητη εκλόγιμη θέση;

Λέτε τελικά η κάλπη να στηθεί να στηθεί μέσα 
στο 2022; Κάτι μου λέει ότι με τις αμυγδαλιές 
της Άνοιξης, θα δούμε πολλά ακόμα εκλογικά 
νέα να «ανθίζουν»…

Και για να μην πιάνουμε μόνο τους γαλάζιους, 
πάμε και στους πράσινους. Ξέρεις, αυτούς που 
εξέλεξαν τον νέο Πρόεδρο, τον Νίκο μας! Να 
μου συγχωρέσετε το «μας», αλλά ο Νίκος λέει 
θα επαναφέρει τον Ήλιο του ΠΑΣΟΚ, και κάπως 
μας συγκίνησε. Είναι που είναι όλη η Ελλάδα 
στην καρδιά ΠΑΣΟΚ, αναγνώστη μου καλέ, λες 
μόλις γυρίσει ο Ήλιος, να γυρίσουν και οι ψηφο-
φόροι; Έτσι δείχνουν πάντως οι δημοσκοπήσεις 
και μένει να το δούμε στην κάλπη…

Tι ετοιμάζει όμως ο νέος Πρόεδρος για την 
Ανατολική Αττική; 

Τα ραντάρ της Κουτσομπόλας έχουν πιάσει 
πολλά ονόματα για το πράσινο ψηφοδέλτιο και 
πολλές ζυμώσεις. Και αν αναρωτιέσαι ποια είναι 
αυτά τα ονόματα, θα σου πω να κοιτάξεις προς 
τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλιώς εσύ θα χάσεις… 
Δεδομένα πράγματα, με στήριξη από την πρώ-
τη Κυριακή. Κι αν ψάχνεις και την στήριξη της 
δεύτερης Κυριακής, ρίξε μια ματιά στα πράσινα 
ψηφοδέλτια του 2019…πάνω πάνω…! 

Μια παράκληση μόνο παιδιά εκεί στο ΚΙΝΑΛ.

Ενημερώστε όσους θέλουν να κατέβουν στον 
πολιτικό στίβο, να κοιτούν τα καταστατικά, πριν 

αρχίσουν τις τσάρκες με παράγοντες και αιρε-
τούς. Μπορεί να μείνουν ίδια τα καταστατικά και 
οι συναντήσεις να αποβούν άκαρπες. Και κρίμα 
τα χιλιόμετρα…

Αφήνω το ΠΑΣΟΚ και πάω στην Αξιωματική 
Αντιπολίτευση, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ κι αν έχω 
ειδήσεις, καλέ μου αναγνώστη… 

Δεδομένο πια και δεν το κρύβει ο άνθρωπος, να 
τις λέμε τις αλήθειες, πως ο Δήμαρχος γνωστού 
παραλιακού δήμου, θα κατέβει για βουλευτής 
με τα κόκκινα τα χρώματα για στήριξη. Μην βιά-
ζεσαι, δεν μιλάω για τον δήμαρχο του 70%, αν 
και ακούστηκαν πολλά. Ο κος Κωνσταντέλλος 
μένει και το 2023 στην Αυτοδιοίκηση και συγκε-
κριμένα στο Δήμο του, την Βάρη, Βούλα, Βου-
λιαγμένη.

 Από την άλλη, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης και 
νυν Δήμαρχος Σαρωνικού, κος Πέτρος Φιλίπ-
που, είναι έτοιμος να διεκδικήσει μία θέση ανά-
μεσα στους 300. Τι θα γίνει όμως με το Δήμο; 
Πού θα δώσει ο ίδιος το δαχτυλίδι της πολυκομ-
ματικής παράταξης του; Μνηστήρες πολλοί και 
εκείνος τηρεί σιγή ιχθύος. PLUS: Πώς βλέπουν 
οι νυν βουλευτές της περιοχής του ΣΥΡΙΖΑ την 
κάθοδο Φιλίππου… όχι με πολύ καλό μάτι …

Μην αγχώνεστε υποψήφιοι μας, με συν δύο 
έδρες, πού όπως όλα δείχνουν παίρνει η Ανατο-
λική Αττική μετά την Aπογραφή του 2021, υπάρ-

χει χώρος για όλους. ‘Η μήπως όχι;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕρΙΦΕρΕΙΑ

Πολλά ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες για τον 
Ανδρέα Λοβέρδο και την Περιφέρεια Αττικής. 
Φήμη ή αλήθεια; Θα σας συμβούλευα να μην 
βιάζεστε και να δείτε τα δεδομένα. Ποιος θα 
μπορούσε να χτυπήσει τον νυν γαλάζιο Περιφε-
ρειάρχη; Ένα πρόσωπο με ερείσματα στους ψη-
φοφόρους της ΝΔ ή μήπως μια τελείως διαφο-
ρετική προσέγγιση από τη μεριά Ανδρουλάκη; 
Και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, φαίνεται 
πώς τελικά ετοιμάζεται να ρίξει στην μάχη ένα 
πρόσωπο φρέσκο για την Αυτοδίοικηση… με 
πολλές γυναικείες συμπάθειες…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΙ

Λίγο οι αλλαγές στα Προεδρεία, λίγο οι νέες 
Αντιδημαρχίες, έρχονται αλλαγές σε νυν παρα-
τάξεις και σχηματισμοί νέων. Πληροφορίες των 
τελευταίων ημερών, κάνουν λόγο για δημιουρ-
γία νέας παράταξης στο Δήμο Μαραθώνα, με 
μέλη εν ενεργεία αιρετούς.

Υπάρχουν άραγε Δήμαρχοι που παίζουν μπά-
λα μόνοι τους και για το 2023;

Ο καιρός γαρ εγγύς, αναγνώστη μου!

Ραντεβού στο επόμενο τεύχος και θα πούμε και 
ονόματα,

Καλή Χρονιά, 
Η Κουτσομπόλα σας!

Σε ποιο Δήμο της μεγάλης Ανατολικής Αττικής,  
όλοι είναι μια χαρούμενη οικογένεια  

μπροστά στις κάμερες και στις δηλώσεις  
στο αγαπημένο μας facebook,  

αλλά μόλις κλείνουν οι πόρτες των γραφείων,  
μιλούν για αποχωρήσεις και παραιτήσεις;

Συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια φίλοι μου.

Να κλείσω και με ένα στίχο που μόλις σκάρωσα,  
γιατί είμαι και σε οίστρο.

Δεν σε θέλουν, δεν τους θέλεις,  
σε ψηφίζουν κι υποφέρεις...

τΑ ΠΑρΑ-Φώνη-ΜΑτΑ

Ο πρώτος γρίφος  
για το 2022

www.efoni.gr - 24ωρη ενημέρωση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Πάνος Σκουρολιάκος
Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

αν. Τομεάρχης Πολιτισμού 
ΣΥρΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Καλό 2022!!!
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Πώς αξιολογείτε την διαχείριση της κακο-
καιρίας «Ελπίδα» από την κυβέρνηση; Ποιος 
φταίει τελικά;

Την διαχειριστική ικανότητα της Κυβέρνησης την 
έχουν αξιολογήσει οι πολίτες. Η πρωτοφανής 
ταλαιπωρία, η έλλειψη συντονισμού, το πινγκ-
πονγκ ευθυνών μεταξύ ανευθυνο-υπεύθυνων 
εκθέτει για άλλη μια φορά τις μεγαλόστομες δι-
ακηρύξεις του Πρωθυπουργού για νέες δομές 
που θα εγγυούνταν την ασφάλεια των πολιτών. 
Ο κ. Μητσοτάκης δημιούργησε ένα διαχειρι-
στικό κέλυφος, ένα νέο πλαίσιο για την πολιτι-
κή προστασία με ένα νέο Υπουργείο, που αντί 
να προστατέψει, ταλαιπώρησε ξανά χιλιάδες 
πολίτες στο Λεκανοπέδιο με εγκλωβισμούς σε 
κεντρικούς δρόμους, διακοπή ρεύματος ακόμη 
και τρεις μέρες μετά, ακινητοποιημένες αμαξο-
στοιχίες, ασυντόνιστα μαζικά μέσα μεταφοράς. 
Είναι πολιτικά απαράδεκτο να ρίχνουν ευθύ-
νες ακόμη και σε παραχωρησιούχους, όπως η 
Αττική Οδός. Την ευθύνη για την ακώλυτη κυ-
κλοφορία την έχει το κράτος, όχι οι ιδιώτες. Και 
φυσικά ευθύνες έχει και η Περιφέρεια Αττικής, 
που προσπάθησε να κρυφτεί στο επιτελικό χάος 
της Κυβέρνησης.

Η μετάλλαξη Όμικρον, έφερε νέα μέτρα στην 
χώρα μας. Πώς κρίνετε τις αποφάσεις της Κυ-
βέρνησης για την διαχείριση της υγειονομι-
κής κρίσης σε αυτή τη φάση;

Σπασμωδικές, άτολμες και καθοδηγούμενες 
από το πολιτικό κόστος. Σας θυμίζω ότι καθυ-
στέρησε να φέρει την υποχρεωτικότητα εμβολι-
ασμού στους υγειονομικούς, χάιδευε για καιρό 
αντιεμβολιαστικούς κύκλους και μέρος της Εκ-
κλησίας που δεν ήθελε να συμμορφωθεί με τα 
μέτρα, ενώ παρόλο που γνώριζε ότι η Όμικρον 
θα επελαύνει μέσα στις γιορτές, άργησε χαρα-
κτηριστικά να πάρει μέτρα. Δεν είναι τυχαίο ότι 
πολλές φορές έχει διαψεύσει δικές της αποφά-
σεις, άλλοτε ακόμη και μέσα στην ίδια μέρα, άλ-
λοτε με την “μεσσιανική” εντολή Πρωθυπουρ-
γού.

Στηρίξατε τον νέο Πρόεδρο του Κινήματος 
Αλλαγής ανοιχτά. Θεωρείτε ότι ο κύριος Αν-
δρουλάκης μπορεί να δώσει και πάλι πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στο κόμμα και πώς αξιολογεί-

Ο Παναγιώτης Βλάχος, υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και στενός 
συνεργάτης του νέου Προέδρου του κόμματος, μιλάει στη «Φωνή» για την «Ελπίδα»,  
την κυβέρνηση, τις δημοσκοπήσεις και τα σενάρια εκλογών.

ΠΑνΑγιώτης ΒλΑχΟς
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΠΑΣΟΚ - ΚΙνΑΛ
«Ανατροπή του σημερινού πολιτικού 
σκηνικού, με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ»

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

τε τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ιδιαίτερα 
ανοδική τάση για το Κίνημα Αλλαγής;

Η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων μας, 
μελών και φίλων μας, έκανε μια επιλογή για το 
μέλλον. Εμπιστεύτηκε την ηγεσία του Κινήματος 
στη νεότερη γενιά και σε έναν άξιο εκπρόσωπο 
της με πλούσιο πολιτικό βιογραφικό, έναν ευ-
ρωπαϊστή σοσιαλδημοκράτη που υποσχέθηκε 
ενότητα και ανανέωση, ως προϋπόθεση για να 
ξανασυνδεθεί το κίνημα με την κοινωνία. 

Οι κοινωνικές συνθήκες έχουν ωριμάσει ώστε 
το ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ να παίξει σημαντικό 
ρόλο στη δημόσια ζωή, γιατί η σημερινή διχαστι-
κή κατάσταση που ανατροφοδοτούν ΝΔ και ΣΥ-
ΡΙΖΑ, οδηγεί σε καθίζηση και υστέρηση. Αλλά 
και γιατί οι αξίες μας, η κοινωνική δικαιοσύνη, η 
λαϊκή κυριαρχία, η ευημερία για όλους, η εθνική 
περηφάνια ζητούν νέο πολιτικό περιεχόμενο. 

Οι δημοσκοπήσεις δεν σημαίνουν τίποτε παρα-
πάνω από την αυξημένη ευθύνη που νιώθουμε 
όλοι να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκί-
ες και να τις δικαιώσουμε.

Τελικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, φοβίζει πιο 
πολύ την Κυβέρνηση ή την Αξιωματική Αντι-
πολίτευση;

Η μεγάλη δεξαμενή των ψηφοφόρων μας βρί-

σκεται στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο είμαστε αντα-
γωνιστικοί πολιτικοί χώροι. Όμως υπάρχουν και 
αρκετοί προοδευτικοί κεντρώοι που στήριξαν 
τον φυσικό ιδεολογικό μας αντίπαλο, την ΝΔ, 
απορρίπτοντας τις πρακτικές εξουσίας του κ. 
Τσίπρα. Και οι μεν και οι δε κοιτάζουν τώρα προς 
εμάς, όπως και αρκετοί αναποφάσιστοι. 

Είναι στο χέρι μας να τους πείσουμε ότι έχου-
με τα πρόσωπα, τις ιδέες, το πρόγραμμα και τις 
αξίες να πορευτούμε ξανά μαζί με εντιμότητα 
και συντροφικότητα. Και να φτιάξουμε μαζί ένα 
κόμμα που λογοδοτεί στα μέλη του και όχι σε 
κομματικούς γραφειοκράτες. 

Οι πόρτες της Χαριλάου Τρικούπη είναι ανοιχτές 
για κάθε δημοκράτη που θέλει μια δίκαιη κοινω-
νία, κλειστή για τυχοδιώκτες που διέγραψαν σε 
μια νύχτα τις ιδέες και τη διαδρομή τους για μια 
καρέκλα εξουσίας στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο νέος Πρόεδρος έχει μιλήσει πολλές φορές 
για ριζική ανανέωση και αξιοποίηση των νέων 
στελεχών. Πώς θα αποτυπωθεί αυτό στα ψη-
φοδέλτια των επόμενων εκλογών; Θα είστε 
μέσα σε αυτά;

Η ανανέωση χρειάζεται νέα πρόσωπα, αλλά και 
νέες ιδέες. Δεν είναι ηλικιακή, αλλά ποιοτική 
συνθήκη και αφορά σε κάθε τοπική κοινωνία, 
αφού παντού υπάρχουν σπουδαία στελέχη και 
συμπολίτες με αγωνίες, αγώνες, προσφορά και 
όρεξη για πολιτική συμμετοχή. Προσωπικά θα 
δώσω τη μάχη μου στο Βόρειο Τομέα της Αθή-
νας, όπου και πολιτεύτηκα για πρώτη φορά το 
2019.

Θα είναι, τελικά, το 2022 μια χρονιά εκλογών; 
Aν ναι, ποια είναι η προσωπική σας εκτίμηση 
για τα ποσοστά του κόμματος;

Πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αναζητήσει 
εκλογική διέξοδο όταν τα πράγματα ομαλοποι-
ηθούν μετά την πανδημία. Δε μπορώ να κάνω 
προβλέψεις αν αυτό θα γίνει το ερχόμενο Φθι-
νόπωρο ή τελικά θα φτάσουμε στο 2023. Ση-
μασία έχει να βγούμε από τη μεγάλη δοκιμασία 
που ζούμε το συντομότερο, να πάρουμε ξανά 
πίσω τις ζωές μας και στη συνέχεια να διεκδι-
κήσουμε την ανατροπή του σημερινού πολιτικού 
σκηνικού, με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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Η κακοκαιρία «Ελπίδα» μπορεί πλέον να έχει 
φύγει αλλά τα μεγάλα προβλήματα που 
άφησε πίσω της έρχονται στην επιφά-

νεια. Η «Φωνή»  επικοινώνησε με τον Περιφε-
ρειάρχη Αττικής, κύριο Γιώργο Πατούλη και τους  
Δημάρχους της Ανατολικής Αττικής, προκειμέ-
νου να κάνουν μια αποτίμηση για την διαχείριση 
του φαινομένου.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα πληρώσει ευ-
θύνες άλλων, γενόμενη το εξιλαστήριο θύμα», 
ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής, κύριος 
Πατούλης. «Οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα 
είναι ξεκάθαρες και η Περιφέρεια Αττικής συνέ-
δραμε, και το κάνει μέχρι και σήμερα σε όλους 
,ανεξαιρέτως, τους 66 Δήμους της Αττικής. Πρά-
ξαμε τα δέοντα  σε ό,τι αφορά τις δικές μας αρ-
μοδιότητες και οι Δήμοι οφείλουν να αναλάβουν 
την ευθύνη για τις δικές του- να καθαρίσουν 
τους δρόμους ευθύνης τους, να εξασφαλίσουν 
το απαραίτητο αλάτι και τα μηχανήματα». Τέλος, 
ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε πως είναι πά-
γιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης, την οποία υπηρε-
τεί 22 χρόνια, να ενισχυθεί το προσωπικό της, 
καθώς είναι από τα βασικότερα προβλήματα- η 
υποστελέχωση- που καλείται να αντιμετωπίσει 
στη διαχείριση κρίσεων».

«Πράξαμε όσα έπρεπε να πράξουμε», τόνισε ο 
Δήμαρχος Αχαρνών κ.Βρεττός, ο οποίος κατάφε-
ρε να πρωταγωνιστήσει ανάμεσα στους «πρωτα-
θλητές» της διαχείρισης της κακοκαιρίας. 

«Το Σαββατοκύριακο πριν την Δευτέρα της 24ης 

Ιανουαρίου προμηθευτήκαμε από την Περι-
φέρεια Αττικής ένα φορτηγό αλάτι, καθώς δεν 
υπήρχε δυνατότητα για τα τρία που είχαμε ζητή-
σει, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών 
που κατέστησαν μη δυνατό τον εφοδιασμό και 
της Περιφέρειας με περισσότερους τόνους αλα-
τιού. Προμηθευτήκαμε λοιπόν από εταιρείες της 
επαρχίας με 150 τόνους για να αντιμετωπίσουμε 
το φαινόμενο.

Παράλληλα, είχαμε ξεκινήσει την προετοιμασία 
του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας του Δή-
μου από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμασταν 
σε συνεχή επαφή με τον ΔΕΔΔΗΕ από την Παρα-
σκευή -21/1- για την άμεση επίλυση τυχόν προ-
βλημάτων στην ηλεκτροδότηση σε κάποιο ση-
μείο του Δήμου. Είχαμε φροντίσει με την Υπηρε-
σία Πρασίνου του Δήμου,να κλαδέψουμε όποιο 
δέντρο θα δημιουργούσε πρόβλημα και αυτό 
ήταν συνέπεια της εμπειρίας από τη «Μήδεια» 
και βέβαια είχαμε συνεχή ενημέρωση για την 
πορεία του φαινομένου, με ευρείες συσκέψεις 
τόσο με τον Περιφερειάρχη και τους άλλους Δη-
μάρχους, όσο και εγώ με τους συνεργάτες μου.

Κάναμε το εξής απλό στο Δήμο μας. Χωρίσαμε 
τομείς, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε κάθε 
χειριστή που θα επιχειρούσε με τα μηχανήματα 
που έχει στη διάθεση του ο Δήμος και με συγκε-
κριμένη εποπτεία από την διοίκηση. Έτσι λοιπόν 
καταφέραμε να συντονίσουμε κάθε κομμάτι της 
περιοχής. Συνολικά επιχείρησαν 21 οχήματα. 
Την γενική εποπτεία την είχε ο αρμόδιος Αντιδή-

μαρχος Πολιτικής Προστασίας, κύριος Γιώργος 
Σιδηρόπουλος»

Σε ό,τι αφορά την διαχείριση τέτοιων κρίσεων 
και τις ευθύνες που αναλογούν σε κάθε φο-
ρέα, ο κύριος Βρεττός ανέφερε: «Προσωπική 
μου πεποίθηση είναι ότι πάντα η διαχείριση τέ-
τοιων κρίσεων πρέπει να είναι αποκεντρωμένη. 
Το είχα πει και στις φωτιές που αντιμετωπίσαμε 
το περασμένο καλοκαίρι, το λέω και τώρα. Δεν 
μπορεί ένας μηχανισμός ελέγχου να συντονίζει 
όλη την Αττική, γιατί δεν μπορεί να έχει εικόνα. 
Θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες αρ-
μοδιότητες στην Περιφέρεια, αλλά και στους 
Δήμους, με την υποστήριξη και τα μέσα που 
χρειάζονται. Τόσο η Περιφέρεια, όσο και η ΚΕΔΕ 
και η ΠΕΔΑ, έχουν θέσει τέτοια αιτήματα προς το 
αρμόδιο υπουργείο. Πρέπει παράλληλα να ανα-
φέρω ότι ο Περιφερειάρχης Αττικής έχει «μπει 
στο κάδρο» όλες αυτές τις μέρες χωρίς να έχει 
την απόλυτη ευθύνη της κατάστασης. Είναι ένας 
κρίκος της Πολιτικής Προστασίας στον οποίο 
δεν μπορούμε να χρεώνουμε όλα τα λάθη που 
έγιναν. Σαφώς, όλοι έχουμε κάνει λάθη, όπως κι 
εγώ, το θέμα όμως είναι να αντιληφθούμε ποιος 
πρέπει να έχει την διαχείριση της κρίσης και με 
ποιον τρόπο πρέπει αυτή να γίνεται».

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποτέ-
λεσε παράδειγμα προς μίμηση για τους Δήμους 
της Αττικής στην αποτελεσματική διαχείριση της 
κακοκαιρίας, με τον κύριο Κωνσταντέλλο, το 
Δήμαρχο της περιοχής, να τονίζει, μιλώντας στη 
«Φωνή», την ανάγκη για σωστή προετοιμασία 
ενόψει οποιουδήποτε έντονου καιρικού φαινο-
μένου ή κρίσης. «Προγραμματίσαμε από νωρίς 
να έχουμε στη διάθεση μας 5 εκχιονιστικά μη-
χανήματα αλατιέρες εκ των οποίων ένα μισθω-
μένο και συγχρόνως ζητήσαμε και πήραμε δύο 
μικρά μετασκευασμένα εκχιονιστικά από την 
περιφέρεια, για 1,5 μέρα, για να διατηρήσουμε 
την Παραλιακή Λεωφόρο, τη Λ. Βουλιαγμένης 
και τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου ( Λ. Ευελπί-
δων) ανοιχτές και ασφαλείς το οποίο και κάνα-
με, καταφέρνοντας μάλιστα μετά από 62 ώρες η 
επιχείρηση εκχιονισμού του τοπικού και εθνικού 
οδικού δικτύου της πόλης και της ευρύτερης πε-
ριοχής να ολοκληρωθεί », και συνέχισε λέγοντας 
πως «Προσπαθήσαμε με τους συνεργάτες μου 
αλλά και τους εργαζόμενους του Δήμου μας να 
προετοιμάσουμε σωστά, να έχουμε στη διάθεση 
μας τα απαιτούμενα και κατάλληλα μέσα και ορ-
γανώσαμε πριν ξεκινήσει η κακοκαιρία ένα πολύ 
μεθοδικό σχέδιο εκχιονισμού και αποπαγωποίη-
σης της πόλης μας. Ήμασταν σε επιφυλακή, από 
το Σαββατοκύριακο, για να δράσουμε άμεσα σε 
κάθε πρόβλημα που θα εμφανιζόταν από την 
επέλαση του φαινομένου, που φαινόταν ότι θα 
χτυπούσε ιδιαίτερα δυνατά από την Πεντέλη και 
νοτιότερα μέχρι και την παραλία. Μέχρι τις 12 
το πρωί της Τρίτης είχαμε καθαρό και ασφαλές 
το 95% του οδικού μας δικτύου και είχαμε απο-
μακρύνει 78 δέντρα ή μεγάλα κλαριά από τους 
δρόμους μας. Χρειάζονται πάντα σε τέτοιες 
καταστάσεις 3 πράγματα μέσα, σχέδιο και 
τους επικεφαλής πάντα στην πρώτη γραμμή». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ήταν από τους λίγους Δήμους 

Πώς αντιμετωπίσαμε  
την «Ελπίδα»

ρεπορτάζ / Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

τι λένε στη «Φωνή» οι Δήμαρχοι 
της Ανατολικής Αττικής  
και ο Περιφερειάρχης Αττικής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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, ανέφερε αρχικά ο κ. Γιασημάκης.

«Την Πέμπτη το πρωί – 27/1-είχαμε καταφέρει να 
αποχιονίσουμε και τον τελευταίο δρόμο. Θέλω 
να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους, πε-
ρισσότεροι από 250, καθώς και τους εθελοντές, 
που έδωσαν το παρών την ώρα της ‘’μάχης’’, 
κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα οι διακομιδές δύο βαριά 
ασθενών και μιας εγκύου».

Τέλος, ο Δήμαρχος Ωρωπού, επεσήμανε  πως 
«πρέπει να υπάρχουν διακριτές αρμοδιότητες 
στους φορείς και ένα κοινό συντονιστικό μέτω-
πο, το οποίο να μπορεί να συντονίζει ταυτόχρονα 
τις επιχειρήσεις και να υπάρχει άμεση ενημέρω-
ση. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν κάποιοι, 
αποφάσεις για το κλείσιμο μεγάλων οδικών 
αρτηριών, όπως συνέβη στην Νέα Οδό, και να 
εγκλωβίζονται άνθρωποι σε άλλους Δήμους, 
μη μπορώντας να φτάσουν στα σπίτια τους. Η 
υπομονή των ανθρώπων έχει εξαντληθεί, και 
οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους, όπως έπραξε 
ο Δήμος Ωρωπού».

«Καταφέραμε να μείνει ανοιχτό το οδικό δί-
κτυο σε όλη την κακοκαιρία», τόνισε μεταξύ 
άλλων ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λουκάς.

«Η Κερατέα είχε 60 πόντους χιόνι και αντιμετώπι-
σε τα μεγαλύτερα προβλήματα, συν 60 οικισμοί. 
Βγάλαμε πάνω από 20 μηχανήματα εκμισθω-
μένα από τον Δήμο, συν 5 από την Περιφέρεια, 
είχαμε πολύ μεγάλη δύναμη στους δρόμους και 
καταφέραμε να μείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο σε 
όλη την κακοκαιρία. Το μοναδικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίσαμε ήταν την πρώτη ημέρα, όπου 
δίπλωσε μια νταλίκα και αναγκαστικά ο δρόμος 
έμεινε κλειστός για μια ώρα. Συνολικά, ρίξαμε 
πάνω από 10 τόνους αλατιού. Εμείς κάνουμε 
συνεχώς καθαρισμούς δέντρων σε όλη τη σεζόν 
και μας βγήκε σε καλό, καθώς είχαμε ελάχιστες 
κλάρες σπασμένες από τα χιόνια. Ανταποκριθή-
καμε πάρα πολύ καλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα, 
καθώς όπου υπήρχε πρόβλημα, λυνόταν άμεσα 
από την ΔΕΔΔΗΕ.»

Ο Δήμαρχος Σπάτων- Αρτέμιδος, κ. Μάρκου 

σχολίασε την διαχείριση της «Ελπίδας», τονίζο-
ντας το μεγάλο πρόβλημα με την ηλεκτροδό-
τηση.

«Τα πήγαμε αρκετά καλά, καθώς είχαμε πολλές 
κλαδεύσεις δέντρων νωρίτερα και καταφέραμε 
και κρατήσαμε το οδικό δίκτυο ανοιχτό, με 8 μη-
χανήματα. Είχαμε συνολικά 20 τόνους αλατιού, 
τους οποίους και χρησιμοποιήσαμε, ωστόσο εί-
ναι μεγάλο το οδικό δίκτυο. Είχαμε μεγάλο πρό-
βλημα όμως με την ηλεκτροδότηση. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, αρκετά νοικοκυριά έμειναν μέ-
χρι και τρία 24ώρα χωρίς ρεύμα. Πρόκειται για 
παλιά γραμμή, όπως μας ενημέρωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. 
Με την Περιφέρεια είχαμε καλή συνεργασία, δεν 
ζητήσαμε πολλά πράγματα ,η αλήθεια είναι, κα-
θώς είχαμε τα δικά μας μέσα και σε αυτά στηρι-
χτήκαμε.»

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κ. Αλ-
λαγιάννης, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πρόλη-
ψη του Δήμου του με τον καθαρισμό των δέ-
ντρων από το καλοκαίρι.

«Είχαμε πέντε τόνους αλατιού που για τον Δήμο 
μας ήταν αρκετά. Είχαμε προνοήσει και είχαμε 
λίγα προβλήματα. Καταφέραμε να κρατήσουμε 
τους δρόμους ανοιχτούς, όλους τους κεντρι-
κούς και προς το Κέντρο Υγείας, το οποίο ήταν 
φυσικά και η προτεραιότητά μας. Οι παράδρομοι 
ήταν όλοι ανοιχτοί και την δεύτερη ημέρα χωρίς 
προβλήματα. Παράλληλα, δρώντας με γνώμονα 
την πρόληψη, είχαμε προχωρήσει σε καθαρισμό 
των επικίνδυνων δέντρων από το καλοκαίρι ενώ 
είχαμε εκχιονιστικά μηχανήματα σε ετοιμότητα, 
με αποτέλεσμα να καταφέρουμε να ανταπεξέλ-
θουμε με επιτυχία.»

Σε ό,τι αφορά το Δήμο Παιανίας και τη διαχείριση 
της «Ελπίδας», ο Δήμαρχος κ. Μάδης, μιλώντας 
στη «Φωνή», αναγνώρισε την δικαιολογημένη 
αγανάκτηση των δημοτών απέναντι στα λάθη 
που έγιναν. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως τόσο ο 
ίδιος όσο και οι αρμόδιοι των υπηρεσιών «απο-
λογούμαστε για τα λάθη μας». Ακόμη, τόνισε 
ότι «ο Δήμος Παιανίας λειτούργησε με μειωμέ-
νο προσωπικό καθώς πολλοί αδυνατούσαν να 

στην Αττική, που οι βρεφονηπιακοί σταθμοί- που 
ανήκουν στη διαχείριση των Δήμων- λειτούργη-
σαν από την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου. Ο Δήμος για 
δεύτερη φορά διαχειρίστηκε με εξαιρετικό τρό-
πο μια απαιτητική κρίση. Η πρώτη πετυχημένη 
διαχείριση κρίσης είχε να κάνει με την επικίν-
δυνη πετρελαιοκηλίδα του Αγία Ζώνη ΙΙ τον Σε-
πτέμβρη του 2017, όπου κατάφερε με γρήγορες 
και αποφασιστικές ενέργειες να κρατήσει την 
ρύπανση μακριά από τις ακτές της πόλης.

«Από την πρώτη στιγμή ήμασταν στην πρώτη 
γραμμή για την αντιμετώπιση της κακοκαιρί-
ας.», Δήμαρχος Διονύσου, κ. Καλαφατέλης. 
«Ο Δήμος διέθεσε συνολικά 52 μηχανήματα 
έργου της υπηρεσίας και ιδιωτών τα οποία επι-
μερίστηκαν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. 
Ακόμη είχε προετοιμαστεί κατάλληλα έχοντας 
προμηθευτεί πάνω από 900 τόνους αντιπαγετι-
κού αλατιού, μέρος του οποίου διέθεσε σε πολ-
λά σημεία του Δήμου (χύμα και σε σακκούλες) 
για τους δημότες. Προτεραιότητα από την πρώ-
τη στιγμή ήταν η άμεση απελευθέρωση του κε-
ντρικού οδικού δικτύου. Παρόλες τις μεγάλες 
δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, η 
διαδικασία αποχιονισμού στο σύνολο των περι-
πτώσεων ήταν επιτυχής, σε σύγκριση μάλιστα 
και με άλλους Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ούτε τους δικούς μας ορεινούς όγκους ούτε ένα 
οδικό δίκτυο 500 περίπου χιλιομέτρων που δια-
θέτει ο Δήμος Διονύσου.

Χάρη στις αλλεπάλληλες κοπές δένδρων όλο το 
προηγούμενο διάστημα, περιορισμένες ήταν 
φέτος οι διακοπές ηλεκτροδότησης στο Δήμο 
μας.

Σε αυτή την επίπονη προσπάθεια ενδεχομένως 
να μπορούσαμε να πάμε καλύτερα και σίγουρα 
δε λειτούργησαν όλα στην εντέλεια, ούτε απο-
φύγαμε σε κάποιες περιπτώσεις τα λάθη. Επι-
θυμία μας είναι να γινόμαστε σοφότεροι και 
χρήσιμοι προς τους πολίτες.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά  
όσους έδωσαν, δίνουν και θα συνεχίσουν να δί-
νουν τη μάχη σε κάθε κακοκαιρία ή οποιοδήποτε 
άλλο περιστατικό πολιτικής προστασίας.»

«Οι δημότες του Ωρωπού είδαν αυτό που 
έπρεπε να δουν από τη Διοίκηση στη διαχεί-
ριση της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Κερδίσα-
με το στοίχημα της διαχείρισης, τόνισε ο Δή-
μαρχος Ωρωπού, κ. Γιασημάκης. «Οι κεντρικές 
οδικές αρτηρίες από και προς την Αθήνα και την 
Βοιωτία καθώς και μεταξύ όλων των χωριών του 
Δήμου Ωρωπού και προς το Κέντρο Υγείας Κα-
πανδριτίου δεν έκλεισαν ποτέ και αυτό οφείλεται 
στο αγώνα που έδωσαν νυχθημερόν οι υπάλλη-
λοι του Δήμου,  τόσο με τα δικά μας μέσα,  όσο 
και τα μηχανήματα που μας παρείχε η Περιφέ-
ρεια- συνολικά επιχείρησαν 46 μηχανήματα- με 
την οποία είχαμε άρρηκτη συνεργασία όσο διήρ-
κησε το φαινόμενο, όσο και τις επόμενες μέρες. 
Τόσο πέρσι, όσο και φέτος, ο Δήμος Ωρωπού 
είχε μεριμνήσει για το κόψιμο των δέντρων και 
παράλληλα, μετά την «Μήδεια», όπου είχαμε 
προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, λόγω του 
ΔΕΔΔΗΕ, καταφέραμε με επιμονή και δουλειά 
να μην έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το ρεύμα» 
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μεταβούν στην εργασία τους. Παράλληλα, ο 
όγκος του χιονιού ήταν πρωτόγνωρος όπως και 
το γεγονός πως παρέμεινε για αρκετά εικοσιτε-
τράωρα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Ει-
δικά στη ΔΕ Γλυκών Νερών, η χιονόπτωση ήταν 
πολλαπλάσια από τη ΔΕ Παιανίας. Οι διακοπές 
στην ηλεκτροδότηση δεν είναι αρμοδιότητας 
των ΟΤΑ. Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ενώ 
έγιναν άμεσα εργασίες διάνοιξης των οδών στις 
περιοχές που υπήρξε πρόβλημα ώστε να δοθεί 
πρόσβαση στον ΔΕΔΔΗΕ». Εξήγησε παράλληλα, 
πως «από την πρώτη στιγμή και διαπιστώνοντας 
το πρωτοφανές φαινόμενο έγινε προσπάθεια για 
ενοικίαση επιπλέον μηχανημάτων.  Δεν είχαμε 
καμία ανταπόκριση λόγω της μεγάλης ζήτησης 
από πολλές περιοχές. Μόλις την Τετάρτη η ΕΡ-
ΤΕΚΑ δήλωσε διαθεσιμότητα οπότε και προχω-
ρήσαμε άμεσα σε μίσθωση».

Τέλος, ο κος Μάδης θέλησε να εκφράσει τις ευ-
χαριστίες του στο προσωπικό του Δήμου και τους 
εθελοντές που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, 
ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ορι-
σμένους, οι οποίοι «έκαναν φτηνή πολιτική 
του πληκτρολογίου αντί να προσφερθούν για 
το κοινωνικό σύνολο. «Αυτή η διοίκηση λει-
τουργεί με διαφάνεια και ειλικρίνεια απέναντι 
στους δημότες, με μόνο κίνητρο την προσφο-
ρά στην πόλη, για αυτό και επιλέξαμε  αντί της 
αντιπαράθεσης να ρίξουμε το βάρος της στην 
αντιμετώπιση των σοβαρότατων προβλημά-
των», κατέληξε ο κ. Μάδης.

«Οφείλουμε να κάνουμε δημόσιο απολογισμό 
για όλα τα πεπραγμένα, κυρίως για τους δημό-
τες», επεσήμανε ο Δήμαρχος Ραφήνας- Πικερ-
μίου, κος Ευάγγελος Μπουρνούς στη «Φωνή». 
«Βασική και στρατηγική επιλογή ήταν η διατή-
ρηση του κεντρικού οδικού δικτύου προσβά-
σιμου και λειτουργικού, από την πρώτη στιγμή, 
επιχειρώντας σε κάθε πληγείσα περιοχή, προ-
σπαθώντας παράλληλα να αποκαταστήσουμε 
την ηλεκτροδότηση σε πολλά σημεία του Δή-
μου, πρόβλημα που πήγαζε από το γειτονικό 
Δήμο Μαραθώνος, ενώ εμείς είχαμε κατά τό-
πους βλάβες», σχολίασε ο κος Μπουρνούς και 
συνέχισε λέγοντας, «Εξασφαλίσαμε λοιπόν, 
τους κεντρικούς δρόμους (Λ. Μαραθώνος 
και Φλέμινγκ ) και το λιμάνι ανοιχτό καθώς 
και το δρόμο για το Κέντρο Υγείας και όλους 
τους κεντρικούς δρόμους των οικισμών, ενώ 
το Κέντρο Υγείας ραφήνας, η μόνη δομή υγεί-
ας στην ευρύτερη περιοχή μας που παρέμεινε 
ανοιχτή και λειτουργική, παραδόθηκε πετρέ-

λαιο για τη γεννήτρια, μεταφορά εμβολίων 
και γιατρών από και προς τους τόπους διαμο-
νής». Τέλος, ο Δήμαρχος Ραφήνας- Πικερμίου 
θέλησε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους 
συνέβαλαν κατά τη διάρκεια του έντονου και-
ρικού φαινομένου, αλλά και στους συμπολίτες 
του, που είναι η παντοτινή μας προτεραιότητα, 
ενώ δεν αποποιήθηκε καμίας ευθύνης, τονίζο-
ντας πως «Έγιναν λάθη, θα θέλαμε να ήμασταν 
καλύτεροι και να κάνουμε πιο πολλά από όσα 
μας ζητήθηκαν από τους δημότες μας. Θέλω 
όμως να σας διαβεβαιώσω ότι υπερβάλλαμε 
εαυτόν, δίνοντας το 100% των δυνάμεών μας, 
ήμασταν όλοι παρόντες και θα αναζητηθούν 
λύσεις».

«Τα όποια προβλήματα, τα λύσαμε μόνοι μας 
από την πρώτη στιγμή», τόνισε ο Δήμαρχος 
Κρωπίας, κος Κιούσης. «Με επικεφαλής τον 
αντιδήμαρχο, κύριο Γρίβα, ο οποίος είχε ‘’πέ-
σει’’ στη μάχη από την πρώτη στιγμή, με ρίψη 
αλατιού και με εκχιονιστικά. Ρίξαμε πάρα πολύ 
αλάτι στους δρόμους. Πρωτίστως κρατήσαμε 
ανοιχτούς τους δρόμους για τις υγειονομικές 
μονάδες, φροντίσαμε τις ευπαθείς ομάδες που 
είχαν ανάγκη κάλυψης, κρατήσαμε ανοιχτή την 
Λαυρίου και όλους τους κεντρικούς δρόμους με 
δικά μας μηχανήματα. Πήραμε την δεύτερη μέρα 
μηχανήματα της Περιφέρειας και σε 2-3 μέρες, 
είχαμε ανοιχτούς και τους παρακείμενους δρό-
μους. Είχαμε πολλά προβλήματα με την ηλε-
κτροδότηση μέχρι και τέσσερις μέρες. Ευτυχώς 
υπήρχε ανταπόκριση από τον ΔΕΔΔΗΕ και στα-
διακά λύναμε τα προβλήματα που προέκυπταν.»

«Η πρόσφατη κακοκαιρία ήταν το δυσκολότε-
ρο φυσικό φαινόμενο που κλήθηκε να αντιμε-
τωπίσει ο Δήμος Παλλήνης, στη μέχρι σήμερα 
ενδεκαετή πορεία του», δήλωσε στη «Φωνή» ο 
Δήμαρχος κος Ζούτσος. «Αφουγκράζομαι την 
κριτική και κατανοώ την αγανάκτηση, ιδιαίτε-
ρα όσων ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο, όμως τα 
δεδομένα δείχνουν ότι ήταν μία άνιση μάχη για 
μας, απέναντι σε τριπλάσιο όγκο χιονιού από την 
περσινή χρονιά, που στα ορεινά σημεία του Δή-
μου έφτασε και στα 80 εκατοστά, με αποτέλεσμα 
να μην μπορούμε να επέμβουμε και να αποχιο-
νίσουμε άμεσα τους δρόμους, 250 χλμ, στους 
οποίους υπήρχαν ακινητοποιημένα αυτοκίνητα 
και σπασμένα δέντρα.» Ο κος Ζούτσος έκανε 
αναφορά και στο γεγονός ότι  «η Κεντρική Διοί-
κηση δεν έλαβε την απόφαση να περιορίσει τις 
μετακινήσεις από τη Δευτέρα, ενώ η ασυνέπεια 
του ΔΕΔΔΗΕ, οδήγησε εκατοντάδες νοικοκυριά 

της περιοχής να μείνουν χωρίς ρεύμα για μέρες, 
ενώ από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Παλλήνης 
προσπάθησε να βοηθήσει με κάθε δυνατό τρό-
πο». Ο κος Ζούτσος, θέλησε να ευχαριστήσει δη-
μόσια τους εργαζομένους του Δήμου, αλλά και 
τους εθελοντές, οι οποίοι, με αυταπάρνηση και 
αυτοθυσία, προσέφεραν ανιδιοτελώς τις υπη-
ρεσίες τους. Τέλος, επεσήμανε πως «Ο Δήμος 
Παλλήνης αφουγκράζεται τις ανάγκες που 
δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και μαθαίνο-
ντας από τα λάθη, θα είναι πάντα στο πλευρό 
των δημοτών».

Σοβαρότατες ζημιές από την κακοκαιρία υπέστη 
ο Δήμος Μαραθώνος, ο οποίος και κηρύχθηκε 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ πριν λίγες 
μέρες ο υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης, κος 
Σπήλιος Λιβανός, επισκέφτηκε την περιοχή προ-
κειμένου να κάνει αυτοψία στα κατεστραμμένα 
θερμοκήπια και τις καλλιέργειες. Ο Δήμαρχος 
κος Τσίρκας, μιλώντας στη «Φωνή» έκανε λόγο 
για περισσότερα από 400 στρέμματα τα οποία 
έχουν υποστεί ζημιές λόγω της σφοδρής χιονό-
πτωσης. Όσον αφορά τη διαχείριση της κακοκαι-
ρίας από το Δήμο, ο κος Τσίρκας δήλωσε πως 
«Εργαστήκαμε ασταμάτητα και χωρίς ωράριο, 
προκειμένου να καταφέρουμε να ανοίξουμε 
όλους τους δρόμους και να καταφέρουμε, 
μετά από πολύ πίεση προς τον αποκλειστι-
κά αρμόδιο ΔΕΔΔΗΕ, να αποκατασταθούν τα 
προβλήματα που υπήρξαν με την ηλεκτροδό-
τηση. Ευχαριστώ ολόψυχα όλους τους δημοτι-
κούς υπαλλήλους και φυσικά τους εθελοντές 
που αγωνίστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις 
στους αποχιονισμούς, την κοπή επικίνδυνων 
δένδρων την μεταφορά φαρμάκων, τροφίμων 
καθώς και νερού σε εκατοντάδες περιστατι-
κά. Τέλος, επειδή ακούστηκαν και γράφτηκαν 
πολλά, θα δηλώσω πως πλέον και εγώ και οι 
συνεργάτες μου, που έχουμε εκλεγεί από την 
πλειοψηφία των πολιτών, δεν θα δείξουμε κα-
μία ανοχή στους συκοφάντες».

Ο κος Φιλίππου, Δήμαρχος Σαρωνικού, ο οποί-
ος υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά προς τον ΔΕΔ-
ΔΗΕ, για τις πολυήμερες διακοπές στην ηλε-
κτροδότηση στο Δήμο του, μίλησε στη «Φωνή» 
για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. «Ζητώ να 
αποδοθούν ευθύνες! Δεν είναι δυνατόν να μέ-
νουν χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό, δεκάδες 
νοικοκυριά, ούτε το Κέντρο Υγείας Καλυβίων! 
Είναι, φαντάζομαι αντιληπτό σε όλους, ότι αν-
θρώπινες ζωές τέθηκαν σε κίνδυνο». Παράλ-
ληλα, ο κος Φιλίππου τόνισε πως «Ο Δήμος Σα-
ρωνικού από την έναρξη της κακοκαιρίας και της 
χιονόπτωσης που έπληξε την περιοχή, βρέθηκε 
στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων επιστρατεύοντας προσωπικό και όλα τα 
μηχανήματα έργου και θεωρώ υποχρέωση μου 
να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του δήμου 
που μας στήριξε στις δύσκολες στιγμές, ιδιαίτε-
ρα δε την Πολιτική Προστασία, που σήκωσε το 
βάρος της κρίσης και με παρεμβάσεις έδωσε λύ-
σεις σε σημαντικά προβλήματα. Θέλω επίσης να 
ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου αντιδημάρ-
χους, δημοτικούς συμβούλους και προέδρους 
κοινοτήτων που όλες τις δύσκολες ημέρες δεν 
έλειψαν στιγμή από τις θέσεις τους υπηρετώντας 
τους πολίτες».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ



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 
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Κυρία Κοσμίδη, αρχικά να σας ευχηθούμε να 
είστε σιδερένια, καθώς νοσήσατε πρόσφατα 
από κορονοϊό. Περάσατε δύσκολα τη νόσο; 

Ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι ο ιός αυτός 
δεν κάνει διακρίσεις οπότε χτύπησε και την δί-
κια μου πόρτα. Είχα πυρετό και δύσπνοια για 7 
ημέρες. Ευτυχώς ήμουν εμβολιασμένη κάτι που 
δεν χώρα αμφισβήτηση ότι βοηθάει στο να μην 
νοσήσει κάποιος βαριά. Είμαι πλέον μια χαρά 
και θα συνιστούσα στους ανεμβολίαστους συ-
μπολίτες μου να μην καθυστερήσουν άλλο τον 
εμβολιασμό τους.

Δυόμιση χρόνια μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων σας στην Περιφέρεια Αττικής, ποιο 
θεωρείτε ότι είναι το αποτύπωμα που έχετε 
αφήσει και ποιες ήταν, ίσως οι λανθασμένες 
σας ενέργειες;

Πρόσφατα περάσαμε ως διοίκηση της Περιφέ-
ρειας Αττικής τον προϋπολογισμό εκτελεστέ-
ων έργων 2022 στον οποίο ήμουν εισηγήτρια. 
Πολλές περιοχές και συγκεκριμένα πολλοί 
Δήμοι χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να 
ωριμάσουν τις μελέτες τους προκειμένου να 
ενταχτούν σε αυτόν τον προϋπολογισμό όπως 
και στην προηγούμενη δεύτερη αναμόρφωση 
εκτελεστέων έργων του 2021. Κοινή ομολογία 
των Δημάρχων είναι ότι με την ιδιότητα μου ως 
εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος τεχνι-
κών έργων για όλη την Αττική και ούσα προε-
δρεύουσα σε εκατοντάδες κοινές επιτροπές 
παρακολούθησης, αφουγκράστηκα με προσοχή 
προτεραιότητες και ανάγκες και προσπάθησα να 
προχωρήσω το ταχύτερο δυνατό τα περισσότε-
ρα αιτήματα τεχνικών έργων των Δημάρχων που 
χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια. Αυτό το 
«αποτύπωμα» το επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι 
δήμαρχοι όχι μόνο της Ανατολικής Αττικής αλλά 
όλης της Περιφέρειας. Τώρα αναφορικά με τις 
λανθασμένες ενέργειες έχω ξαναδηλώσει ότι 
υπάρχουν συνήθως καθυστερήσεις, αντεγκλή-

σεις και ορισμένες χρονοβόρες διαβουλεύσεις 
και διαδικασίες που

πάνε κάποιες φόρες τον προγραμματισμό μας 
λίγο πίσω. Πάραυτα, με πείσμα, με θέληση και 
συναινετικό διάλογο όλα ξεπερνιούνται και τα 
έργα ολοκληρώνονται.

Ποια έργα βρίσκονται στην ατζέντα σας στο 
προσεχές διάστημα και ποια, πιο συγκεκριμέ-
να στην Ανατολική Αττική, η οποία είναι και η 
περιοχή της Αττικής από την οποία εκλέγεστε;

Μια σειρά από δεκάδες έργα βρίσκονται αυτήν 
τη στιγμή είτε σε προγραμματική φάση είτε σε 
φάση υλοποίησης σε ολόκληρη την Ανατολική 
Αττική συγκεκριμένα 193 των αριθμό συνολικού 
προτεινομένου προϋπολογισμού 291.672.488. 
ευρώ. Για παράδειγμα στην Λαυρεωτική με χρη-
ματοδότησης της περιφέρειας 34 εκ. ευρώ προ-
χώρα η αποκατάσταση του συστήματος ύδρευ-

σης στην Κερατέα, η κατασκευή του δημοτικού 
γηπέδου, οι αναβαθμίσεις υφισταμένων αθλητι-
κών υποδομών και η αναστήλωση της Γαλλικής 
Σκάλας, παλαιού εμβληματικού τοπόσημου της 
περιοχής του Λαυρίου. Επίσης χρηματοδοτήσα-
με ως περιφέρεια Αττικής σημαντικές πολεοδο-
μικές μελέτες για την περιοχή που θα εντάξουν 
στο σχέδιο πόλης περιοχές της Λαυρεωτικής 
μετά από δεκαετίες.

Η προτεραιότητα της σημερινής διοίκησης της 
περιφέρειας Αττικής είναι η προστασία και η 
ασφάλεια των κατοίκων της Αττικής στο πνεύ-
μα αυτό σε όλη την Περιφέρεια Αττικής και στις 
Αχαρνές ανέβηκαν πολύ ψηλά στην ατζέντα 
έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και ασφά-
λειας. Πρόσφατα κατατέθηκε η πρόσκληση σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έρ-
γου Κατασκευή Συλλεκτήρα Σ2 και Δεξαμενής 

Έχει ακούσει σίγουρα πολλά. Το όνομά της μένει και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.  
Η νόσηση από κορονοϊο και η Ανατολική Αττική. Θα διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο 
στην πόλη των Αχαρνών; Πώς αντιμετωπίζει τις «επιθέσεις» και ποια η σχέση της  
με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη. Η Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, 
Ευρώπη Κοσμίδη απαντά σε όλα στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

ΕΥρώΠη ΚΟςΜιΔη
Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής,  
Εντεταλμένη Σύμβουλος Τεχνικών Έργων

«ή λέξη δύναμη και η λέξη ικανότητα 
είναι γένους θηλυκού»

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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Ανάσχεσης Δ2 στον παλαιό οικισμό του Δήμου 
Αχαρνών», ένα έργο συνολικού προϋπολογι-
σμού 8.352.158 ευρώ που θεωρώ ότι είναι ζω-
τικής σημασίας έργο, συγκεκριμένα περιλαμ-
βάνει εργασίες διευθέτησης των επιφανειακών 
ομβρίων υδάτων της περιοχής του Παλαιού Οι-
κισμού του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα 
της περιοχής μεταξύ των οδών Αγ. Τριάδος, Αρι-
στοτέλους και Κολοκοτρώνη.

Με την 2η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμ-
ματος της Περιφέρειας Αττικής, περάσαμε στα 
εκτελεστέα μας έργα και θα χρηματοδοτήσει η 
προμήθεια φωτιστικών led και συστήματος τη-
λεδιαχείρισης στο Δήμο συνολικού προϋπολο-
γισμού 10.553.657,36 ευρώ. Πρόκειται για ένα 
έργο, σημαντικού κόστους, που θα εκσυγχρονί-
σει και θα αναδείξει την πόλη των Αχαρνών.

Στον δήμο Αχαρνών επίσης είναι προς δημο-
πράτηση έργα οδοποιίας, έργα ανακατασκευής 
και ασφαλτοστρώσεων σε τμήμα του οδικού 
δικτύου στο Δήμο Αχαρνών με χρηματοδότη-
ση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋ-
πολογισμού 3.1 εκ. ευρώ. Το έργο προβλέπει 
την κατασκευή δρόμων στις ΠΕ Αγ. Παρασκευ-
ής-Πανοράματος - Μπόσκιζας του Δήμου με 
στόχο την οδική αναβάθμιση, την βελτίωση και 
συμπλήρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου 
των εν λόγω περιοχών του Δήμου.

Επίσης η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψε την 
Πράξη για την υλοποίηση έργων βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του 
Δήμου Αχαρνών, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ. 
Ειδικότερα το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, 
επεμβάσεις που σχετίζονται με την καλύτερη 
θερμομόνωση των κτιρίων, αντικατάσταση φω-
τισμού και πεπαλαιωμένων κουφωμάτων, την 
ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους των κτι-
ρίων, αλλά και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων.

Θα πρότεινα να κρατήσουμε καλύτερα ως 
απάντηση στην ερώτησης σας το εξής. Πολ-
λές μελέτες των Δήμων που ωρίμασαν, μαζί 
με κάποιες επανεντάξεις στα εκτελεστέα έργα 
του 2022 θα συντηρήσουν αυτόν τον οργασμό 
έργων που βλέπουν οι πολίτες της ανατολικής 
Αττικής σε κάθε γειτονιά, διαφορετικά θα χρει-
αστούμε 4 σελίδες απάντηση για όλα τα έργα 
του χαρτοφυλακίου που είμαι υπεύθυνη για την 
Ανατολική Αττική.

Πώς είναι η συνεργασία σας με τον Περιφε-
ρειάρχη Αττικής, κύριο Γιώργο Πατούλη; Θα 
αναλαμβάνατε ένα διαφορετικό πόστο εάν 
σας το ανέθετε;

Το έχω πει πολλές φόρες ότι ο Περιφερειάρχης 
κ. Γιώργος Πατούλης δεν είναι απλά ένας εξαι-
ρετικός Περιφερειάρχης και πολύπειρος αυτο-
διοικητικός, είναι ένας άνθρωπος με σημαντι-
κές δεξιότητες και ιδιοσυγκρασία με την οποία 
μπορώ να ταυτιστώ. Συνεπώς η συνεργασία μας 
προχώρα ανεπιτήδευτα με κοινό στόχου μια κα-
λύτερη Περιφέρεια Αττικής σε όλα τα επίπεδα. 
Θα είναι μάλλον δύσκολο και λόγο εξειδίκευσης 
να αναλάβω άλλο πόστο παρόλα αυτά αν μου 
το ζητούσε και με εμπιστευόταν κρίνοντας ότι 

θα αντεπεξέλθω με ανάλογη επιτυχία σε κάποια 
άλλη θέση και αντικείμενο θα το σκεφτόμουν. 
Σημειωτέον θα πρέπει να πω ότι η θέση που έχω 
τώρα είναι άμισθη και έχω ήδη ατέλειωτες τεχνι-
κού αντικείμενου υποχρεώσεις και παρά πολύ 
εργασία.

Πώς αντιμετωπίζετε τις «επιθέσεις» που έχετε 
δεχτεί κατά καιρούς; 

Η αλήθεια, η αγένεια και οι πληρωμένες επιθέ-
σεις των αντιπάλων δείχνει και την αγωγή τους. 
Είναι θεμιτό να κρίνεται κάποιος με βάση το 
παραγόμενο έργο και την απόδοσης του σε συ-
σχετισμό με τα αναληφθέντα καθήκοντα. Όταν 
όμως μιλάμε για άνανδρες υποχθόνιες και ιδε-
οληπτικές κακοήθειες απαίδευτων, τα πράγματα 
παίρνουν άλλη διάσταση. Σε αυτήν την αρνητική 
και άχρηστη συχνότητα δεν επιθυμώ να συντο-
νιστώ καθόλου και φροντίζω να απαντώ συνή-
θως στις επιθέσεις αυτές με την πλήρη απαξίω-
ση μου συνεπικουρούμενη από την πραγματικό-
τητα η οποία είναι ότι όλοι τελικά αναγνωρίζουν 
εκ του αποτελέσματος και εκ της πορείας των 
έργων την επιτυχημένη έως τώρα θητεία μου 
στην περιφέρεια Αττικής.

του πατέρα μου Σάββα Κοσμίδη.

Δεν έχετε κρύψει ποτέ την μεγάλη σας αγάπη 
για το Δήμο Αχαρνών, στον οποίο μεγαλώ-
σατε, χωρίς μάλιστα να διστάζετε και να δια-
φωνείτε με αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής 
και να το δημοσιοποιείτε. Θα μπορούσατε να 
δείτε τον εαυτό σας να διεκδικεί τη θέση της 
Δημάρχου της περιοχής κάποια στιγμή;

Επανειλημμένα έχω τονίσει ότι ο Δήμος Αχαρ-
νών στον οποίο μεγάλωσα και κατοικώ είναι 
στην σκέψη μου καθημερινά. Με δεδομένη την 
πρόθεση μου για αναβάθμιση του Δήμου και 
απεμπλοκή του από σειρά προβληματικών κατα-
στάσεων συνεργώ με την εκάστοτε διοίκηση του 
Δήμου προς όφελος των συμπολιτών μου χωρίς 
υστεροβουλίες.

Δεν αποκλείω τίποτε, παρόλα αυτά το ενδιαφέ-
ρον μου για τα κοινά επικεντρώνεται αυτή την 
στιγμή στην Περιφέρεια Αττικής.

Μια γυναίκα στην πολιτική ή απλά μια πολιτι-
κός; Θεωρείτε ότι υπάρχει σεξισμός στο χώρο 
αυτό, και αν ναι πώς το έχετε βιώσει προσω-
πικά;

Γυναικά πολίτικος και σεξισμός ακόμα συνυπάρ-
χουν δυστυχώς και πάνε χέρι-χέρι. Τόση δημό-
σια προβολή, τόση ενημέρωση, παρόλα αυτά το 
κοινωνιολογικό, προαιώνιο και συνάμα επίκαιρο 
ζήτημα μόλις έχει αναρριχηθεί λίγο υψηλοτέρα 
ως θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία. 
Στην πολίτικη σκηνή όπως και παντού άλλω-
στε κάποιες στιγμές οι συνάδελφοι ασυνείδητα 
υποπίπτουν σε λεκτικά, σεξιστικά παραπτώματα 
μη αναλογιζόμενοι δυστυχώς εκείνη την στιγμή 
γιατί τόσο αβίαστα ξεστομίζουν υποτιμητικούς 
χαρακτηρισμούς ανισότητας φύλλων. Αντιλαμ-
βάνομαι σε βάθος γιατί και πως προκύπτει αυτή 
η συμπεριφορά, όμως δεν τη δικαιολογώ. Είναι 
ίσως και η δυναμική μου προσωπικότητα που πι-
θανά να κέρδισε γρήγορα το σεβασμό επί του 
πρακτέου και να έχει αποτρέψει τη συχνή εμ-
φάνιση τέτοιων ατοπημάτων προς το πρόσωπο 
μου.

Πιστεύω ότι η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη 
κοινωνία πλέον είναι σε ρόλους ενεργούς, σε 
ρόλους δυναμικούς και σε θέσεις ευθύνης. Άλ-
λωστε μην ξεχνάτε ότι η λέξη δύναμη και η λέξη 
ικανότητα είναι γένους θηλυκού.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι, με δε-
δομένο ότι η νέα χρονιά μόλις μπήκε; Tι εύχε-
στε για το 2022;

Σίγουρα το να παραμείνουμε υγιείς με τους συ-
νεργάτες μου στην Περιφέρεια Αττικής και να 
ολοκληρώσουμε την επιτυχημένη μας θητεία ως 
διοίκηση είναι το πρώτο πράγμα που επιθυμώ 
για το άμεσο μέλλον. Θα ήθελα να ευχηθώ για 
τους αναγνώστες σας και όλο τον κόσμο υγεία 
και χαρές μικρότερες και μεγαλύτερες. Εύχομαι 
η νέα χρόνια που θα διανύσουμε να είναι μια κα-
λύτερη χρόνια σε όλα τα επίπεδα, να αφήσουμε 
πίσω τις βαθύτερες ανησυχίες που μας προκά-
λεσε η πανδημία, επαναπροσδιορίζοντας αξίες 
και ουσία με αισιοδοξία και δημιουργική λογική.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Εκτός από εκλογική σας περιφέρεια, ζείτε 
στην Ανατολική Αττική και δραστηριοποιείστε 
επαγγελματικά. Ποια είναι τα σημεία αναφο-
ράς για την περιοχή, κατά τη γνώμη σας;

Οι παλιοί έλεγαν «η δουλειά πάνω από όλα παι-
δί μου». Με τη σειρά μου λοιπόν ενδιάμεσα σε 
όλες αυτές τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το χαρτοφυλάκιο μου στην Περιφέρεια, 
φροντίζω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και 
ως ιδιωτεύουσα πολίτικος μηχανικός προκειμέ-
νου να εξυπηρετήσω και τους ανθρώπους που 
με εμπιστεύονται για τις υποθέσεις των ακίνη-
των τους. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και 
ιστορία 53 χρονών, το γραφείο μας, με συνέπεια 
και αποτελεσματικότητα, επιλύει καθημερινά 
προβλήματα των ιδιοκτήτων που αφορούν την 
περιουσία τους. Έχω τη χαρά και την τιμή εδώ 
και 15 χρόνια να έχω αναλάβει το αρχαιότερο εν 
λειτουργία τεχνικό γραφείο στις Αχαρνές αυτό 
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με σταυρωμένα χέρια και να κατηγορούμε ή να 
αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπο-
ρούμε να κάνουμε πολλά, και η αλήθεια είναι ότι 
η αλλαγή πάντα ξεκινάει από ένα άτομο.

Συνεργάζεστε τόσο με Δήμους, όσο και με Πε-
ριφέρειες σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να 
προωθήσετε τους σκοπούς σας. Σε πόσες πε-
ριοχές έχει συνδράμει το we4all μέχρι τώρα;

Έχουμε στενή συνεργασία με πάνω από 40 δή-
μους στη χώρα μας και είμαστε υπό την Αιγίδα 
της Περιφέρειας Αττικής. Είμαστε επίσης πλέον, 
συνεργάτες του ΟΗΕ στο πρόγραμμα των ανα-
δασώσεων. Έχουμε φυτέψει μέχρι σήμερα πάνω 
από 95.000 δέντρα και το έργο μας αυξάνεται 
συνεχώς. περιοχές στις οποίες έχουμε συνδρά-
μει είναι ασφαλώς ο Μαραθώνας και η Ραφή-
να που ήταν και το σημείο εκκίνησής μας, ενώ 
έχουμε κάνει πολλές δράσεις σε όλη την Αττική, 
την Εύβοια, την Θεσσαλονίκη και πολύ σύντομα 
την Πελοπόννησο. Επίσης έχουμε πραγματοποι-
ήσει έργο σε χώρες εκτός Ελλάδας, όπως Ιτα-
λία, Ινδονησία, Νιγηρία και Κένυα.

Είστε ένας νέος άνθρωπος, με περιβαλλοντι-
κή συνείδηση και την αποδεικνύετε εμπρά-
κτως. Πιστεύετε ότι η γενιά σας αλλά και οι 
υπόλοιπες επιδεικνύουν την ίδια ευαισθησία 
για τα θέματα του περιβάλλοντος;

Πιστεύω ότι σαν χώρα είμαστε αρκετά πίσω σε 
αυτό το θέμα, όμως ο κόσμος και ιδιαίτερα οι 
νεότερες γενιές αυξάνουν ολοένα και περισσό-
τερο την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Όταν 
ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει ένας φορέας με τον 
οποίο μπορεί να συνταχθεί, να συμμετέχει και 
του δίνεται ένας τρόπος για να μπορεί να βοηθή-
σει, τότε το κάνει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό. 

Είναι, τελικά, η κλιματική αλλαγή, η επόμενη 
μεγάλη κρίση που θα πρέπει να διαχειριστού-
με παγκοσμίως;

Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα που 
την βιώνουμε μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον 
χρόνο. Και επειδή μιλάμε για φαινόμενα που 
εκτείνονται σε ορίζοντα δεκαετιών, αν δεν ανα-
λάβουμε δράση τώρα, βλέποντας τα σημάδια 
των καιρών, μπορεί όταν αποφασίσουμε να το 
κάνουμε να είναι ήδη πολύ αργά. Η αλλαγή ξε-
κινάει από τον καθένα από εμάς. Το να φυτέψει 
κάποιος ένα δέντρο, να στηρίξει έναν οργανι-
σμό, να μειώσει την χρήση πλαστικού, την με-
τακίνηση με ρυπογόνα μέσα κλπ, είναι κάτι που 
έχει τεράστιο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον 
και την κοινωνία μας.

Τo 2022, πώς στοχεύετε να προωθήσετε τις 
δράσεις σας;

Πάντα ενημερώνουμε τον κόσμο μας από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram: 
we4all_official facebook: we4allofficial, site: 
www.we4all.gr). Η κάθε ευρύτερη εκστρατεία 
μας έχει τον δικό της τρόπο επικοινωνίας, όμως 
παροτρύνουμε τον κόσμο να μας ακολουθεί για 
να βλέπει συνεχώς τι κάνουμε και πως μπορεί 
να συμμετέχει ενεργά. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Γιάννης Ηλιόπουλος, μιλάει στην «Φωνή» για τον λόγο 
της ίδρυσης της we4all, την ανάγκη ευαισθητοποίησης 

στα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις δράσεις που θα 
λάβουν χώρα μέσα στο 2022.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

γιΑννης 
ηλιΟΠΟΥλΟς

Ιδρυτής μΚΟ we4all
«ή αλλαγή ξεκινάει  

από τον καθένα από εμάς»

Kύριε Ηλιόπουλε, είστε ένας εκ των δύο ιδρυ-
τών της ΜΚΟ we4all. Πώς ξεκίνησε η δράση 
σας και ποιος είναι ο λόγος που αποφασίσατε 
αυτή την πρωτοβουλία;

Η we4all ξεκίνησε από εμένα και τον Αντώνη 
Μπογδάνο το καλοκαίρι του 2018, μετά από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι. Ενώ κάθε 

χρόνο η κατάσταση με τις πυρκαγιές είναι κάτι 
που μας θλίβει όλους, εκείνη τη φορά ήταν για 
εμάς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Απο-
φασίσαμε να αναλάβουμε οργανωμένη δράση 
για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος της 
χώρας μας και σε επόμενα στάδια, ολόκληρου 
του πλανήτη. Δεν υπάρχει χρόνος να καθόμαστε 

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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Πώς να επιτύχετε  
τους στόχους σας;
Ευαγγελία Γκέγκα 
Κοινωνική Λειτουργός BSc, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Οι στόχοι που θέτουμε κάθε νέα χρονιά έχουν 
να κάνουν με βασικούς τομείς της ζωής μας 

όπως ο προσωπικός, ο οικογενειακός, ο επαγ-
γελματικός και ο οικονομικός. Πιο συγκεκριμένα 
όλοι έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας να τρώ-
με πιο υγιεινά, να ξεκινήσουμε γυμναστήριο, να 
ασχοληθούμε περισσότερο με την οικογένεια 
μας ή να αλλάξουμε δουλειά. Κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς όμως εγκαταλείπουμε λίγο ή πολύ 
τους στόχους μας, τους αναβάλλουμε ή τους 
πετυχαίνουμε σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό 
από αυτό που ελπίζαμε. 

Τι θα μας βοηθούσε λοιπόν να παραμείνουμε 
σταθεροί σε αυτούς;

1. Οι στόχοι μας πρέπει να μας βγάζουν  
λίγο έξω από την ζώνη ασφάλειάς μας. 
Θέστε στόχους που σας κάνουν να νιώθετε 
«άβολα». Αν θέλατε να παραμείνετε 
στα ίδια δεν θα θέτατε στόχους. Αυτό 
που σας κρατεί δέσμιους στο γνώριμο 
είναι η ασφάλεια και η σκέψη ότι δεν 
θα καταφέρετε να επιτύχετε αυτό που 
επιθυμείτε. Η λύση λοιπόν σε αυτό 
είναι η αντιμετώπιση του φόβου και των 

ανασφαλειών, η οποία βοηθά στην εξέλιξη 
μας και μας πηγαίνει όλο και πιο κοντά  
στην επίτευξη των στόχων μας.

2. Θέστε αρχικά έναν άμεσο στόχο.  
Ένας στόχος του οποίου τα αποτελέσματα 
θα τα δείτε γρήγορα θα τονώσει την 
αυτοπεποίθηση σας και θα σας προσφέρει 
την ενέργεια και την διάθεση να συνεχίσετε 
στην πραγματοποίηση και των υπολοίπων.

3. Οι στόχοι σας πρέπει να είναι 
συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί, να έχουν 
χρονικά όρια και να είναι αποτυπωμένοι  
σε χαρτί ή σε υπολογιστή, να μην υπάρχουν 
δηλαδή μόνο στο μυαλό σας. Το πιο 
σημαντικό σε αυτή την κατηγορία είναι 
οι στόχοι που θα τεθούν να σας κάνουν 
χαρούμενους και να είναι δικοί σας και όχι 
προσδοκίες άλλων.

4. Οι συνήθειες μας μάς οδηγούν στον στόχο 
μας. Αν επιθυμείτε να χάσετε κιλά αλλά 
δεν αλλάζετε τον τρόπο διατροφής και τον 
τρόπο ζωής σας γενικότερα, δεν θα χάσετε 
κιλά. Σκεφτείτε τι ενέργειες χρειάζεται να 
κάνετε ώστε να επιτύχετε τους στόχους 

σας και προσαρμόστε τον τρόπο ζωής σας. 
Βάλτε τον στόχο μέσα στη ζωή σας και στην 
καθημερινότητα σας και προσαρμόστε 
τις συνήθειες σας. Μην κάνετε το λάθος 
να τον αντιμετωπίσετε σαν κάτι άπιαστο 
και ονειρικό, μετατρέψτε τον με την 
συμπεριφορά σας σε κάτι ρεαλιστικό και 
επιτεύξιμο.

5. Ένας σύμμαχος είναι πάντα μια καλή 
βοήθεια. Ο σύμμαχος μπορεί να είναι ένας 
φίλος ή ένα άτομο εμπιστοσύνης με τον 
οποίο θα μοιράζεστε τις σκέψεις σας, τις 
ανησυχίες σας αλλά και την πρόοδο σας. 
Επιλέψτε σοφά καθώς αυτό το άτομο πρέπει 
να είναι υποστηρικτικό, να σας ενθαρρύνει 
και να σας βοηθά να ξεπεράσετε τα 
εμπόδια. Η παρουσία ενός συμμάχου 
ενισχύει τη δέσμευση απέναντι στο στόχο, 
και μειώνει την αναβλητικότητα.

Tip: Αναρωτηθείτε ποιες είναι οι δυνάμεις 
και οι αδυναμίες σας. Αναλογιστείτε ποια εί-
ναι τα πιθανά εμπόδια που πρόκειται να δη-
μιουργήσουν οι αδυναμίες και ενισχύστε και 
ενδυναμώστε τα δυνατά σας σημεία.

210 2400001
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΑΧΑΡΝΕΣ

ΜΕ ΤΗΛΕφωΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑγγΕΛΙΕΣ

ΥΓΕΙΑ



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

Αισθητική προσώπου και σώματος

  Δημοσθένους 25, 136 71 Αχαρναί    210 24.43.754

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

www.vsclinic.gr
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Ταμάρα Λεϊζεροβιτς 
Συνθετική Ψυχοθεραπεία -Ψυχομετρία - Συμβουλευτική εφήβων - Επαγγελματικός προσανατολισμός

Στη κοινωνία της Ελλάδας συναντάμε πολ-
λούς τύπους οικογενειών, ένα σύνολο αν-

θρώπων που ζούνε μαζί και όχι απαραίτητα με 
εξ αίματος συγγένεια. Καλύπτουν τις βασικές 
ανάγκες, έχουν όμοιους στόχους για το μέλλον 
τους και μπορούν να συμβιώσουν. 

Η συμβίωση είναι μια αποστολή η οποία θα ήταν 
σημαντικό να είναι κοινή επιθυμία, δηλαδή για 
αρχή οι ενήλικες που αποφασίζουν να προχω-
ρήσουν τη συντροφική τους συσχέτιση σε συ-
γκατοίκηση και ύστερα στην απόκτηση παιδιών 
να κάνουν μια εσωτερική αναζήτηση για το τι 
θα αποτελούσε την ευτυχία και τη επιτυχία στη 
προσωπική τους ζωή ατομικά. 

Ύστερα εάν στο νου τους ο θεσμός της οικογέ-
νειας είναι ένας στόχος τον οποίον θα ήθελαν 
να κατακτήσουν τότε να προχωρήσουν στη δη-
μιουργία αυτής.

Η διατήρηση της οικογένειας στην σημερινή 
εποχή είναι πραγματικά ένα έργο που απαιτεί 
μόχθο ωστόσο δεν είναι κάτι το ανέφικτο. Θα 
ήταν καλό να λάβουμε υπόψη ότι δεν θα υπάρχει 
μια σταθερή συνθήκη μέσα σε αυτήν την οικογέ-
νεια, όντας ζωντανοί οργανισμοί που αλληλεπι-
δρούν με το κοινωνικό περιβάλλον όπως ακρι-
βώς η διάθεση μας υπόκειται σε διακυμάνσεις 
κατ’ αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται και το κλίμα 
της οικίας μας. Μια δυσάρεστη συγκυρία ή και 
μια διαφωνία μεταξύ των μελών δεν σημαίνει 
αποτυχία είναι μια αναμενόμενη κατάσταση και 
ακριβώς τότε καλείται η οικογένεια να αναδείξει 
τις ικανότητες που διαθέτει για να ανταπεξέλθει.

Πότε μια οικογένεια δυσλειτουργεί;

Υπάρχουν κάποια μοτίβα συμπεριφορών τα 
οποία μακροπρόθεσμα μπορούν να οδηγή-
σουν σε δυσάρεστα αποτελέσματα και θα ήταν 
φρόνιμο να τα λάβουμε υπόψιν μας όπως για 
παράδειγμα: η μυστικότητα, όταν κάποιο από 
τα μέλη δεν μοιράζεται σημαντικά γεγονότα με 
τους υπόλοιπους. Στον αντίποδα συναντάμε την 
εισβολή σε προσωπικά δεδομένα χωρίς άδεια, 
ισχύει και όταν αυτό γίνεται από τον γονέα προς 
το παιδί. Η περιορισμένη κοινωνική ζωή, η κατά-
σταση που η οικογένεια δεν έχει επικοινωνία με 
μέλη έξω από αυτήν. Η όποια μορφής κακοποί-
ηση, σωματική και ψυχολογική καθώς και η κα-
ταπνιγμένη ομιλία. Όταν έχουμε μη ρεαλιστικές 
προσδοκίες από το σύντροφο ή από τα παιδιά, 
ανάθεση ρόλων μη συμβατών με την ηλικία και 
απαιτήσεις που δεν έχουν λογικό αντίκρισμα.

Συμβουλές για οικογενειακή ευημερία

Δεν υπάρχουν μυστικά αλλά ούτε μαγικά φίλτρα 
για να καταφέρουμε την οικογενειακή ευημερία, 
μπορούμε να την πετύχουμε εάν το θέσουμε ως 
προσωπικό στόχο και εφοδιαστούμε με υπομονή 
καθώς αυτό το πλαίσιο απαρτίζεται και από άλλα 
μέλη και δεν εξαρτάται μόνο από το ένα μέλος η 
ευτυχία αυτής. Ωστόσο εάν έστω και το ένα από 
τα ενήλικα μέλη επιδιώξει με τεχνικές να φέρει 
την ισορροπία τότε θα βελτιωθεί κατά πολύ το 
κλίμα μέσα στο σπίτι. Το σημαντικότερο είναι 
να επιτρέψετε στον εαυτό σας να ξεκουραστεί, 
διότι η ξεκούραση μας εγγυάται τη προσωπική 
ηρεμία. Ακούστε τα μέλη της οικογένειας σας, 

όλες οι φωνές είναι ισάξιες. Κανένα από τα μέλη 
μιας οικογένειας δεν μπορεί να θεωρηθεί λιγό-
τερο σημαντικό από κάποιο άλλο. Μια μέρα με 
λιγότερες υποχρεώσεις και πίεση χρόνου προ-
σπαθήστε να εντοπίσετε ποια είναι τα σημεία 
που προκαλούν συνήθως εντάσεις την εκάστο-
τε χρονική περίοδο και βρείτε από κοινού μια 
λύση. Να έχετε στόχο να αφιερώνετε καθημε-
ρινά χρόνο για συζητήσεις, μην απογοητευτείτε 
εάν συναντήσετε άρνηση καθώς ένας διάλογος 
προϋποθέτει συναισθηματική διαθεσιμότητα. 
Όταν πλέον ορίσουμε τον διάλογο στη δική μας 
οικογένεια θα ήταν καλό να έχουμε στο μυαλό 
μας ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε 
και να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά συχνά προσπα-
θούν να δοκιμάσουν τα όρια μας και αυτό είναι 
κάτι το φυσιολογικό. Τα οικογενειακά γεύματα 
είναι καλό να γίνονται, εάν όχι σε καθημερινή 
βάση λόγω του απαιτητικού προγράμματος τότε 
οργανώστε το, το

Σαββατοκύριακο. Επίσης μην κουβαλάτε τη 
δουλειά σας στο σπίτι σας, φεύγοντας από το 
χώρο εργασίας θα ήταν φρόνιμο να αφήνουμε 
εκεί ότι σχετίζεται με αυτήν. Θα είναι πραγμα-
τικό επίτευγμα να πάρουμε απόφαση ότι είναι 
ανέφικτο να τα προλάβουμε όλα.

Δημιουργούμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπο-
ρούμε να υλοποιήσουμε με συνέπεια και χωρίς 
πίεση. Τέλος να προσθέσω ότι ο θεμέλιος λίθος 
είναι η αφοσίωση μεταξύ των μελών και κινητή-
ριος δύναμη η αγάπη.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά με υγεία!

ΥΓΕΙΑ

Οικογενειακή ευημερία
ή οικογένεια είναι το κύτταρο του πολιτισμού

Γουίλ ντυράν

στην παρνηθα

στην 
βαρυμπομπη

Γάμος / βάπτιςη / πάιδικές Γιορτές 
έπάΓΓέλμάτικά events

πληροφοριες: 6983 587.977
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Κύριε Βρεττέ, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
του Δήμου Αχαρνών τα τελευταία 2μιση χρό-
νια, ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα 
έργα της θητείας σας και ποια είναι στην ατζέ-
ντα σας για το επόμενο διάστημα;

Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο ση-
μαντικότερο έργο που έχει γίνει στο Δήμο μας 
αυτά τα 2μιση χρόνια και δεν είναι άλλο από το 
ότι έχει καταφέρει να αποκτήσει μια άλλη σχέ-
ση με το δημότη, να αποκτήσει απέναντι στους 
άλλους κρατικούς φορείς την φερεγγυότητα 
που του έλειπε και να αποκτήσει, επιτέλους, την 
εξωστρέφεια που χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ 
σημαντική η συμμετοχή όλων μας. Επιλέξαμε να 
μην είμαστε απλοί διαχειριστές της κατάστασης 
που υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε σε 
ρήξη με ό,τι πλήγωνε την πόλη, για να το αλλά-
ξουμε. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε για τις 
ταμπέλες, όταν πρωταρχικό ρόλο έχει ο ίδιος ο 

δημότης. Αυτά ,βέβαια, τα αποτελέσματα είναι 
το αντίκτυπο πολλής δουλειάς, τόσο με την μεί-
ωση των εξόδων, όσο την εξορθολόγησή τους. 
Και φυσικά με την αύξηση των εσόδων, που εί-
ναι αρκετά επίπονο κομμάτι, σε ό,τι αφορά τις 
σχέσεις μας με τους δημότες.

Καταφέρατε και εν μέσω πανδημίας να αυξή-
σετε τα έσοδα;

Η αύξηση και η μείωση των εσόδων, είναι πά-
ντα τηρουμένων των αναλογιών μιας κρίσης 
που από υγειονομική, έγινε οικονομική και 
αφορούσε συνολικά τους κρατικούς φορείς. Ο 
Δήμος Αχαρνών πρωτοστάτησε προκειμένου 
να «παγώσουν» τα δημοτικά τέλη σε επιχειρή-
σεις , στη διάρκεια της πανδημίας, μειώσαμε τα 
δημοτικά τέλη, πολύ πριν τον κορονοϊό, σε επι-
χειρήσεις δημοτών που το είχαν ανάγκη έπειτα 
από μεγάλη διαπραγμάτευση με το υπουργείο 
Εσωτερικών. Μέσα από τη διαχείριση, λοιπόν 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καταφέραμε 
να αποκτήσουμε την ευελιξία να μπορούμε να 
ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας.

Άρα, τελικά, τουλάχιστον στο οικονομικό σκέ-
λος, ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας «υπερήφα-
νος»  Δήμος;

O Δήμος Αχαρνών, είναι έτσι κι αλλιώς, ένας 
«υπερήφανος» Δήμος, αλλά θα πρέπει να πά-
ρουμε ως δεδομένο, ότι ένα Δήμο τον φτιάχνουν 
οι δημότες του. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική 
Αρχή, μπορεί να κάνει έργα αλλά, ουσιαστικά, 
το επίπεδο που κρατάει μία πόλη, το παράγουν 
οι πολίτες του. Έχω πολλή μεγάλη εμπιστοσύ-
νη στους δημότες ότι έχουν την θέληση να αλ-
λάξουν αυτή την πόλη και εμείς ως εκλεγμένη 
παράταξη, έχουμε την «εντολή» τους για να 
αλλάξουμε τα πράγματα και να τα πάμε προς το 
καλύτερο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αχαρνών, κος Μιχάλης Βρεττός σε μία  
εφ’όλης της ύλης συνέντευξη στη «Φωνή». Η εξωστρέφεια του Δήμου τα τελευταία 
χρόνια, οι δημότες σε πρώτο πλάνο και τα παραπολιτικά σενάρια ρήξης στη Διοίκηση.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

ΜιχΑλης ΒρΕττΟς
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Αχαρνών

«Στην πολιτική περιμένεις το χειροκρότημα στο τέλος»

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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Κεφάλαιο στολισμός των Χριστουγέννων, που 
άκουσε πολλά, αλλά οι πολίτες μετά από χρό-
νια φάνηκαν να ευχαριστιούνται ιδιαιτέρως 
από τη στολισμένη πλατεία και τις επιμέρους 
περιοχές. Τι απαντάτε σε όσους κατακρίνουν 
την δαπάνη των χρημάτων για τον στολισμό;

Για μένα, το ποσό το οποίο δαπανήθηκε, ήταν 
πολύ μικρό. Και σας το λέω, καθώς ο καθένας 
για να αξιολογεί, θα πρέπει και να γνωρίζει. Κυ-
ρίως οι δημότες. Πόσο κοστολογεί ένας δημό-
της τους δυνητικούς πελάτες που προσέλκυσε 
ο Δήμος Αχαρνών, μέσα στην κεντρική πλατεία, 
με τον στολισμό αυτό; Nαι μεν με το στολισμό 
αυτό δαπανήσαμε χρήματα, αλλά καταφέραμε 
να φέρουμε στην κεντρική αγορά περισσότε-
ρους από 100.000 δημότες. Αρά λοιπόν, όταν 
κάποιος δημότης μπει στη διαδικασία να φέρει 
το παιδί του να κάνει όλες τις δωρεάν δραστη-
ριότητες που προσέφερε ο Δήμος Αχαρνών, 
πόσο το κοστολογεί; Tα προηγούμενα χρόνια, ο 
κόσμος έφευγε προς άλλες περιοχές, με αποτέ-
λεσμα να χάνει χρήματα η τοπική αγορά, ίσως 
εκατομμύρια ευρώ. Πόσο κοστολογούμε λοιπόν 
το χαμόγελο και την ευχαρίστηση ενός μικρού 
παιδιού ή την καλή διάθεση ενός γονέα να επι-
σκεφτεί την κεντρική πλατεία του Δήμου του; 
Δεν κοστολογείται αυτό και για αυτό επιμένω, 
όπως προείπα, πως είναι πολύ λίγα τα χρήμα-
τα που δαπανήσαμε και ευελπιστώ του χρόνου 
να έχουμε ακόμη πιο ευφάνταστο στολισμό, 
μεγαλύτερη αύξηση της τοπικής αγοράς. Μην 
ξεχνάτε, εξάλλου, ότι καταφέραμε να γίνουμε 
θετική είδηση με αυτόν τον στολισμό, φέραμε 
κόσμο από άλλες περιοχές και πρέπει οι κατα-
στηματάρχες να εκμεταλλεύονται τέτοιες πρω-
τοβουλίες .

Η σύμπραξη που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβρη 
του 2020, ήταν ωφέλιμη για το Δήμο;

Θα ξεκινήσω, λέγοντάς σας μία φράση που 
συνηθίζω να επικαλούμαι, όταν απαντώ για το 
Δήμο Αχαρνών. Το πρόβλημα των προηγούμε-
νων ετών δεν ήταν οικονομικό αλλά διοικητικό. 
Άλλωστε οι λανθασμένες διοικήσεις, φέρνουν 
τα οικονομικά προβλήματα. Στην περίπτωση της 
σύμπραξης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, 
νέοι άνθρωποι, νέα μυαλά και νέες ιδέες να 
συστρατεύονται σε μια διαχείριση που γίνεται 
τα τελευταία δυόμιση χρόνια και μόνο προς τη 
θετική πλευρά το βλέπω αυτό. Η παράταξή μας 
είναι ανοιχτή και σε νέες συνεργασίες, με αν-
θρώπους που είναι ακόμα και εκτός Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Πολλοί είδαν το «ρήγμα» στις σχέσεις των με-
λών της Διοίκησης, δεδομένου ότι η επιλογή 
του Δημάρχου στις πρόσφατες δημαιρεσί-
ες για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου ,δεν υπερψηφίστηκε με μεγάλη 
διαφορά. Ισχύουν οι φήμες;

Οι δημαιρεσίες πέρασαν, οι εκλογές ανέδειξαν 
για Πρόεδρο του ΔΣ έναν έμπειρο Αυτοδιοικη-
τικό και οι εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου 
είναι έτοιμες να συνεχιστούν με τον άνθρωπο 
που επέλεξε η πλειοψηφία μας. Μάλιστα, απο-
δεικνύεται περίτρανα ότι η παράταξή μας, η 
οποία γεννήθηκε από τα σπλάχνα της κοινωνί-

ας, λειτουργεί Δημοκρατικά σε όλες τις διαδικα-
σίες της. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κανέ-
να ρήγμα, συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι, με 
μπροστάρη τον Δήμαρχό μας, με μοναδικό μας 
αντίπαλο τα προβλήματα του τόπου και αυτο-
σκοπό μας την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής 
των δημοτών μας. Όσοι βλέπουν στρατόπεδα θα 
πρέπει να αναθεωρήσουν ή να μας εξηγήσουν 
τι ακριβώς βλέπουν, που δεν το βλέπουμε εμείς.

Είστε ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, και μάλιστα πολλές φορές, δεν δι-
στάζετε να απαντήσετε σε κριτικές. Θεωρείτε 
ότι, πλέον, η πολιτική ασκείται και με αυτόν 
τον τρόπο;

Τα δεδομένα αλλάζουν γρήγορα, πια, τόσο στην 
κοινωνία, όσο και στην πολιτική. Είμαι ένας άν-
θρωπος, που θέλω να έχω επικοινωνία με το 
λαό που με εκλέγει, με κάθε τρόπο. Ειδικά την 
περίοδο της πανδημίας, κλεισμένοι στα γραφεία 
μας, δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε με 
τον κόσμο, οπότε ναι, είμαι ανοιχτός σε κάθε 
κριτική που ασκείται μέσω των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης και σίγουρα επιθυμώ την επι-
κοινωνία, με κάθε τρόπο με τους δημότες. Μά-
λιστα, εξαιτίας της μεγάλης αλληλεπίδρασης 
των μέσων αυτών, βλέπω για πρώτη φορά τους 
δημότες μας να έχουν τόσο μαζική συμμετοχή, 
ανεξαρτήτως προσώπων, και να ασχολούνται 
με τα δρώμενα του δήμου, να προτείνουν ιδέες. 
Από την πρώτη στιγμή, σαν παράταξη, είχαμε 
αυτό ως σχέδιο δράσης. Μια παράταξη ανοιχτή 
και μια διοίκηση που θα δίνει λόγο στους δημό-
τες, με όποιο μέσο.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει μεγάλη μερίδα πο-
λιτών, που παρακολουθούν τα δημοτικά συμ-
βούλια, αφού πλέον υπάρχει και η διαδικτυα-
κή προβολή. 

Εμείς για πρώτη φορά, δώσαμε τη δυνατότητα 
της συμμετοχής πολιτών  στα δημοτικά συμβού-
λια, είτε με το να τα παρακολουθούν, είτε με την 
υποβολή ερωτήσεων, που λαμβάνονται υπόψη 
από το Προεδρείο και απαντώνται στα επόμενα 
δημοτικά συμβούλια. Το αν θέλει βέβαια να το 
παρακολουθήσει κάποιος, είναι δικαίωμά του.

Μπορούν οι πολίτες να αντικαταστήσουν την 
αντιπολίτευση στην οποία διοίκηση με την 
«δύναμη» που έχουν πια, με το πληκτρολόγιο 
τους;

Είναι τεράστια η δύναμη που έχει ο δημότης 
και είναι αυτός που μας δίνει και τη δύναμη να 
προχωρήσουμε σε αυτή τη διοίκηση. Ο Δήμαρ-
χος έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι θέση σε 
αυτή τη διοίκηση, έχουν και οι απλοί δημότες. 
Απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε δημότη 
να συμμετέχει σε κάθε φορέα, για να μπορεί να 
κρίνει από κοντά το έργο μας και να συμμετέχει 
σε αυτό.

Η γνώμη σας για την εκλεγμένη αντιπολίτευση;

Ο καθένας κρίνεται από το έργο του και τις 
πράξεις του, και αυτό καλό είναι να το παρακο-
λουθούν και οι δημότες. Θεωρώ σημαντικό πα-
ράγοντα την Αντιπολίτευση για να παράξει μια 
διοίκηση έργο. Δυστυχώς, στην περίπτωση του 

Δήμου Αχαρνών, δεν υπάρχει συμμετοχή από 
τη μεγαλύτερη μερίδα της Αντιπολίτευσης. Προ-
φανώς, αυτό πηγάζει από την απογοήτευση που 
έχουν από τα εκλογικά αποτελέσματα του 2019. 
Εμείς, έχουμε απευθύνει πολλές φορές πρό-
σκληση για να συμμετέχουν είτε με προτάσεις, 
είτε με διάφορους τρόπους συνεργασίας, χωρίς 
καμία ανταπόκριση. Αυτό το αφήνω στην κρίση 
του αχαρναϊκού λαού. Κάθε διοίκηση, ακόμα κι 
αν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, χρειάζε-
ται νέες προτάσεις!

Μετά από τόσα χρόνια, τι είναι αυτό που έχετε 
κρατήσει από το πολιτικό σας ξεκίνημα;

Το 2010, ο Σωτήρης Ντούρος μου έδωσε την 
δυνατότητα να συμμετέχω στα κοινά. Στη συνέ-
χεια, πήρα τη δύναμη από τον αχαρναϊκό λαό, 
κατατάσσοντας με στις πρώτες θέσεις του ψη-
φοδελτίου, μπαίνοντας στη διοίκηση. Οφείλω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρώην Δήμαρχο, 
τον οποίο αποκαλώ και πολιτικό μου πατέρα που 
διαμόρφωσε την πολιτική μου σκέψη, τον Σω-
τήρη τον Ντούρο. Κατάφερα να μετουσιώσω τις 
ιδέες που είχα σαν δημότης, καθώς ο πρώην δή-
μαρχος, άφηνε τους συνεργάτες του να εκφρα-
στούν, δίνοντας μας τα εργαλεία που έπρεπε. 
Αν και πολύ μικρός, πήρα μέρος, στην αλλαγή 
που ήθελα να δω να συμβαίνει στον τόπο μου 
και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στην πορεία, δι-
ετέλεσα για 5 χρόνια, μέρος της μείζονος Αντι-
πολίτευσης του Δήμου, ένα μεγάλο σχολείο που 
σε μαθαίνει πολλά. 

Υπάρχει επόμενο βήμα για σας ή συνεχίζετε 
μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης, Σπύρο Βρεττό 
και το 2023;

Πολλές φορές, συνάδελφοι δημοτικοί σύμ-
βουλοι, έχουν κάνει το λάθος να αποφασίζουν 
χωρίς την άποψη των δημοτών. Ακριβώς επει-
δή, όπως προείπα, επιδιώκω και έχω συνεχή 
επικοινωνία με τους συνδημότες μου, περιμένω 
την επιλογή τους, τόσο για μένα, όσο και για την 
παράταξη στην οποία συμμετέχω. Έχω απόλυτη 
εμπιστοσύνη στο Δήμαρχο, Σπύρο Βρεττό και 
για την μέχρι τώρα πορεία του, αλλά και για το 
όραμα το οποίο έχει για την πόλη μας. Στην πο-
λιτική, όπως και στο θέατρο, περιμένεις το χει-
ροκρότημα στο τέλος. Οι δημότες θα μας πουν τι 
πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα και, μέχρι 
στιγμής, όλα δείχνουν ότι η απόφασή τους είναι 
να προχωρήσουμε.

Τελικά, θα λέγατε ότι κάτι αλλάζει στο Δήμο 
Αχαρνών;

Δεν αλλάζει κάτι, αλλάζουν πολλά. Από την 
πρώτη στιγμή, είχαμε την πρόθεση να φτιά-
ξουμε το Δήμο. Αρκεί να έχουμε την υπομονή 
και τη θέληση να το δούμε. Και επιτρέψτε μου, 
κλείνοντας, απευθυνόμενος στους δημότες μας 
να τους πω, ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι πάντα 
δίπλα τους, θα σκέφτεται και θα δρα πάντα προς 
όφελός τους. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

O Κύριος Βρεττός είναι επίσης  Αντιδήμαρχος 
Πολιτικού Σχεδιασμού & Δημοτικής Αστυνομίας 
του Δήμου Αχαρνών - Θρακομακεδόνων
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Βιασμοί, σωματική, λεκτική κακοποίηση, ψυ-
χικός εκφοβισμός είναι τα περιστατικά που 

από το 2019 αρχίζουν κι έρχονται στο φως της 
δημοσιότητας για τις γυναίκες. Πρόσφατο γεγο-
νός το περιστατικό με τον φερόμενο βιασμό της 
24χρονης σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη από 
«γνωστούς» στους τοπικούς κύκλους άνδρες.

Το νομοθετικό πλαίσιο ήδη αρχίζει και αλλάζει 
και μαζί με αυτό υπάρχει μια ελπίδα πως τέ-
τοιου είδους παραβατικές πράξεις θα τύχουν 
της ανάλογης προσοχής από την ελληνική κοι-
νωνία. Την 11/11/2021 ψηφίστηκε στη Βουλή ο 
νόμος 4855/2021, ο οποίες επέφερε σημαντι-
κές τροποποιήσεις των διατάξεων του Ποινικού 
Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
Σημαντική τροποποίηση έγινε αναφορικά με το 
κακούργημα του ομαδικού βιασμού όπου πλέον 
επισύρει αποκλειστικά ισόβια κάθειρξη, καθώς 
προστέθηκε και η ισόβια ποινή για το βιασμό το 
ανηλίκου. Με την τροποποίηση του άρθρου 100, 
δίνεται πλέον η δυνατότητα στον εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου σε εξαιρετικής φύσεως υπο-
θέσεις, να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρι-
σης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροα-
τήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης, ακό-
μα και το ενήλικο θύμα θα καταθέτει παρουσία 
ψυχολόγου προκειμένου λόγω της φύσης των 

συγκεκριμένων αδικημάτων, να αποφεύγεται η 
περαιτέρω θυματοποίησή τους.

Πέρα όμως από το τι ορίζει ο νόμος, τι συμβαί-
νει αφού κλείσει η πόρτα του όποιου θύματος; 
Οφείλουμε ως «πολιτισμένη κοινωνία» -αν επι-
θυμούμε να καλούμαστε ως τέτοια- να στρέ-
ψουμε το άγρυπνο βλέμμα μας και στα ψυχικά 
κατάλοιπα που αφήνουν αυτές οι αξιόμεμπτες 
πράξεις, πρώτα από όλα στην ψυχή του θύμα-
τος. Οι ποινές θα επιβληθούν, η Δικαιοσύνη θα 
πράξει τα δέοντα, ωστόσο τα ψυχικά τραύματα 
των θυμάτων πώς και πότε θα επουλωθούν;

Όπως εξηγούν οι εγκληματολόγοι, οι βιασμοί 
ανηλίκων που εκδικάζονται στα ελληνικά δικα-
στήρια αφορούν το 35% των περιπτώσεων, ενώ 
οι βιασμοί ενηλίκων το 65%: «Tα σεξουαλικά 
εγκλήματα, κάτι που ισχύει σε όλο τον κόσμο και 
πάντα, είναι αθέατα και ατιμώρητα».

Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως τα εγκλήμα-
τα αυτά σπάνια δημοσιοποιούνται και ακόμα 
σπανιότερα φτάνουν στη γνώση των διωκτι-
κών αρχών, γιατί σπάνια καταγγέλλονται. Αυτό 
συμβαίνει γιατί τουλάχιστον 6 στα 10 θύματα 
βιώνουν για χρόνια συναισθήματα ενοχής για 
την επίθεση που δέχτηκαν. Μιλάμε για ποσοστό 
35% όσων θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είχαν 

αποφύγει τον βιασμό τους αν είχαν συμπερι-
φερθεί διαφορετικά». Δυστυχώς, αυτό οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η μεγάλη πλειονότητα των 
θυμάτων αυτοενοχοποιείται. 

«Η αυτοενοχοποίηση του θύματος οδηγεί στη 
μερική έως και την ολοκληρωτική απενοχοποί-
ηση του δράστη, η οποία με τη σειρά της στη 
συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων κατα-
λήγει στη σιωπή και την ατιμωρησία».

Το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στην αύξηση 
των ποινών, αλλά και στην έλλειψη προθυμίας 
των θυμάτων να καταγγείλουν τον δράστη τους. 

Στην Ελλάδα, το χειμώνα του 2020, εμφανίστη-
κε το κίνημα #metoo Greece με τη δημοσιοποί-
ηση της καταγγελίας της Σοφίας Μπεκατώρου 
για τη σεξουαλική επίθεση που είχε δεχτεί από 
παράγοντα του αθλητισμού.

Μέσα από διάφορες καμπάνιες που προβάλλει 
η Κυβέρνηση, το θύμα ενημερώνεται και πλέον 
μπορεί να μιλήσει! Γιατί είναι σημαντικό να γνω-
ρίζει ότι υπάρχουν δομές στήριξης, καθώς και η 
τηλεφωνική γραμμή 15900, όπου προσφέρεται 
κοινωνική, ψυχολογική και νομική στήριξη.

Επιτέλους έσπασε και στη χώρα μας ο κύκλος 
της σιωπής!

η γυναικεία -κι όχι μόνο- εκμετάλλευση 
πότε θα οδεύσει στο τέλος της;

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