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Τα σοβαρά µέτρα
Μητσοτάκη
για τη στήριξη
της οικονοµίας
Παρακολούθησα από κοντά τα πάνελ και τις 

οµιλίες της Παρασκευής 11 Σεπτεµβρίου 
µεταξύ παραγωγικών φορέων και κορυ-
φαίων υπουργών της κυβέρνησης, καθώς 
και την οµιλία και τη συνέντευξη Τύπου 
του πρωθυπουργού. Το συµπέρασµά µου 
είναι ότι πρόκειται για µια κυβέρνηση που 
έλαβε αµέσως όλα τα απαραίτητα µέτρα 
για να στηρίξει την οικονοµία, την ώρα που 
οι πρώτες µετρήσεις δείχνουν πανευρω-
παϊκά πτώση των δεικτών παραγωγικότη-
τας. 

Αν και η Ελλάδα καταγράφει µέχρι στιγµής 
τις µικρότερες απώλειες, ενδεικτικά της 
σοβαρότητας της κυβέρνησης και της επι-
στηµονικής της επάρκειας είναι τα µέτρα 
που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη 
∆ΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνω-
σε 6 «εµβληµατικές» αποφάσεις για την 
ενίσχυση της άµυνας, 12 πρωτοβουλίες 
για την οικονοµία που θα την ενισχύσουν 
µε το ποσό των 6,8 δισεκατοµµυρίων ευ-
ρώ, και 12 µεταρρυθµίσεις στις οποίες θα 
προχωρήσει η κυβέρνηση τους επόµε-
νους 12 µήνες. 

«Η κοινωνία ζητάει σταθερότητα και ασφά-
λεια και το φιλόδοξο µεταρρυθµιστικό 
σχέδιο που έχει η κυβέρνηση. Όσο εστια-
σµένοι είµαστε στο να απαλύνουµε τις συ-
νέπειες από την πανδηµία βραχυπρόθε-
σµα, τόσο εστιασµένοι είµαστε και στις µα-
κροπρόθεσµες µεταρρυθµίσεις που πρέ-
πει να µπουν σε τροχιά ώστε να επιστρέψει 
η χώρα στην εµβληµατική ανάπτυξη» είπε.

Τα λεγόµενα του Κυριάκου Μητσοτάκη φα-
νερώνουν τη σοβαρότητα και το ουσιαστι-
κό όραµά του για την επόµενη ηµέρα. Το 
απέδειξε, εξάλλου, και µε τη διατλαντική 
συµµαχία που έφερε ξανά τη χώρα στην 
κορυφή της γεωστρατηγικής πυραµίδας. 
Η επίσκεψη Ποµπέο και η φιλοξενία του 
στο σπίτι του πρωθυπουργού στα Χανιά 
έστειλαν δυνατό µήνυµα στην άλλη άκρη 
του Αιγαίου. 

Καµία άλλη κυβέρνηση δεν θα τα κατάφερ-
νε καλύτερα κάτω από τόσο δύσκολες 
συνθήκες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 
ένας πραγµατικά άξιος πρωθυπουργός. 

Από τον
ΓΙΩΡΓΟ ΚΩΣΤΟΥΡΟ

∆ιευθυντή έκδοσης
της «kedenews»
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Οι ΗΠΑ µάς 
παίρνουν αγκαζέ
και µας οδηγούν
σε έναν ψηφιακό 
µετασχηµατισµό 
που καλό θα ήταν 
ως Πολιτεία να το 
εκµεταλλευτούµε

Από τον
∆ΙΟΝΥΣΗ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗ

∆ιευθυντή του οµίλου Pressgroup    Η ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ θέση της Ελλάδας 
στον παγκόσµιο χάρτη τη γνωρίζει και 
ο πιο αδαής. Ο κόµβος των τριών ηπεί-
ρων, αυτή η εύπορη κοιλάδα, η σκλη-
ροτράχηλη οροσειρά και η ατελείωτη 
ακτογραµµή, αυτή η κουκκίδα γης και 
θάλαττας, αποτελεί εδώ και εκατοντά-
δες χρόνια σηµείο αναφοράς!

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΘΕΣΗ στον χάρτη, είναι αυ-
τή η ενεργειακή της υπόσταση που τη 
φέρνει στο προσκήνιο διαρκώς, πόσο 
µάλιστα τα τελευταία χρόνια, που τα γε-
ωτρύπανα έχουν γίνει της µοδός και οι 
Τούρκοι, Λίβυοι, Αιγύπτιοι, Ισραηλινοί 
και Κύπριοι γείτονες προσπαθούν, ει-
ρηνικά και µη, να γίνουν ενεργειακοί 
µας εταίροι, για να επωφεληθούν από 
τα ενεργειακά αέρια της υποθαλάσσι-
ας ζώνης µας. 

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ, 45 χρόνια µετά 
την ίδρυση της Microsoft, ότι η Ελλάδα 
θα αποτελούσε ψηφιακό προορισµό 
για την εταιρεία-κολοσσό και πως, πέ-
ρα από γεωπολιτικός κόµβος, θα γινό-
ταν παγκόσµιο λογισµικό φρούριο, 
όπως τουλάχιστον µας αποκάλεσε ο 
πρόεδρος της εταιρείας, Μπραντ Σµιθ. 
Συνδυασµοί γεγονότων µετατρέπουν 
την πατρίδα µας σε πεδίο δράσης της 
αµερικανικής εταιρείας λογισµικού, 
αρχής γενοµένης από την περσινή 
απόφαση-σταθµό του Κογκρέσου των 
ΗΠΑ. Σε µία από τις τελευταίες συνε-
δριάσεις της αµερικανικής Βουλής για 
το 2019, η Ελλάδα εντάχθηκε στις χώ-
ρες που θα πριµοδοτεί ο Αµερικανικός 
Κρατικός Οργανισµός Χρηµατοδότη-
σης. Παράλληλα µε τη νοµοθέτηση του 
East Med Act -του σχεδίου δράσης του 

Τραµπ προκειµένου η χώρα του να 
αποκτήσει επιρροή στη… γειτονιά µας 
και να εκτοπίσει τη Ρωσία-, η Ελλάδα 
ξαφνικά αποτελεί επενδυτικό προορι-
σµό για αµερικανικές εταιρείες, µε τη 
Microsoft να κάνει την αρχή µε την 
επένδυση-µαµούθ του 1 δισ. ευρώ!

ΟΙ ΗΠΑ, λοιπόν, στο πλαίσιο της «ψυχρής ει-
ρήνης» µε τη «ρωσική αρκούδα», επιδι-
ώκουν να δηµιουργήσουν µια πλατ-
φόρµα ασφάλειας στην Ανατολική Με-
σόγειο, την οποία -ωστόσο- θέλουν να 
ελέγχουν οι ίδιοι. Ακόµη κι αν αυτή η 
επένδυση του 1 δισεκατοµµυρίου, λοι-
πόν, φαντάζει ουρανοκατέβατη και ως 
θείο δώρο για την ασθµαίνουσα οικο-
νοµία µας, δεν πρέπει να µας ξεγελά. 
Οι Αµερικανοί κοιτάνε το συµφέρον 
τους και, µέσα σε αυτό το πλαίσιο, µας 
παίρνουν αγκαζέ και µας οδηγούν σε 
έναν ψηφιακό µετασχηµατισµό που κα-
λό θα ήταν ως Πολιτεία να το εκµεταλ-
λευτούµε. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ πως η απρόσµενα φιλο-
αµερικανική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ την 
προηγούµενη τετραετία, σε συνδυα-
σµό µε τη χείρα φιλίας προς το Ισραήλ 
-κι ας φορούσε ιδεολογικά παλαιστινι-
ακή µαντήλα αντί γραβάτας ο Τσίπρας-, 
ευνόησε αυτή την εξέλιξη. Σήµερα, 
όµως, στη διακυβέρνηση βρίσκεται ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, που κι αυτός 
λαµβάνει τα εύσηµα για το «µασάζ» 
που έκανε στον πρόεδρο της Microsoft 
στο Νταβός, καθώς, σύµφωνα µε τα 
όσα λέει ο αστικός µύθος, έπεισε τον 
Μπραντ Σµιθ να αυξήσει την επένδυση 
των 400.000.000 ευρώ κατά 600 εκα-
τοµµύρια! 

Η Ελλάδα φρούριο
της Microsoft
στον πλανήτη!

Τ

ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ να καταφέρει πλέον η ελληνική 
πλευρά ύστερα από αυτή την πολύ θε-
τική εξέλιξη για τη χώρα µας; Κατά 
πρώτο λόγο, µέρος των χρηµάτων να 
αποδοθεί στα ελληνικά πανεπιστήµια, 
να δοθούν κίνητρα στους νέους να 
ασχοληθούν µε τις νέες τεχνολογίες 
και κατ’ επέκταση να µείνουν στην Ελ-
λάδα τα δυνατά µυαλά, που εδώ και 
χρόνια σπεύδουν στα εξωτερικά και 
από εκεί πραγµατοποιούν τεχνολογικά 
θαύµατα. Αν ανατρέξει κανείς στα δε-
δοµένα της NASA, θα σοκαριστεί µε τα 
ελληνικά ονόµατα που θα βρει στις τε-
χνολογικές οµάδες που δηµιουργούν 
λογισµικά για να ταξιδέψουν τα µη 
επανδρωµένα διαστηµικά µηχανήµατα 
εξερεύνησης στον Άρη και ποιος ξέρει 
σε ποιον άλλον πλανήτη του ηλιακού 
µας συστήµατος. Χρωστάµε τη σωστή 
εκπαίδευση του έµψυχου δυναµικού, 
όλων των τοµέων δράσης που θα επω-
φεληθούν από αυτή την επένδυση (κα-
τά κύριο λόγο ∆ηµόσιο, Έρευνα, 
Υγεία).

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ γύρω από την επένδυση αυ-
τή καθ’ εαυτήν της Microsoft, οι θέσεις 
εργασίας που θα δηµιουργηθούν, το 
ότι η Ελλάδα θα είναι πρωτοπόρος 
στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, η πυ-
ροδότηση προγραµµάτων επαυξηµέ-
νης πραγµατικότητας -όπως έγινε πιλο-
τικά και στην Αρχαία Ολυµπία, µε τρο-
µερή επιτυχία- και η πραγµατική ατζέ-
ντα πίσω από τη δηµιουργία του 
κέντρου δεδοµένων στην Αθήνα είναι 
ζητούµενα που θα µας απασχολήσουν 
στο µέλλον.

ΣΗΜΕΡΑ, αυτό που πρέπει να συµβεί είναι 
να καταφέρουµε να έλξουµε κι άλλες 
εταιρείες, όπως η Pfizer, η Applied 
Materials, η Blink Charging, εταιρείες 
που ήδη ετοιµάζονται να επενδύσουν 
στην ευρύτερη ζώνη της Μεσογείου 
και είναι η κατάλληλη στιγµή να τους 
αποσπάσουµε επενδυτικά κεφάλαια, 
αξιοποιώντας την εµπιστοσύνη που 
µας επιδεικνύει η Microsoft. Μέχρι το 
2022 όλα θα είναι ψηφιοποιηµένα 
και, σε συνδυασµό µε την 5G τεχνο-
λογία, εισερχόµεθα σε ένα νέο, µάλ-
λον πρωτόγνωρο περιβάλλον. Είναι 
ευτύχηµα που η Ελλάδα σε αυτή τη 
νέα εποχή δεν θα είναι ουραγός αλ-
λά πρωτοπόρος. 
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Από τον
ΓΙΑΝΝΗ Λ. ΠΟΛΙΤΗ

Σύµβουλο έκδοσης
της «kedenews»

    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ εξελέγη µε άλ-
λη εντολή. Τον ψήφισαν να φέρει µε 
γρήγορες διαδικασίες ανάπτυξη στη 
χώρα. Να προσελκύσει ξένους επενδυ-
τές, να πείσει τους πλούσιους Έλληνες 
να φέρουν τα χρήµατά τους ξανά εδώ, 
να δώσουν πολλές νέες θέσεις εργασί-
ας για να αβγατίσει ο πλούτος. Τώρα κα-
λείται να κάνει µια τελείως διαφορετική 
δουλειά. Ανατράπηκαν τα δεδοµένα, 
άλλαξαν οι προτεραιότητες. Για αλλού 
κινήσαµε κι αλλού η ζωή µάς πάει…

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, που ήρθε µελετηµένος µε µε-
ταρρυθµιστικές ιδέες και έτοιµους τους 
φακέλους σε κάθε τοµέα, βρίσκεται 
αντιµέτωπος µε µια απρόβλεπτη καται-
γίδα, την οποία δεν προκάλεσε ούτε ο 
ίδιος ούτε οι πολίτες. Είναι αναγκασµέ-
νος, για τουλάχιστον έναν χρόνο, αντί 

να µεγαλώσει την πίτα, όπως όλοι ανέ-
µεναν, να κόψει ξανά τα κοµµάτια της 
και να τα µοιράσει δίκαια σε εκείνους 
που γονάτισαν και σε όλους όσοι πρό-
κειται πολύ σύντοµα να βρεθούν σε αδι-
έξοδο. Μεγάλη ειρωνεία της τύχης αυ-
τό που συµβαίνει στη χώρα η οποία χτυ-
πήθηκε άσχηµα επί δέκα χρόνια.

ΚΑΙ ΑΥΤΗ τη φορά η τύχη της Ελλάδας δεν 
παίζεται ούτε στο Βερολίνο, ούτε στις 
Βρυξέλλες, ούτε αποφασίζουν οι σκλη-
ροί του ∆ΝΤ. Η επόµενη ηµέρα κρίνεται 
στα εκατοντάδες επιστηµονικά εργα-
στήρια σε όλο τον κόσµο που ψάχνουν 
νυχθηµερόν το εµβόλιο. Όσο αυτό αρ-
γεί τόσο το οικοδόµηµα τρίζει. ∆εν θέλω 
να σκέφτοµαι το δραµατικό σενάριο να 
επιστρέψουµε και το ερχόµενο καλοκαί-
ρι στα ίδια. Το µέγεθος µιας τέτοιας κα-
ταστροφής είναι αδύνατο να µετρηθεί. 
Αλλά, και µε τα σηµερινά δεδοµένα, η 
ζηµιά είναι µεγάλη. Πράγµατι, είναι πα-
γκόσµια η συµφορά, και αυτή τη φορά 
δεν είµαστε εµείς το µαύρο πρόβατο. 
Στις µεγάλες φουρτούνες, όµως, βου-
λιάζουν οι µικρές βάρκες. Η Γερµανία, 
οι Ηνωµένες Πολιτείες, ακόµη και η Γαλ-
λία, µε πολλές απώλειες θα φτάσουν 

στο λιµάνι. Έχουν αποθέµατα. Η δική 
µας οικονοµία είναι ένα καρυδότσου-
φλο που µόλις είχε αρχίσει να πλέει σε 
ήρεµα νερά.

ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ που περνά, η οικονοµία 
γκρεµίζεται σε πόλεις και χωριά, ενώ ο 
χρόνος ανοικοδόµησης είναι πάντα µε-
γαλύτερος από εκείνον της κατεδάφι-
σης. Και τα χειρότερα δεν τα έχουµε 
δει ακόµα. ∆εν θέλει πολλή σκέψη για 
να µπει κανείς στη θέση των 700.000 
εργαζοµένων στον τουρισµό που έµει-
ναν χωρίς δουλειά οι περισσότεροι ή 
δούλεψαν 5-6 εβδοµάδες... Λογαριά-
στε και πόσοι µένουν καθηµερινά 
άνεργοι από καφετέριες, εστιατόρια 
και µπαρ, τα οποία για µεγάλο διάστη-
µα θα υπολειτουργούν.

H ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ σεζόν για φέτος χάθηκε. 

Επιβεβαιώθηκε η χειρότερη πρόβλε-
ψη: η µείωση των εσόδων έπεσε κάτω 
από 80%. Τρία δισ. όλα κι όλα µπήκαν 
στη χώρα από τη µεγάλη µας βιοµηχα-
νία, αντί 25 δισ. το 2019, που µε τον 
πολλαπλασιαστή ήταν 42.

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ δεν υπάρχουν στεγα-
νά, για να πούµε «κατέρρευσε ένας πυ-
λώνας και θα αντέξει ο άλλος». Το ντό-
µινο έχει αρχίσει. Εκτός από τις εταιρεί-
ες που παράγουν τρόφιµα, τα σούπερ 
µάρκετ και τα φαρµακεία, όλα τα άλλα 
παραπαίουν. Μου τηλεφώνησε ένας δι-
κηγόρος για να µου πει: «Τα τελευταία 
καλά χρήµατα που µπήκαν στο γρα-
φείο µου ήταν στις 3 Μαρτίου, ως προ-
καταβολή για µια δίκη που θα γινόταν 
τον Απρίλιο. Έκτοτε µέχρι τον Σεπτέµ-
βριο δεν είδαµε ευρώ, ούτε πελάτη να 
µπαίνει στην πόρτα. Και από εδώ µέσα 
ζούµε 18 άτοµα. Τώρα αρχίσαµε δει-
λά-δειλά, αλλά οι πελάτες ξεκινούν µε 
µικρές προκαταβολές. Τόσα έχουν, τό-
σα δίνουν».

ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ έχουν να σου αφη-

γηθούν οι περισσότεροι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες. Λογιστές, κτηµατοµεσί-
τες, τουριστικοί πράκτορες, ακόµη και 
γιατροί και οδοντίατροι, που πλέον κά-
νουν τηλεφωνικές διαγνώσεις. Το κα-
λοκαίρι πέρασε κουτσά-στραβά. Βγή-
καµε έξω, θα ανασάνουµε, καθίσαµε 
σε καφέ και ταβέρνες. Πολλοί πήγαν 
στα χωριά τους, κάποιοι έφυγαν λίγες 
ηµέρες διακοπές. Όσοι άντεξαν να 
πληρώσουν, ενώ όσοι είναι σε ανέχεια 
έκαναν χρήση του γενναίου προγράµ-
µατος για τον κοινωνικό τουρισµό. Η 
επιστροφή στο γκρίζο φθινόπωρο θα 
είναι, όµως, εφιαλτική.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ θα χτυπήσει «κόκκινο». Το πο-
λύ καλό σενάριο είναι το 20%. Πολλές 
µικρές επιχειρήσεις θα εξαφανιστούν. 
Είµαι σίγουρος πως η κυβέρνηση θα 
κάνει ό,τι µπορεί και µε τα επιδόµατα 
ανεργίας, και µε την επιδότηση των θέ-
σεων εργασίας. Το δεύτερο είναι πιο 

χρήσιµο. Τα λεφτά, όµως, είναι πεπε-
ρασµένα. Για πόσους θα φτάσουν και 
για πόσο διάστηµα; ∆ύσκολη εξίσωση. 
Ούτε ψύλλος στον κόρφο εκείνων που 
καλούνται να κρατήσουν την κοινωνία 
όρθια. Τα λέω όλα αυτά, που ίσως είναι 
προφανή και αυτονόητα, για να επιση-
µάνω κάτι που φοβάµαι ότι έρχεται: τη 
σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνη-
σης και αντιπολίτευσης. Λίγους µήνες 
κράτησε η ανακωχή.

ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ στην πολιτική «κανονι-
κότητα». Είναι κατανοητή η ανάγκη της 
αντιπολίτευσης να σφυροκοπά την 
εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι και κατανο-
ητή η αγωνία των κοµµάτων όταν βλέ-
πουν τη Νέα ∆ηµοκρατία να προηγείται 
µε τεράστια διαφορά. Μόνο που τους 
επόµενους µήνες το παιχνίδι θα παιχτεί 
αλλιώς. Κερδισµένος θα είναι όποιος 
έχει να καταθέσει µια ολοκληρωµένη 
πρόταση, µια λύση, για ένα προς ένα 
από τα δεκάδες προβλήµατα που θα 
προκύψουν. Οι κοκοροµαχίες στα πα-
ράθυρα δεν θα αναδείξουν νικητή. Η 
κοινωνία είναι υποψιασµένη. Κατάλα-
βε καλά τα τελευταία χρόνια ότι µε τα 
µεγάλα λόγια δεν φυτρώνουν νέα χρή-
µατα. Γι’ αυτό όλοι λούστηκαν όταν 
κλήθηκαν να κυβερνήσουν όσα είπαν 
ως αντιπολίτευση.

Ο

Κι αλλού
η ζωή µάς πάει...
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ΙΣΩΣ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΕΙ κάποιος πως ο τίτλος 
τούτου του άρθρου είναι υπερβολικός. 
Ωστόσο, κοιτάζοντας την κατάληψη στο 
απέναντι σχολείο, τα παιδιά µε τις µά-
σκες και τα συνθήµατα στα πανό τους, 
µιλώντας µε φίλους εκπαιδευτικούς, µε 
συγγενή µου σχολική καθαρίστρια, αλ-
λά και από τη βιωµατική κατάσταση στο 
πανεπιστήµιο, βρίσκω τον τίτλο του άρ-
θρου αρκετά επιεική. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, για να αποπροσανατολίσει 
την κοινή γνώµη από τα πραγµατικά 
προβλήµατα και να κερδίσει χρόνο απέ-
ναντι στις λύσεις που πρέπει να δώσει, 
διαστρεβλώνει επικοινωνιακά τα αιτήµα-
τα των παιδιών, προκειµένου να φανεί 
ότι το µόνο που έχουν στο µυαλό τους 
τα παιδιά είναι η λεγόµενη «λούφα». 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΑΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ, κι αυτό θα 
το «καρπωθείτε» ως πολιτικό αποτέλε-
σµα. Τα παιδιά δεν είναι µειωµένης αντί-
ληψης. Τα παιδιά είναι αγχωµένα. Για το 
παρόν και το µέλλον τους. Ζητούν τα 
αυτονόητα, και η κυβέρνηση, αντί να 
πράξει αυτά που οφείλει ως κυβέρνηση 
όλων των Ελλήνων, προχωράει σε µορ-

φές κοινωνικού αυτοµατισµού, παρακι-
νώντας διευθυντές σχολείων να σπάνε 
τις καταλήψεις µε σιδεροπρίονα και άλ-
λα µέσα. Σκηνές απείρου κάλλους, στις 
οποίες γίναµε όλοι µάρτυρες µέσα από 
τους τηλεοπτικούς µας δέκτες. 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΞΑΝ µε 20.000 λιγότε-
ρους εκπαιδευτικούς από πέρυσι, σε 
µια περίοδο κατά την οποία η πανδηµία 
χτυπά «κόκκινο», και αντί να αυστηρο-
ποιήσουµε τα περιοριστικά µέτρα απο-
συµφορώντας τις σχολικές τάξεις, στοι-
βάζουµε 25, 27 και 30 παιδιά ανά τάξη.

ΕΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ κρατική µέρι-
µνα και ουσιαστικό ενδιαφέρον από την 
πολιτεία, στο εξάµηνο που µεσολάβησε 
θα µπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση να 
έχει προχωρήσει στην επίταξη και στη 
διαµόρφωση σχολικών αιθουσών σε 
δηµόσια κτίρια που δεν χρησιµοποιού-
νται. 

ΑΣ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΛΟΓΟ για τις µά-
σκες-αερόστατο, συζητήθηκε ουκ ολί-
γες φορές. Το ερώτηµα που τίθεται αυ-
τή τη στιγµή είναι εάν η κυβέρνηση απέ-

στειλε εκ νέου µάσκες σωστού µεγέ-
θους στα σχολεία, χωρίς νέα 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογι-
σµού. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ούτε 
ψύλλος στον κόρφο των φοιτητών. Σε 
πανεπιστήµια που βρίσκονται στα νησιά 
µας, άλλα µαθήµατα γίνονται µέσω ∆ια-
δικτύου και άλλα διά ζώσης. Η ενηµέ-
ρωση είναι της τελευταίας στιγµής, οι 
φοιτητές έχουν ήδη ξενοικιάσει βάσει 
αρχικών ανακοινώσεων, µε αποτέλεσµα 
όλη αυτή η ανοργανωσιά να οδηγεί στην 
παράταση λήψης πτυχίου για εκατοντά-
δες φοιτητές. 

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ απ’ 
όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι πως η 
κυβέρνηση, και όχι οι µαθητές, αναζη-
τεί και επιδίδεται στη «λούφα». 

Η «ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ», όµως, στην προκειµένη 
περίπτωση δεν ξεγελά τον αντίπαλο. 
Γιατί η κυβέρνηση αυτή τη στιγµή κατά-
φερε να έχει απέναντί της ολόκληρη την 
κοινωνία. Και οφείλει να τη στηρίξει. 
Εδώ και τώρα.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ δεν έχει ισόβιους εχθρούς ή 
συµµάχους, µονάχα συµφέροντα, είχε 
πει ο Χένρι Κίσινγκερ, σύµβουλος 
ασφαλείας των ΗΠΑ επί Νίξον και 
Φορντ. Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί για 
πολλά κράτη, αλλά και για πρόσωπα 
που κάποια στιγµή της Ιστορίας βρέθη-
καν σε θέσεις-κλειδιά.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΜΠΕΟ στην Ελλάδα φαί-
νεται ότι άλλαξε, σε αρκετά και καθορι-
στικά σηµεία, τα δεδοµένα στην περιο-
χή. Η Τουρκία, θέλοντας να διαδραµα-
τίσει έναν ρόλο περιφερειακής δύνα-
µης και συγκεκριµένα επιδιώκοντας να 
ηγηθεί των χωρών του µουσουλµανικού 
τόξου, το τελευταίο διάστηµα προέβη σε 
δραστηριότητες που σε πολλές περι-
πτώσεις την έφεραν αντιµέτωπη και µε 
παλιούς συµµάχους.

ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΕΣ, λοιπόν, τις επιδιώξεις της 
Τουρκίας και τις αντιδράσεις χωρών φι-
λικών προς τις ΗΠΑ (δεν πρέπει να ξε-
χνάµε και τις αντιδράσεις της Γαλλίας 
για τις ενέργειες της Άγκυρας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, της οποίας τα συµφέ-
ροντα θίγονται άµεσα, µιας και έχει ανα-
λάβει ερευνητικό έργο στα θαλάσσια οι-
κόπεδα της Κύπρου), ήταν εύλογο να 

υπάρχει αντίδραση των ΗΠΑ. Η Ουάσι-
γκτον ήδη έχει πληρώσει ακριβά ανάλο-
γες πολιτικές στο παρελθόν στο Ιράν και 
στο Ιράκ και σε καµία περίπτωση δεν θέ-
λει να επιτρέψει τη γιγάντωση της επιρ-
ροής της Τουρκίας.

ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΗ, οι ΗΠΑ εµφανίζονται να 
εγκαταλείπουν την πολιτική των «ίσων 
αποστάσεων» και να προχωρούν στη 
στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδας. Η 
αναβάθµιση της Σούδας το πιστοποιεί. 
Οι αντιδράσεις της Τουρκίας το επιβε-
βαιώνουν. Οι ΗΠΑ είναι εµφανές ότι αλ-
λάζουν ρότα, κι αν επιβεβαιωθούν οι 
πληροφορίες πως µεταφέρουν στη 
Σούδα δραστηριότητες της βάσης του 
Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, είναι κατανοητό 
ότι ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλά-
δας στο πλαίσιο των συµφερόντων των 
ΗΠΑ µπαίνει σε άλλη βάση.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ, ωστόσο, για τη σηµασία 
που αποδίδουν οι ΗΠΑ στη χώρα είναι, 
ούτως ή άλλως, το γεγονός ότι επέλε-
ξαν τη Σούδα ως µόνιµη βάση ελλιµενι-
σµού του πιο σύγχρονου πλοίου του 
αµερικανικού στόλου, του «USS 
Hershel Williams». 

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να παρα-
βλέπει κανείς είναι πως η πολιτική της 
προηγούµενης κυβέρνησης µόνο αντι-
αµερικανική δεν µπορεί να χαρακτηρι-
στεί, καθώς ο κ. Τσίπρας σεβάστηκε -και 
µε το παραπάνω- τις διαχρονικές στρα-
τηγικές επιλογές της χώρας µας.

ΣΤΟΥΣ 14 ΜΗΝΕΣ που πέρασαν από την αλ-
λαγή κυβέρνησης εκείνο που πέτυχε ο 
κ. Μητσοτάκης ήταν να κερδίσει τη στή-
ριξη των ΗΠΑ και µέσω της επένδυσης 
σε πρόσωπα-κλειδιά στην αµερικανική 
κυβέρνηση, όπως ο Μάικ Ποµπέο, µε 
όρους «realpolitik».

Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ φαίνεται ότι διεθνώς ευνοεί την 
προώθηση των εθνικών συµφερόντων, 
όπως αυτά διατυπώνονται από τις ελλη-
νικές κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκα-
ετίες. Εκείνο που απαιτείται είναι ένα 
αρραγές εσωτερικό µέτωπο, που φαίνε-
ται πως υπάρχει πίσω από τις κλειστές 
πόρτες, και να τρέξουν µε ταχύτητα οι 
όποιες κοινές ενέργειες Αθήνας - Ουά-
σιγκτον µέχρι τον Ιανουάριο του 2021, 
όταν οι νυν ένοικοι του Λευκού Οίκου 
µπορεί να παραδώσουν τη σκυτάλη 
στους ∆ηµοκρατικούς, σύµφωνα µε τις 
τελευταίες δηµοσκοπήσεις. 

ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Από τη
ΜΑΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Το «επιτελικό» κράτος ενάντια
στην Παιδεία - Η «λούφα
και παραλλαγή» της κυβέρνησης

Realpolitik πίσω από την επίσκεψη Ποµπέο
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«Κατορθώσαµε 
ως κρατικός 
µηχανισµός να 
διαφυλάξουµε τη 
δηµόσια υγεία. 
Θωρακίσαµε τη 
χώρα έναντι του 
ιού και 
συνεχίζουµε την 
προσπάθεια»

Κύριε Χαρδαλιά, είστε επικεφαλής σε µια 
επιχειρησιακή οµάδα που ηγείται στην 
πραγµατικότητα της αµυντικής γραµµής 
της Ελλάδας απέναντι στον κορονοϊό. Φα-
νταζόσασταν ποτέ πως θα κληθείτε να αντι-
µετωπίσετε κάτι τέτοιο στην πολιτική σας 
θητεία;
Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ερχόµασταν 

όλοι µας αντιµέτωποι µε µια παγκόσµια πανδη-
µία. Η δουλειά µας, όµως, στην Πολιτική Προ-
στασία είναι να αντιµετωπίζουµε µε αποτελεσµα-
τικότητα κάθε κίνδυνο, κάθε πρόκληση. Κι αυτό 
κάναµε και σε αυτή την περίπτωση. Ανταποκρι-
θήκαµε άµεσα, µοχθήσαµε νυχθηµερόν, κατορ-
θώσαµε ως κρατικός µηχανισµός να διαφυλά-
ξουµε τη δηµόσια υγεία, να αναπτύξουµε ένα 
από τα καλύτερα συστήµατα παγκοσµίως για την 
κατά το δυνατόν θωράκιση της χώρας έναντι του 
ιού και φυσικά, συνεχίζουµε την προσπάθεια. 

Είναι µια κρίση που απαιτεί συνεργασία επι-
στηµονικής, πολιτικής και αυτοδιοικητικής 
ηγεσίας, καθώς και παγκόσµια παρακο-
λούθηση των γεγονότων. Έχει η ελληνική 
κυβέρνηση τα πολεµοφόδια για να αντιµε-
τωπίσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον 
Covid-19 ή και οποιαδήποτε άλλη µελλοντι-
κή απειλή;
Από την πρώτη στιγµή που οι ειδικοί µας, οι 

επιστήµονές µας, έκρουσαν τον κώ-
δωνα του κινδύνου, ξεκινήσαµε να 
επεξεργαζόµαστε ένα εντελώς νέο 
σύστηµα διαχείρισης της απειλής που 
βλέπαµε να έρχεται. Με εξαντλητική 
ιχνηλάτηση των κρουσµάτων και των 
στενών επαφών τους, από την αρχή 
της κρίσης έχουµε ιχνηλατήσει πάνω 
από 14.000 κρούσµατα και περισσό-
τερες από 30.000 υψηλού κινδύνου 
επαφές. Με το σύστηµα ΕVA, το 
οποίο δηµιουργήσαµε εκ του µηδε-
νός, υπό την καθοδήγηση και µε προ-
σωπικό µόχθο ενός εξαίρετου επιστή-
µονα, του κ. Κίµωνα ∆ρακόπουλου 
και της οµάδας του, καθώς και µε αυ-
ταπάρνηση όλων των στελεχών µας. 

Μέσω του ΕVA έχουµε επεξεργα-
στεί από την 1η Ιουλίου πάνω από 4 
εκατοµµύρια φόρµες PLF και έχουµε 

ελέγξει έναν προς έναν τους QR κωδι-
κούς όλων των εισερχοµένων στη χώρα 
σε όλα τα αεροδρόµια, συντονίζοντας 
τις δειγµατοληψίες και ολοκληρώνοντας 
την αποστολή εκατοντάδων χιλιάδων 
δειγµάτων καθηµερινά. Αποδείξαµε ότι 
µπορούµε να τα καταφέρουµε. Σε αυτή 
την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. 
Οι επιστήµονές µας είναι εδώ και µας 
στηρίζουν, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι 
δίπλα µας σε κάθε βήµα. Επιτρέψτε µου 
στο σηµείο αυτό να εξάρω την άψογη 
συνεργασία που έχουµε µε την ΚΕ∆Ε 
και τον πρόεδρό της, τον κ. ∆ηµήτρη Πα-
παστεργίου, αλλά και µε όλους τους πε-
ριφερειάρχες και δηµάρχους της χώ-
ρας. Γιατί η πανδηµία, όπως και κάθε 
απειλή, κάθε καταστροφή, φυσική ή άλ-
λη, µόνο συλλογικά αντιµετωπίζεται, µό-
νο µε κοινή προσπάθεια. 

Τι έχει κάνει σωστά µέχρι στιγµής η ελληνι-
κή κυβέρνηση; Πάρθηκαν κάποιες λανθα-
σµένες αποφάσεις;
Η χώρα µας αποτελεί παράδειγµα παγκοσµί-

ως ως προς τη διαχείριση του κορονοϊού. Βρι-
σκόµαστε σε πολύ καλή κατάσταση σε σχέση µε 
πάρα πολλές άλλες χώρες, και µάλιστα χώρες 
µεγαλύτερες, µε περισσότερους πόσους και δυ-
νατότητες από εµάς. Αυτό, προφανώς, δεν έγι-
νε τυχαία. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι πλέ-
ον εξάγουµε τεχνογνωσία σε άλλα κράτη σε 
σχέση λ.χ. µε το σύστηµα ελέγχων που εφαρµό-
σαµε για τις αφίξεις στα αεροδρόµια της χώρας 
µας. Καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την επι-
τυχηµένη διαχείριση ήταν η απόλυτη αποφασι-
στικότητα µε την οποία η κυβέρνηση αντιµετώπι-
σε εξαρχής την απειλή της πανδηµίας, η χάρα-
ξη µιας συγκεκριµένης στρατηγικής, η στενή συ-
νεργασία µε το επιστηµονικό µας προσωπικό, µε 
τους εµπειρογνώµονες και τους λοιµωξιολό-

  ΝΙΚΟΣ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ:

‘

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

στον ∆ΙΟΝΥΣΗ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗ

Στην αντιµετώπιση του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας αναφέρεται σε αποκλειστική του 
συνέντευξη στην «kedenews» ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης 
Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Χαρδαλιάς µιλάει, µεταξύ άλλων,
για τη φυσιογνωµία και τους στόχους της Πολιτικής Προστασίας ως Υπηρεσίας,
καθώς και για την προσήλωση της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών
στην τήρηση των υγειονοµικών µέτρων.

«Θα νικήσουµε τον 
κορονοϊό γιατί οι 
Έλληνες τηρούν µε 
προσήλωση τα µέτρα 
προστασίας» τονίζει 
στην «kedenews» ο 
υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας και 
∆ιαχείρισης Κρίσεων 
Νίκος Χαρδαλιάς.

  ΑΣΠΙΔΑ  ΤΗΣ Χ ΡΑΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΟ   ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ
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του «Ιανού», που πραγµατικά δοκίµασε τις αντο-
χές του µηχανισµού, πραγµατοποιήσαµε 946 
απεγκλωβισµούς και διασώσεις και µάλιστα σε 
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Το ίδιο και στην Εύ-
βοια, όπου έγιναν 97 διασώσεις και απεγκλωβι-
σµοί, οι περισσότεροι µάλιστα από αέρος. Η Πο-
λιτική Προστασία στη χώρα µας αναβαθµίζεται, 
εκσυγχρονίζεται, γίνεται πιο αποτελεσµατική. Βρί-
σκεται πλέον πραγµατικά δίπλα στον πολίτη, έτοι-
µη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. 

Κάθε κυβερνητική απόφαση γύρω από την 
προστασία από τον Covid-19 κριτικάρεται εί-
τε από τους επιχειρηµατίες της εστίασης, εί-
τε από τους εκπαιδευτικούς, είτε από το ια-
τρικό ή το νοσηλευτικό προσωπικό. Κρατού-
νται ισορροπίες προς το κάθε κοινωνικό 
υποσύνολο της ελληνικής επικράτειας και 
κατά πόσον αυτό είναι δυνατό; 
Η πανδηµία αποτελεί µια πρωτοφανή δοκιµα-

σία για όλους µας και η κοινή µας προσπάθεια να 
την αντιµετωπίσουµε υπερβαίνει επιµέρους δυ-
σαρέσκειες ή αντιδράσεις, οι οποίες πολλές φο-
ρές είναι απολύτως κατανοητές και εύλογες. Εί-
ναι δεδοµένο, όπως προείπα, πως η κυβέρνηση 
κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν 
για να ανακουφίσει όσους πλήττονται ιδιαίτερα 
από τις συνέπειές της. Όπως επίσης είναι δεδο-
µένο ότι µόνο όλοι µαζί θα µπορέσουµε να βγού-
µε νικητές από αυτή τη µάχη. Κι αυτό το γνωρίζει 
και το αποδεικνύει καθηµερινά µε τη στάση της η 
συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, που 
µε αξιοθαύµαστη υποµονή τηρεί τα µέτρα - όλοι 
εµείς στην Πολιτική Προστασία είµαστε ευγνώµο-
νες για αυτή την επιµονή, την προσήλωση στην 
τήρηση των µέτρων.

γους µας, η προσήλωσή µας στη διαφύλαξη της 
δηµόσιας υγείας µε κάθε µέσο, µε κάθε σύστη-
µα που είχαµε στη διάθεσή µας ή ακόµα που επι-
νοήσαµε και αναπτύξαµε ειδικά γι’ αυτόν τον 
σκοπό. Σε επίπεδο καθηµερινής διαχείρισης, µι-
κρές αρρυθµίες είναι φυσικό να υπάρχουν. Πολ-
λώ δε µάλλον όταν από την αρχή κινηθήκαµε σε 
αχαρτογράφητα νερά απέναντι σε έναν «αόρα-
το εχθρό». Βρισκόµαστε σε µια διαρκή προσπά-
θεια βελτίωσης όλων των συστηµάτων, όλων των 
εργαλείων µας. Η µεγάλη εικόνα παραµένει και 
αυτή είναι η αποφασιστικότητά µας να βγούµε νι-
κητές στη µάχη ενάντια στον κορονοϊό. 

Η οικονοµική τόνωση του Τύπου προκειµέ-
νου να µεταδοθεί το «µήνυµα ασφάλειας» 
σε όλη τη χώρα, λοιδορήθηκε! Θα µπορού-
σε µέρος του ποσού να αξιοποιηθεί διαφο-
ρετικά, σε επίπεδο προσλήψεων ή απαραί-
τητων υλικών; Σε γενικές γραµµές η Πολι-
τεία έχει σταθεί αρωγός στις κοινωνικές 
οµάδες που έχουν πληγεί περισσότερο; 
Από την πρώτη ηµέρα η κυβέρνηση απέδειξε 

ότι στέκεται δίπλα σε όλους όσοι πλήττονται από τις 
συνέπειες της πανδηµίας. Για κάθε µέτρο που λαµ-
βάνεται, για κάθε επίπτωση της πανδηµίας στην οι-
κονοµική ζωή του τόπου, εξετάζονται και υλοποιού-
νται τρόποι ελάφρυνσης του βάρους που αναγκά-
ζονται να φέρουν οι πολίτες, οι εργαζόµενοι, οι επι-
χειρήσεις. Και έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες 
κινήσεις σε επίπεδο προσλήψεων για την ενίσχυση 
του συστήµατος υγείας, την προµήθεια υγειονοµι-
κού υλικού κ.λπ., έτσι ώστε να είναι η χώρα απόλυ-
τα θωρακισµένη. Η προστασία της δηµόσιας υγεί-
ας είναι αδιαπραγµάτευτη και η κυβέρνηση έχει επι-
βεβαιώσει µε τις ενέργειές της ότι δεν πρόκειται να 
φεισθεί κόπων ή πόρων για να την προστατεύσει. 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα διαµορφώνεται 
κάθε µέρα ανάλογα µε τα τοπικά και τα πα-

γκόσµια κρούσµατα. Τι σας προβληµατίζει πε-
ρισσότερο; Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που 
µελετάτε κατά την καθηµερινή σας ενηµέρω-
ση;
Στην Πολιτική Προστασία η ροή της πληροφο-

ρίας δεν σταµατά ποτέ. Είµαστε νυχθηµερόν σε 
επικοινωνία µε τους συνεργάτες µας, ενηµερώνο-
µαι σε πραγµατικό χρόνο για κάθε εξέλιξη που 
αφορά στην πανδηµία. Και η καθηµερινή αγωνία 
όλων µας όσοι µοχθούµε καθηµερινά στην Πολι-
τική Προστασία είναι µία: να διατηρήσουµε την 
πανδηµία υπό έλεγχο. Αυτή είναι η πρώτη προτε-
ραιότητα, και µε αυτή την έγνοια επαναλαµβάνου-
µε πόσο σηµαντική είναι η πιστή, απαρέγκλιτη τή-
ρηση των µέτρων. 

Η Πολιτική Προστασία είναι µια υπηρεσία 
που µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατι-
κά την αύξηση των φυσικών καταστροφών 
στη χώρα µας λόγω της κλιµατικής αλλαγής; 
Μιλάµε για καταστροφές που συµβαίνουν 
σε µικροκλίµακα, αλλά έχουν τροµερή και 
συχνά ανεξέλεγκτη ορµή.
Αντιµετωπίζουµε, πράγµατι, τις συνέπειες της 

κλιµατικής κρίσης. Και όλα τα συστήµατα, τα πρω-
τόκολλα και οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της 
ζωής και της περιουσίας του πολίτη από φυσικές 
καταστροφές, αλλά και την προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος, δοκιµάζονται παγκοσµίως. 
Εδώ και έναν χρόνο, λοιπόν, έχουµε προχωρήσει 
σε ολική αναµόρφωση του µηχανισµού Πολιτικής 
Προστασίας, καθώς και του πυροσβεστικού σώ-
µατος. Και µέσα στην επόµενη τριετία σκοπεύου-
µε να παραδώσουµε πλήρως λειτουργικό το πρό-
γραµµα «Ασπίδα», ένα εκ βάθρων αναδιαρθρω-
µένο σύστηµα πολιτικής προστασίας. 

∆ηµιουργούµε µια σύγχρονη, καθετοποιηµέ-
νη δοµή, τον Εθνικό Μηχανισµό ∆ιαχείρισης Κρί-
σεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων, στο πλαίσιο 
του οποίου η κατανοµή αρµοδιοτήτων είναι πλέον 
απολύτως ξεκάθαρη. Κάθε µέρος του µηχανι-
σµού γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και σε ποιον χρό-
νο, ώστε να επιλυθούν χρόνια προβλήµατα αλλη-
λοεπικαλύψεων και διάχυσης της ευθύνης. 

Με ένα Εθνικό, 13 Περιφερειακά και 64 Τοπι-
κά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας, 
µε τη συνεργασία των περιφερειών, των δήµων, 
ολόκληρου του κρατικού µηχανισµού, αλλά και 
της επιστηµονικής κοινότητας, αναβαθµίζουµε τα 
τεχνολογικά µας εργαλεία, ενισχύουµε τις δυνά-
µεις άµεσης απόκρισης, αποκτούµε νέα µέσα και 
στελεχώνουµε τις υπηρεσίες µας µε εξειδικευµέ-
νο προσωπικό από όλο το ∆ηµόσιο, τα Σώµατα 
Ασφαλείας, την επιστηµονική κοινότητα. 

Προχωρούµε βήµα-βήµα στη θωράκιση της 
χώρας και έχουµε κατορθώσει µέσα σε πολύ σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα να έχουµε πολύ συγκε-
κριµένα αποτελέσµατα. Θα αναφέρω µόνο ότι φέ-
τος, σε µια ιδιαίτερα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, 
αντιµετωπίσαµε 4.151 πυρκαγιές, αύξηση 57,95% 
σε σχέση µε το 2018. Και κατορθώσαµε να έχου-
µε µείωση 22,6% ως προς την απώλεια στρεµµά-
των δασικής έκτασης. Αλλά και στην περίπτωση 

«Προτεραιότητά 
µας να 
διατηρήσουµε υπό 
έλεγχο την 
πανδηµία. 
Παγκόσµιο 
παράδειγµα η 
χώρα µας ως προς 
την αντιµετώπιση 
του Covid-19»

  ΑΣΠΙΔΑ  ΤΗΣ Χ ΡΑΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΟ   ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ

‘

 «Έχουν γίνει όλες 
οι αναγκαίες 
κινήσεις σε 
επίπεδο 
προσλήψεων για 
την ενίσχυση του 
συστήµατος 
υγείας και την 
προµήθεια 
υγειονοµικού 
υλικού»
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Τέλος του χρόνου
οι νέες αρµοδιότητες
στην Αυτοδιοίκηση

Ν έο πρόσωπο θα αποκτήσει το 2021 
η Αυτοδιοίκηση της χώρας, µετά τις 
σηµαντικές εξαγγελίες του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυ-
πουργός, από το βήµα του Thessaloniki 
Helexpo Forum, προσδιόρισε τις αλλαγές 
που ετοιµάζει η κυβέρνηση σε Αυτοδιοίκη-
ση και ∆ηµόσιο, δίδοντας µεγάλη έµφαση 
στο νοµοσχέδιο σχετικά µε τις αρµοδιότη-
τες της κεντρικής κυβέρνησης που θα πε-
ράσουν στους δήµους και στις περιφέρει-
ες της χώρας.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός, αναφε-
ρόµενος στο νοµοσχέδιο µε τις νέες αρµο-
διότητες, τόνισε: «Και, βέβαια, µέχρι το τέ-
λος του χρόνου θα έχει κατατεθεί προς 
ψήφιση το νοµοσχέδιο για την πολυεπίπε-
δη διακυβέρνηση. Να ξεκαθαρίσουµε επι-
τέλους οριστικά τις αρµοδιότητες του κε-
ντρικού κράτους, των αποκεντρωµένων δι-
οικήσεων, των περιφερειών και των δή-
µων».

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το συγκε-
κριµένο νοµοσχέδιο βασίζεται στις εργα-
σίες ειδικής επιτροπής επιστηµόνων, την 
οποία έχει συστήσει εδώ και περίπου έναν 
χρόνο το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως 

αναφέρουν οι πληροφορίες, η επιτροπή 
βρίσκεται στη φάση σύνταξης του τελικού 
πορίσµατος προς τον αρµόδιο υπουργό 
Τάκη Θεοδωρικάκο. Σε ό,τι αφορά τις αρ-
µοδιότητες που θα περάσουν από την κε-
ντρική κυβέρνηση στην Αυτοδιοίκηση, αυ-
τές, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα 
έχουν να κάνουν µε την Υγεία, την Παιδεία, 
τον Πολιτισµό, αλλά και µε πολεοδοµικά 
ζητήµατα.

Οι δηµόσιες συµβάσεις 
Το πρόβληµα των δηµοσίων συµβάσε-

ων που προκάλεσε η προηγούµενη κυβέρ-
νηση ήταν ένα από τα ζητήµατα που έθιξε 
ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Η 
κυβέρνηση, µετά τα αλλεπάλληλα παράπο-
να και διαµαρτυρίες για το προηγούµενο 
θεσµικό πλαίσιο από δηµάρχους και περι-
φερειάρχες, έχει ξεκινήσει τις απαιτούµε-
νες αλλαγές. Συγκεκριµένα, για τις επικεί-
µενες αλλαγές ο κ. Μητσοτάκης είπε: 
«Ακόµα µία σηµαντική παρέµβαση και φα-
ντάζοµαι ότι τη σηµασία της θα την ανα-
γνωρίσουν ιδιαίτερα και οι αυτοδιοικητικοί, 
οι κύριοι πρόεδροι. Είναι ένα νέο πλαίσιο 
δηµοσίων συµβάσεων που θα έρθει να αλ-
λάξει τον 4412. Αφαιρώντας γραφειοκρα-
τία, προσθέτοντας διαφάνεια, κάτι που θα 
δώσει ώθηση και σε µεγάλα έργα υποδο-
µών, αλλά και σε µικρότερα έργα σε επίπε-
δο περιφέρειας και δήµων, ώστε να εκκι-
νούν και να αποπερατώνονται µε ταχύτη-
τα, ποιότητα και ασφάλεια».

Του Γιώργου Μανουσακάκη

Θέµατα εξετάσεων
Συγκεκριµένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα ίδια «θέµατα» στις δεξιότη-

τες και στην προσωπικότητα, ενώ θα διαφοροποιηθούν τα θέµατα στα γνωστικά 
πεδία (ενδεικτικά: πληροφορικοί, λογιστές, ελεγκτές κ.λπ.).

Οι ερωτήσεις που αφορούν στα γνωστικά πεδία θα προκύπτουν, κατόπιν κλή-
ρωσης µε ειδικό λογισµικό, από ένα σύνολο ερωτήσεων που απαρτίζουν την Τρά-
πεζα Θεµάτων, την ευθύνη της οποίας έχει το ΑΣΕΠ.

Με αυτόν τον τρόπο θα δηµιουργηθεί µια «δεξαµενή» από την οποία η ανε-
ξάρτητη αρχή, αφού ελέγχει και διασταυρώνει τα προσόντα του κάθε υποψηφί-
ου, στη συνέχεια θα αντλεί τους διοριστέους ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανά-
γκες του κάθε φορέα.

Η επίδοση στη γραπτή δοκιµασία θα είναι το βασικό κριτήριο για την κάλυψη 
κενών θέσεων, καθώς δεν θα δίνεται τόση σηµασία στα τυπικά προσόντα. Όλες 
οι διαδικασίες θα διεξάγονται ηλεκτρονικά, διασφαλίζοντας την αντικειµενικότη-
τα, καθώς δεν θα παρεµβάλλεται ανθρώπινο χέρι.

Σχεδιάζεται, επίσης, η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ του ΑΣΕΠ 
και των εµπλεκόµενων στις επιµέρους διαδικασίες φορέων που παρέχουν στοι-
χεία στις διαδικασίες της ανεξάρτητης αρχής. Χάρη σε αυτό δεν θα απαιτείται 
από τους υποψηφίους να προσκοµίζουν τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις, κα-
θώς θα µπορεί το ΑΣΕΠ να τα αντλεί απευθείας από τις δηµόσιες υπηρεσίες.

Για τις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου, οι διαδικασί-
ες παραµένουν οι ίδιες, µε τη διαφορά ότι διεξάγονται ηλεκτρονικά και αναπτύσ-
σονται διαλειτουργικότητες µεταξύ των διάφορων πληροφορικών συστηµάτων.

Το ∆ηµόσιο
Νέο πρόσωπο πρόκειται να αποκτήσει 

το ∆ηµόσιο, και η αρχή, όπως φαίνεται, θα 
γίνει από το ΑΣΕΠ και τις προσλήψεις, κα-
θώς το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη 
καταθέσει το σχετικό νοµοσχέδιο. Ο πρω-
θυπουργός αναφέρθηκε στο όλο θέµα 
επισηµαίνοντας: «Αλλάζει δραµατικά και 
το ∆ηµόσιο. Ήδη παρουσιάστηκε στο 
Υπουργικό Συµβούλιο το νοµοσχέδιο µε το 
οποίο αναδιαρθρώνεται η λειτουργία του 
ΑΣΕΠ για να επιταχύνονται νέοι διορισµοί. 
∆εν γίνεται σήµερα να µεσολαβεί συχνά 
διάστηµα δύο ετών από τον εντοπισµό µιας 
ανάγκης πρόσληψης στο ευρύτερο ∆ηµό-
σιο µέχρι την ολοκλήρωσή της».

Ειδικότερα, το νοµοσχέδιο που έφερε 
στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών στη-
ρίζεται στο τρίπτυχο «Ταχύτερα, αποτελε-
σµατικότερα, αξιοκρατικότερα» σε ό,τι 
αφορά τις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ. Η νο-
µοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου 
Εσωτερικών προβλέπει την κατάργηση 
των ξεχωριστών προκηρύξεων που εκδί-
δονται από το ΑΣΕΠ για έναν ή για περισ-
σότερους φορείς, καθώς και την καθιέρω-
ση ενός γραπτού διαγωνισµού κάθε χρό-
νο για όλες τις προσλήψεις τακτικού προ-
σωπικού, µε βάση τις ανάγκες των 
φορέων και των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου.

Οι γραπτές δοκιµασίες διεξάγονται 
ηλεκτρονικά, για το σύνολο των µόνιµων 
θέσεων, στα πρότυπα των πανελλαδικών 

εξετάσεων (σε συνεργασία του ΑΣΕΠ µε 
τα υπουργεία Παιδείας & Θρησκευµάτων 
και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης για διαχει-
ριστικά θέµατα, όπου απαιτείται) και περι-
λαµβάνουν τρία µέρη: Γνωστικά πεδία, ∆ε-
ξιότητες, Προσωπικότητα. Η δήλωση συµ-
µετοχής στις εξετάσεις των γνωστικών πε-
δίων (σε πόσα και ποια) εναπόκειται στη 
βούληση των υποψηφίων ανάλογα µε την 
προτίµηση θέσεων που έχουν δηλώσει, 
ενώ οι δοκιµασίες δεξιοτήτων και προσω-
πικότητας είναι κοινές για όλους τους υπο-
ψηφίους ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Προγραµµατισµός προσλήψεων
Τον Ιανουάριο ο κάθε φορέας θα ανα-

κοινώνει στο υπουργείο Εσωτερικών τα κε-
νά του, τα οποία θα αναζητούνται από την 
εσωτερική αγορά του ∆ηµοσίου, µέσω 
αποσπάσεων και µετατάξεων. Τον Μάιο θα 
καταγράφονται όσες θέσεις δεν καλύφθη-
καν από την κινητικότητα, και θα αναζητη-
θούν µέσω προσλήψεων. Τον Σεπτέµβριο 
το Υπουργικό Συµβούλιο θα εγκρίνει το 
πακέτο προσλήψεων του επόµενου έτους, 
µε βάση και τις δηµοσιονοµικές δυνατότη-
τες της χώρας. Μετά από αυτά, τον τελευ-
ταίο λόγο θα έχει το ΑΣΕΠ.

Gov.gr
Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 

οµιλία του αναφέρθηκε και στον εκσυγχρο-
νισµό του κράτους µέσα από την ψηφιακή 
τεχνολογία, επισηµαίνοντας: «Ενισχύουµε 
σηµαντικά το ψηφιακό αποτύπωµα του κρά-
τους, το οποίο αναγνωρίζεται και αξιολογεί-
ται πάρα πολύ θετικά από τους πολίτες. 
Στην πύλη gov.gr θα προστεθούν άµεσα 
400 ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να φτάσουν 
σύντοµα τις 1.000. Θα είναι όλες προσβάσι-
µες από το κινητό µας τηλέφωνο».

«Ταχύτερα, 
αποτελεσµατικότερα, 
αξιοκρατικότερα» το 
τρίπτυχο στο οποίο 
στηρίζεται το νοµοσχέδιο 
που έφερε στη Βουλή ο 
υπουργός Εσωτερικών 
για το ∆ηµόσιο 

«Σήµερα µεσολαβεί 
συχνά διάστηµα δύο 
ετών από τον εντοπισµό 
µιας ανάγκης 
πρόσληψης στο 
ευρύτερο ∆ηµόσιο µέχρι 
την ολοκλήρωσή της» 
τόνισε ο πρωθυπουργός, 
από το βήµα του 
Thessaloniki Helexpo 
Forum
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Ο όµιλος Pressgroup
στις διεργασίες
του Thessaloniki
Helexpo Forum 2020

Σ τ ι ς  δ ι ε ρ γ α σ ί ε ς  τ ο υ 
Thessaloniki Helexpo 
Forum 2020, στις συζητή-

σεις της κυβέρνησης µε παραγω-
γικούς φορείς, στην οµιλία και στη 
συνέντευξη Τύπου του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
συµµετείχε ο δηµοσιογραφικός 
όµιλος Pressgroup. Ο νέος, µεγά-
λος δηµοσιογραφικός όµιλος εκ-
προσωπήθηκε από τον διευθυντή 
έκδοσης της «kedenews» Γιώργο 
Κωστούρο και τον φωτορεπόρτερ 
Γιάννη Βαρνά.

Ο διευθυντής έκδοσης Γιώρ-
γος Κωστούρος την Παρασκευή 
11 Σεπτεµβρίου παρακολούθησε 
τη συζήτηση µεταξύ υπουργών και 
παραγωγικών φορέων, ενώ συνο-
µίλησε µε τον υπουργό Ανάπτυξης 
Άδωνη Γεωργιάδη και τον περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολο Τζιτζικώστα. Το Σάββα-
το παρακολούθησε την οµιλία του 
πρωθυπουργού, ενώ την Κυριακή 
ήταν ανάµεσα στους 50 δηµοσιο-
γράφους που εξασφάλισαν την 
πολυπόθητη διαπίστευση εισόδου 
στο Βελλίδειο. 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθη-
κών και των µέτρων ενάντια στη δι-
ασπορά της πανδηµίας, δόθηκαν 
ελάχιστες διαπιστεύσεις σε φωτο-
ρεπόρτερ για να παρευρεθούν 
εντός της αίθουσας 1, όπου ο 
πρωθυπουργός πραγµατοποίησε 
την οµιλία του. Ανάµεσα σε αυ-
τούς ήταν ο Γιάννης Βαρνάς, ενώ 
την ώρα της συνέντευξης Τύπου 
την Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου ήταν 
ο µοναδικός φωτορεπόρτερ εντός 
της αίθουσας. 

Μετά το τέλος της συνέντευ-
ξης Τύπου του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, που κράτησε κοντά τρεις 
ώρες, ο πρωθυπουργός µαζί µε τη 
σύζυγό του Μαρέβα Γκραµπόφσκι 
αποχώρησαν από το Συνεδριακό 
Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Ο 
φακός της Pressgroup και ο φω-
τορεπόρτερ Γιάννης Βαρνάς απα-
θανάτισαν αποκλειστικά το ζεύγος 
Μητσοτάκη - Γκραµπόφσκι. 

Τα µέτρα στήριξης της οικονο-
µίας που ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός είναι τα εξής:

  Μειώνονται κατά τρεις µονά-
δες οι ασφαλιστικές εισφορές 
εργοδοτών και µισθωτών για το 
2021.
  Καταργείται η εισφορά αλλη-
λεγγύης για µισθωτούς ιδιωτι-
κού τοµέα, επαγγελµατίες, 
αγρότες.
  Επεκτείνεται η δυνατότητα 
προσωρινής αναστολής συµ-
βάσεων.
  Ανοίγει ο τρίτος κύκλος της ευ-
νοϊκής χρηµατοδότησης µέσω 
της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής. ∆ηµιουργείται τέταρτο κύ-
κλο επιστρεπτέας προκαταβο-
λής.
  Θεσµοθετείται καινοτόµο πρό-
γραµµα επιδότησης 100.000 
νέων θέσεων εργασίας.
  Ενισχύεται και επεκτείνεται ως 
το τέλος του 2020 το πρόγραµ-
µα «Συν-Εργασία».
  Τον Οκτώβριο καταβάλλονται 
τα αναδροµικά στους συνταξι-
ούχους.
  Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε 26 νη-
σιά. Απαλλάσσονται σε µόνιµη 
βάση από το 2020.
  Αναβάλλεται η καταβολή οφει-
λών από τους πληγέντες της 
πανδηµίας, µέχρι τον Απρίλιο 
του 2021.
  Εξάµηνη παράταση του µειω-
µένου συντελεστή ΦΠΑ. 
  Μέτρα προστασίας πρώτης κα-
τοικίας για τα ευάλωτα νοικο-
κυριά.
  Παρατείνονται για δύο µήνες 
όλα τα επιδόµατα ανεργίας.

Τα θέµατα στα οποία αναφέρθηκε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη σχετικά µε τις 
προοπτικές της Ηπείρου σχολιάζει στην «kedenews» ο περιφερειάρχης 
Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριµάνης (φωτό). Ο κ. Καχριµάνης µάς ανέλυσε 
τα ζητήµατα που υπάρχουν, ενώ δήλωσε ευχαριστηµένος από την 
ανταπόκριση της σηµερινής κυβέρνησης στα αιτήµατά τους.

«Το πρόβληµα µε τους διευρωπαϊκούς δρόµους στην Ήπειρο είναι 
πολύ µεγάλο. Και όταν λέω διευρωπαϊκοί, εννοώ ότι κάποτε αποφάσισε η 
Ευρώπη πως αυτοί οι δρόµοι θα έχουν τη συνδροµή της. Ο ένας είναι από 
την καµπή της Φιλιππιάδως που πάει στην Πρέβεζα και όλα τα παράλια 
µέχρι να φτάσουµε στην Αλβανία, και ο άλλος είναι από την Ιόνια Οδό στα 
Ιωάννινα µέχρι την Κακαβιά. Βρισκόµαστε συνεχώς σε συζητήσεις µε το 
υπουργείο Υποδοµών, καθώς εδώ και πέντε χρόνια η Ευρώπη κάτι 
αποκρύπτει από εµάς. Αυτό συµβαίνει από την προηγούµενη κυβέρνηση. 
Έχει βάλει πολύ υψηλά τον πήχυ για να συγχρηµατοδοτηθούν τέτοια έργα 
και κοιτάζουµε αν µπορούµε να τα βάλουµε στο Ταµείο Ανάκαµψης, αν θα 
έχει λιγότερες απαιτήσεις όσον αφορά στον κυκλοφοριακό φόρτο» είπε ο 
περιφερειάρχης Ηπείρου.

Και συνέχισε: «Τα αιτήµατα προς την κυβέρνηση και τα ζητήµατα δεν 
τελειώνουν ποτέ εδώ στην Ήπειρο. Εµείς πάντα δουλεύουµε και ζητάµε. 
Τα κυριότερα ζητήµατα της Ηπείρου είναι ο πρωτογενής τοµέας, η 
µεταποίηση µε την οποία ασχολούµαστε, ο τουρισµός, το περιβάλλον, το 
φυσικό αέριο, τα αλιευτικά τουριστικά καταφύγια, τα ιαµατικά λουτρά και η 
ορεινή κτηνοτροφία».

Καταλήγοντας, ο Αλέξανδρος Καχριµάνης δήλωσε στην «kedenews»: 
«Βλέπω µεγάλη ανταπόκριση από τη σηµερινή κυβέρνηση. Ήδη έχει λύσει 
αρκετά θέµατα».

Α. Καχριµάνης 
στην
«kedenews»: 
«Τα ζητήµατα 
στην Ήπειρο δεν 
τελειώνουν ποτέ»

Της Ιωάννας Τζανή

Ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Α. Τζιτζικώστας
µε τον διευθυντή της «kedenews» Γ. Κωστούρο.

Οι υπουργοί Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης
κύριοι Κ. Καραµανλής, Κ. Χατζηδάκης και Α. Γεωργιάδης.
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παρα
τα... ακούσαµε, τα... ψάξαµε, σας τα αποκαλύπτουµε

Με τη µατιά
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗ

Leader ο Σπανός 
Είκοσι δύο έργα, προϋπολογι-

σµού 5.226.869,16 €, από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µέσω του Leader, δρο-
µολόγησε ο περιφερειάρχης Στερε-
άς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. Τα έρ-
γα είναι η κατασκευή νέου δαπέδου 
στο Κλειστό Γυµναστήριο Γραβιάς, η 
κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 
5x5 στην Τ.Κ. Επταλόφου, η αναβάθ-
µιση εγκαταστάσεων παιδικής χαράς 
Μαριολάτας, η προµήθεια περιπτέ-
ρων πληροφοριών στον ∆ήµο Λαµιέ-
ων, η σήµανση µνηµείων και αξιοθέ-
ατων της ∆.Ε. Γραβιάς - Παρνασσού 
και το αγροτουριστικό Φεστιβάλ Τσί-
πουρου στην Τ.Κ. Μπράλου. 

«Νέες χρηµατοδοτήσεις, µέσω 
των εργαλείων που έχουµε στη διά-
θεσή µας, όπως Leader, έρχονται να 
δώσουν σάρκα και οστά στις προτά-
σεις των τοπικών µας κοινωνιών. 
Προτάσεις που αφορούν στη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής, των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων και στη διατήρη-
ση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του 
τόπου µας» δήλωσε ο κ. Σπανός

Αυξάνονται
τα κρούσµατα, 
αυξάνονται 
και οι 
καταλήψεις…
ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ λόγω κατάληψης - Κλει-

στά λόγω κορονοϊού! Μια δύσκολη και 
πολύ περίεργη χρονιά µόλις ξεκίνη-
σε… H υπουργός Παιδείας, Νίκη Κε-
ραµέως, ανακοίνωσε την υποχρεωτι-
κή τηλεκπαίδευση για τους µαθητές τα 
σχολεία των οποίων βρίσκονται υπό 
κατάληψη. Τι έχει οδηγήσει, όµως, τα 
παιδιά σε αυτή την κατάσταση; Και 
ποια είναι, πραγµατικά, τα αιτήµατά 
τους; Σε τηλεοπτική παρέµβασή του, ο 
µαθητής από το Λύκειο Περάµατος 
και µέλος της Συντονιστικής Επιτρο-
πής, Ξάνθος Γερµανάκος, ως «κατα-
πέλτης» δίνει απαντήσεις και συγχρό-
νως ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για 
τα ελλιπή µέτρα στις εκπαιδευτικές δο-
µές. «Να επιταχθούν δηµόσια κτίρια 
και προσληφθούν καθηγητές και δά-
σκαλοι» προκειµένου να κατανεµη-
θούν οι µαθητές σε µικρότερα τµήµα-
τα, δήλωσε ο µαθητής, ενώ συµπλή-
ρωσε πως σε µια περίοδο που υπάρ-
χει µεγαλύτερη ανάγκη, η σχολική 
χρονιά ξεκίνησε µε 20.000 περισσότε-
ρες ελλείψεις συγκριτικά µε πέρυσι. 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, για ελλείψεις στον τοµέα 
καθαρισµού µιλούν οι δήµαρχοι. Και 
ενώ το υπουργείο Εσωτερικών σηµει-
ώνει πως φέτος δόθηκαν 30 εκατ. ευ-
ρώ περισσότερα για τις καθαρίστριες 
στα σχολεία, δήµαρχοι αναφέρουν ότι 
προσλήφθηκαν πολύ λιγότερες συ-
γκριτικά µε πέρυσι. Ο δήµαρχος Πλα-
τανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, δηλώ-
νει στην «kedenews»: «Το υπουργείο 
Εσωτερικών έχει έρθει σε αντίθεση µε 
το υπουργείο Υγείας, µε το τελευταίο 
να αναφέρει πως σε κάθε διάλειµµα 
πρέπει να αποστειρώνονται όλα στο 
σχολείο και να γίνεται καθαριότητα. 
Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο 
Εσωτερικών υποστηρίζει ότι σε πέντε 
αίθουσες οι καθαρίστριες θα δουλεύ-
ουν part time. Με 250 ευρώ που παίρ-
νει η κάθε µία, πώς θα καθαρίζει τις έξι 
ώρες, και µε το ολοήµερο; Άρα, όταν 
ζητάς να έχουν ολοήµερη παρουσία, 
δεν τηρείται το ωράριο της µερικής 
απασχόλησης». Πού οδηγούµαστε 
λοιπόν; Μήπως τα σχολεία δεν έλαβαν 
τα απαραίτητα µέτρα πριν ανοίξουν, τη 
στιγµή που στην Αττική τα κρούσµατα 
ξεπερνούν καθηµερινά τα 100; Τελι-
κά, τα συνεχώς αυξανόµενα κρού-
σµατα είναι απόρροια της προσωπι-
κής ευθύνης ή των ενεργειών της 
κυβέρνησης;

«Ηλεκτρίστηκαν» τα 3Β
Τη δηµιουργία του πρώτου συστήµατος κοινόχρη-

στων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, µε την παράλληλη 
δηµιουργία ολοκληρωµένου δικτύου δέκα διπλών σταθ-
µών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρουσίασε ο 
∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, σε ειδική εκδή-
λωση που διοργανώθηκε την Πέµπτη 17 Σεπτεµβρίου στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας, πα-
ρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδά-
κη.

Κάτοικοι και οι επισκέπτες του δήµου θα µπορούν µέ-
σω εφαρµογής (application) στα κινητά τους τηλέφωνα 
(Car sharing) να κάνουν χρήση των ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων που προµηθεύτηκε ο δήµος µε ιδιαίτερα χαµηλή 
χρέωση, καθώς, όπως τόνισε ο δήµαρχος Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγµένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά την 
παρουσίαση του συστήµατος, στόχος της δηµοτικής αρ-
χής δεν είναι η δηµιουργία εσόδων από το σύστηµα, αλ-

λά να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να κάνουν χρήση και 
να εξοικειωθούν µε ένα αυτοκίνητο αθόρυβο, που δεν 
παράγει ρύπους και δεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλ-
λον. 

Η χρέωση είναι ιδιαίτερα χαµηλή και συγκεκριµένα 
ανέρχεται σε 1,50 € / δέκα λεπτά για τους περιστασια-
κούς χρήστες, ενώ όσοι επιλέξουν να γίνουν συνδροµη-
τές του συστήµατος, πληρώνοντας 20€ / µήνα ή 180€ / 
έτος, µπορούν να κάνουν χρήση του αυτοκινήτου µε χρέ-
ωση 1,00 € / δέκα λεπτά, δηλαδή µε 6-9 ευρώ ανά ώρα. 
Με άλλα λόγια, ο ∆ήµος Βούλας - Βάρης - Βουλιαγµέ-
νης, εκµεταλλευόµενος το υψηλό βιοτικό επίπεδο των 
περισσότερων δηµοτών του, αλλά και της πλειονότητας 
των επισκεπτών στην πόλη, βρήκε τρόπο να εξοικονοµεί 
χρήµατα. Κι αυτό γιατί ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν µπο-
ρούν να αγοράσουν… όλοι.

∆ωρεάν οικόπεδα
Έναν έξυπνο τρόπο σκέφτηκε ο δήµαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς (φωτό), προ-

κειµένου να µπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις στην πόλη του. Συγκεκριµένα, ο κ. 
Παππούς αποφάσισε να παραχωρήσει οικόπεδα του δήµου δωρεάν σε επιχειρηµατί-
ες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη Φυλή, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι οι 
επενδύσεις που σκοπεύουν να κάνουν αφενός θα είναι σοβαρές και -το σηµαντικό-
τερο- θα διασφαλίζουν σταθερή εργασία και θα προβλέπουν αρκετές ως πολλές προ-
σλήψεις. Τα οικόπεδα αυτά βρίσκονται και µέσα και έξω από την πόλη και δεν υπάρ-
χει µικρότερο του ενός στρέµµατος.

Οι συνεχείς απολυµάνσεις στην 
Αθήνα, λόγω κορονοϊού, φαίνεται 
πως έχουν πολλαπλά θετικά 
αποτελέσµατα. Όπως αναφέρουν 
έγκυρες πληροφορίες, έχει µειωθεί 
σηµαντικά ο αριθµός των 
ενοχλητικών εντόµων, καθώς και 
των κουνουπιών.

  
∆ήµαρχος της 
Πελοποννήσου
δεν ξέρει ακόµα 
πόσα χρωστά
ο δήµος, καθώς
ο προηγούµενος 
του άφησε πολλά 
φέσια. Μέχρι
και το τηλέφωνο
του έκοψαν!
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δηµοτικά

Ο δηµότης
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ

Οι µάσκες 
έπεσαν
ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥ∆Α µε τις ακατάλληλες 

µάσκες που µοιράστηκαν στους µα-
θητές έδειξαν στην κοινή γνώµη ότι 
η Ελλάδα δεν µπορεί ακόµη να ξε-
κολλήσει από την εποχή του «παρά 
πέντε» και του «άρπα-κόλλα».

Η ΠΡΩΤΗ ΕΥΘΥΝΗ καταλογίζεται στους 
αρµόδιους υπουργούς και επιστή-
µονες που αποφάσισαν αργά για το 
αν, τελικά, οι µαθητές πρέπει να φο-
ράνε µάσκα. Η δεύτερη ευθύνη κα-
ταλογίζεται στην Κεντρική Ένωση 
∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), η οποία, 
παρότι δεν έχει πείρα από τόσο µε-
γάλους διαγωνισµούς για την προ-
µήθεια αγαθών πρώτης ανάγκης, 
σε µικρό χρονικό διάστηµα ανέλα-
βε να διεκπεραιώσει ένα τόσο ση-
µαντικό έργο. Η τρίτη ευθύνη κατα-
λογίζεται σε αυτούς που άφησαν 
την ΚΕ∆Ε να κάνει έναν τέτοιον δι-
αγωνισµό, τη στιγµή που υπάρχουν 
δηµόσιες υπηρεσίες µε τεράστια 
πείρα σε διαγωνισµούς και προµή-
θειες αγαθών, οι οποίες θα µπο-
ρούσαν να αναλάβουν το συγκεκρι-
µένο έργο. Και, βέβαια, υπάρχει και 
άλλη µια ευθύνη, ηθική αυτή τη φο-
ρά. Ειδικότερα, υπάρχει η ηθική ευ-
θύνη των ελληνικών βιοτεχνιών που 
δεν φρόντισαν να παραγάγουν ένα 
σωστό προϊόν, µολονότι έβλεπαν 
πως η υπόθεση µε τις µάσκες κά-
που… µπάζει. Οι Έλληνες βιοτέχνες 
έπρεπε να διορθώσουν τα λάθη 
που έβλεπαν, και όχι για να καλύ-
ψουν την κρατική αβλεψία, αλλά και 
για να προστατέψουν το κύρος 
τους. Γιατί, αν οι µάσκες αγοράζο-
νταν από το εξωτερικό, σίγουρα θα 
κόστιζαν λιγότερο από 6 εκατ. ευ-
ρώ, αλλά το ανάθεµα θα έπεφτε, 
για παράδειγµα, στους Κινέζους και 
όχι στους Έλληνες. Και, βέβαια, 
όλοι θα έλεγαν «αφού πήγαν στους 
Κινέζους και όχι στους Έλληνες κα-
τασκευαστές, καλά να πάθουν». 

ΩΣΤΟΣΟ, αν υπήρχε η δυνατότητα να 
ρωτήσει κάποιος την κοινή γνώµη 
ποιος έχει τη µεγαλύτερη ευθύνη 
για το αλαλούµ που δηµιουργήθηκε 
και η Ελλάδα µε τους µαθητές της 
έγιναν διεθνώς ρεζίλι (µέχρι και στη 
Ρωσία έπαιξε το θέµα µε τις µάσκες 
που καλύπτουν όλο το κεφάλι των 
µαθητών), είναι σχεδόν σίγουρο ότι 
θα πει «η ΚΕ∆Ε». Κι αυτό θα το πει 
η κοινή γνώµη γιατί η ΚΕ∆Ε έσπευ-
σε να διατυµπανίσει την προσπά-
θεια προµήθειας των µασκών. Για 
την ιστορία, καλό είναι να σηµειω-
θεί ότι στο ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε όπου απο-
φασίστηκαν οι διαγωνισµοί για τις 
µάσκες κάποιοι επιφανείς δήµαρ-
χοι… απουσίασαν.

Προβληµατισµός
για τις εκδηλώσεις

Έντονος προβληµατισµός επικρατεί στους 
δήµους και στις περιφέρειες της χώρας σχετικά µε 
τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Λόγω 

κορονοϊού οι εκδηλώσεις αναβάλλονται η µία µετά την 
άλλη, µε συνέπεια να υπάρχει µεγάλη δυσφορία τόσο 
από τους καλλιτέχνες όσο και από αρκετούς αιρετούς, 
οι οποίοι έχουν προϋπολογίσει αρκετές χιλιάδες ευρώ 
προκειµένου να τις πραγµατοποιήσουν. Το κακό στην 
όλη υπόθεση είναι ότι οι δήµαρχοι δεν γνωρίζουν τι 
προγραµµατισµό να κάνουν για το µέλλον, αφού 

δεν γνωρίζουν πώς θα εξελιχθεί η πανδηµία 
και, επιπλέον, δεν σκοπεύουν να πλη-

ρώσουν τα… σπασµένα.

Ψάχνουν αντίπαλό του 
Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν 
ότι στη Γλυφάδα ΚΙΝ.ΑΛ. και ΣΥΡΙ-
ΖΑ αναζητούν κοινό υποψήφιο που 
θα µπορεί να νικήσει στις επερχόµε-
νες εκλογές τον σηµερινό δήµαρχο 
Γιώργο Παπανικολάου (φωτό). Το να 
ψάχνουν από τώρα υποψήφιο είναι 
σωστό και για τα δύο κόµµατα ώστε 
να µπορέσει να «κτίσει» την υποψη-
φιότητά του. Το ζητούµενο, βέβαια, 
είναι αν αυτός θα µπορέσει να νική-
σει τον σηµερινό δήµαρχο, ο οποίος 
στις πρόσφατες εκλογές αναδείχθη-
κε νικητής µε το -σταλινικό- ποσοστό 
του 81%. Και, σαν να µην φτάνει αυ-
τό, ο άνθρωπος κάνει έργο στην πό-
λη, το οποίο δεν περνά απαρατήρη-
το από τον κόσµο. Τον τελευταίο και-
ρό, µάλιστα, δίνει µεγάλη έµφαση 
στην Άνω Γλυφάδα και στην Τερψι-
θέα, που έχουν περισσότερη ανά-
γκη από έργα υποδοµής.

Άγονη αντιπολίτευση
Παρότι προεκλογικά είχαν καλές 

σχέσεις, λόγω της απλής αναλογι-
κής, τώρα οι σχέσεις τους δεν είναι 
και οι καλύτερες. Ο λόγος για τον νυν 
περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πα-
τούλη και τον τέως περιφερειάρχη 
Γιάννη Σγουρό (φωτό). Μάλιστα, πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως η σηµερι-
νή διοίκηση περίµενε από τον κ. 
Σγουρό να κάνει, λόγω πείρας, πιο 
εποικοδοµητική αντιπολίτευση, αφού 
ο ίδιος γνωρίζει ότι πολλά προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζει σήµερα ο Γιώρ-
γος Πατούλης οφείλονται στη διακυ-
βέρνηση της Ρένας ∆ούρου. Όπως 
και να ’χει, ο τέως περιφερειάρχης 
τον τελευταίο καιρό ασκεί αντιπολί-
τευση για το έργο του Φαληρικού 
∆έλτα, ενώ ο κ. Πατούλης το συνεχί-
ζει υπογράφοντας και την τρίτη συ-
µπληρωµατική σύµβαση, ύψους 7,6 
εκατ. ευρώ, για την ολοκλήρωση της 
ανάπλασης του Φαληρικού Όρµου.

Στερείται επιχειρηµάτων
Στον ∆ήµο Αθηναίων η δηµοτική 

παράταξη «Ανοικτή Πόλη», που πρό-
σκειται στον ΣΥΡΙΖΑ -από αυτήν 
άνοιξε τα «φτερά» του και ο Αλέξης 
Τσίπρας-, δείχνει να κάνει µια στείρα 
αντιπολίτευση στον δήµαρχο Κώστα 
Μπακογιάννη, σε αντίθεση, για πα-
ράδειγµα, µε την παράταξη του Παύ-
λου Γερουλάνου «Αθήνα είσαι εσύ», 
που αντιπολιτεύεται µε αποδείξεις 
και επιχειρήµατα και όχι µε σκέτο πο-
λιτικό λόγο.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της «Ανοι-
κτής Πόλης» Νάσος Ηλιόπουλος, 
παρότι στερείται επιχειρηµάτων, εί-
ναι πολύ επικοινωνιακός, καθώς εκ-
δίδει τουλάχιστον τρία δελτία Τύπου 
την εβδοµάδα κατά του κ. Μπακο-
γιάννη και κατά της δηµοτικής αρ-
χής. 

Το ζητούµενο, βέβαια, είναι τα 
δελτία Τύπου να έχουν και περιεχό-
µενο και να µη στέκονται σε έναν συ-
γκεκριµένο πολιτικό λόγο που βασί-
ζεται στην άρνηση και στην καταγγε-
λία.

Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, δεν 
δείχνει να… ιδρώνει και πολύ το αυ-
τί του Κώστα Μπακογιάννη µε τα όσα 
αναφέρει κατά καιρούς εναντίον του 
ο κ. Ηλιόπουλος.

Παρά ταύτα, ο κ. Μπακογιάννης 
επαναλαµβάνει συνέχεια τη λέξη 
«συναίνεση» και την απευθύνει σε 
όλες τις δηµοτικές παρατάξεις του 
δηµοκρατικού τόξου. 
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Νοµικό
βήµα

Οι νέες αυτοδιοικητικές διατάξεις του νόµου 4722/2020 
Το πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε 

την 14η Σεπτεµβρίου, το οποίο περιλάµβα-
νε σειρά διατάξεων που αφορούν και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά γενικότερα και 
τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, δηµοσιεύτηκε στην 
«Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ Α’ 
177/15.9.2020, ηµεροµηνία κυκλοφορίας 
16.9.2020), αποτελώντας πλέον τον νόµο 
4722/2020.

Συνοπτικά, λοιπόν, τα ση-
µαντικότερα άρθρα που αγ-
γίζουν άµεσα και τους ΟΤΑ 
είναι τα εξής:

  Αρ. 39 παρ. 1: Προ-
σλήψεις δήµων για 
τον καθαρισµό των 
σχολικών µονάδων, 
των ∆ηµόσιων Ινστι-
τούτων Επαγγελ-
µατικής Κατάρτι-
σης (∆ΙΕΚ) και των 
Σχολείων ∆εύτε-
ρης Ευκαιρίας 
(Σ∆Ε).
  Αρ. 39 παρ. 2:

Έως τις 31.12.2020 οι δήµοι µπορούν να 
καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας 
των σχολικών µονάδων και κατά την 
παρ. 2 του αρ. 24 της από 14.3.2020 
ΠΝΠ ως κυρώθηκε, η ισχύς της οποίας 
παρατείνεται έως την Πρωτοχρονιά.
  Αρ. 43: Η εκπρόθεσµη τροπολογία ως 
προς το ποιος είναι αρµόδιος για την 

αναστολή λειτουργίας τµηµάτων και 
σχολικών µονάδων. Το άρθρο κατισχύ-
ει, µεταξύ άλλων, του αρ. 94 του «Καλ-
λικράτη» µε τις πρόσθετες αρµοδιότη-
τες των δήµων. 
  Αρ. 64: Για την κάλυψη των αναγκών 
εφαρµογής της δίχρονης προσχολι-
κής εκπαίδευσης κατά το σχολικό 

έτος 2020-2021, είναι δυνατή, µε από-
φαση του οικείου δηµάρχου, η χρήση 
διαθέσιµων αιθουσών δηµοτικών 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθ-
µών, καθώς και σχολικών µονάδων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.
  Αρ. 65: Παρατείνεται η εφαρµογή της 
παρ. 1 του αρ. 101 του ν. 4483/2017, 
όπως έχει διαδοχικά παραταθεί, αναφο-
ρικά µε την καταβολή της µισθοδοσίας 
του προσωπικού του προγράµµατος παι-
δικών σταθµών κ.λπ. και για το 2020-
2021. Επιπλέον, προστίθεται δυνατότητα 
χρηµατοδότησης από τον «Φιλόδηµο ΙΙ». 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση
Γενικότερα για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση εί-

ναι σηµαντικά τα εξής:
  Αρ. 67: Οι προϋποθέσεις και τρόπος 
χορήγησης της ειδικής άδειας απουσί-
ας υπαλλήλου του ∆ηµοσίου που ανή-
κει σε οµάδα αυξηµένου κινδύνου.
  Αρ. 68: Θέµατα χορήγησης διευκολύν-
σεων στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, 
τα τέκνα των οποίων ανήκουν τα ίδια σε 
οµάδες αυξηµένου κινδύνου για τον 
Covid-19. 
  Αρ. 25: Η παράταση της θητείας των δι-
οικητικών οργάνων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων εργαζοµένων.
Σηµειώνεται, επίσης, ότι µε το αρ. 2 κυ-

ρώθηκε η από 22.8.2020 ΠΝΠ, που περι-
λαµβάνει: Αρ. 4ο: Τη διάταξη που ορίζει 
πώς θα προµηθεύονται οι δήµοι ή η ΚΕ∆Ε, 
για λογαριασµό των δήµων, µάσκες για τα 
σχολεία. Βάσει αυτής, εφαρµόστηκε η δι-
αδικασία µε τη γνωστή κωµικοτραγική κα-
τάληξη. / Αρ. 5ο: Μεταφέρει στους δή-
µους τη δαπάνη για την αύξηση ωρών απα-
σχόλησης ή/και υπερωριών των σχολικών 
καθαριστριών, ενώ, επιπλέον, ρυθµίζει το 
πλαίσιο έως την πρόσληψή τους. / Αρ. 6ο: 
Θεσπίζει περιπτώσεις στις οποίες είναι δι-
απιστωτικές (!) οι αποφάσεις των ∆ηµοτι-
κών Συµβουλίων και ο έλεγχος νοµιµότη-
τας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.

ΝοµικόΝοµικόΝοµικό
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ναι σηµαντικά τα εξής:
  Αρ. 67: 
χορήγησης της ειδικής άδειας απουσί-
ας υπαλλήλου του ∆ηµοσίου που ανή-
κει σε οµάδα αυξηµένου κινδύνου.
  Αρ. 68: 
σεων στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, 
τα τέκνα των οποίων ανήκουν τα ίδια σε 
οµάδες αυξηµένου κινδύνου για τον 
Covid-19. 
  Αρ. 25: 
οικητικών οργάνων συνδικαλιστικών Νοµικό

Πώς θα γίνεται υποχρεωτικά η ενηµέρωση για τα χρωστούµενα        της Αυτοδιοίκησης
Με εγκύκλιο που απέστειλε στην Το-

πική Αυτοδιοίκηση ο γενικός γραµµατέ-
ας Εσωτερικών & Οργάνωσης του 
υπουργείου Εσωτερικών έδωσε αναλυ-
τικές οδηγίες για το περιεχόµενο των 
µηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και λη-
ξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.

Υπόχρεοι σε άµεση εφαρµογή του 
περιεχοµένου της είναι οι δήµοι, οι πε-
ριφέρειες, καθώς και τα νοµικά τους 
πρόσωπα που είναι ενταγµένα στο Μη-
τρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συ-
µπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων 
και των ∆ιαδηµοτικών Επιχειρήσεων 
όπου συµµετέχουν και είτε έχουν ανα-
λάβει την οικονοµική τους διαχείριση, 
είτε η έδρα τους είναι εντός των διοικη-
τικών ορίων του ΟΤΑ.

Υπογραµµίζουµε ότι η αρχή της υπο-
χρεωτικής εφαρµογής των οδηγιών γί-
νεται από τις εκθέσεις απλήρωτων και 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του Αυ-
γούστου, οι οποίες πρέπει να έχουν 
υποβληθεί στην εφαρµογή «Σύνοψη 
Μητρώου ∆εσµεύσεων» του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενι-
κής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-

στηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΓ-
ΠΣ∆∆) µέχρι την 25η Σεπτεµβρίου.

Αναλυτικότερα, εφεξής στους αιτιο-
λογικούς Πίνακες 3 και 4 της Ενότητας 
Β «Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς 
τρίτους» των µηνιαίων εκθέσεων απλή-
ρωτων και ληξιπρόθεσµων υποχρεώσε-
ων των Φορέων του υποτοµέα των ΟΤΑ 
είναι υποχρεωτική η διακριτή αποτύπω-
ση του συνόλου των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων προς τρίτους που εµπί-
πτουν στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Παραστατικά µη νόµιµων
δαπανών προς αντιλογισµό

Η εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνει 
τα παραστατικά τα οποία δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις νοµιµότητας και δεν 
είναι δυνατή η πληρωµή τους. Αυτά τα 
παραστατικά απορρίπτονται άµεσα από 
το Μητρώο ∆εσµεύσεων µε αντιλογι-
σµό, ανεξάρτητα από τις εκτιµήσεις του 
Φορέα για την τελική έκβαση (ενδεχό-
µενης) δικαστικής διεκδίκησης των σχε-
τικών απαιτήσεων από τους εκδότες 
των παραστατικών. Το συνολικό ποσό 

των παραστατικών που εκκρεµούν προς 
αντιλογισµό στο τέλος του µήνα αναφο-
ράς και που συµπεριλαµβάνονται στις 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του Φο-
ρέα θα ταξινοµείται στους αιτιολογι-
κούς πίνακες µε λόγο «Λοιποί νοµοθε-
τικοί λόγοι», αναγράφοντας στις «Πα-
ρατηρήσεις» την ένδειξη «Μη νόµιµη 
δαπάνη προς αντιλογισµό».

2. Εκκαθαρισµένα ανεξόφλητα
παραστατικά µε υπαιτιότητα δικαιού-
χου

Η εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνει 
παραστατικά που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις νοµιµότητας, αλλά δεν µπορούν 
να πληρωθούν λόγω µη προσκόµισης 
των δικαιολογητικών πληρωµής από 
τον δικαιούχο (φορολογική και ασφαλι-
στική ενηµερότητα, ποινικό µητρώο 
κ.λπ.) ή λόγω αδυναµίας ταυτοποίησης 
του δικαιούχου (π.χ. κληρονόµοι δικαι-
ούχων). Το συνολικό ποσό των παρα-
στατικών που έχουν καταστεί ληξιπρό-
θεσµα µε υπαιτιότητα δικαιούχου θα τα-
ξινοµούνται στους αιτιολογικούς πίνα-

κες  µε  λόγο «Μη προσκόµιση 
δικαιολογητικών από τον δικαιούχο», 
αναγράφοντας στις «Παρατηρήσεις» 
την ένδειξη «Υπαιτιότητα δικαιούχου». 

Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται ο λόγος «έλλειψη-κα-
θυστερήσεις δικαιολογητικών» για την 
περίπτωση των εκκαθαρισµένων δαπα-
νών που δεν έχουν εξοφληθεί µε υπαι-
τιότητα δικαιούχου. Η χρήση αυτού του 
λόγου θα πραγµατοποιείται µόνο για τις 
περιπτώσεις όπου α) καθυστερεί η εκ-
καθάριση της δαπάνης λόγω έλλειψης 
δικαιολογητικών (π.χ. έγγραφα διαγω-
νιστικής διαδικασίας, έγγραφα συµβά-
σεων κ.λπ.) και β) δεν έχει παρέλθει η 
προθεσµία των του αρ. 69ζ του ν. 
4270/2014.

3. Εκκαθαρισµένα ανεξόφλητα
παραστατικά µε υπαιτιότητα
φορέα χρηµατοδότησης

Η εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνει 
παραστατικά ενταγµένων δαπανών σε 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα (Π∆Ε, Φι-
λόδηµος, Πράσινο Ταµείο, Προγραµµα-
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Τέλος η χρηµατοδότηση 
υπόγειων κάδων από το 
Πράσινο Ταµείο

Τέλος µπαίνει στην προσπάθεια δηµάρχων να εντάξουν το έργο της υπογειοποίησης 
κάδων απορριµµάτων σε έργα που ήδη «τρέχουν» µε τη χρηµατοδότηση του Πράσινου 
Ταµείου. Ειδικότερα, στην έκτακτη συνεδρίαση που έγινε την 16η Σεπτεµβρίου, µέσω τη-
λεδιάσκεψης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πράσινου Ταµείου, προκειµένου να λάβει 
απόφαση για την τροποποίηση του τεχνικού σκέλους έργων συστηµάτων υπόγειων κά-
δων που είναι ενταγµένα στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα περιβαλλοντικού ισοζυγίου του 
Πράσινου Ταµείου, αποφάσισε να µην εγκριθούν νέα τέτοια έργα. 

Να σηµειωθεί ότι όλο αυτό το διάστηµα είχαν προηγηθεί σχετικά έγγραφα δήµων µε 
τα οποία αιτούνται την αντικατάσταση του τύπου των συστηµάτων υπόγειων κάδων µε την 
τροποποίηση του τεχνικού σκέλους της µελέτης, σε έργα που είναι ήδη ενταγµένα. Και 
εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως οι δήµαρχοι που έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους έργα ζή-
τησαν την επιπλέον χρηµατοδότηση, καθώς µε αυτόν τον τρόπο κάνουν οικονοµία κλί-
µακος και, επιπλέον, γλυτώνουν και το «ράβε-ξήλωνε» από τους δρόµους τους. 

Παρά ταύτα, το ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου αποφάσισε οµόφωνα τα εξής:
α) Την απόρριψη των αιτηµάτων τροποποίησης του τεχνικού σκέλους έργων συστη-

µάτων υπόγειων κάδων και της δυνατότητας αντικατάστασης του τύπου των συστηµάτων 
υπόγειων κάδων σε ήδη ενταγµένα έργα.

β) Το φυσικό αντικείµενο των ήδη ενταγµένων έργων συστηµάτων υπόγειων κάδων 
δύναται να τροποποιηθεί µόνο αν αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. υπόδει-
ξη αρχαιολογικής υπηρεσίας, υπόδειξη δασαρχείου κ.λπ.) και µόνο αν αυτό αποδεδειγ-
µένα τεκµηριώνεται µε σχετικά έγγραφα από τον ενδιαφερόµενο ΟΤΑ προς τις υπηρεσί-
ες του Πράσινου Ταµείου.

γ) Η υλοποίηση των έργων συστηµάτων υπόγειων κάδων αποτελεί αποκλειστικά ευ-
θύνη των οικείων ΟΤΑ, σύµφωνα µε την πρόταση που εγκρίθηκε.

δ) Το φυσικό αντικείµενο των ήδη ενταγµένων έργων στο Πρόγραµµα «Αστική Ανα-
ζωογόνηση» δύναται να τροποποιηθεί µόνο αν αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες 
(π.χ. υπόδειξη αρχαιολογικής υπηρεσίας, υπόδειξη δασαρχείου, γνωµοδοτήσεις υπουρ-
γείων κ.λπ.) και µόνο αν αυτό αποδεδειγµένα τεκµηριώνεται µε σχετικά έγγραφα από τον 
ενδιαφερόµενο ΟΤΑ προς τις υπηρεσίες  του Πράσινου Ταµείου.

Πώς θα γίνεται υποχρεωτικά η ενηµέρωση για τα χρωστούµενα        της Αυτοδιοίκησης
τικές Συµβάσεις κ.λπ.), τα οποία πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις νοµιµότητας 
αλλά δεν έχει καταστεί δυνατή η πλη-
ρωµή τους διότι εκκρεµεί η εκταµίευ-
ση της χρηµατοδότησης από τον Φο-
ρέα Χρηµατοδότησης του Προγράµ-
µατος. Το συνολικό ποσό αυτών των 
παραστατικών θα ταξινοµείται στους 
αιτιολογικούς πίνακες µε λόγο «Λοι-
ποί οικονοµικοί λόγοι», αναγράφο-
ντας στις «Παρατηρήσεις» την ένδει-
ξη «Υπαιτιότητα φορέα χρηµατοδότη-
σης (στοιχεία προγράµµατος χρηµα-
τοδότησης)».

4. Εξοφληµένα παραστατικά
για τα οποία εκκρεµεί η λογιστική
τακτοποίηση

Η εν λόγω κατηγορία περιλαµβά-
νει παραστατικά δαπανών τα οποία εί-
χαν εξοφληθεί στην περίοδο αναφο-
ράς, αλλά εκκρεµεί η εγγραφή της 
πληρωµής στο Μητρώο ∆εσµεύσεων. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής περι-
πτώσεις: i) Πληρωµή δαπανών µέσω 
των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυ-

ξης, ii) εγγραφή τακτοποίησης της 
πληρωµής της δαπάνης ηλεκτρικού 
ρεύµατος για τον φωτισµό του οδικού 
δικτύου προς τον πάροχο ηλεκτρικής 
ενέργειας (συµψηφισµός µε εισπρα-
χθέντα τέλη µέσω των λογαριασµών 
ηλεκτρικού ρεύµατος), iii) κατάσχεση 
σε τραπεζικό λογαριασµό του ΟΤΑ 
από τον δικαιούχο. Μέχρι την ολοκλή-
ρωση της τακτοποίησης, το συνολικό 
ποσό των εν λόγω παραστατικών θα 
ταξινοµείται στους αιτιολογικούς πί-
νακες µε λόγο «Λοιποί οικονοµικοί λό-
γοι», αναγράφοντας στις παρατηρή-
σεις την ένδειξη «Εξοφληµένο παρα-
στατικό προς λογιστική τακτοποίηση 
(παράθεση περίπτωσης)». 

Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο 
τονίζει ότι τα προαναφερθέντα λογι-
στικά γεγονότα θα πρέπει να τακτο-
ποιούνται άµεσα από την Οικονοµική 
Υπηρεσία του κάθε Φορέα, έτσι ώστε 
να µην εµφανίζονται στις ληξιπρόθε-
σµες υποχρεώσεις δαπάνες που είτε 
έχουν εξοφληθεί είτε δεν µπορούν να 
πληρωθούν διότι δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις νοµιµότητας.

Με απόφαση του υπουργού Επικρατεί-
ας Κυριάκου Πιερρακάκη (ΦΕΚ Β’ 
3938/15.9.2020), διατίθεται στο πληροφο-
ριακό σύστηµα «e-ΚΕΠ» του υπουργείου 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης η διαδικτυακή 
υπηρεσία «Στοιχεία µεταναστών» του πλη-
ροφοριακού συστήµατος του υπουργείου 
Μετανάστευσης & Ασύλου.

Σκοπός της διάθεσης είναι η αξιοποίη-
ση των στοιχείων µεταναστών από το 
«e-ΚΕΠ» προκειµένου να καθίσταται δυνα-
τός ο έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας, 
κατά την έννοια του αρ. 3 του ν. 2690/1999, 
κάθε φυσικού προσώπου ή νόµιµου εκ-
προσώπου νοµικού προσώπου κατά την 
υποβολή αιτήσεων, είτε εντύπων µε αυτο-
πρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ, 
είτε ηλεκτρονικών µέ-
σω ηλεκτρονικής 
ε φ α ρ µ ο γ ή ς 
της «Ενιαίας 
Ψηφιακής 
Πύλης της 
∆ηµόσιας 
∆ ι ο ί κ η -
σης».

Η διά-
θεση περι-
λαµβάνει τις 
εξής µεθό-
δους:

  Λήψη βασι-
κών στοιχεί-
ων ταυτοποί-
ησης µε βάση 
έναν αριθµό δια-
βατηρίου.
  Λήψη βασι-

κών στοιχείων ταυτοποίησης µε βάση 
το ονοµατεπώνυµο και την ηµεροµηνία 
γέννησης.
  Λήψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης 
µε βάση τον αριθµό εντύπου.
Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσί-

ας διενεργείται µέσω του Κέντρου ∆ιαλει-
τουργικότητας (ΚΕ∆) της Γενικής Γραµµα-
τείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης (ΓΓΠΣ∆∆), σύµφωνα µε 
την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών 
υπηρεσιών της και σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις περί προστασίας δεδοµένων προσω-
πικού χαρακτήρα. Το υπουργείο Ψηφια-
κής ∆ιακυβέρνησης έχει την υποχρέωση 
λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλλη-
λων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτι-

κών µέτρων ασφάλειας των λαµβανό-
µενων πληροφοριών και, κατ’ ελά-

χιστον, την καταγραφή και παρα-
κολούθηση των προσβάσεων, 
τη διασφάλιση ιχνηλασιµότη-
τας και την προστασία των δι-
ακινούµενων δεδοµένων 

από κάθε παραβίαση, κα-
θώς και από σκόπιµη ή 
τυχαία απειλή.

Οι διαχειριστές του 
«e-ΚΕΠ» έχουν την υπο-
χρέωση χρήσης των 

λαµβανόµενων πληρο-
φοριών αποκλειστικά και 
µόνον για τον σκοπό που 

περιγράφεται στην 
απόφαση.

Σ  
 ΚΕΠ   
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κών µέτρων ασφάλειας των λαµβανό-
µενων πληροφοριών και, κατ’ ελά-

χιστον, την καταγραφή και παρα-
κολούθηση των προσβάσεων, 
τη διασφάλιση ιχνηλασιµότη-
τας και την προστασία των δι-
ακινούµενων δεδοµένων 

από κάθε παραβίαση, κα-
θώς και από σκόπιµη ή 
τυχαία απειλή.

Οι διαχειριστές του 
«e-ΚΕΠ» έχουν την υπο-
χρέωση χρήσης των 

λαµβανόµενων πληρο-
φοριών αποκλειστικά και 
µόνον για τον σκοπό που 

περιγράφεται στην 
απόφαση.
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Τ ραγικές καταστάσεις έχει ζήσει η Αττική 
µε τις πληµµύρες, καθώς ο εφιάλτης της 
Μάνδρας και της Εύβοιας παραµένει ζω-

ντανός. Ακόµη και αν έχει περάσει καιρός από 
την καταστροφή της Μάνδρας, η κατάσταση 
φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει. Τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα που αναµένονται τον χειµώνα, επα-
ναφέρουν τη συζήτηση γύρω από τα αίτια που 
έχουν προκαλέσει προβλήµατα στις περιοχές. 

Τα ρέµατα αντιµετωπίζονται εδώ και χρόνια 
ως απλοί αγωγοί οµβρίων υδάτων και όχι ως µέ-
ρος του οικοσυστήµατος. Πολλά είναι τα στοι-
χεία που γεννούν το χάος κάθε φορά που οι δυ-
νατές νεροποντές χτυπούν την Αττική.

Ο καθαρισµός, η αποκατάσταση και η συντή-
ρηση των ρεµάτων αποτελούν προτεραιότητα 
και µία από τις βασικές µέριµνες για την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, σύµφωνα 
µε όσα δήλωσε αποκλειστικά στην «kedenews» 
ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θα-
νάσης Αυγερινός.

Ανατολική Αττική
Στην Ανατολική Αττική το µήκος των ρεµά-

των είναι περίπου 350 µε 400 χιλ. Η επικινδυνό-
τητά τους καθορίζεται µε την «Έγκριση του Σχε-
δίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκα-
νών Απορροής ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερί-
σµατος Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων», σύµφωνα µε το ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2693 της 
6ης-7-2018, και µε βάση αυτό έχουµε αρχίσει 
ήδη και επεµβαίνουµε-διευθετούµε και µελετού-
µε τα ρέµατα.

∆ήµος Παλλήνης
Για τα ρέµατα Σέχρι, Κακόρεµα του ∆ήµου 

Ωρωπίων, για το ρέµα των Καλυβίων και για τα 
ρέµατα της Μάριζας και Παπαχωράφι του ∆ή-
µου Παλλήνης, απαιτούνται επικαιροποιήσεις 
των µελετών των οριοθετήσεων, στις οποίες, 
σύµφωνα µε τον αντιπεριφερειάρχη κ. Αυγερι-
νό, προχωράνε και έχουν εξασφαλίσει πιστώ-
σεις για τη δηµοπράτησή τους.

Ακόµη, ο αντιπεριφερειάρχης προσθέτει: 
«Πέραν αυτών, έχουµε εξασφαλίσει πιστώσεις 
και συντάσσουµε τα τεύχη για τη δηµοπράτηση 
των κάτωθι µελετών:
1.  Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης των ρε-

µάτων Αρί και Μάριζας του ∆ήµου Σαρωνι-
κού.

2.  Μελέτες αντιπληµµυρικής θωράκισης ζωνών 
υψηλού κινδύνου πληµµυρών Βορείου και 
Νότιου Τοµέα Κορωπίου.

3.  Μελέτη οριοθέτησης και τοπικών διευθετήσε-
ων του ρέµατος Φασίδερι και κλάδου αυτού 
από τη ∆.Ε. Κρυονερίου έως την οδό Αγ. Αθα-
νασίου (κατάντη της BIC).

Τέλος, επίκειται η υπογραφή σύµβασης (έχει 
αναδειχθεί ανάδοχος) για την εκπόνηση της Με-
λέτης αντιπληµµυρικής προστασίας παλαιού οι-
κισµού Αχαρνών και κατασκευή δεξαµενών 
ανάσχεσης, προϋπολογισµού 619.504,52 € (µε 
ΦΠΑ)».

∆ήµος Αχαρνών 
Ταυτόχρονα, το υπουργείο Υποδοµών και 

Μεταφορών έχει ολοκληρώσει και δηµοπρατή-
σει τα έργα διευθέτησης των ρεµάτων Εσχατιάς 
και Καναπίτσας του ∆ήµου Αχαρνών και το ρέ-

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στην Ανατολική 
Αττική το µήκος 
των ρεµάτων είναι 
περίπου 350 µε 
400 χιλιόµετρα 

   Α ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗSOS

µα του Ερασίνου του ∆ήµου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας. Επίσης, ολοκληρώνει τις διαδικασίες 
για τη δηµοπράτηση του Μεγάλου ρέµατος Ρα-
φήνας. Τέλος, εκπονεί µελέτες για όλα τα ρέµα-
τα της περιοχής Μαραθώνα και Νέας Μάκρης.

«Με όλα τα ανωτέρω και σε συνδυασµό µε 
τον καθαρισµό των ρεµάτων που πραγµατοποι-
ούµε κάθε χρόνο µε εντατικούς ρυθµούς, προ-
σπαθούµε να διασφαλίσουµε τους συµπολίτες 
µας, προστατεύοντας πρωτίστως τις ανθρώπι-
νες ζωές, αλλά και τις περιουσίες τους και τις 
υποδοµές» επισήµανε ο κ. Αυγερινός.

Για τα επικίνδυνα ρέµατα που ενδέχεται να 
φέρουν εικόνες ίδιες µε εκείνες της Μάνδρας 
και της Εύβοιας, καθώς και για τις µελέτες που 
εντάσσονται σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας, 
µίλησε στην «kedenews» ο δρ πολιτικός µηχανι-
κός - υδρολόγος και µέλος ∆.Σ. Συλλόγου «ΡΟΗ 
- Πολίτες υπέρ των ρεµάτων», ∆ηµήτρης Ζαρ-
ρής.

Υπάρχουν µελέτες για τα ρέµατα που 
εντάσσονται σε ζώνες υψηλής επικινδυνό-
τητας;

Από τις φονικές πληµµύρες 
στη Μάνδρα Αττικής το 2017.
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Παρότι έχει 
περάσει καιρός 
από την 
καταστροφή
της Μάνδρας,
η κατάσταση 
φαίνεται ότι δεν 
έχει αλλάξει πολύ

Μελέτες σε εξέλιξη

Σύµφωνα µε πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εξής µελέτες: 
1.  «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέµατος Χερώ-

µατος - Μηλαδέζας και µελέτη απορροής οµβρίων στην πε-
ριοχή», προϋπολογισµού 659.948,64 € (µε ΦΠΑ).

2.  «Μελέτη διευθέτησης ρέµατος Μαρκόπουλου», προϋπο-
λογισµού 342.034,97 € (µε ΦΠΑ).

3.  «Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας Ασωπού ποταµού», 
προϋπολογισµού 329.351,61 € (µε ΦΠΑ).

4.  «Οριοθέτηση-διευθέτηση ρεµάτων ΠΕΑΑ (ρέµα Ροδόπο-
λης)», προϋπολογισµού 95.050,35 € (µε ΦΠΑ).

5.  «Μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης ρεµάτων βορείων πε-
ριοχών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προ-
ϋπολογισµού 498.996,78 € (µε ΦΠΑ).

δα έχει υποστεί κάποια σοβαρή υδροµορφολο-
γική αλλοίωση (µπάζωµα, κάλυψη κ.λπ.) που να 
µειώνει, λιγότερο ή περισσότερο, την παροχε-
τευτικότητά του. Ειδικά τα ρέµατα στα οποία 
υπάρχει πρόσβαση µε τις λεγόµενες ιρλανδικές 
διαβάσεις θεωρούνται πολύ επικίνδυνα για την 
ανθρώπινη ζωή, ειδικά σε συνθήκες αιφνίδιας 
πληµµύρας.

Το πρόβληµα είναι, όµως, ότι υποψήφια για 
παρόµοιες εικόνες παραµένουν και τα ρέµατα 
τα οποία έχουν διευθετηθεί στο παρελθόν µε 
τον µοναδικό τρόπο που γνωρίζει το ελληνικό 
σύστηµα παραγωγής τεχνικών έργων. Η διευθέ-
τηση µε σκληρά υλικά (π.χ. µε σκυρόδεµα) θεω-
ρητικά καλύπτει την πληµµύρα µε µια συγκεκρι-
µένη περίοδο επαναφοράς, δηλαδή όσο πιο 
σπάνια είναι µια πληµµύρα τόσο µεγαλύτερη τι-
µή της παροχής έχει.

Όµως, αφενός οι αβεβαιότητες στον υδρο-

λογικό σχεδιασµό είναι σηµαντικές (οι ελλείψεις 
δεδοµένων σε βροχοπτώσεις µεγάλης έντασης 
είναι µια από τις αβεβαιότητες), αλλά παραµένει 
πιθανό (έστω µε µικρότερη πιθανότητα) να συµ-
βεί κάποια πληµµύρα µε µεγαλύτερη περίοδο 
επαναφοράς από αυτήν που έχει σχεδιαστεί το 
έργο. 

Σε µια τέτοια περίπτωση, η ενέργεια της 
ροής που θα υπερχειλίζει θα είναι τόσο µεγά-
λη (λόγω της υψηλής ταχύτητας ροής η οποία 
δηµιουργείται από τα λεία τοιχώµατα των 
επενδεδυµένων από σκυρόδεµα ρεµάτων), 
που θα καταστρέφει τα πάντα στο πέρασµά 
του. Αντίθετα, αν τα ρέµατά αυτά (ακόµα και 
για την ίδια διατοµή) παρέµεναν στη φυσική 
τους µορφή, τότε µπορεί να υπερχείλιζαν συ-
χνότερα, όµως η ενέργεια της ροής θα ήταν 
πολύ µικρότερη και οι επιπτώσεις τους απόλυ-
τα διαχειρίσιµες.

Μελέτες αντιπληµµυρικής προστασίας σε 
περιοχές που βρίσκονται πλησίον ρεµάτων, που 
χαρακτηρίζονται ως υψηλής επικινδυνότητας σε 
πληµµύρες, υπάρχουν πολλές. Οι βιβλιοθήκες, 
τα συρτάρια και οι αποθήκες του υπουργείου 
Υποδοµών, των περιφερειών και των δήµων εί-
ναι γεµάτες από τέτοιες µελέτες.

Το σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι αντιµετωπί-
ζουν το τµήµα που παρουσιάζει πληµµυρική επι-
κινδυνότητα σαν να µην υπάρχει ούτε ανάντη 
ούτε κατάντη τµήµα πλέον εκείνου που αντιµε-
τωπίζεται σε κάθε µελέτη. ∆ηλαδή οι µελέτες αυ-
τές είναι αποσπασµατικές και δεν αντιµετωπί-
ζουν την πληµµυρική επικινδυνότητα ενός σηµεί-
ου του υδρογραφικού δικτύου σε σχέση µε όλη 
τη λεκάνη απορροής. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι οι λύσεις αντιπληµ-
µυρικής προστασίας που µελετώνται να αφο-
ρούν σχεδόν αποκλειστικά σε «σκληρές λύσεις» 
αντιπληµµυρικής προστασίας που αντιµετωπί-
ζουν το πρόβληµα µόνο προσωρινά αφενός, αλ-
λά και µεταφέροντας και διογκώνοντας το πρό-
βληµα (είτε της πληµµύρας είτε των διαβρώσε-
ων) σε άλλο σηµείο προς τα κατάντη.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εκτίµηση & ∆ι-
αχείριση του Πληµµυρικού Κινδύνου 
(2007/60/Ε.Ε.) προτρέπει τα κράτη-µέλη να διε-
ρευνούν λύσεις στην αντιπληµµυρική προστασία 
που να αντιµετωπίζουν µια λεκάνη απορροής 
στην ολότητά της, εξετάζοντας λύσεις από µια 
ευρεία γκάµα επιστηµονικών προτάσεων που 
αυτές περιλαµβάνουν και τη διευθέτηση µε φυ-
σικά υλικά (αυτό που ονοµάζουµε οικοµηχανική 
ή bioengineering). 

Σηµειώνεται ότι κακώς η διευθέτηση µε τα 
γνωστά συρµατοκιβώτια (ή σαρζανέτια) θεωρεί-
ται φιλική προς το περιβάλλον λύση, καθώς ευ-
θύς εξαρχής απαγορεύει πλέον την πρόσβαση 
και τον περίπατο στο ρέµα, ειδικά αν διαστρωθεί 
και ο πυθµένας.

Εποµένως, η αντιπληµµυρική προστασία 
µιας περιοχής θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ενι-
αία σε όλη τη λεκάνη απορροής, εξετάζοντας τε-
χνικές λύσεις από ένα ευρύ φάσµα επιστηµονι-
κών ειδικοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται το επι-
θυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή και η αντιπληµµυ-
ρική προστασία αλλά και η διατήρηση και 
προστασία των πολύτιµων αστικών ποτάµιων οι-
κοσυστηµάτων. Μια win-win κατάσταση είναι 
εφικτή.

Υπάρχουν επικίνδυνα ρέµατα που ενδέχε-
ται να φέρουν εικόνες ίδιες µε εκείνες της 
Μάνδρας και της Εύβοιας;
Θεωρητικά, κάθε ρέµα στην Ελλάδα είναι 

υποψήφιο, λίγο ως πολύ, για να αντικαταστήσει 
τη Μάνδρα και την Εύβοια στα πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Για 
τον απλούστατο λόγο ότι κάθε ρέµα στην Ελλά-
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«Ο αντικαπνι-
στικός νόµος 
πρέπει να 
εφαρµοστεί. Το 
θεωρώ αδιανόητο 
µέσα σε 
καταστήµατα να 
καπνίζουν, ειδικά 
τώρα που είναι 
επιβαρυµένη η 
κατάσταση µε τον 
κορονοϊό» 
υπογραµµίζει στην 
«kedenews» ο 
αντιδήµαρχος 
Αθηναίων Βασίλης 
Κοροµάντζος

Ο αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και Κοινοχρήστων Χώρων, Βασίλης Κοροµάντζος, παραχώρησε συνέντευξη 
στην «kedenews», όπου µίλησε για την κατάσταση που έχει δηµιουργήσει η υγειονοµική κρίση στα καταστήµατα, αλλά 
και για τις εξελίξεις στον Μεγάλο Περίπατο. 

Οι πολίτες τηρούν τα περιοριστικά µέτρα 
για τον κορονοϊό; 
Η εφαρµογή των µέτρων είναι χωρισµένη σε 

δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά το lockdown, όπου 
βεβαιώθηκαν πολλές παραβάσεις, και στη δεύ-
τερη φάση την οποία διανύουµε έχουµε την πα-
ρακολούθηση των καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, δηλαδή το αν τηρούν το ωράριο 
που έχει οριστεί ή τα περιοριστικά µέτρα, π.χ. 
αποστάσεις, κι αν οι συναθροίσεις είναι άνω των 
εννιά ατόµων επιβάλλονται και τα ανάλογα πρό-
στιµα. Στο διάστηµα αυτό, της δεύτερης φάσης 
του κορονοϊού, έχουν εντοπιστεί 15 παραβάσεις 
σε καταστήµατα, καθώς λειτουργούσαν πέραν 
του επιτρεπόµενου ωραρίου και έχουν γίνει οι 
ανάλογες σφραγίσεις και επιβληθεί τα ανάλογα 
πρόστιµα.

Έγιναν παράπονα από καταστηµατάρχες; 
Γενικά, παράπονα υπάρχουν, καθώς τα κα-

ταστήµατα λειτουργούν µε διαφορετικά ωράρια. 
Όταν είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν µε κά-
ποιους κανόνες, πάντοτε οι αναδουλειές φέρ-
νουν και γκρίνιες. Οι περισσότεροι τηρούν πιστά 
τα µέτρα, αλλά φέτος τουρισµός δεν υπήρχε, µε 
αποτέλεσµα πάρα πολλά καταστήµατα, ιδιαίτε-
ρα του κέντρου, να έχουν να αντιµετωπίσουν 
πολλές δυσκολίες. Παράλληλα, αρκετά ξενοδο-
χεία δεν άνοιξαν στο κέντρο της πόλης. Είχαµε 
µια χρονιά η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη, 
από την άποψη ότι οι ρυθµοί της πόλης ήταν τε-
λείως διαφορετικοί από την προηγούµενη χρο-
νιά και η ψυχολογία του κόσµου στα Τάρταρα…

Αναφορικά µε τον χώρο που δόθηκε για τα 
τραπεζοκαθίσµατα, τηρήθηκαν όλα τα µέ-
τρα;
Όσον αναφορά τα καταστήµατα υγειονοµι-

κού ενδιαφέροντος, πάρθηκαν συγκεκριµένα 
µέτρα και ο δήµος από την πλευρά του έκανε αυ-
τό που µπορούσε προκειµένου να ελαφρύνει το 
βάρος που υπέστησαν οι επιχειρηµατίες. Κατ’ 
αρχάς, απαλλάξαµε όλα τα καταστήµατα από τα 
τέλη καθαριότητας και φωτισµού. Όλα τα κατα-
στήµατα και οι επαγγελµατίες οι ΚΑ∆ των οποί-
ων ήταν σε αναστολή µπορούσαν να υποβάλουν 
αίτηση για να εκπέσουν όλων αυτών των τελών, 
όλο αυτό το χρονικό διάστηµα. Ένα δεύτερο µέ-
τρο που λάβαµε ήταν να απαλλάξουµε τους κα-
ταστηµατάρχες από τα τέλη κατάληψης κοινό-
χρηστου χώρου για το χρονικό διάστηµα 72 ηµε-
ρών που παρέµειναν κλειστά. Επίσης, δόθηκε η 
δυνατότητα να µειωθούν τα τέλη όσων µείωσαν 
τα τραπεζοκαθίσµατα κατά 50%, και ταυτόχρο-
να σε όσους είχαν επιπλέον χώρο και µπορού-
σαν να τον χρησιµοποιήσουν δώσαµε επέκταση 
ατελώς. Πέρα από αυτά, καταργήσαµε την ελεγ-
χόµενη στάθµευση.

Σχετικά µε τις θέσεις στάθµευσης, αναµέ-
νονται µελλοντικά να οριστούν περισσότε-
ρες;
Ήδη σε αρκετά σηµεία της πόλης στους χώ-

ρους όπου είχαµε ελεγχόµενη στάθµευση, ορι-

σµένες από αυτές είναι θέσεις αναπήρων. Έτσι, 
διευκολύνουµε τους ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη µετακίνησης µέσα στην πόλη. Υπάρχει 
φροντίδα γι’ αυτή την κατηγορία, ώστε να µπο-
ρούν να εξυπηρετούνται καλύτερα, έχοντας µά-
λιστα τοποθετήσει και ράµπες ΑµεΑ. Αυτό το µέ-
τρο σιγά-σιγά επεκτείνεται και στις γειτονιές της 
πόλης. Ταυτόχρονα, οριοθετήσαµε 1.800 νέες 
θέσεις για µηχανές. Οι θέσεις αυτές δεν φτά-
νουν,  ο σκοπός είναι να δηµιουργήσουµε 5.000 
θέσεις στάθµευσης δικύκλων στην Αθήνα και 
 ήδη ψάχνουµε για να βρούµε αυτές τις νέες θέ-
σεις. Όσον αφορά τους χώρους ελεγχόµενης 
στάθµευσης, έχουν γίνει δύο φάσεις και τώρα 
είµαστε στην τρίτη, η οποία θα περάσει στο ∆η-
µοτικό Συµβούλιο και αφορά περιοχές στα Πε-
τράλωνα και στο Κουκάκι, ώστε να αποδώσου-
µε θέσεις σε µόνιµους κάτοικους, για να διευκο-
λύνουµε τη στάθµευση µέσα στην πόλη, κι αυτό 
αναµένεται να υλοποιηθεί το προσεχές διάστη-
µα. 

Αναφορικά µε τον Μεγάλο Περίπατο, αν 
και στην αρχή σηµειώθηκαν πολλές αντι-
δράσεις, πλέον τώρα όλα κυλάνε πιο οµα-
λά.

∆εν έχει ολοκληρωθεί ακόµα ο σχεδιασµός 
του Μεγάλου Περιπάτου, βρίσκεται ακόµα στην 
πρώτη φάση του. Κυρίως οι παρεµβάσεις έγι-
ναν στην Πανεπιστηµίου και στο Σύνταγµα και 
από το Μοναστηράκι µέχρι το Θησείο. Είµαστε 
σε µια φάση που βλέπουµε πώς λειτουργεί η 
πόλη. Παίρνουµε µηνύµατα από πολίτες και 
από συγκοινωνιολόγους και βλέπουµε τη δυ-
σλειτουργία που πιθανόν παρατηρείται σε κά-
ποιες περιοχές, και είµαστε, όπως έχει δηλώ-
σει ο δήµαρχος, σε µια φάση που πειραµατικά 
το δουλεύουµε, ώστε στο τέλος να καταλήξου-
µε στο τι, τελικά, θα γίνει. Η λειτουργία της πό-
λης αυτή τη στιγµή είναι οµαλή. ∆εν αντιµετω-
πίζουµε πρόβληµα ιδιαίτερης κίνησης, δηλαδή 
τα αυτοκίνητα κινούνται οµαλά. Αυτό οφείλεται 
στο ότι µειώσαµε κατά µία λωρίδα την Πανεπι-
στηµίου. ∆ιερευνούµε πώς θα είναι ο Περίπα-
τος όταν πλέον θα εφαρµοστεί στην πράξη. Αυ-
τό που βλέπουµε σήµερα στον Περίπατο δεν εί-
ναι το τελικό. 

Έρχεται ένας χειµώνας δύσκολος, καθώς 
από τη µία έχουµε τα συνεχώς αυξανόµε-
να κρούσµατα και από την άλλη τον αντικα-
πνιστικό νόµο στα καταστήµατα υγειονοµι-
κού ενδιαφέροντος. Πώς πιστεύετε ότι θα 
κυλήσει η κατάσταση;
Για το κάπνισµα δεν τίθεται θέµα συζήτη-

σης. Ο νόµος πρέπει να εφαρµοστεί, στην 
πρώτη φάση µάλιστα είχαµε πολύ καλά απο-
τελέσµατα. Το θεωρώ αδιανόητο µέσα σε κα-
ταστήµατα, και ειδικά τώρα που είναι επιβαρυ-
µένη η κατάσταση µε τον κορονοϊό, να καπνί-
ζουν. Το ότι τα καταστήµατα θα περάσουν µια 
δύσκολη κατάσταση όσο διαρκεί η υγειονοµι-
κή κρίση είναι προφανές, όπως και όλα τα 
επαγγέλµατα.

  ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ 
 ΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛ Ν

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ: 

‘  
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«Η γραµµή του πε-
ριφερειάρχη Γιώρ-
γου Πατούλη είναι 
πως πρέπει να επι-
βληθεί η νοµιµό-
τητα στο εµπόριο 
και να καταλάβουν 
άπαντες ότι µε την 
υγεία και την 
ασφάλεια των κα-
τοίκων δεν θα παί-
ξει κανείς» ξεκα-
θαρίζει ο αντιπερι-
φερειάρχης Κε-
ντρικού Τοµέα 
Αθηνών Γιώργος 
∆ηµόπουλος

Τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετώπισε η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής καθώς και 
τις λύσεις που δόθηκαν αναφέρει στη συνέντευξή του στην «kedenews» ο 
αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα Αθηνών Γιώργος ∆ηµόπουλος. Ο ίδιος µιλάει για 
την έµφαση που δόθηκε, µε εντολή του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, στα έργα 
υποδοµής και ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επιπλέον, υπογραµµίζει το ξεµπλοκάρισµα 
µεγάλων έργων όπως το γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται ώστε το 
Πεδίον του Άρεως να κερδίσει ξανά την παλιά του αίγλη.

Ποια είναι τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζετε από τη στιγµή που 
αναλάβατε καθήκοντα αντιπεριφερειάρ-
χη;
Η αλήθεια είναι ότι στην Περιφέρεια Αττικής 

βρεθήκαµε αντιµέτωποι, από την πρώτη µέρα 
που αναλάβαµε, µε πολύ δύσκολες προκλή-
σεις και χρονίζοντα σοβαρά προβλήµατα, τα 
οποία επιζητούσαν άµεσες και ριζικές λύσεις. 
Όµως, το ολοκληρωµένο πρόγραµµα του περι-
φερειάρχη Γιώργου Πατούλη για την αισθητική 
και λειτουργική αναβάθµιση της Αθήνας ήρθε 
να δώσει λύσεις. Ήρθε να αντιµετωπίσει προ-
βλήµατα που έχουν να κάνουν κυρίως µε την 
ασφάλεια και την ποιότητα της ζωής των κατοί-
κων του κέντρου της Αθήνας, τη λειτουργία των 
καταστηµάτων, την εικόνα της συνολικής εγκα-
τάλειψης που εντοπίσαµε, κυρίως στον ∆ήµο 
της Αθήνας, τον κοινωνικό µαρασµό και την 
υπέρµετρη συγκέντρωση των αλλοδαπών, που 
έφερε αύξηση της εγκληµατικότητας. 

Είσαστε έναν χρόνο διοίκηση. Μπορείτε 
να µας αναφέρετε τα τρία µεγαλύτερα έρ-
γα που έχετε κάνει ή έχετε δροµολογήσει 
για την επίλυση χρόνιων προβληµάτων 
του τοµέα σας;
Έχοντας στόχο την ανάκτηση της χαµένης 

λάµψης της πρωτεύουσας και την ανάδειξη της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, κάνοντας την 
Αθήνα τουριστικό προορισµό, ξεκινήσαµε ήδη 
µια σειρά έργων υποδοµής. Η βελτίωση του κε-
ντρικού οδικού δικτύου όπως της Βασιλίσσης 
Σοφίας, της Πατησίων, της Σόλωνος, της Συγ-
γρού και πολλών ακόµη βασικών αρτηριών, εί-
ναι πλέον πράξη. Κι όχι µόνο στην Αθήνα, αλλά 
και στους γύρω δήµους. Παράλληλα, επειδή η 
ζωή µας χρειάζεται και αναψυχή, δώσαµε ιδιαί-
τερη σηµασία και στην αποκατάσταση κοινό-
χρηστων αθλητικών χώρων, όπως τα 35 γήπε-
δα µπάσκετ και βόλεϊ του ∆ήµου Αθηναίων, που 
παρουσίαζαν εικόνα απόλυτης εγκατάλειψης. 
Μιλάµε για εγκαταλελειµµένες εγκαταστάσεις 
που αποκαθίστανται µε γρήγορους ρυθµούς, 
ώστε αυτοί οι χώροι να αποδοθούν στους νέ-
ους της Αθήνας ασφαλείς, καθαροί και όµορ-
φοι, δίνοντας ζωή στις γειτονιές. 

Τα αθλητικά έργα αποτελούν µια σηµαντική 
µας προτεραιότητα στον Κεντρικό Τοµέα Αθη-
νών. Αναφέρω χαρακτηριστικά το γήπεδο της 
ΑΕΚ µε τον περιβάλλοντα χώρο του στη Νέα 
Φιλαδέλφεια ως ένα εµβληµατικό έργο, καθώς 
και το γήπεδο «Μιχάλης Κρητικόπουλος» στην 
Καισαριανή.

Για να ξαναζωντανέψουµε το κέντρο της 
Αθήνας, χρειάζεται µια σειρά δράσεων που να 
εκπέµπουν ασφάλεια σε κατοίκους, επαγγελµα-
τίες, αλλά και επισκέπτες. Έτσι, από την πρώτη 

στιγµή εντείναµε τους ελέγχους -αγορανοµι-
κούς και υγειονοµικούς- στην αγορά, «πιάνο-
ντας λαβράκια». Βεβαιώθηκαν πολύ σοβαρές 
παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιµα εκατο-
ντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ πολλές ήταν οι πε-
ριπτώσεις που εστάλησαν και στην Εισαγγελία 
Αθηνών. Άλλωστε, η γραµµή του περιφερειάρ-
χη Γιώργου Πατούλη, αλλά και πεποίθηση όλων, 
ήταν πως επιτέλους έπρεπε να επιβληθεί η νοµι-
µότητα στο εµπόριο και να καταλάβουν άπαντες 
ότι µε την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων 
δεν θα παίξει κανείς. Και, για να τονώσουµε το 
τουριστικό προφίλ της Αττικής, ικανοποιήσαµε 
ένα χρονίζον και δίκαιο αίτηµα του Εµπορικού 
Συλλόγου Αθηνών, να παραµένουν ανοικτά τα 
καταστήµατα στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι, 
αλλά και στο ευρύτερο ιστορικό κέντρο, τις Κυ-
ριακές κατά το χειµερινό εξάµηνο.

Πόσο πολύ έχει επηρεάσει η πανδηµία του 
κορονοϊού τη λειτουργία της περιφέρειας 
και ποια είναι τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζετε;
Η πανδηµία ήταν για την Περιφέρεια Αττι-

κής ίσως η µεγαλύτερη πρόκληση απ’ όλες. 
Υπό τη στρατηγική καθοδήγηση του περιφε-
ρειάρχη, ο οποίος ως πρόεδρος του ΙΣΑ ήξερε 
ακριβώς πώς πρέπει να λειτουργήσει η περιφέ-
ρεια, υλοποιήθηκε ένα πλήθος δράσεων όπως 
η λήψη προληπτικών µέτρων σε Μονάδες Φρο-
ντίδας Ηλικιωµένων και κοινωνικές δοµές µε τη 

   ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗ ΟΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
Α ΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕ Σ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:

διενέργεια πάνω από 4.000 στοχευµένων αλλά 
και δειγµατοληπτικών ελέγχων. Ενισχύσαµε τα 
νοσοκοµεία της Αττικής µας µε ιατρικό εξοπλι-
σµό αξίας 30 εκατοµµυρίων ευρώ µέσω ΠΕΠ 
και διαθέσαµε αναπνευστήρες και κρεβάτια σε 
ΜΕΘ και ΜΑΦ αξίας 740 χιλ. ευρώ. Συγκεντρώ-
θηκαν 40.000 φιάλες αίµατος σε συνέργεια µε 
εθελοντικές οργανώσεις και τους δήµους, οι 
οποίοι συνέβαλαν στη θωράκιση του ΕΣΥ, ενώ 
η λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής 1110 
έχει ήδη παράσχει ιατρικές συµβουλές και ψυ-
χολογική υποστήριξη σε περισσότερα από 
95.000 περιστατικά. Επίσης, βασικός πυλώνας 
του σχεδιασµού µας ήταν και η άµεση υποστή-
ριξη των δήµων, τόσο στην παροχή υγειονοµι-
κού υλικού (µάσκες και αντισηπτικά) όσο και 
στη λειτουργία τους σε συνεργασία µε τις αρ-
µόδιες διευθύνσεις της περιφέρειας, όπως το 
Υγειονοµικό, που διενέργησε µεγάλο αριθµό 
απολυµάνσεων.

Τελικά, τι θα γίνει µε το Πεδίον του Άρεως; 
Θα παραµείνει στην περιφέρεια ή θα το δώ-
σετε στον ∆ήµο Αθηναίων, που το ζητάει;
Το Πεδίον του Άρεως εδώ και χρόνια είχε 

παραδοθεί στην ανοµία και στην παραβατικό-
τητα, προκαλώντας σηµαντικά προβλήµατα 
στις γύρω γειτονιές. Στόχος µας είναι το πάρκο 
των παιδικών µας χρόνων να ξαναγίνει µια 
υπερτοπική όαση αθλητισµού και πολιτισµού. 
Για να ξαναδώσουµε ζωή στο πάρκο, µε τη βο-
ήθεια της Αστυνοµίας αλλά και της ιδιωτικής 
φύλαξης, αποµακρύνουµε τα παραβατικά στοι-
χεία, ενισχύσαµε τον ηλεκτροφωτισµό, δηµι-
ουργώντας ένα αίσθηµα ασφάλειας, ανοίγο-
ντας έτσι τις πόρτες για όλους. Ταυτόχρονα, 
δροµολογούµε µια σειρά έργων που αναβαθ-
µίζουν αισθητικά το πάρκο, όπως η συντήρηση 
του πρασίνου και η επισκευή του µεγάλου σι-
ντριβανιού. Μάλιστα, ήδη επισκευάστηκε και 
δόθηκε σε χρήση η παιδική χαρά, ενώ επανα-
λειτούργησε και το ιστορικό αναψυκτήριο «Γαρ-
δένια». Όλα αυτά οδήγησαν στη διενέργεια 
ποικίλων πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, εκπαι-
δευτικών και αθλητικών δράσεων. Σας υπενθυ-
µίζω πως τα περασµένα Χριστούγεννα λειτουρ-
γήσαµε το χριστουγεννιάτικο χωριό µε πλήθος 
θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών µε πά-
νω από 100.000 επισκέπτες. ∆εν απασχολεί, 
λοιπόν, τον πολίτη σήµερα σε ποιον φορέα ανή-
κει το πάρκο, αλλά πώς αυτό λειτουργεί. Κι αυ-
τό που κάνει πράξη η διοίκηση του Γ. Πατούλη 
είναι να µετατρέψει το Πεδίον του Άρεως σε 
µητροπολιτικό κόσµηµα της Αττικής.

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ
στον ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ
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Πρόταση «Λαϊκής 
Συσπείρωσης»: 
Στήριξη των 
υπηρεσιών της 
καθηµερινότητας, 
µόνιµο 
προσωπικό, 
διεκδίκηση πόρων 
από το κράτος, 
ταξική 
διαφοροποίηση 
της δηµοτικής 
φορολογίας, 
διεκδίκηση - 
διαµόρφωση κάθε 
ελεύθερου χώρου

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τον ∆ήµο Αθηναίων και µέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, Νίκος 
Σοφιανός, αναλύει στην «kedenews» την επικαιρότητα, τονίζοντας πως η πολιτική της κυβέρνησης εξελίσσεται πάνω στις 
πολιτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων και στα µνηµόνια, φορτώνοντας για ακόµη µία φορά τα βάρη στον ελληνικό λαό. 

∆ύο συµφωνίες της κυβέρνησης έρ-
χονται να οριοθετήσουν την ελληνι-
κή ΑΟΖ στο Ιόνιο και κάτω από την 
Κρήτη µέχρι την Αίγυπτο. Είναι προς 
όφελος της Ελλάδος αυτές οι συµ-
φωνίες; Ποια είναι η άποψή σας;
Καταψηφίσαµε τις συµφωνίες που 

έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση της Ν.∆. 
Όπως και η συµφωνία των Πρεσπών του 
ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αυτές οι συµφωνίες της 
Ν.∆. εντάσσονται σε ευρύτερους σχεδια-
σµούς που έχουν το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. στην 
περιοχή µας. Οι ανταγωνισµοί µε Ρωσία και 
Κίνα, η νατοϊκή συνοχή, οι ανταγωνισµοί 
γύρω απ’ τα πιθανά κοιτάσµατα και τους 
αγωγούς είναι η αιτία αυτών των συµφωνι-
ών. Αυτές οι συµφωνίες είναι µέρος ενός 
εχθρικού για τα λαϊκά συµφέροντα πλαισίου. Στη 
συµφωνία µε την Ιταλία εκχωρούνται κυριαρχικά 
δικαιώµατα στη ζώνη µεταξύ 6 και 12 ν.µ. Η µερική 
συµφωνία κήρυξης ΑΟΖ µε την Αίγυπτο νοµιµοποι-
εί τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, αναγνωρίζοντας 
µειωµένη επήρεια ακόµα και της Κρήτης.

Η πανδηµία του κορονοϊού γέννησε νέες 
ανάγκες και αύξησε τις υπάρχουσες σε επί-
πεδο κρατικού µηχανισµού και κοινωνικών 
παροχών. Εκτιµάτε πως η κυβέρνηση έπρα-
ξε τα δέοντα για να  στηρίξει το Εθνικό Σύ-
στηµα Υγείας;
Η κυβέρνηση όχι µόνο δεν αξιοποίησε την 

υπεύθυνη στάση του λαού µας στο πρώτο κύµα 
της πανδηµίας, αλλά έριξε στον τζόγο του τουρι-
στικού και µεταφορικού κεφαλαίου την υγεία του 
λαού µας. Άνοιξε τον τουρισµό, χωρίς καθολικές 
ανιχνεύσεις, τις οποίες επέβαλε στα µέσα του Αυ-
γούστου. Με 100% πληρότητα στα αεροπλάνα, 
85% στα πλοία, κρατώντας τον συνωστισµό στα 
ΜΜΜ, χωρίς κανένα µέτρο πύκνωσης και ανανέ-
ωσης του στόλου. Όλη αυτή την περίοδο µετέτρε-
ψε το ΕΣΥ σε νοσοκοµεία µιας νόσου. Οι επιπτώ-
σεις είναι γνωστές στους συνανθρώπους µας 
χρόνια πάσχοντες από διάφορα νοσήµατα. Σε 
µόνιµα κενά 30.000 πριν τον Covid, έκανε 6.000 
προσλήψεις συµβασιούχων, ενώ έδωσε τη δυνα-
τότητα στους επιχειρηµατίες της ιδιωτικής υγείας 
να κερδοφορούν αυτή την περίοδο που βουλιά-
ζει το λαϊκό εισόδηµα. ∆ιεκδικούµε κάλυψη των 
χιλιάδων κενών µε µόνιµο προσωπικό και την επί-
ταξη των ιδιωτικών δοµών τώρα που είναι σε εξέ-
λιξη το δεύτερο κύµα της πανδηµίας.

Πολύς λόγος γίνεται, επίσης, για τα µέτρα 
προστασίας στα σχολεία και κυρίως στα δη-
µοτικά.
Η αντιπαράθεση γύρω από τη µάσκα κρύβει 

τις κυβερνητικές ευθύνες στην Παιδεία. Το 
υπουργείο άφησε τρεις µήνες χωρίς να προετοι-
µάσει το απαραίτητο άνοιγµα των σχολείων µε 
όρους υγιεινής και ασφάλειας. Τα σχολεία ανοί-
γουν µε 22.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς από 
τον Ιούνη που έκλεισαν. Ανοίγουν χωρίς την προ-
βλεπόµενη απόσταση που είχαν τον Μάιο, όταν 
άνοιξαν µε διψήφιο αριθµό κρουσµάτων, ενώ τώ-

ρα έχουµε τριψήφιο. Το «15 µαθητές ανά τάξη» 
που ζητάµε αφορά την ασφάλεια του µαθητή και 
του εκπαιδευτικού, αλλά και την καλύτερη εκπαι-
δευτική λειτουργία της τάξης. Έτσι ο εκπαιδευτι-
κός µπορεί να στηρίξει καλύτερα και να εξατοµι-
κεύσει τη βοήθεια στη µετάδοση της γνώσης.

Όλοι οι οικονοµικοί αναλυτές αλλά και οι 
κοινωνιολόγοι προβλέπουν από Οκτώβρη 
µια νέα οικονοµική ύφεση πολύ µεγαλύτε-
ρη εκείνης του 2009-2015. Τι πιστεύετε ότι 
έρχεται σε επίπεδο οικονοµίας;
Είναι σε εξέλιξη µια νέα καπιταλιστική οικονο-

µική κρίση που επίσπευσε η πανδηµία. Η συντα-
γή της κυβέρνησης είναι η ίδια που ακολούθησαν 
και οι προηγούµενες κυβερνήσεις µε τα µνηµό-
νια: Θέλουν να φορτώσουν τα βάρη ξανά στις λα-
ϊκές πλάτες. Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι εν-
δεικτικές: Ανεπαρκέστατα άµεσα µέτρα για το λα-
ϊκό εισόδηµα, που βρίσκεται µπροστά σε έναν 
γολγοθά φορολεηλασίας ως τον ∆εκέµβρη. Ελά-
χιστη στήριξη όσων έχασαν τη δουλειά τους και 
βρίσκονται στην ανεργία. Ταυτόχρονα, εξαγγέλ-
λονται αλλαγές από τις προτάσεις του «σοφού 
Πισσαρίδη», που θα κάνουν ακόµα πιο φθηνή και 
αναλώσιµη την εργασία στον ιδιωτικό τοµέα. Στο 
όνοµα της «σύγχρονης αγοράς εργασίας» θα τε-
λειώσουν ό,τι άφησαν τα µνηµονιακά χρόνια από 
εργασιακά δικαιώµατα (ΣΣΕ, ηµερήσιος εργάσι-
µος χρόνος - ασφάλιση κ.λπ.). Ειδικά µε την επι-
κουρική ασφάλιση, αξιοποιώντας τον νόµου Κα-
τρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ, θα τη δώσουν στις ιδι-
ωτικές ασφαλιστικές τζογάροντας τις λεηλατηµέ-
νες συντάξεις. Το σύνθηµα της διαδήλωσης στη 
∆ΕΘ του ΠΑΜΕ «Πληρώσαµε πολλά, δεν θα πλη-
ρώσουµε ξανά» πρέπει να γίνει ένα κύµα αγωνι-
στικών διεκδικήσεων που θα βάλει φρένο στην 
αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης.

Είστε επικεφαλής στον ∆ήµο Αθηναίων της 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». Πώς βλέ-
πετε την Αθήνα σήµερα; Πώς κρίνετε την πο-
λιτική Μπακογιάννη;
Η πολιτική Μπακογιάννη είναι η πολιτική της 

Ν.∆. στους δήµους: Υποχρηµατοδότηση µέσω 
των ΚΑΠ που βρίσκονται στα επίπεδα της σφαγής 
των µνηµονίων. ∆ιεύρυνση της δηµοτικής φορο-

λογίας κάθε είδους. Υποστελέχωση του δήµου 
και δουλειές µε εργολάβους, Σ∆ΙΤ, ΜΚΟ, ανώνυ-
µες εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες. Αυτά αφορούν 
µια προβληµατική καθηµερινότητα στη λειτουρ-
γία του δήµου. Αυτή δεν κρύβεται από επικοινω-
νιακές-ευκαιριακές παρεµβάσεις. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα η συρρίκνωση των παιδικών σταθ-
µών, οι ελάχιστες παιδικές χαρές, οι σχολικές κτι-
ριακές υποδοµές µε µια «θάλασσα» 
προβληµάτων. Ενώ οι ελεύθεροι χώροι βρίσκο-
νται στην πόλη µε το σταγονόµετρο, ανέστειλαν 
το πρόγραµµα απαλλοτριώσεων και πέταξαν εκα-
τοµµύρια στον «Μεγάλο Περίπατο», δηλαδή την 
κακότεχνη ταλαιπωρία των κατοίκων, για να προ-
ωθήσουν την ιδέα ενός «τουριστικού νησιού» στο 
ιστορικό κέντρο.

Ποια είναι η πρόταση της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης» για τον ∆ήµο Αθηναίων; 
Στα σηµεία όπου εδράζεται η κριτική µας βρί-

σκεται η δική µας διαφορετική πολιτική που πρέ-
πει να ακολουθήσει ο δήµος: Στήριξη των υπηρε-
σιών της καθηµερινότητας, µόνιµο προσωπικό, 
διεκδίκηση πόρων από το κράτος, ταξική διαφο-
ροποίηση της δηµοτικής φορολογίας, διεκδίκη-
ση-διαµόρφωση κάθε ελεύθερου χώρου. Κοινω-
νικές παρεµβάσεις µε άλλες ιεραρχήσεις και 
προτεραιότητες. Για παράδειγµα, πρόγραµµα 15 
εκατ. στον πολιτισµό, µε τα 10 εκατ. να πηγαίνουν 
στην ανώνυµη εταιρεία και µόλις 3 εκατ. στον δη-
µοτικό οργανισµό. Γνωρίζοντας τον πολιτικό συ-
σχετισµό στην κοινωνία που µεταφράζεται και 
στον δήµο, παλεύουµε παρακολουθώντας όλους 
τους τοµείς λειτουργίας του δήµου, ώστε να ανα-
χαιτιστούν πολιτικές και µέτρα που υποβαθµίζουν 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης. ∆ιεκ-
δικούµε συγκεκριµένα µέτρα που στηρίζουν το ει-
σόδηµα, βελτιώνουν την κατάσταση στις υποδο-
µές της πόλης. Θέτουµε δίκαια αιτήµατα σωµατεί-
ων - συλλόγων - επαγγελµατιών, πιέζοντας σε λύ-
σεις που µπορούν να δοθούν. Το κυριότερο, 
αξιοποιούµε τις θέσεις που µας έδωσε ο λαός τη 
Αθήνας στον δήµο για να ανέβει η οργάνωση της 
διεκδίκησης, απέναντι σε µια πολιτική που η δη-
µοτική της εκδοχή, όπως και κεντρική, θέλουν να 
πείσουν ότι είναι µονόδροµος η λαϊκή πλειοψηφία 
να κάνει θυσίες χωρίς αντίκρισµα.

  ΕΛΟΥΝ ΝΑ ΟΡΤ ΣΟΥΝ
ΤΑ ΑΡΗ ΑΝΑ ΣΤΙΣ ΛΑ ΚΕΣ ΠΛΑΤΕΣ

  ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ:

‘  ‘

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ
στη ΜΑΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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«Όνειρό µου η 
ανάπλαση του 
πάρκου 
Ασυρµάτου. 
Θέλουµε τα 70 
στρέµµατα του 
πάρκου να 
αξιοποιηθούν 
ώστε να 
µετατραπούν σε 
χώρο πρασίνου, 
πολιτισµού, 
αθλητισµού, 
αναψυχής και 
περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης» 
επισηµαίνει στην 
«kedenews» η 
δήµαρχος Αγίου 
∆ηµητρίου, Μαρία 
Ανδρούτσου

Το έργο που κάνει στον Άγιο ∆ηµήτριο, αλλά και τις φιλοδοξίες της για τον δήµο της, παρουσιάζει σε συνέντευξή της 
στην «kedenews» η δήµαρχος της πόλης, Μαρία Ανδρούτσου. Η ίδια µιλάει και για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ως 
γυναίκα δήµαρχος, αλλά και για τις προσπάθειες της δηµοτικής αρχής να συνδυάσει την αντιµετώπιση του κορονοϊού µε 
την εύρυθµη λειτουργία του δήµου. 

Είσαστε από τους πρώτους δήµους που 
κάνατε Απολογισµό Βιώσιµης Ανάπτυξης. 
Μπορείτε να µας εξηγήσετε τι σηµαίνει αυ-
τή η δράση για τον πολίτη του Αγίου ∆ηµη-
τρίου; 
Η σύνταξη και δηµοσίευση Απολογισµών Βι-

ώσιµης Ανάπτυξης, που ξεκίνησε το 2016 και συ-
νεχίζεται µέχρι σήµερα µε την ίδια συνέπεια, εί-
ναι ουσιαστικά η υλοποίηση της δέσµευσής µας 
ως διοίκησης για λογοδοσία και διαφάνεια προς 
τους πολίτες και όλα τα ενδιαφερόµενη µέρη 
του δήµου µας σχετικά µε τις επιδόσεις, επιδρά-
σεις και πρωτοβουλίες µας, σε επίπεδο κοινωνι-
κό και περιβαλλοντικό, αλλά και ως προς τη δια-
κυβέρνηση και τη χρηστή διοίκηση. 

Ο Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης µετρά-
ει, συγκρίνει και αξιολογεί την όλη δράση του δή-
µου βάσει των στόχων που τίθενται κάθε φορά 
από τον προηγούµενο. Κι αυτό είναι που κάνει 
τη διαφορά. ∆ιότι η σύνταξη ενός Απολογισµού 
Βιώσιµης Ανάπτυξης δεν είναι µια απλή έκθεση 
πεπραγµένων, που εξάλλου πολλοί δήµοι δηµο-
σιεύουν. Πρόκειται για µια δηµόσια δέσµευση η 
οποία διασφαλίζεται µε την υιοθέτηση των 10 αρ-
χών του Οικουµενικού Συµφώνου των Ηνωµέ-
νων Εθνών, των διεθνών προτύπων αναφοράς 
για τη βιωσιµότητα του GRI (Global Reporting 
Initiative) και την αποδοχή των 17 Στόχων Βιώσι-
µης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). 

Σε µια εποχή που οι συνέπειες της κλιµατι-
κής αλλαγής είναι πια εµφανείς, η οικονοµική 
και υγειονοµική κρίση δοκιµάζει τις αντοχές 
κράτους και πολιτών και η δυσπιστία όλων ως 
προς κάθε µορφή πολιτικής και δηµόσιας διοί-
κησης αντιλαµβάνεστε πως η δηµοσίευση αυ-
τών των στοιχείων είναι µονόδροµος στη στρα-
τηγική µας. 

Ως γυναίκα είστε µειοψηφία στο ανδρο-
κρατούµενο αξίωµα του δηµάρχου. Μπο-
ρείτε να µας πείτε πόσο εύκολο ή δύσκολο 
είναι για µια γυναίκα να εκλεγεί δήµαρχος 
και να λειτουργήσει τον δήµο µε βάση το 
αξίωµά της;
Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ο χώρος της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης είναι ανδροκρατούµενος, ει-
δικά αν σκεφτείτε πως στην Αττική οι γυναίκες 
δήµαρχοι είναι µόνο τρεις! Κατά τη γνώµη µου, 
αυτό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό για το γυναι-
κείο κίνηµα, για όλα αυτά τα χρόνια αγώνων για 
τη θέση της γυναίκας στη δηµόσια σφαίρα της 
πολιτικής και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι 
πραγµατικά πολύ απαιτητικός και η διοίκηση 
µιας πόλης απαιτεί καθηµερινά πολλές ώρες ερ-
γασίας. Κάθε µέρα βλέπουµε αξίες όπως οι ίσες 
ευκαιρίες, η πλήρης ένταξη των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, αλλά και η συµµετοχή τους στα 
κοινά, να επαναδιαπραγµατεύονται, καθώς η 
ανάγκη για εκπλήρωση των πολλαπλών τους ρό-
λων παραµένει ακλόνητη. Φανταστείτε πόσο δύ-
σκολο είναι να προστεθεί σε όλες τις καθηµερι-

νές υποχρεώσεις τους και η ενασχόληση µε τα 
κοινά. Κι αυτός είναι ίσως ο λόγος για τον οποίο 
οι γυναίκες δεν τολµάνε να κατέβουν στον αυ-
τοδιοικητικό εκλογικό στίβο. Ωστόσο, µπορεί να 
είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. 
Προαπαιτούµενο για αυτό είναι το πολύ ισχυρό 
εσωτερικό κίνητρο για διεκδίκηση και συνεχή 
αγώνα για το συµφέρον των πολλών. 

Μπορείτε να µου ιεραρχήσετε τα τρία µε-
γαλύτερα προβλήµατα της πόλης σας; 
Ποια τα σχέδιά σας για αυτά;
Οι λίγοι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι 

πρασίνου είναι ένα από τα µεγαλύτερα θέµατα 
που αντιµετωπίζουµε και αφορούν άµεσα στην 
ποιότητα της καθηµερινότητας των πολιτών. Η 
αναζήτηση των χώρων αυτών και η δηµιουργία 
πνευµόνων πρασίνου µέσα στην πόλη µας απο-
τελεί προτεραιότητά µας και είναι συνεχής, κα-
θώς δεν αφήνουµε καµία ευκαιρία να πάει χα-
µένη, όπως για παράδειγµα τα προγράµµατα του 
Πράσινου Ταµείου. 

Επίσης, µας απασχολούν πολύ τα θέµατα 
της Βιώσιµης Κινητικότητας. Ο Άγιος ∆ηµήτριος 
είναι µια πόλη δύσκολη ρυµοτοµικά, όταν στο 
παρελθόν σε πολλές γειτονιές πρώτα χτίζονταν 
τα σπίτια και µετά φτιάχνονταν οι δρόµοι. Αντι-
λαµβάνεστε, λοιπόν, πως τα µεγάλα πεζοδρόµια 
που επιτρέπουν την άνετη και ασφαλή µετακίνη-
ση των πεζών είναι µεγάλης σηµασίας. Ήδη 
έχουµε ολοκληρώσει κάποια σηµαντικά έργα σε 
«δύσκολες» και απαιτητικές γειτονιές της πόλης. 
Τα έργα αυτά είναι προσανατολισµένα στην κα-
τεύθυνση της βιώσιµης και συµπεριληπτικής κι-
νητικότητας και περιλαµβάνουν διαπλάτυνση πε-
ζοδροµίων µε ταυτόχρονη µείωση του πλάτους 
των οδοστρωµάτων, κάτι που βοηθάει πολύ στη 
µείωση των ταχυτήτων που αναπτύσσονται µέσα 
στην πόλη. 

Η άλλη µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζει 
η πόλη µας είναι η έλλειψη υποδοµών για παιδι-
κούς / βρεφονηπιακούς σταθµούς, αλλά και η 
ανάγκη δηµοτικού κολυµβητηρίου, που αποτε-
λεί εδώ και δεκαετίες ένα συνεχές αίτηµα των 
πολιτών. Βέβαια, γι’ αυτό έχουµε ήδη θέσει τις 
βάσεις και βρισκόµαστε σε πολύ καλό δρόµο. 

Πόσο έχει επηρεάσει η πανδηµία του κορο-

νοϊού την πόλη και τον δήµο σας; Πού έχε-
τε διαπιστώσει τα περισσότερα προβλήµα-
τα;
Η τοπική επιχειρηµατικότητα, το εµπόριο και 

η εστίαση, που αποτελούν τις κύριες οικονοµι-
κές δραστηριότητες της πόλης, έχουν πληγεί ση-
µαντικά λόγω της πανδηµίας, όπως εξάλλου και 
στην υπόλοιπη χώρα. 

Σε επίπεδο δήµου έχει επηρεαστεί σηµαντι-
κά πολύ µεγάλο µέρος της δράσης και της λει-
τουργίας του. Για παράδειγµα, από την έναρξη 
της πανδηµίας έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων 
των δοµών και δράσεων που απευθύνονται στην 
τρίτη ηλικία, όπως τα ΚΑΠΗ, τα θαλάσσια µπά-
νια και όλες οι δραστηριότητες µε τις οποίες 
ασχολούνται στον δήµο, όπως τα εικαστικά και 
η χορωδία. 

Ταυτόχρονα, όµως, ως δήµος έχουµε επι-
βαρυνθεί µε αυξηµένες και ταυτόχρονα ιδιαί-
τερα κοστοβόρες υποχρεώσεις λόγω των ανα-
γκών καθαριότητας και επιπλέον απολυµάνσε-
ων, προµήθειας τεστ για το προσωπικό, πρό-
σληψης προσωπικού καθαριότητας, ειδικών 
προστατευτικών κατασκευών στα γραφεία και 
προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την 
τηλεργασία. 

Βρισκόµαστε στη µέση µιας δίνης που ελπί-
ζουµε να τελειώσει γρήγορα και όσο το δυνατόν 
πιο ανώδυνα. Μέχρι τότε τηρούµε ευλαβικά τα 
µέτρα προστασίας που η επιστηµονική κοινότη-
τα και οι αρµόδιοι φορείς µάς υποδεικνύουν. 

Ποιο είναι το έργο που θέλετε να κάνετε 
στον Άγιο ∆ηµήτριο και να σας χαρακτηρί-
ζει ως προσωπικότητα; Ποια είναι η µεγα-
λύτερη φιλοδοξία σας για την πόλη που δι-
οικείτε; 
Η ανάδειξη του δηµόσιου χώρου και αξιοποί-

ησή του προς όφελος των πολιτών είναι για εµάς 
προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτόν η ανάπλαση 
της περιοχής και του πάρκου του Ασυρµάτου εί-
ναι το έργο που ονειρεύοµαι για την πόλη µου. 
Εξάλλου, αποτελεί αίτηµα των πολιτών εδώ και 
δεκαετίες. Θέλουµε και θα καταφέρουµε τα 70 
στρέµµατα του Ασυρµάτου να αξιοποιηθούν 
ώστε να µετατραπούν σε χώρο πρασίνου, πολι-
τισµού, αθλητισµού, αναψυχής και περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης. 

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΙ Ο

  ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ:

‘ ‘
ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η

∆ΗΜΑΡΧΟΥ

στον ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
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«Η σηµερινή 
διοίκηση έβαλε 
πρωτίστως τη 
σφραγίδα της στην 
προάσπιση του 
δηµοσίου 
συµφέροντος, 
στην απόκτηση και 
στη δηµιουργία 
δηµόσιων χώρων, 
στην κατασκευή 
σηµαντικών 
υποδοµών, στην 
αλλαγή του 
µοντέλου 
διαχείρισης των 
απορριµµάτων» 
αναφέρει στην 
«kedenews» ο 
δήµαρχος 
Χαλανδρίου Σίµος 
Ρούσσος

  ΣΙΜΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ: 

   ΑΛΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ    ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜ    ΕΡΟΝΤΟΣ
‘

Ένας δήµος-πρότυπο. Ένα δήµος που άλλαξε το Χαλάνδρι και που απέδωσε κοινωνικό 
πρόσωπο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για όλα όσα έχει πράξει η δηµοτική αρχή 
Χαλανδρίου, για τα προβλήµατα που παρέλαβε, αλλά και για τις µεγάλες προκλήσεις του 
µέλλοντος, µίλησε αποκλειστικά στην «kedenews» ο δήµαρχος Σίµος Ρούσσος. 

Αγαπητέ κύριε δήµαρχε, ο ∆ήµος 
Χαλανδρίου θεωρείται ένας από 
τους δήµους που ξεχωρίζουν για 
το έργο που παράγει η δηµοτική 
αρχή. Ποια ήταν τα µεγάλα ζητή-
µατα που είχατε να αντιµετωπίσε-
τε όταν αναλάβατε;
Όταν αναλάβαµε το 2014, βρεθή-

καµε αντιµέτωποι µε µια σειρά από ζη-
τήµατα µιας επί µακρόν ανοχύρωτης 
πόλης, σε επίπεδο υποδοµών, σε επί-
πεδο δηµόσιων χώρων, σε επίπεδο 
προστασίας δηµοσίου συµφέροντος, 
σε επίπεδο διαχείρισης απορριµµάτων. 
Θα περιοριστώ στα πιο σηµαντικά εξ 
αυτών, για να µην κάνω κατάχρηση της 
φιλοξενίας σας. 

Αποκαρδιωτική ήταν η εικόνα των σχολείων 
της πόλης. Αναµενόµενο αν αναλογιστούµε ότι 
οι σχολικές επιτροπές έλαβαν το 2013 το ποσό 
των 0 ευρώ! 

Τα τρία αθλητικά κέντρα του δήµου ήταν 
σφραγισµένα, λόγω της απουσίας αδειοδότη-
σης. Μια πισίνα, µάλιστα, ήταν σφραγισµένη από 
το 2011. Ίδια η εικόνα εγκατάλειψης των παιδι-
κών χαρών που λειτουργούσαν χωρίς άδεια.

Μια πόλη χωρίς υποδοµές αντιπληµµυρικών 
έργων, χωρίς πολιτιστικό κέντρο, χωρίς δηµαρ-
χείο -οι υπηρεσίες στεγάζονται σε χώρους που 
µισθώνονται- και χωρίς νόµιµο χώρο στέγασης 
της υπηρεσίας Καθαριότητας.

Εκείνο το πρώτο διάστηµα διαχειριστήκατε 
και την επιχείρηση κατεδάφισης παραγκών 
στον καταυλισµό των Ροµά…
Πράγµατι, ήρθαµε αντιµέτωποι µε µια έκρυθ-

µη κατάσταση στον καταυλισµό του Νοµισµατο-
κοπείου, όπου λάµβανε χώρα επιχείρηση κατε-
δάφισης κάποιων παραπηγµάτων, χωρίς όµως 
βιώσιµη εναλλακτική λύση µεταστέγασης, κίνη-
ση που απείλησε να «βάλει φωτιά» στον δήµο. 
Σήµερα, παρά την απουσία κρατικής βοήθειας, 
µε δαπάνες του δήµου υλοποιείται πρόγραµµα 
εθελοντικής µεταστέγασης, χάρη στο οποίο πά-
νω από 100 άνθρωποι έχουν µετακινηθεί σε κα-
τοικίες, ενώ έχει καταργηθεί πλήρως ο µικρός 
καταυλισµός του Πατήµατος.

Βρεθήκαµε ξαφνικά όλοι µας µπροστά σε 
µια νέα συνθήκη. Ο Covid-19 δηµιούργησε 
νέες ανάγκες και νέα δεδοµένα για όλους 
µας. Πώς αντιµετώπισε ο ∆ήµος Χαλανδρί-
ου την έκτακτη αυτή κατάσταση; 

Το ισχυρό δίκτυο αλληλεγγύης 
του ∆ήµου Χαλανδρίου δοκιµάστη-
κε µε επιτυχία στις ακραίες συνθή-
κες της υγειονοµικής κρίσης. Με 
βασικό σύνθηµα το «Μένουµε σπί-
τι - Μένουµε άνθρωποι» και µε στό-
χο κανένας/καµία να µη µείνει µό-
νος/η απέναντι στην πανδηµία, 
καθ’ όλη τη διάρκεια των έκτακτων 
συνθηκών ο ∆ήµος Χαλανδρίου 
έδωσε τη µάχη σε δύο µέτωπα: στη 
στήριξη των ασθενέστερων και 
στην απρόσκοπτη λειτουργία της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας. Στο µέ-
τωπο της Καθαριότητας, οι εργαζό-
µενοι στον δήµο πέτυχαν, ξεπερνώ-

ντας εαυτούς, να διατηρήσουν την πόλη καθα-
ρή. Να σηµειώσω όµως ότι η προσπάθειά µας, 
από την άλλη, να δηµιουργήσουµε ένα δίχτυ 
ασφαλείας για τους ασθενέστερους δυσχε-
ράνθηκε σηµαντικά από το ότι, µε απόφαση της 
προηγούµενης διοίκησης, είχε καταργηθεί το 
2011 το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι θέ-
σεις των εργαζοµένων που υπάγονταν σ’ αυτό 
χάθηκαν, µε συνέπεια να µην µπορέσει ο δή-
µος να συµµετάσχει στη σχετική προκήρυξη 
για πρόσληψη προσωπικού. Το γεγονός µάς 

ανάγκασε, µε σηµαντική βέ-
βαια επιβάρυνση του δή-

µου, να «τρέξουµε» µε 
ίδιους πόρους ένα 
πρόγραµµα βοήθειας 
στο σπίτι.

Κ α τ α φ έ ρ α µ ε , 
όµως, να παράσχουµε 

πολύτιµη βοήθεια σε δε-
κάδες συµπολίτες µας 

που στερούνταν υποστηρι-
κτικού περιβάλλοντος. 

Από τα φάρµα-
κα, τις πολυ-

ήµερες θε-
ρ α π ε ί ε ς 

και τα αναγκαία ψώνια έως τη διανοµή γευµά-
των σε περισσότερους από 100 συµπολίτες 
µας, τα οποία προετοιµάζονταν στις κουζίνες 
των παιδικών µας σταθµών. Εγκαίρως ενεργο-
ποιήσαµε τηλεφωνικές γραµµές έκτακτης ανά-
γκης και το Κέντρο Βοήθειας µε τον τετραψή-
φιο αριθµό κλήσης (1526). Παράλληλα, συνε-
χίστηκαν απρόσκοπτα οι δράσεις όλων των κοι-
νωνικών δοµών του δήµου (Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο κ.λπ.), 
ενώ διαχειριστήκαµε αποτελεσµατικά το κρίσι-
µο θέµα του καταυλισµού των Ροµά, όπου όλο 
το διάστηµα της πανδηµίας κάναµε συνεχείς 
καθαρισµούς στην έκταση των 30 στρ., διανο-
µή υγειονοµικού υλικού και τροφίµων.

Είδαµε τη δηµοτική αρχή της πόλης να 
αντιδρά άµεσα στη χορήγηση µασκών στα 
παιδιά που ξεκινούν τη σχολική χρονιά. 
Πολλοί λένε µάλιστα πως η κυβέρνηση, για 
να αποφύγει τον αρνητικό σχολιασµό, γε-
νίκευσε το παράδειγµα του Ρούσσου. 
Εσείς τι λέτε;
Καµία σηµασία δεν έχει για τον πολίτη -πι-

στέψτε µε- ποιος το ανακοίνωσε πρώτος και 
ποιος δεύτερος. Κρινόµαστε από το αποτέλε-
σµα. Βλέποντας ότι η Πολιτεία δεν έπαιρνε τα εν-
δεδειγµένα µέτρα (µικρότερος αριθµός µαθη-
τών ανά τάξη, τεστ Covid-19 για µαθητές και εκ-
παιδευτικούς), προκρίναµε ότι θα έπρεπε να κά-
νουµε αυτό που ήταν στο χέρι µας, γιατί τα άλλα 
δεν είναι, να προσφέρουµε στους µαθητές και 
στους εκπαιδευτικούς του Χαλανδρίου το ελάχι-
στο µέτρο προστασίας. Το κάναµε παράλληλα 
µε ό,τι άλλο ήταν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
µας. Τη ∆ευτέρα 14 Σεπτεµβρίου τα σχολεία του 
∆ήµου Χαλανδρίου είχαν µάσκες. Αυτό ήταν το 
ζητούµενο. ∆εν αρκεί µόνο αυτό. Έχουµε ήδη 
ζητήσει από την Πολιτεία, και µε σχετικό ψήφι-
σµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να προχωρήσει 
σε µέτρα ουσίας, µικρότερο αριθµό µαθητών 
ανά τάξη, προσλήψεις διδακτικού προσωπικού, 
αύξηση του µόνιµου προσωπικού καθαριότητας, 
διενέργεια τεστ σε µαθητές και εκπαιδευτικούς 
για έλεγχο Covid-19. 

Σε ποιες πρωτοβουλίες για την πόλη και σε 
ποια έργα µπορούµε να πούµε ότι ο δήµαρ-
χος Σίµος Ρούσσος έχει βάλει τη σφραγί-
δα του; 
Η σηµερινή διοίκηση έβαλε πρωτίστως τη 

σφραγίδα της στην προάσπιση του δηµοσίου 
συµφέροντος, στην απόκτηση και στη δηµιουρ-
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στη ΜΑΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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για πρόσληψη προσωπικού. Το γεγονός µάς 
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‘

µάτων, στο σχέδιο πόλης, και διεκδικούµε 
από την περιφέρεια την άµεση υπογραφή της 
και το τέλος της 50ετούς οµηρίας των ιδιοκτη-
τών.
  Ολοκληρώσαµε την αναθεώρηση του Γενι-
κού Πολεοδοµικού που εκκρεµούσε από το 
2005 και αναµένουµε πλέον τις τελικές ενέρ-
γειες της Πολιτείας, κάτι που θα ανοίξει τον 
δρόµο για την τακτοποίηση της περιοχής πέ-
ριξ του κοιµητηρίου.
  Υλοποιήσαµε το πανευρωπαϊκά αναγνωρι-
σµένο πρόγραµµα Waste4think, που στην 
ουσία αποδεικνύει αυτό που υποστηρίζουµε 
από την αρχή της θητείας µας, ότι τα βιοαπό-
βλητα είναι πλούτος και πόρος που µπορεί να 
αξιοποιηθεί πολλαπλά, αντί να καταλήγει 
στην υγειονοµική ταφή, όπως γίνεται στη χώ-
ρα µας. Με τη χρηµατοδότηση του προγράµ-
µατος και σε συνεργασία µε το ΕΜΠ, ο ∆ή-
µος Χαλανδρίου αξιοποίησε µε επιτυχία τα βι-
οαπόβλητα µιας ολόκληρης γειτονιάς του Χα-
λανδρίου παράγοντας βιοαέριο για την 
κίνηση ενός απορριµµατοφόρου µας, κο-
µπόστ, αλλά και καύσιµο για τη βαριά βιοµη-
χανία.
  Βάλαµε τη µουσική και το θέατρο στα σχο-
λεία. Στηρίξαµε όλα τα σωµατεία της πόλης.

Κοινωνικές υπηρεσίες και πολιτισµός, δύο 
τοµείς στους οποίους έχει παράδοση ο δή-
µος. Τι θα δούµε µέχρι το τέλος της χρο-
νιάς; 
Όλες οι κοινωνικές δοµές του δήµου, από το 

Παντοπωλείο και το Φαρµακείο έως το Γραφείο 
Ενδυνάµωσης Ανέργων και το Συµβουλευτικό 
Κέντρο Γυναικών, θα συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους σε όλες/όλους όσοι το 
έχουν ανάγκη. Και να µην ξεχνάµε το πρόγραµ-
µα προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων που 
διαθέτει ο δήµος, το οποίο συνέχισε να λειτουρ-
γεί απρόσκοπτα και µέσα στην πανδηµία. Σε ό,τι 
αφορά τον Πολιτισµό, αν το επιτρέψουν οι συν-
θήκες που πιθανόν θα διαµορφώσει ένα δεύτε-
ρο κύµα της πανδηµίας, θα λειτουργήσουν όλα 
τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του δήµου (φωτο-
γραφίας, κινηµατογράφου, θεάτρου, κεραµικής 
κ.λπ.). Η µεγαλύτερη πρόκληση του επόµενου 
διαστήµατος, βέβαια, είναι η επιτυχής υλοποίη-
ση του ευρωπαϊκού προγράµµατος UIA, για την 
ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

Για ακόµη µία φορά το Χαλάνδρι γίνεται η µο-
ναδική πόλη σε όλη την Ελλάδα που επιλέγεται 
για ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα τόσο µεγάλης 
εµβέλειας. Η πρόταση που καταθέσαµε µαζί µε 
επτά (7) εταίρους -µεταξύ των οποίων η ΕΥ∆ΑΠ, 
το Πάντειο Πανεπιστήµιο και η Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Ανατολικής Αττικής- αφορά έργο ύψους 
3 εκατ. ευρώ. Θα χρησιµοποιήσουµε ως πρε-
σβευτή το νερό ενός αρχαίου έργου για να ανα-
δείξουµε, πέρα από το ίδιο το µνηµείο, και ένα 
κοµµάτι της ιστορίας της πόλης που βρίσκεται 
θαµµένη µαζί µε το υδραγωγείο. Και ας µην ξε-
χνάµε ότι το Αδριάνειο Υδραγωγείο είναι ένα 
υπερτοπικό σηµείο αναφοράς. Στο παρελθόν 
συγκέντρωνε τα νερά της Πάρνηθας και της Πε-
ντέλης για να υδροδοτήσει τη ρωµαϊκή συνοικία 
που ήταν στην Αθήνα, κοντά στους στύλους του 
Ολυµπίου ∆ιός, καταλήγοντας στην Πλατεία ∆ε-
ξαµενής στο Κολωνάκι. Είναι µεγάλη η ικανοποί-
ηση που επιλεγήκαµε για το πρόγραµµα και µε-
γάλη πρόκληση να ανταποκριθούµε µε επιτυχία 
στην υλοποίησή του. 

«Η µεγαλύτερη 
πρόκληση του 
επόµενου 
διαστήµατος 
είναι η επιτυχής 
υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού 
προγράµµατος 
UIA, για την 
ανάδειξη του 
Αδριάνειου 
Υδραγωγείου. 
Για ακόµη µια 
φορά το 
Χαλάνδρι γίνεται 
η µοναδική πόλη 
σε όλη την 
Ελλάδα που 
επιλέγεται για 
ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα τόσο 
µεγάλης 
εµβέλειας»

γία δηµόσιων χώρων, στην κατασκευή σηµαντι-
κών υποδοµών, στην αλλαγή του µοντέλου δια-
χείρισης των απορριµµάτων:

  Ο αγώνας µας για να µη µεταβιβαστούν στο 
Υπερταµείο τα 37 ακίνητα του δήµου (κοινό-
χρηστοι χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές, πε-
ζόδροµοι, νησίδες, έξοδοι του µετρό κ.λπ.) δι-
καιώθηκε µετά την προσφυγή µας στο ΣτΕ, 
όχι µόνο για το Χαλάνδρι, αλλά για όλους 
τους δήµους της επικράτειας.
  ∆ιεκδικήσαµε και κερδίσαµε την παραχώρη-
ση από την Πολιτεία των 30 στρεµµάτων στο 
Νοµισµατοκοπείο για πράσινο και αθλητισµό, 
αγοράσαµε δύο ακίνητα, 6.400 τ.µ. και 7.700 
τ.µ. αντίστοιχα, για τη µετεγκατάσταση των 
υπηρεσιών Καθαριότητας και τη δηµιουργία 
πράσινου σηµείου, το ακίνητο ΧΕΥ8 έκτασης 
4 στρεµµάτων για τη δηµιουργία χώρου 
Αθλητισµού και το κτίριο Νόµπελ που θα µε-
τατραπεί σε πολυχώρο πολιτισµού. 
  Ενώσαµε δυνάµεις µε τους όµορους δήµους 
ενάντια στη µετεγκατάσταση του καζίνο της 
Πάρνηθας στο κτήµα ∆ηλαβέρη. 
  Θωρακίσαµε τον δηµόσιο χαρακτήρα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας µε την πρόσληψη 
127 εργαζοµένων και αξιοποιήσαµε κάθε δυ-
νατότητα πρόσληψης προσωπικού σε κρίσι-
µες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως οι παιδικοί 
σταθµοί.
  Σταθήκαµε δίπλα στον πολίτη µε µείωση δη-
µοτικών τελών που έφτασε το 20%, µε πλήρη 
απαλλαγή από τα τροφεία των παιδικών σταθ-
µών για εισοδήµατα έως 25.000 ευρώ. 
  Με τις συµµετοχικές διαδικασίες εκπόνησης 
µελετών και έργων (όπως στον Συνοικισµό 
και στο Κάτω Χαλάνδρι) προσπαθούµε να φέ-
ρουµε τον πολίτη στο κέντρο λήψης των απο-
φάσεων που τον αφορούν.
  Ολοκληρώσαµε µια σειρά από έργα υποδο-
µών που εκκρεµούσαν επί δεκαετίες. Το µεγά-
λο έργο κτιριακών παρεµβάσεων στα σχολεία 
του δήµου, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από 
ίδιους πόρους, έχει αλλάξει την όψη των σχο-
λικών συγκροτηµάτων που είχαν αφεθεί στην 
τύχη τους. Μόνο τους τελευταίους 16 µήνες 
έχουν γίνει σηµαντικές παρεµβάσεις σε 26 
σχολικά συγκροτήµατα και συνεχίζουµε.
  Από το 2014 έως σήµερα έχουµε διπλασιάσει 
τους παιδικούς σταθµούς, ανοίγοντας τρεις 
νέους, ενώ το επόµενο διάστηµα θα προστε-
θεί ένας ακόµα.
  Επαναλειτουργήσαµε τα βρεφικά τµήµατα 
της Προσχολικής Αγωγής που είχαν καταρ-
γηθεί το 2011 και φέτος για πρώτη χρονιά δε-
χθήκαµε στους βρεφικούς σταθµούς νήπια 
από 12 µηνών. 
  Επενδύσαµε πάνω από 2.500.000 ευρώ για 
την ολική ανακατασκευή, αδειοδότηση και 
ασφαλή λειτουργία των αθλητικών κέντρων, 
την ενεργειακή αναβάθµιση µε σύστηµα γε-
ωθερµίας της µεγάλης πισίνας στο αθλητικό 
κέντρο «Ν. Πέρκιζας», τη δηµιουργία προ-
σβάσεων για ΑµεΑ, τη λειτουργία εκ του µη-

δενός δηµοτικών προγραµµάτων άθλησης.
  Ολοκληρώσαµε τη µελέτη, εξασφαλίσαµε τη 
χρηµατοδότηση και δηµοπρατούµε σε λίγες 
µέρες έναν νέο αθλητικό πολυχώρο, έκτα-
σης 5,5 στρεµµάτων.
  Το φθινόπωρο του 2019 ολοκληρώσαµε αντι-
πληµµυρικό έργο ύψους 5,5 εκατ. ευρώ στο 
κεντρικό Χαλάνδρι, ενώ αυτό το διάστηµα 
υλοποιείται µε ταχείς ρυθµούς αντίστοιχο έρ-
γο στο Πολύδροσο, συνολικού προϋπολογι-
σµού 6,8 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αποτελέσει 
ασπίδα για τους κατοίκους της περιοχής που 
ταλαιπωρούνται κάθε χρόνο από πληµµυρι-
κά φαινόµενα.
  Αξιοποιούµε τους δηµόσιους χώρους στην 
περιοχή του Πατήµατος, που µέχρι πρόσφα-
τα δεν είχε καµία πλατεία παρότι είναι στο 
σχέδιο πόλης 20 χρόνια. Αυτή την περίοδο 
κατασκευάζονται στην περιοχή πέντε πλατεί-
ες οι οποίες διαµορφώνονται ως χώροι συνά-
θροισης και συγκέντρωσης, ως κέντρα δηµι-
ουργικής απασχόλησης και παιχνιδιού για τα 
νήπια και εκτόνωσης, εκγύµνασης και άθλη-
σης για τα παιδιά µεγαλύτερων ηλικιών. 
  Βγάλαµε από τα συρτάρια τις επί 20 χρόνια 
«παγωµένες» µελέτες για τη δηµιουργία του 
ιδιόκτητου ∆ηµαρχείου Χαλανδρίου, τις επι-
καιροποιήσαµε, εξασφαλίσαµε την απαραί-
τητη χρηµατοδότηση, και αυτή τη στιγµή κα-
τασκευάζεται το νέο δηµαρχείο της πόλης. 
Εκτός των άλλων, θα περιλαµβάνει χώρους 
στάθµευσης άνω των 5.000 τ.µ., αίθουσα εκ-
δηλώσεων και θέατρο. Η ολοκλήρωσή του 
θα σηµάνει ετήσια εξοικονόµηση 400.000 ευ-
ρώ, ποσό που καταβάλλουµε αυτή τη στιγµή 
για τις µισθώσεις κτιρίων.
  Αδειοδοτήσαµε 28 παιδικές χαρές και τις 
αποδώσαµε ασφαλείς στα παιδιά και στις οι-
κογένειές τους, ενώ ξεκίνησε το έργο ανα-
βάθµισης των υφιστάµενων παιδικών σταθ-
µών.
  Ολοκληρώσαµε από το 2018 την πολεοδοµι-
κή µελέτη για την ένταξη της πολύπαθης πε-
ριοχής Πεύκο Πολίτη, έκτασης 1.100 στρεµ-
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Τ έσσερις νεκροί, χιλιάδες στρέµµατα γης 

κάτω από το νερό, κατεστραµµένες κτη-
νοτροφικές µονάδες, κοµµένοι δρόµοι 

και πληµµυρισµένα σπίτια είναι ο τραγικός απο-
λογισµός της θεοµηνίας «Ιανός» που έπληξε τη 
Θεσσαλία. 

Παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς εκτι-
µούν ότι περισσότερα από 1.500 αυτοκίνητα 
έχουν υποστεί ζηµιές και χρήζουν επισκευής 
-από έναν απλό βιολογικό καθαρισµό για να φύ-
γουν οι λάσπες, µέχρι εκείνα που έχουν ολική 
καταστροφή- σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του 
νοµού. Τα περισσότερα, βέβαια, από αυτά (πά-
νω από 1.000) στην Καρδίτσα.

Την άµεση και κατά προτεραιότητα ένταξη 
στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» έργων από 
τις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν 
ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Πανα-
γιώτης Θεοδωρικάκος. Επισήµανε: «Ειδικά για 
τις περιοχές της Θεσσαλίας που έχουν υποστεί 
αυτές τις ζηµιές θα υπάρξει ταχύτατη και κατ’ 
εξαίρεση ένταξη των έργων που θέλουν για την 
ανάπτυξή τους, στο πρόγραµµα “Αντώνης Τρί-
τσης”». Πρακτικά αυτό σηµαίνει, όπως εξήγησε 
ο κ. Θεοδωρικάκος, «ότι θα πέσουν κι άλλα χρή-
µατα και ότι είναι τελείως στο χέρι των δήµων. 
Απλώς, να µας πουν αυτό που πρέπει να γίνει και 
αυτό που θέλουν να κάνουν». 

Ο υπουργός τόνισε πως η Αυτοδιοίκηση θα 
έχει σηµαντικό ρόλο στην ανασυγκρότηση των 
περιοχών που επλήγησαν και πρόσθεσε πως η 
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τους 15 
µήνες που βρίσκεται στην εξουσία, ενισχύει και 
στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει 
αναβαθµισµένο ρόλο.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτε-

ρικών, Θοδωρής Λιβάνιος σηµείωσε ότι εκταµι-
εύονται άµεσα 12 εκατ. ευρώ για τις πρώτες απο-
ζηµιώσεις, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών εγκρί-
νει έκτακτη επιχορήγηση ακόµη 25 εκατ. ευρώ 
προς τους δήµους και τις περιφέρειες των πλη-
γεισών περιοχών.

«Ο πρωθυπουργός µάς ζήτησε όχι µόνο να 
βρεθούµε αµέσως στις περιοχές που έχουν πλη-
γεί από τα ακραία καιρικά φαινόµενα, αλλά να 
είναι γρήγορη η αποκατάσταση των ζηµιών σε 
υποδοµές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και οι 
αποζηµιώσεις για την αγροτική παραγωγή» δή-
λωσε ο κ. Λιβάνιος, σηµειώνοντας ότι η εικόνα 
κυρίως στον Νοµό Καρδίτσας είναι αποκαρδιω-
τική.

Μέτρα
Τα µέτρα στήριξης προβλέπουν:

  600 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πλη-
γεί, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών. 
  Επιπλέον 600 ευρώ για πολύτεκνες οικογέ-
νειες ή οικογένειες που έχουν κάποιο µέλος 
τους ΑµεΑ.
  6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για την αντικατά-
σταση οικοσκευής σε κύρια κατοικία.
  4.500 ευρώ σε άτοµα που υπέστησαν τραυ-
µατισµό ή αναπηρία στη φυσική καταστροφή.
  Επίδοµα 5.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για 
κατοικία και 8.000 για κάθε επιχείρηση που 
επλήγη.
  Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων στις 
περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.
  1 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Υποδοµών σε 
κάθε δήµο που έχει πληγεί, για την αποκατά-
σταση του οδικού δικτύου.

Ο ΕΛΓΑ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης προχωρούν άµεσα στην καταγραφή των ζη-
µιών προκειµένου να δοθούν οι προβλεπόµενες 
αποζηµιώσεις στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις.

∆ηµοτικοί υπάλληλοι
καθαρίζουν την Καρδίτσα

Στην Καρδίτσα έχουν εγκατασταθεί σχεδόν 
µόνιµα το τελευταίο δεκαπενθήµερο οι υπάλλη-
λοι καθαριότητας του ∆ήµου Τρικκαίων. Μάχο-
νται µε τις λάσπες καθαρίζοντας τους δρόµους 
της Καρδίτσας, συµβάλλοντας αποφασιστικά 
στο να επανέλθει η κανονικότητα στη ζωή των 
γειτόνων. 

Κοντά στους πληµµυροπαθείς 
Με αίσθηµα αλληλεγγύης απέναντι στους 

πληµµυροπαθείς του Νοµού Καρδίτσας, ο Σύλ-
λογος Θεσσαλών Πιερίας «Γ. Καραϊσκάκης» 
από την πρώτη στιγµή έσπευσε να δείξει έµπρα-
κτα το ενδιαφέρον του, συγκεντρώνοντας νερό, 
γάλα, ρούχα, κουβέρτες και άλλα είδη πρώτης 
ανάγκης στην έδρα του συλλόγου στην Κατερί-
νη.

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα 
τρόφιµα και τα κλινοσκεπάσµατα που συγκε-
ντρώθηκαν παραδόθηκαν, µε επικεφαλής τον 
πρόεδρο Θωµά Σιάτρα, στον ∆ήµο Λίµνης Πλα-
στήρα Νοµού Καρδίτσας. Από τη µεριά τους, ο 
δήµαρχος Παναγιώτης Νάνος και η υπεύθυνη 
αντιδήµαρχος Βάσω Ξηροφώτου ευχαρίστησαν 
τον Σύλλογο Θεσσαλών Πιερίας για τη στήριξη 
και τη συµπαράστασή του κατά τις δύσκολες 
στιγµές που περνά η περιοχή τους.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περισσότερα από 
1.500 αυτοκίνητα 
έχουν υποστεί 
ζηµιές και 
χρήζουν 
επισκευής
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«Το Κέντρο Υγείας 
του νησιού 
στελεχώθηκε
για πρώτη φορά 
µε αριθµό-ρεκόρ 
σε γιατρούς
και νοσηλευτές» 
αναφέρει
στην «kedenews» 
ο δήµαρχος 
Σκιάθου, 
Θοδωρής 
Τζούµας

Μιλώντας στην «kedenews» ο δήµαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούµας, αποκαλύπτει το πώς η «κοσµοπολί τισσα των 
Σπορά δων» κατάφερε να αφή σει πί σω της το πιο απρό βλεπτο καλοκαί ρι της πρό σφατης ιστορί ας µε µια καλή  
παρακαταθή κη για το 2021. Παράλληλα, διατυπώνει τις σκέψεις του για την εµπειρία της πανδηµίας, η οποία σίγουρα 
µας άλλαξε για πάντα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το Κέ-
ντρο Υγείας Σκιάθου απέκτησε µοριακό 
αναλυτή για την έγκαιρη ανίχνευση του 
Covid-19. Πώς λειτούργησε η διαδικασία 
στην πράξη και πόσο ωφέλιµη ήταν για τον 
τουρισµό;
Σε συνεργασία µε την 5η Υγειονοµική Περι-

φέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, τον 
Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας και την Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας, το νησί ενισχύθηκε µε κι-
νητή µονάδα υγείας. Μια συνεργασία που συνέ-
βαλε στο να προσφέρουµε υπηρεσίες στους πο-
λίτες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, µε 
στόχο την αποφυγή της διασποράς του κορονο-
ϊού, µε επιδηµιολογική επιτήρηση. 

Το Κέντρο Υγείας στελεχώθηκε για πρώτη 
φορά µε αριθµό-ρεκόρ σε γιατρούς και νοση-
λευτές, τη φιλοξενία των οποίων ανέλαβε ο δή-
µος. Πολύ σηµαντικό είναι πως το Κέντρο Υγεί-
ας εξοπλίστηκε µε µοριακό αναλυτή, δίνοντας 
τη δυνατότητα να πραγµατοποιούνται τεστ στη 
Σκιάθο, όπως και ειδική κάψουλα αρνητικής πί-
εσης, που διασφαλίζει την αεροδιακοµιδή του 
ασθενούς και αποτρέπει τη διασπορά του ιού. 
Ή µασταν έ νας από  τους τρεις δή µους της 
χώ ρας, µαζί  µε την Αθή να και τη Θεσσαλονί κη, 
που συµµετεί χαν στο πρωτοποριακό  ευρωπαϊ κό  
πρό γραµµα Sewers4COVID, το οποί ο ανιχνεύ-
ει την παρουσί α του SARS-CoV-2 στα λύ µατα, 
έ να εργαλεί ο για την εφαρµογή  µέ τρων προστα-
σί ας του πληθυσµού . 

Τόσο ο δήµος όσο και οι επιχειρήσεις ακο-
λούθησαν και ακολουθούν αυστηρά τα υγειονο-
µικά πρωτόκολλα, µε συνεχείς ελέγχους, χωρίς 
καµία έκπτωση. Φροντί σαµε, επί σης, για τη σω-
στή  ενηµέ ρωση των ανθρώ πων του τουρισµού , 
επιχειρηµατιώ ν και εργαζοµέ νων. Και, βέ βαια, 
καταφέ ραµε να στεί λουµε το µή νυµα πως η Σκι-
ά θος εί ναι ασφαλή ς προορισµό ς µέ σα από  τις 
καµπά νιες που διενεργή σαµε σε ελληνικά  και 
ξέ να ΜΜΕ. Εί ναι χαρακτηριστικό  το ρεπορτά ζ 
του αµερικανικού  τηλεοπτικού  δικτύ ου CBS, συ-
νεργεί ο του οποί ου επισκέ φθηκε το νησί  µας τον 
Ιού λιο, που περιέ γραψε τη Σκιά θο ως Covid-free 
paradise.

Κάνοντας έναν απολογισµό µετά την πρό-
σφατη λήξη της τουριστικής περιόδου, κα-
τά πόσον πιστεύετε ότι η τοπική οικονοµία 
και η κίνηση των επιχειρήσεων κατάφεραν 
να κερδίσουν το «στοίχηµα» αντιµετώπισης 
του κορονοϊού;
Καταφέραµε µε σκληρή δουλειά και προ-

γραµµατισµό να γίνει η Σκιάθος το success 
story του ελληνικού καλοκαιριού της πανδηµί-
ας, χωρίς τοπικά lockdowns, χωρίς πρόσθετα 
µέτρα, χωρίς να αποκλειστεί ο προορισµός από 

το εξωτερικό - αυτή είναι η µεγάλη µας παρακα-
ταθήκη για το 2021. Η αδιαµφισβή τητη φυσική  
οµορφιά  της και ο δυναµικό ς παλµό ς της κατα-
τά σσουν παραδοσιακά  τη Σκιά θο στους κορυ-
φαί ους ελληνικού ς προορισµού ς. Ό µως, η φε-
τινή  σεζό ν κλεί νει για την κοσµοπολί τισσα των 
Σπορά δων µε έ να επιπλέ ον θετικό  πρό σηµο: τις 
επιδό σεις της στη διά ρκεια της πανδηµί ας. Τα 
σχεδό ν µηδενικά  κρού σµατα, σε συνδυασµό  µε 
µια σειρά  από  συντονισµέ νες προσπά θειες για 
την ανά δειξη εναλλακτικώ ν τουριστικώ ν θεµατι-
κώ ν, φέ ρνουν το νησί  του Παπαδιαµά ντη να 
αφή νει πί σω του το πιο απρό βλεπτο καλοκαί ρι 
της πρό σφατης ιστορί ας µε µια καλή  παρακατα-
θή κη για το 2021.

Πότε υπολογίζετε να ολοκληρωθεί το έργο 
κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου 
στους οικισµούς Κουκουναριές και Τρούλος;
Στην παρούσα φάση σηµαντικά έργα βρίσκο-

νται στην τελική φάση έναρξής τους, όπως αντι-
πληµµυρικά έργα 2,1 εκατ. ευρώ που ξεκινούν 
άµεσα (έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος), έργα 
4,8 εκατ. ευρώ ύδρευσης και αποχέτευσης που 
θα δηµοπρατηθούν µέχρι το τέλος του µήνα, έρ-
γα αναστήλωσης µνηµείων 5,2 εκατ. ευρώ που 
θα ξεκινήσουν µέσα στο φθινόπωρο, έργα πε-
ζοδροµίων 300.000 ευρώ που θα ξεκινήσουν 
µέχρι τον χειµώνα. Πρόκειται για σηµαντικά έρ-
γα µέσα από τα οποία θα δηµιουργηθούν πολ-
λές θέσεις εργασίας και θα περιοριστεί σε ση-
µαντικό βαθµό το µεγάλο ποσοστό ανεργίας, σε 
µια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη.

Με ποιον τρόπο θα µπορούσε να συµβάλει 
η Πολιτεία στην επαρκή στήριξη του νησιού 
όσο θα εξελίσσεται ο χειµώνας;
Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει στελέχωση των 

τεχνικών υπηρεσιών, για να µπορούν οι δήµοι να 

υποστηρίξουν την υλοποίηση των έργων από τη 
σύνταξη της µελέτης µέχρι την ολοκλήρωση, 
ένα κενό το οποίο έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση 
και έχει ήδη προκρίνει λύσεις, όπως η σύσταση 
αναπτυξιακών εταιρειών. Εδώ θα πρέπει να ευ-
χαριστήσω θερµά τους εργαζοµένους του δή-
µου που υπερβάλλουν εαυτόν, µιας και από τους 
έξι µήνες κανονικότητας σε ό,τι αφορά τη λει-
τουργία ενός δήµου µε περίπου 5.000 κατοί-
κους, περνάµε σε έξι µήνες που φτάνουµε σε 
πληθυσµό 70.000. 

Θα πρέπει η κυβέρνηση να «αντιµετωπίσει» 
τους νησιωτικούς δήµους µε µεγάλη τουριστική 
κίνηση, µε δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά την απόδο-
ση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και 
κατανόηση σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των 
υπηρεσιών. Τότε θα µπορούµε να οδηγηθούµε 
στην αυτοτέλεια και στην αποκέντρωση, για να 
µπορέσουµε να λύσουµε προβλήµατα που είναι 
τόσο εξειδικευµένα λόγω της νησιωτικότητας και 
του µοναδικού χαρακτήρα του ελληνικού νη-
σιού.

Τα βασικά προβλήµατα αφορούν σε υποδο-
µές, όπως επέκταση και βελτίωση των δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης, των οποίων την 
υλοποίηση έχουµε δροµολογήσει, αλλά και σε 
θέµατα όπως η συγκοινωνιακή σύνδεση στα νη-
σιά, ακτοπλοϊκή και αεροπορική - όλα ξεκινούν 
και σταµατούν στις συγκοινωνίες. Ο δήµος έχει 
έσοδα από τα τακτικά έσοδα όπως ανταποδοτι-
κά τέλη, φόρους κ.λπ. σε τοπικό επίπεδο και από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους από την κε-
ντρική διοίκηση, τα οποία κατανέµονται ανάλο-
γα µε τον πληθυσµό. Σε µια χρόνια όπως η φετι-
νή, που η τοπική οικονοµία -η οποία εξαρτάται 
σχεδόν στο 100% από τον τουρισµό- έχει πληγεί 
άµεσα και κατ’ επέκταση έχουν µειωθεί δραµα-
τικά τα έσοδα δήµων όπως η Σκιάθος, θα πρέ-
πει η κυβέρνηση να εξετάσει, πέρα από τη λήψη 
µέτρων υποστήριξης, τον επανακαθορισµό της 
κατανοµής των ΚΑΠ όχι µόνο πληθυσµιακά, αλ-
λά και σύµφωνα µε τη συµβολή ενός δήµου στο 
ΑΕΠ της χώρας.

Τι αναµένετε ότι θα είναι αυτό που θα σας δυ-
σκολέψει ιδιαίτερα από τώρα και στο εξής;
Αυτό που θα προκαλέσει πολλά προβλήµα-

τα είναι η περαιτέρω διάρκεια της πανδηµίας. 
Θα πρέπει να υπάρξει σύντοµα µια ευρέως δια-
θέσιµη ιατρική λύση για να οµαλοποιηθεί η κα-
τάσταση σε σχέση µε τα προ της πανδηµίας επί-
πεδα. ∆εν θα αντέξουµε άλλη καραντίνα, κοινω-
νικά και οικονοµικά.

Θα περάσουµε στην Ιστορία ως αυτοί που 
έζησαν τον SARS-CoV-2, µια εµπειρία που σί-
γουρα µας άλλαξε για πάντα, ας ελπίσουµε 
προς το καλό.

  ΣΚΙΑ ΟΣ  ΤΟ 
 ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

  ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ: 

‘  
 ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η

ΣΚΙΑΘΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ

στη ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

‘
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Οι κάτοικοι 
προσπαθούσαν να 
προστατεύσουν τις 
περιουσίες τους και 
τα υπάρχοντά τους

Σ   
 Ι   Ι

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Ο Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός» πέρασε 
από αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Κε-
φαλλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη, Ζάκυνθος 

σφυροκοπήθηκαν από τους ανέµους, που ήταν 
το κύριο χαρακτηριστικό του κυκλώνα µε τις έντο-
νες βροχοπτώσεις.

Κεφαλλονιά
Το νησί του Ιονίου που επλήγη από το πρώτο 

24ωρο της παρουσίας του «Ιανού». Μεγάλες κα-
ταστροφές σηµειώθηκαν στην Άσσο, µε τόνους 
λάσπης και πέτρες να καλύπτουν δρόµους, αυτο-
κίνητα και οι χείµαρροι που σχηµατίστηκαν από 
τις έντονες βροχοπτώσεις να σαρώνουν τα πάντα 
στο πέρασµά τους. Οι κάτοικοι προσπαθούσαν 
να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και τα 
υπάρχοντά τους. Το Φισκάρδο και αυτό πνίγηκε 
στις λάσπη µε ορµητικά νερά να το διασχίζουν.

Τα όµορφα και ήσυχα λιµανάκια σε αυτές τις 
περιοχές πλέον δεν υπάρχουν όπως κάποιοι τα 
άφησαν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Σαρά-
ντα τρία συνολικά σκάφη, διαφόρων τύπων, βυθί-
στηκαν κατά τη διάρκεια του διηµέρου 17-18/9 
στην Κεφαλληνία, λόγω των δυσµενών καιρικών 
συνθηκών, ενώ σε εννέα σκάφη προκλήθηκαν 
υλικές ζηµιές και εννέα σκάφη προσάραξαν. ∆υ-
στυχώς ο «Ιανός» άφησε πίσω του πολλές κατα-
στροφές στο νησί.

Λευκάδα
Έντονοι άνεµοι και βροχοπτώσεις σηµειώθη-

καν και σε αυτό το νησί του Ιονίου, µε τη διαφορά 
πως το πέρασµα του µεσογειακού κυκλώνα ήταν 
λιγότερο καταστροφικό. Η κλιµατική αλλαγή, τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα είναι πλέον πιο συχνά 
και πιο ισχυρά σε ένταση σε όλη την περιοχή του 
Ιονίου.

Η Λευκάδα, το Μεγανήσι, ο Κάλαµος και ο 
Καστός άντεξαν, ενώ κατεγράφησαν κάποιες 
πληµµύρες και προβλήµατα σε επιχειρήσεις λό-
γω των έντονων βροχοπτώσεων. Επίσης σηµειώ-
θηκαν πτώσεις δέντρων που έκλεισαν και δρό-
µους. Στο νησί όµως των water sports, τη Λευκά-
δα, κάποιοι πιο ψύχραιµοι φρόντισαν να απολαύ-
σουν τα µεγάλα κύµατα που προκάλεσε ο «Ιανός» 
και έκαναν σερφ, µη σκεπτόµενοι τόσο την επικιν-
δυνότητα της κατάστασης.

Ζάκυνθος
Πολλά τα προβλήµατα και στη Ζάκυνθο από 

την πρώτη στιγµή που ο «Ιανός» έδειξε το άσχη-
µό του πρόσωπο. Τα µεγαλύτερα προβλήµατα ση-
µειώθηκαν στον Λαγανά, όπου αντικείµενα κατα-
στηµάτων παρασύρθηκαν από ορµητικά νερά και 
βρέθηκαν στον δρόµο, έπεσαν κολόνες και δέ-
ντρα, και δίκυκλα βρέθηκαν στο έδαφος. Μάλι-
στα στη Ζάκυνθο έφτασε ο υφυπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας κάνοντας αυτοψία στις ζηµιές 
που άφησε πίσω του ο φθινοπωρινός µεσογεια-
κός κυκλώνας «Ιανός».

Αξίζει να σηµειωθεί πως ο «Ιανός» είναι o πιο 
ισχυρός µεσογειακός κυκλώνας που εµφανίστη-
κε από το 1969 σύµφωνα µε µελέτες που έγιναν.

Τέλος, ο ΟΑΕ∆, µε στόχο της διοίκησής του 
τη στήριξη των πληγέντων στις περιοχές που χτυ-
πήθηκαν από τον «Ιανό», προβαίνει στην αυτόµα-
τη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας, που 
έληξαν ή λήγουν στο χρονικό διάστηµα από τις 18 
έως και τις 30 Σεπτεµβρίου στις περιοχές της 
Καρδίτσας, της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου.

Της ∆ήµητρας Νταγιάντα

Χωρίς ρεύµα παρέµεινε για πολλές ώρες το νησί µε την 
επέλαση του «Ιανού», που, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία 
καταγραφής ζηµιών, το νησί του Οδυσσέα δέχθηκε τη µεγα-
λύτερη µανία του «Ιανού» στο Ιόνιο. Η θάλασσα βγήκε στη στε-
ριά, οι δρόµοι µετατράπηκαν σε ποτάµια, η επικοινωνία των 
υπευθύνων και των κατοίκων γινόταν µε πολύ µεγάλη δυσκο-
λία, µιας και δεν υπήρχε συνεχείς σήµα στις κινητές τηλεφω-
νίες. Κολόνες, βράχια και πολλά δέντρα έκλεισαν σχεδόν 

όλους τους δρόµους, ενώ άµεσα ζητήθηκε από τους τοπικούς 
άρχοντες να κηρυχθεί η Ιθάκη σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης.

Μάλιστα στις Φρίκες της Ιθάκης παρατηρήθηκε και το φαι-
νόµενο «Cappuccino coast». Είναι ο αφρός που δηµιουργεί-
ται στη θάλασσα από τους ισχυρούς ανέµους και την έντονη 
βροχόπτωση και καταλήγει στην ακτή εξαιτίας της συγκέντρω-
σης οργανικής ύλης σε αποσύνθεση από φύκια και ψάρια.

Ιθάκη



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 www.kedenews.gr 27ΠΕΡΙ ΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Της ∆ήµητρας Νταγιάντα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Σ ε ετοιµότητα οι δήµοι, οι αστυνοµικές διευ-
θύνσεις, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε 
συνεργασία µε τα Συντονιστικά Όργανα Πο-

λιτικής Προστασίας µπροστά στον «Ιανό», αλλά 
και γενικότερα στα έντονα πλέον καιρικά φαινόµε-
να. Με εντολή του περιφερειάρχη και των δηµάρ-
χων, µάλιστα, τα σχολεία παρέµειναν κλειστά την 
Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου.

«Ιανός» ήταν και πέρασε, όµως δεν θα είναι ο 
τελευταίος µεσογειακός κυκλώνας που περνά 
από τη χώρα µας και δείχνει πως η φύση έχει τους 
δικούς της νόµους και κανόνες µε τις καιρικές 
συνθήκες, σύµφωνα µε τους ειδικούς, να κάνουν 
κύκλους και να επανέρχονται ανά τα χρόνια.

Ο συγκεκριµένος µάλιστα κυκλώνας χαρακτη-
ρίστηκε ως ο πιο ισχυρός µεσογειακός κυκλώνας 
που εµφανίστηκε από το 1969 σύµφωνα πάντα µε 
µελέτες.

Παρ’ όλες όµως τις προσπάθειες και την εγρή-
γορση των Αρχών, δεν έλειψαν οι πληµµύρες σε 
δρόµους, σπίτια και επιχειρήσεις, οι κατολισθή-
σεις, οι διακοπές κυκλοφορίας λόγω υποχώρησης 
γεφυριών, αλλά και η υπερχείλιση ρεµάτων. Κάτι 
που δείχνει πως ακόµη είµαστε ανοχύρωτοι απέ-
ναντι στα φυσικά φαινόµενα, έστω και µε τις τόσες 
προσπάθειες, και έχουµε µπροστά µας πολύ δρό-
µο για να διορθώσουµε λάθη και απροσεξίες πε-
ρασµένων ετών.

Η άµεση συνεδρίαση του Συντονιστικού Ορ-
γάνου Πολιτικής Προστασίας σε κάθε ∆ήµο της 
Π∆Ε, το βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του περιφε-
ρειάρχη ∆υτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρµάκη 
για την κακοκαιρία, οι αποφάσεις κυκλοφορια-
κών ρυθµίσεων των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα έντονα και-
ρικά φαινόµενα κράτησαν όλους σε εγρήγορση 
και ετοιµότητα και έτσι αποφευχθήκαν τα χειρό-
τερα.

Το 112 µετά αµέσως από τα νησιά του Ιονίου 
έστειλε µήνυµα και στους κατοίκους της Αιτωλο-

ακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας για τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα.

Προβλήµατα είχαµε από τους έντονους ανέ-
µους και τις ισχυρές βροχοπτώσεις του «Ιανού» για 
την Αιτωλοακαρνανία σε Μεσολόγγι, Αιτωλικό, 
Ναύπακτο, όπου πληµµύρισαν χωράφια, αποθή-
κες µε εµπορεύµατα, κεντρικοί δρόµοι, σταµάτη-
σε η κυκλοφορία ή διεξαγόταν µε µεγάλη δυσκο-
λία, ξεριζώθηκαν δένδρα και συγκεκριµένα σε ση-
µεία καλλιεργειών.

Μάλιστα κόπηκε η σύνδεση από το γεφυράκι 
που εξυπηρετεί τα χωριά της Μακρυνείας και ενώ-
νει τον ∆ήµο Ναυπακτίας µε τον ∆ήµο Αγρινίου 
στον οικισµό Παραδείσι, που συνορεύει µε το Τρί-
κορφο Ναυπακτίας και χρήζει άµεσα της κατα-
σκευής µόνιµης γέφυρας. Επίσης, κόπηκε και η 
επ. οδός Ναυπάκτου - Ριγανίου από κατολίσθηση, 
όπου και εκεί γίνεται προσπάθεια να αντιµετωπι-
στεί, όσο πιο µόνιµα γίνεται, το πρόβληµα.

Να σηµειώσουµε πως ο ∆ήµος Αγρινίου δεν 
αντιµετώπισε πληµµυρικά φαινόµενα κατά το πέ-
ρασµα του «Ιανού», παρότι βρισκόταν σε πλήρη 
ετοιµότητα, αν και µε επίσηµες πηγές ο µεγαλύτε-
ρος όγκος νερού στην περιοχή έπεσε στο χωριό 
Γαβαλού. Μεµονωµένο σηµείο υπερχείλισης ρέ-
µατος υπήρξε στο χωριό Καινούργιο. Περιοχές 
του σήµου και µάλιστα ορεινές (∆.Ε. Μακρυνεί-
ας-Παπακαµπυλίων) δοκιµάστηκαν στο δεύτερο 
κύµα κακοκαιρίας του Σαββάτου 26/9. 

Στα ορεινά χωριά έπεσαν τοιχία, πλατείες, δρό-
µοι γέµισαν µε λάσπες, µιας και ο όγκος του νερού 
που έπεσε ήταν πολύς. Επίσης πληµµύρες σηµει-
ώθηκαν στην περιοχή Στράτου, όπου άµεσα κηρύ-
χθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, µε ρέµα 
να φουσκώνει και να παρασέρνει το κάθε τι στο πέ-
ρασµά του. Επιχειρήσεις και εκτάσεις πληµµύρι-
σαν. Ευτύχηµα ήταν πως και το δεύτερο κύµα κα-
κοκαιρίας δεν προξένησε πληµµυρικά φαινόµενα 
την πόλη του Αγρινίου, µιας και τα φρεάτια ήταν κα-
θαρά και έτσι µπορούσε να φύγει ο µεγάλος όγκος 

του νερού. ∆υστυχώς όµως το δεύτερο κύµα κα-
κοκαιρίας δοκίµασε πάλι και Μεσολόγγι και Αιτω-
λικό και Ναύπακτο, όπου το νερό γέµισε τους δρό-
µους, αρκετά σπίτια και καταστήµατα.

Και στην Αχαΐα ο «Ιανός» έκανε το πέρασµά 
του και εκεί µε έντονους ανέµους και βροχοπτώ-
σεις. ∆ρόµοι πληµµύρισαν και κυρίως παραλιακοί. 
Η θάλασσα λόγω τον ανέµων βγήκε στη στεριά και 
οι καταστροφές στα παραθαλάσσια καταστήµατα 
ήταν µεγάλες. 

Τα µεγάλα κύµατα από όπου περνούσαν δεν 
άφηναν τίποτα όρθιο. Τα νερά της θάλασσας 
έφτασαν µέχρι και να καλύψουν πάρκινγκ της πε-
ριοχής. Το νερό έφτασε σε υψηλά επίπεδα στην 
οδό Ποσειδώνος, ενώ ο παραλιακός δρόµος έµει-
νε κλειστός, µιας και γέµισε µε πέτρες και ξύλα µε 
τα συνεργεία να προσπαθούν να αποκαταστήσουν 
τις ζηµιές και οι κάτοικοι-µαγαζάτορες να ζητούν 
βοήθεια βλέποντας το βιος τους να κινδυνεύει.

Ο Νοµός Ηλείας δοκιµάστηκε πολύ έντονα 
από το πέρασµα του κυκλώνα «Ιανός», µε ανέµους 
και πτώσεις δέντρων να καταγράφονται σε Λεχαι-
νά, Πύργο, Αµαλιάδα, Κατάκολο και Αρκούδι. Ση-
µειώθηκαν διακοπές ρεύµατος και η εικόνες που 
άφησε πίσω του ο «Ιανός» ήταν πραγµατικά κατα-
στροφής. Τα συνεργεία της περιφέρειας και των 
δήµων έδωσαν µάχη ώστε να αντιµετωπιστούν 
όλες οι δυσκολίες και να επανέρθουν οι περιοχές 
στην κανονικότητά τους. Η Πυροσβεστική Υπηρε-
σία επί ποδός µε πολυάριθµες αντλήσεις υδάτων 
και καθαρισµούς δρόµων. Ένας νοµός που δοκι-
µάζεται συνεχώς ανεξαρτήτως εποχής, µε τους 
κατοίκους του δέχονται το ένα πλήγµα µετά το άλ-
λο. Όλα αυτά και βρισκόµαστε µόλις στα τέλη του 
πρώτου µήνα του φθινοπώρου. Ευχή µας να µη 
δούµε άλλες άσχηµες εικόνες καταστροφής και 
να µη θρηνήσουµε άλλα θύµατα. 

Με τη φύση και τα καιρικά φαινόµενα δεν µπο-
ρείς να τα βάλεις, αλλά µπορείς να οχυρωθείς όσο 
καλύτερα γίνεται απέναντι σε αυτά.

    
  

Το 112 µετά τα 
νησιά του Ιονίου 
έστειλε µήνυµα 
και στους 
κατοίκους της 
Αιτωλοακαρνανίας, 
της Αχαΐας
και της Ηλείας
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«Ο ∆ήµος Χανίων 
και σχεδόν όλοι οι 
δήµοι έχουν από 
το 2008 να 
προσλάβουν 
µόνιµο 
προσωπικό» 
τονίζει στην 
«kedenews» ο 
δήµαρχος Χανίων, 
Παναγιώτης 
Σηµανδηράκης

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ:

   ΤΑ ΕΡΓΑ  Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ Η  ROSA NERA
‘

Ο δήµαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σηµανδηράκης, σε µια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην 
«kedenews», µιλάει για τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα δίνει απαντήσεις για 
το ζήτηµα της Rosa Nera. Ο κ. Σηµανδηράκης συµµετείχε για πρώτη φορά στις δηµοτικές εκλογές 
του 2019 και αναδείχθηκε δήµαρχος Χανίων ως επικεφαλής του συνδυασµού «Για τα Χανιά».

Ποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στον 
∆ήµο Χανίων;
Είναι πολλά και σηµαντικά τα έργα τα 

οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στον δήµο µας. 
Αυτά αφορούν κυρίως το κοµµάτι των υποδο-
µών, της ύδρευσης και της αποχέτευσης. Πέ-
ρα από αυτά, προχωρούν ορισµένες παρεµ-
βάσεις σε εµβληµατικά µνηµεία της πόλης, αλ-
λά και του χωροταξικού σχεδιασµού των Χα-
ν ίων,  αλλά τελ ικώς προχωράµε και 
παρεµβάσεις που έχουν να κάνουν µε το κοµ-
µάτι της καθηµερινότητας και της προσβασι-
µότητας της πόλης. 

Στα βασικότερα µέχρι στιγµής έργα να 
αναφέρω την ολοκλήρωση της α’ φάσης για 
τον νέο ΧΥΤΑ που πραγµατοποιείται στους χώ-
ρους λειτουργείας του ∆Ε∆ΙΣΑ, του Φο∆ΣΑ, 
που έχει την ευθύνη της τελικής διαχείρισης 
και εναπόθεσης των απορριµµάτων. Είναι ένα 
έργο αξίας περίπου 6,5 εκατοµµυρίων ευρώ 
µε µια συµπληρωµατική σύµβαση στα 2,5 
εκατ. που λύνει το ζήτηµα της τελικής εναπό-
θεσης για τον Νοµό Χανίων για τα επόµενα πε-
ρίπου 25 χρόνια. Είµαστε στην τελική φάση και 
αναµένεται η υπογραφή για την ολοκλήρωση 
της αγοράς για έναν Σταθµό Μεταφόρτωσης 
των απορριµµάτων, και έτσι ολοκληρώνουµε 
δύο βασικές παρεµβάσεις υποδοµής, που και 
περιβαλλοντικά θα αναβαθµίσουν τη διαχείρι-
ση και σε επίπεδο κόστους θα µειώσουν κατα-
κόρυφα τις δαπάνες του δήµου για την αποκο-
µιδή, µε αποτέλεσµα να µπορέσουµε να προ-
σφέρουµε ακόµα καλύτερες υπηρε-
σίες από τους πόρους που θα 
εξοικονοµήσουµε στο κοµµάτι και 
της ανακύκλωσης. 

Παράλληλα, να τονίσω πως έχου-
µε µπει στη διαδικασία παραγγελίας 
εννιά απορριµµατοφόρων, αξίας 
1.200.000 ευρώ. Μάλιστα, αναµένε-
ται η υπογραφή σύµβασης για την 
πλήρη αποκατάσταση του Μνηµείου 
της ∆ηµοτικής Αγοράς Χανίων, µια 
µελέτη µε προϋπολογισµό 15 εκατ. 
ευρώ, το οποίο αποτελεί ένα από τα 
πιο αναγνωρίσιµα σηµεία της πόλης, 
το οποίο µετά από 100 χρόνια θα δε-
χτεί µια ριζική ανακατασκευή και θα µπορέ-
σουµε να αλλάξουµε και τη λειτουργικότητα, 
αλλά κυρίως να αποκαταστήσουµε τις τεράστι-
ες φθορές του χρόνου.

Σειρά έχει η τετραµερή προγραµµατική 

παράδοση της τελικής ερευνητικής 
εργασίας του Πολυτεχνείου, που θα 
οδηγήσει και στη δηµοπράτηση των 
µελετών. Παράλληλα, εξίσου σηµα-
ντικό έργο αποτελεί το Μητροπολιτι-
κό Πάρκο του ∆ήµου Χανίων, που µέ-
σα στον Αύγουστο επετεύχθη η έγκρι-
ση του διαχειριστικού σχεδίου.

Πρόκειται για µια πολύ µεγάλη 
ανάπλαση, η οποία θα γίνει τα επόµε-
να χρόνια µε την κατασκευή ενός πο-
λύ µεγάλου υπαίθριου ανοιχτού θεά-

τρου, το οποίο φιλοδοξεί να µετακινήσει τις 
µαζικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από τον 
αστικό ιστό, και την ίδια στιγµή να µπορούµε 
να έχουµε µια περιοχή προσβάσιµη στους πο-
λίτες που να εξυπηρετεί τις πολλαπλές ανά-

Αστικής Ανάπτυξης, που διαχειρίζεται η Περιφέ-
ρεια Κρήτης, η τελική φάση για τον διαγωνισµό για 
µεγάλες και εκτεταµένες αναπλάσεις εντός της πό-
λης και µε την προσθήκη ποδηλατόδροµων που θα 
φτάνουν τα δύο χιλιόµετρα στους κεντρικούς δρό-
µους των Χανίων. Όλα αυτά τα έργα γίνονται µε µια 
συνεχή προσπάθεια των Υπηρεσιών, οι οποίες αντι-
µετωπίζουν την απόλυτη υποστελέχωση πλέον. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως ο ∆ήµος Χα-
νίων και σχεδόν όλοι οι δήµοι έχουν από το 2008 
να προσλάβουν µόνιµο προσωπικό. Θα πρέπει να 
αντιληφθεί το υπουργείο Εσωτερικών ότι το αίτηµα 
για προσλήψεις στο ∆ηµόσιο και στους ΟΤΑ είναι 
επιτακτική ανάγκη, εφόσον το κράτος επιθυµεί να 
αυξηθούν και οι ρυθµοί απορρόφησης των όποιων 
πόρων διατίθενται. Είναι µια τεράστια ανάγκη που 
πρέπει να γίνει αντιληπτή απ’ όλους. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ
στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΑΝΑΣΗ
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µελέτη αξίας περίπου 25-30 

εκατ. ευρώ που περιλαµβάνει 
έργα ύδρευσης και άρδευ-
σης, µε εκτεταµένες εγκατα-
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µέσα από το 

Πρόγραµµα 
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υπουργείου Πολιτισµού 
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δοξοι πως σε περίπου 18 
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«Αναµένεται η 
υπογραφή 
σύµβασης για την 
πλήρη 
αποκατάσταση του 
Μνηµείου της 
∆ηµοτικής Αγοράς 
Χανίων»

   ΤΑ ΕΡΓΑ  Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ Η  ROSA NERA

‘

Ποια είναι η θέση του ∆ήµου Χανίων για 
τη «Rosa Nera»; Πώς µπορεί να αξιοποι-
ηθεί αυτός ο χώρος;
Θεσµικά η δηµοτική αρχή, αλλά και ο ∆ή-

µος Χανίων συνολικά, δεν µπορεί να αγνοεί τη 
νοµοθεσία και το υφιστάµενο πλαίσιο. Έτσι, η 
κατάληψη της Rosa Nera ήταν παράνοµη και 
δεν µπορεί να υποστηρίζεται από κανέναν. Εί-
ναι µια πάγια θέση µου, την οποία µάλιστα έχω 
εκφράσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το ζήτηµα 
που απασχολεί την τοπική κοινωνία δεν είναι 
η κατάληψη ή όχι, αλλά ποια χρήση θέλουµε 
για τα συγκεκριµένα ιστορικά κτίρια. Η απά-
ντηση που µπορεί να δοθεί είναι «ιδιωτικό ή 
δηµόσιο», και σ’ αυτό καλούµαστε να πάρου-
µε θέση.

Έτσι, ο ∆ήµος Χανίων και εγώ έχουµε το-
ποθετηθεί πως θα πρέπει να διατηρήσει τον 
δηµόσιο χαρακτήρα και συγκεκριµένα προτεί-
ναµε να στεγαστεί εκεί η ∆ηµοτική Βιβλιοθή-
κη, καθώς δεν στεγάζεται σε ένα τµήµα, και 
ένα µέρος του ∆ηµαρχείου Χανίων. Έτσι, κα-
ταθέσαµε την πρόταση, καθώς δεν νοείται ο 
∆ήµος Χανίων εδώ και δεκαετίες να µην έχει 
µια συγκεκριµένη πρόταση, την οποία προφα-
νώς καταθέτει στο Πολυτεχνείο, ως ιδιοκτή-
της θα αποφασίσει για το τι επιθυµεί. Αναγνω-
ρίζουµε πως υπάρχει µια σύµβαση παραχώ-
ρησης σε ισχύ και από αυτήν απορρέουν κά-
ποιοι περιορισµοί προς το Πολυτεχνείο. 
Όµως, θεωρούµε πως ο εκάστοτε δήµος οφεί-
λει να έχει άποψη για σηµαντικά ζητήµατα τα 
οποία εν µέρει καθορίζουν τη φυσιογνωµία 
της πόλης. Οφείλαµε και εκφράσαµε την άπο-
ψη µας, πάντα µε σεβασµό στο αυτοδιοίκητο 
του Πολυτεχνείου.

Πώς κύλησαν τα πράγµατα στο πρώτο 
κουδούνι; ∆όθηκαν έγκαιρα οι µάσκες 
σε όλα τα σχολεία;
Ο ∆ήµος Χανίων είχε προµηθευτεί και εί-

χε σε απόθεµα -και εξακολουθεί να έχει- µά-
σκες και αντισηπτικά. Θα ήθελα ωστόσο να 
σηµειωθεί πως το µεγαλύτερο πρόβληµα έχει 
να κάνει µε την καθαριότητα. Εκεί φαίνεται 
ότι υπάρχει µια δυσκολία στην επικοινωνία 
των συναρµόδιων υπουργείων, αλλά και των 
φορέων. Φέτος για πρώτη φορά η διαχείριση 
του προσωπικού καθαριότητας των δήµων 
από το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, το οποίο απλώς ενέκρινε 
τις συνολικές πιστώσεις και ανάγκες και στη 
συνέχεια οι Σχολικές Επιτροπές έκαναν τις 
απαραίτητες τοποθετήσεις, πέρασε στους 
δήµους. Όλο αυτό δηµιούργησε τεράστιο 
φόρτο εργασίας στις δοµές και στην υπηρε-
σία διοικητικού και προσωπικού, αλλά το κυ-
ριότερο ήταν πως η έγκριση των καθαριστρι-
ών έγινε µε λάθος τρόπο. Ενώ πέρυσι το ΙΝΕ-
∆ΙΒΙΜ είχε εγκρίνει έναν αρχικό αριθµό συµ-
βάσεων και σε συνέχεια, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες που προέκυπταν από τον αριθµό 
των σχολείων, ενέκρινε επιπλέον συµβάσεις. 
Φέτος το υπουργείο µάς ενέκρινε µόνο τον 
αρχικό αριθµό των συµβάσεων. Με αποτέλε-
σµα να έχουµε ανάγκη περίπου 30 επιπλέον 
καθαριστριών, οι οποίες προς το παρόν κα-
λύπτονται από το έκτακτο προσωπικό που 
έχουµε προσλάβει λόγω κορονοϊού, οι συµ-
βάσεις του οποίου αναµένεται να λήξουν. 
Έτσι, τα σχολεία του ∆ήµου Χανίων κινδυνεύ-
ουν να µείνουν χωρίς δυνατότητα καθαριό-
τητας. 

Θεωρείτε πως η κυβέρνηση θα πρέπει να 
στηρίξει περισσότερο την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση;
Σε επίπεδο ΚΕ∆Ε θα πρέπει να µπει πιο εµ-

φατικά το ζήτηµα της υποστελέχωσης. Είναι 
ένα ζήτηµα βασικής λειτουργίας που έχει να 
κάνει τόσο µε τις ανάγκες των πολιτών όσο και 
της οικονοµίας. Οι προσλήψεις έχουν πολλα-
πλά οφέλη για τους πολίτες, που έχουν απαι-
τήσεις για νέα, καλύτερα έργα και πιο γρήγο-
ρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Η Το-
πική Αυτοδιοίκηση είναι ένα θεσµός που βρί-
σκεται δίπλα στους πολίτες και είναι αυτός που 
απαντά στις πρώτες και βασικές αγωνίες των 
πολιτών.

Η πανδηµία δηµιούργησε ιδιαίτερες συν-
θήκες σε όλη την Ελλάδα και γενικότερα 
στον κόσµο. Σε τι επίπεδα κινήθηκε φέ-
τος η τουριστική σεζόν;
Η πανδηµία είναι µια πρωτόγνωρη κατάσταση 

για τη χώρα, αλλά και τοπικά εδώ. Το εισόδηµα 
της οικονοµίας των Χανίων µε άµεσο ή έµµεσο 
τρόπο που εξαρτάται από τον τουρισµό ξεπερνά 
το 50%. Η κατάρρευση των εσόδων και της του-
ριστικής δραστηριότητας έχει τεράστιες οικονο-
µικές συνέπειες και προσπαθούµε να µη µετα-
τραπούν σε κοινωνικές. Στον ∆ήµο Χανίων το του-
ριστικό πλήγµα έρχεται σε συνέχεια µιας πολύ 
άσχηµης χρονιάς στον πρωτογενή τοµέα. Οι τιµές 
αλλά και οι ποσότητες ειδικά στο κοµµάτι της ελαι-
οπαραγωγής την προηγούµενη χρονιά ήταν εξαι-
ρετικά χαµηλές. Οπότε, συνολικά είναι εκατοντά-
δες τα εκατοµµύρια τα οποία λείπουν από την το-
πική οικονοµία και φοβόµαστε ότι τους επόµε-
νους µήνες θα υπάρξει έντονο πρόβληµα 
βιοπορισµού. Είναι φανερό πώς ο κάθε δήµος 
λειτουργεί µέσα στην κοινωνία. Για να αντιληφθεί-
τε, είµαστε περίπου στα 20% της περσινής χρο-
νιάς. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν στα έσοδα του 
δήµου, αλλά πολύ πιο έντονα στο κοµµάτι της κοι-
νωνικής πολιτικής. Εκεί έχει δοθεί ένα µεγάλο βά-
ρος, τόσο κατά τη διάρκεια της καραντίνας αλλά 
και γενικότερα του κορονοϊού, ώστε να είµαστε 
δίπλα στις ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες, καθώς 
αναµένεται µελλοντικά να αυξηθούν οι ανάγκες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ο δήµαρχος Χανίων 
µε την αρχισυντάκτρια 
της «kedenews» 
Κατερίνα Θανάση.
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Ο δήµαρχος Γιάννης  Μαλανδράκης, µιλώντας στην «kedenews», χαρακτήρισε 
τον Πλατανιά «Μικρή Ελλάδα». Ο ίδιος αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στα έργα που 
εντάχθηκαν στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και στις ελλείψεις στον 
τοµέα της καθαριότητας στα σχολεία. 

Ποια έργα του δήµου εντάχθηκαν στο πρό-
γραµµα «Αντώνης Τρίτσης»;
Υπάρχουν µεγάλα έργα, όπως τα αντιπληµ-

µυρικά στον Ταυρωνίτη. Είχε ωριµάσει η µελέτη, 
που κράτησε µια πενταετία, και στη συνέχεια την 
παραδώσαµε στον περιφερειάρχη Κρήτης κ. 
Αρναουτάκη, ο οποίος την ενέταξε στο «Αντώ-
νης Τρίτσης» ως µοναδικό έργο στην Περιφέ-
ρεια Κρήτης. Το έργο υλοποιείται µε προϋπολο-
γισµό 11 εκατ. και αφορά έναν ποταµό µήκος 6,5 
χιλιοµέτρων. Προστατεύει οικισµούς στη δια-
δροµή και περιουσίες. Έχουµε κάνει σύµβαση 
µε το ΕΑΡΜΕΘ, το οποίο έχει κάνει γεωλογικές 
αποτυπώσεις προκειµένου οι περιοχές, εάν εί-
ναι, να χαρακτηριστούν επαπειλούµενες σε πι-
θανά σενάρια µετακίνησης εδαφών. Η µελέτη 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αναµένουµε να µας πα-
ραδώσουν τα αποτελέσµατά της ώστε να εκδο-
θεί η ανάλογη ΚΥΑ. 

Ποια έργα χρηµατοδοτήθηκαν από το πρό-
γραµµα «Φιλόδηµος II»; 
Το πρόγραµµα «Φιλόδηµος II» είχε πάρα 

πολλούς άξονες και τους αξιοποιήσαµε. Κάνα-
µε παρεµβάσεις στα σχολεία και πήραµε εξοπλι-
σµό. Έχουµε κάνει πρόταση για περισσότερες 
στάσεις λεωφορείων, ενώ φτιάξαµε και πιστο-
ποιηµένες παιδικές χαρές. Γενικά, ό,τι άξονα 
έχει ανοιχτό το πρόγραµµα δεν τον αφήσαµε να 
πέσει κάτω. Για να έχουµε µεγαλύτερη απορρο-
φητικότητα του προγράµµατος προσθέσαµε ως 
δήµος 30%-35% πόρους. 

Υπήρχαν προβλήµατα κατά την παράδοση 
του υγειονοµικού υλικού στα σχολεία;
Όλο το υγειονοµικό υλικό που απαιτείται για 

αυτό το διάστηµα, βρίσκεται στη διάθεση των 
σχολικών µονάδων. Ήµασταν σε συνεχή εγρή-
γορση µε την ΚΕ∆Ε, η οποία µεσολάβησε για το 
υλικό µε τις µάσκες. Κάναµε την προµήθεια νω-
ρίτερα για να τελεστούν οι αγιασµοί κανονικά. 
Προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τον τύπο 
και τις διαστάσεις της µάσκας αφορούν αυτούς 
που έδωσαν στην ΚΕ∆Ε τον διαγωνισµό. Εάν 
δεν εκπληρωθεί από τους προµηθευτές να δώ-
σουν το σετ τριών µασκών αλλά µιας χρήσης, 
αυτό σηµαίνει ότι στην ίδια διδακτική ηµέρα πρέ-
πει το παιδί να έχει τη δυνατότητα παραλαβής 
περισσότερων.

Υπάρχουν ελλείψεις στον τοµέα της καθα-
ριότητας στα σχολεία;
Το υπουργείο Υγείας αναφέρει πως σε κάθε 

διάλειµµα πρέπει να αποστειρώνονται όλα στο 
σχολείο, να πραγµατοποιείται καθαριότητα, ενώ 

το υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι π.χ. 
σε πέντε αίθουσες σχολείου θα δουλεύουν part 
time οι καθαρίστριες, δηλαδή τρίωρο. Με 250 
ευρώ που παίρνουν, πώς θα καθαρίζουν 5-6 
ώρες; Άρα, όταν τους ζητάς από τη µία να έχουν 
όλη την ηµέρα παρουσία, δεν τηρείται το ωρά-
ριο της µερικής απασχόλησης. Μπορείς να τους 
κάνεις πλήρους απασχόλησης και σε ένα άλλο 
κοντινό σχολείο. Αυτό είπα στην υπουργό Παι-
δείας, καθώς πρέπει να παρέµβουν στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών, για να είµαστε συνεπείς µε αυ-
τά που λέµε. 

Θεωρείτε πως θα πρέπει να αναβαθµιστεί 
ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης;
Πρέπει να αναβαθµιστεί ο πρώτος βαθµός 

της Αυτοδιοίκησης. Είµαστε οι «αποδιοποµπαίοι 
τράγοι» του συστήµατος. Όταν η κεντρική κυ-
βέρνηση µεταφέρει στους δήµους αρµοδιότη-
τες, αυτό γίνεται χωρίς τους αντίστοιχους πό-
ρους. Τις µεταφέρει στην Αυτοδιοίκηση χωρίς 
τον µηχανισµό. Το δεύτερο είναι πως η ίδια θε-
σµική οντότητα που έχουµε ως δήµαρχοι και αι-
ρετοί, πολλές φορές είτε φαλκιδεύεται είτε υπο-
σκάπτεται. Για παράδειγµα, η καταστατική θέση 

των αιρετών, δηλαδή ότι οι αιρετοί είναι στο στε-
ρέωµα των θεσµικών διαβαθµίσεων, είναι στην 
ουσία απαξιωµένη. Αν δεν έχεις συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις, δεν µπορείς να ασκήσεις τα κα-
θήκοντά σου. Συµµετέχουν όλο και λιγότεροι 
στα κοινά. Είναι καθοριστικός ο ρόλος της Αυτο-
διοίκησης στη λειτουργία της κοινωνίας. Εγώ 
δεν είµαι το µακρύ χέρι του κράτους, αλλά του 
τόπου µου. 

Πώς εξελίχθηκε η τουριστική σεζόν κατά τη 
δύσκολη περίοδο του κορονοϊού που δια-
νύσαµε; 

Τον ∆ήµο Πλατανιά τον έχω ονοµάσει «µικρή 
Ελλάδα» από το 2010, γιατί είναι 500 τετραγωνι-
κά χιλιόµετρα, 51 κοινότητες, 128 οικισµοί. Είναι 
ο µεγαλύτερος δήµος στην Κρήτη και ένας από 
τους πρώτους δήµους στην Ελλάδα. Έχουµε 
λοιπόν 22 χιλιάδες κλίνες, τα µισά ελαιόδεντρα 
του νοµού (3,5 εκατ.), όλα τα εσπεριδοειδή και 
τη µισή κτηνοτροφία. Αυτό είναι σύνθετο ακαθά-
ριστο τοπικό προϊόν. Τώρα που δεν δούλεψε η 
τουριστική ζώνη, πήγε πίσω αυτό το κοµµάτι. Εί-
µαστε από τις περιοχές που δέχθηκαν µεγάλο 
πλήγµα. Είχαµε µόνο εισαγόµενο τουρισµό. Κα-
νονικά είχαµε αποκλειστική πελατεία Σκανδινα-
βούς, οι οποίοι µας είχαν πρώτη επιλογή στη Με-
σόγειο.

Όταν η Σκανδιναβία έκλεισε, αυτόµατα δεν 
υπήρχαν εναλλακτικές αγορές. Κάποιοι ξενοδό-
χοι είχαν ανοίξει κάποιες αγορές - Αγγλία, Γαλ-
λία και ελάχιστη Γερµανία. Λειτουργήσανε ούτε 
οι µισές επιχειρήσεις, τέλη Αυγούστου η πλειο-
νότητα έκλεισε µε τη δεύτερη ειδική καραντίνα. 
Τέλος, αυτές που έµειναν ανοιχτές ήταν σε ένα 
περιβάλλον όπου δυστυχώς πολλά καταστήµα-
τα είτε δεν είχαν ανοίξει από την αρχή, είτε υπο-
λειτουργούσαν ή και έκλεισαν νωρίτερα.

   ΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ ΝΙΑΣ

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ: ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

στη ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ

‘

‘

«Το 2019 είχαµε µια 
θεοµηνία, µε µεγάλες 
καταστροφές, ειδικά στα 
ηµιορεινά και ορεινά του 
δήµου. Μιλάµε για δήµου. Μιλάµε για 
γεωλογικές µετατοπίσεις 
και όχι απλώς 
κατολισθήσεις, καθώς 
φωνάξαµε τη ∆ιεύθυνση 
Φυσικών Καταστροφών 
του υπουργείου. 
Βρέθηκαν πάνω από 200 
ακίνητα που 
χαρακτηρίστηκαν κίτρινα 
ή επαπειλούµενα και 
κόκκινα. Με µια γρήγορη 
εκτίµηση των 
καταστροφών -γιατί 
υπήρχαν πολλά σηµεία 
όπου δεν είχαµε πάει 
λόγω µη 
προσβασιµότητας- της 
τάξης των 85 εκατ. ευρώ, 
υπήρξε µια έγκριση 
χρηµατοδοτήσεων τον 
Μάιο του 2019 των 33 
εκατοµµυρίων. Τα λεφτά 
ήρθαν στην περιφέρεια 
γύρω στον Αύγουστο του 
2019. Έναν χρόνο τώρα 
είµαστε σε αγώνα δρόµου 
και καταφέραµε να 
ξεκινήσουν οι πρώτες 
εργολαβίες».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
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«Στοίχηµά µας
η επόµενη 
τουριστική σεζόν. 
Ο δήµος θα κάνει 
ό,τι µπορεί
για να τονώσει
το τουριστικό µας 
προϊόν» αναφέρει 
στην «kedenews» 
ο δήµαρχος 
Κισσάµου Γιώργος 
Μυλωνάκης

Ο δήµαρχος Κισσάµου Γιώργος Μυλωνάκης παραχώρησε συνέντευξη στην «kedenews», όπου µίλησε για τα έργα
και τις προτάσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Παράλληλα, κάνει µια συνολική αποτίµηση των 
µέχρι τώρα δεδοµένων που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία στον κλάδο του τουρισµού και στη νέα σχολική χρονιά.

Ποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στον δή-
µο σας; Ποιες προτάσεις έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης»;
Ο ∆ήµος Κισσάµου αυτή τη στιγµή λειτουρ-

γεί χωρίς Τεχνική Υπηρεσία εφόσον έχουµε µία 
και µοναδική µηχανικό, κι αυτό είναι το µεγαλύ-
τερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε και βρι-
σκόµαστε συνεχώς σε αναζήτηση εξεύρεσης 
λύσεων. Με σχετική προγραµµατική σύµβαση 
καλύπτουµε τις ανάγκες µας και είµαστε σε συ-
νεχή συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία του 
µητροπολιτικού ∆ήµου Χανίων. Παρ’ όλα αυτά, 
υπάρχουν έργα για τα οποία είναι σε εξέλιξη δι-
αδικασίες δηµοπρατήσεων, όπως αντιπληµµυρι-
κά έργα, βελτιώσεις αγροτικού οδικού δικτύου, 
σε στάδιο ωρίµανσης µελετών επιπλέον αντι-
πληµµυρικά συνολικού προϋπολογισµού 
10.000.000 και βελτιώσεις δηµοτικού οδικού δι-
κτύου, βελτιώσεις και αντικατάσταση πεπαλαιω-
µένου υδρευτικού δικτύου εντός και εκτός πό-
λης Κισσάµου, εξασφάλιση χρηµατοδότησης 
για ασφαλτοστρώσεις διανοιγµένων 
δρόµων εντός πόλης, δηµιουργία νέ-
ων και βελτίωση παλιών αθλητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και µεγάλα 
έργα της περιφέρειας.

Στο «Αντώνης Τρίτσης», έχουµε 
ήδη δύο έργα που µεταφέρθηκαν 
από τον «Φιλόδηµο Ι», το ένα αφορά 
Αγροτική γη - Αντικατάσταση αγροτι-
κής οδοποιίας, και το άλλο εγκατά-
σταση συστήµατος τηλεµετρίας και 
αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων. Πα-
ράλληλα, είµαστε στο στάδιο µελετών 
προκειµένου να υποβάλουµε έως τέ-
λος του χρόνου στο Μέτρο 3, Αξιοποί-
ηση ΑΠΕ, πρόταση για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων στον χώρο εγκα-
τάστασης του βιολογικού καθαρισµού και αντι-
κατάσταση κοστοβόρων αντλιοστασίων, πρότα-
ση για εγκατάσταση αυτοµάτων συστηµάτων 
ηλεκτροφωτισµού και για αντικατάσταση υδρο-
µέτρων µε έξυπνα υδρόµετρα νέας τεχνολογί-
ας. Εν τω µεταξύ, βρισκόµαστε σε διερεύνηση 
προκειµένου να καταθέσουµε επιπλέον προτά-
σεις. 

Ξεκίνησε η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης Κρήτης - Πελοποννήσου. 
Τι σηµατοδοτεί το έργο αυτό για τον δήµο;
Είναι ένα έργο το οποίο θα φέρει τεράστια 

οφέλη σε όλη την Κρήτη, αλλά και στον δήµο 
µας. Θα δώσει τέτοια ενεργειακή αυτονοµία, 
που θα οδηγήσει σε σηµαντικά οικονοµικά οφέ-
λη µέσα από τη µείωση των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας στους λογαριασµούς ρεύµατος κατά 
400 εκατ. ευρώ ετησίως. Έως το 2023 θα έχει 
ολοκληρωθεί η σύνδεση µε την Πελοπόννησο 
και την Αττική, σύµφωνα µε τον Α∆ΜΗΕ. 

Κύλησε οµαλά η έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς; Οι εκπαιδευτικές δοµές εξοπλίστηκαν 
έγκαιρα µε µάσκες; Σε αρκετούς δήµους 

παρατηρείται έλλειψη καθαριστρι-
ών. Ποια είναι η εικόνα στα σχολεία 
του δήµου;
Υπάρχει έλλειψη καθαριστριών κα-

θώς δεν µας ενέκριναν όλες τις θέσεις 
που ζήτησε ο δήµος, τις οποίες προσπα-
θήσαµε να καλύψουµε µε τετράµηνες 
προσλήψεις. Παρά την έλλειψη καθαρι-
στριών, φροντίζουµε να καλύπτεται το 
θέµα της υγιεινής στα σχολεία µας, 
αφού προτεραιότητά µας ήταν και είναι 
η ασφάλεια των µαθητών. 

Λόγω του σεισµού το 
2019, σηµειώθηκαν σοβαρές 
ζηµιές σε σχολεία. Πώς αντι-
µετωπίστηκε το πρόβληµα 
στις υποδοµές;
Το µεγάλο πρόβληµα που κλη-

θήκαµε ως δήµος να λύσουµε 
άµεσα, προήλθε από τον σεισµό 
της 27ης Νοεµβρίου 2019. Το σχο-
λικό κτιριακό συγκρότηµα που στέ-
γαζε τα δύο Λύκεια, ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ, κρίθηκε ακατάλληλο, µε 
αποτέλεσµα το προηγούµενο σχο-
λικό έτος οι µαθητές µας να φιλο-
ξενούνται στα δύο Γυµνάσια της 
πόλης, µε τη διεξαγωγή των µαθη-
µάτων σε απογευµατινό ωράριο, όπου τα προ-
βλήµατα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Μετά από 
συντονισµένες ενέργειες µε το ΥΠΑΙΘ και την 
ΚΤΥΠ Α.Ε., καταφέραµε τέλος Αυγούστου να 
εγκατασταθούν σε διαµορφωµένους χώρους, 
µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, 
προκατασκευασµένες αίθουσες για την προσω-
ρινή στέγαση των δύο Λυκείων µας ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ και καταφέραµε µε την έναρξη της φετι-
νής σχολικής χρονιάς να λειτουργήσουν ξανά 
σε πρωινό ωράριο. Ταυτόχρονα, προκύπτουν 

ελλείψεις και παρουσιάζονται προβλήµατα στη 
λειτουργία των λυκείων µας στις προκάτ αίθου-
σες, τα οποία προσπαθούµε να επιλύουµε και να 
φροντίζουµε για την εύρυθµη λειτουργία των 
σχολικών µας µονάδων. Παράλληλα, τελειώνει 
η µελέτη για την εγκατάσταση στον ίδιο χώρο µε 
τις αίθουσες µεταλλικών κατασκευών όπου θα 
στεγαστούν τα εργαστήρια του ΕΠΑΛ. Με τη λει-
τουργία και των εργαστηρίων, θα µπορούν πλέ-
ον να διεξάγονται κανονικά και χωρίς ελλείψεις 
ολοκληρωµένα όλα τα µαθήµατα. Από εδώ και 
πέρα, ξεκινά ένας «αγώνας δρόµου» από πλευ-
ράς δήµου, ΚΤΥΠ Α.Ε. και ΥΠΑΙΘ, για την κατε-
δάφιση του υφιστάµενου και την ανέγερση του 
νέου σχολικού συγκροτήµατος ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
Κισσάµου, που είναι ο τελικός µας στόχος!

Σε τι επίπεδα κινήθηκε η τουριστική περίο-
δος φέτος το καλοκαίρι;
Όσον αφορά την τουριστική σεζόν, πρέπει να 

είµαστε ρεαλιστές. Το 2019 είχαµε µια σεζόν 
από Απρίλιο έως Οκτώβριο, ενώ το 2020 είχαµε 
µέσα Ιουλίου και Αύγουστο. Ο Σεπτέµβριος, λό-
γω και των περιοριστικών µέτρων και των ακυ-
ρώσεων, δεν ήταν αυτός που θα θέλαµε. Παρά 
ταύτα, από τα µέσα Ιουλίου µέχρι τέλος Αυγού-
στου η Κίσσαµος αποτέλεσε προορισµό τόσο ξέ-
νων όσο και Ελλήνων επισκεπτών. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, υπήρξε πληρότητα στα ανοιχτά 
τουριστικά καταλύµατα κοντά ή και πάνω από το 
50%. Σίγουρα αυτό δεν µπορεί να αναπληρώσει 
τις απώλειες της φετινής σεζόν. Έχουµε τουρι-
στική επιτροπή και αρµόδιο αντιδήµαρχο τον κ. 
Σταθόπουλο, που έχουν προβεί στις απαραίτη-
τες ενέργειες για το 2021. Βέβαια, και για τους 

µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο τρέχουµε δια-
φηµιστική καµπάνια για προσέλκυση εγχώριου 
τουρισµού. Το στοίχηµά µας είναι, αν όλα πάνε 
καλά, η επόµενη τουριστική σεζόν, 2021, και ο 
δήµος θα κάνει ό,τι µπορεί να τονώσει το τουρι-
στικό µας προϊόν, που δεν είναι µόνο οι παγκο-
σµίως φηµισµένες παραλίες Μπάλος, Φαλά-
σαρνα και Ελαφονήσι. Η Κίσσαµος έχει πολλές 
οµορφιές, και για να τις γνωρίσεις πρέπει να τις 
ζήσεις, όπως λέει το σλόγκαν της τουριστικής 
µας καµπάνιας.

 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ:

‘‘

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

στη ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ

Παραλία
Φαλάσαρνα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
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Ένας πολυχώρος 
ανοιχτών 
εκδηλώσεων και 
συλλογικών 
δράσεων 
µετατρέπεται (;) σε 
ξενοδοχειακή 
µονάδα. Τι 
αντιπροτείνει η 
Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

Η   
     

Εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι των Χανίων µιλούν αποκλειστικά
στην «kedenews» για την κατάληψη «Rosa Nera» - Η τοποθέτηση του αντιπεριφερειάρχη

Σ τον λόφο Καστέλι, στα Χανιά, όπου οι κά-
τοικοι λένε ότι είναι το σηµείο µε τη µαγευ-
τική θέα απ’ όπου µπορείς να δεις από ψη-

λά την παλιά πόλη, βρίσκεται ένα εγκαταλελειµ-
µένο κτίριο του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο 
τα τελευταία 16 χρόνια -από το καλοκαίρι του 
2004 µέχρι και τον περασµένο Σεπτέµβριο- τε-
λούσε υπό κατάληψη. Συγκεκριµένα, τον Ιού-
νιο του 2004 µια οµάδα αντιεξουσιαστών κα-
τέλαβε το κτίριο, υποστηρίζοντας πως πρέπει 
να υπάρχει το δικαίωµα κοινωνικής χρήσης 
αχρησιµοποίητων επί χρόνια κτιρίων, µε σκοπό 
την κάλυψη αναγκών, χωρίς όµως να διεκδικούν 
την ιδιοκτησία. 

Η προσφορά στα Χανιά
Κατά τη διάρκεια της κατάληψης «Rosa 

Nera» δηµιουργήθηκαν πολλοί χώροι, οι οποίοι 
αξιοποιούνταν ελεύθερα και δωρεάν. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες από κατοίκους των Χανίων, το 
κτίριο είχε δανειστική βιβλιοθήκη, παζάρι, συλ-
λογική κουζίνα και αντιεµπορευµατικό καφε-
νείο. Μάλιστα, πραγµατοποιούνταν συναυλίες, 
παραστάσεις και ανοιχτές συζητήσεις. Ωστόσο, 
δεν ήταν λίγες οι φορές που στο κτίριο αυτό οι 
«παράνοµοι ένοικοι» περιέθαλπαν µετανάστες, 
πρόσφυγες, αλλά και αστέγους. Ειδικότερα, σε 
ανακοινώσεις τους τονίζουν πως «άνοιξαν την 
αυλή στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

Αφού το δηµόσιο Πολυτεχνείο Κρήτης είχε 
αφήσει το κτίριο ανεκµετάλλευτο και υπό κατάρ-
ρευση, οι άνθρωποι της «Rosa Nera» αποµά-
κρυναν από τον χώρο τα απορρίµµατα και επι-
σκεύασαν το κτίριο µε δικά τους έξοδα. Παρό-
λο που, σύµφωνα µε τον νόµο, η ενέργεια αυτή 
απαγορεύεται, καθώς πρόκειται για εκµετάλλευ-
ση κρατικής ιδιοκτησίας, στα Χανιά οι απόψεις 
για τη συγκεκριµένη κατάληψη διίστανται.

5.000 άτοµα κατά της ξενοδοχοποίησης 
Τα ξηµερώµατα της 5ης Σεπτεµβρίου 2020, 

αστυνοµικές δυνάµεις προχώρησαν στην εκκέ-
νωση της κατάληψης. Η ΕΛ.ΑΣ. αποµάκρυνε τα 
άτοµα που βρίσκονταν µέσα στο κτίριο, καθώς 
και αντικείµενα που υπήρχαν στον χώρο. Ακρι-
βώς µία εβδοµάδα µετά την εκκένωση πραγµα-
τοποιήθηκε πορεία αλληλεγγύης µε 5.000 άτο-
µα ως ένδειξη διαµαρτυρίας για την εισβολή της 
Αστυνοµίας στο κτίριο, αλλά και ενάντια στην ξε-
νοδοχοποίηση του λόφου Καστέλι. Μάλιστα, 
στην πορεία συµµετείχαν συλλογικότητες απ’ 
όλη την Κρήτη, ενώ πραγµατοποιήθηκε πορεία 
και στο Ηράκλειο, µε κεντρικό σύνθηµα «Καµία 
εκκένωση δεν µένει αναπάντητη».

Εκπαιδευτικοί, πανεπιστηµιακοί
και ερευνητές 

Στο πλευρό της «Rosa Nera» στάθηκε και η 
ΕΛΜΕ, η οποία σε ανακοίνωσή της καταδικάζει 
την αστυνοµική επιχείρηση εκκένωσης του κτι-
ρίου. «Η κατάληψη ξεκίνησε να λειτουργεί πριν 
από 16 χρόνια σε ένα εγκαταλελειµµένο κτίριο 
και, ανεξάρτητα από τη γνώµη που έχει κανείς 
για τη µορφή και το περιεχόµενό της, έχει πλού-
σια κοινωνική και πολιτιστική συνεισφορά. Η πα-
ράδοση ενός ιστορικού χώρου στο ξενοδοχεια-
κό κεφάλαιο και η µετατροπή του σε ένα ακόµη 
πολυτελές ξενοδοχείο θα αποκλείσουν µεγάλο 

µέρος των Χανιωτών από την πρόσβαση στην 
περιοχή» σηµειώνει, µεταξύ άλλων. 

Την κατάληψη υποστηρίζουν δεκάδες πανε-
πιστηµιακοί και ερευνητές ανώτατων εκπαιδευτι-
κών ιδρυµάτων της χώρας και του εξωτερικού, µε 
κοινή τους επιστολή, τονίζοντας πως είναι απαρά-
δεκτο τα δηµόσια ιδρύµατα να σιωπούν µπροστά 
στην ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων αγαθών. 

Οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ωστόσο, πολλές ήταν οι προτάσεις από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση για το πώς µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί το κτίριο. Ο αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηµατικότητας Κρήτης, Αντώνης Παπαδε-
ράκης, µε ανακοίνωσή του ζήτησε να δηµιουρ-
γηθεί στην περιοχή θερµοκοιτίδα καινοτόµων 
επιχειρήσεων, τεχνολογιών, πολιτισµού και δηµι-
ουργικής βιοµηχανίας, ενώ επισήµανε πως η µε-
τατροπή του σε ξενοδοχείο θα αποτελέσει προ-
σβολή στην ιστορία του Πολυτεχνείου. Ενδιαφέ-
ρον είχε και η πρόταση του δηµοτικού συµβού-
λου Μύρωνα Γιακουµάκη, ο οποίος ζήτησε 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
της Κατερίνας Ιορδανίδη

εκπρόσωπος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χανίων
«Τα Χανιά έχουν µια πολύ πλούσια παράδοση κινηµάτων αντίστασης σε 

ό,τι αφορά τους ελεύθερους χώρους, το αντιρατσιστικό, το αντιφασιστικό, 
το εργατικό κίνηµα, σε ό,τι έχει υπάρξει ως κίνηµα αντίστασης στην Ελλάδα 
τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ρόζα Νέρα ήταν οργανικό κοµµάτι όλων αυτών 
των κινηµάτων. Ο συγκεκριµένος χώρος, αν και δεν ανήκω σε αυτόν, έπαιξε 
τον ρόλο κάλυψης κοινωνικών αναγκών σε αρκετές δραστηριότητες όπου 
το κράτος όχι απλώς οπισθοχωρούσε, αλλά λειτουργούσε ενάντια. Όσο για 
την πρόταση του δηµάρχου, πρόκειται για ένα φύλλο συκής που προσπαθεί 
να αποκρύψει το ότι έχει ταχθεί µε την πλευρά της ξενοδοχοποίησης. Αν προ-
σέξετε καλά την πρότασή του, δεν µιλάει για βιβλιοθήκη. Μιλάει, εφόσον για 
κάποιον λόγο η σύµβαση µε την εταιρεία δεν τελεσφορήσει, τότε και αν βλέ-
πουµε τι θα γίνει. Ξαφνικά εµφανίστηκε από το πουθενά µια τέτοια πρόταση, 
κι αν διαβάσει κανείς πίσω από τις γραµµές, αν διαβάσει το πολιτικό µήνυ-
µα, θα δει ότι είναι “δεν συγκρουόµαστε µε το Πολυτεχνείο”».

Σεραφείµ Ρίζος,

32
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«∆εν θέλω το 
κτίριο στο 
Πολυτεχνείο να 
γίνει ξενοδοχειακή 
µονάδα, θα 
προτιµούσα να 
γίνει ένα πάρκο, ή 
εν πάση 
περιπτώσει κάτι 
που µπορεί να 
αξιοποιηθεί από 
εµάς, τους 
κατοίκους των 
Χανίων»  τονίζει 
στην «kedenews» 
η Πωλίνα 
Βρουβάκη, 
κάτοικος Χανίων

δηµοψήφισµα προκειµένου οι κάτοικοι να είναι 
αυτοί που θα αποφασίσουν την ιδανική χρήση 
του λόφου Καστέλι. Τέλος, ο δήµαρχος Χανίων 
Παναγιώτης Σηµανδηράκης πρότεινε να δηµι-
ουργηθεί δηµοτική βιβλιοθήκη, µε τον δήµο να 
δίνει µίσθωµα στο Πολυτεχνείο.

Οι αστυνοµικοί των Χανίων 
Ξεκάθαρη θέση στο ζήτηµα πήρε και η Ένω-

ση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Χανίων, η οποία, µε 
επιστολή της προς τον υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητάει να σταµατή-
σει τη φύλαξη του κτιρίου, µιας και πλέον δεν 
προορίζεται για δηµόσια χρήση, αλλά για εκµί-
σθωση σε ιδιώτες. Τονίζει, επίσης, πως «η Αστυ-
νοµία δεν υποχρεούται να παρέχει φύλαξη σε 
ιδιώτες» και καλεί τους ιδιώτες που έχουν εµπλα-
κεί στην εκµίσθωση του κτιρίου, εφόσον επιθυ-
µούν να φυλάξουν την περιουσία τους, «να 
απευθυνθούν σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης», 
καθώς αποστολή της Αστυνοµίας είναι η φύλα-
ξη των πολιτών. «Οι συνάδελφοί µας δεν υπο-
χρεούνται να φυλάξουν τον συγκεκριµένο χώ-
ρο και ζητούµε την άµεση αποχώρησή τους µε 
σκοπό να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, 
που δεν είναι άλλα από την προστασία των πολ-
λών και όχι του ενός» αναφέρουν και συνεχί-
ζουν: «Εάν κάποιος ιδιώτης επιθυµεί την παρο-
χή υπηρεσιών φρούρησης από την Ελληνική 
Αστυνοµία επικαλούµενος λόγους ασφαλείας, 

αιτείται αυτών. Εάν το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. απα-
ντήσει θετικά, τότε ο ιδιώτης οφείλει να καταβά-
λει την αντίστοιχη ορισµένη εκ του νόµου κοστο-
λόγηση των υπηρεσιών των συναδέλφων µας 
και η οποία θα καταβληθεί στα Ταµεία τους».

Η εταιρεία-φάντασµα Belvedere
Τον Ιούνιο του 2017, σύµφωνα µε τις εφηµε-

ρίδες «Καθηµερινή» και «Αυγή», ο τότε πρύτα-
νης του Πολυτεχνείου Κρήτης (στο οποίο ανήκε 
το οίκηµα) Βασίλης ∆ιγαλάκης νοίκιασε το κτίριο 
σε τουριστική επιχείρηση, και τότε το υπουργείο 
Πολιτισµού κατοχύρωσε πως πρόκειται για νεό-
τερο µνηµείο. Ο νυν υφυπουργός Παιδείας, µά-
λιστα, είχε παραγγείλει µελέτη για τις χρήσεις 
του κτιρίου, για την οποία η συνέλευση της κατά-
ληψης «Rosa Nera» έχει παραθέσει στοιχεία ότι 
την πραγµατοποίησε µε εταιρείες µε τις οποίες 
συνδέεται ο ίδιος. Τη συµφωνία µε το Πολυτε-
χνείο για κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου, 
σύµφωνα µε την «Αυγή», έχει υπογράψει η εται-
ρεία-φάντασµα Belvedere, η οποία εµφανίζει 
έναν ιδιοκτήτη χωρίς οικονοµική επιφάνεια, µι-
κρό µετοχικό κεφάλαιο και καθόλου ισολογι-
σµούς, δηµιουργώντας την αίσθηση ότι λειτουρ-
γεί ως «κουρτίνα» κάποιων ιδιοκτητών που δεν 
θέλουν να φανούν.

Η «kedenews» συνοµίλησε µε ανθρώπους 
που υποστηρίζουν ανοιχτά την κατάληψη, µε µέ-
λος της ΕΛΜΕ, αλλά και µε κατοίκους των Χανί-
ων, για το αν είναι αντίθετοι µε την ξενοδοχοποί-
ηση του λόφου Καστέλι, αλλά και για το ποια 
χρήση του κτιρίου προτιµούν.

Κοινωνικό Στέκι Μεταναστών
«Για µας η κατάληψη ήταν νησίδα ελευθερί-

ας, χώρος πολιτισµού. Αντικαθιστούσε πολλές 
φορές αυτό που απαιτούσαµε να γίνει από την 
Πολιτεία. Πάντα όταν φτάνουν µετανάστες ήταν 
και είναι πάγιο αίτηµά µας να υπάρχουν σταθε-
ρές δοµές και χώρος υποδοχής και φιλοξενίας 
για όσο παραµένουν εδώ οι άνθρωποι, ωστόσο 
η στάση της δηµοτικής αρχής ήταν πάντα “ας 
πάνε στη Ρόζα”. ∆ηλαδή, θέλω να πω πως οι θε-
σµοί προτείναν να πάνε στο κτίριο της κατάλη-

ψης, ενώ αυτή τη στιγµή οι ίδιοι επιτίθενται σε αυ-
τό».

Σωκράτης, κάτοικος παλιάς πόλης Χανίων
«Μένω ακριβώς στο στενό της Ρόζας τα τε-

λευταία επτά χρόνια, µεγαλώνοντας ταυτόχρο-
να και ένα παιδί µέσα στην παλιά πόλη. Ούτως ή 
άλλως, µε την ξενοδοχοποίηση της παλιάς πό-
λης περιορίστηκαν τα σπίτια - αρχικά υπήρχαν 
περισσότερα. Πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν 
να φύγουν λόγω του Airbnb, αυτό είναι το ένα 
κοµµάτι. Όσον αφορά τη Ρόζα, ήταν η αυλή που 
αποτελούσε το µπαλκόνι της γειτονιάς µας, σε 
καθηµερινή βάση πηγαίναµε τα παιδιά µας να 
παίξουν, είχαν πρόσβαση άπαντες. Στη Ρόζα γί-
νονταν συναυλίες, παραστάσεις, υπήρχε ένας 
εξαιρετικός παιδότοπος, πεντακάθαρος, µε 
παρκέ και πολλές δραστηριότητες. Επίσης, 
υπήρχε και οµάδα φύλαξης των παιδιών προκει-
µένου να βοηθά τους εργαζόµενους γονείς. 
Συµµετείχαν διάφορες οµάδες που έκαναν µα-
θήµατα µουσικής, όπως είναι τα Γεραµανάκια. 
Ως γείτονας θέλω να πω ότι ανά πάσα στιγµή 
µπορούσαµε άνετα να επισκεφθούµε τον χώρο 
χωρίς κανένα πρόβληµα».

Θέκλα, από την ερασιτεχνική
θεατρική οµάδα «∆εςΠολλές»

«Στα Χανιά δεν υπάρχει ούτε ένας χώρος ο 
οποίος να διατίθεται ελεύθερα για παραστάσεις, 
πόσω µάλλον για πρόβες, οι οποίες θέλουν πο-
λύ καιρό. Οπότε, όλες οι ερασιτεχνικές οµάδες 
οποιουδήποτε τύπου δεν έχουν πουθενά αλλού 
να στεγαστούν εκτός από τη Ρόζα, στην οποία 
υπήρχε ένα θεατράκι πλήρως διαµορφωµένο, 
60 θέσεων. Είµαι στη θεατρική οµάδα που λέγε-
ται ∆εςΠολλές εδώ και πέντε χρόνια, και εκεί 
έχουµε στεγαστεί, έχουµε παρουσιάσει τις πα-
ραστάσεις µας. Ουσιαστικά µε την παύση της 
Ρόζας ένας αριθµός οµάδων, όπως εµείς, ακυ-
ρώνεται ή δυσκολεύεται πάρα πολύ. Έχουµε τε-
ράστια δυσκολία στο να λειτουργήσουµε. Επί-
σης, εξίσου σηµαντικό είναι και το συναισθηµα-
τικό κοµµάτι, τόσα χρόνια έχουµε δεθεί. Άλλο εί-
ν α ι  τ ο  δ έ σ ι µ ο  π ο υ  α π ο κ τ ά ς  ό τ α ν 
αυτοοργανώνεσαι και ρυθµίζεις όλα τα επιµέ-
ρους κοµµάτια για τη δουλειά σου. Έχουµε αφή-
σει κοµµάτια από την ψυχή µας εκεί, δεν ήταν 
ένα απρόσωπο θέατρο, ήταν το θεατράκι µας. 
Εκτός από το πολιτικό θέµα, υπάρχει και το πο-
λιτιστικό, που αυτή την ώρα µένει ξεκρέµαστο».

Πωλίνα Βρουβάκη,
ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικο ς Χανίων

«∆εν θέλω το κτίριο στο Πολυτεχνείο να γί-
νει ξενοδοχειακή µονάδα, θα προτιµούσα να γί-
νει ένα πάρκο, ή εν πάση περιπτώσει κάτι που 
µπορεί να αξιοποιηθεί από εµάς, τους κατοίκους 
των Χανίων. Το κτίριο βρίσκεται στο πιο κεντρικό 
σηµείο της πόλης, είναι κρίµα να µην µπορούµε 
να πάµε. Με το ξενοδοχείο δεν θα µπορούµε να 
έχουµε πρόσβαση. Όσο για την προσφορά της 
Ρόζα Νέρα στα Χανιά, ξέρω ότι περιέθαλπαν µε-
τανάστες και έκαναν δράσεις πολιτισµού».

πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων
«Η Ρόζα Νέρα, ανεξάρτητα από τι γνώµη έχει κανείς για το 

περιεχόµενο και τη µορφή της κατάληψης, είχε µια πλούσια πο-
λιτιστική και κοινωνική συνεισφορά. Εµείς ως ΕΛΜΕ έχουµε βγά-
λει ανακοίνωση στην οποία τονίζουµε ότι έκανε κατά καιρούς 
προβολές ταινιών, παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, θεατρικά δρώµενα και πολλές άλλες δραστηριότητες, τις 
οποίες παρακολουθούσαν κατά διαστήµατα οι Χανιώτες, όχι 
απαραίτητα προσκείµενοι στον χώρο αυτόν. Ήταν µια κατάληψη 
η οποία χαρακτηριζόταν από την ανοιχτότητά της και από την 
προσέλευση ανθρώπων από διάφορους πολιτικούς χώρους και, 
αν µη τι άλλο, εξασφάλιζε την ελεύθερη πρόσβαση στο µπαλκό-
νι των Χανίων. Τώρα, είµαστε αντιµέτωποι µε έναν ιδιώτη, µε έναν 
επιχειρηµατία ο οποίος καταλαµβάνει τον χώρο επειδή έχει πολ-
λά χρήµατα και δεν θα µπορεί κανείς να προσεγγίσει τον χώρο».

Γιάννης Κυριακάκης
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Για ποιους λόγους η κατάληψη «Rosa 
Nera» θεωρείται ιδιαίτερη για τα Χανιά, 
αλλά και για την Ελλάδα;
Η κατάληψη «Rosa Nera» είναι ιδιαίτερη, 

ειδικά για την Ελλάδα, όχι µόνο γιατί κατάφε-
ρε µε κάποιον τρόπο να συνδεθεί µε κοµµά-
τια των τοπικών κινηµάτων, αλλά και λόγω της 
θέσης που είχε ο λόφος µέσα στην πόλη, στον 
οποίο βρίσκεται το ιστορικό κτίριο. Ιστορικά 
ήταν το παλάτι του πρίγκιπα, αργότερα η µε-
ραρχία. Ήταν πάντα ένα κτίριο διοικητικό, ένα 
κτίριο της εξουσίας. Το κτίριο αυτό είναι για 
πολλά χρονιά εγκαταλελειµµένο από το Πολυ-
τεχνείο, στο οποίο παραχωρήθηκε το 1985, κι 
όταν λέµε παραχωρήθηκε, δεν σηµαίνει ότι το 
Πολυτεχνείο το αγόρασε, ήταν στην ουσία πα-
ραχώρηση µε στόχο να εξυπηρετήσει πολιτι-
στικές και επιµορφωτικές ανάγκες, ωστόσο 
για διάφορους λόγους το Πολυτεχνείο δεν το 
αξιοποίησε. Το 2004 λοιπόν µια οµάδα νέων 
ανθρώπων συνδέθηκε µε κάποιες οµάδες πιο 
πολιτικοποιηµένων ανθρώπων που είχαν µια 
παρουσία στα Χανιά πολλά χρονιά και που 
προέρχονταν κυρίως από την αναρχική σοσι-
αλιστική παράδοση και µπήκαν µες στο κτίριο. 
Στη συνέχεια το κτίριο συντηρήθηκε, έγιναν 
εργασίες από πολιτικούς µηχανικούς και ερ-
γάτες που συµµετείχαν στα κοινωνικά κινήµα-
τα και συχνά σε άτυπη συνεννόηση µε την Αρ-
χαιολογία.

Ποια ήταν η συνεισφορά της στην τοπική 
κοινωνία;
Η συνεισφορά στην κοινωνία είναι ιδιαίτε-

ρης σηµασίας. Η κατάληψη στηριζόταν από 
µειονότητες, δηλαδή ανθρώπους που δεν 
έχουν καλή πρόσβαση σε µια σειρά από προ-
νόµια, όπως µπορεί να είναι τα πολιτικά και τα 
κοινωνικά δικαιώµατα, όπως πρόσφυγες, µε-
τανάστες, εργάτες ή νέοι που προέρχονται 
από φτωχά στρώµατα, εργατικά ή µεσαία, ιδι-
αίτερα µετά την περίοδο του 2008 που άρχισε 
η κρίση και έγινε φανερή σε πολύ κόσµο. Αυ-
τό το κοµµάτι της νεολαίας, το οποίο δεν έχει 
πρόσβαση για οικονοµικούς κυρίως λόγους 
σε θεσµούς λήψης αποφάσεων, βρίσκει στην 
κατάληψη ένα σηµείο αυτενέργειας πολιτικής 
δράσης και συνάντησης. Το ίδιο συµβαίνει και 
για νέους που έχουν κάποιες καλλιτεχνικές 
ανησυχίες οι οποίες δεν καλύπτονται από τα 
υπάρχοντα στέκια ή χώρους της πόλης, τα 
οποία γίνονται όλο και πιο ακριβά. Έτσι, σε αυ-
τόν τον χώρο έρχονται και πάρα πολλοί φοιτη-
τές και φοιτήτριες ή άνθρωποι που έχουν πο-
λιτιστικές οµάδες. Η κατάληψη αρχίζει και 
εξυπηρετεί µια σειρά από χρήσεις και έναν 
πλουραλισµό δράσεων και συναντήσεων που 
σιγά-σιγά οδηγούν στην αναγνώριση και στην 
οικειοποίηση αυτού του χώρου από ανθρώ-
πους που δεν ήταν απαραίτητα µέλη της συνέ-
λευσης της κατάληψης «Rosa Nera». 

Η κατάληψη θα ήταν γνωστή και για τις 
δράσεις της ενάντια στον φασισµό…
Ναι, και µιας και τον περασµένο µήνα είχα-

µε την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου 
Φύσσα, να το πούµε αυτό. Ειδικά τα χρόνια 
2012-2014 είχαµε πολύ µεγάλη άνοδο της 
Άκρας ∆εξιάς. Εκεί πραγµατικά έκανε αρκετή 
δουλειά η «Rosa Nera». Βρέθηκε κοντά στους 
ανθρώπους που αγωνίζονταν ενάντια στους φα-
σίστες. Οι άνθρωποι που ήµασταν σε σωµατεία, 
στο τοπικό κίνηµα και η «Rosa Nera» προσπα-
θούσαµε να αποτρέψουµε τέτοια φαινόµενα βί-
ας. Προσπαθήσαµε να δείξουµε ότι τέτοια 
ακραία φαινόµενα δεν θα περάσουν και ότι πά-
ντα αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν την κοινωνία 
απέναντί τους. Υπήρχαν µαθητές που δέχονταν 
απειλές, έπρεπε πάλι το τοπικό κίνηµα να προ-
στατέψει αυτούς τους ανθρώπους, να τους δεί-
ξει ότι η κοινωνία είναι µαζί τους.

Πώς λειτουργούσε ο χώρος;
Όλες οι αποφάσεις παίρνονται από µία ανοι-

κτή συνέλευση. Πρέπει να πούµε ότι πρόκειται 
για έναν χώρο όπου δεν υπάρχει καµία εµπο-
ρευµατική χρήση, τα πάντα είναι χωρίς αντίτιµο. 
Μέσα στην κατάληψη λειτουργεί ένα αυτοοργα-
νωµένο καφενείο στο οποίο ο καθένας δίνει ό,τι 
θέλει και τα πάντα λειτουργούν µε αυτό που θα 
ονοµάζαµε αυτοοργάνωση, αυτοδιαχείριση, και 
σε αυτές τις διαδικασίες µπορεί να συµµετάσχει 
ο καθένας, να πει τη γνώµη του, να κάνει δηµό-
σια κριτική. Είναι όλα ανοιχτά, δεν υπάρχει κρυ-
φή διαδικασία. Η µόνη απαγόρευση-περίφραξη 

  ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΟΙΝ ΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΔΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
‘ ‘

είναι στην Αστυνοµία και σε ανθρώπους ή σε 
αντιλήψεις που είναι ρατσιστικές και σε επικίνδυ-
νες προς τις µειονότητες.

Όχι στην ξενοδοχοποίηση, αλλά για ποιους 
λόγους; Τι ρόλο παίζει η εταιρεία 
Belvedere;
Γενικώς η παλιά πόλη των Χανίων είναι κορε-

σµένη από τον τουρισµό, ο οποίος προξενεί πε-
ρισσότερο κακό παρά καλό, οπότε ένα ακόµα 
ξενοδοχείο είναι κάτι που προκαλεί µεγάλη δυ-
σφορία. Αυτή τη δυσφορία την έχει κινητοποιή-
σει και το κίνηµα, το οποίο είναι ενάντια στην ξε-
νοδοχοποίηση αλλά και υπέρ της κατάληψης. 
Στον λόφο υπάρχουν κι άλλες καταπατήσεις 
µνηµείων, ιστορικών τόπων κ.λπ., είναι ένας χώ-
ρος που έχει µεγάλο αρχαιολογικό βάρος, είναι 
στην ουσία όλη η ιστορία της περιοχής σε στρώ-
µατα πάνω στον λόφο. Τον πρώτο λόγο θα έπρε-
πε να έχει η Αρχαιολογία σε πολλά ζητήµατα 
στην περιοχή, η οποία όµως µόνο χάρη στην κα-
τάληψη µπορεί να κάνει ανεµπόδιστη τη δουλειά 
της, γιατί µην ξεχνάµε ότι πάντα υπάρχει µια 
ένταση ανάµεσα στην τουριστική ανάπτυξη και 
στην Αρχαιολογία. Τώρα, το αντεπιχείρηµα της 
επένδυσης για το ξενοδοχείο είναι πως µε το ξε-
νοδοχείο το Πολυτεχνείο θα έχει κάποια χρήµα-
τα παραπάνω. Ωστόσο, αυτό είναι πολύ περίερ-
γο επιχείρηµα, γιατί, αν σκεφτεί κάνεις ότι µιλά-
µε για εκµίσθωση 25 χρόνων, είναι πολύ λίγα τα 
350.000 ευρώ, θα µπορούσε να πάρει πολύ πα-
ραπάνω. Υπάρχουν πολλά προγράµµατα για αυ-
τό το Πολυτεχνείο στα οποία θα µπορούσαν αυ-
τά τα χρήµατα να απορροφήσουν από εκεί. 
Όσον αφορά την Belvedere, πρόκειται για εται-
ρεία-φάντασµα, δεν υπάρχει ισολογισµός, έχει 
µηδενικά έσοδα και συνδέεται µε πάρα πολλές 
offshore στην Κύπρο. Υπάρχει µόνο το τηλέφω-
νο ενός λογιστή και µάλιστα συνδέεται µε την πα-
ράταξη του δηµάρχου Χανίων, ο οποίος έχει θέ-
σεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αρκετοί Χανιώτες, όµως, δεν θέλουν ούτε 
το ξενοδοχείο ούτε την κατάληψη… 
Εγώ βλέπω ότι σε σχέση µε το 2017 όσοι υπο-

στήριζαν αυτό πλέον αρχίζουν και καταλαβαί-
νουν ότι χωρίς την κατάληψη θα είχε ήδη γίνει το 
ξενοδοχείο. Όλα αυτά τα πλάνα για δηµοτική βι-
βλιοθήκη που ακούγονται δεν φαίνεται κάποιος 
να έχει την πολιτική βούληση και το σθένος να 
τα αξιοποιήσει. Οπότε, αυτό που παρουσιάζεται 
ως ψευτοδίληµµα είναι µάλλον το τελικό δίληµ-
µα του κατά πόσο θα καταλάβει ο κόσµος ότι µό-
νο αν υπάρχει ένας ζωντανός χώρος, όπως ήταν 
η κατάληψη ή ανάλογα κοινωνικά κινήµατα µέ-
σα στις πόλεις, µπορούν αυτά να αναγκάζουν 
τους θεσµούς να υποχωρούν και να λαµβάνουν 
σοβαρά υπ’ όψιν τους ζητήµατα που έχουν να 
κάνουν µε το πώς αξιοποιούµε τη δηµόσια περι-
ουσία και ποια είναι η συµπεριφορά µας απένα-
ντι στον δηµόσιο χώρο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆Η

Ο Σάµυ Αλεξανδρίδης, µέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων και κάτοικος 
Χανίων, µιλάει στην «kedenews» για την κατάληψη «Rosa Nera», εξηγεί τον τρόπο µε τον 
οποίο έχει βοηθήσει τις ευάλωτες οµάδες της πόλης, ενώ δείχνει τον έντονο 
προβληµατισµό του για την εταιρεία-φάντασµα Belvedere, που θέλει το περιβόητο κτίριο 
στον λόφο Καστέλι.

  ΣΑΜΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ:

«Γενικώς η παλιά 
πολή των Χανίων 
είναι κορεσµένη 
από τον τουρισµό, 
ο οποίος προξενεί 
περισσότερο κακό 
παρά καλό, οπότε 
ένα ακόµα 
ξενοδοχείο είναι 
κάτι που θα 
προκαλούσε 
µεγάλη δυσφορία» 
είπε στη 
συντάκτρια της 
«kedenews» 
Κατερίνα 
Ιορδανίδη, ο Σάµυ 
Αλεξανδρίδης
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«Τα έργα 
υποδοµής 
απογειώνουν τις 
αναπτυξιακές 
προοπτικές της 
περιοχής µας» 
δηλώνει στην 
«kedenews» ο 
δήµαρχος 
Αποκορώνου

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ: 

Ποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στον 
δήµο σας; Ποιες προτάσεις έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρί-
τσης»;
Από την προηγούµενη αυτοδιοικητική 

θητεία µας έως σήµερα έχουµε καταφέρει 
να σχεδιάσουµε, εντάξουµε, χρηµατοδοτή-
σουµε και υλοποιήσουµε πολλά έργα στον 
Αποκόρωνα, καθιστώντας τον δήµο µας ένα 
«πραγµατικό εργοτάξιο», όπως συχνά ανα-
φέρεται σε µέρος του ηµε-
ρήσιου και ηλεκτρονικού Τύ-
που. Έχουν ήδη παραδοθεί 
για χρήση και υπηρεσία στο 
κοινό το Κέντρο Κοινότητας 
στις Βρύσες, το ΕΚΑΒ Απο-
κορώνου-Σφακίων, το ΙΕΚ 
Αποκορώνου στον Καβρό, ο 
βρεφικός σταθµός Καλυ-
βών και η αδειοδοτηµένη 
µονάδα βιολογικού καθαρι-
σµού στις Καλύβες, ενώ αυ-
τή της Γεωργιούπολης ολο-
κληρώνεται και αυτή της Αλ-
µυρίδας ωριµάζει µελετητι-
κά. 

Ταυτόχρονα, έχουµε 
πραγµατοποιήσει αρκετές 
αναπλάσεις και έχουµε φτά-
σει στη φάση δηµοπράτη-
σης της κατασκευής αθλητι-
κού κέντρου στη Γεωργιού-
πολη, µε προϋπολογισµό 
1.200.000 ευρώ, ενώ πρό-
σφατα έγινε νόµος του κρά-
τους (ΦΕΚ ∆429) το πρώτο 
στη χώρα µας Καταδυτικό 
Πάρκο στον Οµπρόσγιαλο 
Κεφαλά, το οποίο θα κατα-
σκευαστεί εντός του 2021 
και θα λειτουργήσει το 2022. 

Πέρα από αυτά τα σηµαντικά έργα υποδο-
µής που απογειώνουν τις αναπτυξιακές προοπτι-
κές του Αποκόρωνα, µεριµνούµε για τη συνεχή 
αναβάθµιση, επέκταση και συντήρηση της δη-
µοτικής και αγροτικής οδοποιίας, µε προϋπολο-
γισµό 6 εκατ. ευρώ, ενώ σε συνεργασία µε την 
Περιφέρεια Κρήτης και το υπουργείο Υποδοµών 
έχουµε δροµολογήσει έργα αξίας 2,3 εκατ. ευ-
ρώ για την παλαιά εθνική οδό Χανίων-Ρεθύµνης, 
30 εκατ. ευρώ για τη νέα εθνική οδό (ΒΟΑΚ) και 
3,5 εκατ. ευρώ για το επαρχιακό δίκτυο. 

Παράλληλα, προχωρούµε στην αντικατάστα-
ση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης και άρ-
δευσης, έχοντας προϋπολογισµό 6.252.000 ευ-
ρώ για τα έργα αυτά, που βρίσκονται στο στάδιο 
της δηµοπράτησης. Ως προς το πρόγραµµα 
«Αντώνης Τρίτσης», ειδικότερα, καταφέραµε να 
ενταχθεί το έργο «Ύδρευση αστικής-τουριστικής 
περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό και του 
ανατολικού τµήµατος ∆.Ε. Βάµου», συνολικού 
κόστους 2.830.770,32 ευρώ. Το έργο αυτό απο-

τελείται από τέσσερα υποέργα: 1) Ύδρευση 
του ανατολικού τµήµατος ∆.Ε. Βάµου µε νε-
ρά γεωτρήσεων στην περιοχή Βρυσών, 2) 
Ύδρευση αστικής-τουριστικής περιοχής από 
Γεωργιούπολη έως Καβρό µε νερά γεωτρή-
σεων, 3) Εργασίες Αρχαιολογίας, 4) Σύνδε-
ση µε το δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ. Ακόµα, άµε-
σα θα κατασκευάσουµε και θα λειτουργή-
σουν εννέα παιδικές χαρές και ένα επιπλέ-
ον 5x5, που θα ανεβάσουν τον αριθµό στα 

έξι συνολικά που έχουµε κα-
τασκευάσει.

Φυσικά, πέρα από αυτά 
τα υψίστης σηµασίας έργα 
υποδοµής, επενδύουµε 
-όπως οφείλουµε άλλωστε- 
στην εκπαίδευση των παι-
διών µας. Συγκεκριµένα, 
σχεδιάζουµε την κατασκευή 
νέων κτιριακών εγκαταστά-
σεων για το γυµνάσιο και το 
λύκειο, σε χώρο νότια του 
σηµερινού. Ταυτόχρονα, δη-
µιουργούµε νέες οικονοµι-
κές προοπτικές για τον δήµο 
µας σχεδιάζοντας και δηµο-
πρατώντας δέκα φυσιολατρι-
κές διαδροµές που θα ανα-
δείξουν τον Αποκόρωνα ως 
σηµαντικό πεζοπορικό και 
ορειβατικό προορισµό. 

Στον σχεδιασµό αυτόν 
επιχειρούµε να εντάξουµε και 
την ανάδειξη και συντήρηση 
του αρχαιολογικού, ιστορικού 
και πολιτιστικού µας πλούτου, 
δηµιουργώντας, σε συνεργα-
σία µε την Περιφέρεια Κρή-
της, το Πολυτεχνείο Κρήτης 
και το υπουργείο Πολιτισµού, 
µια «πολιτιστική διαδροµή» 

που θα διασχίζει τις ∆.Ε. Αρµένων και Βάµου και 
θα αναδεικνύει τα µνηµεία του τόπου µας.

Πώς εξελίσσεται η εικόνα στον Αποκόρωνα 
εν µέσω πανδηµίας;
Η πανδηµία του κορονοϊού δηµιούργησε και 

εξακολουθεί να δηµιουργεί σηµαντικά προσκόµ-
µατα στην οικονοµική δραστηριότητα και στην 
αποτελεσµατική λειτουργία των κρατικών θε-
σµών, αλλά στον ∆ήµο Αποκορώνου καταβάλ-
λουµε µεγάλη προσπάθεια και στηρίζουµε απο-
τελεσµατικά τις ευάλωτες οµάδες του πληθυ-
σµού στις δύσκολες εποχές που διανύουµε. 

Σηµαντικό ρόλο ως προς αυτό παίζουν οι κοι-
νωνικές δοµές και υπηρεσίες του δήµου µας, 
όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, η Τράπεζα Αί-
µατος ∆ήµου Αποκορώνου και τα προγράµµατα 
«κατ’ οίκον βοήθεια», το οποίο υλοποιείται µε την 
πολύτιµη συνδροµή του Κοινωφελούς Ιδρύµατος 
«Αγία Σοφία» και τη συνεργασία του Κέντρου 
Υγείας Βάµου.

  ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τ Ν ΠΑΙΔΙ Ν ΜΑΣ

Κύλησε οµαλά η έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς; Οι εκπαιδευτικές δοµές εξοπλίστηκαν 
έγκαιρα µε µάσκες;
Υπήρχε µια εύλογη ανησυχία για το πως θα 

ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά, καθώς πολλές 
από τις σχολικές µας υποδοµές έπρεπε λόγω 
της πανδηµίας να προετοιµαστούν ή διαµορφω-
θούν µε ειδικό τρόπο ώστε να είναι σε θέση να 
υποδεχθούν τους µαθητές και εκπαιδευτικούς 
µας µε ασφάλεια. Αθόρυβα αλλά µεθοδικά, κά-
ναµε έναν «αγώνα δρόµου» για να γίνουν και 
ολοκληρωθούν οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις 
και προετοιµασίες, καταφέρνοντας να προµη-
θευτούµε έγκαιρα το αναγκαίο υλικό (όπως αντι-
σηπτικά, υλικά καθαριότητας κ.λπ.), για να δια-
σφαλίσουµε τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, 
που λόγω της πανδηµίας έχουν αποκτήσει ακό-
µη µεγαλύτερη σηµασία. 

Την ίδια ώρα, καταφέραµε, µέσα σε ένα 
ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, να προσλάβουµε 
και τοποθετήσουµε 17 άτοµα ως προσωπικό κα-
θαρισµού στις σχολικές µας µονάδες, το οποίο 
ενηµερώσαµε για την ιδιαίτερη µέριµνα που 
απαιτούν οι συνθήκες, και ενισχύσαµε µε τέσσε-
ρα ακόµη άτοµα που αποσπάσαµε από υπηρε-
σίες του ∆ήµου Αποκορώνου. 

Σε τι επίπεδα κινήθηκε η τουριστική περίο-
δος φέτος το καλοκαίρι λόγω κορονοϊού;
Με δεδοµένο ότι η πανδηµία του κορονο-

ϊού είχε και έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις 
στην οικονοµία γενικότερα, εκτιµούσαµε ότι 
επρόκειτο για µια χαµένη ουσιαστικά χρονιά. 
Ωστόσο, η σταδιακή άρση των µέτρων από τον 
Μάιο έως τον Ιούλιο, σε συνδυασµό µε την επα-
ναλειτουργία αρκετών πτήσεων προς την Κε-
ντρική και Βόρεια Ευρώπη, επέτρεψε σε πολ-
λούς «παραδοσιακούς» επισκέπτες του τόπου 
µας να έρθουν και φέτος, ενώ ο φόβος άλλων 
για προορισµούς εκτός Ευρώπης τούς ώθησε 
να µας προτιµήσουν και γνωρίσουν καλύτερα 
φέτος. 

Κατά συνέπεια, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 
σηµειώθηκε αρκετή κίνηση, αν και αυτή απείχε 
από το να καλύψει µεγάλο µέρος από τις 24.000 
συνολικά κλίνες που υπάρχουν στην περιφέρεια 
του ∆ήµου Αποκορώνου. Παρά ταύτα, οι επαγ-
γελµατίες του χώρου υποστηρίζουν πως η κίνη-
ση από συγκεκριµένες χώρες όπως η Γερµανία, 
η Γαλλία και η Πολωνία ήταν αρκετά ικανοποιη-
τική, ή τουλάχιστον καλύτερη και αυξηµένη σε 
σχέση µε άλλους προορισµούς της Κρήτης και 
της υπόλοιπης Ελλάδας. 

Σίγουρα τα έσοδα της φετινής σεζόν -από 
υπηρεσίες φιλοξενίας, εστίασης, µεταφορές 
κ.ά.- υπολείπονται σηµαντικά σε σχέση µε προ-
ηγούµενα χρόνια, αλλά, µε δεδοµένες τις συν-
θήκες, έχουµε λόγους να είµαστε ικανοποιηµέ-
νοι και να προσβλέπουµε µε αυτοπεποίθηση -αν 
όχι βεβαιότητα- σε µια πολύ καλύτερη τουριστι-
κή περίοδο του χρόνου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΑΝΑΣΗ

‘  ‘

Ο δήµαρχος Αποκορώνου, Χαράλαµπος Κουκιανάκης, παραχώρησε συνέντευξη στην «kedenews», στην οποία 
ανέλυσε τα επόµενα σχέδια του δήµου, ενώ παράλληλα έκανε τον απολογισµό του για την τουριστική περίοδο εν 
µέσω πανδηµίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
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«Για τους 
αποµακρυσµένους 
δήµους θα πρέπει 
να υπάρχει 
ξεχωριστή 
βοήθεια και 
χρηµατοδότηση» 
επισηµαίνει στην 
«kedenews» ο 
δήµαρχος 
Σφακίων 
Μανούσος 
Χιωτάκης

Ποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στον δή-
µο αυτή την περίοδο;
Υπάρχουν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 

από το Φιλόδηµος Ι και ΙΙ και άλλα από το ΕΣΠΑ. 
Πρόκειται για µεγάλο έργο που αφορά τον κε-
ντρικό δρόµο που φτιάχνεται, αν και θέλει µια 
ακόµα χρηµατοδότηση για να ολοκληρωθεί. 
Ένα µεγάλο έργο που θα δηµοπρατηθεί σύντο-
µα είναι η στήριξη του λόφου εδώ στα Πευκάκια, 
µελέτη 1,5 εκατ., το οποίο προβλέπει µπετό µε 
ντυµένο µε πέτρα. Τελείωσε η µελέτη και το κα-
ταθέσαµε στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», 
το λιµάνι στα Σφακιά 25 εκατ. Ό,τι έχει βγει που 
µπορεί να µπει ο δήµος ο δικός µας στο πρό-
γραµµα «Αντώνης Τρίτσης» το έχουµε δώσει.

Η αποκατάσταση οδοστρώµατος βρίσκεται 
σε εξέλιξη; Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο;
Ο δρόµος που κατεβαίνει από τον Καλλικρά-

τη έχει φτιαχτεί ο µισός και περιµένουµε την υπό-
λοιπη χρηµατοδότηση. Αυτόν τον µήνα θα τε-
λειώσει η αποκατάσταση του οδοστρώµατος. 
Συγκεκριµένα προς τη Χώρα Σφακίων, όπου 
εκεί είχε µεγάλη ζηµιά και εκεί τελειώνει. 

Ο δήµος αντιµετωπίζει προβλήµατα; Οι νέ-
οι επιλέγουν να φύγουν για τα αστικά κέ-
ντρα;
Αντιµετωπίζουµε πολλά προβλήµατα. Ως δή-

µος οικονοµικά δεν πάµε καλά, καθώς δεν 
έχουµε έσοδα. Έχουµε 360 χιλιόµετρα κτηνο-
τροφικούς και αγροτικούς δρόµους και θέλου-
µε να τους καθαρίσουµε. Από την υπερπροστα-
σία παίρνουµε 30 χιλιάδες και δεν φτάνουν. Κά-

  ΜΑΣ ΔΙΕΛΥΣΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ο ΚΟΡΟΝΟ ΟΣ

  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ:

‘ ‘

ναµε προσωπική εργασία και ό,τι περίσσεψε από 
τα έσοδα χρησιµοποιήσαµε. Πρέπει για αυτούς 
τους αποµακρυσµένους δήµους να υπάρχει ξε-
χωριστή βοήθεια και χρηµατοδότηση. Πρέπει η 
ΚΕ∆Ε να το κοιτάξει. 

Οι νέοι δεν φεύγουν γιατί το βαρύ έσοδο της 
επαρχίας είναι ο τουρισµός. Καθηµερνά υπήρ-
χαν 1.000 άτοµα εδώ στην περιοχή από τον του-
ρισµό. Ο κορονοϊός µάς διέλυσε οικονοµικά. 
Παρ’ όλα αυτά, οι νέοι δεν φεύγουν γιατί ασχο-
λούνται µε τουριστικά καταλύµατα, µε την κτηνο-
τροφία και τη µελισσοκοµία. 

Υπάρχουν ελλείψεις στο κοµµάτι της υπο-
στελέχωσης των σχολείων;
Τα παιδιά από κάπου παρακινούνται και δεν 

πάνε σχολείο. Πρόσφατο παράδειγµα το δηµο-
τικό σχολείο στα Βουβά. Αντιµετωπίζουµε πρό-
βληµα και µε τους καθηγητές, γιατί ακόµα δεν 
έχουν διοριστεί. Με τη µοριοδότηση που έχου-
µε δώσει πιστεύω ότι θα έρθουν. Εµείς ως απο-
µακρυσµένα χωριά είχαµε αυτό το πρόβληµα µε 
τους καθηγητές, δεν έρχονταν γιατί δεν έφτα-
ναν τα λεφτά. Εγώ, ως δήµαρχος, πέρσι για να 
λειτουργήσουν τα σχολεία πρότεινα για όποιον 
έρθει στα Σφακιά ως καθηγητής να πληρώνω το 
µισό ενοίκιό του. Και ήρθαν 15 άτοµα. Έγινε θέ-
µα στη Βουλή ότι εµείς δίναµε το µισό µηνιάτικο, 
καθώς επικοινώνησε µε την υφυπουργό. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΦΑΚΙΩΝ

στη ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ

O δήµαρχος Σφακίων Μανούσος Χιωτάκης παραχωρεί συνέντευξη στην «kedenews» και 
µιλάει για τις δυσκολίες που βιώνουν οι κάτοικοι του δήµου εξαιτίας της πανδηµίας, καθώς 
και για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα σχολεία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ





ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020www.kedenews.gr ΠΕΡΙ ΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ

38

«Απίστευτη η 
γραφειοκρατία
της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
Από τη στιγµή που 
θα σκεφτείς κάτι 
µέχρι να το 
υλοποιήσεις 
περνάει η θητεία 
σου» περιγράφει 
στην «kedenews» 
ο δήµαρχος 
Ιωαννιτών, 
Μωυσής Ελισάφ

Η αναπαλαίωση του Κάστρου των Ιωαννίνων, του οποίου πολλά ιστορικά σηµεία αυτή τη στιγµή είναι σχεδόν κατεστραµµένα, 
έχει ήδη δροµολογηθεί, µε τη διαµόρφωση οδού και πλατείας Γλυκίδων και την αναστήλωση των οθωµανικών λουτρών να 
έχουν εγκριθεί και να βρίσκονται στη φάση της δηµοπράτησης. Σε µερικά χρόνια από τώρα η δηµιουργία «Πάρκου Πολιτισµού» 
στα Ιωάννινα θα είναι γεγονός. Ο δήµαρχος Ιωαννιτών, Μωυσής Ελισάφ, µίλησε στην «kedenews» και αποκάλυψε ποιες είναι 
οι αλλαγές που θα γίνουν, πώς θα αναδιαµορφωθεί ο χώρος, ενώ εξέφρασε το «παράπονο» πως οι διαδικασίες έχουν γίνει 
πια τόσο χρονοβόρες λόγω της γραφειοκρατίας που επικρατεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε εξέλιξη βρίσκεταιι ένα 
συνολικό έργο ανάπλα-
σης του Κάστρου Ιωαν-

νίνων, του πολιτιστικού πάρ-
κου, όπως το ονοµάζουµε. 
Περιλαµβάνει τέσσερα υπο-
έργα. Το πρώτο είναι η δια-
µόρφωση οδού και πλατείας 
Γλυκίδων, το οποίο έχει 
εγκριθεί από τη ∆ιαχειριστι-
κή Αρχή και βρίσκεται στη 
φάση της δηµοπράτησης. Το δεύτερο έργο είναι 
τα οθωµανικά λουτρά, το οποίο επίσης έχει 
εγκριθεί από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και βρίσκε-
ται κι αυτό στη φάση της δηµοπράτησης. Και 
υπάρχουν και δύο ακόµη έργα, τα οποία θα τα 
υποβάλουµε εντός του επόµενου χρονικού δια-
στήµατος για έγκριση.

Πρόκειται για την οθωµανική βιβλιοθήκη 
και για το δηµοτικό µουσείο, το οποίο είναι το 
τζαµί του Κάστρου. Όλα αυτά είναι υπό την αι-
γίδα του υπουργείου Πολιτισµού, εποµένως 
χρειάζεται η έγκρισή του για να προχωρή-
σουν, καθώς υλοποιούνται σε συνεργασία και 
µετά από προγραµµατική σύµβαση που έχουν 
ο δήµος και η περιφέρεια µε το υπουργείο» 
εξηγεί στην «kedenews» ο δήµαρχος Ιωαννι-
τών, Μωυσής Ελισάφ. 

Οι αλλαγές
«∆ροµολογούνται σηµαντικές αλλαγές, θα 

γίνει αποκατάσταση και ανακατασκευή τµηµά-
των του χώρου, θα φτιαχτεί ξανά το δηµοτικό 
µουσείο και ο Μενδρεσές, θα φτιαχτούν ο δρό-
µος και η πλατεία, θα γίνουν εργασίες καθαρι-
σµού από τη βλάστηση, θα γίνει επίσης κατα-
σκευή - τοποθέτηση διαδρόµων πρόσβασης 
κοινού, συµπεριλαµβανοµένων ΑµεΑ ώστε να 
µπορούν να επισκέπτονται το πολιτιστικό πάρ-
κο και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Θα αλλάξει 
τελείως η όψη µιας περιοχής η οποία αυτή τη 
στιγµή είναι κάπως υποβαθµισµένη. Τα κτίρια 
αυτά, τα οθωµανικά λουτρά και η οθωµανική 
βιβλιοθήκη είναι σχεδόν κατεστραµµένα» συ-
νεχίζει ο δήµαρχος.

Επισκεψιµότητα
«Η περιοχή έτσι κι αλλιώς αποτελεί τουριστι-

κό πόλο. Όταν ολοκληρωθούν τα έργα και η 
αναπαλαίωση του Κάστρου Ιωαννίνων, θα είναι 
µια περιοχή που θα έχει πραγµατικά πολύ µεγα-
λύτερη επισκεψιµότητα. Θα αποτελεί µια πολύ 
ευχάριστη βόλτα για όλους όσοι θα έχουν την 
τύχη να βρεθούν στο πολιτιστικό µας πάρκο. ∆εν 
θα περπατάει πια ο επισκέπτης σε λακκούβες 
κ.λπ., θα περπατάει σε έναν πολύ όµορφο χώ-
ρο, θα έχει εκθεσιακούς χώρους, θα αναµορ-

φωθεί το δηµοτικό µουσείο, θα γίνουν τόσο ση-
µαντικές αλλαγές που σίγουρα θα αναβαθµί-
σουν την πόλη των Ιωαννίνων».

Η γραφειοκρατία
«∆ύο λοιπόν έργα έχουν εγκριθεί και βρί-

σκονται στη φάση της δηµοπράτησής τους. ∆υ-
στυχώς, οι διαδικασίες της δηµοπράτησης τέ-
τοιων έργων είναι πολύµηνη. Η γραφειοκρατία 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απίστευτη. Από 
τη στιγµή που θα σκεφτείς µέχρι να υλοποιήσεις 
κάτι περνάει η θητεία σου. Έτσι το έχει φτιάξει το 
ελληνικό κράτος γιατί κάποτε οι δήµαρχοι ήταν 
απόλυτα αυθαίρετοι και για να αντιµετωπιστεί η 
αυθαιρεσία τους πήγαµε στο άλλο άκρο, διαδι-
κασίες οι οποίες οδηγούν στις απραξία» καταλή-
γει ο κ. Ελισάφ. 

   Η ΑΝΑΠΑΛΑΙ ΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ Α ΕΡΕΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

  ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ:

‘ ‘

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΝΗ
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«Είµαστε
υπέρ της 
παραχώρησης 
του λιµανιού 
Ηγουµενίτσας
σε ιδιώτη. Το 
κράτος ως 
επενδυτής έχει 
αποτύχει»
εξηγεί στην 
«kedenews»
ο δήµαρχος 
Ηγουµενίτσας 
Ιωάννης Λώλος

Ο ∆ήµος Ηγουµενίτσας αποτελεί έναν δηµοφιλή τουριστικό προορισµό και µια ξεχωριστή 
εµπειρία για κάθε επισκέπτη. Ο δήµαρχος Ηγουµενίτσας, Ιωάννης Λώλος, µίλησε στην 
«kedenews» για τις προοπτικές που ανοίγονται για τον δήµο, την ολοκλήρωση υποδοµών 
και έργων, τα οποία θα µεγιστοποιήσου ν το τουριστικό προϊόν της περιοχής, ενώ πήρε θέση 
και για την παραχώρηση του λιµανιού σε ιδιώτη. 

Η πόλη σας, η Ηγουµενίτσα, µε το λιµάνι 
της είναι η πύλη της χώρας µας προς και 
από την Ευρώπη. Ποιες προοπτικές διανοί-
γονται για τον δήµο σας από το συγκριτικό 
αυτό πλεονέκτηµα; 
Η Ηγουµενίτσα, λόγω της γεωστρατηγικής 

της θέση ως βορειοδυτικής πύλης της χώρας 
προς και από την Ευρώπη, αλλά και ως σηµαντι-
κότατο λιµάνι στο δίκτυο των Αδριατικών λιµέ-
νων, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αξιόλο-
γη παρουσία στα διευρωπαϊκά δίκτυα συνδυα-
σµένων µεταφορών, αποτελώντας τον συνδετι-
κό κρίκο της Ανατολής µε τη ∆ύση, και της 
Ευρώπης µε την Ασία. Απαραίτητη, βέβαια, προ-
ϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των λιµενικών 
υποδοµών µε τη δηµιουργία εµπορευµατικού 
κέντρου, το οποίο θα δώσει ουσιαστική ώθηση 
στην περιφερειακή αλλά και κεντρική ανάπτυξη. 

Με την παράλληλη οργάνωση της κρουαζιέ-
ρας, µέσω της δηµιουργίας κινήτρων για την 
προσέλκυση περισσότερων πλοίων, και µε την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών κατασκευής της 
µαρίνας Ηγουµενίτσας, θα µεγιστοποιηθεί το 
τουριστικό προϊόν της περιοχής µας προς όφε-
λος της τοπικής ανάπτυξης και οικονοµίας. Ας 
µην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι ο δήµος µας, πέρα 
από σηµαντικότατος λιµένας, αποτελεί και έναν 
ελκυστικό τουριστικό προορισµό µε µια µεγάλη 
ακτογραµµή και µε δυνατά brand names, όπως 
τα Σύβοτα, η Πέρδικα και η Πλαταριά. Αρχαιο-
λογικοί χώροι, µουσεία, ναοί και ασκηταριά, γα-
λαζοπράσινες παραλίες, φυσικά αξιοθέατα, το-
πικά προϊόντα (ελιές, τυροκοµικά, κρέας, αρω-
µατικά φυτά, µέλι κ.λπ.) υψηλής ποιότητας και δι-
ατροφικής αξίας, και παραδόσεις και 
τελετουργικά που φτάνουν πίσω στην εποχή του 
Οµήρου, αποτελούν ξεχωριστή εµπειρία για 
όλους τους επισκέπτες του δήµου µας. 

Εκτιµώ, λοιπόν, ότι οι προοπτικές που ανοί-
γονται για τον ∆ήµο Ηγουµενίτσας είναι µεγά-
λες, αφού βέβαια ολοκληρωθούν οι αναγκαίες 
υποδοµές και υπάρξει η δυνατότητα παροχής 
ποιοτικών υπηρεσιών, όπως η ολοκλήρωση έρ-
γων προστασίας του περιβάλλοντος, δίκτυα 
αποχέτευσης, διαχείριση απορριµµάτων, δίκτυα 
ύδρευσης, και, φυσικά, δίκτυα αστικών αναπλά-
σεων µε ποδηλατόδροµους και πεζόδροµους. 

Ποια είναι η θέση σας για την επικείµενη 
παραχώρηση του λιµανιού; 
 Η θέση µας είναι ξεκάθαρη και έχει να κά-

νει µε την πείρα που έχουµε αποκοµίσει σχετικά, 
η οποία δείχνει µε όλους τους τρόπους ότι το 
κράτος ως επενδυτής έχει αποτύχει. Τασσόµα-
στε λοιπόν υπέρ της παραχώρησης σε ιδιώτη, µε 
ξεκάθαρους όµως όρους και προϋποθέσεις, και 
µε τον δήµο να συµµετέχει στο σχήµα και να εί-
ναι δέκτης αντισταθµιστικών. Θεωρούµε, δηλα-
δή, ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι εκείνα που θα 
δώσουν την απαραίτητη ώθηση προς την ολο-

κλήρωση των υποδοµών και την οργάνωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά και αυτά που θα 
δώσουν υπεραξία στην περιοχή, δηµιουργώντας 
νέες θέσεις εργασίας και πολλαπλάσια οικονο-
µικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. 

Ποια η θέση του δήµου σας για τη χερσαία 
ζώνη; 
 Πάγια θέση του δήµου µας είναι, ό,τι δεν 

εξυπηρετεί λιµενικές δραστηριότητες πρέπει να 
αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για 
µια θέση µας - κόκκινη γραµµή βάσει της οποί-
ας γίνονται όλες οι διαπραγµατεύσεις, και -πι-
στέψτε µε- είναι αρκετά δύσκολες. Για να σας 
δώσω µια εικόνα, σήµερα εντός χερσαίας ζώ-
νης λιµένα βρίσκονται παραλίες, το πνευµατικό 
κέντρο του δήµου, δρόµοι ζωτικής σηµασίας για 
την πόλη, πάρκα, ποδηλατόδροµος και πολλά 
ακόµη. Είναι, λοιπόν, λογικό και αυτονόητο να 
επιθυµούµε αυτές οι περιοχές να εξαιρεθούν 
οριστικά από την γκρίζα διαχειριστική κατάστα-
ση στην οποία βρίσκονται σήµερα, µε τον πρώ-
το λόγο να έχει µια ανώνυµη εταιρεία, στην 
οποία, καλώς ή κακώς, τον χειρισµό θα τον έχει 
ιδιώτης. 

Πρόσφατα ο δήµος σας εντάχθηκε στο 
ΕΣΠΑ για την αντικατάσταση οκτώ παλαι-

ών και κοστοβόρων οχηµάτων, µε έξι νέα 
ενεργειακά αποδοτικά. Υπάρχουν στα πλά-
να σας κι άλλες δράσεις που στοχεύουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στην εξοικονόµηση πόρων;
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 

για εµάς στρατηγική επιλογή. Μια επιλογή που 
σταδιακά µετουσιώνεται σε έργα που στόχο 
έχουν να µειώσουν σηµαντικά το περιβαλλοντι-
κό µας αποτύπωµα. Μέσω της ∆ΕΥΑ Ηγουµενί-
τσας δηµοπρατήσαµε και µπαίνει σε τροχιά ολο-
κλήρωσης το έργο «Συλλογής, µεταφοράς, επε-
ξεργασίας και διάθεσης λυµάτων για την εξυπη-
ρέτηση των οικισµών Σύβοτα, Πλαταριά, 
Περδίκα και Αρίλλα ∆ήµου Ηγουµενίτσας», προ-
ϋπολογισµού 37 εκατοµµυρίων ευρώ, η λειτουρ-
γία του οποίου θα θωρακίσει περιβαλλοντικά το 
µοναδικής οµορφιάς παραλιακό µέτωπο του δή-
µου µας. Παράλληλα, υλοποιούµε αρκετά έργα 
διευθέτησης των ρεµάτων που στοχεύουν στην 
προστασία του οικοσυστήµατος από τα πληµµυ-
ρικά φαινόµενα, που κατά κύριο λόγο προκα-
λούνται από ανθρώπινες αυθαιρεσίες. 

Επιπλέον, υλοποιήσαµε το Σχέδιο ∆ιαχείρι-
σης Βιώσιµης Ενέργειας, µε το οποίο αποτυπώ-
σαµε την υφιστάµενη κατάσταση και ιεραρχήσα-
µε τις παρεµβάσεις µας σε κτίρια, οχήµατα και 
δραστηριότητες του δήµου µε την πλέον χαµη-
λή ενεργειακή απόδοση. Στο πλαίσιο του Σχεδί-
ου αυτού, εντάξαµε στο ΕΣΠΑ την ενεργειακή 
αναβάθµιση του µεγαλύτερου και πλέον ενερ-
γοβόρου σχολικού κτιριακού συγκροτήµατος 
του δήµου, προϋπολογισµού περίπου 1,8 εκατ. 
ευρώ. 

Ακόµη, πέραν της αντικατάστασης των οκτώ 
οχηµάτων που προαναφέρατε, ως δήµος επιθυ-
µούµε την αντικατάσταση και άλλων οχηµάτων 

µε ηλεκτρικά οχήµατα ή οχήµατα φιλικότερα 
προς το περιβάλλον, µε ιδίους πόρους. Ακόµα 
και στο έργο µε τίτλο «Επανάχρηση-µετατροπή 
κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναµο πολιτιστικό χώρο ∆ή-
µου Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού περίπου 
4 εκατοµµυρίων ευρώ, οι κύριες δράσεις αφο-
ρούν στην ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου. 

Ως δήµος, λοιπόν, αξιοποιούµε κάθε δυνα-
τή χρηµατοδότηση προκειµένου να γίνουν πα-
ρεµβάσεις µε γνώµονα την προστασία του περι-
βάλλοντος, οι οποίες όµως παράλληλα θα επι-
φέρουν και σηµαντική εξοικονόµηση πόρων. 

Ποιο είναι το έργο που θέλετε να κάνετε και 
να σας θυµάται ο κόσµος γι’ αυτό; 
Όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη θητεία µου 

στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας, θα ήθελα να µπορώ 
να νιώθω περήφανος που έβαλα το λιθαράκι 
µου στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των 
συνδηµοτών µου. Θεωρώ πως κάποιες αλλαγές 
έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατές. Αυτός ο 
στόχος, βέβαια, θα είναι αποτέλεσµα πολλών 
παραγόντων και έργων που θα έχουν να κάνουν 
µε αστικές αναπλάσεις µέσω της δηµιουργίας 
χώρων πρασίνου, δικτύων ποδηλατόδροµων και 
πεζόδροµων, αλλά και υποδοµών που θα αφο-
ρούν στον πολιτισµό και στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Εν ολίγοις, αναµένω, καθώς θα 
φτάνει το τέλος της θητείας µου, γιατί όχι και νω-
ρίτερα, να έχουν ολοκληρωθεί τα περισσότερα 
έργα που προβλέπονται στο Σχέδιο Βιώσιµης 
Αστικής Κινητικότητας, το οποίο συνέταξε ο δή-
µος µας από τους πρώτους στη χώρα, και σήµε-
ρα βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, προβλέπο-
ντας σηµαντικά έργα.

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ: 

‘ ‘

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΝΗ

 «Υλοποιούµε αρκετά έργα 
διευθέτησης των ρεµάτων 
που στοχεύουν στην 
προστασία από τα 
πληµµυρικά φαινόµενα» 
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«Η ευχή του 
συνανθρώπου 
µετά από µια 
βαθιά πράξη 
ανθρωπιάς ήταν ο 
λόγος 
ενασχόλησής µου 
µε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση» 
εξοµολογείται 
στην «kedenews» 
ο δήµαρχος 
Ιάσµου, Οντέρ 
Μουµίν

Εδώ και µήνες διανύουµε µια δύσκολη και 
πρωτόγνωρη περίοδο λόγω της πανδηµί-
ας. Ποια µέτρα έχει λάβει ο ∆ήµος Ιάσµου 
για τους κατοίκους του;
Λάβαµε δραστικά, αυξηµένα µέτρα σε επο-

χές κορονοϊού για την προάσπιση της δηµόσιας 
υγείας και της ασφάλειας των συνδηµοτών µας, 
όπως:

  ∆ιαρκείς και συστηµατικές απολυµάνσεις 
πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατοποιούνται 
σε υπηρεσίες, σχολεία, θρησκευτικούς χώ-
ρους και σε κεντρικά σηµεία των οικισµών 
µας. 
  Η προµήθεια και η διανοµή µασκών και αντι-
σηπτικών ήτανε πάντα έγκαιρη, συστηµατική 
και αποτελεσµατική.
  Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρο-
νιάς, προβλέποντας τις δυσκολίες που θα 
αντιµετώπιζε το υπουργείο Παιδείας µε τη δι-
ανοµή µασκών στα σχολεία, προµηθεύσαµε 
έγκαιρα όλα τα σχολεία µας µε µάσκες και 
αντισηπτικά µε την κάλυψη των δαπανών από 
ιδίους πόρους. 
  Κινητοποιήσαµε τους δηµότες ιατρούς µας, 
δηµιουργώντας καµπάνια ενηµέρωσης για 
την προστασία από τον κορονοϊό, µε τη βοή-
θεια των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
  Χρηµατοδοτήσαµε εκτάκτως την κατασκευή 
χώρου αποµόνωσης και χώρου υποδοχής πι-
θανών ασθενών µε κορονοϊό, στο Κέντρο 
Υγείας Ιάσµου.
∆ηµιουργήσαµε δεδοµένα που αποτέλεσαν 

παραδείγµατα προς µίµηση για την 
αντιµετώπιση του κορονοϊού, ιδίως µε 
τα αυξηµένα µέτρα σε δηµόσιες υπη-
ρεσίες, λαϊκές αγορές, την έγκαιρη 
επιβολή καραντίνας στον οικισµό 
Αγιάσµατος και τη διενέργεια άµεσων 
δειγµατοληπτικών έλεγχων από τον 
ΕΟ∆Υ.

Αυτή η αντιµετώπισή µας απασχό-
λησε τον αθηναϊκό Τύπο και έλαβε 
πολλά εύσηµα σε υπουργεία και από 
την κεντρική διοίκηση.

Στους δύσκολους καιρούς επιβο-
λής µέτρων µεριµνήσαµε για την 
ασφαλή και έγκαιρη µεταφορά των 
δηµοτών µας, οικονοµικών µεταναστών από την 
Ευρώπη και από την Αθήνα, στις κατοικίες και 
στις οικογένειές τους.

Στην έξαρση της πανδηµίας προ-
βήκατε σε µια σηµαντική κίνηση 
γενναιοδωρίας προς τον ιταλικό 
δήµο Ροµάνο. Τι αποτέλεσε κίνη-
τρο για αυτή την πράξη σας;
Με τη δωρεά και αποστολή 2.000 

µασκών στον δήµο Romanodi 
Lombardia της Ιταλίας αναδείξαµε το 
κοινωνικό µας πρόσωπο και τον ευρω-
παϊκό προσανατολισµό µας, δείχνοντας 
ταυτοχρόνως την έµπρακτη αλληλεγγύη 
µας προς τους ευρωπαϊκούς λαούς που 
δοκιµάστηκαν µε πολλές απώλειες κατά 
την κρίσιµη περίοδο της πανδηµίας. Στη-

ρίξαµε επίσης και το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης, που εδαφικά ανήκει στον ∆ήµο Ιάσµου, 
µε δωρεά 3.000 µασκών.

Τον τελευταίο καιρό γίνεται µια προσπά-
θεια στον πρωτογενή τοµέα να δοθεί βαρύ-
τητα στην ανάπτυξη της καλλιέργειας µύρ-
τιλου. Υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον από 
τους αγρότες; Ποιοι είναι οι µακροπρόθε-
σµοι στόχοι σας;
Ερευνήσαµε, σε συνεργασία µε την εταιρεία 

Υaka IKE, µε στόχο να καταστήσουµε τον ∆ήµο 
Ιάσµου νούµερο 1 στην Ελλάδα αναφορικά µε 
την καλλιέργεια και παραγωγή µύρτιλου 
(blueberry). ∆ιοργανώσαµε πρόσφατα δύο ενη-
µερωτικές εκδηλώσεις για το µύρτιλο στην Κοι-
νότητα Ασωµάτων και στην έδρα του δήµου µας, 
στον Ίασµο, µε συµµετοχή αγροτών της περιο-
χής µας. Επίσης, διαθέτουµε 10.000 ευρώ από 
τον προϋπολογισµό του 2021 για τη στήριξη των 
εναλλακτικών καλλιεργειών. Άµεσα δηµιουρ-

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟ ΟΥ

  ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ: 

‘

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ
στη ΧΡΥΣΑ ΚΑΤΣΕΝΟΥ

Ο δήµαρχος Ιάσµου, Οντέρ Μουµίν, απαντώντας στις ερωτήσεις της «kedenews»,
µας εξηγεί τα µέτρα που πάρθηκαν την περίοδο της πανδηµίας, το όραµά του
για την καλλιέργεια µύρτιλου στην αγροτική περιοχή του Ιάσµου, ενώ µας δίνει
τον δικό του ορισµό για το πώς ένας δήµος µπορεί να είναι διαφορετικός
αλλά και επιτυχηµένος.
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ΠΕΡΙ ΕΡΕΙΑ

 Το Κέντρο Υγείας 
Ιάσµου απέκτησε 
ασθενοφόρο

που είναι ανηρτηµένος και στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Ιάσµου:

«∆εν θα είµαι ένας συνηθισµένος δήµαρχος.
Θα υπηρετήσω άοκνα, ακούραστα, συστηµα-

τικά, όπως εκ του νόµου έχω υποχρέωση, όλους 
τους συνδηµότες µου.

Αλλά δεν επιδιώκω να γίνω δήµαρχος όλων.
∆εν θα είµαι δήµαρχος των οικονοµικών 

συµφερόντων και των εργολάβων.
Θα είµαι όµως δήµαρχος των απλών δηµο-

τών µου, της µεσαίας τάξης, των ασθενέστερων, 
των ηλικιωµένων, των νέων µας, της γενιάς µου 
και της εποµένης γενιάς.

∆εν θα είµαι δήµαρχος των υποκριτών, των 
συκοφαντών.

Θα είµαι όµως δήµαρχος των γνησίων, αλη-

γούµε ηλεκτρονική κατάσταση µε τα αδιάθετα 
αγροτεµάχια του δήµου, τα οποία σε συµβολι-
κές τιµές θα διατεθούν στους κατά κύριο επάγ-
γελµα αγρότες στο πλαίσιο των µέτρων µας για 
την αγροτική ανάπτυξη. Στόχος µας σε βάθος 
τριετίας είναι να καταλήξουµε σε εγκατάσταση 
300-350 στρεµµάτων καλλιέργειας µύρτιλου. 
Με την επίτευξη αυτού του στόχου, πανελλαδι-
κά θα είµαστε ο δήµος µε την υψηλότερη στρεµ-
µατική καλλιέργεια µύρτιλου, αποκτώντας brand 
name.

Πολλοί µιλάνε για έναν δήµαρχο που έχει 
κάνει τρόπο ζωής την άσκηση πολιτικών 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 
Σε ποιες δράσεις έχετε προβεί;

Στον πρώτο χρόνο της διοίκησής µας οι ωφε-
λούµενοι στα Κέντρα Κοινότητας αυξήθηκαν κα-
τά 489 άτοµα, φτάνοντας από τα 784 άτοµα στον 
σηµερινό µαγικό αριθµό των 1.273. 

Εντάχθηκαν επιπλέον 238 άτοµα στο πρό-
γραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», αυξάνοντας τον αριθ-
µό των ωφελουµένων από 397 σε 635 άτοµα. 

Το Κέντρο Υγείας Ιάσµου απέκτησε ασθενο-
φόρο µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις µας. 
Συµµετείχαµε και στηρίξαµε τις δράσεις εθελο-
ντικής αιµοδοσίας του Συλλόγου Αιµοδοτών Ιά-
σµου. 

Καθιερώσαµε τη διανοµή συσσιτίου, αυξά-
νοντας σταδιακά τον αριθµό των δικαιούχων στα 
160 άτοµα. Μετά από υποβολή έγκαιρης και 
ολοκληρωµένης πρότασης από µέρους µας, 
εγκρίθηκε η δοµή σίτισης του ∆ήµου Ιάσµου, 
προϋπολογισµού 191.000 ευρώ, από την Περιφέ-

ρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η δο-
µή σίτισης θα λειτουργήσει έως το 2023, δηµι-
ουργώντας τέσσερις µόνιµες θέσεις εργασίας 
και εξυπηρετώντας 160 ωφελουµένους σε καθη-
µερινή βάση. 

Επιδιώκουµε, αναζητούµε και καθιερώνου-
µε τον θεσµό των δωρεών για τις κοινωνικές µας 
υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγραµµατισµού 
µας για την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. 

Ήδη η αρχή έγινε από Κοµοτηναίους επαγ-
γελµατίες µε τη δωρεά πέντε αναπηρικών αµαξι-
δίων και ενός ηλεκτρικού νοσοκοµειακού κρεβα-
τιού στη δοµή του «Βοήθεια στο Σπίτι» του δήµου 
µας.

Συναντάµε σίγουρα δύσκολες, δυσάρεστες 
στιγµές κατά την αυτοδιοικητική πορεία µας. Οι 

δράσεις που έχουν στόχο την τρίτη ηλικία, τους 
ανέργους, τους απροστάτευτους, τους ασθενέ-
στερους συνδηµότες µας, είναι αυτές που µου 
δίνουν την απαιτούµενη δύναµη για να συνεχίσω 
το ιερό καθήκον που επιτελώ. Η ευχή του συναν-
θρώπου µετά από µια βαθιά πράξη ανθρωπιάς 
ήταν ο λόγος ενασχόλησής µου µε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Αυτός ο λόγος και στόχος µετά 
από 10 χρόνια γεµάτα παραµένει ίδιος και το ίδιο 
ζωντανός.

Κάνετε λόγο συχνά για έναν «διαφορετικό» 
δήµο και έναν «διαφορετικό» δήµαρχο. 
Ποιο είναι το όραµά σας για τον ∆ήµο Ιά-
σµου;
Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα µου επιτρέψε-

τε να σας παραπέµψω και να εκθέσω παρακάτω 
τον χαιρετισµό µου προς τους συνδηµότες µου 

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟ ΟΥ

‘
θινών, πραγµατικών, ειλικρινών δηµοτών µου.

∆εν θα είµαι ο δήµαρχος των προσωπικών 
συµφερόντων.

Θα είµαι όµως ο δήµαρχος που θα εξυπηρε-
τεί µε γνώµονα το κοινό καλό και το συµφέρον 
του τόπου και του κάθε δηµότη.

Όπως αντιλαµβάνεστε, θα συγκρουστώ 
όπου χρειαστεί, θα συναινέσω όπου απαιτείται.

∆ίνω λοιπόν όρκο και λόγο τιµής ότι θα υπε-
ρασπιστώ τα συµφέροντά σας, θα εργαστώ 
σκληρά, περισσότερο από τον καθέναν που 
απαρτίζει τη διοίκησή µας, για να κάνω τη ζωή και 
την καθηµερινότητά σας καλύτερη.

Σας ευχαριστώ και πάλι για τη µεγάλη τιµή 
που µου κάνατε, στην ηλικία των 34 ετών, να 
είµαι ο πρώτος δηµότης αυτού του ευλογηµέ-
νου τόπου για τη δηµοτική περίοδο 2019-
2023».
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Ο δήµαρχος Γρεβενών Γιώργος ∆ασταµάνης µιλάει στην «kedenews» για τα έργα που αυτή την 
περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία όχι µόνο θα αλλάξουν προς το καλύτερο την εικόνα της 
πόλης και των χωριών, αλλά παράλληλα θα επιλύσουν ουσιώδη προβλήµατα που ταλανίζουν εδώ 
και χρόνια την καθηµερινότητα των πολιτών. Ο κ. ∆ασταµάνης αναφέρεται και στο ζήτηµα του 
προσφυγικού-µεταναστευτικού, όπου τα Γρεβενά, αν και είναι από τους µικρότερους δήµους της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, έχουν σηκώσει το µεγαλύτερο φορτίο.

Ο ∆ήµος Γρεβενών φιλοξενεί εκατοντά-
δες µετανάστες τα τελευταία δύο χρό-
νια. Πώς αντιµετωπίζετε αυτή την κατά-
σταση; Χρειάζεστε περισσότερη στήρι-
ξη από το κράτος;
Από την πρώτη στιγµή που ξέσπασε η κρί-

ση του προσφυγικού και µεταναστευτικού 
ζητήµατος µε τις ανεξέλεγκτες ροές που ση-
µειώθηκαν τον πρώτο καιρό, τα Γρεβενά 
ήταν από τους ελάχιστους δήµους της χώ-
ρας που κράτησαν µια σοβαρή και 
υπεύθυνη στάση στο εθνικό αυτό 
θέµα, δείχνοντας έµπρακτα τον αν-
θρωπισµό και την αλληλεγγύη τους.

Πιο συγκεκριµένα, ολόκληρες οι-
κογένειες φιλοξενήθηκαν και συνεχί-
ζουν να φιλοξενούνται σε ορεινά ξε-
νοδοχεία της περιοχής µας, µε τη δη-
µοτική αρχή να βρίσκεται σε συνεχή 
ετοιµότητα για οτιδήποτε χρειαστεί. 
Ωστόσο, πριν από λίγους µήνες άρχι-
σε να παρατηρείται -χωρίς καµία επί-
σηµη ενηµέρωση από την Πολιτεία- 
µια δυσανάλογη αύξηση στο φορτίο 
που σήκωνε ο δήµος µας. 

Για την ακρίβεια, τον περασµένο 
Ιούνιο φθάσαµε στο σηµείο να διαµέ-
νουν πάνω από 1.300 άτοµα σε 24 τοπι-
κά ξενοδοχεία, όταν την ίδια ώρα ο πληθυσµός 
µας δεν ξεπερνά τις 26.000. Όπως αντιλαµβάνε-
στε, η κατάσταση που άρχισε να διαµορφώνεται 
στα Γρεβενά γινόταν ιδιαίτερα άδικη, καθώς ση-
κώναµε στις πλάτες µας το µεγαλύτερο βάρος σε 
όλη την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, όταν 
πληθυσµιακά είµαστε από τους µικρότερους δή-
µους. 

Όµως, οι αντιδράσεις µας προς την κυβέρνη-
ση για ισονοµία και αναλογικότητα, οι οποίες µά-
λιστα κορυφώθηκαν µε επιστολή µας προς τον 
κύριο πρωθυπουργό, φαίνεται ότι αποδίδουν, κα-
θώς τις τελευταίες ηµέρες παρατηρείται µια στα-
διακή αποχώρηση ενός αριθµού προσφύγων και 
µεταναστών από την περιοχή µας. 

Ως δήµαρχος Γρεβενών, επαναλαµβάνω την 
πάγια θέση µου ότι τάσσοµαι υπέρ της διαµονής 
προσφύγων και µεταναστών στην περιοχή µας, 
αλλά µε την ορθή τήρηση της αναλογικότητας τό-
σο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
Ζητάµε δηλαδή την εφαρµογή του πλαφόν 1% 
που είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. 

Άρα, µε 26.000 µόνιµους κατοίκους που 
έχουν τα Γρεβενά, µας αναλογούν 260 πρόσφυ-
γες και µετανάστες. Σας διαβεβαιώνω ότι, εάν 
µείνουµε µε τόσους, δεν θέλουµε καµία έξτρα 
χρηµατοδότηση από το κράτος.

Ποια µέτρα έχει λάβει η δηµοτική αρ-
χή εν µέσω της πανδηµίας για την προ-
στασία των πολιτών;
Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τα ειλι-

κρινή µου συλλυπητήρια στους οικείους αυ-
τών που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον 
κορονοϊό. Η αλήθεια είναι πως από την αρ-
χή της πρωτοφανούς αυτής υγειονοµικής 
κρίσης, που έχει αλλάξει τον κόσµο όπως 
τον ξέραµε, τα Γρεβενά κατάφεραν µέχρι 
στιγµής να είναι από τις ελάχιστες περιοχές 
της χώρας µας µε µικρό αριθµό κρουσµά-
των, καθώς οι συνδηµότες µας -και τους ευ-
χαριστώ θερµά γι’ αυτό- ακολούθησαν µε 
σεβασµό τις επίσηµες οδηγίες. Παρ’ όλα 
αυτά -µε την ιδιότητα του γιατρού αυτή τη 
φορά- εφιστώ την προσοχή των συµπολι-
τών µου στο να συνεχίζουν να τηρούν µε 
ευλάβεια τα µέτρα αυτοπροστασίας, αφού 
ο Covid-19 είναι εδώ και µάλιστα παρου-
σιάζει µια νέα, επιθετική έξαρση, µε απρό-
βλεπτα, όπως όλα δείχνουν, αποτελέσµα-
τα. Επιπλέον, θα ήθελα να σας ενηµερώ-
σω ότι, πέρα από τους δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους που πραγµατοποιήσαµε στο 
προσωπικό µας µε τη βοήθεια του ΕΟ∆Υ, 
προωθούµε, σε συνεργασία µε την ΚΕ-

∆Ε, τη διανοµή του απαραίτητου υγειονοµικού 
υλικού στα σχολεία µε τους νέους κανόνες, ενώ 
έχουµε ήδη προχωρήσει στην εκτύπωση και δι-
ανοµή ενηµερωτικής αφίσας µε συµβουλές για 
την αποτροπή της διασποράς. Τέλος, µαταιώσα-
µε όλες τις µεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις 
του δήµου µας για φέτος, και το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο αποφάσισε να µην πραγµατοποιηθεί η 
καθιερωµένη ετήσια εµποροπανήγυρη του 
Οκτωβρίου, για την αποφυγή του ανεξέλεγκτου 
συγχρωτισµού.

Ποια είναι τα µελλοντικά σχέδιά σας για 
την περαιτέρω ανάπλαση της πόλης;
Υπάρχει ένας πραγµατικός οργασµός έρ-

γων που αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλι-
ξη στον δήµο µας, τα οποία όχι µόνο θα αλλά-
ξουν προς το καλύτερο την εικόνα της πόλης και 
των χωριών µας, αλλά παράλληλα θα επιλύσουν 
ουσιώδη προβλήµατα που ταλανίζουν εδώ και 
χρόνια την καθηµερινότητα των συνδηµοτών 
µας. Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στις 
εργασίες του µεγάλου έργου ύδρευσης των χω-
ριών Κηπουρείου και Πριονίων, προϋπολογι-
σµού 3 εκατοµµυρίων ευρώ, οι οποίες άρχισαν 
πριν από λίγο διάστηµα και µε την ολοκλήρωσή 
τους θα δοθεί οριστική λύση στο χρόνιο ζήτηµα 
µε το νερό που είχαν οι δύο κοινότητές µας. Επι-

προσθέτως, εδώ έρχεται να 
κουµπώσει και η δηµοπράτη-

ση του εξωτερικού υδραγωγεί-
ου της πόλης των Γρεβενών, που ήταν προγραµ-
µατισµένη να γίνει µέσα στον Σεπτέµβριο του 
τρέχοντος έτους, και µιλάµε για ένα τεράστιο κα-
τασκευαστικό έργο, προϋπολογισµού 9,2 εκα-
τοµµυρίων ευρώ. Την ίδια στιγµή, µε γοργούς 
ρυθµούς προχωράει το πρόγραµµα της ενεργει-
ακής αναβάθµισης 13 σχολείων, που θα συµ-
βάλλει σε µεγάλο βαθµό στη δραστική µείωση 
των εξόδων για θέρµανση, κάτι που σηµαίνει ότι, 
πέρα από την πολύτιµη εξοικονόµηση κρίσιµων 
και χρήσιµων πόρων που θα επιστραφούν στους 
δηµότες, επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και έµπρα-
κτα η προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, στα µέσα Αυγούστου έπεσε η πρώ-
τη άσφαλτος στον νέο δρόµο, προϋπολογισµού 
1,5 εκατ. ευρώ, που θα συνδέει το χωριό Άγιος 
Γεώργιος µε τις Κοινότητες Ελευθέρου και Μι-
κρού Σειρηνίου, ενώ πρόσφατα πήραµε το πρά-
σινο φως για την ενεργειακή θωράκιση των κτι-
ρίων του δηµαρχείου και του Παλαιού ∆ασαρ-
χείου, µε επίκεντρο τη χρήση της αβαθούς γεω-
θερµίας. Να σας ενηµερώσω πως τα Γρεβενά 
πρωτοπορούν στην ανανεώσιµη αυτή µορφή 
ενέργειας, µε ενταγµένες πράξεις εµβληµατι-

κού χαρακτήρα άνω των 8 εκατοµµυρίων ευρώ, 
όπως η ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ηµοτικού 
Γυµναστηρίου και Κολυµβητηρίου. Συµπληρω-
µατικά, δεν πρέπει να παραλείψω ότι 22 και-
νούργιες πιστοποιηµένες παιδικές χαρές βρί-
σκονται σε φάση πλήρους υλοποίησης, ενώ θέ-
λω να επισηµάνω και την κατασκευή του νέου 
σταθµού των ΚΤΕΛ, που θα είναι έτοιµος το αµέ-
σως επόµενο χρονικό διάστηµα, και έτσι θα απο-
συµφορηθεί κυκλοφοριακά το κέντρο της πό-
λης. Αξίζει, ακόµη, να αναφέρουµε τις εργασίες 
καλλωπισµού και εξωραϊσµού που κάνουµε κλι-
µακωτά σε πλατείες και οδούς των Γρεβενών, 
ενώ µέσα στο καλοκαίρι δηµιουργήσαµε και 
έναν όµορφο δηµοτικό οπωρώνα. 

Όσον αφορά το µέλλον, αυτό συµπυκνώνε-
ται στις δράσεις και στα έργα του ΣΒΑΚ Γρεβε-
νών, που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, παρεµ-
βάσεις αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος 
και ενίσχυσης των δηµόσιων συγκοινωνιών, βελ-
τίωση κυκλοφορίας-στάθµευσης των αστικών-ε-
µπορευµατικών µεταφορών και εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών, δηµιουργία δικτύων ροών για πε-
ζούς-ποδηλάτες και στήριξη των δοµών ΑµεΑ.

   ΣΗΚ ΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΥΓΙΚΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΕΡΕΙΑ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΣΤΑΜΑΝΗΣ: 

‘

‘

«Τα Γρεβενά είναι 
από τους ελάχιστους 
δήµους της χώρας 
που κράτησαν 
σοβαρή και 
υπεύθυνη στάση στο 
προσφυγικό-
µεταναστευτικό, 
δείχνοντας έµπρακτα 
τον ανθρωπισµό και 
την αλληλεγγύη 
τους» τονίζει στην 
«kedenews»
ο δήµαρχος Γρεβενών

στιγµής να είναι από τις ελάχιστες περιοχές 
της χώρας µας µε µικρό αριθµό κρουσµά-
των, καθώς οι συνδηµότες µας -και τους ευ-
χαριστώ θερµά γι’ αυτό- ακολούθησαν µε 
σεβασµό τις επίσηµες οδηγίες. Παρ’ όλα 
αυτά -µε την ιδιότητα του γιατρού αυτή τη 

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΑ∆Η

«Αξιοποίηση του φυσικού 
περιβάλλοντος, ενίσχυση των 
δηµόσιων συγκοινωνιών, 
βελτίωση κυκλοφορίας-
στάθµευσης των αστικών-
εµπορευµατικών 
µεταφορών, εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών, δηµιουργία 
δικτύων ροών για πεζούς-
ποδηλάτες και στήριξη των 
δοµών ΑµεΑ, βρίσκονται στα 
µελλοντικά µας σχέδια»
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Χ ρόνιο... πονοκέφαλο αποτελούν για 
την Πυροσβεστική, αλλά και για την 
εκάστοτε κυβέρνηση της Ελλάδας, 

οι δεκάδες πυρκαγιές που ξεσπούν, µε 
αποτέλεσµα να καταστρέφονται χιλιάδες 
δασικές εκτάσεις σε όλη τη χώρα και να 
κινδυνεύουν ακόµη και ανθρώπινες ζωές. 
∆εν έχουν περάσει άλλωστε και πολλά 
χρόνια από τότε που έχασαν τη ζωή τους 
102 άνθρωποι από τη φωτιά που πέρασε 
σαν... αστραπή από τον Νέο Βουτζά και το 
Μάτι. Φέτος, για ακόµη µία φορά, είχαµε 
δεκάδες φωτιές που ανησύχησαν τις πυ-
ροσβεστικές δυνάµεις και έθεσαν σε επι-
φυλακή για όλο το καλοκαίρι τον κρατικό 
µηχανισµό και τη Γενική Γραµµατεία Πολι-
τικής Προστασίας.

Τους τελευταίους καλοκαιρινούς µή-
νες είδαµε τις φλόγες να περνούν από ση-
µεία όπως οι Μυκήνες, οι Κεχριές, ο 
Ασπρόπυργος, η Πάτρα, η Φωκίδα, η Νά-
ξος, η Κρήτη, η Μάνη, η Ικαρία. Φέτος µια 
έκθεση της Κοµισιόν ανέφερε την κατα-
στροφή που έχει υποστεί η Ελλάδα από τις 
πυρκαγιές τα τελευταία 37 χρόνια. Η έκθε-
ση ανέφερε για τη χώρα µας πως έχουν 
καταστραφεί 16,5 εκατοµµύρια στρέµµα-
τα σε 55.066 πυρκαγιές. Σύµφωνα µε την 
ίδια έκθεση, ο συγκεκριµένος αριθµός εί-
ναι ίδιος µε αυτόν που απεικονίζει την κα-
τάσταση από τις πυρκαγιές στις ΗΠΑ µόλις 
τα τελευταία 20 χρόνια.

Υψηλόβαθµο στέλεχος της Πυροσβε-
στικής -το οποίο θέλησε να διατηρήσει την 
ανωνυµία του- µιλώντας στην «kedenews» 
µάς είπε: «∆υστυχώς, οι πυρκαγιές είναι 
ένα χρόνιο πρόβληµα που µας απασχολεί. 
Συνήθως πολλοί είναι οι ασυνείδητοι πολί-
τες που επιλέγουν να ρίχνουν κάτω χαρτιά 
ή και γυαλιά. Ξέρετε πόσο εύκολα µπορεί 
να ξεκινήσει µια φωτιά. Σε όλη τη χώρα 
πρέπει να γίνει ο απαραίτητος καθαρισµός 
για να µην ξεκινάνε εύκολα οι φωτιές. Από 
εκεί και πέρα, είναι και στην ευθύνη του κα-
θενός. Η φωτιά στο Μάτι ξεκίνησε από 
έναν πολίτη ο οποίος αποφάσισε να κάψει 
κάτι ξύλα δίπλα στο σπίτι του. Καταλαβαί-
νει κανείς πως ειδικά τους καλοκαιρινούς 
µήνες καλό είναι να αποφεύγουµε τέτοιες 
συµπεριφορές». 

Ο ίδιος αξιωµατικός επισήµανε, ακόµη: 
«Κάθε χρόνο είµαστε σε επιφυλακή. Από 

τις υψηλότερες έως τις χαµηλότερες βαθ-
µίδες. Καταλαβαίνετε πως κάνουµε τα πά-
ντα για να µην κινδυνέψουν ανθρώπινες 
ζωές. Η ταχύτητα αλλά και τα εναέρια µέ-
σα είναι δύο από τα πιο βασικά στοιχεία για 
να είµαστε αποτελεσµατικοί και να µην κιν-
δυνεύουν οι συµπολίτες µας».

Είναι ενδεικτικός και ο ρόλος της Πολι-
τικής Προστασίας, που σε αρκετές περι-
πτώσεις ακόµη και µέσω του 112 ενηµέρω-
νε τους πολίτες να εκκενώσουν περιοχές 
όπου κινδύνευαν από το πέρασµα της φω-
τιάς. Σε πολλές περιπτώσεις τα στελέχη 
του κρατικού µηχανισµού βρέθηκαν επί τό-
που στα σηµεία των πυρκαγιών προκειµέ-
νου να έχουν άµεση εικόνα για τις επίγειες 
και εναέριες επιχειρήσεις του πυροσβεστι-
κού σώµατος. Είναι χαρακτηριστικό το πα-
ράδειγµα ενηµέρωσης στις 3 Σεπτεµβρί-
ου. Τότε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρ-
δαλιάς, µίλησε για την πιο επικίνδυνη 
ηµέρα του φετινού καλοκαιριού για εκδή-
λωση πυρκαγιάς, απευθύνοντας έκκληση 
στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί. Όπως ανέφερε τότε ενηµερώνοντας 
τους πολίτες ο κ. Χαρδαλιάς, σε 17 νοµούς 

της επικράτειας υπάρχει δείκτης επικινδυ-
νότητας 4, θέτοντας σε συναγερµό τις Αρ-
χές. «Για τον λόγο αυτόν, απευθύνω έκκλη-
ση προς όλους να είµαστε ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί και να αποφύγουµε κάθε δραστη-
ριότητα στην ύπαιθρο ή οπουδήποτε αλλού 
που µπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρ-
καγιάς από αµέλεια» είπε εκείνο το διάστη-
µα ο κ. Χαρδαλιάς.

Όπως επισήµανε τότε, όλος ο κρατι-
κός µηχανισµός τέθηκε σε κατάσταση 
επιφυλακής «για να αντιµετωπίσουµε άµε-
σα την όποια επικίνδυνη κατάσταση εκδη-
λωθεί. Συστηµατικές περιπολίες από επί-
γεια και εναέρια µέσα θα γίνονται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 24ώρου σε όλες τις 
περιοχές που κινδυνεύουν. Αλλά, επανα-
λαµβάνω, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
και αυξηµένη εγρήγορση απ’ όλους µας. 
Κάνω έκκληση για επιφυλακή όλων µας». 
Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασί-
ας (ΓΓΠΠ), πάντως, έβγαλε τότε και χάρ-
τη µε τις «κόκκινες» περιοχές. Ειδικότε-
ρα, σε κατηγορία κινδύνου 4 ήταν τότε για 
δύο ηµέρες οι εξής περιφέρειες, σύµφω-
να µε τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει 
η ΓΓΠΠ:

  Αττικής,
  Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοι-
ωτίας),
  Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Κε-
φαλλονιάς, ΠΕ Ζακύνθου),
  ∆υτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλεί-
ας),
  Πελοποννήσου (ΠΕ Μεσσηνίας),
  Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Σπορά-
δων),
  Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλο-
νίκης, ΠΕ Χαλκιδικής),
  Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάµου, 
ΠΕ Ικαρίας),
  Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου).
«Κάναµε ό,τι µπορούσαµε και φέτος το 

καλοκαίρι για να µη θρηνήσουµε θύµατα. 
Είναι χαρακτηριστικό πως ενηµερώσαµε 
σε όλες τις περιπτώσεις τους πολίτες, ενώ 
κάναµε τις παρεµβάσεις µας εκεί όπου 
έπρεπε για να µην κινδυνεύσει κανείς. ∆υ-
στυχώς, το πρόβληµα των πυρκαγιών είναι 
κάτι το οποίο δεν λύνεται εύκολα όσο κι αν 
προσπαθούµε κάθε χρόνο. ∆εν µας βοη-
θάνε και οι άνεµοι» είπε στην «kedenews» 
το στέλεχος της Γενικής Γραµµατείας Πο-
λιτικής Προστασίας.

ΦΩΤΙΕΣ:

«Καλοκαιρινός 
πονοκέφαλος»
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Μ  Σ  
   ΕΚΠΑ

Μ νηµόνιο Συνεργασίας υπέγρα-
ψε µε το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

ο ∆ήµος Στυλίδας. Η τελετή πραγµατο-
ποιήθηκε στο κτίριο του ΟΣΚ, παρουσία 
του σεβασµιωτάτου µητροπολίτη Φθιώ-
τιδας Συµεών, του υπουργού Οικονοµι-
κών Χρήστου Σταϊκούρα, του βουλευτή 
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σαρακιώτη, εκπροσώ-
πων της περιφέρειας και πολιτών του 
δήµου.

Η δήµαρχος Βιργινία Στεργίου πα-
ρουσίασε τους σκοπούς της συνεργασί-
ας µε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών, που είνα ι η ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας, η αξιοποίηση των 
διαθέσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων 
και ευρωπαϊκών προγραµµάτων ΕΣΠΑ, 
η συµµετοχή σε κοινά ερευνητικά προ-
γράµµατα µε δηµοσιοποίηση των απο-
τελεσµάτων της έρευνας, η παροχή επι-
στηµονικών συµβουλών από το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών στους τοµείς της τεχνολογίας, της 
εκπαίδευσης, της ενέργειας, της γεωρ-
γίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, του 

περιβάλλοντος, της Ιστορίας, της Κοι-
νωνιολογίας, της Ψυχολογίας, η προβο-
λή της πολιτιστικής και θρησκευτικής 
κληρονοµιάς, η από κοινού οργάνωση 
και συµµετοχή σε συνέδρια, ηµερίδες, 
εκπαιδευτικά σεµινάρια, προγράµµατα 
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης και, τέ-
λος, η ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, µέσω συνεργειών, µε δη-
µόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η κ. Στεργίου στην οµιλία της δήλω-
σε χαρακτηριστικά: «Πλέον ο δήµος 
συνδέεται µε την έρευνα και την καινο-
τοµία έχοντας στο πλευρό του τους πλέ-
ον ειδικούς και καταξιωµένους επιστή-
µονες, διαχειρίζεται το παρόν και σχεδι-
άζει το µέλλον. Βλέπετε ότι κάθε υπό-
σχεση που δώσαµε πριν την ανάληψη 
των καθηκόντων µας σταδιακά υλοποι-
είται».

Μ ε χρηµατοδότηση της Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας και τη συν-

δροµή της δοµής «Γέφυρα» συνεχίζο-
νται το Πρόγραµµα Σίτισης και Προώ-
θησης Υγιεινής ∆ιατροφής - ∆ΙΑΤΡΟ-
ΦΗ και η δράση «αρχή…ΖΩ». Το 
πρόγραµµα αυτό υλοποιείται για πέ-
µπτη σχολική χρονιά από το Ινστιτούτο 
Prolepsis σε σχολεία ευπαθών περιο-
χών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας (Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, 
Φθιώτιδα, Φωκίδα). Συνολικά, το σχο-
λικό έτος 2019-2020 διανεµήθηκαν µε 
χρηµατοδότηση της περιφέρειας πε-

ρισσότερα από 240.000 γεύµατα. Ειδι-
κότερα, πριν την αναστολή λειτουργίας 
των σχολείων λόγω της πανδηµίας, δι-
ατέθηκαν περισσότερα από 120.000 
γεύµατα. Επιπλέον, 6.567 ειδικά πακέ-
τα τροφίµων, που αντιστοιχούν σε 
120.144 γεύµατα, διανεµήθηκαν σε µα-
θητές το διάστηµα κατά το οποίο η δι-
δασκαλία γινόταν από το σπίτι, λόγω 
έξαρσης της πανδηµίας. Η δράση «αρ-
χή…ΖΩ» αφορά την παροχή έκτακτου 
οικονοµικού βοηθήµατος για την αγο-
ρά σχολικών ειδών από τα παιδιά της Α’ 
τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων, έτους 

2020-2021. «Τα σχολεία ξεκινούν και 
εµείς για µια ακόµη χρονιά συνεχίζου-
µε το Πρόγραµµα ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και τη 
δράση “αρχή…ΖΩ”.

Καθηµερινά φρέσκα και υγιεινά 
γεύµατα για τους µαθητές µας και ένα 
βοήθηµα για την αγορά σχολικών ει-
δών για τα πρωτάκια µας. Στην εποχή 
µας εξακολουθούν να υπάρχουν οικο-
γένειες που τα φέρνουν πολύ δύσκο-
λα. Προσβλέπουµε στην ανακούφισή 
τους µε µικρά αλλά ουσιαστικά στηρίγ-
µατα» δήλωσε σχετικά ο περιφερειάρ-
χης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δ   
   

ΘΗΒΑ

Ν     Α Α 
Με πρωτοβουλία του δηµάρχου Θηβαίων Γιώργου Αναστα-

σίου και µετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
θετικές σχετικές αποφάσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θή-
βας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Θηβαίων, δε-
σµεύτηκαν στην πόλη νέες θέσεις στάθµευσης ΑµεΑ προκει-
µένου να διευκολυνθεί η προσβασιµότητα των ατόµων µε 
αναπηρία και των εµποδιζόµενων ατόµων, σε χώρους κοινού 
ενδιαφέροντος.

Οι νέες θέσεις στάθµευσης, µε τη συµβολή του Τµήµατος 
Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων ∆ήµου Θηβαίων, οριοθετού-
νται και χρωµατίζονται µε ειδικό χρώµα διαγράµµισης (µπλε), 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και στο κέντρο φέρουν 
το λευκό διεθνές σήµα ΑµεΑ. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν 
πινακίδες Ρ-70 (χώρος στάθµευσης ορισµένης κατηγορίας 
οχηµάτων), όπου θα αναγράφεται ο αριθµός της Απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Επιπλέον, µε τον ανωτέρω 
χρωµατισµό βάφονται και οι υφιστάµενες θέσεις.

Ο δήµαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου δήλωσε: «Η 
δράση αποτελεί µόνιµο µέτρο βελτίωσης της προσβασιµότη-
τας συνανθρώπων µας µε αναπηρία, το οποίο επιλέχθηκε να 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητι-
κότητας, στην οποία συµµετέχει δυναµικά ο ∆ήµος Θηβαίων».

Σ  
Ε  
Ι   ΠΕΔ
Τ ην πρώτη συνεδρίαση πραγµατοποίησε η Θε-

µατική Επιτροπή Ισότητας της Περιφερειακής 
Ένωσης ∆ήµων Στερεάς Ελλάδας, µε πρόεδρο τη 
δήµαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα. Κατά τη συνεδρί-
αση συζητήθηκαν διάφορα θέµατα που αφορούν 
στους τρόπους ενίσχυσης της Επιτροπής σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο και ανάπτυξης νέων σχε-
δίων δράσεων. Αρχικά, η πρόεδρος καλωσόρισε 
όλα τα µέλη και τους ενηµέρωσε σχετικά µε τις δο-
µές που έχουν δηµιουργηθεί για την παροχή συµ-
βουλευτικής, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστή-
ριξης σε γυναίκες.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η συνέχιση της δρα-
στηριοποίησης της Επιτροπής στο κίνηµα «He for 
She» του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, µε τη δι-
οργάνωση νέων τρόπων ενηµέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης του κοινού, µέσω ενεργειών ανάρτησης 
µηνυµάτων και αφισών σε χώρους δραστηριοποίη-
σης κυρίως του ανδρικού φύλου. Επιπροσθέτως, 
συζητήθηκε ο προγραµµατισµός παράλληλων δρά-
σεων από όλους τους δήµους της περιφέρειας, µε 
στόχο την ενηµέρωση σε θέµατα ισότητας και την 
κοινοποίηση διάφορων προβληµάτων που αντιµε-
τωπίζει το γυναικείο φύλο.

Τέλος, ζητήθηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής 
να αναζητήσουν διάφορα σχέδια δράσης των δή-
µων τους, για την ουσιαστική συµµετοχή στην Ευ-
ρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων.

ΛΑΜΙΑ

Α  
 Μ  

Σ  Λ
Υπογράφηκε η σύµβαση για τη συντήρηση και 

την αναβάθµιση του Μουσικού Σχολείου Λαµί-
ας, ύψους 330.000 ευρώ, από τον περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό. Το έργο χρηµα-
τοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραµµα της περιφέ-
ρειας και περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης του 
διώροφου κτιρίου επί της Λ. Καλυβίων του ∆ήµου 
Λαµιέων, οι οποίες θα βελτιώσουν τη λειτουργία 
του σχολικού συγκροτήµατος.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής επεµβά-
σεις-εργασίες:

 Καθαίρεση επιχρισµάτων και νέες µονώσεις
  Αντικατάσταση των φθαρµένων µαρµάρινων 
επιστρώσεων
 «Σφράγισµα» των εξωτερικών κουφωµάτων
  Αντικατάσταση των φθαρµένων εσωτερικών θυ-
ρών των αιθουσών
  Τοποθέτηση εσωτερικών σκιάστρων και πετα-
σµάτων ηλιοπροστασίας
 Πλήρης χρωµατική ανακαίνιση των χώρων
 Επανακατασκευή τµήµατος του αύλειου χώρου
  ∆ιευθέτηση-τακτοποίηση των πάσης φύσεως 
σωληνώσεων

  ΣΤΥΛΙ∆Α
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Ο δήµαρχος Έδεσσας, ∆ηµήτρης Γιάννου, µέσω της «kedenews» απαντά στους 
δηµότες του για τις αντιρρήσεις τους σχετικά µε το αντιπληµµυρικό έργο στον Εδεσσαίο 
ποταµό. Μέληµά του είναι να ακούει τις απόψεις τους, αλλά, όταν έρχεται η ώρα των 
αποφάσεων, βαρύνουσα σηµασία έχει η επιστηµονική γνώση. Αναφέρεται, επίσης, 
στα σπουδαιότερα µελλοντικά του σχέδια ανάπλασης της πόλης, που αφορούν τον 
τουρισµό και την αγροτική ανάπτυξη.

Κύριε δήµαρχε, οι αντιρρήσεις για το αντι-
πληµµυρικό έργο στον Εδεσσαίο συνεχίζο-
νται από τους πολίτες. Πώς διαχειρίζεστε 
αυτές τις αντιδράσεις;
∆εν πρόκειται για διαχείριση αντιδράσεων, 

αλλά για τη διαχείριση ενός βασικού χαρακτηρι-
στικού της πόλης, που είναι ο Εδεσσαίος ποταµός 
και συγκεκριµένα ο ποταµοβραχίονας που κατα-
λήγει στον µεγάλο καταρράκτη, τον Κάρανο. Κατ’ 
αρχάς, θέλω να επισηµάνω ότι θεωρώ πως αυτό 
το αντιπληµµυρικό έργο της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πέλλας είναι πολύ σηµαντικό για τη θωρά-
κιση της πόλης, και από την αρχή που τέθηκε το 
ζήτηµα τάχθηκα υπέρ της κατασκευής του, κα-
θώς επιτέλους γίνεται σοβαρή παρέµβαση στην 
κοίτη του ποταµού µετά από δεκαετίες. 

Τους τελευταίους µήνες έχει γίνει µια ευρεία 
συζήτηση και όλες οι απορίες ή ενστάσεις που τέ-
θηκαν έχουν απαντηθεί µε επιστηµονικό τρόπο 
από τα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας που συνέταξαν τη µελέτη. Σίγουρα οφεί-
λουµε να ακούµε τη γνώµη όλων των πολιτών, αλ-
λά, όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων, βαρύ-
νουσα σηµασία έχει η επιστηµονική γνώση, και 
στη συγκεκριµένη περίπτωση έχει ιδιαίτερη σηµα-
σία να θωρακίσουµε την πόλη. Θέλω να τονίσω 
ότι σέβοµαι τις αντίθετες απόψεις κάποιων συ-
µπολιτών µας που είναι αντίθετοι µε την κατα-
σκευή του έργου, όπως προστάζει η δηµοκρατι-
κή µου παιδεία. Όµως, αυτό που βλέπω είναι από 
τη µία µεριά µελέτες βασισµένες στη διεθνή βιβλι-
ογραφία και τις πρακτικές που εφαρµόζονται σε 
αστικά ποτάµια, ενώ από την άλλη παρατηρώ µό-
νο συνθηµατολογία και ανακοινώσεις στα social 
media. 

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των καταρρα-
κτών, το νερό σταµάτησε να τρέχει µόνο για µία 
ηµέρα! Έχει κατασκευαστεί αυλάκι στο 30% πε-
ρίπου της κοίτης για να υπάρχει πάντα ροή νερού, 
και τα συνεργεία δουλεύουν στο υπόλοιπο κοµ-
µάτι. Με τον τρόπο αυτόν, ακόµα και τις τρεις ηµέ-
ρες της εβδοµάδας (∆ευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη) 
που πραγµατοποιούνται εργασίες ο καταρράκτης 
έχει νερό. Μπορεί να µην υπάρχει εντυπωσιακή 
ροή νερού αυτές τις τρεις ηµέρες, αλλά οι επισκέ-
πτες της πόλης µας δεν απογοητεύονται. Τις υπό-
λοιπες ηµέρες (Πέµπτη - Κυριακή) απελευθερώ-
νεται περισσότερο νερό και ο καταρράκτης είναι 
εντυπωσιακότερος από ποτέ άλλοτε, προσφέρο-
ντας ένα θέαµα που κόβει την ανάσα. 

Η Έδεσσα ως προορισµός θεωρείται «φιλι-
κός στο ποδήλατο» και οι κάτοικοι «αγκάλια-
σαν» αυτή την κίνησή σας. Πώς αναλάβατε 
και υλοποιήσατε µια τόσο σηµαντική δράση; 
Πώς σχεδιάζετε τη δηµιουργία ενός δικτύ-
ου ποδηλατόδροµων στην περιοχή;
 Ο ∆ήµος Έδεσσας υλοποιεί ένα µεγάλο πρό-

γραµµα, που χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Κε-

ντρικής Μακεδονίας και αφορά την ενοποίηση 
του σηµερινού εµπορικού κέντρου της Έδεσσας 
µε το ιστορικό-τουριστικό της κέντρο, το οποίο πε-
ριλαµβάνει τους καταρράκτες, την περιοχή των 
Μύλων και την παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι. 
Μία από τις προβλεπόµενες δράσεις είναι και το 
σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων, που περιλαµ-
βάνει τέσσερις σταθµούς σε κοµβικά σηµεία της 
πόλης και έναν σηµαντικό αριθµό ποδηλάτων, τα 
οποία οι χρήστες -κάτοικοι ή επισκέπτες- χρησι-
µοποιούν δωρεάν.

Η ιδέα βασίζεται στο ότι η Έδεσσα ενδείκνυ-
ται για χρήση ποδηλάτου και πολλοί κάτοικοι το 
χρησιµοποιούν ως µέσο µεταφοράς, αλλά έχει 
ιδιαίτερη αξία να δώσουµε στους πολυάριθµους 
επισκέπτες µας τη δυνατότητα να γνωρίσουν την 
πόλη κάνοντας βόλτα µε ένα από τα κοινόχρηστα 
ποδήλατα. Πρόκειται για µια πολύ όµορφη εµπει-
ρία που θα τους µείνει αξέχαστη, όπως και η 
Έδεσσα, η οποία, εκτός από τους καταρράκτες, 
έχει πολλά αξιοθέατα, µνηµεία, όµορφες γωνιές 
και µαγαζιά για να ανακαλύψει ο επισκέπτης.

Εκτός απ’ όλα αυτά, η Έδεσσα έχει κάτι µο-
ναδικό, καθώς δεν µιλάµε απλώς για ένα ποτά-
µι που διασχίζει την πόλη. Ο Εδεσσαίος, το πο-
τάµι της Έδεσσας, µε την είσοδό του στην πόλη 
διακλαδίζεται και δηµιουργεί πολλά µικρά και µε-
γάλα ποτάµια µέσα στην πόλη, τα οποία καταλή-
γουν σε 11 καταρράκτες, µε επιβλητικότερο τον 
πολυφωτογραφηµένο Μεγάλο Καταρράκτη ή 
Κάρανο. Το δίκτυο των ποταµοβραχιόνων είναι 
από µόνο του ένα ευρύ δίκτυο ποδηλατόδρο-
µων µε πολλές συναρπαστικές διαδροµές, ενώ 
ο σχεδιασµός µας είναι να δηµιουργήσουµε και 
νέες διαδροµές για ποδήλατο, έτσι ώστε να δι-
ευκολύνουµε την κίνηση µε εναλλακτικούς τρό-
πους σε όλη την πόλη.

Η Έδεσσα αποτελεί έναν από τους δηµοφι-
λέστερους προορισµούς διακοπών, και όχι 
µόνο χειµερινών. Πώς η δηµοτική αρχή πα-
ροτρύνει τους πιθανούς επισκέπτες να δια-
λέξουν την πόλη σας εν µέσω πανδηµίας;
Πράγµατι, η Έδεσσα αποτελεί προορισµό 

365 ηµέρες τον χρόνο. Τα τελευταία χρόνια είδα-
µε τους επισκέπτες µας να πληθαίνουν, καθώς 
έχουµε δηµιουργήσει νέους επισκέψιµους χώ-
ρους µε στόχο τη βελτίωση του τουριστικού µας 
προϊόντος. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν την ιστορία και την παράδοση του τό-
που µας µέσα από ένα δίκτυο επισκέψιµων χώ-
ρων στους Μύλους και στο Βαρόσι και, φυσικά, 
να δουν το εντυπωσιακό θέαµα των καταρρα-
κτών, µε χιλιάδες κυβικά νερού να πέφτουν ορ-
µητικά και να µαγνητίζουν βλέµµατα και φωτο-
γραφικές κάµερες…

Βέβαια, οι επισκέπτες της Έδεσσας µπορούν 
να συνδυάσουν τη γνωριµία τους µε την πόλη και 
µε άλλες δραστηριότητες και εµπειρίες, όπως εί-

ναι το χιονοδροµικό κέντρο του 
Καϊµακτσαλάν, ο παραδοσιακός 

οικισµός του παλιού Αγίου Αθανα-
σίου και τα υπόλοιπα χωριά του ορεινού µας 
όγκου, τα Λουτρά Πόζαρ και οι αρχαιολογικοί χώ-
ροι της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται, ουσιαστι-
κά, για ένα ευρύ και ιδιαίτερα αξιόλογο πλέγµα 
δραστηριοτήτων που καλύπτει και τον πλέον απαι-
τητικό επισκέπτη!

Σε ό,τι αφορά την πανδηµία, είναι σαφές πως 
δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια και τα επιδηµιο-
λογικά δεδοµένα αλλάζουν συνεχώς. Αυτό που 
πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες της πόλης εί-
ναι ότι υπάρχουν πολλές υπαίθριες δραστηριότη-
τες, οι οποίες είναι από τη φύση τους ασφαλέστε-
ρες, ενώ στους επισκέψιµους χώρους µας τη-
ρούµε αυστηρά και απαρέγκλιτα τα υγειονοµικά 
πρωτόκολλα για την προστασία επισκεπτών και 
εργαζοµένων. Οπότε, παροτρύνω τους επισκέ-
πτες να έρθουν στην Έδεσσα και να γνωρίσουν 
µια πόλη που θα τους µαγέψει!

Ποια είναι τα µελλοντικά σχέδιά σας για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης; Θεωρείτε 
ότι η Πολιτεία σάς βοηθά επαρκώς ή χρειά-
ζεται περισσότερη στήριξη από το κράτος;
Είναι γνωστό πως η χώρα προέρχεται από δε-

καετή οικονοµική κρίση, στην οποία προστέθηκε 
ο κορονοϊός, ο οποίος έχει φέρει τις δικές του δυ-
σάρεστες συνθήκες στην οικονοµική µας ζωή. 
Αυτό σηµαίνει ότι µε τους δικούς µας πόρους 
µπορούµε να διαχειριστούµε την καθηµερινότη-
τα, αλλά, για να υλοποιήσουµε τα αναπτυξιακά 
µας πλάνα, θα πρέπει να αναζητήσουµε χρηµα-
τοδοτήσεις στα διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά 
χρηµατοδοτικά εργαλεία. 

Αυτό έχουµε κάνει και συνεχίζουµε να σχεδι-
άζουµε τις µελλοντικές µας δράσεις σε αυτή τη 
βάση. Ουσιαστικά, έχουµε δώσει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στους δύο τοµείς της οικονοµίας που αποτε-
λούν τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της 
περιοχής: τουρισµός και αγροτική ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη, στόχος 
µας είναι η δηµιουργία φραγµάτων και η άρδευ-
ση περισσότερων εκτάσεων, όπως και η αξιοποί-
ηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τη 
µείωση του κόστους άρδευσης, άρα τη µείωση 
του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών µας προϊό-
ντων. 

Στον τουρισµό έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα 
µε τη δηµιουργία νέων, επισκέψιµων χώρων και 
την προσπάθεια να δώσουµε στους επισκέπτες 
εναλλακτικές δραστηριότητες στην περιοχή. Βέ-
βαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο! Για τον 
λόγο αυτόν προχωράµε στην ενοποίηση του ιστο-
ρικού-τουριστικού κέντρου µε το σηµερινό εµπο-
ρικό κέντρο της Έδεσσας, στην αξιοποίηση του 
παλιού βιοµηχανικού συγκροτήµατος του Καννα-
βουργείου µε τη δηµιουργία σύγχρονου συνεδρι-
ακού κέντρου και συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 
στην αξιοποίηση του συνόλου του κτιριακού απο-
θέµατος του συγκροτήµατος, στην καλύτερη αξι-
οποίηση του αρχαιολογικού χώρου του Λόγγου 
και στη δηµιουργία νέου χώρου ανάδειξης της 
ιστορίας και της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της 
πόλης στο Βαρόσι, την παραδοσιακή συνοικία 
της Έδεσσας. Επιπλέον, ολοκληρώσαµε τις υπο-
δοµές στο αεροδρόµιο της Παναγίτσας για την 
υποδοχή διαφόρων αεραθληµάτων και ελαφρών 
αεροσκαφών και δηµιουργούµε έναν αξιόλογο 
επισκέψιµο χώρο στον παλιό Άγιο Αθανάσιο, ενώ 
σχεδιάζουµε την οργανική διασύνδεση του του-
ριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας µε τις 
λίµνες, τα χωριά του ορεινού όγκου και το χιονο-
δροµικό κέντρο. 

Για τις παραπάνω παρεµβάσεις έχουν εξα-
σφαλιστεί σηµαντικά κονδύλια και συνεχίζουµε 
την προσπάθεια να εξασφαλίσουµε όσα χρήµα-
τα απαιτούνται προκειµένου να υλοποιηθεί αυτός 
ο σχεδιασµός, ο οποίος, παράλληλα µε τις άλλες 
δράσεις, θα βελτιώσει πολύ την εικόνα του ∆ήµου 
Έδεσσας και θα δηµιουργήσει συνθήκες ανάπτυ-
ξης.

  Η ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ: 

‘ ‘

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ε∆ΕΣΣΑΣ
στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΑ∆Η

«Πολύ σηµαντικό 
για τη θωράκιση 
της πόλης το αντι-
πληµµυρικό έργο 
στον Εδεσσαίο. 
Επιτέλους, µετά 
από δεκαετίες γί-
νεται σοβαρή πα-
ρέµβαση στην κοί-
τη του ποταµού» 
αναφέρει στην 
«kedenews» ο δή-
µαρχος Έδεσσας
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«Βασιζό µαστε 
στον αγροτικό 
τοµέα, αποκτούµε 
νέα στηρίγµατα 
στον τουριστικό 
τοµέα και 
ποδεχόµαστε 
ιδιωτικές 
επενδύσεις, 
στοχεύοντας στην 
προσδοκώµενη 
ανάπτυξη του 
τόπου µας»

Ποια έργα αναµένονται για το επόµενο δι-
άστηµα; Υπήρξε κάποιο που «πάγωσε» λό-
γω της πανδηµίας;
Αρχικά η πανδηµία µάς έβγαλε από τους συ-

νήθεις ρυθµούς µας. Ευτυχώς, όµως, γρήγορα 
επανήλθαµε και λειτουργήσαµε σωστά ως δή-
µος, τόσο υπηρεσιακά όσο στις διαδικασίες εξυ-
πηρέτησης των δηµοτών µας διαδικτυακά. Έτσι, 
πέρα από την αναµενόµενη επιβράδυνση ορι-
σµένων διαδικασιών, ουσιαστικά δεν «πάγωσε» 
κάποιο έργο. Όσο για τα έργα που προωθούµε 
αυτό το διάστηµα, είναι αρκετά:

  Θα υποβληθεί άµεσα το έργο «Αποπεράτω-
ση και Επανάχρηση του κτηρίου του Φιλοσο-
φικού Κέντρου Μεσσήνης», προϋπολογι-
σµού 2.500.000 ευρώ, στο νέο χρηµατοδοτι-
κό πρόγραµµα του υπουργείου Εσωτερικών 
«Αντώνης Τρίτσης».
  Προχωρήσαµε στην αγορά οικοπέδου στους 
Χράνους, όπου θα κατασκευαστεί η κεντρι-
κή πλατεία του οικισµού και δροµολογούµε 
τη διαδικασία εκπόνησης της σχετικής µελέ-
της. 
  Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργολαβία για την άρ-
ση επικινδυνότητας του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πεταλιδίου. 
  Πρόσφατα εντάχθηκε η υποβληθείσα στο 
Πράσινο Ταµείο πρόταση για την «Αναβάθµι-
ση της παιδικής χαράς» στο κέντρο της Μεσ-
σήνης και τώρα βρίσκεται στη διαδικασία δη-
µοπράτησης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία, θα ξεκινήσει η κατασκευή της. Σηµειώ-
νεται ότι όταν επιτράπηκε να ανοίξουν οι 
παιδικές χαρές, δόθηκαν αµέσως σε χρήση 
οι δέκα νέες παιδικές χαρές στις Κοινότητες 
Βαλύρας, Ελληνοεκκλησιάς, Αχλαδοχωρίου, 
οικισµό ∆ρακονερίου (Αβραµιού), Τρικόρ-
φου, Ανάληψης, Μαυροµατίου, Στέρνας, Αν-
δρούσας και στην Παραλία Μπούκας Μεσ-
σήνης. 
Αθλητικά έργα:

  Εντάχθηκε, κατόπιν πρότασης της δηµοτικής 
αρχής, το έργο «Ταρτάν και φωτισµός ∆ηµο-
τικού Σταδίου Μεσσήνης» στο πρόγραµµα 
«Φιλόδηµος ΙΙ», µε προϋπολογισµό 744.000 
ευρώ. 
  Υπογράφηκε στις αρχές Αυγούστου η σύµ-
βαση για την επισκευή των ζηµιών του Κλει-
στού Γυµναστηρίου Μεσσήνης, προϋπολογι-
σµού 180.000 ευρώ, µε χρηµατοδότηση που 
εξασφαλίστηκε από το υπουργείο Εσωτερι-
κών. 
  Αντικαταστάθηκε το ξύλινο πάτωµα και βά-

φτηκε το εσωτερικό του Κλειστού και η σάλα 
και δόθηκε σε χρήση στους Συλλόγους που 
προπονούνται. Υπολείπονται εργασίες επι-
σκευής που θα αναβαθµίσουν τον χώρο σύµ-
φωνα µε προδιαγραφές και πιστοποίηση 
FIBA. 
  Υποβλήθηκε µέσα στο καλοκαίρι πρόταση 
στο Π∆Ε της Γενικής Γραµµατείας Αθλητι-
σµού, για την αναβάθµιση του Αθλητικού Κέ-
ντρου Αγίου Νικολάου στη Μεσσήνη, προϋ-
πολογισµού 110.000 ευρώ. Εκπονείται µελέ-
τη αναβάθµισης και αντικατάστασης συνθε-
τικού χλοοτάπητα του ∆ηµοτικού Γηπέδου 
Ανδρούσας «Βασίλης Μαλαφέκας». Κατόπιν 
συνεργασίας µε την Περιφέρεια Πελοποννή-
σου θα τοποθετηθούν µεταλλικές εξέδρες 
στα γήπεδα Αγίου Νικολάου, Ανδρούσας, 
Βαλύρας και Λογγάς.

Τι προβλέπει η σύµβαση που υπεγράφη για 
συµπληρωµατικά έργα συλλογής και διά-
θεσης των οµβρίων υδάτων στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Μεσσήνης;
Το έργο αυτοχρηµατοδοτείται από το πρό-

γραµµα «Φιλόδηµος Ι» του υπ. Εσωτερικών, 
έχει προϋπολογισµό µελέτης 2.490.000 ευρώ 
και προβλέπει την κατασκευή δικτύου αγωγών 
οµβρίων υδάτων. Είναι σαφώς ένα από τα ση-
µαντικά έργα για τη ∆ηµοτική Κοινότητα Μεσ-
σήνης, διότι η υλοποίησή του θα συµβάλλει 
στην προάσπιση της ασφάλειας της ζωής και 
της περιουσίας των δηµοτών από πληµµυρικά 
φαινόµενα. Παράλληλα, θα ανακουφίσει ση-
µαντικά το σύνολο της περιοχής όπου λιµνά-
ζουν όµβρια ύδατα προκαλώντας προβλήµα-
τα σε πεζούς και οχήµατα. Σχετικά έργα γίνο-
νται και σε άλλες περιοχές του δήµου µας. Πιο 
συγκεκριµένα, στο τελικό στάδιο βαίνει το έρ-
γο διευθέτησης των όµβριων υδάτων στην 
Τ.Κ. Καρτερολίου, το οποίο θα δώσει οριστική 
λύση στα προβλήµατα που προκαλούνταν από 
την ελεύθερη και ανεξέλεγκτη ροή των οµβρί-
ων υδάτων. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται το 
έργο αντιπληµµυρικής προστασίας στην οδό 
διασύνδεσης της Τ.Κ. Καλαµαρά και της Τ.Κ. 
Εύας µε την 7η επαρχιακή οδό. Παρόµοιες 
παρεµβάσεις δροµολογούνται σε αρκετές Το-
πικές Κοινότητες.

  ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

‘

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ

στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΑΝΑΣΗ

Φωτογραφίες: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΣ

‘
Ο δήµαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Αθανασόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη στην 
«kedenews» και έδωσε απαντήσεις τόσο για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και για 
τις οικονοµικές επιπτώσεις που έχουν επέλθει στον δήµο µετά την ακύρωση των 
πανηγυριών στην περιοχή.
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«Τεράστια
η οικονοµική 
ζηµία που 
προκάλεσε
ο κορονοϊός
στις τοπικές 
επιχειρήσεις,
στα καταστήµατα 
εστίασης
και στους 
εργαζοµένους, 
αλλά και
στον δήµο µας» 
αναφέρει
στην «kedenews» 
ο δήµαρχος 
Μεσσήνης, 
Γιώργος 
Αθανασόπουλος

στο Π∆Ε του υπουργείου Υποδοµών το έργο 
«Παράκαµψη Νεοχωρίου και βελτίωση δρόµου 
από Νεοχώριο έως διασταύρωση µε 8η επαρχι-
ακή οδό», προϋπολογισµού 1.600.000 ευρώ.

Άµεσα θα συµβασιοποιηθούν έργα ασφαλ-
τόστρωσης αγροτικής οδοποιίας, µήκους περί-
που 11 χλµ., µέσα από το «Φιλόδηµος ΙΙ» και το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, 
εκπονούνται µελέτες για χρηµατοδότηση από το 
πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» για ασφαλτό-
στρωση αγροτικών δρόµων συνολικού µήκους 
10 χλµ.

Εκείνο που µας ανησυχεί κάθε φορά σε κά-
θε έργο είναι η ένταξή του σε χρηµατοδοτικό 
πλαίσιο. Αφού ενταχθεί, µπαίνει σε τελική τρο-
χιά κατασκευής.

Πότε αναµένονται να ξεκινήσουν τα έργα 
του δρόµου Καλαµάτας - Μεσσήνης - Ριζό-
µυλου; Έχουν προκύψει θέµατα σχετικά µε 
την υλοποίηση; 
Θα σας θυµίσω ότι η Μελέτη Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων συζητήθηκε στα ∆ηµοτικά Συµ-
βούλια Καλαµάτας και Μεσσήνης τον περασµέ-
νο Ιούνιο. Το έργο προβλέπει εργασίες βελτίω-
σης και λειτουργία του υφιστάµενου οδικού δι-
κτύου της εθνικής οδού στο τµήµα Καλαµάτα 
- Ριζόµυλος, σε συνολικό µήκος περίπου 16,4 
χλµ., παράκαµψη της πόλης της Μεσσήνης και 
κόµβους διασύνδεσης. 

Ως δηµοτική αρχή στη συνεδρίαση του ∆.Σ. 
Μεσσήνης προτείναµε 11 απαραίτητες αλλαγές 
που κρίναµε ύστερα από συζητήσεις µε επιστή-
µονες και φορείς ότι θα καταστήσουν λειτουργι-
κότερο τον δρόµο και θα διασυνδέουν αρµονι-
κά και µε ασφάλεια τη Μεσσήνη και την ευρύτε-
ρη περιοχή. Θεωρούµε ότι οι αλλαγές αυτές θα 
γίνουν αποδεκτές, και σε αυτή την κατεύθυνση 
ασκούµε κάθε δυνατή πίεση στους αρµόδιους 
υπηρεσιακούς και κυβερνητικούς παράγοντες.

Αντιλαµβάνεστε πως έχουµε ξεκινήσει πα-
ρεµβάσεις µε µελέτες, δηµοπρατήσεις και κατα-
σκευές έργων σε όλους τους τοµείς. Σε αγαστή 
συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία και 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναζητούµε, δι-
εκδικούµε, δροµολογούµε έργα. Έναν χρόνο 
µετά την ανάληψη των καθηκόντων µας υλοποι-
ούµε -δεδοµένων των δυσκολιών- το πρόγραµ-
µα που είχαµε καταρτίσει, ακολουθώντας στρα-
τηγικό σχέδιο ανάπτυξης, ώστε να αξιοποιήσου-
µε όλους τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πό-
ρους. Βασιζόµαστε στον αγροτικό τοµέα, 
αποκτούµε νέα στηρίγµατα στον τουριστικό το-
µέα και υποδεχόµαστε ιδιωτικές επενδύσεις, 
συνδυάζοντας την παράδοση µε την Ιστορία και 
τις νέες τεχνολογίες, στοχεύοντας στην προσ-
δοκώµενη ανάπτυξη που έχει ανάγκη και αξίζει 
ο τόπος µας. 

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες επι-
βάλλουν µέριµνα για αντίστοιχα έργα. 
Έχετε σχετικά έργα στο πρόγραµµά σας;

  Έχει υποβληθεί στο Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης πρόταση για την αναβάθµιση του 
αρδευτικού δικτύου του Τρικόρφου, προϋ-
πολογισµού περίπου 1.500.000 ευρώ. 

  Θα επιδιωχθεί µελέτη χρηµατοδότησης του 
έργου για την κατασκευή λιµνοδεξαµενής 
στην περιοχή του Τρικόρφου µε σκοπό την 
ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών των 
καλλιεργειών της ελιάς Καλαµών και της συ-
κιάς της ευρύτερης περιοχής, αλλά και την 
υποβοήθηση στην αντιπυρική προστασία.
  Έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και 
κατακυρώνεται η σύµβαση για το έργο αντι-
διαβρωτικής προστασίας της παραλίας στη 
∆.Ε. Αίπειας, του ∆ήµου Μεσσήνης, προϋπο-
λογισµού 3.500.000 ευρώ, που χρηµατοδο-
τείται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου. - ∆ηµο-
πρατήθηκε από το υπουργείο Υποδοµών και 
αναµένεται άµεσα η υπογραφή σύµβασης 
για το έργο «Αποκατάσταση ζηµιών στο λιµά-
νι Πεταλιδίου», προϋπολογισµού 1.000.000 
ευρώ, ενώ αναµένεται, επίσης, η περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση της µελέτης του έργου 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και 
∆ίκτυα Βιολογικού Καθαρισµού Πεταλιδί-
ου», ώστε να υποβληθεί για χρηµατοδότηση. 

  Θα υποβληθούν στο χρηµατοδοτικό πρό-
γραµµα «Αντώνης Τρίτσης» το έργο «Αντικα-
τάσταση τµηµάτων του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης υψηλής ζώνης της ∆.Κ. Μεσσή-
νης», προϋπολογισµού 2.893.000 ευρώ, και 
το έργο «Πηγές Μπάρκα Κουρτακίου έως 
Τζάνε», προϋπολογισµού περί τα 3.500.000 
ευρώ, για το οποίο αναµένονται εγκρίσεις πε-
ριβαλλοντικών µελετών και ύδρευσης.
Έχει γίνει διεθνής ανοιχτός διαγωνισµός, 

έχει επιλεγεί ανάδοχος, και µέχρι τέλος του 
έτους ο στόλος οχηµάτων καθαριότητας του δή-
µου µας θα έχει ανανεωθεί σε µεγάλο βαθµό µε 
τέσσερα νέα απορριµµατοφόρα οχήµατα, έναν 
τράκτορα τύπου 4x4 ισχύος 500 Hp, ένα ηµιρυ-
µουλκούµενο απορριµµατοκιβώτιο (press 
container), µια ηµιρυµουλκούµενη φορτηγίδα 
τριών αξόνων χαµηλής φόρτωσης και ένα αναρ-
ροφητικό σάρωθρο. Αποµένει η προµήθεια του 
αυτοκινούµενου πλυντηρίου κάδων, προϋπολο-
γισµού 173.600 ευρώ, για το οποίο έχει γίνει 
επαναδηµοπράτηση, λόγω µη κατάθεσης προ-
σφοράς και βρίσκεται στη διαδικασία ανάδειξης 
αναδόχου. Αναµένεται, επίσης, η ολοκλήρωση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προµή-
θεια από τον δήµο µας 550 καινούργιων κάδων 
απορριµµάτων. Η χρηµατοδότηση της σύµβα-
σης αυτής προέρχεται από τροποποίηση παλαι-
ότερης βαλτωµένης χρηµατοδότησης, η οποία 
επετεύχθη µετά από συντονισµένη παρέµβασή 
µας προς το υπουργείο Εσωτερικών.

Λόγω κορονοϊού ακυρώθηκαν πανηγύρια 
στην περιοχή σας. Ποιες οι οικονοµικές 
επιπτώσεις;
Στον δήµο µας διοργανωνόταν από τις 20 

έως τις 28 Σεπτεµβρίου το «Νησιώτικο πανηγύ-
ρι», γνωστό ανά την επικράτεια για την ποικιλία 

και τις προσιτές τιµές των προϊόντων που διέθε-
ταν στις παράγκες τους οι έµποροι. Μπορεί φέ-
τος να µη στήθηκαν παράγκες λόγω των περιο-
ρισµών, όµως η Θαυµατουργή Εικόνα της Πανα-
γίας της Βουλκανιώτισσας ήρθε από την Ιερά 
Μονή Βουλκάνου και εναποτέθηκε στο µετόχι 
της µονής στη Μεσσήνη για ιερό προσκύνηµα 
για το ίδιο χρονικό διάστηµα (20-28 Σεπτεµβρί-
ου). Απαγορεύτηκαν, επίσης, οι λιτανεύσεις και 
τηρήθηκε µόνο το θρησκευτικό µέρος, µε καθη-
µερινές Ακολουθίες και προσέλευση πιστών 
σύµφωνα µε τα µέτρα προστασίας από τον κο-
ρονοϊό.

Η απουσία της εµπορικής διοργάνωσης, του 
λούνα παρκ στο κέντρο της πόλης και των πα-
ράλληλων δράσεων είναι αισθητή και µεταφρά-
ζεται σε τεράστια οικονοµική ζηµία για τις τοπι-
κές επιχειρήσεις, τα καταστήµατα εστίασης και 
τους εργαζοµένους, αλλά και τον δήµο µας, που 
ενοικίαζε εµπορικές θέσεις. Αν και ξέρουµε πως 
έχουµε να αντιµετωπίσουµε έναν δύσκολο χει-
µώνα, ευελπιστούµε να αφήσουµε σύντοµα πί-
σω µας την πανδηµία και τις επιπτώσεις της. 

Προβλέπονται έργα διαδηµοτικής οδοποι-
ίας και έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποι-
ίας στον δήµο; Αντιµετωπίζετε προβλήµα-
τα για την υλοποίησή τους;
Εντάχθηκαν στο πρόγραµµα Leader και 

πρόκειται να δηµοπρατηθούν τα έργα «∆ιαµόρ-
φωση νέου ισόπεδου κόµβου στη συµβολή των 
οδών Σωτ. Πατατζή και Καπ. Κρόµπα», προϋπο-
λογισµού 250.000 ευρώ, και «Ανάπλαση κοινο-
χρήστων χώρων στην Τ.Κ. ∆ιοδίων», προϋπολο-
γισµού 179.000 ευρώ. 

Προς δηµοπράτηση βρίσκεται το έργο «Βελ-
τίωση της 7ης επαρχιακής οδού» (τµήµατα Μεσ-
σήνη-Εύα και Εύα-Λάµπαινα), προϋπολογισµού 
8.670.000 ευρώ, και προς ένταξη η παράκαµψη 
του έργου «Λάµπαινα-Αρχαία Μεσσήνη», προϋ-
πολογισµού 19.000.000 ευρώ. Έχει ενταχθεί 
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«Είναι υποχρέωση 
της σηµερινής 
διοίκησης του 
Επιµελητηρίου 
Μεσσηνίας να 
πιέζει αδιάκοπα 
ώστε να 
διασωθούν οι 
επιχειρήσεις που 
κινδυνεύουν µε 
οριστικό κλείσιµο» 
αναφέρει στην 
«kedenews» ο 
αντιπρόεδρος του 
Επιµελητηρίου 
Καλαµάτας, 
Γιώργος Γκούµας
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Στην «kedenews» µίλησε ο αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου Καλαµάτας, Γιώργος Γκούµας, ο οποίος αναφέρθηκε στα 
µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις του Νοµού Μεσσηνίας εν µέσω της πανδηµίας του 
κορονοϊού, καθώς και στα πυρόπληκτα δάνεια των επιχειρήσεων της περιοχής, τα οποία, όσο δεν βρίσκεται οριστική 
λύση, συνεχίζουν να αποτελούν ένα ακόµα τεράστιο πλήγµα για αυτές. 

Πώς σκοπεύετε να χειριστείτε τα πυρόπληκτα 
δάνεια, που ξεπερνούν τα 400 εκατ. στη Μεσ-
σηνία και αποτελούν τεράστιο πρόβληµα για 
τις επιχειρήσεις; 
Όλοι οι µέχρι τώρα χειρισµοί που έχουν σχέση 

µε τα πυρόπληκτα δάνεια κρίθηκαν αναποτελε-
σµατικοί και οι επιχειρήσεις του νοµού µας αντιµε-
τωπίζουν µέσα σε αυτή την υγειονοµική κρίση αυ-
τό το µεγάλο πρόβληµα µαζί µε όλα τα υπόλοιπα 
που προέκυψαν τελευταία. Οι αντοχές τους έχουν 
µειωθεί και εξαντλούνται. Όσο δεν βρίσκεται ορι-
στική λύση τόσο το αδιέξοδο είναι πλέον πραγµα-
τικότητα για αυτές. Όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα Επι-
µελητήρια της Πελοποννήσου έχουν αναδείξει το 
θέµα και έχουν πιέσει προς την οµαλή και δίκαιη 
επίλυση του προβλήµατος, χωρίς ευνοϊκό για τις 
επιχειρήσεις αποτέλεσµα. Είναι υποχρέωση της 
σηµερινής διοίκησης του Επιµελητηρίου µας να 
συνεχίσει να πιέζει αδιάκοπα προς όλες τις κατευ-
θύνσεις για την οριστική ανακούφιση των επαγγελ-
µατιών του Νοµού Μεσσηνίας, ώστε να διασω-
θούν οι επιχειρήσεις που κινδυνεύουν µε οριστικό 
κλείσιµο. Αυτό που παγίως ζητάµε είναι µια τελική 
ρύθµιση που θα πρέπει περιλαµβάνει όλα τα δά-
νεια, εγγυηµένα και µη, καθώς και αυτά που έχουν 
καταγγελθεί, οι οφειλές αυτές να κεφαλαιοποιη-
θούν, να έχουν τη µέγιστη περίοδο αποπληρωµής 
και να υπάρχει οπωσδήποτε η υποχρεωτικότητα 
για τις τράπεζες. 

Να σηµειωθεί ότι, µε την εγκύκλιο Χουλιαρά-
κη, οι τράπεζες δεν ανταποκρίθηκαν και δεν την 
εφήρµοσαν ώστε να ρυθµιστούν τα παραπάνω δά-
νεια. Είναι πολύ σηµαντικό να προχωρήσει η σηµε-
ρινή κυβέρνηση σε µία τελική και βιώσιµη λύση, σε 
µια ειδική νοµοθετική ρύθµιση µε σκοπό την πλή-
ρη αναδιάρθρωση των χρεών των επαγγελµατιών, 
γιατί ο στόχος είναι να µείνουν ζωντανές αυτές οι 
επιχειρήσεις που είναι πολύ σηµαντικές για την το-
πική και ευρύτερα την εθνική µας οικονοµία. Είναι 
σκόπιµο να υπάρξει διαγραφή µέρους των οφει-
λών ανά επιχείρηση, αφού, όπως όλοι γνωρίζουν, 
τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν ως προνοιακό αντι-
στάθµισµα των επιπτώσεων των τότε µεγάλων φυ-
σικών καταστροφών, κι αυτό πρέπει να διατηρηθεί. 

Είναι σαφές πως οι δυνατότητες αντιµετώπι-
σης του θέµατος έχουν περιοριστεί σηµαντικά, και 
σε κάθε περίπτωση τα πυρόπληκτα δάνεια δεν 
πρόκειται να «χαριστούν» σε κανέναν. Ούτε αυτό 
αποτελεί επιδίωξη των Επιµελητηρίων, αλλά το ζη-
τούµενο είναι να υπάρξει ένας τρόπος ευνοϊκής 
ρύθµισής τους, για να µπορέσουν οι επιχειρήσεις 
να τα αποπληρώσουν χωρίς να κινδυνεύουν να 
βάλουν λουκέτο. ∆υστυχώς, παρά τις διαβεβαιώ-
σεις της κυβέρνησης για την ένταξη στο καθεστώς 
πολλών δόσεων αυτών των δανείων, αυτό δεν πε-
ριλαµβάνεται στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, κά-
τι παρά πολύ αρνητικό για τις επιχειρήσεις αυτές. 

 Ποια είναι τα κυριότερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Περιφέ-
ρεια Μεσσηνίας; 
 Έξι στις δέκα επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µε-

γάλα προβλήµατα εξαιτίας της έλλειψης ρευστότη-
τας, η οποία έχει µειωθεί δραµατικά. Το 60% των 
επιχειρήσεων σηµείωσε µείωση των ετήσιων εσό-
δων τους λόγω πτώσης της ζήτησης, µε το 20% αυ-
τών περίπου να έχει καταγράψει πτώση ύψους 
60%-80%. Μάλιστα, οι µισές εξ αυτών (3/10) δη-
λώνουν µηδενικά ταµειακά διαθέσιµα, ενώ µόνο 
το 15% έχει εξασφαλισµένη ρευστότητα για διά-
στηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. Το λειτουργικό 
κόστος έχει αναπόφευκτα ανεβεί σηµαντικά, λόγω 
του κόστους µεταφορών, των πρώτων υλών και της 
αδυναµίας υλοποίησης όλων των επενδυτικών 
σχεδίων εξαιτίας της πανδηµίας. Η βιωσιµότητα 
των επιχειρήσεων είναι πια στο προσκήνιο µετά την 
αβεβαιότητα για το µέλλον, και ειδικά για ορισµέ-
νους κλάδους της οικονοµίας µας, όπως ο τουρι-
σµός, µε τις παρεµφερείς υπηρεσίες του. Η ζηµία 
και το ύψος της δεν µπορούν αυτή τη στιγµή να 
εκτιµηθούν µε ακρίβεια, δεδοµένου ότι είµαστε µέ-
σα στην κρίση η οποία εξελίσσεται χωρίς να γνωρί-
ζουµε τον χρόνο που θα χρειαστεί για να επιστρέ-
ψουµε στην κανονικότητα. 

Τα κυριότερα προβλήµατα που έχουν οι επιχει-
ρήσεις του νοµού µας είναι τα εξής: Πτώση της ζή-
τησης και των πωλήσεων, µειωµένη ρευστότητα και 
πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, συσσωρευ-
µένα χρέη στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, στις τράπεζες 
και στους ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα οποία 
αυξάνονται, άνισος ανταγωνισµός από µεγάλα πο-
λυκαταστήµατα, πολυεθνικές και, φυσικά, µε τις 
εταιρείες e-commerce κυρίως από το εξωτερικό, 
φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές, που πρέ-
πει να µειωθούν λόγω της µεγάλης υγειονοµικής 
αυτής κρίσης. 

Πώς αντιδρούν οι καταστηµατάρχες στα νέα 

δεδοµένα λειτουργίας λόγω της πανδηµίας 
του κορονοϊού; 
Είναι γεγονός ότι τα µέτρα που πάρθηκαν µέ-

χρι σήµερα, καθώς και αυτά που θα ακολουθή-
σουν, προξενούν αντιδράσεις από τους επαγγελ-
µατίες, οι οποίοι δηλώνουν πως οι επιχειρήσεις 
τους δεν µπορούν πλέον να σταθούν µπροστά σε 
αυτή τη µεγάλη κρίση. Οι µεγαλύτερες αντιδρά-
σεις, ιδιαίτερα για τους καταστηµατάρχες των κα-
ταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αφο-
ρούν στο ωράριο λειτουργίας κατά τόπους, στην 
έλλειψη ουσιαστικών µέτρων στήριξης όπως µείω-
ση του ΦΠΑ, µείωση των ενοικίων, µείωση της φο-
ρολογίας, απαλλαγή του δηµοτικού φόρου και των 
τελών κοινοχρήστων χώρων. Οι επιχειρήσεις αυ-
τές, παρά τις αντίξοες συνθήκες, αγωνίστηκαν πο-
λύ στην περίοδο του καλοκαιριού να ανακάµψουν, 
όχι όµως µε τελικό αποτέλεσµα θετικό, λόγω του 
περιορισµένου χρόνου της τουριστικής περιόδου. 
Η δε συνεργασία τους µε τις ελεγκτικές αρχές και 
όλους τους αρµόδιους φορείς κυµάνθηκε κατά το 
µεγαλύτερο ποσοστό σε καλό επίπεδο, αν αναλο-
γιστεί κανείς τα προβλήµατα της καθηµερινότητας 
στη λειτουργία τους. Η στήριξη λοιπόν είναι το ζη-
τούµενο, ειδικά για τις εποχικά λειτουργούµενες 
επιχειρήσεις, για να καµφθούν η αβεβαιότητα και 
η µεγάλη δυσκολία στη ρευστότητα που θα αντιµε-
τωπίσουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις τον ερχόµε-
νο χειµώνα. 

Πού αποσκοπεί το πρόγραµµα «Γέφυρα»;
Το πρόγραµµα «Γέφυρα» απευθύνεται σε 

όλους τους δανειολήπτες µε υποθήκη στην πρώ-
τη κατοικία οι οποίοι έχουν πληγεί από την τεράστια 
υγειονοµική κρίση που έχει ξεσπάσει τους τελευ-
ταίους µήνες. Από το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
θα ωφεληθούν χιλιάδες επαγγελµατίες, και εφό-
σον ενταχθούν και ρυθµίσουν το δάνειό τους µε 
την τράπεζα, τότε διακόπτονται οι διαδικασίες κα-
τασχέσεων ή πλειστηριασµών. 

Το ενδιαφέρον των δανειοληπτών είναι ήδη 
σηµαντικό, κι αυτό διαπιστώνεται και από τον µέ-
χρι τώρα αριθµό οριστικοποιηµένων αιτήσεων, 
π.χ. από τις 3 Αυγούστου -ηµεροµηνία πρώτης 
υποβολής- µέχρι τις 13 Σεπτεµβρίου έφτασε κο-
ντά στις 75.000. Είναι ένα πρόγραµµα στα γενικό-
τερα µέτρα πρόνοιας που ελήφθησαν από την κυ-
βέρνηση και έχει σκοπό την προστασία των δανει-
οληπτών και τις γενικότερες διευκολύνσεις που 
παρέχονται και κρίνονται απαραίτητες στις δύ-
σκολες συνθήκες που διανύουν ιδιώτες και επι-
χειρήσεις. Εφόσον οι δικαιούχοι του προγράµµα-
τος πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν υποβά-
λει την αίτηση εµπρόθεσµα, µέχρι τις 30 Σεπτεµ-
βρίου, µε µια σχετικά απλή διαδικασία θα λάβουν 
την κρατική επιχορήγηση συνολικά για εννέα µή-
νες.

   ΠΡΟ ΛΗΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ Ε Ι ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ: 

‘

‘

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΝΗ

ΓΙΑ Ε Ι ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΓΙΑ Ε Ι ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ

‘

ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ

‘

ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ

‘‘ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Ο αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Καλαµάτας, Γιάννης 
Μπάκας, παραχώρησε συνέντευξη στην «kedenews», όπου έκανε µια συνολική 
αποτίµηση για τον πρώτο χρόνο θητείας του και περιέγραψε σε ποιες ενέργειες έχει 
προβεί ο δήµος για την εξασφάλιση και ανάδειξη χώρων πρασίνου.

Θα ήθελα να κάνετε µια συνολική αποτίµη-
ση του πρώτου χρόνου θητείας σας στον 
τοµέα του Περιβάλλοντος. 
Στο χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβρη 

του 2019 έως τον Αύγουστο του 2020 η ∆ιεύθυν-
ση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Οχηµάτων 
έχει επιτελέσει το έργο της αποκοµιδής των 
απορριµµάτων συµµίκτων και ανακυκλώσιµων 
σε όλη την έκταση του ∆ήµου Καλαµάτας. Επι-
πλέον, έχει προβεί σε εκτεταµένες πλύσεις οδο-
στρωµάτων και κοινοχρήστων χώρων (λόγω της 
εκδήλωσης της πανδηµίας). 

Στο άµεσο χρονικό διάστηµα αναµένεται η 
έγκριση πρότασης χρηµατοδότησης που έχει 
υποβάλει η Υπηρεσία Καθαριότητας από το επι-
χειρησιακό πρόγραµµα Υποδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για την 
εγκατάσταση ενός σταθερού Πράσινου Σηµεί-
ου συλλογής αξιοποίησης ανακυκλώσιµων και 
άλλων υλικών, την προµήθεια εξοπλισµού 
(απορριµµατοφόρο και κάδοι) χωριστής συλλο-
γής βιοαποβλήτων, την προµήθεια 1.000 κάδων 
οικιακής κοµποστοποίησης για την επέκταση του 
υπάρχοντος δικτύου και την επέκταση του δικτύ-
ου συνοικιακής κοµποστοποίησης. 

Πρόσφατα µάλιστα υποβλήθηκε πρώτη σε 
σειρά προτεραιότητας πανελλαδικά πρότα-
ση για τη χρηµατοδότηση του έργου: ∆ηµι-
ουργία ∆ικτύου Πράσινων Σηµείων & ∆ικτύ-
ωση τους στον ∆ήµο Καλαµάτας. Με την εν 
λόγω πρόταση, ο συνολικός προϋπολογι-
σµός της οποίας ανέρχεται σε 998.200,00€, 
προβλέπεται και η προµήθεια:

  ενός κινητού Πράσινου Σηµείου συλλο-
γής ανακυκλώσιµων υλικών µε αυτόµα-
το σύστηµα ζύγισης και ανταπόδοσης,
 δύο «έξυπνων οικίσκων ανακύκλωσης»
  δεκαέξι «Έξυπνων» νησίδων διακριτής 
συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών,
  δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των δηµοτών.

Ποιες είναι οι νέες παρεµβάσεις που βρί-
σκονται σε εξέλιξη για την ανάδειξη χώρων 
πρασίνου;
Αρχικά ολοκληρώθηκε η διαµόρφωση τριών 

κόµβων της πόλης. Συγκεκριµένα του νέου κόµ-
βου στην έξοδο της περιµετρικής οδού προς τη 
Μάνη, του κόµβου στη γωνία Μαυροµιχάλη και 
Ιλάρχου Κουρκουτά (είσοδος παλιού στρατοπέ-
δου) και του κόµβου µεταξύ Κρήτης και Λυκούρ-
γου (δίπλα στη γεφυροπλάστιγγα). Το ποσό της 
σύµβασης είναι αξίας 13.391,60€.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ανανέωση 
της εικόνας της παραλιακής ζώνης ο ∆ήµος Κα-
λαµάτας έκανε εργολαβία µε στόχο τη συντήρη-
ση και την επισκευή των ζαρντινιερών της οδού 

Ναυαρίνου από την 
Ανάσταση έως το Φιλο-
ξένια.

Πραγµατοποιήθη-
καν εργασίες σε 107 
ζαρντινιέρες, µε το πο-
σό της σύµβασης να 
υπολογ ίζετα ι  στα 
14.846,52 €, έγινε ανα-
κατασκευή του δικτύου 
υπάρδευσης της πλατεί-

ας Βασ. Γεωργίου και εγκα-
τάσταση έτοιµου χλοοτάπη-
τα αξίας 20.693,26 €.

Να τονιστεί πως έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης και αναµένεται να πα-
ραληφθούν 65 τσιµεντένιες ζαρντινιέρες που θα 
τοποθετηθούν στο δυτικό πεζοδρόµιο της οδού 
Φαρών και στο βόρειο πεζοδρόµιο της οδού 
Ναυαρίνου. 

Τέλος, έχει πραγµατοποιηθεί η µελέτη και 
έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την 
προµήθεια δέντρων και θάµνων, η οποία αφορά 
τη προµήθεια 500 δέντρων και 660 θάµνων, ενώ 
θα γίνουν δενδροφυτεύσεις στην πόλη και στα 
χωριά του δήµου και θα δοθεί µεγαλύτερη έµ-
φαση στα σχολεία όπου υπάρχουν τεράστιες 
ανάγκες. Προϋπολογισµός µελέτης 67.750€.

Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την πο-
λιτική προστασία του δήµου;
Έχουν προσληφθεί 40 εργάτες πυροπρο-

στασίας, ένας για κάθε Κοινότητα, οι οποίοι φρο-
ντίζουν για την πυρασφάλεια των χωριών, τον 
καθαρισµό και την έγκαιρη ειδοποίηση και οδή-
γηση των πυροσβεστικών σε περιπτώσεις πυρ-
καγιών. 

Για την πρόσληψή τους διατέθηκαν τόσο 
χρήµατα του υπουργείου Εσωτερικών, που στέλ-
νονται ετησίως για αντιπυρική προστασία, όσο 
και ίδιοι πόροι του δήµου, σε σηµαντικό ποσο-
στό. Οι τελευταίοι δεκαπέντε θα τελειώσουν λί-
γο πριν το τέλος της αντιπυρικής περιόδου.

Σηµαντική είναι η συνδροµή που παρέχουµε 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην κατάσβεση 
πυρκαγιών, τόσο στα όρια του δήµου όσο και σε 
άλλους δήµους του νοµού. Αφενός µεν διαθέ-
τουµε ένα όχηµα υδροφόρο και µηχανήµατα έρ-
γου (JCB) κατά την αντιπυρική περίοδο, αφετέ-
ρου τα µικρά πυροσβεστικά σπεύδουν στον τό-
πο της πυρκαγιάς άµεσα, εµποδίζοντας την εξά-
πλωσή της. Σε κατηγορία κινδύνου 3 και πάνω 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕ Ν 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜ ΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ:

υπάρχουν η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης µε το 
πυροσβεστικό που της έχουµε παραχωρήσει 
πραγµατοποιεί περιπολίες, ενώ καλύπτουµε για 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς, εκδηλώσεις των Κοινο-
τήτων και της ΦΑΡΙΣ. 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε άσκηση πολιτικής 
προστασίας σε συνεργασία µε την Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία Καλαµάτας, µε την κωδική ονοµα-
σία «Σεισίχθων 2020». Η άσκηση είχε σκοπό την 
καλύτερη προετοιµασία και τον συντονισµό του 
µηχανισµού απόκρισης όσον αφορά στο ενδε-
χόµενο σεισµού, που αποτελεί ξαφνικό φυσικό 
φαινόµενο, συχνό στον ελληνικό χώρο. Στην 
άσκηση συµµετείχαν και εθελοντικές οµάδες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΑΝΑΣΗ

 «Έχουν προσληφθεί 
40 εργάτες 
πυροπροστασίας, 
ένας για κάθε 
Κοινότητα»

Καθαρισµός
του ποταµού 
Νέδοντα.
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«∆εν είχαν ληφθεί 
τα απαραίτητα 
µέτρα. Είχαµε 
πρόβλεψη για τη 
φωτιά και το 
σηµείο ήταν 
απροστάτευτο» 
τονίζει στην 
«kedenews» 
αξιόπιστη πηγή 
ενηµέρωσης

  Μ
Τ  

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ τα τέλη Αυγούστου ξεσπάει µεγάλη φωτιά 
στις Μυκήνες. Η µεταβολή στη φορά του 
αέρα αλλάζει την πορεία της πυρκαγιάς 

και τη σπρώχνει εντός του αρχαιολογικού χώ-
ρου. Στην Πυροσβεστική σηµαίνει αµέσως συ-
ναγερµός. Η ανταπόκριση και η κινητοποίηση 
των δυνάµεων στην περιοχή είναι τεράστια. Στις 
1:10 το µεσηµέρι ενηµερώνονται τα αρµόδια κλι-
µάκια και σπεύδουν στο σηµείο. Η φωτιά στην 
ουσία «γλείφει» τον αρχαιολογικό χώρο. Προκα-
λούνται φθορές στην Ανατολική Πτέρυγα του 
Ανακτόρου, στις Βόρειες Αποθήκες, στην περι-
οχή του αρχαϊκού ναού στην κορυφή του λό-
φου, στα δυτικά της Ακρόπολης, στη Συνοικία 
και στην περιοχή του Θρησκευτικού Κέντρου 
των Μυκηνών.

Το χρονικό...
Σύµφωνα µε πληροφορίες, εκείνο το Σαβ-

βατοκύριακο του Αυγούστου τα στελέχη του πυ-
ροσβεστικού σώµατος ήταν σε κίτρινο συναγερ-
µό, καθώς υπήρχαν προειδοποιήσεις από τους 
µετεωρολόγους πως η ένταση των ανέµων θα 
είναι αρκετά µεγάλη. Στην ευρύτερη περιοχή 
του Νοµού Αργολίδας υπάρχει πυροσβεστικές 
δυνάµεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες του 
kedenews.gr, στο σηµείο έφτασε πρώτο περιπο-
λικό όχηµα που βρισκόταν στην περιοχή. Ωστό-
σο, το όχηµα δεν ήταν κοντά στον αρχαιολογικό 
χώρο προκειµένου να «ανιχνεύσει» ύποπτες κι-
νήσεις εµπρηστών ή το σηµείο απ’ όπου µπορεί 
να ξεκίνησε η φωτιά. 

Οι αστυνοµικοί ενηµέρωσαν αµέσως τους 
πυροσβέστες, και στο κέντρο επιχειρήσεων 
στην Αθήνα σήµανε συναγερµός. Σύµφωνα µε 
στελέχη του πυροσβεστικού σώµατος, δόθηκε 
εντολή σε εναέρια µέσα να συνδράµουν το έρ-
γο της κατάσβεσης. Τέσσερα αεροσκάφη 
Canadair απογειώθηκαν από την Ελευσίνα και 
τα δύο ελικόπτερα Erickson από το αεροδρόµιο 
της Τρίπολης, µε αποτέλεσµα να ριχτούν γρήγο-
ρα στη µάχη µε τις φλόγες. 

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν εκείνο το διάστηµα 
πως τα εναέρια µέσα κατάφεραν να περιορί-
σουν τη φωτιά ταχύτατα, καθώς ανεφοδιάζο-
νταν από τοπική δεξαµενή νερού και όχι από τη 
θάλασσα, µε αποτέλεσµα να µη χάνουν χρόνο. 
Στελέχη του Σώµατος διευκρινίζουν ότι η πυρκα-
γιά ξεκίνησε εξωτερικά του αρχαιολογικού χώ-
ρου, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν προσδι-
οριστεί. Έρευνα διεξάγει το Ανακριτικό της Πυ-
ροσβεστικής, ενώ στη διαδικασία πρόκειται να 
µετάσχουν και ανεξάρτητοι πραγµατογνώµο-
νες.

Τα ερωτήµατα...
Έναν µήνα µετά τη φωτιά στις Μυκήνες, που 

αποτέλεσε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης µε-
ταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κανείς 
δεν έχει διαπιστώσει τι έφταιξε και ξεκίνησε η 
φωτιά που έφτασε στον αρχαιολογικό χώρο. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ξέσπασε σε ελαιό-
δεντρα σε απόσταση περίπου 800 µέτρων από 
το Κάστρο των Μυκηνών. Οι άνεµοι άλλαζαν συ-
νεχώς, µε συνέπεια οι φλόγες να εξαπλωθούν 
γρήγορα. Η βλάστηση άλλωστε γύρω από τον 
αρχαιολογικό χώρο ήταν χαµηλή, κάτι που οδή-
γησε στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Σύµ-
φωνα µε τους υπολογισµούς, βρισκόταν µέσα 
στον αρχαιολογικό χώρο γύρω στα 50 λεπτά µε-
τά την εκδήλωσή της, τη στιγµή που στο εσωτε-

ρικό του υπήρχαν πάνω από 100 επισκέπτες, οι 
οποίοι ευτυχώς δεν κινδύνευσαν. 

Υπάρχουν πληροφορίες που λένε, πάντως, 
πως η Πυροσβεστική ενηµερώθηκε µε µεγάλη 
καθυστέρηση και πως στο σηµείο της Πυρκαγιάς 
δεν υπήρχε περιπολικό. «∆εν είχαν ληφθεί τα 
απαραίτητα µέτρα. Είχαµε πρόβλεψη για τη φω-
τιά και το σηµείο ήταν απροστάτευτο. Έπρεπε να 
υπήρχαν οχήµατα σε πολλά και διαφορετικά ση-
µεία γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο» λέει 
στην «kedenews» αξιόπιστη πηγή ενηµέρωσης. 
«Η Αστυνοµία δεν ενηµέρωσε γρήγορα την Πυ-
ροσβεστική. ∆εν γνωρίζουµε γιατί καθυστέρησε 
τόσο. Ίσως υποτίµησε τη φωτιά» είπε η ίδια πηγή. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα οχήµατα της Πυ-
ροσβεστικής έφτασαν στο συγκεκριµένο σηµείο 
15 λεπτά µετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

Είναι γεγονός πως έως τώρα δεν έχουν δο-
θεί σαφείς απαντήσεις όσον αφορά την πυρα-
σφάλεια στον αρχαιολογικό χώρο. Οι πυροσβέ-
στες του ανακριτικού τµήµατος της Πυροσβεστι-
κής έχουν κάνει φύλλο και φτερό τον «φάκελο 
πυρασφάλειας» του αρχαιολογικού χώρου, 
όπου αναγράφονται αναλυτικά τα µέτρα που 
πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται στον αρχαιο-
λογικό χώρο. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ανακριτικοί υπάλληλοι 
της Πυροσβεστικής θα λάβουν σειρά καταθέσε-

ων από το προσωπικό. Σύµφωνα µε το υπουρ-
γείο Πολιτισµού, τα συστήµατα ασφαλείας ήταν 
σε πλήρη λειτουργία, υπήρχαν δεξαµενές πυρό-
σβεσης που ήταν γεµάτες µε νερό και είχαν τον 
απαραίτητο εξοπλισµό, ενώ είχε λάβει χώρα ρι-
ζική αποψίλωση του χώρου από την αρµόδια 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος. Οι ίδιες πηγές 
τονίζουν πως οι άνδρες του ανακριτικού τµήµα-
τος της Πυροσβεστικής θα ψάξουν για τυχόν 
«ακαθάριστους» χώρους µέσα στον αρχαιολο-
γικό χώρο.

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής θα ψάξουν 
για κάµερες στον αρχαιολογικό χώρο και τις 
θέσεις τους, ενώ αναµένεται να τις εξετάσουν 
σχολαστικά το επόµενο διάστηµα. Η συγκεκρι-
µένη έρευνα αποσκοπεί στο να εντοπιστούν οι 
άνθρωποι οι οποίοι την ώρα που εκδηλώθηκε 
η φωτιά βρίσκονταν στο σηµείο. Πηγές από 
την Πυροσβεστική αναφέρουν πως θα εξετα-
στεί εάν εφαρµόστηκε το πρωτόκολλο ασφα-
λείας και µε ποιον τρόπο, όπως και εάν υπήρ-
ξαν µέτρα προκειµένου να µην επεκταθούν οι 
φλόγες στην έκταση όπου τελικά επεκτάθη-
καν. Παράλληλα, θα γίνει ενδελεχής έρευνα 
για το εάν δούλεψαν σωστά τα αντιπυρικά συ-
στήµατα του αρχαιολογικού χώρου από τη 
στιγµή που οι φλόγες άρχισαν να απειλούν τις 
Μυκήνες.
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Για την ιδιαίτερης οµορφιάς αλλά και φηµισµένη από την ελληνική µυθολογία 
περιοχή της ∆υτικής Μάνης µίλησε στην «kedenews» ο δήµαρχος της περιοχής, 
∆ηµήτρης Γιαννηµάρας. Ο κ. Γιαννηµάρας έκανε λόγο για τις δυνατότητες, τα 
µεγάλα ζητήµατα που ταλανίζουν την περιοχή, αλλά και την προσπάθεια που 
καταβάλλεται από τη δηµοτική αρχή έτσι ώστε να ανοίξουν νέοι αναπτυξιακοί 
δρόµοι στη ∆υτική Μάνη. 

Αγαπητέ κύριε δήµαρχε, έχετε υπό τη διοί-
κησή σας µια µεγάλη, ιδιαίτερη και άκρως 
τουριστική περιοχή. Τη ∆υτική Μάνη πόσο 
διαφορετική τη βρήκε φέτος ο επισκέπτης;
Η Μάνη πραγµατικά είναι µια ιδιαίτερη περι-

οχή µε φυσικές οµορφιές και µε µεγάλη πολιτι-
στική κληρονοµιά. Έχει όµως πολλά και µεγάλα 
προβλήµατα που θέλουν τη λύση τους. Η δηµο-
τική αρχή ξεκίνησε µε όρεξη για δηµιουργία και 
συνέταξε µελέτες που είχαν σχέση µε τα απορ-
ρίµµατα, περιµένοντας την ένταξή τους, όµως 
το πρόβληµα της πανδηµίας έβαλε, για κάποιο 
διάστηµα, φρένο σε αυτή την µε επιτάχυνση πο-
ρεία της.

Ένα δεύτερο µεγάλο πρόβληµα που παρου-
σιάστηκε στη συνέχεια από τις αρχές του καλο-
καιριού ήταν η έντονη λειψυδρία. Η περιοχή της 
∆υτικής Μάνης είχε ανέκαθεν κάθε καλοκαίρι 
µείωση της ποσότητας νερού από τις πηγές της, 
αλλά η φετινή κατάσταση προκάλεσε πολύ µε-
γάλα προβλήµατα στην παροχή νερού στον δή-
µο µας, µε συνέπεια να λέµε ότι ο φετινός επι-
σκέπτης είχε τα παράπονά του.

Ποια είναι τα µεγάλα ζητήµατα που ως δη-
µοτική αρχή κληθήκατε να αντιµετωπίσετε 
στην περιοχή;
Η περιοχή του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης προ-

βληµατίζεται από διάφορα θέµατα, όπως (α) ο 
περιφερειακός δρόµος Καλαµάτας - Αρεόπο-
λης, (β) η έλλειψη βιολογικών καθαρισµών και 
αποχέτευσης, (γ) τα απορρίµµατα, (δ) η ανάδει-
ξη και άλλων µορφών τουρισµού για επιµήκυν-
ση της τουριστικής περιόδου, (ε) το µεγάλο πρό-
βληµα της υδροδότησης της περιοχής και µια 
σειρά από µικρότερα προβλήµατα.

Μιλήστε µας για τα έργα και τις πρωτοβου-
λίες της δηµοτικής σας αρχής. 
Η δηµοτική αρχή που ανέλαβε τη διοίκηση 

του δήµου από 1ης Σεπτεµβρίου 2019 ξεκίνησε 
σύντοµα µια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως η 
παρέµβαση στην κεντρική εξουσία για µια νέα 
χάραξη δρόµου από Καλαµάτα προς Αρεόπο-
λη, γιατί δεν µπορεί να µιλάς για ανάπτυξη µιας 
περιοχής όταν θέλεις περίπου µία ώρα για 45 χι-
λιόµετρα απόσταση. Η άµεση λύση που έδωσε 
η κυβέρνηση ήταν διά µέσου Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου, παρεµβάσεις στην κατεύθυνση 
της βελτίωσης και ασφάλειας του υπάρχοντος 
δρόµου. Προχώρησε στην ανάθεση µελετών για 
βιολογικούς, µονοπάτια, φαράγγια, τουριστικά 

αγγυροβόλια, και άλλες, προκειµένου να τις 
εντάξει µέσα σε προγράµµατα χρηµατοδότη-
σης. Έλυσε το θέµα των απορριµµάτων και, 
επειδή ανέκαθεν δεν είχε άλλον τρόπο επεξερ-
γασίας εκτός της µεταφοράς, προχώρησε σε 
συνεργασία µε την κυβέρνηση στη µεταφορά 
τους σε νόµιµο χώρο στην Άµφισσα. Ερεύνησε 
και ανακάλυψε νέες πηγές νερού στον Ταΰγετο 
και τώρα προχωράει στη σύνταξη µελέτης για να 
έχει στη συνέχεια χρηµατοδότηση του έργου εκ-

µετάλλευσής τους. Βρισκόµαστε στο στάδιο 
των αδειοδοτήσεων της µελέτης και κατα-

σκευής τουριστικού αγκυροβολίου στην 
Καρδαµύλη. Έχει ανατεθεί η µελέτη ανά-
δειξης του φαραγγιού του Ριντόµου. Ένα 

φαράγγι µε σπάνια οµορφιά που, αν αναδειχθεί 
σωστά, µπορεί να γίνει πραγµατικά µεγάλος µο-
χλός ανάπτυξης. Στο πνεύµα ανάδειξης της µυ-
θολογίας µας, εγκαινιάσαµε πρόσφατα, στη νη-
σίδα που αναφέρει ο Παυσανίας, το αυγό του 
έρωτα της Λήδας και του ∆ία από το οποίο προ-
έκυψαν οι ∆ιόσκουροι και η Ωραία Ελένη (φω-
τό). Θα µπορούσα να µιλάω επί ώρες για τα όνει-
ρά µας και τις προθέσεις µας, αλλά, επειδή είµαι 
άνθρωπος των έργων, σταµατώ εδώ και θα χα-
ρώ πολύ να τα ξαναπούµε µε εγκαίνια έργου.

Αυτοδιοίκηση και κεντρικό κράτος. Υπάρ-
χει συνεργασία και βοήθεια προς την περι-
οχή;
Μέχρι τώρα τα σηµάδια συνεργασίας κεντρι-

κού κράτους και Αυτοδιοίκησης είναι ευοίωνα. 
∆ιαπιστώνουµε συνεργασία ΚΕ∆Ε και υπουργεί-

ων, εµείς οι δήµαρχοι έχουµε ανοιχτή επικοινω-
νία µε υπουργούς και συνεργάτες τους, και γε-
νικά υπάρχει κλίµα καλής συνεργασίας. Μέχρι 
τώρα ό,τι βοήθεια ζητήσαµε για την περιοχή, στα 
λογικά πλαίσια, µας έχει δοθεί.

Ο δήµος ταλαιπωρείται από υποχρηµατο-
δότηση και υποστελέχωση, όπως αναφέ-
ρουν φορείς της περιοχής. Τι πραγµατικά 
συµβαίνει;
Ο ∆ήµος ∆υτικής Μάνης είναι ένας µικρός 

δήµος ορεινός µε γηρασµένο µόνιµο πληθυσµό, 
αποτελούµενος από 27 κοινότητες και 70 οικι-
σµούς. Οι δικές µας πηγές χρηµατοδότησης εί-
ναι ελάχιστες, µε συνέπεια οι ίδιοι πόροι να είναι 
µηδαµινοί και οι οικονοµικές ανάγκες µεγάλες. 
Η χρηµατοδότηση από το κράτος είναι στα πλαί-
σια του όσα µας ανήκουν και στην ορεινότητά 
µας. ∆εν υπάρχει κάτι το ξεχωριστό. Εκείνο, 
όµως, που πραγµατικά συµβαίνει είναι η υποστε-
λέχωση του δήµου. Ενηµερώνουµε αρµοδίως 
συνέχεια για το θέµα, στέλνουµε τα αιτήµατά 
µας και πιέζουµε για τη λύση τους. Είναι, όµως, 
πέρα από κάθε αντοχή το ΑΣΕΠ µήνες τώρα να 
µη µας στέλνει αντικαταστάτη υποψήφιου υπαλ-
λήλου που δεν απεδέχθη τον διορισµό του.

Ποια τα σχέδια του δηµάρχου για την επό-
µενη ηµέρα; 
Προσωπικά, η µόνη µου επιθυµία είναι να 

αφήσω έργο στον δήµο στο τέλος της θητείας 
µου. Το µόνο που προσπαθώ είναι να δουλεύω 
και πέραν των δυνάµεών µου, ώστε να επιτύχω 
τα σχέδιά µου για την ανάπτυξη του δήµου και το 
καλό των δηµοτών µου και που ανέπτυξα παρα-
πάνω. 

   ΕΥΟΙ ΝΑ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ: ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΥ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
στη ΜΑΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Προσπαθώ να δουλεύω 
πέραν των δυνάµεών µου, 
ώστε να επιτύχω τα σχέδιά 
µου για την ανάπτυξη του 
δήµου και το καλό των 
δηµοτών» αναφέρει στην 
«kedenews» ο δήµαρχος 
∆υτικής Μάνης

‘

‘
αγγυροβόλια, και άλλες, προκειµένου να τις 
εντάξει µέσα σε προγράµµατα χρηµατοδότη-
σης. Έλυσε το θέµα των απορριµµάτων και, 
επειδή ανέκαθεν δεν είχε άλλον τρόπο επεξερ-
γασίας εκτός της µεταφοράς, προχώρησε σε 
συνεργασία µε την κυβέρνηση στη µεταφορά 
τους σε νόµιµο χώρο στην Άµφισσα. Ερεύνησε 
και ανακάλυψε νέες πηγές νερού στον Ταΰγετο 
και τώρα προχωράει στη σύνταξη µελέτης για να 
έχει στη συνέχεια χρηµατοδότηση του έργου εκ-

µετάλλευσής τους. Βρισκόµαστε στο στάδιο 
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Σ υνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρωσης 
των χώρων εντός του νέου ΚΥΤ στο Καρά 
Τεπέ της Λέσβου, µετά την ολοκληρωτική 

καταστροφή του καταυλισµού στη Μόρια.
Στις νέες εγκαταστάσεις έχουν µεταφερθεί 

τουλάχιστον 9.500 πρόσφυγες-αιτούντες άσυ-
λο, όταν σε ολόκληρη τη χώρα, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής, οι αιτούντες άσυλο αγγίζουν τους 
95.000.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ένα ικανό µέρος 
των διαβιούντων στη Μόρια έχει βρει καταλύµα-
τα σε σπίτια της Λέσβου µέσω ΜΚΟ, ενώ αρκε-
τοί φαίνεται ότι βρήκαν τρόπο να µεταφερθούν 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, µέσω κυκλωµάτων δι-
ακινητών.

Το Καρά Τεπέ αποτέλεσε την πλέον εφικτή, 
και άµεσα, λύση µεταστέγασης των µεταναστών 
και προσφύγων, µετά την πυρπόληση της Μόρι-
ας. 

Ετοιµάζεται δικογραφία
Οι συλληφθέντες για την καταστροφή του 

ΚΥΤ Μόριας έχουν ήδη προφυλακιστεί. Όµως, 
δεν ήταν οι µοναδικοί που κρύβονται πίσω από 
τον εµπρησµό. Οι έρευνες της Αντιτροµοκρατι-
κής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
συνεχίζονται µε γοργούς ρυθµούς και, σύµφω-
να µε διασταυρωµένες πληροφορίες, ετοιµάζε-
ται δικογραφία εναντίον συγκεκριµένων προσώ-
πων από ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εντός 
και εκτός Λέσβου. 

Τα άτοµα αυτά φαίνεται µέσω διαδικτυακών 
εφαρµογών να παρότρυναν την καταστροφή 
του ΚΥΤ, ενώ προκύπτει η εµπλοκή τους, µε τρό-
πους που έχουν εξακριβωθεί από τις αστυνοµι-
κές έρευνες, σε υποθέσεις διακίνησης µετανα-
στών και προσφύγων. Μάλιστα, έχουν εντοπιστεί 
συνοµιλίες των συλληφθέντων µε άλλα άτοµα, 
τα οποία προκύπτει ότι συµµετείχαν στον εµπρη-
σµό της Μόριας και αναζητούνται τα στοιχεία 
τους.

Τα κλιµάκια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληρο-
φοριών που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο 
έχουν συγκεντρώσει πολλές συνοµιλίες αλλά 
και οπτικό υλικό το οποίο εξετάζεται σε ειδικά 
εργαστήρια και τα ευρήµατα συµπεριλαµβάνο-
νται στη δικογραφία που σχηµατίζεται.

Κρούσµατα Covid-19
Οι αστυνοµικοί, από την άλλη, που πλέον 

έχουν εγκατασταθεί στο Καρά Τεπέ, έχουν, εκτός 
από τα υπόλοιπα προβλήµατα ασφάλειας που κα-
λούνται να λύσουν, να αντιµετωπίσουν και τα 
κρούσµατα Covid-19. Όσοι εντοπίζονται θετικοί 
αποµονώνονται σε ειδικούς χώρους, όµως η δι-
ασπορά παραµένει µεγάλη. Κατά µέσο όρο 10-15 
κρούσµατα διαπιστώνονται ηµερησίως από τους 
συνεχείς ελέγχους, ενώ τουλάχιστον 600 δείγµα-
τα, έως σήµερα, έχουν βγει αρνητικά.

Μεγάλο πρόβληµα για την τοπική κοινωνία 
της Λέσβου, τονίζουν οι αστυνοµικοί, είναι οι 
πρόσφυγες και οι µετανάστες που αρνούνται να 
εισέλθουν στο νέο ΚΥΤ. Είναι άγνωστο, επιση-
µαίνουν, εάν είναι φορείς ή όχι, αφού αρνούνται 

ακόµη και τους ελέγχους. Οι άνθρωποι αυτοί κι-
νούνται µέσα στον αστικό ιστό της Μυτιλήνης και 
άλλων περιοχών της Λέσβου, χωρίς έλεγχο, αυ-
ξάνοντας έτσι τον κίνδυνο διασποράς του 
Covid-19.

Η Λέσβος είναι το µοναδικό νησί στην Ελλά-
δα µε τέτοια διασπορά, που έχει οδηγήσει στον 
θάνατο ήδη 12 κατοίκους.

Οι τοπικές αρχές, σε έκτακτο συµβόλαιο που 
πραγµατοποιήθηκε στο νησί, έλαβαν απόφαση 
και ζητούν επειγόντως να µεταβεί στη Λέσβο ο 
Νίκος Χαρδαλιάς αλλά και ο Σωτήρης Τσιόδρας, 
για να βρεθεί άµεσα τρόπος να αντιµετωπιστεί η 
διασπορά του ιού.

Ο    Μ  
Σ   

Η Λέσβος είναι
το µοναδικό νησί 
στην Ελλάδα
µε τέτοια 
διασπορά του ιού

Του Γιώργου Σόµπολου
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Συνέντευξη
προέδρου
ΕΔΜΝΕΔΜΝΕΔΜΝΕΔΜΝ

στον ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ: 

«Τα τελευταία 50 χρόνια 
έχουν… αδειάσει
51 µικρά νησιά » 

Η Ελλάδα είναι µια κατ’ εξοχήν νη-
σιωτική χώρα, που στην επικρά-
τειά της έχει περισσότερα από 

6.000 νησιά και νησίδες, εκ των οποίων 
όµως λιγότερα από 230 είναι κατοικηµέ-
να. 

Μιλήσαµε µε τον πρόεδρο του Ελλη-
νικού ∆ικτύου Μικρών Νησιών (Ε∆ΜΝ) 
και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οµο-
σπονδίας Μικρών Νησιών, Λευτέρη Κε-
χαγιόγλου, στον οποίο θέσαµε σειρά 
ερωτηµάτων σχετικά µε την ακτοπλοϊκή 
σύνδεση, τα θέµατα Υγείας και Παιδείας, 
αλλά και την αισθητά µειωµένη τουριστι-
κή κίνηση λόγω της πανδηµίας.

Παράλληλα, επικοινωνήσαµε µε δη-
µάρχους µικρών νησιωτικών δήµων κά-
τω των χιλίων κατοίκων, οι οποίοι εξέ-
φρασαν προβλήµατα και προβληµατι-
σµούς όσον αφορά την «επιστροφή στην 
κανονικότητα» µετά τη λήξη της τουριστι-
κής περιόδου.

Έχοντας πλήρη εικόνα από τα µικρά 
νησιά, πώς κινήθηκε η τουριστική κί-
νηση εν µέσω πανδηµίας; «Κέρδι-
σαν» φέτος περισσότερους επισκέ-
πτες από µεγαλύτερους και πιο 
«προβεβληµένους» προορισµούς 
µε κίνητρο την ασφάλεια;
Φέτος, λόγω της πανδηµίας, είχαµε 

αισθητή µείωση των επισκεπτών στα νη-
σιά µας. Μπορούµε να πούµε ότι πήγαν 
καλύτερα όσα βρίσκονται κοντά σε αε-
ροδρόµια µεγάλων πόλεων και όσα µπο-
ρεί να τα επισκεφθεί κάποιος ως πρώτο 
προορισµό. 

Το κλασικό «island hopping» φέτος 
δεν βοήθησε. Η σεζόν, βέβαια, ελπίζου-
µε να µην έχει τελειώσει ακόµα. ∆υστυ-
χώς όµως η πολιτεία, για να αντιµετωπί-
σει την πανδηµία, βγάζει µερικές φορές 
κάποιες αποφάσεις χωρίς να τις έχει 
σκεφτεί πολύ. 

Πείτε µου, σας παρακαλώ, µε ποια 
λογική επειδή αυξήθηκαν τα κρούσµατα 
στην Αττική βάζεις σε καραντίνα τα νησιά 
του Αργοσαρωνικού; Γιατί όταν έχεις 
πρόβληµα µε έναν νησιωτικό δήµο στις 
Κυκλάδες εφαρµόζεις µέτρα µόνο σε 
αυτό το νησί, ενώ όταν αφορά την Αττική 
«κλειδώνεις» και τα µικρά νησιά της; 

Τα προηγούµενα χρόνια έγινε προ-
σπάθεια να λυθούν διαχρονικά προ-
βλήµατα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση 
κυρίως στις επιδοτούµενες γραµ-
µές. Λόγω κορονοϊού και της µειω-
µένης κίνησης, πιστεύετε ότι θα 
υπάρξουν διαφοροποιήσεις στη 
σύνδεση των 69 νησιών που εξυπη-
ρετούνται µόνο από θαλάσσης;
Είναι αλήθεια πως ο φετινός χειµώ-

νας θα είναι ο πιο δύσκολος. Τα πλοία 
που ταξίδεψαν φέτος το καλοκαίρι, δεν 
έκαναν απόσβεση των χειµερινών ζηµι-
ών τους και, άρα, αντιλαµβάνεστε ότι θα 
είναι πιο δύσκολη η σεζόν.

Επίσης, φοβάµαι πως δεν θα δούµε 
τον χειµώνα ικανοποιητικό αριθµό ταχυ-
πλόων. Ας έχουµε στο µυαλό µας ότι οι 
επιδοτούµενες γραµµές εξασφαλίζουν 
το ελάχιστο δυνατό δίκτυο από και προς 
τα νησιά µας.

Νοµίζω πως η πολιτεία θα χρειαστεί 
και φέτος τον χειµώνα να διευρύνει τον 
αριθµό των επιδοτούµενων νησιών, µιας 
και υπάρχει περίπτωση νησιά που δεν 

επιδοτούνται να χρειαστούν και αυτά οι-
κονοµική βοήθεια φέτος.

Μια από τις µεγάλες προκλήσεις 
που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των 
µικρών νησιών είναι οι ελλείψεις 
εξειδικευµένου ιατρικού και νοση-
λευτικού προσωπικού στις δοµές 
υγείας. Τι πρωτοβουλίες έχει λάβει 
το ∆ίκτυο Μικρών Νησιών;
∆εν είναι µόνο οι ιατροί και οι νοση-

λευτές. Είναι το σύνολο των υπηρεσιών 
που οφείλει να προσφέρει η πολιτεία. Μι-
λάµε για µικρά νησιά και όχι µόνο για µι-
κρούς νησιωτικούς δήµους.

Να το διευκρινίσουµε αυτό: Η πολιτεία 
οφείλει ΑΜΕΣΑ να ενεργοποιήσει έναν 
µηχανισµό υποβοήθησης και παρακολού-
θησης του ελάχιστου ανθρώπινου δυνα-
µικού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας προς 
κάθε µικρό νησί. Το έχουµε ζητήσει πολ-
λές φορές αυτό. 

Θα ήθελα να επιµείνω λίγο ακόµα στο 
θέµα της Υγείας. Υπάρχουν µικρά νησιά 
χωρίς γιατρό, χωρίς δυνατότητα συνταγο-
γράφησης και, βέβαια, χωρίς φαρµακείο.

Θα αφήνατε εσείς τους γονείς σας να 
ξεχειµώνιαζαν σε τέτοια νησιά; Υπάρχουν 
µικρά νησιά χωρίς τράπεζα και χωρίς 
ΑΤΜ. Υπάρχουν κάτοικοι µικρών νησιών 
οι οποίοι παίρνουν το καράβι για να πάνε 
σε άλλη πόλη να σηκώσουν χρήµατα από 
ΑΤΜ. Υπάρχουν µικρά νησιά απ’ όπου οι 
µαθητές παίρνουν το πλοίο για να πάνε 

σχολείο. Έχει τύχει πολλές φορές κατά 
την επιστροφή των µαθητών να έχει απα-
γορευτικό. Φαντάζεστε τους γονείς των 
παιδιών; Σε ένα µικρό νησί µε ένα επιδο-
τούµενο δροµολόγιο την εβδοµάδα, πό-
σες µέρες την εβδοµάδα τρώει ο µικρο-
νησιώτης φρέσκο ψωµί; Γιατί να µην µπο-
ρεί ένας εκπαιδευτικός να διοριστεί στο 
νησί του λόγω εντοπιότητας; 

Αντιλαµβάνεστε τα κενά στο σύνολο 
των υπηρεσιών και υποχρεώσεων. Φα-
ντάζεστε να ταξιδέψετε από το νησί σας 
σε µια ∆ΟΥ άλλου νησιού και να µην µπο-
ρέσετε να εξυπηρετηθείτε;

Ξέρετε, πριν από δύο χρόνια ζήσαµε 
το εξής παράλογο: Έκλεισε η ∆ΟΥ σε ένα 
νησί και όλοι οι φάκελοι µεταφέρθηκαν 
σε ένα άλλο µεγαλύτερο και οι υποθέσεις 
έµειναν για µήνες στις κούτες. Πήγαινες 
στο µεγαλύτερο νησί για να εξυπηρετη-
θείς και γύρναγες πίσω στο νησί σου 
άπρακτος.

Υπολογίστε, δηλαδή, ότι κάθε επίσκε-
ψη σε δηµόσια υπηρεσία -που στην υπό-
λοιπη Ελλάδα είναι δωρεάν- στον µικρο-
νησιώτη κοστίζει περίπου 50 ευρώ. Υπάρ-
χουν µικρά νησιά όπου, εάν θελήσεις να 
ανοίξεις ένα ψιλικατζίδικο, αλλού πας για 
τις µισές άδειες και αλλού για τις υπόλοι-
πες.

Σε ένα µικρό νησί των 50 κατοίκων για 
να ανοίξεις ένα κρεοπωλείο χρειάζεσαι 
αποθηκευτικό χώρο ψυγείων που χωράει 
πάνω από 100 ολόκληρα αρνιά. 

«∆υστυχώς η πολιτεία, 
για να αντιµετωπίσει την 
πανδηµία, µερικές 
φορές βγάζει αποφάσεις 
χωρίς να τις έχει σκεφτεί 
πολύ» 
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Υπάρχουν κάτοικοι µικρών νησιών 
που επιθυµούν να φύγουν και να 
χτίσουν τη ζωή τους σε άλλους τό-
πους, µε κίνητρο την καλύτερη εκ-
παίδευση για τα παιδιά τους. Σε 
ποιον βαθµό πιστεύετε ότι επηρεά-
ζει δηµογραφικά το µέλλον των µι-
κρών νησιών η παρεχόµενη εκπαί-
δευση;
Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν «αδειά-

σει» 51 µικρά νησιά. Ακατοίκητα. Όσο κι αν 
µας πονάει αυτό. Εάν συνεχίσουµε έτσι, τα 
επόµενα 20 χρόνια θα µας αδειάσουν άλ-
λα 16 νησιά.

Το σύνολο των ακατοίκητων νησιών ξε-
περνά σε άθροισµα την έκταση της Πάρου 
και της Νάξου µαζί. Ο γονιός σε ένα µικρό 
νησί λέει: Μπορεί να µείνω χωρίς δουλειά, 
χωρίς ρεύµα, χωρίς γιατρό, το παιδί µου 
αγράµµατο δεν το αφήνω… Έτσι βλέπου-
µε σε όσα µικρά νησιά δεν λειτουργούν 
σχολεία -σπάει δηλαδή η αλυσίδα της νο-
σταλγίας- να εγκαταλείπει ο µόνιµος κάτοι-
κος το νησί. Για µας, για τα µικρά νησιά, ο 
ελάχιστος αριθµός µαθητών ανά σχολείο 
είναι ο ΕΝΑΣ. Σκεφτείτε την εθνικής σηµα-
σίας ανάγκη που έχουµε ως χώρα όχι µό-
νο να στηρίξουµε τις µικρονησιωτικές κοι-
νωνίες, αλλά να τις κάνουµε και πιο αντα-
γωνιστικές. 

Ξέρετε για τι µιλάµε; Μιλάµε για ένα 
Εθνικό Πρόγραµµα Αναζωογόνησης Μι-
κρών Νησιών αξίας περίπου 90 µε 100 
εκατοµµυρίων ευρώ. Τι λέτε; Τα αξίζει αυ-
τά τα χρήµατα η πατρίδα µας, τα νησιά µας; 

Η πολιτεία έχει να προχωρήσει σε προ-
σλήψεις µόνιµων εκπαιδευτικών περίπου 
δέκα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευ-
τικούς που διορίζονται ως ωροµίσθιοι σε 
ένα µικρό νησί και επιθυµούν να παραµεί-
νουν και την επόµενη χρονιά, αυτό δεν 
προβλέπεται από την πολιτεία. 

Ναι, θα εµπιστευόµουνα τα παιδιά του 
δηµοτικού να τα διδάξει κάποιος στρατεύ-
σιµος απόφοιτος δάσκαλος για όσον και-
ρό κάνει τη θητεία του. Ναι, θα εµπιστευό-
µουνα έναν στρατεύσιµο επιστήµονα να 
βοηθά ένα µικρό νησί ανάλογα µε τις γνώ-
σεις του.

Αυτά που σας λέω µπορούν να γίνουν 
από χθες. Για φανταστείτε σε ένα µικρό νη-
σί να υπηρετήσουν για έναν χρόνο τη θη-
τεία τους πέντε πολιτικοί µηχανικοί, δύο πε-
ριβαλλοντολόγοι, τρεις καθηγητές, τι δύ-
ναµη θα δηµιουργήσουν…

Μετά από ένα «ιδιόρρυθµο» καλοκαίρι οι κάτοικοι των Οινουσ-
σών βρίσκονται ήδη αντιµέτωποι µε τις οικονοµικές «φουρτούνες» 
του επερχόµενου χειµώνα. Ο αισθητά µειωµένος αριθµός των θε-
ρινών επισκεπτών επιτείνει το άγχος και την αγωνία για το µέλλον 
των µικρών νησιωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών των 
εργαζοµένων στην εστίαση, στη φιλοξενία και στον τουρισµό. Τα 
κλειστά - για υγειονοµικούς λόγους - σύνορα µε την Τουρκία, αλ-
λά και µε τις ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές, στέρησαν από τα 
νησιά µας µια πολυάριθµη τουριστική πελατεία, της οποίας η ανά-
κτηση είναι αβέβαιη.

Τα µικρά νησιά έχουν ανάγκη από γενναίες οικονοµικές, φο-
ρολογικές και αναπτυξιακές παρεµβάσεις για να ξεπεράσουν τον 
οικονοµικό τυφώνα που προκάλεσαν η πανδηµία και η αυξανό-
µενη ένταση στο Αιγαίο. Η νησιωτική πολιτική της χώρας πρέπει 
να βρει επειγόντως την αναπτυξιακή της ρότα.

Οι Λειψοί κατάφεραν να κρατήσουν δυνάµεις µέσα στο φετι-
νό δύσκολο καλοκαίρι. Χάρη στις κινήσεις µας τα τελευταία χρό-
νια, βελτιώσαµε την προσβασιµότητα και προσεγγίσαµε στοχευ-
µένα το ταξιδιωτικό κοινό. Έτσι, παρά τις αντιξοότητες, η ελληνι-
κή αγορά δεν µας «πρόδωσε». Ενδεικτικό είναι πως την περίοδο 
αιχµής του Αυγούστου αγγίξαµε σε πληρότητες µέχρι και το 
100%. 

Σε αντίθεση µε την καθηµερινότητα, όπου η απόσταση µας κά-
νει καλό, στην τοπική ανάπτυξη η απόσταση από τα κέντρα απο-
φάσεων αποτελούσε ανέκαθεν ανασταλτικό παράγοντα.

Ως ακριτικός δήµος διεκδικούµε µε επιµονή και σχέδιο όσα 
στα αστικά κέντρα θεωρούνται αυτονόητα, όπως καλύτερους 
όρους υγείας, προσβασιµότητας, παιδείας και οικονοµικής στή-
ριξης.

H πολιτεία οφείλει να δώσει στους µικρούς δήµους περισσό-
τερη ευελιξία όσον αφορά στη δυνατότητα ωρίµανσης και εκτέ-
λεσης έργων, προκειµένου να εξαλειφθεί το απαράδεκτο φαινό-
µενο των καθυστερήσεων σε υποδοµές ζωτικής σηµασίας.

Η τουριστική κίνηση της Ηρωικής Νήσου Κάσου περιορίζεται 
κυρίως στους δύο καλοκαιρινούς µήνες (Ιούλιο & Αύγουστο), που 
σε απόλυτους αριθµούς δεν υπερβαίνει τις 15.000. Αποτελείται 
κυρίως από Κασιώτες της διασποράς, του λεκανοπεδίου της Ατ-
τικής, της Ρόδου, της Αµερικής κ.ά. Κατά δεύτερο λόγο από αλ-
λοδαπούς τουρίστες που επισκέπτονται το νησί από τη γειτονική 
Κάρπαθο µε ηµερήσιες εκδροµές. Φέτος η κίνηση όσον αφορά 
την πρώτη περίπτωση είχε µείωση της τάξης του 30%-35%, ενώ, 
σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς τουρίστες, η µείωση υπερβαίνει 
το 80%, µιας και η τουριστική κίνηση στην Κάρπαθο από το εξω-
τερικό είχε περίπου ισόποση µείωση. Άρα, στο σύνολο η µείωση 
ανέρχεται περίπου στο 40%-45% σε σχέση µε πέρσι. Ο δήµος, για 
να ελαφρύνει τις οικονοµικές απώλειες των επιχειρηµατιών, απο-
φάσισε για το 2020 να τους απαλλάξει από το ενιαίο ανταποδοτι-
κό τέλος καθαριότητας και φωτισµού από τους επαγγελµατικούς 
λογαριασµούς, καθώς επίσης και από τα τέλη πληρωµής ενοικία-
σης κοινόχρηστων χώρων, και να παρατείνει µέχρι τέλος του 
έτους την καταβολή δόσεων των βεβαιωµένων προς τον δήµο 
οφειλών, λόγω διάδοσης του Covid-19.

Το νησί µας φέτος δοκιµάστηκε σκληρά στον τοµέα του του-
ρισµού. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί πως τα προηγούµενα χρό-
νια µε τα ηµερόπλοια δεχόµασταν 26.000 επισκέπτες από την 
Τουρκία και φέτος κανένα. Στην ίδια κατάσταση κινήθηκαν και τα 
κότερα από Κύπρο και Ισραήλ. Το Καστελλόριζο έχει περίπου 
60.000 οµογενείς που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν λόγω της 
πανδηµίας του Covid-19. Η τοπική αγορά κινήθηκε από τον Στρα-
τό, τους Έλληνες παραθεριστές µέσω των δύο πλοίων που προ-
σεγγίζουν το νησί και από ελάχιστους Ιταλούς που διαθέτουν κα-
ταλύµατα. Έχω επανειληµµένως αναφερθεί στα προβλήµατα 
της καθηµερινότητας, όπως η έλλειψη µόνιµου γιατρού Γενι-
κής Ιατρικής και η υποστελέχωση του Π.Π. Ιατρείου, τα οποία 
έχουν ως αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουµε εξαιρετικά σοβαρό 
πρόβληµα ακόµα και στις πιο απλές περιπτώσεις. Η πρόσβαση 
σε γιατρό ιδιαίτερα τον χειµώνα αποτελεί µεγάλο βραχνά, που 
σε συνδυασµό µε τα λιγοστά δροµολόγια και τα ακριβά αερο-
πορικά γιγαντώνεται.

∆υστυχώς, η φετινή τουριστική κίνηση δεν άγγιξε ούτε το 30% 
της περσινής σεζόν. Η ανησυχία των κατοίκων, εκτός από το πώς 
θα εξελιχθεί η πανδηµία και πώς θα αντιµετωπιστούν µέσα σε αυ-
τήν τα µικρά νησιά, είναι πώς θα αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές 
τους υποχρεώσεις κατά τους χειµερινούς µήνες, κατά τη διάρκεια 
των οποίων δεν υπάρχει ιδιαίτερη οικονοµική δραστηριότητα - 
σχεδόν µηδενική, θα έλεγα. Ένα πρόβληµα που προέκυψε πρό-
σφατα είναι η ξαφνική απόφαση παύσης των ανταποκριτών ΟΓΑ 
/ e-EΦΚΑ στους δήµους. Όλοι οι ασφαλισµένοι, προκειµένου να 
εξυπηρετηθούν, θα πρέπει να κάνουν ταξίδι στη Ρόδο, κάτι που, 
όπως είναι προφανές, έχει προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση 
στους ασφαλισµένους και ειδικά στους ηλικιωµένους.

Σε µια πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισµό στην Ελλάδα 
αλλά και ολόκληρο τον κόσµο, µπορώ να πω ότι πήγαµε αρκετά 
καλά. Υπήρξε µια πτώση τον Ιούνιο και Ιούλιο, αλλά τον Αύγου-
στο, που παραδοσιακά δεχόµαστε περισσότερους επισκέπτες, 
σχεδόν φτάσαµε τους αριθµούς της προηγούµενης σεζόν. Πι-
στεύω ότι κοντινά σε εµάς µικρά νησιά πήγαν καλά γιατί θεωρή-
θηκαν πιο ασφαλείς προορισµοί και δεν υπήρξε µεγάλη µείωση 
στις αφίξεις. Όσον αφορά τη Σίκινο, ο κόσµος που µας επισκέ-
πτεται είναι συγκεκριµένος: Περίπου το 70% προέρχεται από τον 
εσωτερικό τουρισµό, εκ των οποίων αρκετοί έχουν δικά τους σπί-
τια στο νησί. Από το εξωτερικό µάς επισκέφθηκαν κυρίως Γερµα-
νοί και Ιταλοί αφότου απελευθερώθηκε η αγορά.

«Ο γονιός σε ένα µικρό 
νησί µπορεί να µείνει 
χωρίς δουλειά, χωρίς 
ρεύµα, χωρίς γιατρό, 
αλλά δεν αφήνει το παιδί 
του αγράµµατο» 
περιγράφει στην 
«kedenews» ο 
πρόεδρος του Ελληνικού 
∆ικτύου Μικρών Νησιών 
Λευτέρης Κεχαγιόγλου

∆ήµαρχος 
Οινουσσών, 
Γιώργος ∆ανιήλ

∆ήµαρχος 
Λειψών,
Φώτης Μάγγος

∆ήµαρχος 
Κάσου,
Μιχάλης 
Ερωτόκριτος

∆ήµαρχος 
Μεγίστης, 
Γιώργος 
Σαµψάκος

∆ήµαρχος 
Τήλου,
Μαρία Καµµά, 
εκ των αντιπροέδρων 
του Ε∆ΜΝ

∆ήµαρχος 
Σικίνου, 
Βασίλης 
Μαράκης
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Η Παναγιά 
Τσαµπίκα, για
τον Αρχάγγελο,
για τη Ρόδο και 
γενικά για
τα ∆ωδεκάνησα, 
αποτελεί 
θρησκευτικό
και πολιτισµικό 
ορόσηµο

Χ ρειάζονται µόλις 30 χιλιόµετρα για να δι-
ανύσει κανείς την απόσταση από την πό-
λη της Ρόδου µέχρι το µεγαλύτερο χωριό 

του νησιού, τον Αρχάγγελο, τον πολύπαθο αυ-
τόν από κατακτητές και σεισµούς προορισµό, 
που δίνει την εικόνα ενός επίγειου παραδείσου. 
Σπίτια µε πολύχρωµα παραθυρόφυλλα και αυ-
λές µε βασιλικό στις γλάστρες, πλακόστρωτα 
σοκάκια και άνθρωποι που ανοίγουν απλόχερα 
την αγκαλιά τους. Άνθρωποι απλοί και γνήσιοι, 
µε ξεχωριστές παραδόσεις και µια ιδιαίτερη το-
πική διάλεκτο, την Αρχαγγελίτικη, που, παρότι 
θυµίζει αρκετά την κυπριακή γλώσσα, όµοιά της 
δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσµο.

Στην «kedenews» µίλησαν ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Αρχαγγέλου Ρόδου και καθηγητής 
Θεολογίας Νικόλαος ∆ιµέλης και η προϊσταµέ-
νη ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Θεµάτων και λη-
ξίαρχος της ∆.Ε. Αρχαγγέλου, Φωτεινή Λα-
µπριανού, οι οποίοι ξετύλιξαν το κουβάρι, απο-
καλύπτοντας όλα όσα θα ήθελε κανείς να ανα-
καλύψει πριν αντικρίσει από κοντά έναν τόπο 
που µοιάζει βγαλµένος από παραµύθι.

Αξιοθέατα και µέρη 
«Φτάνοντας κανείς στον Αρχάγγελο Ρόδου, 

είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει οπωσδήποτε 
να βάλει στο πρόγραµµα για να τα επισκεφθεί» 
µας λένε οι δύο εκπρόσωποι του χωριού καθώς 
ξεκινάει η συζήτησή µας, και χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη τα απαριθµούν ένα προς ένα: 

«Το Μεσαιωνικό Κάστρο Αρχαγγέλου, το 
Σπήλαιο “Κούµελου” µε σταλακτίτες και σταλαγ-
µίτες, η Κοιλάδα του Αίθωνα (βιότοπος µε εσπε-
ριδοειδή, πηγές και σπάνιο είδος πεταλούδας), 
οι παραλίες Κόκκινη Άµµος, Σουλουντράνια, 
Στεγνών και Τσαµπίκας, τα παραδοσιακά σπίτια 
του Αρχαγγέλου µε τη µοναδική αρχιτεκτονική 
και τοιχοποιία και δώµατα φτιαγµένα µε το χέρι. 
Επίσης, η Εκκλησία του Πολιούχου Ταξιάρχη Μι-
χαήλ, η Παναγία Τσαµπίκα (Χαµηλή-Ψηλή), οι 
Εκκλησίες µε τοιχογραφίες του 13ου και 14ου 
αιώνα, η περιοχή Καπή (Αίθωνα), τα κεραµικά 
εργαστήρια και το Λαογραφικό Μουσείο, η πε-
ριοχή Γιαιµαχί, οι Πηγές του Πετρώνα και οι Επτά 
Πηγές και, φυσικά, ο υδροβιότοπος µε το ψαρά-
κι του γλυκού νερού, Γκιζάνι».

Η ιστορία του 
«Η ιστορία του Αρχαγγέλου αρχίζει από το 

4.000 π.Χ. µε τον ∆ήµο Ποντορέων, ο οποίος ση-
µαίνει τον τόπο που βρίσκεται κοντά στο βουνό 
και στη θάλασσα (πόντος-όρος), δηλαδή µεταξύ 
της περιοχής Πετρώνα έως και την Παναγιά 
Τσαµπίκα. Μετά τον 7ο αιώνα µ.Χ. η πόλη, λόγω 
των συνεχών πειρατειών που δεχόταν, συγκε-
ντρώνεται πλέον στη σηµερινή της θέ-
ση. Κατά τους µεσαιωνικούς χρόνους 
ο Αρχάγγελος βρίσκεται υπό την αυ-
τοκρατορία του Βυζαντίου και κατά 
την ανέγερση του ναού της Αγίας Σο-
φίας µεταφέρονται τούβλα από τον 
Αρχάγγελο λόγω της επιτυχίας των 

κατοίκων στην αγγειοπλαστική τέχνη. Το έτος 
309 µ.Χ. ο Αρχάγγελος κατακτάται από τους 
σταυροφόρους των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, 
που χτίζουν το περιώνυµο ιπποτικό κάστρο για 
την προστασία των κατοίκων. Στις 22 Σεπτεµβρί-
ου 1522 οι Τούρκοι επιτίθενται κατά της Ρόδου 
και ο Αρχάγγελος πέφτει στα χέρια τους παρά 
τη σθεναρή αντίσταση των κατοίκων. Φθάνουµε 
στο 1912 µε την ιταλική Κατοχή, και την 7η Μαρ-
τίου 1948 ενσωµατώνεται η ∆ωδεκάνησος µε τη 
µητέρα Ελλάδα. Από τότε ο Αρχάγγελος συνεχί-
ζει δυναµικά στον χρόνο, συµµετέχοντας σε 
όλες τις πολιτιστικές και πολιτισµικές εκφάνσεις» 
περιγράφουν.

Αρχαγγελίτικη διάλεκτος
«Η Αρχαγγελίτικη διάλεκτος έχει δωρικά και 

ιωνικά στοιχεία, χρησιµοποιεί πολλές λέξεις που 
έρχονται από την οµηρική και αττική διάλεκτο, 
π.χ. τα ρήµατα σε -υµι όπως το “τανώ”, προερχό-
µενο από το “τάννυµι”, που σηµαίνει δαγκώνω. 
Συχνά λέµε λέξεις που χρησιµοποιούµε χωρίς 
να γνωρίζουµε την ερµηνεία και την προέλευσή 
τους, όπως “τάννυσε µε δονά”, “εδάκασέ µε” - 
το “τάννυσε” είναι από το ρήµα “δάκνω”, που 
σηµαίνει δαγκώνω. Στα αρχαγγελίτικα κάλαντα 
ανιχνεύονται οµηρικές λέξεις, όπως “άψε βαγί-

τσα τα κεριά, άψε και τα τρικέρια”, η λέ-
ξη “βάγια” σηµαίνει υπηρέτρια, γι’ αυτό 
και την προστάζει ο αφέντης. Ακόµη, 
έχουµε τα λεγόµενα “γλωσσικά δάνεια”, 
όπως το “εφούνταρε” από το λατινικό 
ρήµα “fudo”, που σηµαίνει ρίχνω, πετώ 
κάτι. 

Αναφέρουµε ενδεικτικά και κάποιες ακόµη 
χαρακτηριστικές αρχαγγελίτικες λέξεις: αργκά-
κι (ρυάκι), αντζιά (οικιακά σκεύη), αλλάβερσι (µα-
κάρι), βαβάτσινα (βατόµουρα), για λλό µου (για 
µένα), δαµάλι (νεογέννητο βόδι), εν τον κάµιω 
ζάφτι (δεν µπορώ να τον κουµαντάρω), καµµώ 
(κλείνω τα µάτια µου), καρσί (απέναντι), λακερντί 
(κουβέντα), µουσκοκαρκιά (γαρύφαλλο), πα-
στός (ο νυφικός θάλαµος στην Πάφο, ονοµάζε-
ται µάνασσα στην υπόλοιπη Κύπρο), ράστιν (κα-
τά σύµπτωση), σινί (ταψί), τατάς (νονός), χωραή-
της (από τη χώρα, δηλαδή την πόλη, από τη Ρό-
δο ή Λευκωσία), χρουσόµηλο (βερίκοκο), ώρα 
καλή (κυπριακός χαιρετισµός)».

«Φαέθων»
«Στον Αρχάγγελο υπάρχει το µικρόσωµο αλο-

γάκι, το οποίο έχει την ιστορία του στο διάβα των 
αιώνων και ιδιαιτέρως κατά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, όπου σύµφωνα µε την παράδοση µε-
τακινήθηκαν και αυτά µαζί µε τους πρόσφυγες. Ο 
σύλλογος προστασίας του µικρόσωµου αλόγου 
Ρόδου “Φαέθων” φέρει την ονοµασία του από 
τον Φαέθωνα, το άλογο που έσερνε το άρµα του 
θεού Ήλιου σύµφωνα µε τη µυθολογία. Ετυµολο-
γικά παράγεται από το ρήµα “αίθω”, που σηµαίνει 
λάµπω. Ο σύλλογος ιδρύθηκε κατά τη δεκαετία 
του ’90 και αµέσως στήριξε τη φυλή του αλόγου 
µε γεννήσεις που έχουν φτάσει τον αριθµό “12”. 
Σύµφωνα µε τις αναλύσεις του εργαστηρίου Πα-
στέρ, το µικρόσωµο αλογάκι του Αρχαγγέλου εί-
ναι το µοναδικό στον κόσµο».

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.
faethon-rodos.gr, «ο σύλλογος προστασίας του 

  ΠΟΛΥΠΑ ΟΣ ΤΟΠΟΣ  ΜΕ
ΑΔΙΚΗ ΥΣΙΚΗ    ΟΜΟΡ ΙΑ

  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟ∆ΟΥ: 

‘

ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η
στη ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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ΠΕΡΙ ΕΡΕΙΑ

χαγγέλου κυλά όµορφα µε πολλή ηρεµία και 
επαφή µε το υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Συ-
γκεκριµένα, ως κεφαλοχώρι, οι κάτοικοι 
ασχολούνται µε την καλλιέργεια αγροτικών 
προϊόντων, την κτηνοτροφία και την αλιεία λό-
γω του ότι η παραλία των Στεγνών απέχει µό-
λις πέντε λεπτά από τον οικισµό. Ταυτόχρονα, 
οι άνθρωποι της κοινότητάς µας έχουν επιδεί-
ξει ιδιαίτερη έµφαση στις τέχνες και στα γράµ-
µατα.

Στην καθηµερινότητα των ντόπιων εντάσ-
σεται και η επαφή µε τη φύση, γι’ αυτό χαρα-
κτηριζόµαστε και ως φυσιολάτρες, λόγω των 
περιοχών φυσικού κάλλους που έχουµε στην 
περιοχή µας» προσθέτουν στο τέλος των 
όσων εκµυστηρεύονται στην «kedenews» δύο 
άνθρωποι που αποτελούν χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα της ψυχής και της ζεστασιάς του τό-
σο ιδιαίτερου αυτού µέρους, το οποίο, χωρίς 
αµφιβολία, αποτελεί «κόσµηµα» της Ρόδου 
και της Ελλάδας γενικότερα. 

Ένα «κόσµηµα» που αποκτά ακόµη µεγα-
λύτερη αξία διαχρονικά, αφού στο πέρασµα 
των χρόνων απέδειξε ότι άντεξε στα δεινά του 
ζυγού και της µανίας της φύσης, καταφέρνο-
ντας όχι µόνο να ορθοποδήσει, αλλά και να 
φτάσει να συγκαταλέγεται ανάµεσα σε ένα 
από τα πιο όµορφα µέρη του κόσµου. Ένα µέ-
ρος που κέρδισε µε το σπαθί του τη θέση στο 
βάθρο του νικητή, ακριβώς επειδή, πέρα από 
την απαράµιλλη φυσική του οµορφιά, αναµε-
τρήθηκε µε τις δυσκολίες και δεν έχασε ποτέ 
το κουράγιο και την πίστη ότι µια µέρα θα αντι-
κρίσει ξανά την ελπίδα και την ελευθερία.

µικρόσωµου αλόγου της ρόδου έχει ιδρυθεί το 
2001 και από τότε έχει επωµιστεί το βάρος της 
προστασίας της φυλής των ροδίτικων αλόγων. Ο 
πρωταρχικός στόχος ήταν να κατέβουν τα άλογα 
από τα βουνά όπου ζούσαν, σε ένα ελεγχόµενο 
µέρος και να τους προσφερθεί τροφή και ιατρο-
φαρµακευτική περίθαλψη. Τα άλογα της φυλής 
της Ρόδου σήµερα είναι έντεκα. Τα έξι είναι αρσε-
νικά και τα πέντε είναι θηλυκά. Κάθε φορά που 
γεννιέται ένα αλογάκι, γίνεται τεστ πατρότητας. Με 
αυτόν τον τρόπο στήνεται το γενεαλογικό δέντρο 
της φυλής βάσει των διεθνών προδιαγραφών».

Τα βασικά προβλήµατα 
«Ο Αρχάγγελος είναι ένα από τα µεγαλύτερα 

χωριά-κωµοπόλεις της Ρόδου, ξεπερνάει σε 
αριθµό τους 8.000 κατοίκους και αντιµετωπίζει, 
όπως όλες οι περιοχές, κάποια προβλήµατα, 
όπως είναι η έλλειψη υποδοµών και η έλλειψη βι-
ολογικού καθαρισµού, για τον οποίο, ενώ έχει γί-
νει το δίκτυο, εν τούτοις δεν έχουµε τον αποδέ-
κτη, και αυτός είναι ο αγώνας που κάνουµε, πρώ-
τον για να συνδεθούµε σε ένα σύγχρονο βιολο-
γικό και, δεύτερον, να πετύχουµε την 
αντιπληµµυρική θωράκιση του Αρχαγγέλου» το-
νίζουν η κ. Λαµπριανού και ο κ. ∆ιµέλης κατά τη 
διάρκεια της κουβέντας µας.

Παναγία η Τσαµπίκα
«Η Παναγιά Τσαµπίκα, για τον Αρχάγγελο, 

για τη Ρόδο και γενικά για τα ∆ωδεκάνησα, απο-
τελεί θρησκευτικό και πολιτισµικό ορόσηµο. Η ει-
κόνα της πηγαινοερχόταν από την ιστορική µονή 
του Κύκκου (Κύπρος) τρεις φορές και από τότε 

έµεινε για πάντα στον ιστορικό της λόφο. Η λέξη 
“τσαµπίκα” προέρχεται από τη λέξη “τσάµπα”, 
που σηµαίνει σπίθα λόγω της καντύλας της που 
βρισκόταν κάτω από την εικόνα και σπινθήριζε 
από µακριά. Επίσης, µια άλλη ερµηνεία είναι από 
τη λέξη “ζαµβύκη”, καθώς έτσι ονόµαζαν τα 
πλοία τους οι Ποντορείς, οι πρώτοι κάτοικοι του 
Αρχαγγέλου. Είναι ξεχωριστή στις επτακόσιες 
και πλέον ονοµατοδοσίες της Παναγίας, επειδή 
η Παναγία Τσαµπίκα δίνει τη χαρά στις άτεκνες 
γυναίκες να τεκνοποιήσουν και σε όλο τον κόσµο 
έχουµε αρκετά θαύµατα που φέρουν και τα παι-
δάκια το όνοµά της. Τελευταία µάλιστα είδαµε 
και ζευγάρι µουσουλµάνων οι οποίοι τεκνοποίη-
σαν µετά από χρόνια. Τιµάται στις 8 Σεπτεµβρίου 
και την τρίτη Κυριακή των νηστειών».

Χαρακτηριστικές παραδόσεις
«Τα πιο χαρακτηριστικά ήθη και έθιµα του 

τόπου µας είναι αυτά του γάµου, του αρραβώ-
να, ο εορτασµός της Καθαράς ∆ευτέρας και η 
περιφορά του επιταφίου. Και εδώ πρέπει να το-
νίσουµε πως η περιφορά γίνεται τα ξηµερώµα-
τα του Μεγάλου Σαββάτου κατά τις 4 το πρωί, 
όπως ακριβώς τελείται στα µοναστήρια της ορ-
θόδοξης εκκλησίας. Αναφορικά µε τα έθιµα του 
Πάσχα, οι νοικοκυρές φτιάχνουν τα πεντανόστι-
µα και παραδοσιακά εδέσµατα, όπως είναι η 
“κουλουρία” (παραδοσιακό ζυµαρικό ψηµένο 
σε ζωµό από κοτόπουλο), τα ξεροτήγανα και το 
µελεκούνι».

Η καθηµερινότητα των κατοίκων
«Η καθηµερινότητα των κατοίκων του Αρ-

  ΠΟΛΥΠΑ ΟΣ ΤΟΠΟΣ  ΜΕ
ΑΔΙΚΗ ΥΣΙΚΗ    ΟΜΟΡ ΙΑ

‘
Στην «kedenews» 
µίλησαν
ο πρόεδρος
της Κοινότητας 
Αρχαγγέλου 
Ρόδου και 
καθηγητής 
Θεολογίας 
Νικόλαος ∆ιµέλης 
και η προϊσταµένη 
∆ιοικητικών και 
Οικονοµικών 
Θεµάτων και 
ληξίαρχος της ∆.Ε. 
Αρχαγγέλου, 
Φωτεινή 
Λαµπριανού
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Το µέλλον στις 
µετακινήσεις είναι 
τα ηλεκτρικά οχήµατα

Α ισθητή άνοδος, ύψους 2,1%, πα-
ρουσιάστηκε τον Αύγουστο στις 
πωλήσεις ηλεκτρικών οχηµάτων. Η 

αγορά αυτοκινήτου ωστόσο για τον ίδιο µή-
να κατέγραψε πτώση κατά 28,6%. Η από-
τοµη αυτή αύξηση στις πωλήσεις των «οι-
κολογικών οχηµάτων» µπορεί να σηµαίνει 
την έναρξη µιας νέας εποχής στην ηλε-
κτροκίνηση. 

Οι θετικές επιδράσεις των ηλεκτρικών 
οχηµάτων για το περιβάλλον

Η έκθεση του EEA «Ηλεκτρικά οχήµα-
τα από τον κύκλο ζωής και τις προοπτικές 
της κυκλικής οικονοµίας» εξετάζει τα στοι-
χεία σχετικά µε τις επιδράσεις των ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων στην αλλαγή του κλίµα-
τος, στην ποιότητα του αέρα, στον θόρυβο 
και στα οικοσυστήµατα, σε σύγκριση µε τα 
συµβατικά αυτοκίνητα. Η έκθεση επιβεβαι-
ώνει ότι οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 
των ηλεκτρικών οχηµάτων είναι περίπου 
17%-30% χαµηλότερες από τις εκποµπές 
βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχη-
µάτων.

Ωστόσο, καθώς η χρήση άνθρακα του 
ενεργειακού δεδοµένου της Ε.Ε. προβλέ-
πεται να µειωθεί, οι εκποµπές κύκλου ζω-

ής ενός τυπικού ηλεκτρικού οχήµατος θα 
µπορούσαν να µειωθούν τουλάχιστον κα-
τά 73% µέχρι το 2050. Για την τοπική ποιό-
τητα του αέρα, τα ηλεκτρικά οχήµατα πα-
ρέχουν επίσης σαφή οφέλη, κυρίως λόγω 
µηδενικών εκποµπών καυσαερίων στο επί-
πεδο του δρόµου.

Η µετάβαση σε ηλεκτρικά οχήµατα θα 
µπορούσε επίσης να µειώσει την ηχορρύ-
πανση, ειδικά σε πόλεις όπου οι ταχύτητες 
είναι γενικά χαµηλές και η κυκλοφορία πα-
ραµένει σταθερή.

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση
για την αγορά «πράσινου οχήµατος» 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του 

προγράµµατος «Κινούµαι Ηλεκτρικά», η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας δηµοσιοποίησε όλη 
τη διαδικασία ενεργοποίησης των επιδοτή-
σεων και τα οφέλη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κωστής Χατζηδάκης κατά την πα-
ρουσίαση του προγράµµατος «Κινούµαι 
Ηλεκτρικά» επισήµανε: «Το πρόγραµµα 
“Κινούµαι Ηλεκτρικά” αποτελεί την εφαρ-
µογή του νόµου για την προώθηση της ηλε-
κτροκίνησης, καθώς περνάµε από τη θεω-
ρία στην πράξη. Το ύψος του προγράµµα-
τος “Κινούµαι Ηλεκτρικά” ανέρχεται σε 
100 εκατ. ευρώ και θα διαρκέσει έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2021. Σύµφωνα µε τις εκτιµή-
σεις µας, θα επιδοτηθούν περίπου 15.000 
αυτοκίνητα και 12.500 δίκυκλα (e-scooters 
και ποδήλατα), ωστόσο αυτή θα είναι µόνο 
η αρχή. Είµαστε έτοιµοι να ενισχύσουµε το 
πρόγραµµα µε επιπλέον πόρους και από 
το Ταµείο Ανάκαµψης. Η ηλεκτροκίνηση 
έχει πάρει εµπρός και ήδη οι έµποροι πο-
δηλάτων µάς αναφέρουν ότι η λίστα ανα-
µονής έχει ξεπεράσει τους 4 µήνες! Η ηλε-
κτροκίνηση δεν είναι µόδα αλλά πολιτι-
κή…».

Την επιδότηση δικαιούνται: φυσικά 

πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ, νοµικά πρόσω-
πα. Οι πολύτεκνοι και τα άτοµα µε αναπη-
ρίες δικαιούνται επιπλέον επιδότηση.

Τι πρέπει να κάνετε:
  εγγραφείτε στην υπηρεσία
  συµπληρώστε τα στοιχεία σας
  επιλέξτε την κατηγορία οχήµατος, το 
µοντέλο και την αξία
  επιλέξτε αν επιθυµείτε οικιακό φορτιστή 
(µόνο τα φυσικά πρόσωπα)
  επιλέξτε αν επιθυµείτε απόσυρση
  επιλέξτε αν είστε πολύτεκνος ή άτοµο 
µε αναπηρίες
  επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά
  υποβάλετε την αίτηση

Η συνεχής αναζήτηση και η 
ανάγκη δηµιουργίας νέων µέσων 
του οµίλου PRESSGROUP οδή-
γησαν στην ιδέα να φτιαχτεί ιστό-
τοπος αποκλειστικά για την οικο-
λογία, την πράσινη ανάπτυξη, τις 
νέες «πράσινες» τεχνολογίες που 
φτάνουν στη χώρα µας και όχι µό-
νο. Οι ειδικοί εκπέµπουν «SOS», ο 
πλανήτης υποφέρει και οι µόνοι 
που µπορούν να το σώσουν είµα-
στε εµείς. 

Σε µια εποχή κατά την οποία 
πολλά από τα δεινά που αντιµετω-
πίζει η ανθρωπότητα προκαλού-
νται από την κλιµατική αλλαγή και 
την ευρύτερη καταστροφή του πε-
ριβάλλοντος, υπάρχει αναγκαιό-
τητα οικολογικής αφύπνισης του 
κόσµου αλλά και των αρµόδιων 
πολιτικών αρχών. Η Γη είναι το 
σπίτι µας και ήρθε ο καιρός να 
φροντίσουµε για την ευηµερία του 
οικολογικού µας συστήµατος. 

Το ecoearth.gr απαρτίζεται 
από ειδικούς επιστήµονες και θα 
εντρυφήσει σε ολόκληρο το φά-
σµα των οικολογικών εξελίξεων 
και ερευνών. Στην προσπάθειά 
µας αυτή µετέχει η πρόεδρος του 
Πράσινου Κινήµατος, Ρία Ακρί-
βου, η οποία θα προσφέρει τις επι-
στηµονικές γνώσεις για την ανά-
λυση, την έρευνα και την αφύπνι-
ση της οικολογικής συνείδησης 
των αναγνωστών µας. 

∆εσµευόµαστε να στεκόµαστε 
δίπλα στους δηµάρχους και 
στους ανθρώπους που αγαπούν 
και σέβονται το περιβάλλον, αλλά 
και να παρακολουθούµε τις ενέρ-
γειες των υπευθύνων που βελτιώ-
νουν οικολογικά τη ζωή και την 
καθηµερινότητά µας. 

Με εκτίµηση, 
Εύα Μπαϊρακτάρη,

Αρχισυντάκτρια ecoearth.gr

Η καρδιά της Γης
χτυπά στο ecoearth.gr
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Ο πως είχαµε προαναγγείλει στο προ-
ηγούµενο τεύχος της εφηµερίδας, 
το PET2U.gr, σε συνεργασία µε το 

kedenews.gr, πραγµατοποιεί εκτενές ρε-
πορτάζ για το κατά πόσον οι δήµοι της ελ-
ληνικής επικράτειας διαθέτουν φιλοζωικό 
φρόνηµα, αλλά και αν οι άρχοντες της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης επιµελούνται και στη-
ρίζουν τα ζώα συντροφιάς που κατέληξαν 
ή γεννήθηκαν στον δρόµο. 

Σύµφωνα µε µελέτες του 2018, τα αδέ-
σποτα ζώα στην Ελλάδα είναι πολλά. Συ-
γκεκριµένα, στη χώρα µας διαβιούν 1,8 
εκατοµµύρια αδέσποτοι σκύλοι και περί-
που 2 εκατοµµύρια αδέσποτες γάτες.

Η ευθύνη µοιράζεται σε πολλούς. Τα 
περισσότερα αδέσποτα ζώα προέρχονται 
από γέννες δεσποζόµενων ή ηµι-δεσποζό-
µενων σκύλων. Οι κηδεµόνες των ζώων 
συντροφιάς δεν στειρώνουν τα ζώα τους 
και πολλές φορές αδιαφορούν για τις συν-
θήκες διαβίωσής τους. Ζώα χωρίς τσιπ, 
αστείρωτα και σε άσχηµη κατάσταση βρί-
σκονται καθηµερινά στους δρόµους τόσο 
των µεγάλων πόλεων όσο και, κυρίως, στις 
επαρχίες της χώρας. Το ρεπορτάζ µας 
όµως θα ξεκινήσει από την πρωτεύουσα. 
Είναι λοιπόν ο ∆ήµος Αθηναίων ένας «φι-
λόζωος» δήµος;

Ένα πρωί στην «Αστική Πανίδα» 
Στην οδό Αιόλου, στο κέντρο της Αθή-

νας, δεσπόζει ένα όµορφο, παλιό νεοκλα-
σικό κτίριο. Μέσα σε αυτό το οίκηµα φιλο-
ξενείται µια υπέροχη οµάδα ανθρώπων η 
οποία τα τελευταία δύο χρόνια, όσα δηλα-
δή βρίσκεται στο πηδάλιο του δήµου ο Κώ-
στας Μπακογιάννης, φροντίζει τις ψυχές 
που είτε από εγκατάλειψη είτε από ατυχία 
βρέθηκαν στον δρόµο. 

Η αρµόδια εντεταλµένη δηµοτική σύµ-
βουλος Σεραφίνα Αβραµίδου µάς υποδέ-
χθηκε στον χώρο και µας σύστησε αρχικά 
τον Σπύρο και τον Βαγγέλη. ∆ύο πρώην 
αδέσποτα σκυλάκια τα οποία πλέον κατοι-
κούν στον χώρο της «Αστικής Πανίδας» 
µαζί µε κάµποσα γατάκια, κάποια από αυ-
τά τυφλά, άλλα µε αναπηρίες.

Οι κοπέλες που εργάζονται στον χώρο 
πετούν γλυκόλογα και λιχουδιές στον Σπύ-
ρο και στον Βαγγέλη ενδιάµεσα από τα τη-
λεφωνήµατα και την πληκτρολόγηση, και 
όταν βρίσκουν λίγο χρόνο περνούν µια 
βόλτα από το ευρύχωρο δωµάτιο στο 
οποίο βρίσκονται τα γατάκια. «Περνούν 
όµορφα εδώ και τα φροντίζουµε, αλλά 
πρέπει να βρουν ένα σπίτι. ∆εν προλαβαί-
νουµε να χαρίσουµε χάδια σε όλα» µας λέ-
ει µία από τις υπαλλήλους. 

Στον τρίτο όροφο του κτιρίου βρίσκεται 
το γραφείο της κ. Αβραµίδου. Της ζητήσα-
µε να µας πει λεπτοµέρειες για την «Αστι-
κή Πανίδα».

Τι ακριβώς είναι η «Αστική Πανίδα»;
Τι συµβαίνει δηλαδή σε αυτό το κτίριο;
Η «Αστική Πανίδα», µε το που ανέλαβε 

η τωρινή δηµοτική αρχή, έπρεπε να στελε-
χωθεί σωστά. Έπρεπε να αναλάβουν κα-
θήκοντα άνθρωποι που το ήθελαν, που εί-
ναι πραγµατικά φιλόζωοι. Μέχρι τώρα τα 
πράγµατα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Οι πα-
λιές διοικήσεις χρησιµοποιούσαν την Υπη-
ρεσία αυτή πιο πολύ σαν τιµωρία. ∆ηλαδή 
έφερναν εδώ ανθρώπους για να τους τι-
µωρήσουν, γιατί, αν δεν αγαπάς τα ζώα και 
δεν έχεις καλή επαφή µαζί τους, δεν είναι 
και το καλύτερό σου να δουλεύεις µε αυ-
τά. Οπότε, το πρώτο πράγµα που ζήτησα 
όταν ανέλαβα ήταν να στελεχωθεί η Υπη-
ρεσία µε ανθρώπους που ήθελαν πολύ να 
είναι εδώ. Η δουλειά µας εδώ είναι πολύ 
ιδιαίτερη και αρκετά ψυχοφθόρα. Αντιµε-
τωπίζουµε πολύ άσχηµες καταστάσεις κα-
θηµερινά µε τραυµατισµούς και εγκαταλεί-
ψεις, µε δηλητηριάσεις και κακοποιήσεις. 
Είµαι πάρα πολύ ευχαριστηµένη, έχουµε 
φτιάξει µια πολύ δυνατή οµάδα και συνε-
χώς προσπαθούµε να βελτιωνόµαστε. 

Ποιο ήταν το µεγαλύτερο στοίχηµα 
που έπρεπε να κερδίσετε από την 
ηµέρα που αναλάβατε; Τι έπρεπε να 
αλλάξει αµέσως για το οποίο η παλιά 
διοίκηση δεν είχε µεριµνήσει; 
Έπρεπε να κάνουµε τον κόσµο να µας 

εµπιστευτεί ξανά. Έπρεπε να πείσουµε τον 
κόσµο ότι τώρα πραγµατικά είµαστε εδώ, 
δίπλα στα ζώα, αλλά και στους εθελοντές, 
γιατί κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Υπάρ-
χουν πάρα πολλοί εθελοντές στον ∆ήµο 
της Αθήνας. Πέρα από τα σωµατεία, υπάρ-
χουν πάρα πολλοί µεµονωµένοι άνθρωποι 

οι οποίοι φροντίζουν τα ζωάκια της γειτο-
νιάς τους. Αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονταν 
πολύ µόνοι, δεν είχαν καµία επαφή µε τον 
δήµο. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν 
ήξεραν καν ότι ο δήµος είναι υπεύθυνος 
για τα ζώα. Εµείς κάνουµε πολύ µεγάλη 
προσπάθεια. Θέλουµε να είµαστε σε συνε-
χή επικοινωνία και επαφή µε τον κόσµο. 
∆ηλαδή και εγώ µέσα από τους προσωπι-
κούς µου λογαριασµούς στα social media 
προσπαθώ να έχω συνεχείς επαφές. ∆εν 
είναι πάντα εύκολο, φυσικά. 

Όσον αφορά τη φιλοζωία γενικότερα, 
τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρεί-
ται µια «έξαρση» υιοθεσιών. Το έχετε 
παρατηρήσει εσείς αυτό;
Σίγουρα! ∆εν έχει καµία σχέση το τώ-

ρα µε το πώς ήµασταν πριν από πέντε χρό-
νια. Έχω δει µεγάλη διαφορά. Όντως ο κό-
σµος δεν έχει πια τα κολλήµατα που είχε 
παλιότερα, όπως «να έχω καθαρόαιµο 
σκύλο», «να τον αγοράσω» κ.λπ. Τώρα πια 
είναι -µε την καλή έννοια- «της µόδας» να 
υιοθετείς. Νοµίζω πως έχει αρχίσει να αλ-

λάζει γενικά η νοοτροπία του κόσµου. 
Ίσως η κρίση µάς έκανε λίγο πιο αλληλέγ-
γυους ανθρώπους, κι αυτό βγαίνει και 
προς τα ζώα. 

Πριν από λίγους µήνες εγκαταστάθη-
καν ταΐστρες σε πολλές γειτονιές της 
Αθήνας. Θα συνεχιστεί αυτή η όµορ-
φη κίνηση;
Εννοείται! Το είχαµε πει από την αρχή. 

Ήταν µια κίνηση πιλοτική η οποία, απ’ όσο 
φαίνεται, λειτουργεί καλά. Συµβαίνουν ευ-
τράπελα όπως κλοπές και καταστροφές, 

αλλά το καλό είναι πως υπάρχει άµεση 
ενηµέρωση από τους εθελοντές και έχου-
µε τη δυνατότητα να τα διορθώσουµε. 

Μπορείτε να µας δώσετε µερικές βα-
σικές και απλές οδηγίες που θα πρέ-
πει να ακολουθήσει κάποιος εάν πα-
ρατηρήσει περιστατικό βασανισµού, 
βίας ή κακοµεταχείρισης ενός ζώου;
Στα περιστατικά αυτά η Αστυνοµία έχει 

τον πρώτο ρόλο. Ιδίως όταν η κακοποίηση 
συµβαίνει µέσα σε σπίτι ή σε ιδιωτικό χώ-
ρο, εµείς δεν έχουµε κανένα δικαίωµα να 
παρέµβουµε. Η Αστυνοµία είναι αυτή που 
µπορεί και είναι υποχρεωµένη να πάει να 
µιλήσει µε τον ιδιοκτήτη του ζώου. 

Εάν κάποιος δει ένα ζωάκι το οποίο 
είναι άρρωστο ή χτυπηµένο, πού πρέ-
πει να απευθυνθεί;
Σε κάθε δήµο υπάρχουν κτηνίατροι οι 

οποίοι είναι συµβεβληµένοι. Σε άλλους δή-
µους λιγότεροι, σε άλλους περισσότεροι. 
Αυτό που συζητάµε τελευταία µε τον δή-
µαρχο είναι να φτιάξουµε δηµοτικό κτηνι-
ατρείο. Το κτηνιατρείο αυτό θα είναι κυρί-
ως για αδέσποτα, αλλά θα εξυπηρετούµε 
και δηµότες που έχουν οικονοµικό πρό-
βληµα και ανθρώπους που ανήκουν στις 
ευπαθείς οµάδες -όπως πολύτεκνοι, 
ΑµεΑ- µε ένα πολύ µικρό, συµβολικό ποσό 
να µπορούν να περιθάλπονται τα ζώα 
τους. Η ιδέα αυτή λοιπόν έχει εγκριθεί και 
τώρα βρισκόµαστε στη διαδικασία να κα-
ταλήξουµε για το σηµείο στο οποίο θα υλο-
ποιηθεί.

το ρεπορτάζ µας και σε άλλους δή-
µους της χώρας. Το πρώτο σκέλος της 
έρευνάς µας µας άφησε πολύ καλή 
εντύπωση. Ο ∆ήµος Αθηναίων είναι 
πραγµατικά φιλόζωος δήµος. Κάθε 
πρωτοβουλία που έχει να κάνει µε το 
καλό των ζώων είναι για µένα πάντα 
ευπρόσδεκτη. Εύχοµαι να πετύχετε 
ό,τι καλύτερο µπορείτε και ο ∆ήµος 
Αθηναίων θα είναι δίπλα σας σε ό,τι 
χρειαστείτε.

∆ηµοτικό κτηνιατρείο ετοιµάζει
ο ∆ήµος Αθηναίων
Είναι πραγµατικά φιλόζωοι οι δήµοι της Ελλάδας;
Πρώτος σταθµός ο ∆ήµος Αθηναίων 

«Θα εγκατα-
σταθούν ταΐστρες 
και σε άλλες 
γειτονιές
της Αθήνας»

Η εντεταλµένη 
δηµοτική 
σύµβουλος 
Σεραφίνα 
Αβραµίδου
µε την 
αρχισυντάκτρια 
του PET2U.gr 
Εύα 
Μπαϊρακτάρη.

Εµείς θα συνεχίσουµεΟ χώρος όπου φιλοξενούνται
τα γατάκια τα οποία περιµένουν
να υιοθετηθούν.
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1 Οκτώβρη 1941 
Προσοτσάνη
∆ήµος Προσοτσάνης
Νοµός ∆ράµας
Η Προσοτσάνη στις φλόγες.
Το αθώο αίµα πότισε για µια άλλη 
φορά τον µαρτυρικό τόπο.
Το χωριό κάηκε απ’ άκρη σ’ άκρη!

17 Οκτώβρη 1941
Νέα Κερδύλλια
Οι Γερµανοί φασίστες αδίστακτοι 
δολοφονούν, εκτελούν, καίνε ζω-
ντανούς, σκοτώνουν παιδιά!
Το χωριό κάηκε πληρώνοντας 
ακριβά το τίµηµα της λευτεριάς.

26 Οκτώβρη 1942
Προσήλιο (Σεγδίτσα)
∆ήµος Άµφισσας ∆ελφών
Απ’ άκρη σ’ άκρη το χωριό κατα-
κάηκε!
Όρθια δεν έµεινε πέτρα για πέ-
τρα.
Το αίµα των αθώων πότισε τον 
µαρτυρικό τόπο και η Ιστορία ζη-
τάει δικαίωση στον χρόνο.
∆εν λησµονώ.

22, 23 Σεπτέµβρη 1943
Κουτσούφλιανη, Καστανιά
∆ήµος Καλαµπάκας, Τρίκαλα
Κάηκαν απ’ άκρη σ’ άκρη και τα 
δύο χωριά!
Οι αθώοι νεκροί γυρεύουν δικαί-
ωση.
Τα µικρά παιδιά ακόµα κλαίνε…

29/10/43
Φλαµπούρακι
∆ήµος Ζαγορίου
Γιάννενα
Ο φασισµός καταστρέφει το Φλα-
µπουράκι βάζοντας φωτιές απ’ 
άκρη σ’ άκρη.
Εκτελούν αθώους.
Η φρίκη απλώθηκε παντού…

22/10/43
Ελατοχώρι
Μακρινό
∆ήµος Ζαγορίου
Γιάννενα
Οι Γερµανοί αφανίζουν τα δυο 
χωριά.
Σκοτώνουν αθώους αφήνοντας 
πόνο και θλίψη.
∆εν ξεχνώ το χρέος µας...

23/10/43
Καβαλλάρι
∆ήµος Ζαγορίου
Γιάννενα
Οι Γερµανοί αφανίζουν απ’ άκρη 
σ’ άκρη το χωριό!
Σκοτώνουν αθώους, το αίµα πό-
τισε το µαρτυρικό χωριό.

23/10/1943
Καλούτας, Μανασής
∆ήµος Ζαγορίου
Γιάννενα
Οι Γερµανοί καταστρέφουν ολο-
σχερώς τα δυο χωριά βάζοντας 
φωτιές απ’ άκρη σ’
Άκρη, καίνε ζωντανούς και εκτε-
λούν αθώους…
Η φρίκη είχε απλωθεί παντού.

23/10/1943
Βοβούσα, Λεπτοκαρυά, 
Ηλιοχώρι
∆ήµος Ζαγορίου
Γιάννενα
Ο ήλιος έκλαιγε εκείνη τη µέρα!
Φρίκη παντού.
Κορµιά εδώ και εκεί σπαρµένα.
Οι καπνοί έκοβαν τις ανάσες.
Η θλίψη και ο πόνος κυριαρχού-
σαν παντού.
Η εικόνα σε πλήγωνε...
Ο φασισµός άφησε τα σηµάδια 
του στον χρόνο.
∆εν λησµονώ το χρέος µας.

Συνεχίζεται…

6 Οκτώβρη 1943
Καλή Συκιά 
∆ήµος Αγίου Βασίλειου, 
Ρέθυµνο
Άουσβιτς της Κρήτης
η Καλή Συκιά.
12 άνθρωποι ρίχτηκαν ζωντανοί 
στις φωτιές που είχαν ανάψει οι 
Γερµανοί φασίστες σε αυλές σπι-
τιών. Ακόµα αντηχούν οι φωνές 
των 11 γυναικών και ενός άντρα 
που κάηκαν ζωντανοί για να γεν-
νηθεί από τις στάχτες τους η Φοί-
νικας. Το χωριό το έκαψαν απ’ 
άκρη σ’ άκρη!
∆εν λησµονώ…

8 Οκτώβρη 1943
Επτάλοφο
∆ήµος ∆ελφών Άµφισσας
Ο φασισµός στο διάβα του σκόρ-
πισε θλίψη και πόνο.
Κορµιά σπαρµένα εδώ και εκεί 
και το χωριό παραδόθηκε στις 
φλόγες, µνήµες ζωντανές να µην 
ξεχαστεί η θυσία τους!

8 Οκτώβρη 1943
Καλλικράτης
∆ήµος Σφακίων, Χανιά
Οι Γερµανοί φασίστες κατακαίνε 
τον Καλλικράτη, εκτελούν αθώ-
ους και -το πιο τραγικό απ’ όλα- 
σκότωσαν και έναν σκύλο που 
βλέποντας νεκρή την αφεντικίνα 
του άρχισε να τη γλείφει από πό-
νο...
Το άτυχο ζώο το εκτέλεσαν οι φα-
σίστες!
Όµως, τη λεβεντιά και την αντρειά 
του Καλλικράτη δεν κατάφεραν 
να την κάµψουν.

23/10/43
Τρίστενο
∆ήµος Ζαγορίου
Γιάννενα
Οι Γερµανοί καίνε, σκοτώνουν 
αθώους!
Το Τρίστενο πλήρωσε ακριβά σε 
ζωές και σε δοµές τη γερµανική 
Κατοχή.

15 Οκτώβρη 1944
Κεράσοβο
∆ήµος Πωγωνίου
Γιάννενα
Οι Γερµανοί φασίστες εκτελούν, 
καίνε ζωντανούς πατριώτες, κα-
ταστρέφουν απ’ άκρη σ’ άκρη το 
χωριό.
Η Κόλαση του ∆άντη δεν απεικο-
νίζει τίποτα µπροστά στην εικόνα 
που αφήσαν οι Γερµανοί στο Κε-
ράσοβο.

Κλειστό, Αµπελόφυτο, Κυδώνια
∆ήµος Κιλκίς
Τα χωριά καίγονται απ’ άκρη σ’ 
άκρη.
Εκτελούνται αθώοι.
Ο φασισµός δεν έχει οίκτο.
Αφανίζει τα πάντα.
∆εν λησµονώ...
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Ποιο έργο πνοής χρειάζεται 
σύντοµα ο τόπος σας;
Θα ξεχώριζα ένα µεγάλο έρ-

γο που θα αποτελούσε πραγµα-
τικό πυλώνα ανάπτυξης όχι µό-
νο για το χωριό µου, αλλά και για 
όλη την περιοχή και τον ∆ήµο 
Αµφίπολης. Μιλάω για το λιµάνι 
της Αµφίπολης, την ευθύνη του 
οποίου έχει η κοινότητά µας µέ-
σω του Λιµενικού Ταµείου. Πρό-
κειται για έργο πνοής και προο-
πτικής για την τουριστική ανά-
πτυξη όλης της ευρύτερης γεω-
γραφικής µας ζώνης. Ήδη 
έχουν ξεκινήσει πριν από αρκε-
τά χρόνια κάποια έργα υποδο-
µής, όπως πρόβολοι για µικρά 
σκάφη, όµως στη συνέχεια τα 
έργα εγκαταλείφθηκαν. Η προο-
πτική της ιστορικής ανάδειξης 
του λόφου Καστά και ο αρχαιο-
ελληνικός πλούτος µε το Μου-
σείο Αµφίπολης, σε συνδυασµό 
µε άλλα αξιοθέατα, όπως το 
Σπήλαιο Αλιστράτης, µας οδη-
γούν σε αυτό το σπουδαίο έργο 
υποδοµής. Επιτρέψτε µου να 
έχω άποψη και επαγγελµατικά, 
γιατί εργάζοµαι στο Μουσείο 
Αµφίπολης µε τα σπάνια ιστορι-
κά εκθέµατα.

Μάστιγα της εποχής ο κο-
ρονοϊός. Εσείς πώς τον 
αντιµετωπίσατε; Πειθαρ-
χούν οι τοπικές κοινωνίες;
Πράγµατι, µιλάµε για τη µά-

στιγα που θα σηµαδέψει ιστορι-
κά την εποχή µας. Έχει ανατρέ-
ψει σχεδιασµούς, προγράµµα-
τα και τόσα άλλα παγκοσµίως. 
Παράλληλα, µας έκανε να ψα-
χτούµε όλοι µέσα µας για τον 
τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπί-
ζαµε µέχρι τώρα τη ζωή, να γί-
νουµε πιο ταπεινοί, να εκτιµή-
σουµε πράγµατα τα οποία θεω-
ρούσαµε δεδοµένα. Ήταν η 
«εκθρόνιση της επιστηµονικής 
αλαζονείας», όπως είπε σε συ-
νέντευξή του ένας άνθρωπος 
που εκτιµάω ιδιαίτερα, ο µητρο-
πολίτης Μεσογαίας Νικόλαος.

Τώρα, για το αν οι τοπικές 
κοινωνίες πειθαρχούν, αρχικά 
η χώρα µας, µε την έγκαιρη λή-
ψη µέτρων και την ενηµέρωση 
του κόσµου, το χειρίστηκε εξαι-
ρετικά και ο κόσµος πειθάρχη-
σε. Το είδαµε στην πράξη σε 
όλη την περιοχή µας, αλλά τώ-
ρα δεν µπορώ να σας πω το 
ίδιο. Η καλοκαιρινή διάθεση και 
η απόλυτη χαλαρότητα του Ιου-
λίου και του Αυγούστου, δυστυ-
χώς, µας οδήγησαν σε δύσκο-
λες καταστάσεις. Ευελπιστώ 
τον Οκτώβριο να είναι διαφορε-
τικά τα πράγµατα, αλλά δεν το 
βλέπω.

Τι υπόσχεστε στους συνδη-
µότες σας για το µέλλον;
Προσωπικά δεν µου αρέ-

σουν οι υποσχέσεις. Προσπα-
θώ, εδώ και έναν χρόνο που 
ανέλαβα, σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Αµφίπολης, να κάνουµε 
σταθερά και σίγουρα βήµατα. 
Άλλωστε, έχω πάντα µπροστά 
µου το παράδειγµα ενός ανθρώ-
που που για έµενα, αλλά και για 
όλο το χωριό, υπήρξε πρότυπο 
προέδρου. Του θείου Μόσχου 
Γκάλιου, ενός ανθρώπου που 
έκανε τα πάντα ως πρόεδρος, 
αφήνοντας τεράστιο έργο υπο-
δοµής στο χωριό µας.

Αλήθεια, τι σας ζητάνε οι 
νέοι; Ποια η µεταξύ σας 
σχέση;
Τα νέα παιδιά του χωριού 

σκέφτονται και λειτουργούν -ας 
µη γελιόµαστε- όπως όλοι οι νέ-
οι παντού. Στο χέρι µας είναι να 
τους ενσωµατώσουµε στον πα-
ραγωγικό πολιτιστικό-ιστορικό 
ιστό του τόπου µας µε κατάλλη-
λη παιδεία, από τα σπίτια τους 
αρχικά, και αργότερα, πλην του 
σχολείου, και µε άλλους φορείς, 
όπως πολιτιστικοί σύλλογοι του 
χωριού. Έτσι ξεκινήσαµε πριν 
από δέκα χρόνια την ίδρυση του 
Πολιτιστικού µε δύο παραδοσια-
κά χορευτικά συγκροτήµατα 
-ένα παιδιών και ένα ενήλικων- 
µε δικές µας παραδοσιακές στο-
λές και µε συµµετοχή σε δικά 
µας φεστιβάλ, αλλά και πανελ-
λαδικά. Έτσι τα παιδιά µαθαί-
νουν την παράδοση του τόπου 
µας και τις ιστορικές ρίζες, κι 
αυτό είναι παρήγορο.

Κερδύλλια, µαρτυρικός τό-
πος, γη ποτισµένη µε αίµα. 
Κύριε πρόεδρε, τι θα κάνε-
τε για την ανάδειξη της 
ιστορικής προσφοράς του 
τόπου σας κατά την Κατο-
χή;
Τα τελευταία χρόνια, κύριε 

Ανδρουλιδάκη, έγινε µια συλ-
λογική προσπάθεια για την ανά-
δειξη της άγνωστης µαρτυρικής 
ιστορίας του χωριού µας. Ξεκί-
νησε µε τη δηµιουργία του πολι-
τιστικού συλλόγου Ν. Κερδυλλί-
ων, στο καταστατικό λειτουργί-
ας του οποίου πρώτος στόχος 
είναι η ανάδειξη του άγνωστου 
ολοκαυτώµατος των Κερδυλλί-
ων, του πρώτου ολοκαυτώµα-
τος σε χερσαίο ελλαδικό χώρο 
και του δεύτερου µετά την εκ-
θεµελίωση της Κάνδανου στην 
Κρήτη. Παράλληλα, µε προσω-
πική µου ιδέα και πρωτοβουλία 
ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια 
η υλοποίηση απ’ όλους τους 

φορείς του τόπου µας -δήµος, 
ΣΕΓΑΣ, κοινότητα, Πολιτιστικός 
Σύλλογος κ.λπ.- ο αγώνας θυ-
σίας µιας ιδιαίτερα επιτυχηµέ-
νης εκδήλωσης, µε αγώνα δρό-
µου 10 χιλιοµέτρων, καθώς 
υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα από 
τις Ένοπλες ∆υνάµεις και τον 
Σύνδεσµο Μαραθωνοδρόµων, 
µε τη συµµετοχή των οποίων 
έγινε αυτή η εκδήλωση-θε-
σµός. Φέτος, λόγω ειδικών 
συνθηκών, είναι πολύ δύσκολο 
να γίνει. Ακόµα, συµµετέχουµε 
στο δίκτυο µαρτυρικών χωριών 
και πόλεων περιόδου 1941-
1945.

Στα Κερδύλλια ο κορονοϊ-
ός δεν έφτασε, κι ας µη 
φθάσει ποτέ. Σε τι αποδίδε-
τε αυτή την εξέλιξη;
Οι συµπατριώτες µου στα 

Κερδύλλια, αλλά και όλοι οι 
Κερδυλλιώτες που ήρθαν από 
τα αστικά κέντρα για διακοπές, 
προς τιµήν τους, πειθάρχησαν 
στα µέτρα και κράτησαν το χω-
ριό µας «καθαρό» από τα πά-
ντα. Άλλωστε, οι κάτοικοι του 
χωριού µας πάντα αποτελούν 
παράδειγµα σοβαρότητας και 
υπευθυνότητας, πόσω µάλλον 
τώρα σε ένα τόσο σοβαρό υγει-
ονοµικό θέµα.

Συνέντευξη του Γιώργου Γκάλιου, 
προέδρου των µαρτυρικών Νέων 
Κερδυλλίων, ∆ήµου Αµφίπολης 
Σερρών…
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Ε ίµαι ο Γιώργος Γκάλιος, πρόεδρος της µαρτυρικής κοινότητας Νέ-
ων Κερδυλλίων Νοµού Σερρών, αρχιφύλακας στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αµφίπολης.

 κ τ  τ υ α

Η επικαιρότητα αποτυπωµένη
µε το µολύβι της Νατάσσας Βουδούρη
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