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Λυδία μας,

Μπορεί να μην διαβάσεις 
ποτέ αυτό το γράμμα, αλλά 
είναι για σένα. Μπορεί να 
μην σε γνωρίσουμε ποτέ 
αλλά όλοι νοιαζόμαστε για 
σένα. Όλοι σε συμπονούμε.

Την στιγμή που γράφεται 
αυτό το γράμμα, η αλήθεια 

έχει πια αποκαλυφθεί. Εσύ, όμως, την έζησες. 
Ελπίζω αυτά τα αθώα σου μάτια, να μην είδαν 
την φρίκη να εκτυλίσσεται μπροστά τους και τον 
πατέρα σου να πνίγει με τα ίδια του τα χεριά τη 
μητέρα σου. Ελπίζω, ακόμα κι αν την είδαν, να 
μην την συγκράτησαν. Να μην την πέρασαν μέσα 
σου, να μην την θυμηθείς ποτέ. Λένε πώς ήσουν 
τόσο μικρή που δεν θα θυμάσαι. Ευτυχώς. Δεν 
θα θυμάσαι όμως και τη μητέρα σου, εκείνη τη 
μητέρα που ακουμπούσες πάνω στο άψυχο, πια, 
κορμί της με τα χεράκια σου.

Ελπίζω, όταν θα μάθεις αυτήν την αλήθεια, για 

την ημέρα που σου άλλαξε τόσο βίαια για πά-
ντα την ζωή, να μην βυθιστείς στο σκοτάδι της. 
Να μην σε στιγματίσει. Θα ακούσεις πολλά, θα 
μάθεις λεπτομέρειες που θα σε συγκλονίσουν. 
Είναι εκείνες οι λεπτομέρειες που μας συ-
γκλόνισαν όλους.

Η μαμά σου έφυγε τόσο άδικα. Δεν θα είναι δί-
πλα σου όταν εσύ θα μεγαλώνεις, θα νιώθεις 
πάντα το κενό. Η μαμά σου σε αγαπούσε πολύ 
Λυδία μου. Ήταν κι εκείνη ένα παιδί, όταν εσύ 
ήρθες στη ζωή της, αφοσιώθηκε σε σένα, σε 
είχε κοντά της για 11 μήνες. Πόσο λίγο και για 
τις δυο σας… Έφυγε από κοντά σου χωρίς να το 
θέλει Λυδία μου, έφυγε γιατί την δολοφόνησαν. 
Γιατί την δολοφόνησε ο πατέρας σου. Αυτή είναι 
η αλήθεια.

Μην την κατηγορήσεις που δεν έφυγε νωρίτε-
ρα για να γλιτώσει. Δεν ήξερε. Τον πίστεψε, τον 
εμπιστεύτηκε, τον έκανε πατέρα του παιδιού 
της. Τον έκανε δικό σου πατέρα. Δεν ξέρω αν 
αξίζει να λέγεται πατέρας σου, δεν ξέρω ποια 

τιμωρία του αρμόζει. Όχι μόνο που δολοφόνησε 
την μάνα που δεν πρόλαβες να γνωρίσεις, αλλά 
και που σε χρησιμοποίησε στο θέατρο που έστη-
σε.

Μακάρι να μην τον μισήσεις, όσο δύσκολο κι 
αν είναι. Να έχεις μόνο αγάπη στη ζωή σου. Να 
αγαπήσεις και να αγαπηθείς αληθινά και ελευ-
θερα. Γιατί αυτό θα ήθελε η μαμά σου. Να μάθεις 
να κυνηγάς τα όνειρά σου, να γίνεις δυνατή, να 
μάθεις να φεύγεις από ότι σε κρατάει δέσμια, να 
σέβεσαι τον εαυτό σου. Να μείνεις μακριά από 
χειριστικούς ανθρώπους, να αναζητάς καθαρά 
μάτια. Σαν τα δικά σου.Λυδία μου, Λυδία μας…

Όλοι θα ξεχάσουν. Εσύ όμως πώς να ξεχάσεις, 
όταν θα ζεις κάθε μέρα με αυτό; Μακάρι να το 
κάνεις, να καταφέρεις να σβήσεις την 11η Μαΐου 
από μέσα σου για να προχωρήσεις, να ζήσεις. 
Η μαμά σου ζει μέσα σου και θα ζει για πάντα, 
αυτό να θυμάσαι... Και να κοιτάς ψηλα... Θα έ-
χεις πάντα έναν φύλακα άγγελο... την Καρολάιν 
σου.

Γράμμα στην μικρή Λυδία
Της Άρτεμις Γκούρλια 

Δ/ντρια Έκδοσης
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εξυπηρέτησή σας, 
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για το καλύτερο και μόνιμο 
αποτέλεσμα!
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Η στυγνή δολοφονία της 20χρονης Κάρολαιν 
στα Γλυκά Νερά από τον «εθνικό ψεύτη» 

σύζυγο της (γνωστό στα Social Media ως flying 

babis) και ο τρόπος που σκηνοθέτησε και έζησε 

για 40 ημέρες μέσα στο ίδιο του το ψέμα, δικαίως 

σόκαρε το Πανελλήνιο.

Δεν θα μπω σε διαδικασία ανατριχιαστικών λε-

πτομερειών καθώς σεβόμενοι όλοι μας την μνή-

μη του νεκρού κοριτσιού, οφείλουμε να σταθού-

με στο ύψος των περιστάσεων και να βάλουμε 

ένα στοπ στην ανεκδιήγητη εμπορευματοποίηση 

του δράματος που έλαβε χώρα.

Δεν θα μπω επίσης στην διαδικασία χαρακτηρι-

σμών του δράστη αφού θα αρκεστώ σε αυτόν 

τον τέρατος. Ναι ο Μπάμπης δεν είναι ψυχοπα-

θής για να χαίρει ειδικής μεταχείρισης κατά την 

καταδίκη του, δεν είναι ούτε κυνικός, καθώς 

αυτό θα του προσέδιδε ένα πέπλο μυστηρίου και 

ευφυίας. Είναι απλά τέρας και ως τέτοιο πρέπει 

να αντιμετωπιστεί σύσσωμα από δικαιοσύνη και 
κοινωνία, αφού μόνο τα ανθρώπινα όντα εντάσ-
σονται στο πλέγμα προστασίας των συνταγματι-
κά κατοχυρωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ίσως είναι επιτέλους ευκαιρία να συλλογιστούμε 
μαζικά Πολιτεία και κοινωνία πως πραγματικά 
μπορεί να γίνει επαναφορά του κοινού περί δι-
καίου αισθήματος μετά από τέτοια αποτρόπαια 
εγκλήματα, όμως αυτό αποτελεί αντικείμενο 
μιας αυτοτελούς συζήτησης…

Ο Μπάμπης είναι τέρας λοιπόν. Εμείς όμως τε-
λικά τι είμαστε; Ως σύγχρονη τριαντάρα ζω και 
εγώ στην εποχή (ή ίσως στην φούσκα) των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης (social media). Αυτό που 
με προβλημάτισε σθεναρά και ενδεχομένως και 
εξίσου με όλες τις θλιβερές ακραιότητες του εν 
λόγω εγκλήματος ήταν ότι ο δολοφόνος πιλότος 
Flying Babis την στιγμή που μιλάμε προσμετρά 
20 χιλιάδες ακολούθους στο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης Instagram. Αυτό που με τρομάζει εί-

ναι ότι οι χιλιάδες αυτοί άνθρωποι ζουν ανάμεσα 

μας. Αυτό που με εξοργίζει είναι ότι πάμε να δη-

μιουργήσουμε τον πρώτο influencer δολοφόνο 

στην Ελλάδα. Απορώ τι περιμένετε όσοι τον ακο-

λουθείτε; Προσδοκάτε να κάνει κάποιο live video 

(ζωντανή αναμετάδοση) μέσα από την φυλακή; 

Αναμένετε να ζήσετε λίγο ακόμα την «ίντριγκα» 

ενός πραγματικού αστυνομικού σίριαλ; Είναι τε-

λικά τόσο θλιβερές και κενές οι ζωές σας που 

έχετε χάσει κάθε αίσθηση της λογικής και του τι 

είναι σωστό ή λάθος; Πρώτα ήταν οι σεισμολό-

γοι, μετά οι λοιμοξιολόγοι, τώρα οι εγκληματο-

λόγοι… γίναμε όλοι μας ειδικοί και συγχρόνως 

είμαστε τόσο άσχετοι με θέματα που έχουν άμε-

ση σχέση με την ανθρώπινη ζωή. 

Ας αναπαυτεί η μνήμη της άτυχης Κάρολαιν και 

ας πάψουμε επιτέλους να δίνουμε αξία στους 

Μπάμπηδες αυτού το κόσμου. Καμία αξία αλλά 

πραγματική τιμωρία για τα τέρατα! 

γιατί δημιουργείτε 
influencer δολοφόνους;
Βάσια (Βασιλική) Αναστασίου
Δικηγόρος – Δημοσιογράφος / Αν.Γραμματέας Επικοινωνίας Κίνημα Αλλαγής

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Παύλοσ ΧρηστΙδησ
Εκπρόσωπος Τύπου ΚΙΝΑΛ
«Στόχευση μας είναι να δώσουμε λύσεις και να συμβάλλουμε 
στην βελτίωση της ζωής των πολιτών της Ανατολικής Αττικής»
Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης μιλάει στην «Φωνή της Ανατολικής 
Αττικής» για την Κυβέρνηση, την διαχείριση της πανδημίας, τους διαύλους επικοινωνίας με 
τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τις εσωκομματικές εκλογές που έρχονται. 

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

Κε Χρηστίδη, σιγά σιγά η ελληνική κοινωνία 
επιστρέφει στην κανονικότητα. Ποια είναι 
η γνώμη σας για τον τρόπο που η Κυβέρνη-
ση επέλεξε διαχειριστεί το δεύτερο κύμα της 
πανδημίας και να επανεκκινήσει την ελληνική 
οικονομία;

Η πανδημία είναι δυστυχώς ακόμα εδώ και έχου-
με αρκετό δρόμο να διανύσουμε μέχρι την πλή-
ρη ελευθερία, παρά την εικόνα και τον εφησυ-
χασμό που δημιουργεί η Κυβέρνηση. Απελευθε-
ρώνονται δραστηριότητες σταδιακά. Η απόφαση 
όμως δεν στηρίχθηκε σε ένα ενιαίο και ασφαλές 
σχέδιο της κυβέρνησης, όπως το ζητούσαμε 
εμείς από το Νοέμβριο του 20 και δεν μας άκου-
σε και πολύ φοβαμαι ότι από το φθινόπωρο θα 
έχουμε προβλήματα. Η Κυβέρνηση επιβάλλο-
ντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown στην 
Ευρώπη, εξάντλησε την υπομονή της ελληνικής 
κοινωνίας και την αντοχή της ελληνικής οικονο-
μίας. Τα ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού 
παραμένουν από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη 
και ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες άνω των 60 
ετών και αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Πα-
ράλληλα οι κυβερνητικές αρρυθμίες και οι επι-
κοινωνιακές αστοχίες όσον αφορά τα εμβόλια, 
βλάπτουν σοβαρά την πορεία και το κύρος του 
εμβολιασμού και της επιτροπής (βλέπε Astra 
Zeneca δεύτερη δόση).Για να φθάσουμε στην 
«ελευθερία», χρειάζεται προσοχή, συστηματι-
κή επιτήρηση-έλεγχοι παντού με ευθύνη του 
κράτους για την εφαρμογή των μέτρων. Βάρος 
στον εμβολιασμό του πληθυσμού με σχέδιο και 
ευθύνη, στους ηλικιωμένους, στους υγειονομι-
κούς και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές. Να 
μην επαναληφθούν τα λάθη της προηγούμενης 
χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η 
Κυβέρνηση σας έχει κατηγορήσει για σύμπρα-
ξη με τον ΣΥΡΙΖΑ και επιλογή αναχρονιστικών 
τακτικών, όπως είναι οι απεργίες. Τι απαντάτε 
σε αυτή την ρητορική;

Ο εργαζόμενος μένει απροστάτευτος με την 
υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ. Η κυβέρ-
νηση υποτάσσει τον εργαζόμενο στην ασυδο-
σία της εργοδοσίας. Εξαπολύει ωμή κι απρο-
κάλυπτη επίθεση στο επίπεδο των εργασιακών 
δικαιωμάτων, αφού σε συνθήκες εργασιακής 
αβεβαιότητας και εισοδηματικής ανασφάλειας 

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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«Κάποτε ήταν της 
μόδας να βρίζουν όλοι 
το ΠασοΚ, τώρα όλοι 

θέλουν να γίνουν 
ΠασοΚ και να πάρουν 

τα στελέχη του»

επιλέγει να φέρει ένα νομοσχέδιο που ελαστι-
κοποιεί την εργασία, απελευθερώνει τις απολύ-
σεις, και στιγματίζει τη συλλογική διεκδίκηση. 
Πίσω από τις δήθεν θετικές διατάξεις του νομο-
σχεδίου κρύβονται οι πραγματικές επιδιώξεις 
της κυβέρνησης, που δεν είναι άλλες από την 
κατάργηση του οκταώρου, και των συλλογικών 
συμβάσεων. Το μοναδικό κόμμα που εφάρμοσε 
φιλεργατική πολιτική, ήταν το ΠΑΣΟΚ και αυτό 
το παραδέχτηκαν και μέσα στη βουλή οι ειση-
γητές του ν/σ. Πιστοί στην βασικές αρχές της 
δημοκρατικής παράταξης που διαχρονικά συ-
στρατεύεται με τους αγώνες των εργαζομένων, 
βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής δεσμεύτη-
καν σήμερα ότι μόλις το επιτρέψουν οι πολιτικοί 
συσχετισμοί, το εργασιακό νομοσχέδιο θα είναι 
το πρώτο που θα καταργηθεί.

Πρόσφατα, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλα-
γής, αναφέρθηκε στην εποχή της διακυβέρνη-
σης του κ Παπανδρέου στη χώρα, τονίζοντας 
«πως το ΠΑΣΟΚ αδικήθηκε, σήκωσε μεγαλύ-
τερες ευθύνες από όσες του αναλογούσαν». 
Ποια η θέση σας απέναντι σε όσους υποστηρί-
ζουν πως η κα Γεννηματά με την στήριξή της 
στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, θέ-
λησε να βάλει τέλος στις φήμες για διαύλους  
επικοινωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ;

Κάποτε ήταν της μόδας να βρίζουν όλοι το ΠΑ-
ΣΟΚ, τώρα όλοι θέλουν να γίνουν ΠΑΣΟΚ και 
να πάρουν τα στελέχη του. Είναι γεγονός ότι 
κάποιοι έκαναν καριέρες στη χυδαιότητα και τη 
συκοφαντία εναντίον του πρώην Π/Θ Γιώργου 
Παπανδρέου, αλλά η ιστορία τον δικαιώνει πα-
νηγυρικά και καταδικάζει τους υβριστές του στο 
περιθώριο και στη χλεύη. Θέλω να τονίσω εμ-
φατικά ότι τα κόμματα που λειτουργούν θεσμικά, 
όπως εμείς, χαράσσουν μια πολιτική στρατηγική 

02 Προσλήψεις ικανού αριθμού αστυνομικών 
από πανελλήνιες εξετάσεις και 
αποκλειστική διάθεση στα αστυνομικά 
τμήματα.

03 Αποδέσμευση περιπολικών και ομάδας Ζ, 
καθώς και ομάδων ΟΠΚΕ από τη φύλαξη 
σταθερών σημείων.

04 Επέκταση μεγαλύτερων δυνάμεων 
περιπολιών κατά τις νυκτερινές ώρες.

05 Νέος ευέλικτος σχεδιασμός αστυνόμευσης 
σε περιοχές που εμπλέκεται αστικός και μη 
αστικός οικισμός.

06 Αποδέσμευση δυνάμεων από υδροκέφαλες 
κεντρικές υπηρεσίες προς όφελος της 
αστυνόμευσης.

07 Στοχευμένες δράσεις αστυνόμευσης.

08 Ενίσχυση περιπολιών υπηρεσιών 
ασφαλείας.

09 Αποδέσμευση αστυνομικών από πάρεργα 
(επιδόσεις, αντικαπνιστική νομοθεσία, 
επικύρωση γνησίων υπογραφών κλπ).

10 Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των 
εξωτερικών φρουρών.

Στο επίπεδο των εσωκομματικών εκλογών του 
ΚΙΝΑΛ, γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση για τον 
χρόνο διεξαγωγής τους, με τις περισσότερες 
φήμες να εστιάζουν στον ερχόμενο Οκτώβρη. 
Πότε τελικά αναμένονται;

Το Σεπτέμβριο η κεντρική επιτροπή θα καθο-
ρίσει το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες. 
Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να εγγυηθούμε αυ-
τές τις δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε δώσει 
δείγματα γραφής και είμαι σίγουρος ότι θα η όλη 
διαδικασία θα γίνει ενωτικά και υποδειγματικά 
και θα αποτελέσει πρότυπο δημοκρατικής και 
πολιτικής ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες 
και τους συντρόφους μας. 

Tέλος, στις εθνικές εκλογές του 2019, το κόμ-
μα σας έχασε την έδρα στην Ανατολική Αττική. 
Με τα σενάρια των πρόωρων εκλογών να πλη-
θαίνουν το τελευταίο διάστημα, πώς θα κινη-
θεί το Κίνημα Αλλαγής στην περιοχή;

Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν σε πολύ διαφο-
ρετικό πολιτικό τοπίο. Η μεταπανδημική περίο-
δος θα επιταχύνει τις εξελίξεις και θα διαμορ-
φώσει νέα δεδομένα, πιο πολιτικά, λιγότερο 
επικοινωνιακά. Θα συγκρουστούν δυο κόσμοι: 
αυτός της συντήρησης, με αυτόν της προόδου. 
Εμείς με καθαρό λόγο, αξιακό πλαίσιο, λαϊκότη-
τα και σοβαρότητα θα αποτελέσουμε για ακό-
μη μια φορά την θετική έκπληξη. Τα μηνύματά 
μας πρέπει να φτάσουν παντού και αυτό απαιτεί 
πολλή δουλειά με τους πολίτες, που μας θέλουν 
δίπλα  τους. Έχοντας περάσει πολλά καλοκαίρια 
στη Νέα Μάκρη, γνωρίζω ότι η Ανατολική Αττική 
είναι μια περιοχή με ιδιαιτερότητες και  δυνα-
τότητες, με προβλήματα και πλεονεκτήματα. Η 
δικιά μας στόχευση είναι να δώσουμε λύσεις και 
να συμβάλλουμε στην βελτίωση της ζωής των 
πολιτών της. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

μέσω των συνεδρίων τους και των αποφάσεων 
των πολιτικών τους οργάνων, μέχρι τις επόμε-
νες εκλογές. Στην δική μας περίπτωση αυτό 
σημαίνει στρατηγική αυτονομία, ιδεολογική και 
πολιτική ετοιμότητα, οργανωτική προσαρμογή 
στις ανάγκες της νέας εποχής, επαναφορά της 
παράταξης σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με δυο 
λόγια, το Κίνημα Αλλαγής δεν είναι και δεν θα 
γίνει συμπλήρωμα ή ουρά κανενός. Μόνο με 
ανατροπή των υπαρχόντων συσχετισμών στην 
βουλή και με το Κίνημα πρωταγωνιστή η Χώρα 
θα πορευθεί με ασφάλεια και ευημερία στη νέα 
εποχή . 

Ποια είναι η άποψη σας για το φαινόμενο της 
εγκληματικότητας, που βλεπουμε ότι κάνει 
την εμφάνισή του και στην περιοχή μας, με 
αυξητικές τάσεις;

Η ΝΔ έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας. Με τα αστυνομικά τμήματα 
και τα τμήματα ασφαλείας υποστελεχωμένα και 
χωρίς σχέδια επιχειρησιακής δράσης κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος, η χώρα εμφανίζεται 
ως ξέφραγο αμπέλι για τις συμμορίες, ειδικά 
στο Λεκανοπέδιο. Χρειάζεται, λοιπόν,  η εκπό-
νηση ενός άμεσου σχεδίου για τον περιορισμό 
της εγκληματικότητας. Καταθέτουμε γιαυτό 10 
προτάσεις: 

01 Αναπροσδιορισμός και ενίσχυση του ρόλου 
των αστυνομικών τμημάτων ως βασικού 
πόλου αστυνόμευσης.



Κε Βλάχο, δύο χρόνια σχεδόν μετά τις εθνι-
κές εκλογές του 2019, πώς αποτιμάτε το έργο 
της Κυβέρνησης και ποια η άποψή σας για την 
Αντιπολίτευση στην Ελλάδα σήμερα;

Η Κυβέρνηση είχε την ατυχία λίγους μήνες αφ’ 
ότου πήρε την λαϊκή εντολή και ξεκίνησε να υλο-
ποιεί τις δεσμεύσεις του προγράμματός μας, να 
βρεθεί μπροστά σε μία πρωτόγνωρη πανδημία 
μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Η αντιμετώπιση της 
πανδημίας άλλαξε τις ζωές μας και φυσικά τις 
πολιτικές ιεραρχήσεις αφού δόθηκε αποκλειστι-
κή προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή.

Παρ’ όλα αυτά, στο μέτρο του εφικτού, προχώ-
ρησε το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα.

Και πιο συγκεκριμένα δράσεις για τη στήριξη της 
εθνικής οικονομίας, της αγοράς και τη βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος. Οι μεταρρυθμίσεις 
συνεχίζονται και βελτιώνεται η καθημερινότητα 
των πολιτών μέσω της ψηφιοποίησης του κρά-
τους. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, εν μέσω 
μίας πρωτόγνωρης διεθνούς κρίσης, λόγω της 
πανδημίας, που επηρεάζει όλες τις πτυχές της 
οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής. Αναμφί-
βολα το πρόσημο στην αποτίμηση του κυβερνη-
τικού έργου είναι θετικό και αυτό είναι κάτι που 
αναγνωρίζουν οι εταίροι μας στην Ευρώπη, οι 
αγορές με την εμπιστοσύνη που δείχνουν στη 
χώρα μας, αλλά κυρίως οι πολίτες με τον τρόπο 
που αξιολογούν το έργο της Κυβέρνησης αλλά 
και την στάση της αντιπολίτευσης.

Πόσο μακρινό είναι το σενάριο των πρόωρων 
εκλογών για τη χώρα;

Οι πρόωρες εκλογές είναι ένα αποκλειστικό 
δικαίωμα του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει αποκλείσει επανειλημ-
μένα αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά ότι στο τέλος της τετραετίας οι πολίτες θα 
κρίνουν και θα συγκρίνουν την τετραετία Κυρ. 
Μητσοτάκη με την τετραετία Αλ. Τσίπρα. Αυτή 
η θέση μας βρίσκει όλους σύμφωνους στη Νέα 
Δημοκρατία.

Eίστε πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής της 
Βουλής Παραγωγής και Εμπορίου. Ποια είναι 
τα θέματα στην ατζέντα σας;

Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
περιλαμβάνεται το νομοθετικό έργο όλων

των παραγωγικών Υπουργείων και πιο συγκε-
κριμένα του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου 
Τουρισμού. Γίνεται συζήτηση και επεξεργασία 
σχεδίων νόμων από τα μέλη της επιτροπής στην 
οποία εκπροσωπούνται όλα τα κόμματα του 
Κοινοβουλίου, προσκαλούνται και παίρνουν το 
λόγο φορείς για να διατυπώσουν τη γνώμη τους 
και στη συνέχεια τα νομοσχέδια που θα προκύ-
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γΈωργΙοσ 
ΒλαΧοσ

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ

«Πορεύομαι πάντα με γνώμονα  
το συμφέρον των συμπολιτών μου»

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής  
και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής 

Παραγωγής και Εμπορίου, κος Γεώργιος Βλάχος, 
δίνει αποκλειστική συνέντευξη στην «Φωνή».

Διαβάστε αναλυτικά όσα λέει για το έργο της 
Κυβέρνησης και την Αντιπολίτευση, το σενάριο  

των πρόωρων εκλογών αλλά και την Αν. Αττική.
Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια



ψουν προχωράνε για επικύρωση από την ολο-
μέλεια.

Ως βουλευτής της Ανατολικής Αττικής, έχου-
με δει ότι βρίσκεστε κοντά στα ζητήματα των 
κατοίκων της με παρεμβάσεις στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, 
τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής;

Η Ανατολική Αττική τα τελευταία χρόνια έχει αλ-
λάξει πολύ. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των μόνιμων 
κατοίκων ενώ αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων 
επισκεπτών το καλοκαίρι. Παρότι έχουν γίνει 
σημαντικά έργα υποδομής, πρέπει να προχω-
ρήσουν άμεσα και άλλα, με προτεραιότητα στην 
επέκταση της Αττικής Οδού και του Προαστια-
κού και την αναβάθμιση των λιμένων Ραφήνας 
και Λαυρίου.

Ιδιαίτερα για το Δήμο Αχαρνών έχω θέσει, εκ 
νέου, το θέμα της υπογειοποίησης των γραμμών 
για την αποκατάσταση του οικιστικού ιστού της 
πόλης και τη δημιουργία χώρων πρασίνου.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η έλ-
λειψη ενός μεγάλου νοσοκομείου στην Ανατολι-
κή Αττική καθώς τα Κέντρα Υγείας δεν μπορούν 
να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις των κα-
τοίκων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες γιατρών 
και νοσηλευτών χάρις στις οποίες λειτουργούν 
άψογα και τα εμβολιαστικά κέντρα της περιοχής.

Επιτακτική είναι η ανάγκη εξυγίανσης και εκ-
συγχρονισμού των βιομηχανικών περιοχών σε 
συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, ενώ θα πρέπει 
να στηριχθεί και ο αγροτικός τομέας που απα-
σχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας, στον Ωρωπό, 
τον Μαραθώνα, τις Αχαρνές, τα Μεσόγεια, τη 
Λαυρεωτική και άλλες περιοχές.

Κατά τη γνώμη μου ωστόσο, οι προσπάθειες 
θα πρέπει πρωτίστως να επικεντρωθούν στην 
αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής από την 
καταστροφική πυρκαγιά του 2018, στο Μάτι. 
Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν 
για να επιστρέψει στην κανονικότητα η ζωή των 
συμπολιτών μας στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτός από Βουλευτής της περιοχής, είστε και 
κάτοικός της. Ποια είναι, για σας, τα πιο ωραία 
σημεία της Ανατολικής Αττικής που θα μπο-
ρούσαν να αναδειχθούν περισσότερο;

Η Ανατολική Αττική συγκεντρώνει ένα μοναδι-
κό πλούτο από φυσική ομορφιά, αρχαιολογικά 
μνημεία και δραστηριότητες. Οι αρχαιολογι-
κοί χώροι στο Μαραθώνα, το Αμφιαράειο στον 
Ωρωπό, οι ναοί του Ποσειδώνα στο Σούνιο και 
της Αρτέμιδας στη Βραυρώνα αποτελούν μνη-
μεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και 
πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών. Ο υγρότοπος 
στο Σχοινιά, το αρχαίο θέατρο του Θορικού στη 
Κερατέα,

το Αττικό ζωολογικό πάρκο στα Σπάτα, και πολ-
λά ακόμη, είναι μέρη που αξίζει κάποιος να επι-
σκεφτεί, μαζί φυσικά με τις πανέμορφες παρα-
λίες κατά μήκος της μεγάλης ακτογραμμής της 

Ανατολικής Αττικής.

Στόχος θα πρέπει να είναι να συνδυάσουμε αρ-

μονικά τον πολιτιστικό θησαυρό και την φυσική 

ομορφιά με τον τουρισμό, προκειμένου η Ανατο-

λική Αττική να αποτελέσει ένα δημοφιλή προο-

ρισμό όλο το χρόνο. Έχουμε άλλωστε στην περι-
οχή μας το διεθνές αεροδρόμιο και δύο μεγάλα 
λιμάνια που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό.

Τέλος, πώς θα χαρακτηρίζατε τη συνεργασία 
σας με τους δήμους της περιοχής;

Θεωρώ ότι σε όλη μου τη πορεία ως Βουλευτής 
της Περιφέρειας Αττικής αρχικά, και τα τελευ-
ταία χρόνια ως Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, 

πορευόμουνα και πορεύομαι πάντα με γνώμονα 
το συμφέρον των συμπολιτών μου στην περι-
φέρεια. Αυτό το αναγνωρίζουν οι πολίτες που 
συνεχίζουν να με εμπιστεύονται να τους εκπρο-
σωπώ, αλλά και οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες 
με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια προσπάθη-
σα στην κατεύθυνση της επίλυσης σημαντικών 
και χρόνιων προβλημάτων. Με κάθε δημοτική 
αρχή επεδίωξα σταθερά τη συνεργασία για την 
επίτευξη κοινών στόχων. Ήμουν αρωγός τους 
σε δίκαια αιτήματα, χωρίς να στέκομαι στην πο-
λιτική προέλευση των αιρετών ή την κομματική 
τους ταυτότητα.

Πιστεύω ότι η συνεργασία των βουλευτών με 
την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει λύ-
σεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα που 
επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. 
Άλλωστε βουλευτές και Δήμοι έχουμε τον ίδιο 
στόχο. Την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη στε-
νή και συνεχή συνεργασία.

Αφού ξεκαθαρίσω ότι είναι διαφορετικός ο 
ρόλος του Βουλευτή της συμπολίτευσης από 
εκείνον της αντιπολίτευσης, θα πω ότι για μένα 
είναι εντολή να συνεργαστώ με τον εκλεγμένο 
Δήμαρχο, τον εκλεκτό των πολιτών.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχη-
θώ στην εφημερίδα σας κάθε επιτυχία. Παρά 
την πληθώρα των έντυπων και ηλεκτρονικών 
μέσων, κάθε νέα φωνή, προσθέτει στην πλη-
ρέστερη ενημέρωση. Πιστεύω ότι η «Φωνή της 
Ανατολικής Αττικής»  θα συμβάλλει σε αυτό και 
θα αποτελέσει ένα μέσο που με συνέπεια και 
εγκυρότητα θα ενημερώνει τους πολίτες. 
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«στόχος θα πρέπει να 
είναι να συνδυάσουμε 

αρμονικά τον 
πολιτιστικό θησαυρό 

και την φυσική 
ομορφιά με τον 

τουρισμό, προκειμένου 
η ανατολική αττική 
να αποτελέσει ένα 

δημοφιλή προορισμό 
όλο το χρόνο»



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



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



Ήταν λίγο μετά τις 6 π.μ. της 11ης Μαΐου 
όταν το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης 
Δράσης, το γνωστό «100», δέχτηκε κλή-

ση από έναν άνδρα, ο οποίος μιλώντας με δυ-
σκολία ζήτησε βοήθεια λέγοντας ότι ο ίδιος και 
η οικογένειά του είχαν πέσει θύματα ένοπλης 
ληστείας.

Αμέσως, άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πήγαν στη 
μεζονέτα των Γλυκών Νερών, όπου ζούσαν η 
20χρονη Καρολάιν, ο 33χρονος σύζυγός της και 
η 11 μηνών κόρη τους, Λυδία.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και ανέβηκαν 
στη σοφίτα όπου βρισκόταν το υπνοδωμάτιο του 
ζευγαριού. Βρήκαν τον 33χρονο πεσμένο στο 
πλάι του κρεβατιού με τα χέρια και τα πόδια του 
πρόχειρα δεμένα με σχοινί, ενώ τα μάτια του και 
το στόμα του ήταν πρόχειρα τυλιγμένα με μονω-
τική ταινία, που βρήκαν στη μεζονέτα. Η 20χρο-
νη Καρολάιν ήταν νεκρή, μπρούμυτα πεσμένη 
στο κρεβάτι και δίπλα της βρισκόταν, δίχως να 
κλαίει, το βρέφος της.

Σύμφωνα με όσα είχε αρχικά καταθέσει στους 
αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ανθρωπο-
κτονιών ο σύζυγος της Καρολάιν, Χαράλαμπος 
Αναγνωστόπουλος και μοναδικός μάρτυρας της 
υποτιθέμενης ληστείας, οι δράστες ήταν τρεις. 

Όσο περνάνε οι μέρες, οι έρευνες στρέφονται 
στα πειστήρια. Η βίλα γίνεται φύλλο και φτερό, 
αναζητούνται δακτυλικά αποτυπώματα των τρι-
ών υποτιθέμενων δραστών, όπως επίσης εξε-
τάζονται και βίντεο που αναμένεται να δώσουν 
εικόνα από την είσοδο ή την έξοδο των ληστών.

Ωστόσο, δακτυλικά αποτυπώματα δεν υπάρ-
χουν, ούτε βίντεο που να φαίνεται κάποιο στοι-
χείο για τους δράστες.

Οι μέρες περνούν και τα αποτελέσματα από τα 
εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας 
αντί να λύσουν, προσθέτουν νέα ερωτήματα.

ΤΑ ΑΝΑΠΑΝΤηΤΑ ΕΡΩΤηΜΑΤΑ ΤηΣ ΕΛ.ΑΣ.

• Γιατί οι δράστες άφησαν το κινητό μπροστά 
στον πιλότο;

• Γιατί αποφάσισαν να πνίξουν την 20χρονη και 
όχι να την ακινητοποιήσουν;

• Γιατί η Καρολάιν δεν έφερε χτυπήματα στο 
σώμα της;

• Γιατί ο 32χρονος δεν είχε ίχνη στο σώμα του 
από το δέσιμο των δραστών;

• Γιατί εξαφάνισαν τις κάρτες μνήμης από τις 
κάμερες αντί να τις ξηλώσουν;

• Γιατί δεν πήραν μαζί τους ή δεν κατέστρεψαν 
τα κινητά του ζευγαριού;

• Γιατί οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές την 
επίμαχη νύχτα και γιατί οι δράστες δεν 
έφεραν μαζί τους, ρολό κολλητικής ταινίας.

ΟΙ ΥΠΟψΙΕΣ
Για όλους τους παραπάνω λόγους, πίσω από 
τις κλειστές πόρτες της ΓΑΔΑ και του μεγάρου 
της λεωφόρου Κατεχάκη συζητούσαν από την 
πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο δράστης της δο-
λοφονίας να ήταν ο 32χρονος. Καθυστερού-
σαν όμως την εξέτασή του καθώς περίμεναν να 
εντοπίσουν κάποια χειροπιαστά στοιχεία που να 

ανατρέπουν τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Αυτά προέκυψαν την τελευταία εβδομάδα έπει-
τα από τεχνικού χαρακτήρα αναλύσεις σε ηλε-
κτρονικές συσκευές που υπήρχαν στη μεζονέ-
τα.Δημοσίως πάντως μετέδιδαν την εικόνα ότι η 
έρευνά τους παραμένει σε τέλμα λόγω έλλειψης 
στοιχείων.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας επικοινώνησαν 
την Τετάρτη 16/6  με τον σύζυγο της 20χρονης 
ζητώντας του να μεταβεί στη ΓΑΔΑ προκειμένου 
να τεθούν υπόψη του τα νέα στοιχεία και να πα-
ράσχει ορισμένες διευκρινίσεις. Τους ζήτησε να 
τον αφήσουν να παραστεί στο μνημόσυνο της 
συζύγου του στην Αλόννησο, το πρωί της Πέ-
μπτης, και να παρουσιαστεί αμέσως μετά στην 
Ασφάλεια.

Τελικά, μεταφέρθηκε από το νησί των Σποράδων 
συνοδεία αστυνομικών του τμήματος Δίωξης 
Ανθρωποκτονιών. «Τα στοιχεία της έρευνας 
δεν μπορούν να περιμένουν», είπε σε έκτακτη 
συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος Τύπου της 
ΕΛ.ΑΣ., το απόγευμα της Πέμπτης.

η ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ο 33χρονος πιλότος ελικοπτέρων μεταφέρθηκε 
στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ προκειμένου –τυπι-
κά– να τεθούν υπόψη του τα νέα στοιχεία. Έπει-
τα από μια συζήτηση με τα στελέχη του Ανθρω-
ποκτονιών και πριν χρειαστεί να τεθούν υπόψη 
του τα νέα δεδομένα ομολόγησε. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη ΓΑΔΑ 
και λίγο πριν οδηγηθεί στα δικαστήρια, προκει-
μένου να καταστεί επίσημα κατηγορούμενος ο 
πιλότος κλήθηκε εκ νέου να περιγράψει πώς 
έκοψε το νήμα της ζωής της 20χρονης, αλλά και 
πώς στη συνέχεια δέθηκε, για να σκηνοθετήσει 
τη ληστεία και να παραπλανήσει τους αστυνο-
μικούς.

Η συμπληρωματική προανακριτική απολογία 
του 33χρονου δόθηκε στις 3 τα ξημερώματα 
της 18ης Ιουνίου. Για μία ακόμα φορά ο κατη-
γορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση 
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση επιχείρησε να ρί-
ξει το «βάρος» στην 20χρονη κοπέλα, βάζοντας 
στη μέση, ως δικαιολογία, την κόρη τους και την 
υποτιθέμενη συμπεριφορά της γυναίκας του 
απέναντι της. Ο 32χρονος – ενώ αρχικά υποστή-
ριξε ότι την είχε αγκαλιά και προσπαθούσε να 
την ηρεμήσει- στη συμπληρωματική απολογία 
του είπε πως της πίεζε το κεφάλι με όλο το βά-
ρος του σώματος του. Συγκεκριμένα στη δεύτε-
ρη, συμπληρωματική, προανακριτική απολογία 
του κατηγορούμενου αναφέρονται τα εξής: 

«η Καρολάιν κοιμόταν μπρούμυτα και η δεξιά 
πλευρά του προσώπου της ακουμπούσε στο 
μαξιλάρι. Ξάπλωσα δίπλα της προσπαθώντας 
να της πω ότι αυτό που έκανε στη Λυδία ήταν 
πάρα πολύ άσχημο. Αυτή δεν ήθελε ούτε να 
με ακούσει. Μου είπε να φύγω και εγώ και 
η Λυδία. Τότε λοιπόν, όπως ήταν μπρούμυτα 
ξαπλωμένη, πήγα από πάνω της, προσπαθώ-
ντας να την κάνω να με ακούσει. Αυτή τινα-
ζόταν για να με πετάξει από πάνω της, αλλά 
όσο αυτή τιναζόταν, τόσο εγώ την πίεζα γιατί 
το μόνο που ήθελα ήταν να με ακούσει. Ενώ 
ήμασταν σε αυτή την κατάσταση, εγώ από 
πάνω της να την πιέζω και αυτή να τινάζεται, 
το μπροστά μέρος του προσώπου της, δηλαδή 
το στόμα, η μύτη και τα μάτια της κόλλησαν 
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ΈγΚληΜα 
στα γλύΚα νΈρα: 

η δολοφονία που 
συγκλόνισε το Πανελλήνιο

Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος, 
το θέατρο των 37 ημέρων και η ομολογία

Επιμέλεια: Άρτεμις Γκούρλια

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



στο μαξιλάρι. Δεν θυμάμαι αν εκείνη τη στιγ-
μή της πίεσα με τα χέρια μου το κεφάλι, νομί-
ζω όμως ότι με το βάρος του σώματός μου της 
πίεζα το κεφάλι. Όσο την πίεζα της είπα 2-3 
φορές: “Τη μικρή δεν θα την ξαναχτυπήσεις”. 
Αυτό όλο πρέπει να κράτησε κάνα πεντάλε-
πτο, μέχρι που κατάλαβα ότι η Κάρολαϊν είχε 
σταματήσει να κουνιέται. Στη συνέχεια μέσα 
στον πανικό μου, προσπάθησα να την συνε-
φέρω, είδα όμως πως αυτό ήταν μάταιο».

ΤΟ θΕΑΤΡΟ ΤΩΝ 37 ηΜΕΡΩΝ
Για 37 ημέρες, ο 32χρονος καθ’ ομολογίαν δο-
λοφόνος της Κάρολαϊν έπαιζε το θέατρο του τε-
θλιμμένου συζύγου που βρέθηκε απέναντι από 
τρεις ληστές μέσα στο σπίτι του στα Γλυκά Νερά, 
βίωσε δραματικές στιγμές και έχασε τη γυναίκα 
του, τον έρωτα της ζωής του.

Ο 32χρονος πιλότος εμφανίστηκε μία ημέρα 
μετά το έγκλημα μπροστά στις τηλεοπτικές κά-
μερες ιδιαίτερα ψύχραιμος δηλώνοντας:

«Δεν περιγράφεται, παιδιά... Σε κανέναν να 
μην τύχει. Να μη γίνει σε κανέναν ποτέ ξανά. 
Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά (σ.σ.: εννοεί τους 
αστυνομικούς), θα τους πιάσουν και αυτά που 
πέρασα εγώ, η οικογένειά μου και η οικογένεια 
της γυναίκας μου να μην το περάσει ξανά κανείς 
ποτέ. Τους παρακαλούσαμε, τους είπαμε πού θα 
βρουν τα χρήματα». 

Μία ακόμα εμφάνισή του που προκάλεσε ποι-
κίλα σχόλια είναι αυτή την ημέρα της κηδείας 
της 20χρονης Καρολάιν στην Αλόννησο, όπου 
ο ίδιος, αντί να συνοδεύσει τη σορό της συζύ-
γου του με το αυτοκίνητο μέχρι τον Βόλο και 
από εκεί στο νησί των Σποράδων, όπως έκαναν 
η μητέρα της, οι γονείς του και λιγοστοί συγγε-
νείς τους, προτίμησε να ταξιδέψει ως εκεί με το 
ελικόπτερο της εταιρείας όπου εργάζεται μαζί 
με συναδέλφους του. Ο πιλότος ράγισε καρδιές 
στον επικήδειο τον οποίο εκφώνησε, αντικρίζο-
ντας το άψυχο σώμα της συντρόφου του, λίγες 
ώρες αφότου είχε σκοτώσει την άτυχη κοπέλα 
με τα ίδια του τα χέρια.

«Ήμουν τυχερός που σε γνώρισα, πολύ τυ-
χερός που με αγάπησες, ακόμη πιο πολύ τυ-
χερός που είσαι η μητέρα του παιδιού μου. 
η Λυδία θα μεγαλώσει χωρίς να θυμάται την 
υπέροχη μανούλα της, αλλά η Καρολάιν, που 
ήταν η χαρά της ζωής θα είναι για πάντα κο-
ντά μου μέσα από τη Λυδία...» είχε πει.

Λίγα 24ωρα μετά το τελευταίο αντίο στη σύζυγό 
του στην Αλόννησο ο Μπάμπης Αναγνωστόπου-

λος αποφάσισε να αποχαιρετήσει την Καρολάιν 
και μέσα από τη σελίδα του στο Instagram. Το 
ημερολόγιο έγραφε 16 Μαΐου όταν κάτω από μια 
φωτογραφία από την πιο ευτυχισμένη μέρα της 
ζωής τους, τον γάμο τους στη διάσημη παραλία 
της Πορτογαλίας Praia Do Canavial, ο 32χρονος 
άφηνε το εξής μήνυμα: «Για πάντα μαζί. Καλό 
ταξίδι, αγάπη μου».

OΙ ΕΠΙΣηΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤηΣ ΕΛ.ΑΣ.-ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ η ΕΞΙΧΝΙΑΣη
Όπως περιέγραψε ο Κώστας Χασιώτης, προϊ-
στάμενος του τμήματος ανθρωποκτονιών, όλα 
ξεκίνησαν στις 11 Μαΐου όταν το κέντρο της 
άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε από τον σύζυγο 
τους θύματος. Βρήκαν το θύμα στο κρεβάτι νε-
κρό και τον σύζυγο δεμένο αλλά και το 11 μη-
νών βρέφος να είναι πάνω στο θύμα. Τα κρίσιμα 
δεδομένα ήρθαν από το εργαστήριο τοξικολογί-
ας του ΕΚΠΑ και η αιτία θανάτου οφειλόταν σε 
ασφυξία. Το θύμα ήταν και δεμένο πισθάγκωνα. 
Βρέθηκαν και σημάδια στα χέρια και τα πόδια 
του συζύγου από το δέσιμο και τα σημάδια αυτά 
ήταν αχνά και σε σχέση με τον χρόνο με τον 
οποίο ήταν δεμένος δεν αντιστοιχούσαν.

Ερευνώντας τον χώρο βρήκαν αλλαγές σε σχέ-
ση με την αρχική του κατάθεση. Ένα παράθυρο 
ήταν παραβιασμένο και διαπίστωσαν κάτι ασυ-
νήθιστο με τον σκύλο να είναι κρεμασμένος 
στην κουπαστή της σκάλας. Τα πιο κρίσιμα στοι-
χεία ήταν μια κάμερα, ένα ψηφιακό ρολόι που 
φορούσε το θύμα και τα κινητά του ζευγαριού.
Ένα μεγάλο μέρος των ερευνών αφιερώθηκε 
για να ερευνηθούν οι ισχυρισμοί του συζύγου. 
Μετά από την συλλογή πλήθους υλικού δεν κα-
τάφεραν να διαπιστώσουν την ύπαρξη άλλων 
προσώπων στον χώρο. Το γεγονός αυτό άφηνε 
ανοικτή μια άλλη εκδοχή. Η έρευνα έπρεπε να 
στραφεί αναγκαστικά στον σύζυγο.
Κάποια από τα πειστήρια επίσης έδειχναν μετα-
κίνηση αντικειμένων και ήταν πιθανή η εμπλο-
κή του συζύγου στην  δολοφονία της κοπέλας. 
Στην συζήτηση που έθεσε ο ίδιος ο σύζυγος σε 
κάποιο στάδιο τους διαβεβαίωσε ότι ποτέ δεν 
ήθελε να εξαπατήσει ή να πει ψέμματα αλλά να 
μείνει με το παιδί του και να μην μπει φυλακή. 
Αυτό οδήγησε στην ομολογία του καθώς μετά 
από λογομαχία με την σύζυγό του είχε μια έκρη-
ξη συναισθήματος, όπως είπε χαρακτηριστικά. 
Ο δράστης περιέγραψε μια προς μια τις κινήσεις 
του. Την θανάτωση του σκύλου, την αφαίρεση 
της κάρτας μνήμης αλλά και ότι έδεσε τον εαυτό 
του. Σκηνοθέτησε τον χώρο έτσι ώστε να πείσει 

ότι πρόκειται για ληστεία.

η ΑΠΟΛΟΓΙΑ, ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ 
ΚΑΙ Ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Η μέρα  της 22ης Ιουνίου για τον πιλότο ξεκίνη-
σε στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ. Από τα κρατητή-
ρια έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, με 
ακόμα μία αναφορά στην κόρη του, που ο ίδιος 
άφησε ορφανή από μητέρα.
«Άντε να τελειώνουμε να μπούμε φυλακή να 
ασχοληθώ με το παιδί και την ανατροφή του 
από δω και πέρα. Να τελειώσει όλο αυτό». 
Λίγο αργότερα, πριν φτάσει ο πιλότος στα δικα-
στήρια, ο δεύτερος δικηγόρος του, έκανε γνω-
στό πως αποσύρεται από την υπεράσπισή του.
Φτάνοντας στον ανακριτή, οι συγκεντρωμένοι 
στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων 
του φώναζαν «Δολοφόνε να σαπίσεις στη φυ-
λακή».
Στο υπόμνημά του ο 33χρονος συζυγοκτόνος 
αναφέρει τα εξής μεταξύ άλλων:
«Έχω μετανιώσει πραγματικά για την πράξη 
μου αυτή. Κατέστρεψα τη ζωή μου και την οι-
κογένειά μου. Έχω πλήρη γνώση πως η συγ-
γνώμη είναι μια πολύ μικρή λέξη και σε καμία 
περίπτωση δεν αρκεί για να απαλύνει το πόνο 
που προκάλεσα. 
Και πάλι ζητώ συγνώμη και θα ήθελα να επι-
σημάνω ότι σκέψη μου και γνώμονας για ό,τι 
μετέπειτα συνέβη ήταν η μονάκριβη κόρη 
μου».
Μετά από μία πολύωρη απολογητική διαδικασία, 
κατά την οποία ο Ανακριτής υπέβαλε δεκάδες 
ερωτήσεις στον κατηγορούμενο, ο 33χρονος 
κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη γνώμη 
του δικαστικού λειτουργού και του Εισαγγελέα, 
κατηγορούμενος για ένα στυγερό έγκλημα που 
συγκλόνισε την κοινή γνώμη, τόσο για την απο-
τρόπαιη δολοφονία της 20χρονης συζύγου του 
όσο και για την πρωτοφανή προσπάθειά του να 
σκηνοθετήσει ανύπαρκτη ληστεία, εξαπατώ-
ντας τους πάντες και παραπλανώντας τις Αρχές.

η ΠΟΙΝΙΚη ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣη ΤΟΥ ΔΡΑΣΤη
Το στυγερό έγκλημα,αν κριθεί από το δικαστή-
ριο με την κατηγορία όπως είναι τώρα οδηγεί σε 
καταδίκη του σε ισόβια. Και βέβαια ξεχωριστές 
ποινές για τη θανάτωση του σκύλου αλλά και για 
την παραπλάνηση των αρχών. Μια τέτοια κατα-
δίκη, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σημαί-
νει πως ο κατηγορούμενος θα μείνει στη φυλα-
κή 16 χρόνια για τον στυγερό φόνο της 20χρο-
νης και θα έχει και κάποιες μικρότερες ποινές 
για τα υπόλοιπα εγκλήματα που αντιμετωπίζει. 
Αν όμως το δικαστήριο οδηγηθεί σε καταδίκη 
είτε για έγκλημα που τελέστηκε εν βρασμώ 
ψυχής είτε αναγνωρίζοντάς του ελαφρυντικό, 
τότε η ποινή θα κατακρημνιστεί φθάνοντας τα 
15 χρόνια ή και λιγότερο, με αποτέλεσμα ο χρό-
νος έκτισής της να περιοριστεί περίπου στα έξι 
χρόνια.
Ο Αναγνωστόπουλος οδηγήθηκε  στην έκτη πτέ-
ρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατού-
νται καταδικασμένοι για υποθέσεις «χαμηλής» 
εγκληματικότητας, όπως οικονομικά εγκλήμα-
τα, ούτως ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η σωμα-
τική του ακεραιότητα, λόγω του άγραφου Νόμου 
της φυλακής.
Αποχωρώντας είπε στους δημοσιογράφους: 
«Mια μεγάλη συγγνώμη».
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ΙσΙδωροσ Μαδησ
Δήμαρχος Παιανίας -Γλυκών Νερών 
«Θα τιμήσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου και  
θα ζητήσω ανανέωση της εντολής τους»
Ο Δήμαρχος Παιανίας- Γλυκών Νερών, Ισίδωρος Μάδης μιλάει στην «Φωνή»  
για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και την τοπική κοινωνία, το μέχρι στιγμής 
έργο στο Δήμο και τα επόμενα σχέδια αλλά και την αντιπολίτευση που ασκείται  
στην Διοίκηση.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ



Κε Δήμαρχε, πριν λίγο χρονικό διάστημα, ολό-
κληρη η Ελλάδα αλλά και ιδιαίτερα η τοπική 
κοινωνία των Γλυκών Νερών, συγκλονίστη-
κε από τη στυγερή δολοφονία της 20χρονης 
μητέρας. Μιλήσατε και εσείς αλλά και οι κά-
τοικοι της περιοχής για ελλιπή αστυνόμευση 
στην περιοχή. Ποιες ενέργειες έχει κάνει η 
Δημοτική Αρχή για την ενίσχυση των αστυνο-
μικών δυνάμεων στην περιοχή;

Κυρία Γκούρλια, αφού εκφράσω και εγώ τον 
αποτροπιασμό μου για αυτή τη στυγερή δολο-
φονία  θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι το πρόβλημα 
της ελλιπούς αστυνόμευσης είναι κάτι που έχω 
αναδείξει  από την πρώτη στιγμή ενημερώνο-
ντας επίσημα το Υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη, αλλά και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 
για να διευκολυνθεί το έργο των αστυνομικών. 
Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε νέα οχήματα 
στο ΑΤ Παιανίας και το Τμήμα Ασφάλειας Παι-
ανίας, προσφορά των κ. Αθανάσιου Μαρτίνου, 
της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και του κ. Δημήτριου Παπα-
δημητρίου. Με δεδομένο όμως ότι το βασικό  
πρόβλημα είναι η υποστελέχωση, κατέστησα  
προσωπικά σαφές στην πολιτική ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας ότι οι ιδιαιτερότητες της 
περιοχής δεν επιτρέπουν να διατίθενται από το 
ΑΤ και το Τμήμα Ασφαλείας στελέχη σε άλλα κα-
θήκοντα, όπως της φύλαξης προσώπων. 

Πριν από λίγες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύ-
σκεψη με την συμμετοχή ανώτατων στελεχών 
της ΕΛ.ΑΣ. στο Δήμο όπου συζητήθηκαν διεξο-
δικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει ενώ 
πάρθηκαν και συγκεκριμένες αποφάσεις οι 
οποίες είναι στη φάση της υλοποίησης. Στόχος 
είναι η καλύτερη αστυνόμευση του συνόλου του 
Δήμου Παιανίας με τρόπο αποτελεσματικό, που 
να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολι-
τών. 

Στο επίπεδο τώρα του Δήμου, ποια είναι η 
αποτίμηση του έργου σας σχεδόν δύο χρόνια 
μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας; Πόσο 
επηρέασε η πανδημία τα σχέδια σας;

Τα δύο αυτά χρόνια καταφέραμε να κάνουμε 
ουσιαστική δουλειά τόσο στην καλύτερη οργά-
νωση των υπηρεσιών του δήμου, όσο και στο 
σχεδιασμό και τη  διασφάλιση των απαραίτητων 
πόρων για να αναβαθμίσουμε τις βασικές υπο-
δομές προς όφελος των πολιτών. Το μόνο που 
μπορώ να πω ότι καλύψαμε πολύ χαμένο έδα-
φος και πλέον τα επόμενα χρόνια ξεκινάνε αρ-
κετά και σημαντικά έργα. Αυτονόητο είναι πως 
η πανδημία ανέτρεψε τον συνολικό σχεδιασμό 
μας ενώ δέσμευσε και κονδύλια που προορί-
ζονταν για άλλες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση 
όμως λειτουργήσαμε με ψυχραιμία και μεθοδι-
κότητα, και δώσαμε έμφαση στην αξιοποίηση 
κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου για να μετα-
τρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία.

Μέχρι το 2023, τι θα θέλατε να έχετε ολοκλη-
ρώσει σαν Δημοτική Αρχή;

Μέχρι το 2023 θέλω να διασφαλίσουμε την ωρί-
μανση και την ολοκλήρωση όσων έργων έχουν 
ξεκινήσει  και να διασφαλίσουμε τη χρηματοδό-
τηση  σημαντικών έργων υποδομής με ισχυρό 
αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

«Μέχρι να υλοποιηθούν  
τα μεγάλα έργα που έχουν 
δρομολογηθεί, στοίχημα 

για μένα αποτελεί η 
ολοκλήρωση μικρών 

έργων καθημερινότητας 
που θα αναβαθμίσουν την 

ποιότητα ζωής»

Στην κορυφή της λίστας της Δημοτικής μας αρ-
χής  είναι η ολοκλήρωση του έργου της αποχέ-
τευσης στα Γλυκά Νερά που θα επιτρέψει στους 
κατοίκους να επιστρέψουν στην κανονικότητά 
τους και θα επιλύσει ένα πρόβλημα δεκαετιών. 
Ένα τέτοιου μεγέθους έργο είναι γεγονός ότι  
προκαλεί αναστάτωση για αυτό και ως δημοτική 
αρχή προσπαθούμε καθημερινά να περιορίσου-
με τις συνέπειες και να ολοκληρωθούν οι εργα-
σίες όσο το δυνατόν πιο ομαλά.  

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών κα-

ταθέσαμε  στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»  
ρεαλιστικές προτάσεις και στις 13 προσκλήσεις 
για μια σειρά από έργα που θα αλλάξουν συνο-
λικά την εικόνα του δήμου μας τόσο σε επίπεδο 
εικόνας, όσο προσφέροντας στους κατοίκους 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Μέχρι όμως να υλοποιηθούν τα μεγάλα έργα 
που έχουν δρομολογηθεί, στοίχημα για μένα 
αποτελεί η ολοκλήρωση μικρών έργων καθη-
μερινότητας που θα αναβαθμίσουν την ποιό-
τητα ζωής. Από την συντήρηση των αγροτικών 
δρόμων που θα επιτρέψει στους αγρότες μας 
να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες τους μέχρι 
την αστική οδοποιία και την καθαριότητα. Εξίσου 
σημαντικό είναι και το έργο για την συντήρηση 
των σχολείων το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα στο 
καλοκαίρι. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν 
έχουν γίνει τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. 

Πρόσφατα, ψηφίστηκε ο νέος εκλογικός νό-
μος για την Αυτοδιοίκηση. Πώς κρίνετε τις 
αλλαγές που επιφέρει, αλλά και πώς αντιμε-
τωπίσατε την Απλή Αναλογική;

H απλή αναλογική ήταν ένα πείραμα που έβαλε 
σε περιπέτειες  την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές 
κοινωνίες, παρότι θεωρητικά αποσκοπούσε σε  
συνθέσεις και συνεργασίες. Με δεδομένο όμως 
ότι οι συνεργασίες δεν επιβάλλονται μέσω νό-
μων, αλλά μέσα από πολιτικές διαδικασίες το 
τελικό  αποτέλεσμα ήταν ακυβερνησία και καθυ-
στερήσεις σε πολλές περιπτώσεις. Με τον νέο 
εκλογικό νόμο επιστρέφουμε σε μια κανονικό-
τητα, όπου ισχυροποιείται η ψήφος των δημο-
τών και λύνονται τα χέρια των διοικήσεων που 
θα προκύψουν στην επόμενη εκλογική αναμέ-
τρηση για να εφαρμόσουν απρόσκοπτα το πρό-
γραμμά τους και να κριθούν για αυτό.

Δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρείται 
οξεία αντιπαράθεση μεταξύ της δικής σας δι-
οίκησης και του προκατόχου της θέσης σας, 
κ. Σπύρο Στάμου. Πώς αντιμετωπίζετε τις επι-
θέσεις;

Επιλέγω να μην προσωποποιώ τις πολιτικές 
αντιπαραθέσεις  και εκτιμώ ότι ο καθένας έχει 
το δικαίωμα να πολιτεύεται με όποιον τρόπο επι-
θυμεί. 

Απλώς σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία λόγω 
πανδημίας  και με πολλά διαχρονικά προβλήμα-
τα που γνωρίζουμε όσοι έχουμε ασκήσει Διοί-
κηση θα ανέμενα μία πιο σοβαρή και ψύχραιμη 
συμπεριφορά από έναν άνθρωπο που διατέλε-
σε Δήμαρχος για πέντε χρόνια. Το «όχι σε όλα» 
και η επιλογή να μην υπερασπίζεται ο ίδιος τις 
απόψεις του, αλλά  να το αναθέτει σε δύο δη-
μοτικούς συμβούλους οι οποίοι κατά την προ-
ηγούμενη περίοδο δεν ήταν καν εκλεγμένοι το 
αξιολογώ κυρίως ως μία άρνηση αποδοχής του 
αποτελέσματος των προηγούμενων εκλογών. 
Προσωπικά θα ήθελα ανεξάρτητα από διαφορε-
τικές απόψεις μία δημιουργική συνεργασία με 
όλους, κάτι που νομίζω ότι είναι και αυτό που 
θέλουν και  οι δημότες. Από εκεί και πέρα όλοι 
κρινόμαστε από τις πράξεις μας και τις συμπε-
ριφορές μας. Άλλωστε είναι μικρός ο τόπος και 
όλοι γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας, κάτι που 
δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας.

Τέλος, αν και το 2023 φαντάζει ακόμα μακρι-
νό, θα διεκδικήσετε για ακόμη μία φορά το 
δημαρχιακό θώκο της πόλης σας;

Θα τιμήσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών 
μου και θα ζητήσω ανανέωση της εντολής τους 
για να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να επιλύ-
σουμε οριστικά, διαχρονικά προβλήματα και να 
αναβαθμίσουμε την ποιότητα της καθημερινότη-
τας στον τόπο μας.

Όπως άλλωστε έχω αποδείξει με τη στάση μου 
και κατά το παρελθόν, πιστεύω στο ρόλο και την 
αξία της τοπικής αυτοδιοίκησης την οποία με 
συνέπεια υπηρετώ είτε ως Δήμαρχος, είτε ως 
Δημοτικός σύμβουλος.

Και αυτό θα πράξω με σοβαρότητα, επιμονή και 
πολύ δουλειά, διεκδικώντας μία νέα θητεία που 
θα είναι η θητεία των μεγάλων έργων και της 
οριστικής εισόδου του Δήμου μας σε μία νέα 
εποχή.

Σας ευχαριστώ πολύ
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Έξεταστική περίοδος και 
οικογένεια
Ταμάρα Λεϊζεροβιτς 
Συνθετική Ψυχοθεραπεία -Ψυχομετρία - Συμβουλευτική εφήβων - Επαγγελματικός προσανατολισμός

Η εξεταστική διαδικασία είναι μια στρεσογόνα 
κατάσταση η οποία συνήθως επηρεάζει πέ-

ραν από τον βασικό ενδιαφερόμενο και όλη την 
υπόλοιπη οικογένεια.  Στα γραφεία των ειδικών 
ψυχικής υγείας αυτή τη περίοδο καταφθάνουν 
έφηβοι και γονείς με κύριο αίτημα τους τη δια-
χείριση του άγχους. 

Η διαδικασία της εξέτασης συνοδεύεται οπωσ-
δήποτε από το συναίσθημα του άγχους, της 
αγωνίας και της ανησυχίας. Το σύνολο αυτών 
εκδηλώνεται όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι βρί-
σκεται υπό κατάσταση απειλής και καθιστά τον 
οργανισμό σε εγρήγορση προκειμένου να μπο-
ρέσει να ανταπεξέλθει στην εκάστοτε δοκιμα-
σία. Για τους μαθητές οι τελικές αυτές εξετάσεις 
είναι συνήθως η πιο στρεσογόνα εμπειρία που 
έχει διττό χαρακτήρα, δηλαδή το άγχος για την 
ίδια τη διαδικασία αλλά και το άγχος της απο-
τυχίας. 

Το άρθρο αυτό το γράφω με αφορμή μια πρό-
ταση που ακούστηκε στο γραφείο μου κατά τη 
διάρκεια μιας συνεδρίας με μια έφηβη, «δεν με 
φοβίζουν οι πανελλήνιες, αλλά με φοβίζουν ΑΥ-
ΤΟΙ». Σιωπή. 

Στη θέση του συγκεκριμένου κοριτσιού είναι σί-
γουρο πως βρίσκονται και άλλα εγκλωβισμένα 
παιδιά. Γιατί να προκαλούμε τέτοια δυσάρεστα 
συναισθήματα; Γιατί αυτοί οι νέοι άνθρωποι να 
πιέζονται περισσότερο από τη συμπεριφορά του 

οικογενειακού περιβάλλοντος παρά από την 
ογκώδη ύλη των μαθημάτων που καλούνται να 
αποστηθίσουν. Η αγωνία αυτή των γονέων θα 
ήταν καλό να προσδιοριστεί, ίσως να φοβούνται 
την αποτυχία όσο και την επιτυχία. Σε περίπτωση 
που το παιδί πετύχει θα ακολουθήσει η φοίτη-
ση αλλά και η φυγή από το σπίτι, στον αντίποδα 
έχουμε την αποτυχία που σημαίνει κόπος και 
χρηματική επένδυση χαμένα. Το παιδί παραμέ-
νει στο σπίτι αλλά πλέον με μια  αποτυχία φορ-
τωμένο στους ώμους του. 

Ποια θα μπορούσε να είναι η υγιής-επιθυμητή 
στάση των γονέων σε αυτό το στάδιο της ζωής; 

Η πραγματικότητα είναι ότι τις μέρες των εξετά-
σεων ο χρόνος είναι περιορισμένος, τώρα πια 
λόγος γίνεται για επανάληψη της ήδη υπάρχου-
σας γνώσης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η οποια-
δήποτε πίεση είναι περιττή. Αντιθέτως θα ήταν 
καλό να έρθει στο προσκήνιο η λέξη εμπιστο-
σύνη. Είτε το παιδί σας έχει κάνει τη ζητούμενη 
προετοιμασία είτε όχι μια υποστηρικτική φρά-
ση από το γονέα η οποία θα περιέχει τη λέξη 
εμπιστοσύνη είναι αρκετή για να βελτιώσει τη 
ψυχολογική κατάσταση του παιδιού σας. Η συ-
μπεριφορά του γονέα είναι επίσης σημαντική, 
δώστε στον έφηβο να καταλάβει ότι είσαστε 
παρόν για εκείνον, να του παρέχεται την απα-
ραίτητη φροντίδα και να ακούσετε με υπομονή 
τα όσα θα ήθελε να μοιραστεί μαζί σας.  Πολύ 
πιθανόν το παιδί να έχει συνδέσει την αποτυχία 

των εξετάσεων με το ακραίο φόβο της αποτυ-
χίας στη ζωή, εμείς γνωρίζουμε όμως ότι κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει και ακριβώς αυτό οφείλουμε 
να μεταφέρουμε για να καταλαγιάσουμε τα κύ-
ματα άγχους. Το μέλλον των παιδιών μας δεν το 
κρίνουν οι πανελλήνιες. Επίσης θα ήταν καλό 
να λάβουμε υπόψιν μας ότι κάθε συναίσθημα 
εκφράζεται από το κάθε άνθρωπο διαφορετικά, 
αναγνωρίστε τα συναισθήματα τους τα οποία 
ίσως να εκφράζονται με έναν δικό τους προ-
σωπικό τρόπο. Πριν την εξέταση προτρέψτε το 
παιδί σας να χαλαρώσει, να επιλέξει έναν τρόπο 
να αποσυμπιεστεί και να αδειάσει το μυαλό του. 

Οι εξετάσεις μας συνοδεύουν σε όλα τα στάδια 
της ζωής ,θα ήταν φρόνιμο να μάθουμε εμείς 
αλλά και τα παιδιά να διαχειριζόμαστε το άγχος 
εποικοδομητικά, να υιοθετούμε μια λειτουργική 
συμπεριφορά. Οι σχολικές εξετάσεις είναι μόνο 
μια μικρή γεύση των όσων θα ακολουθήσουν 
στην ενήλικη καθημερινότητα. Σε περίπτωση 
αποτυχίας προσπαθήστε να το διαχειριστείτε με 
σύνεση, άλλωστε και αυτό είναι γνώρισμα της 
ζωής και το παιδί αργά η γρήγορα θα έρθει αντι-
μέτωπο με αυτό. Κάθε αποτυχία κρύβει χρήσι-
μα μηνύματα-μαθήματα, αποκωδικοποίησε τα 
και αν επιθυμείς προσπάθησε πάλι!

Ποτέ μην πάψεις να ελπίζεις ότι θα τα καταφέ-
ρεις, εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και καλά 
αποτελέσματα σε όλους τους μικρούς αγωνι-
στές!

στην παρνηθα

στην 
βαρυμπομπη

Γάμος / βάπτιςη / πάιδικές Γιορτές 
έπάΓΓέλμάτικά events

πληροφοριες: 6983 587.977
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Χρύσανθοσ Κονταρησ
Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  
Δήμου Αχαρνών
«Σε μερικά χρόνια οι Αχαρνές θα έχουν την όψη  
μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης»
Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Δήμου Αχαρνών, Χρύσανθος Κόνταρης 
σε μία αποκλειστική και αποκαλυπτική συνέντευξη στην  «Φωνή». Τα έργα, το αποτέλεσμα της 
σύμπραξης,  η αντιπολίτευση και το πολιτικό του μέλλον στην συνέντευξη που ακολουθεί.

Συνέντευξη στην Άρτεμις Γκούρλια

Κε Κόνταρη, πριν λίγες μέρες ανακοινώσατε 
σαν διοίκηση του Δήμου Αχαρνών, ένα ανα-
πτυξιακό σχέδιο ύψους 40 εκατ. ευρώ. Ως αρ-
μόδιος αντιδήμαρχος, θα μπορούσατε να μας 
ενημερώσετε για τους τομείς που αφορά;

Το αναπτυξιακό σχέδιο που εκπονήσαμε αφορά 
σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δή-
μου. Αναφέρομαι όσο πιο περιεκτικά γίνεται σε 
έργα που γίνονται αποκλειστικά με χρηματοδο-
τήσεις από αναπτυξιακά προγράμματα:

Στον τομέα της ποιότητας ζωής γίνονται οι πιο 
εμβληματικές παρεμβάσεις: Η δημιουργία ενός 
μεγάλου αστικού πάρκου στη Λαθέα, η ολική 
ανάπλαση της Λ. Φιλαδελφείας και της Λ. Δη-
μοκρατίας (πεζοδρόμια, δεντροφύτευση, φωτι-
σμός, οδόστρωμα, όμβρια, κλπ), οι οποίες απο-
τελούν βασικές εισόδους της πόλης μας, η ανά-
πλαση σημαντικού τμήματος της Λ. Πάρνηθος, 
καθώς και η κατασκευή δικτύου ύδρευσης στη 
Βαρυμπόμπη. Παράλληλα, προγραμματίζονται 
μικρότερες αλλά εξίσου σημαντικές παρεμβά-
σεις σε όλες τις γειτονιές με χώρους άθλησης 
και αναψυχής.

Στον τομέα της καθαριότητας έχουμε σχεδόν 
ολοκληρώσει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων (αναμένονται οι εγκρίσεις) και 
βάσει αυτού θα τοποθετηθούν σε πολλά σημεία 
του Δήμου γωνιές και πολυκέντρα ανακύκλω-
σης με ανταποδοτικό χαρακτήρα (επιστροφή 
χρημάτων ή δωρεάν παροχή υπηρεσιών). Επί-
σης, ανανεώνουμε δραστικά τον στόλο μας με 
δεκατέσσερα (14) νέα απορριμματοφόρα και 

μηχανήματα.

Στον τομέα της παιδείας έχει καταρτιστεί μελέ-
τη για μεγάλης κλίμακας επισκευές σε δεκάδες 
σχολεία μας για ανάγκες που είναι αδύνατο να 
καλυφθούν από την ετήσια επιχορήγηση των 
Σχολικών Επιτροπών. Επίσης, προβλέπεται να 
δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο ρο-
μποτικής και STEM για τους μαθητές μας.

Στον τομέα του ψηφιακού εκσυγχρονισμού 
σχεδιάσαμε την έξυπνη πόλη των Αχαρνών με 
ψηφιακές εφαρμογές για έξυπνη στάθμευση, 
δωρεάν wifi σε πλατείες και πολυσύχναστα ση-
μεία, έξυπνες διαβάσεις για μαθητές, πληρο-
φοριακές πινακίδες, έξυπνα παγκάκια με φορ-
τιστές, σταθμούς για περιβαλλοντική πληροφό-
ρηση, διαχείριση στόλου δημοτικών οχημάτων, 
εξ αποστάσεως ψηφιακές υπηρεσίες για τους 
δημότες, ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης 
κρίσεων για την πολιτική προστασία κ.ά.

Ενισχύουμε την τοπική οικονομία με ασφαλτό-
στρωση αγροτικών οδών, παρέχοντας πρόσβα-
ση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις αλλά και σε 
παρακείμενες βιοτεχνίες.

Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής επεκτεί-
νουμε τις δράσεις που ήδη εφαρμόζονται με 
προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξει-
δικευμένου λογισμικού για την εφαρμογή τηλεϊ-
ατρικής, ώστε να παρέχεται βασική ιατρική φρο-
ντίδα σε συμπολίτες μας που δυσκολεύονται να 
μετακινηθούν.

Μια ακόμα σημαντική παρέμβαση που υλοποι-
ούμε είναι η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων. Θα χωροθετηθούν 
πάνω από 100 σημεία σε όλο τον Δήμο Αχαρνών 
για την εξυπηρέτηση κατόχων ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων. Σε πρώτη φάση, ο Δήμος Αχαρνών 
προγραμματίζει για τις δικές του ανάγκες την 
προμήθεια δέκα (10) ηλεκτροκίνητων οχημά-
των και ισάριθμων σταθμών φόρτισης. Τέτοιου 
είδους δράσεις μπορεί από ορισμένους να θε-
ωρούνται πολυτέλεια, αλλά δε μπορεί ο Δήμος 
Αχαρνών να μένει ουραγός στις σύγχρονες τε-
χνολογικές εξελίξεις.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του αναπτυ-
ξιακού μας σχεδιασμού. Θα σας δώσω και μια 
αποκλειστική είδηση. Μέχρι το τέλος του χρό-
νου θα ανακοινώσουμε και τη δεύτερη φάση 

του αναπτυξιακού μας σχεδίου! Σε αυτή θα πε-
ριλαμβάνονται επιπλέον έργα, με έμφαση στις 
αστικές αναπλάσεις, για τα οποία δεν κάνουμε 
ανακοινώσεις, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί 
οι μελέτες και δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα η 
χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή ωριμάζουμε τα 
έργα και εκπονούνται οι σχετικές μελέτες, όπως 
λόγου χάρη είναι η διευθέτηση των ομβρίων και 
η ολική ανάπλαση της Λ. Καραμανλή.

Καλά ακούγονται όλα αυτά, αλλά γιατί να πι-
στέψει ο κόσμος ότι θα γίνουν πράξη; Τι δια-
φορετικό υπάρχει από τις προηγούμενες διοι-
κήσεις του Δήμου;

Το ερώτημα ακούγεται εύλογο. Όλες οι προη-
γούμενες διοικήσεις έκαναν προγραμματισμό 
τετραετίας με το βλέμμα στις επόμενες εκλογές. 
Και όλες έχασαν!

Η διαφορά μας έγκειται στα εξής: Πρώτον, όσα 
ανακοινώνουμε είναι συγκεκριμένα, δεν είναι 
αόριστα. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, οι 
φάκελοι για τις χρηματοδοτήσεις έχουν υπο-
βληθεί. Μόνο για το πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» οι 
ηλεκτρονικοί φάκελοι που υποβλήθηκαν περι-
είχαν σχεδόν χίλια αρχεία και συνολικά πολλές 
χιλιάδες σελίδες. Όλα αυτά τα παρουσιάζουμε 
σταδιακά στον κόσμο γιατί δεν είναι δουλειά 
μιας ημέρας.

Δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, ο αναπτυξιακός 
μας σχεδιασμός περιλαμβάνει συγκεκριμένο 
χρηματοδοτικό πλάνο. Για όλες τις δράσεις που 
συζητήσαμε υπάρχει πηγή χρηματοδότησης. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 80% θα καλυ-
φθεί από το πρόγραμμα Α. Τρίτσης. Τα υπόλοιπα 
χρήματα είναι από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ, από το Πράσινο Ταμείο, από το τρέχων ΕΣΠΑ 
και από προγραμματικές συμβάσεις που επισυ-
νάπτονται με φορείς όπως η ΓΓΑ και ο ΕΣΔΝΑ.

Τρίτον, εμείς σχεδιάζουμε με πιο μακροπρόθε-
σμο ορίζοντα. Υπάρχουν παρεμβάσεις που θα 
ολοκληρωθούν πιο άμεσα ή μεσοπρόθεσμα. 
Υπάρχουν, όμως και έργα που θα ολοκληρω-
θούν σε τέσσερα ή πέντε χρόνια, για τα οποία 
όμως έχουν μπει γερές βάσεις. Το γεγονός ότι 
θα εγκαινιαστούν στην επόμενη θητεία δε μας 
απασχολεί γιατί δεν βλέπουμε το θέμα από μι-
κροπολιτική σκοπιά.
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Όπως σας είπα, αυτά είναι μόνο η αρχή. Το νερό 
έχει μπει στο αυλάκι. Σε ένα χρόνο όλα όσα συ-
ζητάμε θα υλοποιούνται. Λίγη υπομονή χρειά-
ζεται. Σε μερικά χρόνια οι Αχαρνές θα έχουν την 
όψη μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης.

θεωρείτε ότι η πανδημία του Covid-19 αποτέ-
λεσε τροχοπέδη για την ανάπτυξη του Δήμου 
και γενικά της Αυτοδιοίκησης; η πανδημία 
του Covid-19 αποτέλεσε τροχοπέδη για όλη 
την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Πώς θα 
μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα 
για τον Δήμο Αχαρνών;

Υπήρξαν ολόκληρες εβδομάδες που δεν μπο-
ρούσαμε να πάμε στο γραφείο μας λόγω κρου-
σμάτων. Επί μήνες εργαζόμασταν με το ένα τρίτο 
(1/3) ή το μισό του προσωπικού να έχει φυσική 
παρουσία. Όταν καταφέρναμε να συναντηθού-
με, μετά από καιρό, το κλίμα ήταν βαρύ διότι 
στενοί συνεργάτες και φίλοι ήταν ασθενείς και 
ανησυχούσαμε για την εξέλιξη της υγείας τους. 
Υπήρξαν ακόμα και ανθρώπινες απώλειες οικεί-
ων προσώπων.

Όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα και επομένως δεν 
επιτρέπουν να εργαστείς με τον τρόπο και την 
αποτελεσματικότητα που θέλεις. Από τον Σε-
πτέμβριο ευελπιστώ ότι τα πράγματα θα είναι 
πολύ καλύτερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι 
να αποδώσουμε στο maximum.

Πώς απαντάτε στην αντιπολιτευτική ρητορική 
που ασκείται στη δημοτική αρχή και μέσω των 
social media αλλά και στο Δημοτικό Συμβού-
λιο; Tι ισχύει τελικά με τις απευθείας αναθέ-
σεις, για τις οποίες γίνεται συνέχεια λόγος;

Η αντιπολίτευση είναι θεσμός πολύ χρήσιμος για 
τη Δημοκρατία. Ο ρόλος της είναι να ασκεί πίεση 
στην εκάστοτε εξουσία προκειμένου να παρά-
γει έργο επ’ ωφελεία της κοινωνίας. Βέβαια, οι 
εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι 
ενημερωμένοι, οφείλουν να μελετούν, ώστε να 
εκφέρουν υπεύθυνο και αξιόπιστο λόγο. Αν φω-
νασκούν χωρίς επιχειρήματα και λαϊκίζουν, δεν 
προσφέρουν τίποτα στη δημοκρατία και στους-
πολίτες.

Οι απευθείας αναθέσεις είναι παράδειγμα αυ-
τού που λέω. Αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο 
έχουν διατυπωθεί απόψεις από τους πάντες, ει-
δικούς και μη. Τι να πιστέψει ο δημότης;

Να δούμε, λοιπόν, τι ισχύει: Η «απευθείας ανά-
θεση» είναι μια νόμιμη διοικητική πράξη, ως 
διαδικασία. Μπορεί, δηλαδή, μια αρχή που ανα-
θέτει (Υπουργός, Δήμαρχος, Πρόεδρος οργα-
νισμού, κλπ) να επιλέξει τον προμηθευτή ή τον 
πάροχο μιας υπηρεσίας, χωρίς διαγωνισμό.

Οπωσδήποτε όμως, όπως ισχύει για όλες τις δη-
μόσιες συμβάσεις, πρέπει να τηρείται η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Με απλά 
λόγια: Δε μπορεί να πληρώνεις 1000 ευρώ για 
ένα γραφείο που στην αγορά κοστίζει 300 ευρώ. 
Θα το έκανες για το σπίτι σου;

Πριν από ένα χρόνο περίπου, συμπράξατε με 
την αρχική σύσταση της διοίκησης του Δήμου. 
Εννέα μήνες μετά, θεωρείτε ότι πήρατε τη σω-
στή απόφαση; Πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος 
και για άλλες συνεργασίες;

Μέχρι στιγμής η επιλογή μας έχει δικαιωθεί, κα-
θώς έχει συντελεστεί τεράστιο έργο τα αποτε-
λέσματα του οποίου θα είναι ορατά σε περίπου 
ένα χρόνο από σήμερα. Φυσικά, η προσπάθεια 
δε σταματά και μάλιστα είναι ανάγκη να εντα-
θούν οι ρυθμοί από όλους μας. Θα μου πείτε, 
«δε γίνονται αστοχίες;». Φυσικά γίνονται και ο 
στόχος μας είναι να τις περιορίσουμε. Λάθη κά-
νουν όσοι εργάζονται, όχι όσοι κάθονται άεργοι. 
Αυτό, βέβαια, δεν αποτελεί άλλοθι για να συνε-
χίζονται τα ίδια λάθη. Θεωρώ ότι έχουν υπάρ-
ξει σταθερά βήματα βελτίωσης σε όλους τους 
τομείς.

Με την ευκαιρία, να επισημάνω ότι στο πλαίσιο 
της σύμπραξης, εμείς οι εκπρόσωποι της πα-
ράταξης ΔΕΚΑ υλοποιούμε το πρόγραμμα της 
παράταξής μας! Εννοείται σε συνεργασία με τον 
Δήμαρχο με τον οποίο έχουμε πλήρη ταύτιση σε 
προγραμματικό επίπεδο, αλλά και με όλους τους 
συναδέλφους αντιδημάρχους.

Η δημιουργία ενός πάρκου στη Λαθέα, η ανά-
πλαση των εισόδων της πόλης μας, η ευρεία 
εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης με 
ανταποδοτικότητα, ο ηλεκτρονικός εκσυγχρονι-
σμός της διοίκησης και άλλα πολλά που υλοποι-
ούμε βρίσκονταν και στην προεκλογική ατζέντα 
της παράταξης ΔΕΚΑ. Θα μου επιτρέψετε να 
γνωρίζω καλά το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς 
ήμουν ο συντονιστής για την εκπόνηση του προ-
γράμματος της παράταξης ΔΕΚΑ.

Δεν καταλαβαίνω συνεπώς, γιατί γκρινιάζουν 

ορισμένοι; Υποτίθεται ότι όλοι παλεύουμε για 
τον ίδιο σκοπό, να βελτιώσουμε την πόλη μας 
και το επίπεδο διαβίωσης των δημοτών μας.

Στη βάση των όσων ανέπτυξα προηγουμένως, 
πράγματι υπάρχει χώρος για να γίνουν ευρύτε-
ρες συνεργασίες. Πάντα με γνώμονα την εξυπη-
ρέτηση του συμφέροντος του Δήμου Αχαρνών 
και όχι προσωπικών επιδιώξεων και πάντα υπό 
το πρίσμα της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 
«Όλοι οι καλοί χωράνε» λέει ο λαός μας.

Τέλος, οι εκλογές του 2023 θα σας βρουν υπο-
ψήφιο δημοτικό σύμβουλο και πάλι; Aν ναι, θα 
είναι στο πλευρό του νυν Δημάρχου της πό-
λης;

Πρέπει να σας πω ότι με τον Δήμαρχο Σπύρο 
Βρεττό έχω άψογη συνεργασία και μου έχει δεί-
ξει απεριόριστη εμπιστοσύνη σε όλα τα θέματα. 
Τον ευχαριστώ γι’ αυτό, γιατί τίποτε δεν είναι αυ-
τονόητο. Από κει και πέρα, δεν έχω αποφασίσει 
αν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, 
καθώς η πολιτική για μένα σημαίνει προσφορά 
και δεν αποτελεί απλά ένα εργαλείο για κοινω-
νική καταξίωση ή επαγγελματική αποκατάστα-
ση. Το έχω αποδείξει με τη μη συμμετοχή μου 
στις προτελευταίες εκλογές, μετά τη δημαρχία 
του Σωτήρη Ντούρου. Συνεπώς, αν κρίνω ότι τα 
αποτελέσματα από την προσπάθεια που γίνεται 
σήμερα είναι τα επιθυμητά και υπάρχει λόγος να 
συνεχίσουμε, θα δείτε ξανά το όνομά μου στα 
ψηφοδέλτια. Αυτά θα τα πούμε μετά από δύο 
χρόνια.

Πάρκο Λαθέας 

Γωνιές ανακύκλωσης με ανταποδοτικότητα
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το πρότυπο του «τέλειου σώματος» 
διαλύοντας τα κοινωνικά στερεότυπα
Ευαγγελία Γκέγκα 
Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια - Κοινωνική Λειτουργός BSc - Ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Τα αδύνατα σώματα κουβαλούν περισσότερο 
«βάρος» από τα υπέρβαρα ή το αντίστροφο; 

Τελικά το βάρος αυτό έχει να κάνει με τον αριθ-
μό των κιλών στη ζυγαριά ή με ένα βάρος που 
κουβαλάμε στην ψυχή μας και μεταφράζεται 
στο σώμα μας με περιττά κιλά ή με εξαντλητικές 
δίαιτες και συνεχή ψυχαναγκαστικό έλεγχο των 
θερμίδων των όσων τρώμε και πίνουμε; 

Ο παράλληλος κόσμος που έχει δημιουργηθεί 
τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος των social media 
είναι γεμάτος με αμέτρητες εικόνες τέλειων 
σωμάτων, φίλτρα, άψογες selfies, αψεγάδιαστα 
πρόσωπα και κορμιά με μαγιό που κάνουν τον 
καθένα να κοιτιέται στον καθρέφτη και να ανα-
ρωτιέται ποιο είναι αυτό το τεράστιο λάθος που 
έκανε και διαθέτει όλα τα φυσικά χαρακτηριστι-
κά ενός ανθρώπινου σώματος όπως την κυτταρί-
τιδα, τις ραγάδες, τις ρυτίδες γύρω από τα μάτια 
και πολλές ακόμη ανθρώπινες «ατέλειες» που 
αντιστοιχούν σε διαφορετικούς σωματότυπους 
με μοναδικούς μεταβολισμούς και διαφορετικές 
ανάγκες. Η προώθηση του τέλειου σώματος (η 
οποία αφορά πια σε μεγάλο ποσοστό και τους 
άνδρες με τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς 
και τα γραμμωμένα σώματα σε αντίθεση με πα-
λιότερα που αφορούσε περισσότερο τις γυναί-
κες) δεν είναι πρόσφατη, τα τελευταία χρόνια 
όμως η χρήση εκατοντάδων φίλτρων που χρησι-
μοποιούνται κατά κόρον δίνουν την αίσθηση ότι 

οι άνθρωποι προσπαθούν να εξαφανίσουν κάθε 
ατέλεια, ξεχνώντας ότι οι ατέλειες εξασφαλί-
ζουν την μοναδικότητά μας. Το ερώτημα είναι 
λοιπόν γιατί προσπαθούμε να εξαφανίσουμε τα 
σημεία του σώματός μας που δεν μας αρέσουν 
και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την τελει-
ότητα στην εικόνα μας; Η  υγιεινή διατροφή σε 
μορφή ψυχαναγκασμού σε συνδυασμό με εντα-
τική και σκληρή άσκηση είναι η καινούρια μόδα 
που βάζει έναν άνθρωπο με παραπάνω κιλά ή 
έναν αγύμναστο αυτόματα στο περιθώριο. Άρα 
οι άνθρωποι με διατροφικές διαταραχές, με 
προβλήματα υγείας ή απλά οι άνθρωποι με πα-
ραπάνω κιλά που δεν επιθυμούν να κάνουν κάτι 
για να αλλάξουν στιγματίζονται και είναι δαχτυ-
λοδεικτούμενοι. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικα-
σία η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, τα πνευ-
ματικά χαρίσματα ενός ανθρώπου κατατάσσο-
νται ως δευτερεύοντα και λιγότερο σημαντικά 
και η φράση «αγαπώ το σώμα μου» μπαίνει στη 
ζωή μας δυναμικά.

Η φράση «αγαπώ το σώμα μου» δεν είναι τόσο 
εύκολα εφαρμόσιμη όσο ακούγεται. Αγαπώ το 
σώμα μου σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου, απο-
δέχομαι τον εαυτό μου, γνωρίζω τον εαυτό μου 
και διαχειρίζομαι τα προτερήματα και τα ελαττώ-
ματά μου, έχω υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπε-
ποίθηση και σέβομαι τα όρια μου. Η ψυχολογική 
μας κατάσταση λίγο πριν ξεκινήσουμε μια δίαιτα 

ή πριν τη σπάσουμε ή λίγο πριν κατανάλωσουμε 
μεγάλη ποσότητα φαγητού είναι πολύ σημαντι-
κός παράγοντας. Το φαγητό χρησιμοποιείται σε 
πολλές περιπτώσεις σαν επιβράβευση ή σαν τι-
μωρία απέναντι στις επιτυχίες ή στις αποτυχίες 
μας και απέναντι σε συναισθήματα τα οποία δεν 
μπορούμε να διαχειριστούμε και στρεφόμαστε 
στην ανακούφιση του «γεμίσματος» του στο-
μαχιού μας ενώ αυτό που πραγματικά θέλουμε 
είναι το ψυχικό «γέμισμα». Η απόρριψη και ο ρα-
τσισμός που βιώνουν οι άνθρωποι που δεν πλη-
ρούν τις «αποδεκτές» αναλογίες σώματος έχει 
σαν αποτέλεσμα να καταφεύγουν στο φαγητό 
σαν παρηγοριά, βρίσκοντας εκεί την ασφάλεια 
που ψάχνουν. Η επίγνωση λοιπόν της ψυχολογι-
κής μας κατάστασης σε συνδυασμό με την υψη-
λή αυτοπεποιθηση βοηθούν στη προσπάθεια 
να αγαπήσουμε το σώμα μας. Αν αγαπάμε και 
αποδεχόμαστε τον εαυτό μας είναι δεδομένο ότι 
θα αγαπάμε το σώμα μας  με όσα κιλά διαθέτει. 
Αν θέλουμε να χάσουμε κιλά, το ζήτημα είναι οι 
λόγοι μας να είναι συνειδητοί, να αφορούν δικές 
μας επιθυμίες και να μην προέρχονται από εξω-
τερικά ερεθίσματα όπως η κριτική των άλλων ή 
τα πρότυπα της εποχής. Όταν συνειδητά παίρ-
νουμε αποφάσεις για εμάς και το σώμα μας είναι 
πιο εύκολο να τις στηρίξουμε και να πετύχουμε 
τους στόχους μας. 

Σπ. Νούση 3 - 5, Αχαρναί 
Τ 210 24.40.329 • Κ 6937 022.800, 6936 141.385 
info@giorgos-spring.gr • www.giorgos-spring.gr

Η πολυετής πείρα της εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ SPRING σας γεμίζει  
σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τον εξοπλισμό της εκδήλωσής σας.

Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό υψηλής αισθητικής  
και παρουσίασης για 2.500 άτομα.

Αποστολή με ιδιόκτητα φορτηγά στον χώρο σας πανελλαδικά.
Με τον εξοπλισμό μας καλύπτουμε πλήρως εκδηλώσεις γάμου  

και βάπτισης, καθώς και συνέδρια, εγκαίνια κλπ.
Οι προσιτές τιμές μας, σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη 

αισθητικής, θα φέρουν το αποτέλεσμα που επιθυμείτε  
και πάνω απ’ όλα ζεστό περιβάλλον με πολυτέλεια, που πάντοτε  

θα συζητείται με θαυμασμό.
Διαφήμισή μας, τα δικά σας κολακευτικά σχόλια!
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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

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



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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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

Αριστοτέλουσ 162, ΑχΑρνΑι
έθν. ΑντιστΑσέωσ 134, ΑχΑρνΑι

τηλ.: 210 24 68 131 • kin.: 694 88 68 546 
www.karasavvidou-sofianidis.gr

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣΚΣ

Π.Ν. ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.

Καλλινίκου 13 & Αναπαύσεως 
Ν. Νεκρταφείο, Αχαρναί

ΤηΛ.: 210 24.62.992 • 210 24.68.378
ΠΑΣΧΑΛηΣ: 697 815.3134 
ΠΑΤΕΣΤΟΣ: 697 272.1327
E-mAiL: patvrab@gmail.com

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΑΝΤΗΛΙΑ

TELETAI

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1980

Τηλ.: 210 24.60.088 - Κιν.: 6944 500.701

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

MIXAC

ανακαινίσεις κτιρίων 
Ελαιοχρωματισμοί       

ΚΩΝςταΝτιΝος παππας 
τηλ.: 6977 624.081

ΛEΩΦOPOΣ ΦIΛAΔEΛΦEIAΣ 314 • KOKKINOΣ MYΛOΣ • ΤηΛ.: 211 18.30.583



Αρχαίες Κλεωνές, Νεμεα  |  694 615 2633  |  694 548 9817 
www.sellas-winery.business.site


