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ΔιαΔηΜοΤικο καΤαΦύΓιο αΔΕσΠοΤΩν
από τον σύνδεσμο για τη Βιώσιμη ανάπτυξη των Πόλεων

Μικρή καθυστέρηση στο ξεκίνημα του ΄Εργου, επέφερε η προσωρινή εμπλοκή στη 

δημοπράτησή του, που οφείλεται στις συνήθεις αντιδικίες μεταξύ των συμμετεχουσών 

εργοληπτικών εταιριών στον σχετικό Διαγωνισμό.

η εμπλοκή αναμένεται να λυθεί, μετά την απόφαση της Επιτροπής Προδικαστικών 

Προσφυγών, στην οποία προσέφυγαν οι ενδιαφερόμενοι μειοδότες.

να θυμήσουμε ότι τις διαδικασίες του διαγωνισμού, «τρέχει» ως Δ/νουσα ύπηρεσία του 

έργου, για λογαριασμό του συνδέσμου, η Τ.ύ. του Δήμου αμαρουσίου.

αντίθετα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, προχωρά μεθοδικά η οργάνωση της λειτουργίας 

του καταφυγίου.

στόχος είναι με την ολοκλήρωση του έργου, οι Δήμοι – μέλη του συνδέσμου, να 

καλύψουν όλες τις ανάγκες τους στην περίθαλψη και εν γένει φροντίδα, τα αδέσποτα 

σκυλιά (σε πρώτη φάση) των Δήμων τους.

ο σύνδεσμος φιλοδοξεί, η εγκατάσταση αυτή να αναδειχθεί σε πρότυπο (ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών) κέντρο ύιοθεσίας και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης των αδέσποτων ζώων.
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Διαβάζω στις ειδήσεις

Είδηση 1η

Τρεις (3) ιερωμένοι ασελγούν επί σειρά ετών, σε πνευματικά κα-

θυστερημένο νέο.

Αθωώθηκαν (!) πρωτόδικα και μετά την έφεση του εισαγγελέα κατα-

δικάσθηκαν οι δύο (2) σε 3 χρόνια φυλάκιση (!) με αναστολή μάλιστα!

Ο τρίτος παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πορνογραφικό υλικό στην κα-

τοχή του, αθωώθηκε αφού κρίθηκε ότι δεν είχε σχέση με την υπόθε-

ση (!) παρά τις σχετικές καταγγελίες.

Είδηση 2η

Ο φερόμενος ως δράστης της στυγερής δολοφονίας του νέου, 

που έκανε το έγκλημα να είναι διαφορετικής φίλαθλης προτίμησης, 

χωρίς ποτέ να προκαλέσει, είναι κατ’ επανάληψη σεσημασμένος και 

υπόδικος για παρόμοια εγκλήματα, βιαιοπραγίες κλπ. Κυκλοφορούσε 

ελεύθερος επί 2 ½ χρόνια, αφού η Δικαιοσύνη, του έδωσε την δυνα-

τότητα να συνεχίζει την αποτρόπαια δράση του, φτάνοντας και στο 

φόνο του αθώου παιδιού.

Είδηση 3η

Στα καθ’ ημάς τώρα, τα Αυτοδιοικητικά.

Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος, Δήμου της Αττικής καταδικάσθηκαν, 

πρωτόδικα σε 2 χρόνια φυλάκιση και 3.000 πρόστιμο ο καθένας γιατί 

(άκουσον – άκουσον) «εγκλημάτησαν» αφήνοντας κλαδιά σε αδόμη-

το οικόπεδο «παραπάνω από όσο έπρεπε» (!) κατά την κρίση του Δι-

καστηρίου (!) υποβαθμίζοντας το περιβάλλον (!) σύμφωνα και με την 

καταγγελία Δημότη περιοίκου.

Υποσημείωση ο καταγγέλλων Δημότης, ήταν καθηγητής Πανεπιστη-

μίου.

Προφανώς πιο ίσος (από τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα), από χιλιά-

δες Δημότες που καταγγέλλουν καθημερινά, αδυναμία ή ολιγωρία ή 

και ανεπάρκεια των Υπηρεσιών Καθαριότητας, εκατοντάδων Δήμων 

για παρόμοια περιστατικά.

Δύο όψεις του ίδιου (;) νομίσματος.

Η Νέμεσης που οφείλει να είναι τυφλή, αδέκαστη, αντικειμενική.

Οι παιδόφιλοι ιερείς (3 χρόνια με αναστολή)!

Ο εγκληματίας χούλιγκαν (ελεύθερος)!

Βιαστές, «μεγαλοσχήμονες», ελεύθεροι με εγγύηση!

Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος (2 χρόνια και πρόστιμο 3.000)!

Ο αιρετός που παλεύει με νύχια και με δόντια να ξεβρωμίσει την πόλη 

του αλλά και να παλέψει με νοοτροπίες Δημοτών, αντιμετωπίζεται 

σαν κοινός εγκληματίας.

Δημότες που παρά τον κανονισμό καθαριότητας που προβλέπει, ει-

δοποίηση της Υπηρεσίας πριν την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων 

και κλαδιών ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα κάθε αδόμητο και υποφωτισμέ-

νο χώρο.

Σημειωμα του εκδοτη

ΔΙΚΑΙΟΣύΝΗ

Ο μεγάλος ασθενής!
Το να αποτελεί η χώρα, η Ελλάδα ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Κράτος με τη δικαι-

οσύνη που της αρμόζει είναι ένα ζήτημα όπου η θεωρία και η γενική πεποίθηση 

έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την πράξη. Γιατί όπως προκύπτει στην πραγματι-

κότητα της χώρας η Δικαιοσύνη της είναι μεγάλος ασθενής και είναι επείγουσα η 

«νοσηλεία της στην εντατική!»
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«Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος, Δήμου της Αττικής 

καταδικάσθηκαν, πρωτόδικα σε 2 χρόνια φυλάκιση 

και 3.000 πρόστιμο ο καθένας γιατί (άκουσον – 

άκουσον) ‘εγκλημάτησαν’ αφήνοντας κλαδιά σε 

αδόμητο οικόπεδο ‘παραπάνω από όσο έπρεπε’ (!) 

κατά την κρίση του Δικαστηρίου (!) υποβαθμίζοντας 

το περιβάλλον (!) σύμφωνα και με την καταγγελία 

Δημότη περιοίκου».

επικεντρωθεί κυρίως στον πυλώνα αυτό της δημοκρατίας μας;

Που νοσεί βαριά. Αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λει-

τουργία του;

Διότι όλα τα άλλα προφανώς έπονται;

Υ.Γ. Στο Εφετείο των συναδέλφων, θα είμαι εκεί. Θα προσπαθήσω να εξηγή-

σω στο σεβαστό Δικαστήριο, ότι τέτοιες πρωτόδικες (έστω) αποφάσεις, είναι 

επικίνδυνες για τη Δημοκρατία μας.

Διότι τους αιρετούς εάν είναι ανεπαρκείς ή ολιγωρούν στην εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους, τούς κρίνει ο λαός με την ψήφο του. Κανένας δικαστής και 

κανένα Δικαστήριο. Εκτός και εάν δρουν με δόλο οπότε η Δικαιοσύνη πρέπει 

να είναι αμείλικτη.

Και είμαι σίγουρος ότι θα αποκατασταθεί η τάξη.

Βέβαια για τα άλλα τα μεγάλα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.

Ένα άρθρο μόνο, σαν και αυτό, που θα περάσει στα ψιλά.

Και πολύ οργή και αγανάκτηση. Κοινά πιστεύω συναισθήματα σε πολλούς συ-

μπολίτες για μια διαχρονική αδυναμία ενός υποτίθεται σύγχρονου ευρωπαϊ-

κού Κράτους, να έχει την Δικαιοσύνη που τού αρμόζει.

Για το ΔΣ ΕΝ.Δ.Α.

Ο Πρόεδρος, Παύλος Καμάρας

Ανάγκη για μία ουσιαστική κρατική μεταρρύθμιση

ΤΕΛΙΚΑ εύλογο το ερώτημα;

Ποιος είναι ο μεγάλος ασθενής σ’ αυτή τη χώρα;

Υποθέσεις σοβαρές που σέρνονται χρόνια με αναβολές και διακοπές.

Απόδοση Δικαιοσύνης χωρίς μέτρα και σταθμά.

Αποφάσεις που προσβάλλουν το κοινό αίσθημα και τη κοινή λογική.

Αναρωτιέμαι  Μήπως η Μεταρρύθμιση του Κράτους πρέπει να 
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8α ΒραΒεια αυτοδιοικηΣηΣ

ΦΟρΟς τιμής ςτήν πρΟςΦΟρά 
ςτΟ ΚΟινωνιΚΟ ςύνΟλΟ

Με συγκίνηση αποδόθηκαν τα 8α Βραβεία Αυτοδιοίκησης, σε μια λαμπρή 

τελετή στο Μέγαρο Μουσικής, αποδόθηκαν τα 8α Βραβεία Αυτοδιοίκησης

Στα 8α Βραβεία Αυτοδιοίκηση τιμήθηκαν:

- Ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης 

Παυλόπουλος:  

«Για την ξεχωριστή προσφορά στη χώρα μας 

και ειδικότερα τη στήριξη του Θεσμού της 

Αυτοδιοίκησης».

- Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης: 

 «Για την προσφορά στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης 

Α' & Β' Βαθμού».

- Ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Αφιδνών:  

«Για την Κοινωνική τους προσφορά σε πρόσφατα 

κρίσιμες για τη χώρα μας στιγμές».
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8α ΒραΒεια αυτοδιοικηΣηΣ

- Οι Ολυμπιονίκες Στέφανος Ντούσκος, 

Μιλτιάδης Τεντόγλου, 

 και η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης 

Ανδρών «Για τις παγκόσμιες διακρίσεις τους».

- Οι Δήμαρχοι , Ιωάννης Καλαφατέλης, 

Λάμπρος Μίχος, Ανδρέας Παχατουρίδης, 

Διονύσιος Χατζηδάκης, Μιχαήλ 

Σταυριανουδάκης, Σπυρίδωνας Σπυρίδων 

«Για την πολυετή προσφορά τους στην 

Αυτοδιοίκηση».

Τα βραβεία Αυτοδιοίκησης 

διοργανώνει η Ένωση Δημάρχων 

σε συνεργασία με την Π.Ε.Δ.Α. και 

τιμώνται πρόσωπα και Φορείς με 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Στην εκδήλωση που είχε έντονο 

συγκινησιακό χαρακτήρα, παρέστησαν ο 

Υπουργός Εσωτερικών και εκπρόσωπος 

του πρωθυπουργού κ. Μάκης Βορίδης, ο 

αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσας, 

οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κ. Ζαχαριάδης 

κ. Μιχ. Χατζηγιαννάκης, ο Γ. Γραμματέας 

της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Δημήτρης Καφαντάρης, ο Γ. 

Διευθυντής της ΔΕΠΑ Εμπορίας κ. Ευαγγ. 

Κοσμάς, ο Γ. Γραμματέας της Ένωσης 

Δημάρχων Κρήτης κ. Κυρ. Βιρβιδάκης και 

πλήθος πρώην και νυν Δημάρχων 

και συγγενών και φίλων των 

τιμωμένων.

Τις αναμνηστικές πλακέτες 

παρέδωσαν ο Πρόεδρος της 

Ένωσης Δημάρχων Αττικής κ. 

Παύλος Κάμαρας, πρ. Δήμαρχος 

Πεύκης, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. 

κ. Γιώργος Μαρκόπουλος και τα 

μέλη των δυο Δ.Σ., της ΕΝ.Δ.Α. και 

της Π.Ε.Δ.Α.

Τη βραδιά ομόρφυναν οι 

καλλιτέχνες κ. Δημήτρης Σιγαλός 

(τενόρος) και κ. Δημήτρης Γιάκας 

(πιάνο).



Ο Δήμαρχος της Αττικής  9



10  Ο Δήμαρχος της Αττικής

8α ΒραΒεια αυτοδιοικηΣηΣ

Την παρουσίαση έκαναν ο 

δημοσιογράφος κ. Γ. Λαιμός 

και η κα Βίκυ Τσουμπρή.

Χορηγός της εκδήλωσης 

που ήταν υπό την αιγίδα της 

Περιφέρειας Αττικής, ήταν η 

ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. κ. 

Π. Καμάρας, στο τέλος της 

λαμπρής αυτής βραδιάς 

δήλωσε:

«Ευχαριστώ όλους όσους 

εργάσθηκαν ώστε να είναι 

τα Βραβεία κάθε χρόνο 

καλύτερα.

Ευχαριστώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κώστα Ξιφαρά για την 

χορηγία.

Ευχαριστώ και συγχαίρω, τον Προκόπη 

Παυλόπουλο.

Τον φίλο και συνοδοιπόρο Περιφερειάρχη 

Γιώργο Πατούλη για τις όμορφες 

αναμνήσεις από την κοινή μας πορεία.

Τους Ολυμπιονίκες μας, που μας έκαναν 

να θυμηθούμε αξέχαστες στιγμές ψυχικής 

ευφορίας και εθνικής υπερηφάνειας.

Τους εθελοντές, που μας έδωσαν την 

ευκαιρία να ξαναζήσουμε το μεγαλείο 

της κοινωνικής προσφοράς και του 

εθελοντισμού.

Τους συναδέλφους Δημάρχους που όλοι 

τους και ο καθένας ξεχωριστά τιμούν τον 

θεσμό της Τ.Α., αφιερώνοντας όλοι τους 

την ζωή στον ιερό σκοπό, της Προσφοράς 

και Αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο.

Τέλος ευχαριστώ τον Χορηγό μας την 

ΔΕΠΑ Εμπορίας και την Περιφέρεια 

Αττικής για την αιγίδα.

Και βέβαια όλους όσους τίμησαν με 

την παρουσία τους την όμορφη αυτή 

εκδήλωση».
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Θεμα // η τ.α. μετα την πανδημια

Ε
 

 

 

πισημαίνονται αρχικά οι πέντε σημαντικότερες δέσμες 

προβλημάτων (περιορισμοί στον πολιτικό ανταγωνισμό, 

δυσλειτουργίες του συστήματος διακυβέρνησης, ελλείμματα νο-

μιμότητας και διαφάνειας παρά τους πολλαπλούς ελέγχους, περι-

ορισμένο και προβληματικό λειτουργικό πεδίο, δημοσιονομικός 

συγκεντρωτισμός) μαζί με τις επιπτώσεις τους.

Η μεταρρύθμιση «Καλλικράτης»

Η τελευταία μεγάλη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, το πρόγραμμα «Καλλικράτης», συνέπεσε χρονικά με την εί-

σοδο της χώρας στην περίοδο των μνημονίων και της εφαρμογής 

προγραμμάτων δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Ο δραστικός 

περιορισμός των διαθέσιμων πόρων σε συνδυασμό με κεντρικές 

πολιτικές προτεραιότητες, είχε ως αποτέλεσμα τη ματαίωση της 

προγραμματισμένης μεταφοράς πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους 

ΟΤΑ (λ.χ. αλιευτικές και αγροτικές αδειοδοτήσεις, την εποπτεία σε 

θέματα δημόσιας υγείας κ.ά.) καθώς και της δημιουργίας ενός νέου 

συστήματος κρατικής εποπτείας. Ματαιώθηκε επίσης η θεσμική 

εξειδίκευση των προβλέψεων του «Καλλικράτη» για τη δημιουρ-

γία ιδιαίτερων συστημάτων μητροπολιτικής διακυβέρνησης στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και νησιωτικής διακυβέρνησης 

σε νησιωτικούς δήμους και περιφέρειες. Οι ανάγκες, εξάλλου, για 

ταχεία και αξιόπιστη εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που 

αποφασίζονταν σε κεντρικό επίπεδο μετά από σχετικές διαπραγ-

ματεύσεις με τους δανειστές, προκάλεσαν ισχυρές τάσεις επανασυ-

γκέντρωσης και επιβολής πρόσθετων ελέγχων στην αυτοδιοίκηση, 

ιδίως ως προς τα ζητήματα διαχείρισης των πόρων. Κατά τη διάρ-

κεια της κρίσης, οι ΟΤΑ δέχθηκαν αμφίπλευρες πιέσεις, τόσο από 

τις δραματικά αυξανόμενες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, όσο 

και από τους ασφυκτικούς περιορισμούς που τους επιβλήθηκαν 

από τις κεντρικές κυβερνήσεις. Ωστόσο, η τοπική αυτοδιοίκηση 

κατάφερε σε αρκετές περιπτώσεις να ανταποκριθεί με ευρηματικό-

το συγκεντρωτικό ελληνικό κράτος 
και η επόμενη μέρα για τους Οτά
Το κείμενο βασίζεται στην παραδοχή ότι η ανόρθωση της χώρας, μετά από μια 

δεκαετία κρίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβει την αυτοδιοίκηση, τον βασικό θεσμό 

όπου συναντάται η διοίκηση με την πολιτική, το κράτος με την κοινωνία.

τητα και ευελιξία στις πρωτοφανείς προκλήσεις μιας ζοφερής περι-

όδου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διατήρησε σταθερά υψηλότερα 

επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών σε σύγκριση με τους άλλους 

βασικούς πολιτικούς και διοικητικούς θεσμούς (κυβέρνηση, δη-

μόσια διοίκηση, πολιτικά κόμματα, κοινοβούλιο κ.ά.), αυξάνοντας 

μάλιστα σημαντικά την υπεροχή της κατά τη διάρκεια της κρίσης 

(Eurobarometer 2019). Παρά την ισχυρή πολιτική και κοινωνική 

της εμβέλεια, η τοπική αυτοδιοίκηση παραμένει ένας θεσμός με 

περιορισμένες δυνατότητες, αφού η Ελληνική Πολιτεία αποτελεί 

ένα από τα πλέον συγκεντρωτικά κράτη της Ευρώπης (ladner et 

al., 2019), όπου η νομοθεσία και η φορολογία, ακόμη μάλιστα και 

οι βασικές επιλογές του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδια-

σμού, παραμένουν στα χέρια των κεντρικών κρατικών οργάνων, 

ενώ η συμμετοχή στις δημόσιες δαπάνες και των δύο βαθμών ΟΤΑ 

δεν ξεπερνά το 7% (34% στην Ε.Ε.) και το 15% του συνόλου στη 

δημόσια απασχόληση (45% στην Ε.Ε.). Κατά την πρόσφατη, μάλι-

στα, κρίση της πανδημίας ενισχύθηκαν οι φωνές για την ανάγκη 

συγκεντρωτικής διαχείρισης μεγάλων προβλημάτων στη δημόσια 

υγεία, αλλά και σε άλλους τομείς δημόσιας πολιτικής. Από την άλλη 

πλευρά, οι καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση των αναγκαίων 

τεστ στον πληθυσμό, η αδιαφοροποίητη επιβολή περιοριστικών 

μέτρων εκ των άνω (λ.χ. και στα Κύθηρα που δεν είχαν κρούσματα, 

επειδή υπάγονται διοικητικά στην Αττική), καθώς και τα φαινόμε-

να ελλιπούς αστυνόμευσης από κρατικές υπηρεσίες, ανέδειξαν για 

μια ακόμη φορά τις αδυναμίες του ελληνικού συγκεντρωτισμού. Τα 

πλεονεκτήματα της αποκέντρωσης ως προς την οικονομική ανά-

πτυξη προβάλλονται εδώ και χρόνια από τον ΟΟΣΑ και άλλους δι-

εθνείς οργανισμούς (OECd 2017), ενώ νεότερες μελέτες συνδέουν 

την ισχυρή αυτοδιοίκηση με τον σχηματισμό κοινωνικού κεφαλαί-

ου, τη νομιμοποίηση των θεσμών και την προώθηση καινοτομιών 

(ladner et al. 2019). Η αποφασιστική αναβάθμιση της τοπικής αυτο-

διοίκησης θα αποτελούσε θεμελιώδη διαρθρωτική μεταρρύθμιση 

Από τον Νικόλαο Κομνηνό Χλέπα, Καθηγητής στο ΕΚΠΑ, Τμήμα Πολιτικής Επιστή-

μης και Δημόσιας Διοίκησης & Μέλος της Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμό-

νων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης Ιανουάριος 2021 
------------------------------------------------------------------------------------------
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στην Ελλάδα. Στο κείμενο που ακολουθεί προτείνονται, μετά από 

μια ανάλυση προβλημάτων και προοπτικών, συγκεκριμένα μέτρα 

πολιτικής προς αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον σύνθετο 

δείκτη τοπικής αυτονομίας (ο οποίος δημιουργήθηκε μετά από 

σχετική μελέτη της Ε.Ε.), η Ελλάδα (με δείκτη 47.2/100) βρίσκεται 

στην 32η θέση, μεταξύ 39 ευρωπαϊκών χωρών. Αξίζει μάλιστα να 

σημειωθεί ότι η απόστασή της από τη χώρα με τη χειρότερη επί-

δοση (32,7/100: Γεωργία) είναι μικρή σε σύγκριση με την απόστασή 

της από τη χώρα με την καλύτερη επίδοση (79,5/100: Ελβετία). Επι-

σημαίνεται, εξάλλου, ότι η Ελλάδα παρουσιάζει, μεταξύ του 1990 

και του 2014, βελτίωση στον σχετικό δείκτη (από 41.5 σε 47,2), ιδίως 

μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, όμως η βελτίωση αυτή υπο-

λείπεται κατά πολύ της αντίστοιχης βελτίωσης που επέτυχαν γει-

τονικές της χώρες όπως η Βουλγαρία (από 36.7 το 1990, σε 65.8 το 

2014) ή η Βόρεια Μακεδονία (από 33.4 το 1990 σε 59.3 το 2014).

Προβλήματα  
και Επιπτώσεις

Τα γενικότερα προβλήματα που προκαλούνται 

από τον πολιτικο-διοικητικό συγκεντρωτισμό εί-

ναι λίγο-πολύ γνωστά και έχουν συζητηθεί σε βά-

θος. Εκτός από τη συμφόρηση του κέντρου και τη 

μονολιθικότητα της εξουσίας, τον περιορισμό του 

πλουραλισμού και την περιστολή των θεσμικών αντι-

βάρων, επισημαίνονται τα πολλαπλά προβλήματα 

διαφάνειας, ανταποκρισιμότητας (responsiveness) 

και λογοδοσίας (accountability) που υπονομεύουν τη 

δημοκρατική νομιμοποίηση και την κοινωνική απο-

δοχή του συστήματος διακυβέρνησης. Ως προς το 

υφιστάμενο σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης στην 

Ελλάδα, εξάλλου, κρίνεται σκόπιμο να αναδειχθούν 

οι ακόλουθες προβληματικές πτυχές του: Περιορι-

σμοί στον πολιτικό ανταγωνισμό/υπο-εκπροσώπηση 

των γυναικών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην 

Ε.Ε. που απαγορεύει τις κομματικές υποψηφιότητες 

στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων. Ξε-

κινώντας από λανθασμένες παλιότερες παραδοχές 

για τον προεχόντως «διοικητικό» χαρακτήρα του θεσμού καθώς 

και για την ανάγκη αποφυγής της «κομματικοποίησης» της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, η νομοθεσία δημιουργεί μια ψευδεπίγραφη εικόνα 

«υπερκομματικών» υποψηφιοτήτων και ένα περιβάλλον που ευνο-

εί την αδιαφάνεια και ματαιώνει τη λογοδοσία ιδίως των πολιτικών 

κομμάτων αλλά και άλλων παραγόντων ως προς τις υποψηφιότη-

τες και τα πεπραγμένα των αιρετών που υποστήριξαν. Περαιτέρω, 

ο αποκλεισμός μεμονωμένων (δηλ. εκτός συνδυασμού) υποψηφι-

οτήτων για θέσεις μονοπρόσωπων (δήμαρχος, περιφερειάρχης) ή 

συλλογικών οργάνων (σύμβουλοι) στους ΟΤΑ, καθώς και η υποχρε-

ωτική συνυποψηφιότητα δημάρχων/περιφερειαρχών με συμβού-

λους σε κοινό ψηφοδέλτιο συνδυασμού αντιστοίχως, περιορίζει τις 

δυνατότητες υποψηφιοτήτων και τις επιλογές των εκλογέων. {…} 

Ένα σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η επίμονη υπο-εκπροσώ-

πηση των γυναικών, ιδίως στα μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (μόλις μία από τους 13 περιφερειάρχες και μόλις 18 

από τους 332 δημάρχους που εξελέγησαν το 2019 είναι γυναίκες). 

Τέλος, ως προς τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του εκλογικού 

αγώνα και των τοπικών συνδυασμών, επισημαίνεται ότι η νομοθε-

σία επικεντρώνεται υπερβολικά σε φορμαλισμούς με ανώτατα όρια 

δαπανών και χρόνου στα ΜΜΕ κατά την προεκλογική περίοδο, ενώ 

δεν εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δημοσιότητα των χρηματοδο-

τήσεων υποψηφίων και αιρετών.

Δυσλειτουργίες του συστήματος τοπικής/
περιφερειακής διακυβέρνησης

Ο λεγόμενος «δημαρχοκεντρισμός» με την απουσία ενός συ-

στήματος ισχυρών θεσμικών αντιβάρων εντός του ΟΤΑ, καθώς 

και η σύγχυση ρόλων στο πλαίσιο του συστήματος τοπικής δι-

ακυβέρνησης αποτέλεσαν στόχο δημόσιας κριτικής επί πολλά 
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Θεμα // η τ.α. μετα την πανδημια

χρόνια. Τυπικά, ο δήμαρχος (και ο περιφερειάρχης, αντίστοιχα) 

ήταν το βασικό εκτελεστικό όργανο, παράλληλα ήταν όμως και 

ο επικεφαλής του συνδυασμού που είχε την πλειοψηφία στο 

συμβούλιο, καθώς και ο προϊστάμενος των υπηρεσιών και του 

προσωπικού του δήμου. {…} Παρά το γεγονός ότι οι περισσό-

τεροι ελληνικοί ΟΤΑ έχουν σήμερα σημαντικά μεγέθη καθώς 

και επαγγελματικούς διοικητικούς μηχανισμούς, ο Έλληνας νο-

μοθέτης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα δημοτικά συμβούλια 

κυρίως ως τα βασικά συλλογικά διοικητικά όργανα των ΟΤΑ με 

τεκμήριο αρμοδιότητας και δευτερευόντως ως όργανα λαϊκής 

εκπροσώπησης και μηχανισμούς διαβούλευσης. Τέλος, μολο-

νότι και οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ διαθέτουν αξιόλογο αριθμό προ-

σωπικού (άνω των 350 ατόμων κατά μέσο όρο) η διοίκηση, και 

στις δύο βαθμίδες ΟΤΑ, παραμένει υπό τον άμεσο έλεγχο της 

πολιτικής ηγεσίας, η οποία διορίζει και τον γενικό ή εκτελεστικό 

γραμματέα του ΟΤΑ ως μετακλητό υπάλληλο, ενώ διαθέτει και 

όλες τις δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία στους πολιτικούς 

προϊσταμένους, όπως με τις αναθέσεις καθηκόντων προϊσταμέ-

νων χωρίς έλεγχο των υπηρεσιακών συμβουλίων, τοποθετήσεις 

αιρετών και υπαλλήλων σε διάφορες θέσεις στον μηχανισμό και 

στα θυγατρικά νομικά πρόσωπα κι επιχειρήσεις του ΟΤΑ κ.ά. Η 

έλλειψη μηχανισμών ουσιαστικής και αξιόπιστης αξιολόγησης 

και μέτρησης επιδόσεων σε ατομικό και υπηρεσιακό επίπεδο 

υπονομεύει την αποδοτικότητα, το εργασιακό περιβάλλον και 

την καλή λειτουργία της διοίκησης στους ΟΤΑ. Έτσι προκαλού-

νται, σε αρκετές περιπτώσεις, βλαβερά ελλείμματα αξιοκρατίας, 

ενώ υπονομεύεται ο επαγγελματισμός και το καλώς εννοούμενο 

υπηρεσιακό πνεύμα στους διοικητικούς μηχανισμούς των ΟΤΑ. 

Σημαντικά προβλήματα προκύπτουν, εξάλλου, και από την έλλει-

ψη ειδικών συστημάτων και ρυθμίσεων για την αυτοδιοικητική 

διακυβέρνηση περιοχών που παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαι-

τερότητες, όπως οι μητροπολιτικές, οι νησιωτικές και οι ορεινές 

περιοχές. Μητροπολιτικό σύστημα διακυβέρνησης λειτούργησε 

στην Αθήνα στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώ-

νων με φορέα την «Αθήνα 2004», αλλά δεν υπήρξε συνέχεια μετά 

το πέρας των αγώνων. Ένα παρόμοιο σχήμα θα μπορούσε να 

λειτουργήσει σε μια πρώτη μεταβατική περίοδο έως την πλήρη 

διαμόρφωση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

μητροπολιτικής διακυβέρνησης. Επιγραμματικά σημειώνεται ότι 

στους ελληνικούς ΟΤΑ αναπαράγεται σε μικρότερη κλίμακα και 

τηρουμένων των αναλογιών το υπόδειγμα του εσωτερικού συ-

γκεντρωτισμού (δηλ. της συγκέντρωσης εξουσίας στην κορυφή 

της πολιτικο-διοικητικής πυραμίδας), της υπερ-πολιτικοποίησης, 

της αδιαφάνειας και της ευνοιοκρατίας που χαρακτηρίζει το κε-

ντρικό σύστημα διακυβέρνησης

Περιορισμένο και προβληματικό 
 λειτουργικό πεδίο

Το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών της τοπικής και περιφε-

ρειακής διοίκησης συνεχίζει να επικεντρώνεται στις παραδοσια-

κές αρμοδιότητες διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών 

(συνήθως για λογαριασμό του κράτους), στην κατασκευή και συ-

ντήρηση ορισμένων βασικών αστικών υλικοτεχνικών υποδομών 

και δικτύων, καθώς και στην καθαριότητα και τη διαχείριση των 

απορριμμάτων. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ιδίως μετά τη 

μεταρρύθμιση του Καλλικράτη προστέθηκαν πολλές ελεγκτικές 

και αδειοδοτικές αρμοδιότητες, ενώ οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτή-

σεις προώθησαν τη σταδιακή ανάπτυξη ορισμένων σημαντικών 

κοινωνικών υπηρεσιών που απέχουν όμως πολύ ακόμη από την 

κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού (λ.χ. ως προς τη φροντίδα 

παιδιών και ηλικιωμένων). Ως προς τη δημόσια εκπαίδευση, οι 

αρμοδιότητες των ΟΤΑ περιορίζονται στις υλικοτεχνικές υποδο-

μές, ενώ παραμένει ένα άκρως συγκεντρωτικό σύστημα ως προς 

τη διοίκηση του διδακτικού προσωπικού, το περιεχόμενο και τις 

μεθόδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ΟΤΑ αποκλείονται, 

εξάλλου, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με αποτέλεσμα ο ρόλος 

της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης στους δύο σημαντικότερους 

κλάδους της παροχικής διοίκησης (υγεία και εκπαίδευση) να παρα-

μένει εξαιρετικά υποβαθμισμένος σε σύγκριση με τα περισσότε-

ρα κράτη της Ευρώπης. Έτσι, παραμένει πολύ χαμηλό το μερίδιο 

των ΟΤΑ στις δημόσιες δαπάνες και στο προσωπικό των δημοσίων 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με διεθνείς αξιολογήσεις, εξάλλου, το ιδιαί-

τερα συγκεντρωτικό ελληνικό σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευ-

σης χαρακτηρίζεται από απογοητευτικές επιδόσεις, ενώ χαμηλές 

είναι και οι αξιολογήσεις για το ΕΣΥ. Υποβαθμισμένος παραμένει 

και ο ρόλος των ΟΤΑ στον τομέα του σχεδιασμού, μολονότι ο «Καλ-

λικράτης» μετέφερε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό στις Περιφέρειες. 

Όμως οι τελευταίες στερούνται ορισμένες κρίσιμες αδειοδοτικές 

αρμοδιότητες που συνυφαίνονται με τον αναπτυξιακό τους ρόλο, 
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ενώ στο πεδίο του χωροταξικού και πολε-

οδομικού σχεδιασμού οι ελληνικοί ΟΤΑ, 

σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των 

ΟΤΑ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αποκλεί-

ονται από τη λήψη των σημαντικότερων 

αποφάσεων. Η ακραία συγκέντρωση αυ-

τών των αποφάσεων σε κρατικά όργανα 

προκαλεί μια παραλυτική συμφόρηση με 

χρονικές καθυστερήσεις σε κλίμακα που 

συχνά ακυρώνει την ίδια την έννοια και 

τη χρησιμότητα του όποιου σχεδιασμού. 

Έτσι στην Ελλάδα η ολοκλήρωση του πο-

λεοδομικού σχεδιασμού σε μια περιοχή 

χωρίς ιδιαίτερα νομικά ή άλλα προβλήμα-

τα απαιτεί περίπου μια δεκαετία.

Σοβαρά ελλείμματα νομιμότητας  
και διαφάνειας παρά τους 
πολλαπλούς  ελέγχους και τις 
διαδικασίες

Η τοπική αυτοδιοίκηση υπάγεται σε 

όλους σχεδόν τους μηχανισμούς που 

ελέγχουν τη δημόσια διοίκηση, καθώς 

και σε συστήματα που προωθούν τη δι-

αφάνεια (όπως το σύστημα «Διαύγεια», 

το ΚΗΜΔΗΣ κ.ά.). Επιπρόσθετα, οι ΟΤΑ και οι αιρετοί τους ελέγ-

χονται από το σύστημα κρατικής εποπτείας (που περιορίζεται, 

κατά το Σύνταγμα, σε έλεγχο νομιμότητας και δεν ελέγχει τη 

σκοπιμότητα), ενώ ειδικές ρυθμίσεις αφορούν ορισμένους ελέγ-

χους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλους θεσμούς. Σε πολλές 

περιπτώσεις, όμως, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ακολουθούν διαφο-

ρετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες με αποτέλεσμα πράξεις που 

κρίνονται ως νόμιμες από έναν θεσμό (λ.χ. την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση) να κρίνονται ως παράνομες από κάποιον άλλο (λ.χ. το 

Ελεγκτικό Συνέδριο ή τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης) κ.ο.κ. 

Η απελπιστική βραδύτητα ως προς την απονομή της δικαιοσύνης 

στην Ελλάδα περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα και 

δημιουργεί αβεβαιότητες που ενθαρρύνουν (αν δεν επιβάλουν) 

άτυπες ρυθμίσεις και διευθετήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ 

ταλαιπωρούνται καλοπροαίρετοι δρώντες και αποθαρρύνονται 

πολλές δημιουργικές πρωτοβουλίες, οι συνειδητά παρανομού-

ντες μπορούν να υπολογίζουν στην απουσία λογοδοσίας, στην 

ατιμωρησία τους καθώς και στην ανεπίκαιρη ακύρωση των πα-

ρανομιών τους, σε χρόνο τόσο μακρινό ώστε θα έχουν πλέον 

παγιωθεί πρακτικά τετελεσμένα που δεν ανατρέπονται με δικα-

στικές αποφάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εξάλλου, οι όποιες 

αρνητικές προσωπικές επιπτώσεις για τους παρανομούντες 

αίρονται με ειδικές διατάξεις που ψηφίζονται από το κοινοβού-

λιο (όπως οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις για την άρση των καταλο-

γισμών σε βάρος αιρετών της αυτοδιοίκησης). Το νέο σύστημα 

εποπτείας που προέβλεπε ο «Καλλικράτης» δεν έχει ενεργοποι-

ηθεί έως σήμερα. Παραμένει δηλαδή το παλαιό σύστημα με τις 

υπο-στελεχωμένες υπηρεσίες που εντάσσονται στον μηχανισμό 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ο υποχρεωτικός έλεγχος αρ-

κετών πράξεων δημιουργεί μεγάλο φόρτο εργασίας με διαδικα-

σίες που συχνά διεκπεραιώνονται βεβιασμένα και φορμαλιστικά. 

Ο έλεγχος κατόπιν προσφυγής δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα 

χορήγησης αναστολής εκτέλεσης πράξεων που προκαλούν σο-

βαρή βλάβη στον θιγόμενο, ακόμη και όταν πιθανολογείται η πα-

ρανομία της ελεγχόμενης πράξης. Έτσι, πολλοί προσφεύγοντες 

αναγκάζονται να απευθύνονται εκ παραλλήλου στα διοικητικά 

δικαστήρια όπου και υποβάλλουν αίτημα αναστολής εκτέλεσης, 

με αποτέλεσμα να επιτείνεται η συμφόρηση των δικαστηρίων και 

να αυξάνονται οι δαπάνες για τους προσφεύγοντες. Σημαντικά 

προβλήματα προκύπτουν και κατά την άσκηση κρατικής επο-

πτείας επί των αιρετών. Σε συνδυασμό και με τις δραστηριότητες 

των προαναφερθέντων, πολλαπλών μηχανισμών ελέγχου, οι αρ-

μόδιες αρχές εποπτείας είναι σε αρκετές περιπτώσεις υποχρεω-

μένες να ξεκινήσουν διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου οι οποίες 

προκαλούν μεγάλη επιβάρυνση στους αιρετούς αλλά σχεδόν 

πάντοτε καταλήγουν στην απαλλαγή τους, αφού δεν είναι εύ-

κολο να στοιχειοθετηθεί παράβαση καθήκοντος σε βάρος τους, 

σύμφωνα με τις νομικές ερμηνείες που έχουν επικρατήσει. Τέλος, 

όσον αφορά τη διαφάνεια ως προς τη λήψη αποφάσεων και τη 

δράση των ΟΤΑ, αξίζει να σημειωθεί ότι, ως προς την οικονομι-

κή τους διαχείριση, βασικός μηχανισμός διαφάνειας παραμένει 

το σύστημα «Διαύγεια», το οποίο όμως παρέχει κατά περίπτωση 

πληροφόρηση, ενώ η αξιοποίησή του συχνά δεν είναι εύκολη για 

το ευρύ κοινό. Ο μηχανισμός του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο 

την οικονομική διαχείριση κάθε ΟΤΑ δεν παρέχει πρόσβαση στο 

κοινό. Έτσι, μολονότι υφίσταται η δυνατότητα δημοσίευσης στο 

διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο επίκαιρων στοιχείων και πληρο-

φοριών σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε ΟΤΑ (όπως 

συμβαίνει σε αρκετές άλλες χώρες), οι Έλληνες δημότες στερού-

νται αυτή τη δυνατότητα. Περαιτέρω, δεν αξιοποιούνται και οι 

δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα συστήματα διαφάνειας (όπως 

το ΚΗΜΔΗΣ), ενώ στις ιστοσελίδες των δήμων και των περιφερει-

ών αναρτώνται οι αποφάσεις οργάνων τους (και όχι όλες) -αλλά 

όχι επί παραδείγματι- και τα πρακτικά των συζητήσεων του δη-

μοτικού συμβουλίου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά ως προς την 

πληροφόρηση σε βάθος για ορισμένα ζητήματα. Τέλος, η απου-

σία συστημάτων σύγκρισης κόστους και αξιολόγησης υπηρεσι-

ών και επιδόσεων, καθιστά βέβαια εκ των προτέρων αδύνατη την 

πληροφόρηση του κοινού σχετικά με το κόστος και τις επιδόσεις 

των υπηρεσιών του οικείου δήμου και της οικείας περιφέρειας. 

Εξαιρετικά προβληματική είναι εξάλλου και η έλλειψη διαφάνει-

ας ως προς τα κριτήρια επιλογής και τα ακριβή καθήκοντα των 

μετακλητών και άλλων συνεργατών των αιρετών.

-------------------------------------------------------------------------------

*Η παρούσα επιστημονική εργασία του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυ-
σης ΔιαΝΟΕσις θα παρουσιαστεί σε συνέχειες των έντυπων εκδόσεων «Ο 
Δήμαρχος της Αττικής».
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«Το 2021 τιμήσαμε τα διακόσια χρόνια 

από το σπουδαιότερο και ενδοξότερο γε-

γονός της νεοελληνικής ιστορίας, την Επα-

νάσταση του 1821 για την αποτίναξη του 

τουρκικού ζυγού.

Και στη σκέψη μου έρχεται ξανά και 

ξανά και με συγκινεί ο στίχος από το υπέ-

ροχο ποίημα του Ανδρέα Κάλβου «Ωκεα-

νός»: «Την γην μου συ ενθυμήθηκες, ω 

Ελευθερία!»

Είναι γεγονός, πως κάθε επέτειος, 

όπως συμβαίνει και με κάθε γενέθλια 

ημερομηνία, είναι πάντοτε μια ευκαιρία, 

αλλά και μια πρόκληση για εκείνον που 

την γιορτάζει. Γιατί τον καλεί να κάνει ανα-

δρομή στην πορεία του, να αξιολογήσει 

τα θετικά και τα αρνητικά της σημεία και 

να χαράξει το μέλλον του.

Και ήταν ίσως η πρώτη φορά, στη μα-

κρά διαδρομή των διακοσίων ετών, που 

η επέτειος μάς έδωσε την ευκαιρία για 

σοβαρό αναστοχασμό και κριτική εν-

δοσκόπηση σε σχέση με την πολιτική 

κοινωνία, την οποία δημιούργησαν οι 

αγωνιστές του 1821 με το αίμα και τις 

θυσίες τους και την παρέδωσαν στο 

ελληνικό έθνος ως ακοίμητο φρουρό 

της ελευθερίας του.

Η παιδεία, η γνώση και  
το ελληνικό κλασσικό παρελθόν

Είναι γνωστό σε όλους πως ξεκίνησε 

ο δύσβατος δρόμος για την απελευθέρω-

το παρελθόν ανοίγει  
τις μελλοντικές λεωφόρους
Έτος ορόσημο το 2021 με τη συμπλήρωση 200 ετών από την επανάσταση του 1821. 

Ήταν ένα σημαντικό έτος – ευκαιρία αναστοχασμού της ιστορίας και οραματισμού 

για το μέλλον, επισήμανε ο Θεόδωρος Γεωργάκης στο πλαίσιο του 12ου Forum της 

Ένωσης Δημάρχων Αττικής που διεξήχθη στο Πόρτο Χέλι.

ση και πώς «μπήκε η σπίθα» για αυτόν τον 

πόλεμο, που όπως είπε ο Κολοκοτρώνης 

«εσχέτισεν όλους τους Έλληνες». Ο 

Διαφωτισμός, η παιδεία και η γνώση 

για το ελληνικό κλασσικό παρελθόν, 

με συμμάχους τη θρησκεία, την οικο-

γένεια και την Ορθοδοξία ήταν οι κινη-

τήριες δυνάμεις.

«Ευθύς όπου κανένας άνθρωπος 

από τον λαό εμάνθανε τα κοινά γράμ-

ματα και έβλεπε ποιους είχαμε προγό-

νους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αρι-

στείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί, μας 

ήλθε εις τον νου να τους μιμηθούμε και 

να γίνουμε ευτυχέστεροι», επισημαίνει 

ο Κολοκοτρώνης στην ιστορική ομιλία 

του προς τους νέους, στην Πνύκα, το 

1838.

Ο Αγώνας που ξεκίνησε το 1821 ήταν 

μακράς διάρκειας, δύσκολος, σκληρός 

και με πολλές διακυμάνσεις. Το σίγουρο 

πάντως είναι πως η Ελληνική Επανάστα-

ση δεν ήταν ένα τοπικό, περιφερειακό 

γεγονός, αλλά αναδείχθηκε σε ευρωπαϊ-

κό και διεθνές γεγονός, εξέλιξη που συνέ-

βαλε σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχή της 

έκβαση. Ξένοι και Έλληνες συγκινήθηκαν 

από τη λαχτάρα για την κατάκτηση της 

πολυπόθητης ελευθερίας κι έτσι ήρθε η 

πρώτη εξέγερση που ξέσπασε στα εδάφη 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η πρώ-

τη εθνική επανάσταση της Ευρώπης, που 

οδήγησε στη δημιουργία ενός διεθνώς 

αναγνωρισμένου κράτους. Επρόκειτο για 

τον πρώτο επιτυχημένο πόλεμο ανεξαρ-

τησίας εναντίον αυτοκρατορίας μετά την 

Αμερικανική Επανάσταση του 1776.

Το μεγάλο Φιλελληνικό Κίνημα

Καθοριστικός ήταν κι ο ρόλος των απα-

νταχού Φιλελλήνων που μάζεψαν χρήμα-

τα, επηρέασαν πολιτικές και διπλωματικές 

Θεόδωρος Γεωργάκης –  

Γενικός Γραμματέας ΕΝ.Δ.Α.
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αποφάσεις και αγωνίστηκαν για την ανε-

ξαρτησία του ελληνικού λαού. Άλλωστε η 

Ελληνική Επανάσταση εντάχθηκε στο τότε 

διεθνές περιβάλλον της εποχής των επανα-

στάσεων. Το φιλελληνικό κίνημα συνδέθη-

κε άρρηκτα με άλλους διεθνείς στόχους 

όπως η διεκδίκηση πολιτικών ελευθε-

ριών στη Γαλλία της Παλινόρθωσης, η 

εθνική ενότητα στην Ιταλία, αλλά και 

η κατάργηση της δουλείας στην Αμερι-

κή. Οι πρωταγωνιστές του φιλελληνισμού 

συνδέονταν με όλα αυτά τα κινήματα στις 

χώρες από τις οποίες εκπορεύθηκε κυρίως 

το φιλελληνικό κίνημα.

Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να ανα-

φερθώ περισσότερο στο μείζον αυτό 

θέμα και στον ρόλο της επαναστατημέ-

νης Αθήνας κατά την περίοδο 1822-1826».

Κλείνοντας ο κ. Γεωργάκης, επεσήμα-

νε: «Αναφέρομαι στην αναγκαιότητα θε-

μελίωσης συνταγματικής πολιτείας που 

διατυπώθηκε από τους εξεγερμένους Έλ-

ληνες ήδη από τους πρώτους μήνες του 

Αγώνα. Στο Προσωρινό Πολίτευμα της 

Επιδαύρου, που ψηφίστηκε την Πρω-

τοχρονιά του 1822, οι επαναστάτες κή-

ρυξαν, εν ονόματι του ελληνικού έθνους, 

«την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανε-

ξαρτησίαν». Ένα χρόνο μετά, στον Νόμο 

της Επιδαύρου, επιβεβαιώνεται η «αμε-

τάθετος απόφασις» όλων των Ελλήνων 

η δημοκρατική αρχή: «Η κυριαρχία 

ενυπάρχει εις το Έθνος. Πάσα εξουσία 

πηγάζει εξ’ αυτού και υπάρχει υπέρ 

αυτού».

Φαίνεται λοιπόν καθαρά, πως οι 

πρόγονοί μας γνώριζαν καλά ότι η 

απόλαυση της ελευθερίας προϋποθέ-

τει θεσμούς, εγγυήσεις και κανόνες 

και πως ελευθερία δεν σημαίνει ασυ-

δοσία.

Ελευθερία σημαίνει ανάληψη ευθυ-

νών και αυτό οφείλουμε να το σεβόμαστε 

και να το κάνουμε πράξη και στις σημε-

ρινές σύγχρονες κοινωνίες, γιατί μόνο 

έτσι μπορούμε να κληροδοτήσουμε στις 

γενιές του μέλλοντος μια κοινωνία με 

πολιτικό πολιτισμό, που θα μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες διεθνείς 

προκλήσεις.

Συνοψίζοντας, πιστεύω ακράδαντα 

πως το επετειακό έτος που ζήσαμε αποτέ-

λεσε για όλους μας την καλύτερη ευκαιρία 

να ξαναδούμε μαζί το παρελθόν μας, χωρίς 

παρωπίδες, αυταπάτες και επιφανειακές 

απλουστεύσεις και να προσπαθήσουμε να 

κατακτήσουμε όσο μπορούμε την προ-

σωπική και εθνική μας αυτογνωσία. Μέσα 

από αυτόν τον δρόμο θα μπορέσουμε να 

ανανεώσουμε τον συλλογικό μας δεσμό ως 

έθνος και να οραματιστούμε το Αύριο με 

αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία».

«Η κυριαρχία 

ενυπάρχει εις 

 το Έθνος.  

Πάσα εξουσία 

πηγάζει εξ’ 

αυτού και 

υπάρχει υπέρ 

αυτού».

«να ανεξαρτηθώμεν εντελώς, Έθνος 

χωριστόν αυτόνομον και ανεξάρτητον 

αναγνωριζόμενοι, ή με τα όπλα εις τας 

χείρας όλοι οι Έλληνες να καταβώμεν 

εις τους τάφους, αλλά Χριστιανοί και 

ελεύθεροι». Στο Πολιτικό Σύνταγμα 

της Τροιζήνας, τον Ιούνιο του 1827, 

διατυπώνεται ξανά και με σαφήνεια 
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ήταν ανεπαρκέστατος και περιλάμβανε 

σκουριασμένες πιστόλες, φτυάρια, πιρού-

νες, σούβλες, παλούκια. Μαζί με πολλούς 

παπάδες, αρματωμένους και ντυμένους με 

τα άμφιά τους, οι επαναστάτες αφού ενώ-

θηκαν με τους κατοίκους της Αθήνας, κραύ-

γαζαν το Χριστός Ανέστη, ελευθερία, ελευ-

θερία, και άρχισαν να χτυπούν τις καμπάνες 

των εκκλησιών, τελώντας δοξολογία για 

την ευλογία των όπλων. Η Αθήνα λοιπόν 

ύστερα από 252 χρόνια Φραγκοκρατίας και 

365 χρόνια τουρκοκρατίας, συνολικά 617 

χρόνια σκλαβιάς, ήταν πλέον ελεύθερη. Η 

Αθήνα όμως, όχι η Ακρόπολη (…) Ξεκινά 

λοιπόν η πρώτη πολιορκία της Ακρόπολης, 

η οποία ήταν για λίγους μήνες, από τις 25 

του Απρίλη που μπήκαν οι επαναστάτες 

στην Αθήνα, μέχρι και τον Ιούλιο του 1821, 

και έφερε σε δεινή κατάσταση τους Τούρ-

κους πολιορκημένους στην Ακρόπολη. Οι 

άρχοντες της Αθήνας όμως, που δεν ανέχο-

νταν με τίποτα ως αρχηγούς τους χωριάτες 

ξωτάρηδες, άσχετα αν αυτοί τους απελευ-

θέρωσαν, φρόντισαν να τους απομακρύ-

νουν. (…) Έτσι λοιπόν οι Αθηναίοι εγκατα-

λείπουν την Αθήνα, φεύγουν στη Σαλαμίνα, 

ο Ομέρ Βρυώνης ανακαταλαμβάνει και λύ-

νει την πολιορκία, και βέβαια αρχίζει η πολύ 

μεγάλη σφαγή και λεηλασία της Αττικής, 

και στην Αθήνα και στα χωριά της. Δηλαδή 

η Αθήνα ξανά έπεσε στους Τούρκους, στα 

χωριά όμως η επανάσταση συνεχιζόταν. 

(…) Στις 9 Ιουλίου λοιπόν, στις 9 Ιουνίου, 

υπογράφτηκαν οι όροι παράδοσης των 

Τούρκων, και την επόμενη, 10 Ιουνίου του 

1822, παραδόθηκαν οι 1.600 Τούρκοι που 

είχαν απομείνει, στους Έλληνες.

Ε
λάχιστοι γνωρίζουν, εκτός από τους 

ειδικούς και όσους έχουν ασχοληθεί, 

τα συμβάντα στην Αττική, τι έγινε 

στην Αττική, πώς έγινε επανάσταση, έγινε 

επανάσταση, ποιοι την έκαναν, πώς απε-

λευθερώθηκε η Αθήνα, και αυτή είναι η 

πρωτεύουσα της χώρας. Πρέπει κάποτε να 

εορταστεί και η απελευθέρωση της Αθή-

νας; Όπως γιορτάζουμε σε όλη την Ελλάδα, 

γιορτάζουμε στη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννε-

να, τα Δωδεκάνησα, παντού. Η Αθήνα;

Ακριβώς αυτό ήταν το κίνητρο και κά-

ναμε έτσι ένα μικρό πόνημα και έχουμε 

προσπαθήσει όσο είναι δυνατόν να ανα-

δείξουμε την τοπική ιστορία της Αττικής, 

και ακριβώς αυτό είναι το θέμα μου « Η 

Επανάσταση στην Αττική και η Απελευθέ-

ρωση της Αθήνας».

Γνωστό ότι η Επανάσταση του 1821 

αποτελεί ορόσημο για την αναγέννηση 

του ελληνισμού (…) Η επαναστατική δρά-

ση στην Αττική ξεκίνησε από τα αρβα-

νιτοχώρια της Αττικής, με τους τοπικούς 

οπλαρχηγούς τους και τους εκπροσώπους 

τους στη Φιλική Εταιρεία. Και δεν ξεκίνησε 

από τους κατοίκους της Αθήνας, που ζώ-

ντας μέσα στο άστυ και έχοντας καθημε-

ρινή επαφή με τους κατακτητές, ότι ήταν 

αδύνατον να αναλάβουν επαναστατικές 

πρωτοβουλίες.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εξέ-

γερσης στην Αττική είναι πως δεν υπήρ-

χαν ούτε αρματολίκια, όπως έχουμε σε 

άλλα σημεία της χώρας μας, δεν είχαν 

δημιουργηθεί, αλλά ούτε και υπήρχαν ορ-

γανωμένα ένοπλα σώματα με έμπειρους 

οπλαρχηγούς.

ή επαναστατική δράση  
και η απελευθέρωση της άττικής
Στο σημαντικό ρόλο της Αθήνας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 αναφέρθηκε ο Πέτρος 

Φιλίππου, Δήμαρχος Σαρωνικού επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι: «Η επαναστατική δράση 

στην Αττική ξεκίνησε από τα αρβανιτοχώρια της Αττικής, με τους τοπικούς οπλαρχηγούς τους 

και τους εκπροσώπους τους στη Φιλική Εταιρεία».

Όταν η Ελληνική σημαία 
 υψώθηκε στις Αχαρνές

Η επανάσταση στην Αττική, βεβαίως ο 

επαναστατικός ενθουσιασμός επικρατού-

σε στην Αττική, και η σημαία της επανάστα-

σης υψώνεται στις 24 Απριλίου στο Μενίδι, 

στις Αχαρνές (…) Την αρχηγία των επανα-

στατών αναλαμβάνει ο Δήμος Αντωνίου, 

Φιλικός, από τη Λιβαδειά, και ξημερώνο-

ντας η 25η Απριλίου του 1821 οι επαναστά-

τες εισέρχονται στην Αθήνα από την Πύλη 

της Μπουμπουνίστρας, που βρίσκεται 

περίπου εκεί που είναι οι Στήλες του Ολυ-

μπίου Διός. Ο οπλισμός των επαναστατών 

Πέτρος Φιλίππου  

 Δήμαρχος Σαρωνικού
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Δερβενάκια, η Αλαμάνα, η Χαλκιδική, το 

Χάνι της Γραβιάς, γίνονται φωτεινά μετέ-

ωρα. Όλα αυτά δημιουργούν σιγά-σιγά 

τη νέα Ελλάδα».

Η ηρωική  
Ελληνική ψυχή

«Σε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα είναι τρο-

μακτικά δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιους 

επώνυμους ή ανώνυμους ήρωες. Σήμερα 

είμαστε εμείς ελεύθεροι γιατί αυτοί οι 

άνθρωποι δεν υπολόγισαν τίποτα και τα 

έβαλαν με μια αυτοκρατορία. Και στο τέ-

λος τα κατάφεραν να ελευθερώσουν ένα 

μικρό κομμάτι γης, ένα μικρό κομμάτι 

Ελλάδας. Ξεχωριστές προσωπικότητες, 

ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο Γεώργιος 

Καραϊσκάκης ή Καραΐσκος, ο Γιάννης 

Μακρυγιάννης, ο Ιωάννης Τριανταφύλ-

λου, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αν-

δρέας Μιαούλης, ο Ανδρέας Βώκος, είναι 

ψευδώνυμο το Μιαούλης, ο Τομπάζης, η 

Μπουμπουλίνα, τι να σας πω για τη Μπου-

μπουλίνα, τι να σας πρωτοπώ; Εκτός από 

τους αγωνιστές που πολέμησαν τον κα-

τακτητή με άνισα πολεμικά μέσα, ενεργό 

ρόλο έπαιξε και ο απόδημος ελληνισμός 

και οι εθνικοί ευεργέτες. Πριν και μετά 

τον απελευθερωτικό αγώνα. Υπάρχουν 

ατέλειωτα ονόματα (…) που είναι αδύνα-

το να πούμε, και αδύνατο να τους αναφέ-

ρουμε, αλλά σε όλους αυτούς χρωστάμε 

σήμερα ότι είμαστε ελεύθεροι!».

«Την Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, την απο-

φράδα εκείνη μέρα για τον ελληνισμό, 

το κράτος έπεσε, η Ελλάδα (…), έπαψε 

να υπάρχει. Σαν ιδέα όμως όχι. Οι ιδέες 

στέκονται ψηλά, τόσο ψηλά που δεν τις 

φτάνουν και δεν τις γκρεμίζουν οι επιθέ-

σεις και τα χτυπήματα της βίας. Ο λαός 

μας, έπειτα από δράση και σταδιοδρομία 

περίπου τριάντα αιώνων, έπειτα από μια 

πορεία προς ηθική και πνευματική πρό-

οδο, έπειτα από τους θριάμβους του Μιλ-

τιάδη, του Θεμιστοκλή, του Λεωνίδα, του 

Μέγα Αλέξανδρου, των Αυτοκρατόρων 

του Βυζαντίου, έπειτα από την εξάπλωση 

του πολιτισμού στον τότε γνωστό κόσμο, 

γονάτισε κάτω από τις ορδές της βίας 

των βαρβάρων. {…} Ο γαλανός ουρανός 

της Ελλάδος σκεπάστηκε από τα μαύρα 

σύννεφα της σκλαβιάς και η Θεά Ελευ-

θερία, κυνηγημένη και χωρίς πατρίδα, 

έφυγε μακριά από τη χώρα μας. Αλλά ο 

ηρωικός λαός μας δεν έχασε το θάρρος 

του. Η αδούλωτη ψυχή παρέμεινε, και πα-

ρέμεινε ζωντανή. Πέρασαν πολλά χρόνια. 

Το όραμα της ελεύθερης πατρίδας έτρε-

φε πάντα την ψυχή του σκλάβου λαού 

μας, με θάρρος και ανυπέρβλητη ψυχική 

δύναμη. Είχαν αντοχή προς τον τύραννο. 

Έδειχναν ότι είναι υποτακτικοί, και ταυ-

τόχρονα αυτοί δημιουργούσαν σχολεία, 

δημιουργούσαν ομάδες, και διατηρού-

σαν την πίστη τους στην Ελλάδα.

Και έφτασε αυτή η πολυπόθητη 

μέρα. {…} Και τα ανδρειωμένα παλικάρια 

Οι μορφές που σφυρηλάτησαν 
τη σημερινή Ελλάδα
Στις σημαντικές μορφές του 1821 αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. στην εισήγησή 

του στο πλαίσιο του 12ου Forum της Ένωσης Δημάρχων Αττικής που διεξήχθη στο Πόρτο 

Χέλι. Οι ήρωες του 1821 ενέπνευσαν και εμπνέουν γενιές και γενιές για την αδιάκοπη 

προσπάθεια, με αυταπάρνηση στον όνομα υψηλών ιδανικών.

πυκνώνουν τις τάξεις των πολεμιστών, 

και τα κατορθώματα των παιδιών της 

Ελλάδος ξεπερνούν τους θριάμβους των 

Μαραθωνομάχων. Η ελληνική ανδρεία 

κατατροπώνει τις ορδές των τυράννων, 

στήνει τρόπαια, και φέρνει σιγά-σιγά 

λίγη χαρά στις ψυχές των σκλάβων. Τα 

Κώστας Αναστόπουλος  

Αντιπρόεδρος ΕΝ.Δ.Α.
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12ο Forum εν.δ.α.

Ο μεγάλος διχασμός 
& η νίκη της ενότητας!
«Οι Έλληνες τελικά συνέχισαν τον αγώνα για την ελευθερία. Άφησαν κατά μέρος τις 

έριδες και τις διαφωνίες, και κατάλαβαν επιτέλους ότι η επανάσταση ήταν το μείζον 

αίτημα. Και ευτυχώς το αντιλήφθηκαν εγκαίρως, διότι με το διχασμό πρώτα από όλα 

μειώθηκε η αξιοπιστία τους απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις», επισημαίνει ο Τάσος 

Χατζηβασιλείου, Βουλευτής Σερρών Ν.Δ., αριστούχος Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης 

και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

νταν γύρω από ισχυρές προσωπικότητες, 

με πάθη, που δεν επέτρεπαν και πολύ 

τη σύγκλιση. Εδώ βέβαια αναδεικνύεται 

και η σημασία της εκπαίδευσης και της 

ύπαρξης των θεσμών ως στοιχείο ενός 

σύγχρονου κράτους, που προφανώς δεν 

υπήρχε τότε, που αν υπήρχαν θα διευκό-

λυναν τη συνεννόηση και τη μείωση των 

εντάσεων.

Ο έντονος ανταγωνισμός 
για την κατάληψη της εξουσίας

Άλλη μια διάσταση είναι η πολιτική 

διάσταση. Ο ανταγωνισμός για την κα-

τάληψη της εξουσίας την επόμενη μέρα 

της απελευθέρωσης, προφανώς είναι ιδι-

αιτέρως αισθητός. Οι παρατάξεις που εκ-

προσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα 

στον ελλαδικό χώρο, αντικατοπτρίζουν 

και συγκεκριμένες διπλωματικές αντιλή-

ψεις, οδηγώντας, όπως όλοι γνωρίζουμε, 

στα τρία κόμματα, αγγλικό, γαλλικό, και 

ρωσικό.

Επιπλέον, μια άλλη χροιά της πολιτι-

κής διάστασης είναι και η διαφορετική 

αντίληψη κάθε ομάδας για το κυβερνάν. 

Οι Πελοποννήσιοι συνηθισμένοι σε μία 

σχετική αυτοδιοίκηση στα οθωμανικά 

χρόνια, είχαν εκπαιδευτεί σε ένα άλλο 

Τ
ο πλήγμα για τον Επαναστατικό 

αγώνα είναι ισχυρό, τόσο στο 

πεδίο των μαχών της απελευθέ-

ρωσης, όσο φυσικά και σε ψυχολογικό 

επίπεδο. Αξίζει να σκεφτούμε τις δια-

στάσεις του διχασμού, τις διαφορετικές 

διαστάσεις του διχασμού της εποχής 

εκείνης. Μια διάσταση είναι προφανώς η 

ιστορική (…) Η δεύτερη διάσταση είναι 

η γεωγραφική, συναισθηματική, και ταυ-

τοτική θα έλεγα. Επικρατεί λοιπόν την 

εποχή εκείνη ένας έντονος τοπικισμός, 

ο οποίος άλλωστε διακρίνει και την 

προνεωτερική κατάσταση. Η ταυτότητα 

συνδέεται περισσότερο με τη γεωγρα-

φική καταγωγή, και έτσι βλέπουμε τους 

Πελοποννήσιους, όπως είπαμε και πριν, 

που δεν θέλουν να βλέπουν τον Μοριά 

να ελέγχεται από μη Πελοποννήσιους, 

και κυρίως από νησιώτες.

Επικρατούσε λοιπόν η επιμονή στην 

τοπική ταυτότητα ως ένα στοιχείο το 

οποίο ξεπερνά την αντίληψη του έθνους. 

Και η φόρτιση της έννοιας της καταγωγής 

με έντονο συναισθηματισμό, δημιουργεί 

προφανώς ένα επιπλέον υπόβαθρο για 

διαφωνίες. (…) Και φυσικά όλες αυτές οι 

διαμάχες ήταν και έντονα προσωποποιη-

μένες, καθώς οι παρατάξεις δημιουργού-

Τάσος Χατζηβασιλείου  

 Βουλευτής Σερρών Ν.Δ., αριστού-

χος Διδάκτορας Πολιτικής Επι-

στήμης και Ιστορίας στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο



Ο Δήμαρχος της Αττικής  21

μοντέλο διαχείρισης εξουσίας από εκεί-

νο των νησιωτών, οι οποίοι είχαν μια δι-

αφορετική, πιο συγκεντρωτική θα έλεγα 

κανείς αντίληψη, που δεν άφηνε περιθώ-

ρια για την αυτονομία των οπλαρχηγών 

εδώ στο Μοριά. Τέλος, θα προσέθετα και 

την οικονομική διάσταση. Οι οπλαρχη-

γοί κατά παράδοση μοίραζαν τα λάφυ-

ρα, τα κέρδη, και προφανώς διένειμαν 

και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Και εκεί 

εντοπίζονται ανταγωνισμοί, το ποιος θα 

πάρει τι και πότε.

 Και μετά ήρθαν τα δάνεια (…) Κα-

λώς ή κακώς, μάλλον διαχρονικά ισχύει 

και το μότο ότι ο πόλεμος δεν κερδίζε-

ται μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και 

στο ταμείο μιας τράπεζας. Ο διχασμός 

λοιπόν στα χρόνια της επανάστασης 

ήταν αναμφίβολα δραματικός. Η κυβέρ-

νηση Κουντουριώτη επικράτησε, αλλά 

αδιαφόρησε για τις απελπισμένες κραυ-

γές των νησιωτών που είχαν υποστεί τα 

πάνδεινα από τις επιδρομές των Τούρ-

κων και των Αιγυπτίων. (…) Δυστυχώς οι 

πρόγονοί μας θεώρησαν ότι είχαν καλή 

δουλειά τη διετία 1821-1822, και επομέ-

νως είχαν λανθασμένα την αίσθηση ότι 

μπορούσαν ταυτόχρονα να σπαράσσο-

νται και μεταξύ τους. Έδιναν μάχη για το 

ποιος θα επικρατήσει, όταν ακόμα δεν 

είχε κριθεί καλά-καλά η ίδια η έκβαση 

της επανάστασης.

 Ένα πράγμα έχει σημασία. Ότι οι Έλ-

ληνες τελικά συνέχισαν τον αγώνα για 

την ελευθερία. Άφησαν κατά μέρος τις 

έριδες και τις διαφωνίες, και κατάλαβαν 

επιτέλους ότι η επανάσταση ήταν το μεί-

ζον αίτημα. Και ευτυχώς το αντιλήφθη-

καν εγκαίρως, διότι με το διχασμό πρώ-

τα από όλα μειώθηκε η αξιοπιστία τους 

απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις. Όσο οι 

Έλληνες πολεμούσαν μεταξύ τους, οι Ευ-

ρωπαίοι δικαίως ως ένα βαθμό, πίστευαν 

ότι δύσκολα η Ελλάδα θα μπορούσε να 

γίνει κάποια στιγμή ένας πόλος σταθε-

ρότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο 

τέλος όμως πείστηκαν και εκείνοι ότι οι 

Έλληνες ήταν αφοσιωμένοι στο στόχο 

της λευτεριάς.

Ας επανέρθουμε λοιπόν στο πρω-

ταρχικό ερώτημα που έθεσα, πότε δι-

χάζονται οι άνθρωποι. Θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι η απάντηση στον διχασμό 

περνά από τη γνώση και φυσικά από 

την παιδεία, από την εκπαίδευση, διότι 

η εκπαίδευση φέρνει γνώση, μειώνει το 

φόβο για το άγνωστο, και δημιουργεί 

συνθήκες για συνεργασία, για ενότητα. 

Δημιουργεί λοιπόν προϋποθέσεις για 

την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ενιαί-

ου, δημοκρατικού κράτους. Η εμφύλια 

διαμάχη του ’23-’24 άφησε πολύ βαθιές 

πληγές πίσω της, και δυστυχώς δεν ήταν 

η τελευταία. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ 

καλά ότι στη σύγχρονη ιστορία πολλές 

φορές οι Έλληνες πολεμούσαν έναν ξένο 

εχθρό, και πολεμούσαν και μεταξύ τους. 

Ο εθνικός διχασμός στις αρχές του 20ου 

αιώνα, αλλά και ο εμφύλιος μετά την κα-

τοχή, είναι δύο τραγικά παραδείγματα.

Σε κάθε περίπτωση η επανάσταση 

προφανώς και ήταν επιτυχής. Και ας 

είμαστε ειλικρινείς. Τα διακόσια αυτά 

χρόνια του σύγχρονου εθνικού μας 

βίου, πετύχαμε πράγματι πολλά. Παρά 

τις δυσκολίες και τις όποιες παθογένει-

ες, το ελληνικό κράτος έχει καταφέρει 

σήμερα να είναι σύγχρονο και ισχυρό. 

Έχουμε καταφέρει όλοι μαζί να ζούμε 

σε μια ανεπτυγμένη χώρα, με ισχυρούς 

δημοκρατικούς θεσμούς, πράγμα πολύ 

θεμελιώδες, όπως ενδεχομένως τους 

είχαν οραματιστεί οι επαναστατημένοι 

Έλληνες της περιόδου εκείνης. Και για 

αυτό πρέπει να είμαστε διπλά υπερήφα-

νοι. Και το δίδαγμα είναι προφανώς ένα. 

Ότι η εθνική ενότητα και η ομοψυχία, η 

ομόνοια, αποτελούν προϋπόθεση για το 

στόχο της φυλής μας. Και για να σας με-

ταφέρω στο σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο, 

θα έλεγα ότι η ελάχιστη συναίνεση των 

πολιτικών δυνάμεων τουλάχιστον στα 

μείζονα εθνικά ζητήματα, εξυπηρετεί σί-

γουρα τις υποθέσεις της πατρίδας.

Η συνεισφορά στον Αγώνα του 
Σερραίου Εμμανουήλ Παπά

Και θα μου επιτρέψετε μια αναφο-

ρά σε ένα άλλο θέμα από το διχασμό. 

Έχει σχέση με την επανάσταση. Εμείς οι 

Σερραίοι ξέρετε έχουμε ένα παράπονο. 

Έχουμε ένα παράπονο διότι το ευρύ κοι-

νό δεν γνωρίζει πολλά για τον αρχιστρά-

τηγο και προστάτη της Μακεδονίας το 

1821, τον συμπατριώτη μου, τον Εμμα-

νουήλ Παπά.

Ήταν μία από τις αγνότερες και ηρω-

ικότερες μορφές του αγώνα, ο οποίος 

γεννήθηκε στο χωριό Δοβίστα Σερρών, 

σήμερα φέρει το όνομα του, είναι Εμμα-

νουήλ Παπάς, και έχουμε και Δήμο Εμ-

μανουήλ Παπά, και είμαστε περήφανοι 

για αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος 

ήταν πολύ εύπορος, τραπεζίτης, μεγα-

λέμπορος, με πολύ μεγάλη περιουσία. 

Αυτός λοιπόν ο αγωνιστής μυήθηκε στη 

Φιλική Εταιρεία το 1819, από τον Παπα-

δάτο, και μόλις μυήθηκε έδωσε και χίλια 

γρόσια για να στηρίξει τις προσπάθειες. 

Όταν έμαθε για το κίνημα του Υψηλάντη 

στη Μολδοβλαχία, αμέσως ναύλωσε το 

πλοίο του Θρακιώτη του καπετάνιου, 

του Βισβίζη, το γέμισε με εφόδια και έφυ-

γε στο Άγιο Όρος, στις 23 Μαρτίου του 

1821, με στόχο να ξεσηκώσει τους Μα-

κεδόνες, έχοντας ένα στρατό από 3.000 

άντρες. (…) Την 1η Ιουνίου καταλαμβά-

νει την Ιερισσό, αλλά λίγο αργότερα οι 

Οθωμανοί με τον Αβδούλ Πασά της Θεσ-

σαλονίκης, καταστέλλουν την εξέγερση, 

και η υπόθεση αυτή λήγει άδοξα τον 

Οκτώβρη του ’21.

Ο Παπάς για να μη συλληφθεί, φεύ-

γει με το πλοίο του Βισβίζη στην Ύδρα, 

και στο ταξίδι εκείνο δυστυχώς, έξω από 

το Κάβο Ντόρο, παθαίνει καρδιακή προ-

σβολή σε ηλικία 49 ετών και πεθαίνει. 

(…) Το κίνημα του Εμμανουήλ Παπά στη 

Μακεδονία ήταν πολύ σημαντικό για 

να εδραιωθεί ο αγώνας εδώ, στη Νότια 

Ελλάδα, διότι μεγάλος όγκος των οθω-

μανικών δυνάμεων που ετοιμαζόταν να 

κινηθεί προς το νότο, έμεινε για μεγάλο 

διάστημα στη Μακεδονία για να αντιμε-

τωπίσει τον Εμμανουήλ Παπά. Και έτσι 

τα πράγματα στη Νότια Ελλάδα πήγαν 

πολύ καλύτερα για όλους μας.
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12ο Forum εν.δ.α.

ή Ελληνική Επανάσταση 
και το Διεθνές περιβάλλον
Στις 3 Φεβρουαρίου του 1830, έχουμε την ιδρυτική πράξη της ανεξάρτητης πλέον Ελλά-

δας, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, τόνισε χαρακτηριστικά στο Φόρουμ ο Κωνσταντί-

νος Χολέβας, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ειδικής Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστι-

κής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάνοντας λόγο για το διεθνές κλίμα έναντι 

του υπό σύσταση νέου Ελληνικού Κράτους με την Επανάσταση.

διεγράφησν από το 1821 διά του αίματος 

του χυθέντος εις τας σφαγάς των Κυδω-

νιών…» το Αϊβαλί, «…της Κύπρου, της 

Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσο-

λογγίου, και εις τας πολυάριθμους ναυμα-

χίας τε και πεζομαχίας εν αις εδοξάσθη το 

γενναίον τούτο έθνος.»

Ο Καποδίστριας διεκδικεί ουσιαστικά 

ότι όπου χύθηκε αίμα, όπου έγιναν σφα-

γές μαζικές, και αυτές οι σφαγές έπαιξαν 

ρόλο στη διεθνή κοινή γνώμη, το Μεσο-

λόγγι προκάλεσε, η Έξοδος του Μεσο-

λογγίου, προκάλεσε διαδήλωση στο Πα-

ρίσι, φοιτητών, και συζήτηση μέσα στη 

Βουλή τη Βρετανική, και άλλες, οι σφα-

γές της Χίου, Πίνακας του Ντελακρουά, 

γνωρίζουμε, Κύπρος, μην την ξεχνούμε, 

κομμάτι του ελληνισμού, 9 Ιουλίου 1821 

σφαγιάζεται ο κλήρος και οι πρόκριτοι 

της Κύπρου, για την υποψία ότι ήσαν 

μέλη της Φιλικής Εταιρίας, προληπτικά. 

Έτσι λοιπόν ο Καποδίστριας ορίζει τις δι-

εκδικήσεις.

(…) Να θυμίσω και κάποιους στίχους 

του Διονυσίου Σολωμού από τον Ύμνον 

εις την Ελευθερίαν. Κακώς δεν υπάρχει 

σήμερα ολόκληρος ο ύμνος στα σχολικά 

βιβλία. Έπρεπε να υπάρχει όλος ο ύμνος, 

όχι μόνο οι δύο πρώτες στροφές ή οι 

τέσσερις. Εκεί λοιπόν λέει… ο Σολωμός 

στο οποίο αναφέρεται πλέον ότι η 

Ελλάς θα δημιουργήσει κράτος ανεξάρ-

τητο (…) το Σύνταγμα της Τροιζήνας ένα 

από τα πιο δημοκρατικά και φιλελεύθε-

ρα της εποχής εκείνης σε όλη την Ευ-

ρώπη. Όμως εδώ υπό την επιρροή των 

ιδεών της Ιεράς Συμμαχίας, στο Πρωτό-

κολλο που ιδρύεται ανεξάρτητη η Ελλάς, 

υπάρχει και ο ορισμός ότι η κυβέρνηση 

θα είναι μοναρχική και κληρονομική. 

Επιβάλλεται δηλαδή ένα πολίτευμα και 

απλώς ορίζεται ότι ο πρώτος μονάρχης 

δεν πρέπει να προέρχεται από τις τρεις 

δυνάμεις που υπέγραψαν το Πρωτόκολ-

λο αυτό της ανεξαρτησίας.

Ο Καποδίστριας λοιπόν (…) γράφο-

ντας τον Οκτώβριο του 1827 στον Ου-

ίλιαμ Όρτον, Υφυπουργό Πολέμου και 

Αποικιών της Μεγάλης Βρετανίας, λέει τα 

εξής. Για να δείτε το τι σύνορα, πώς βά-

σιζε η Ελλάδα τότε δια του Καποδίστρια 

τη διεκδίκησή της. «Το ελληνικό έθνος 

σύγκειται εκ των ανθρώπων οίτινες από 

αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως δεν 

έπαυσαν ομολογούντες την ορθόδοξον 

πίστην, και την γλώσσαν των πατέρων 

αυτών λαλούντες, και διέμειναν υπό την 

πνευματικήν ή κοσμικήν δικαιοδοσίαν 

της εκκλησίας των, όπου ποτέ της Τουρκί-

ας και αν κατοικώσι. Τα όρια της Ελλάδος 

Κωνσταντίνος Χολέβας  

 Επιστημονικός Συνεργάτης της 

Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής  

Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλη-

σίας της Ελλάδος
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είναι πολύ επικριτικός με τους Ευρω-

παίους, διότι οι Ευρωπαίοι έπαιξαν τον 

ρόλο, τότε αυτές ήταν οι μεγάλες δυνά-

μεις. Λέει όμως και το εξής: «Γκαρδιακά 

χαροποιήθη και του Βάσιγκτον η γη».

Θετικό το κλίμα  
από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Σολωμός γνωρίζει τον Μάιο του 

1823 ότι υπήρχε πολύ καλό κλίμα στην 

Αμερική, όμως πολιτικά τι συνέβαινε; Το 

1822 είχε προηγηθεί το Δόγμα Μονρόε, 

ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος για να 

αποφύγει την παρέμβαση κυρίως Ισπα-

νών, Πορτογάλων, και άλλων στην Αμε-

ρικανική Ήπειρο, είχαν παρέμβαση στη 

Νότιο και Κεντρική Αμερική, ο Μονρόε 

ήθελε λένε, ήθελε αρχικά στο Δόγμα του, 

στη Διακήρυξή του, να μιλήσει και υπέρ 

της ελληνικής επαναστάσεως. Σημασία 

έχει πάντως ότι ο Τζέφερσον επικοινω-

νούσε με τον Κοραή. Γενικά ο Σολωμός 

εδώ καταγράφει, παρά την επίκριση που 

κάνει στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, κατα-

γράφει ένα κλίμα που το θεωρεί καλό, 

και όντως ήταν στο χώρο των Ηνωμένων 

Πολιτειών.

Όμως το περιβάλλον το οποίο μας 

επηρεάζει είναι το ευρωπαϊκό. Έχουμε 

την Ιερά Συμμαχία το 1815. Ο όρος είναι 

του Τσάρου. Ο Τσάρος Αλέξανδρος είχε 

έναν περίεργο μυστικισμό, του άρεσε 

έτσι να τα βάζει όλα ιερά. Ιερά Συμμα-

χία, η οποία ξεκινά με την Ρωσία, την 

Αυστρία… όταν λέμε Αυστρία δεν είναι 

η σημερινή, είναι μια τεράστια Αυτοκρα-

τορία των Αψβούργων, αργότερα ονο-

μάστηκε και Αυστροουγγαρία. Μια πολύ 

μεγάλη, πολυεθνική αυτοκρατορία, και 

η οποία φοβάται τα εθνικά κινήματα για-

τί αν διαλυθεί η Οθωμανική, θα διαλυθεί 

και η Αυστριακή. Πάρα πολλές εθνότη-

τες υπό την Αυτοκρατορία την Αυστρια-

κή. Και η Πρωσία. Η Αγγλία είναι παρα-

τηρήτρια στην Ιερά Συμμαχία, δεν είναι 

μέλος, όπως καμιά φορά έτσι νομίζετε.

Η Ιερά Συμμαχία δεν θέλει τα κινή-

ματα, κυρίως δεν θέλει τα κινήματα τα 

οποία έχουν κοινωνικό ή πολιτικό ή φι-

λελεύθερο πνεύμα, φοβάται τις εξεγέρ-

σεις, και ήδη έχει προηγηθεί η Γαλλική 

Επανάσταση, αλλά και ο Ναπολέοντας. 

Έχει ενοχλήσει ο Ναπολέοντας. Ήταν για 

αυτούς ένας επαναστάτης, και ουσιαστι-

κά δημιουργήθηκε κυρίως για να απομο-

νώνει τέτοια κινήματα τύπου Γαλλίας.

Και για αυτό βλέπουμε το πνεύμα 

της Ιεράς Συμμαχίας τελικά επιβάλλει 

και μοναρχικό πολίτευμα στην Ελλάδα, 

παρά τη διάθεση των Ελλήνων να έχουν 

κάτι πολύ πιο δημοκρατικό.

«Ο Μέτερνιχ και 
 οι Καποδίστριες»

Ειδικά για την Αυστρία, την Αυστρία 

της εποχής εκείνης, των Αψβούργων, εί-

ναι ενδιαφέρον, για όσους ασχολούνται, 

θέλουν να δουν το κλίμα, το διεθνές πε-

ριβάλλον της επαναστάσεως, (…) διότι 

Χένρι Κίσινγκερ ως πολιτικού επιστήμο-

νος και ιστορικού, είναι η σύγκρουση του 

Μέτερνιχ, του αυστριακού Καγκελαρίου, 

με τον Καποδίστρια. Με τον Καποδίστρια 

και ως συνυπουργό Εξωτερικών της Ρω-

σίας, πάντα ήταν και ο Νέσελροντ Υπουρ-

γός, ήταν συνυπουργός ο Καποδίστριας, 

αλλά και στη συνέχεια του Καποδίστρια 

που ζει από το ’22 ως το ’27 στην Ελβε-

τία, και μετά τον Καποδίστρια που έρχεται 

στην Ελλάδα ως Κυβερνήτης. (…) Ο Μέ-

τερνιχ, ο αυστριακός Καγκελάριος, έλεγε 

δύο είδη ανθρώπων υπάρχουν στην πο-

λιτική, οι Μέτερνιχ και οι Καποδίστριες. 

Προσέξτε, ο αντίπαλός του, ο Μέτερνιχ. 

Και έλεγε δεν μπορώ να τα βάλω με τον 

Καποδίστρια, γιατί είναι πολύ έντιμος. 

Δεν μπορώ να του βρω κάτι. Και επίσης 

ο Μέτερνιχ παρεδέχετο, από τα κείμενά 

του, ότι ο Καποδίστριας χρησιμοποιεί τη 

Ρωσία υπέρ των ελληνικών συμφερό-

πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο 

δεν είναι συμπαθές στην Ελλάδα, αλλά 

η διατριβή του, αναφέρομαι στον Χένρι 

Κίσινγκερ, ο γνωστός από το ’74 Υπουρ-

γός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολι-

τειών, δεν ήταν καλός ο ρόλος του στο 

Κυπριακό, ο νεαρός όμως τότε πολιτικός 

επιστήμων του 1957, που καταθέτει επι-

στημονική διατριβή σε ένα αμερικανικό 

πανεπιστήμιο, εξεδόθη το ’57 στη Νέα 

Υόρκη, με τίτλο «A World restored», ένας 

κόσμος που αποκατεστάθη, να το πούμε 

έτσι, υπάρχει στα ελληνικά η μετάφραση 

«Ένας Αποκατεστημένος Κόσμος». Εκεί 

λοιπόν η διατριβή η επιστημονική του 

«Εάν είχαμε πάνω από δύο χρόνια την ομόνοια των 

δύο πρώτων ετών, αυτό λέει στα παιδιά της Αθήνας το 

1838, ο Κολοκοτρώνης, θα παίρναμε και τη Μακεδο-

νία, θα φτάναμε και στην Κωνσταντινούπολη».

ντων. Δεν χρησιμοποιεί την Ελλάδα για 

τα ρωσικά συμφέροντα. Είναι σημαντικό 

αυτό. Ο αντίπαλός του, ο εχθρός του Κα-

ποδίστρια, ο Μέτερνιχ, τα λέει αυτά.

Ξεκινούμε λοιπόν και βλέπουμε ότι 

τα όσα επακολούθησαν με διάφορα 

πρωτόκολλα, αναγνωρίσεις ή μη ανα-

γνωρίσεις, ξεκινούν από το αίμα και τις 

νίκες των Ελλήνων. Ή για να το πω με 

τα λόγια του Κολοκοτρώνη, εάν είχαμε 

πάνω από δύο χρόνια την ομόνοια των 

δύο πρώτων ετών, αυτό λέει στα παιδιά 

της Αθήνας το 1838, θα παίρναμε και τη 

Μακεδονία, θα φτάναμε λέει και στην 

Κωνσταντινούπολη.
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«Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διοίκη-

σε περίπου 600 χρόνια το σύνολο της πε-

ριοχής, βασιζόμενη σε μια θεωρία της και 

πράξη της, η κεντρική κυβέρνηση κρατά 

τα μεγάλα, και για την περιφέρεια δίνονται 

δυνατότητες σε τοπικούς παράγοντες (…) 

τρεις είναι οι μεγάλες τέτοιες ομάδες. Η μία 

είναι ο κλήρος, οι εκκλησίες (…) Ένα άλλο 

τέτοιο Σώμα ήταν οι αρματολοί (…) και η 

άλλη ομάδα ήταν οι κατά τόπους δημογέρο-

ντες, προύχοντες, οι οποίοι και είχαν ένα… 

ανάλογα με τον τόπο, μεγάλο αριθμό δυνα-

τοτήτων δράσεως και ευθυνών (…) Η Το-

πική Αυτοδιοίκηση, η οποία ήταν κανόνας 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν ήταν 

νόμος της, δεν ήταν θεσμός της. Επομένως 

δεν υπήρχαν κανόνες ακριβώς, και εξ αυτού 

έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία τοπικής 

μορφής της αυτοδιοίκησης. Άλλες περιοχές 

είχαν τελείως στοιχειώδη, και άλλες ανέ-

πτυξαν πολύ ενδιαφέρουσα αυτοδιοίκηση 

στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Κάποιες 

περιοχές μάλιστα δεν είχαν μόνο τοπική 

αυτοδιοίκηση, αλλά είχαν και αυτοδιοίκηση 

σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, δηλαδή ομάδα 

χωριών να βρίσκονται, να συνεδριάζουν, να 

δημιουργούν αντιπροσωπευτικό σώμα και 

έτσι να υπάρχει μεν σε κάθε χωριό τοπική 

αυτοδιοίκηση, αλλά και σε περιφέρεια, και 

υπήρχε και σε τριτοβάθμιο επίπεδο, όπως 

ας πούμε ήταν στα χωριά του Ζαγορίου, ή 

στην Πελοπόννησο, που ήταν πραγματικά 

υψηλοτάτου επιπέδου αναλογικά με όλες 

τις άλλες μορφές της Αυτοδιοίκησης.

Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα 

12o Forum ΕΝ.Δ.Α.

Οι σχέσεις Κράτους  
Πολίτη στην Επανάσταση του 1821
Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε χάρη στη μεγάλη δύναμη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, επεσήμανε στην ομιλία της στο 12 Forum ΕΝ.Δ.Α., η καθηγήτρια 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Ευθυμίου.

προνομιούχα στρώματα της αυτοκρατο-

ρίας διεκδικούσαν στον αιώνα, τον 18ο αι-

ώνα, που είναι και ο αιώνας της επανάστα-

σης, όλο και περισσότερο κομμάτι από την 

εξουσία στην κεντρική οθωμανική πλευρά, 

και όχι μόνο άτομα όπως οι αρματολοί ή οι 

κληρικοί ή οι προύχοντες, θα μετάσχουν σε 

εξεγέρσεις, αλλά και ολόκληροι πασάδες 

του Οθωμανού Σουλτάνου θα συγκρου-

στούν μαζί του για να γίνουν εκείνοι τοπικοί 

διοικητές και να μειώσουν τη δύναμη του 

Σουλτάνου. Αυτή είναι και η περίπτωση του 

Αλή Πασά στα Γιάννενα, που έπαιξε ρόλο 

και στην ελληνική επανάσταση.

Η Φιλική Εταιρεία, ακριβώς επειδή γνώ-

ριζε το ειδικό βάρος των δημογερόντων, 

των προυχόντων, (…) δεν ασχολήθηκε με 

τους απλούς ανθρώπους, δεν είχε και την 

πολυτέλεια του χρόνου, διότι πίστευε ότι 

εάν ο κεντρικός παράγοντας μπει στην 

επανάσταση, τότε θα μπουν και οι απλοί 

άνθρωποι, και έγινε ακριβώς έτσι. Δεν χρει-

άστηκε να μυήσει πολλούς. (…) Ο κλήρος 

επίσης είχε υψηλά ποσοστά συμμετοχής 

στη Φιλική Εταιρεία, ακριβώς γιατί η Φιλική 

Εταιρεία στόχευε σε τέτοια στρώματα, κύ-

ρους και σεβασμού, ούτως ώστε αν ο ιερέας 

σου μπει στον αγώνα, θα μπεις και εσύ. Είχε 

δίκιο…»

Οι Εθνοσυνελεύσεις  
και το πρώιμο «Ελληνικό Κράτος»

«Έτσι το έθνος πορεύεται προς την 

Πρώτη Εθνοσυνέλευση, την Εθνοσυνέλευ-

ση της Επιδαύρου, η οποία και θα γίνει στο 

τέλος του 1821. Δεκέμβριο του 1821, Ιανου-

άριο του 1822. Για να σταλούν αντιπρόσω-

ποι σε αυτή την Εθνοσυνέλευση ακολου-

θείται το πνεύμα της τοπικής δημοκρατίας, 

που περισσότερο ή λιγότερο υπήρχε πριν 

σε τοπικό επίπεδο στην περίοδο της τουρ-

κοκρατίας, διότι για να εκλεγούν στην περί-

οδο της τουρκοκρατίας οι εκπρόσωποι της 

τοπικής περιοχής, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

κατά κανόνα ακολουθούνταν δημοκρατι-

κός τρόπος. Δηλαδή συγκεντρώνονταν οι 

άντρες έξω από την εκκλησία και δια βοής 

Μαρία Ευθυμίου – Καθηγήτρια 

Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
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εξέλεγαν τον εκπρόσωπό τους, τους εκπρο-

σώπους τους. Είναι πιο περίπλοκο από αυτό 

που λέω, διότι κάθε περιοχή είχε δικό της 

σχήμα, αλλά κατά κανόνα… άντρες μαζεύ-

ονταν, οι ενήλικες άντρες, χωρίς διάσταση 

άλλη, μόνο ηλικία και τοπική καταγωγή, 

και ψήφιζαν τους εκπροσώπους τους. Έτσι 

γινόταν και στην Πελοπόννησο, έτσι και 

στη Στερεά Ελλάδα, έτσι και στα νησιά, στα 

νησιά όμως ας πούμε υπήρχε μεγάλη από-

κλιση, γιατί στην Ύδρα δεν συμμετείχε ο 

κόσμος, ήταν μόνο οι καραβοκύρηδες στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και συμβουλευτικά 

οι καπεταναίοι, οι ναύτες, και ο υπόλοιπος 

ανδρικός πληθυσμός δεν είχε συμμετοχή. 

Όμως στα περισσότερα μέρη συνεδρίαζαν 

όλοι οι άνδρες και σε αυτόν τον τομέα. Το 

λέω αυτό διότι στην Εθνοσυνέλευση της 

Επιδαύρου έπρεπε να σταλούν εκπρόσω-

ποι, του έθνους πλέον, έχει σημασία. Να 

πούμε στο σημείο αυτό ότι οι Εθνοσυνε-

λεύσεις είναι κάτι καταπληκτικό. Δεν είχαν 

ποτέ οι Έλληνες μέχρι τότε βρεθεί σε Εθνο-

συνέλευση. Σε περιφερειακή συνάντηση 

παραγόντων, ναι, αλλά σε Εθνοσυνέλευση 

δεν είχε ποτέ υπάρξει. Για πρώτη φορά συ-

γκεντρώνονται στην Επίδαυρο, από όλες 

τις πλευρές του επαναστατημένου χώρου, 

και όχι μόνο της Ρούμελης, της Στερεάς, και 

των νησιών που είχαν κρατηθεί, αλλά εμμέ-

σως, μέσω αντιπροσώπων, και από άλλες 

περιοχές, Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρος, 

είναι άτομα μέσα στις Εθνοσυνελεύσεις, 

και εκλέγονται με τον τρόπο που είχαν συ-

νηθίσει στην τουρκοκρατία, δηλαδή να 

μαζεύονται και δια βοής να εκλέγουν έναν 

εκπρόσωπο.

(…) Το έθνος όλο μαζί παίρνει πλέον 

αποφάσεις, αλλά ταυτοχρόνως τα βαρίδια 

της τοπικής αυτοτοποθέτησης και τέλος πά-

ντων της αίσθησης της τοπικής ταυτότητας, 

που πάντα συνυπάρχει, δηλαδή τα λόγια… 

όταν διαβάζει κανείς τα λόγια των ανθρώ-

πων της εποχής, καταλαβαίνει ότι αισθάνο-

νται ότι είναι κάτι ενιαίο, αλλά υπερέχει το 

τοπικό μου, δεν θα μου πειράξεις αυτό το 

οποίο εγώ γνωρίζω τόσο καιρό και μη μου 

το ανατρέψεις. (…) Και η πιο πολιτική Συ-

νέλευση από όλες θα είναι η Τρίτη Εθνοσυ-

νέλευση, η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνος, 

η οποία ήταν διετής, διότι περιηγούνταν 

διάφορα σημεία, μια και οι Έλληνες δεν 

αποφάσιζαν πού θα εγκατασταθούν για να 

συζητήσουν τα θέματά τους.

Στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση, που είναι η 

πιο πολιτική από όλες τις Εθνοσυνελεύσεις, 

θα φανεί και ένα άλλο μεγάλο αποτέλεσμα 

του Εμφυλίου, ότι αρκετοί στρατιωτικοί 

έχουν ενισχύσει τη δύναμή τους παρ’ όλα 

αυτά, όχι μόνο τα νησιά, και μάλιστα ο 

ηγέτης των στρατιωτικών, ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης, από το 1826 και μετά δεν 

είναι πια στρατιωτικός, είναι μόνο πο-

λιτικός. (…) Αρχίζει λοιπόν μια τρομερή 

ιστορία, όπου χιλιάδες ανθρώπων απευ-

θύνονται στην κυβέρνηση και ζητούν να 

αμειφθούν για τα όσα προσέφεραν στον 

αγώνα. Σε κάτι ανασφαλές που κανείς δεν 

μπορούσε να ελέγξει αν ίσχυε.

Αυτό θα φέρει εντάσεις και σε τοπικό 

επίπεδο και σε συνολικό επίπεδο, και όταν 

θα έρθει ο Καποδίστριας θα το βρει μπρο-

στά του το ’28, διότι η Εθνοσυνέλευση της 

Τροιζήνας επικύρωσε επισήμως αυτή την 

τέλος πάντων διαβεβαίωση εθνικά πλέον, 

με αποτέλεσμα μόλις έρχεται ο Καποδί-

στριας να πέσουν πάνω του. Από το δεύ-

τερο έτος της διοικήσεώς του θα αρχίσει 

να βλέπει τι σκληρή είναι η ιστορία που 

έχει αναλάβει, διότι οι τοπικές κυβερνή-

σεις, πάντα σε τοπικό επίπεδο, οι διάφοροι 

τοπικοί παράγοντες, και επανερχόμαστε, 

που συνήθως ταυτίζονται με αυτούς της 

τουρκοκρατίας, και πάντα είχαν κύρος, 

παρουσιάζονται ως αντιπρόσωποι των 

συμφερόντων της περιοχής τους, και δια-

μαρτύρονται γιατί δεν έχουν αμειφθεί για 

όσα προσέφερε η περιοχή τους.

«Η Φιλική Εταιρεία, ακριβώς επειδή γνώριζε το ειδικό 

βάρος των δημογερόντων, των προυχόντων, (…) δεν 

ασχολήθηκε με τους απλούς ανθρώπους, δεν είχε και 

την πολυτέλεια του χρόνου»
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Σ
ε προηγούμενο κείμενό μου που 

μοιράστηκε στο 12ο forum Σπέτσες - 

Πόρτο Χέλι 3, 4, 5 Σεπτεμβρίου 2021, 

μαζί με τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις 

των επιστημόνων και τις εμπειρίες των συ-

ναδέλφων από τις πρόσφατες πυρκαγιές, 

έγινε μία καλή προσέγγιση στο θέμα.

Εκείνο που θέλω να θέσω ως προβλη-

ματισμό συνοπτικά, είναι η προσέγγιση 

στο θέμα: «Πρόληψη-Καταστολή-Απο-

κατάσταση» και ο τρόπος που η Κεντρική 

Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση πρέπει να αντι-

μετωπίσουν το ζήτημα «Πολιτική Προστα-

σία» σε όλα τα επίπεδα. Σε ένα σύγχρονο 

κράτος, το πρόβλημα των πυρκαγιών θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία, μέσα από 

ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο 

διαχείρισης των πυρκαγιών, και όχι με με-

μονωμένες και ασύνδετες υπηρεσίες και 

δράσεις πρόληψης ή καταστολής.

Νομίζω ότι η προσέγγιση, μεταξύ άλ-

λων παραμέτρων, πρέπει να περιλαμβάνει 

κυρίως τα εξής: 

1. Αποφυγή λύσης λάθος προβλήματος

2. Συστημική προσέγγιση

3. Διαλειτουργικότητα

1. Αποφυγή λύσης λάθος 
προβλήματος

Ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνουμε 

ή ορίζουμε ένα πρόβλημα, οι ενέργειες 

που κάνουμε και τα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούμε για να δικαιολογήσουμε 

τις ενέργειες αυτές, είναι άρρηκτα συνδε-

δεμένα μεταξύ τους. Τα προβλήματα συ-

νήθως δεν είναι διαμορφωμένα ή πολύ 

περισσότερο ορισμένα.

ΘΕμΑ // Το προβλημΑ ΤωΝ πυρκΑγιωΝ

Εμείς πρέπει να τα ορίσουμε. Άτομα, 

οργανισμοί αλλά και κοινωνίες παγιδεύ-

ονται στην επίλυση λάθος προβλημάτων.

Τα προβλήματα πρέπει να διατυπώνο-

νται σωστά προτού επιλυθούν. Με βάση τη 

διεθνή ορολογία υπάρχουν 3 τύποι λαθών:

 Το Τύπου Ι Σφάλμα (Ε1) είναι το σφάλμα 

όπου απορρίπτουμε κάτι που είναι αληθές.

 Το Τύπου ΙΙ Σφάλμα (Ε2) είναι το σφάλμα 

όπου δεν απορρίπτουμε κάτι που είναι 

ψευδές.

 Το Τύπου ΙΙΙ Σφάλμα (Ε3) είναι το σφάλμα 

όπου επιλύουμε το λάθος πρόβλημα με 

ακρίβεια.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως 

πρέπει πρώτα να επιχειρούμε να δια-

σφαλίσουμε ότι εργαζόμαστε στο σωστό 

πρόβλημα και μετά να επιχειρούμε να 

δώσουμε λύσεις.

Το Ε3 παύει να υπάρχει μόνο αφότου 

έχουμε εφαρμόσει τη σωστή λύση στο 

σωστό ορισμόενός σημαντικού προβλή-

ματος.

Οι πολιτικοί συχνά χρησιμοποιούν 

την κατηγορία του Ε3, ορίζοντας τα προ-

βλήματα με τέτοιοτρόπο ώστε όλη η ευ-

θύνη να πέφτει σε ένα μέρος μόνο ενός 

σύνθετουσυστήματος.

Ο μεγάλος κίνδυνος  είναι να επιλύ-
σουμε σωστά  το λάθος πρόβλημα!

Λέγεται ότι όταν ο AlbertEinstein 

ρωτήθηκε τι τον βοήθησε περισσότερο 

να διατυπώσει τη θεωρία της σχετικότη-

Νίκος Ταμπακίδης, πρώην Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων,  

πρώην Γ. Γραμματέας Περιφέρ. Ιονίων Νήσων.

Ανάγκη για ολιστική και δομημένη 
λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας
«Σε ένα σύγχρονο κράτος, το πρόβλημα των πυρκαγιών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία, μέσα 
από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης των πυρκαγιών, και όχι με μεμονωμένες 
και ασύνδετες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης ή καταστολής». Αυτά επισημαίνει ο Νίκος 
Ταμπακίδης, πρώην Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, πρώην Γ. Γραμματέας Περιφέρ. Ιονίων Νήσων.
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τας απάντησε: «Η ανακάλυψη του τρό-

που να διατυπώσω το πρόβλημα».

O Στρατηγός  H. Norman Schwartzkopf  

είχε δηλώσει: «Αφότου ζύγισα πολλά σχέ-

δια (για τη διεξαγωγή του πολέμου του 

Κόλπου το 1992), για περισσότερες από 4 

ώρες, συνειδητοποίησα πως έθετα την 

ερώτηση με λάθος τρόπο»

Για να ορίσουμε σωστά ένα πρόβλη-

μα, στην περίπτωσή μαςη διαχείριση των 

πυρκαγιών, πρέπει:

 Να συμπεριλάβουμε όλα τα ενδι-

αφερόμενα μέρη στην ανάλυση 

του προβλήματος.

 Να δημιουργήσουμε ένα ευρύ 

φάσμα επιλογών από το οποίο θα 

επιλέξουμε.

 Να θέσουμε με ευρύτητα τα όρια 

του προβλήματος.

 Να προσεγγίσουμε το πρόβλημα 

συστημικά, δηλαδή να εξετάζουμε 

το ευρύτερο σύστημα στο οποίο 

βρίσκεται το πρόβλημα, δίχως να 

το χωρίζουμε σε μικρά απομονω-

μένα μέρη.

2. Συστημική προσέγγιση

Μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η αν-

θρωπότητα περνάει από τη Μηχανιστική 

Εποχή (1700-1950) στη Συστημική Εποχή. 

Στη Μηχανιστική Εποχή τα προβλήματα 

ήταν μικρότερα σε μέγεθος και κλίμακα. 

Επίσης τα περισσότερα ήταν ανεξάρτητα 

το ένα από το άλλο και μπορούσαν να 

επιλυθούν μεμονωμένα. Αυτό δεν ισχύει 

πλέον. Η μετάβαση στη Συστημική Εποχή 

επηρεάζει κάθε πλευρά της ζωής μας.

Πλέον, είναι λάθος να επιμένουμε να 

σχεδιάζουμε και να διοικούμε τους οργα-

νισμούς και τις επιχειρήσειςσαν να ήταν 

απλές μηχανικές, ενώ αυτά λειτουργούν 

ως σύνθετα συστήματα. Πάρα ταύτα, 

υπάρχουν ακόμη Διευθυντές που συνε-

χίζουν να αντιλαμβάνονται έναν οργανι-

σμό σαν μηχανή με ό,τι αυτό συνεπάγε-

ται… Αυτό είναι μιακαλή παρομοίωση 

της γραφειοκρατίας.

Σήμερα ο κόσμος είναι τόσο συνδε-

δεμένος γεωγραφικά και χρονικά που 

οποιοδήποτε γεγονός σε ολόκληρο τον 

πλανήτη μπορεί ενδεχομένως να επηρε-

άσει άλλα γεγονότα με τρόπους που ελά-

χιστα κατανοούμε.

Ζούμε πλέον τη Συστημική Εποχή.

Έτσι η υπόθεση ενός κόσμου απόλυτα 

οριοθετημένου στο χώρο και τον χρόνο 

δεν ισχύει πλέον.

Στη συστημική εποχή είναι σημαντικό 

να ορίζουμε με σαφήνεια και να προσεγ-

γίζουμε με συστημική σκέψη το “υπό με-

λέτη σύστημα”.

Όταν μιλάμε για ανθρωπογενή συ-

στήματα είναι σημαντικό να υπάρχει συ-

ναίνεση για:

 τις σχέσεις μεταξύ των μελών

 μία κοινή προσέγγιση

  πού και πώς οι πληροφορίες για ό,τι 

συμβαίνει ανατροφοδοτούνται στο 

σύστημα

 τα όρια του συστήματος

3. Διαλειτουργικότητα*

Η εμπειρία από τη λειτουργία διοι-

κητικών δομών στη χώρα μας είναι πως 

υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές με-

ταξύ του τρόπου που οι μηχανισμοί των 

διαφόρων δομών ορίζουν, συλλέγουν, 

επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα 

διάφορα στοιχεία. Σε πολλές περιπτώ-

σεις, οι διαφορές της μεθοδολογίας συλ-

λογής και επεξεργασίας στοιχείων είναι 

τόσο σημαντικές που καθιστούν πρα-

κτικά αδύνατη οποιαδήποτε σύγκριση 

ή ομαδοποίηση και αξιοποίηση των λει-

τουργικών στοιχείων.

Είναι προφανές πως η κατάσταση 

αυτή κάνει πολύ δύσκολη την αποτελε-

σματική συνεργασία (και άρα και τη δυ-

νατότητα δικτυακής λειτουργίας) μεταξύ 

διοικητικών δομών (οι Υπηρεσίες δε «μι-

λούν» μεταξύ τους).

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πα-

ρατηρηθεί ότι υπάρχουν διαφορές στο 

τρόπο ορισμού παραμέτρων και μεθο-

δολογίας συλλογής στοιχείων όχι μόνον 

μεταξύ δήμων αλλά ακόμα και μεταξύ 

υπηρεσιών του ίδιου δήμου! Η ίδια εμπει-

ρία υπάρχει για διοικητικές δομές των Κε-

ντρικών Υπηρεσιών, των Περιφερειών και 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Είναι πολύ σημαντικό να γίνει σαφές 

πως η διαλειτουργικότητα επιβάλλει ενι-

αία λειτουργικά χαρακτηριστικά μεταξύ 

συνεργαζόμενων συστημάτων.

Όσοι παρακολουθούν τους ευρωπαϊ-

κούς δήμους, γνωρίζουν ότι οι δημοτικές 

υπηρεσίες της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, 

της Ιρλανδίας και της Σουηδίας και όχι 

μόνο, μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ 

τους, σα να είναι μια υπηρεσία, για όλα τα 

θέματα που αφορούν τους πολίτες.

Ένας τομέας όπου μπορεί εύκολα να 

αποδειχθεί ότι η διαλειτουργικότητα υπο-

στηρίζει τη δυνατότητα πολλαπλών επι-

λογών είναι ο Τομέας της Πολιτικής Προ-

στασίας, ο οποίος μάλιστα αποτελεί έναν 

απαιτητικό και κρίσιμο χώρο δοκιμασίας 

και αξιολόγησης της Δημόσιας Διοίκησης 

και της Αυτοδιοίκησης.

Σε όλα, λοιπόν, τα σοβαρά σχέδια 

αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή 

των ενεργειών και δράσεων που αφο-

ρούν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Με βάση τα παραπάνω, είναι αυτονό-

ητο ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρωτο-

βουλία που αφορά την «Πολιτική Προ-

στασία», θα είναι ημιτελής (μια από τα 

ίδια), εάν δεν ενσωματώνει λειτουργικά 

τις 3 παραμέτρους που αναφέραμε (Απο-

φυγή λύσης λάθος προβλήματος -Συστη-

μική προσέγγιση - Διαλειτουργικότητα)

*Έχουμε μιλήσει για το θέμα της δι-

αλειτουργικότητας και τη σημασία της 

στο Forum στα Κύθηρα το 2018 και στον 

Πόρο το 2019.

Υστερόγραφο:Θα ήταν χρήσιμη η 

διενέργεια μιας ειδικής ημερίδας με πε-

ρισσότερη άνεση χρόνου προκειμένου 

να διατυπώσουμε, η ΕΝ.Δ.Α. μαζί με την 

Π.Ε.Δ.Α., τις προτάσεις της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης που αφορούν την Πολιτική 

Προστασία.

-------------------------------------------------------------
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κΑλΕς πρΑκΤικΕς // Αγιος ΔημηΤριος

Με το βλέμμα στραμμένο στα παιδιά!

Μαρία Ανδρούτσου

 Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου για ακόμη μια φορά στην φετινή εορταστική περίοδο έδωσε την ευκαιρία σε πολίτες 

όλων των ηλικιών να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων δράσεων, παραστάσεων, 

συναυλιών και βιωματικών εικαστικών εργαστηρίων, επιχειρώντας να χαρίσει χαμόγελα και αισιοδοξία ακόμη 

και τις δύσκολες ημέρες της πανδημίας που διανύουμε.

Μ
ε αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα του Παιδιού, ο 

Οργανισμός Παιδείας Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης και 

Προστασίας του Δήμου 

Αγίου Δημητρίου, πραγματοποίησε μια 

σειρά από δράσεις στις οποίες συμμετεί-

χαν τα παιδιά των Παιδικών και Βρεφονη-

πιακών Σταθμών, αλλά και ένα σημαντικό 

διαδικτυακό σεμινάριο για την ενημέρω-

ση όλων των παιδαγωγών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Οργανισμός προ-

χώρησε στην ενίσχυση των Παιδικών Χω-

ριών SOS με την προμήθεια συμβολικών 

βραχιολιών της δομής, που μοιράστηκαν 

σε όλα τα παιδάκια εξηγώντας τους τη 

σημασία και τη δύναμη της πράξης αυ-

τής, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες των 

παιδαγωγών που επικεντρώθηκαν στο να 

διδάξουνστα παιδάκια, από αυτή κιόλας 

την ηλικία, τη σπουδαιότητα της ημέρας 

αυτής για τα δικαιώματά τους και την αξία 

της αλληλεγγύης και της προσφοράς. 

Προστατεύοντας  
τα παιδιά

Στο ίδιο πλαίσιο διοργανώθηκε το 

εξαιρετικής σημασίας διαδικτυακό σε-

μινάριο/συζήτηση για τις παιδαγωγούς 

των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθ-

μών της πόλης, με τίτλο «Η προστασία 

των δικαιωμάτων των παιδιών» και 

προσκεκλημένη εισηγήτρια η κ. Θεώνη 

Κουφονικολάκου, Πρόεδρο του Ευρω-

παϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού 

(ENOC) και Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη 

για τα δικαιώματα του παιδιού. Η σημασία 

της χρονικής στιγμής στην οποία πραγμα-

τοποιήθηκε το σεμινάριο αυτό είναι μεγά-

λη, καθώς ο νέος Νόμος 4837/2021 που 

αφορά στην παιδική προστασία, ορίζει τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες που οφείλουν 

οι Παιδικοί Σταθμοί της χώρας ως Φορείς 

παιδικής προστασίας, να ακολουθούν στις 

περιπτώσεις περιστατικών και να διασφα-

λίζουν την παιδική προστασία.

Μια ξεχωριστή και όμορφη δράση, 

διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα Ελ-

ληνικά Ταχυδρομεία! Το ξωτικό βοηθός 

του Άγιου Βασίλη των ΕΛ.ΤΑ ήρθε αυτο-

προσώπως σε όλους τους Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης, 

διάβασε το μήνυμα που τους έγραψε ο 

αγαπημένος Άγιος των παιδιών και παρέ-

λαβε όλα τα γράμματα με τις χριστουγεν-

νιάτικες επιθυμίες τους ώστε να του τα 

παραδώσει πιο γρήγορα! Η συμβολή του 

καταστήματος ΕΛ.ΤΑ Αγίου Δημητρίου 

υπήρξε καθοριστική σε αυτήν την εξαι-

ρετική και εξόχως παιδαγωγική δράση. 

Οι Χριστουγεννιάτικες 
 γιορτές στην πόλη!

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων μπή-

κε ολόκληρη η πόλη με την ολοκλήρωση 

του στολισμού οδών και πλατειών και τις 

γιορτινές μελωδίες που απλώθηκαν στην 

κεντρική αγορά, ενώ από τις 18 Δεκεμβρί-

ου ξεκίνησαν οι μαγευτικές και με πολλή 

αγάπη σχεδιασμένες χριστουγεννιάτικες 

γιορτές για μικρούς και μεγάλους.

Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις και 

συναυλίες γέμισαν την πόλη, αλλά και η 

όμορφη φωταγώγηση του Χριστουγεν-

νιάτικου δέντρου, σε μια ζεστή γιορτή 

(παρόλο τον κρύο καιρό) με τον αγαπη-

μένο ερμηνευτή Γεράσιμο Ανδρεάτο 

συνοδευόμενος από την πενταμελή του 

ορχήστρα και τους ήχους της Δημοτικής 

Φιλαρμονικής.

Όπως κάθε χρόνο, το Δημοτικό Ωδείο 

«Μίκης Θεοδωράκης» παρουσίασε τη 

γιορτινή Χριστουγεννιάτικη μουσική πα-

ράσταση με τη συμμετοχή των μαθητών 

και μαθητριών του Ωδείου, τη μικρή χο-

ρωδία, τη χορωδία εφήβων και τη Φιλαρ-

μονική του Δήμου.

Παιδικές θεατρικές παραστάσεις και 

κουκλοθέατρο όπως «Ο Κούκος των 
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Χριστουγέννων», «Η Επανάσταση των 

Γλυκών και το Μαγικό Κάλεσμα», «Ο Άν-

θρωπος Ορχήστρα και ο Αλφαβητούλης 

σε απίθανες περιπέτειες», κάποιες εκ των 

οποίων πλαισιωμένες με βιωματικά εικα-

στικά εργαστήρια, αλλά και οικουμενικά 

έργα -που θυμίζουν Χριστούγεννα από 

μόνα τους! - όπως «Ο Μολυβένιος Στρα-

τιώτης» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 

δημιουργούν γιορτινό κλίμα στην πόλη.

Μια από τις πιο κορυφαίες στιγμές 

αυτών των Χριστουγέννων είναι οι έξι πα-

ραστάσεις με τον τίτλο «Πολύχρωμα στο-

λίδια πάνω στα κλαδιά» από την Ομάδα 

Τέχνης Πάροδος, που χαρίζει πολλά χαμο-

γέλα και αισιοδοξία στα παιδιά και ανα-

δεικνύει την ελπίδα: όλες τους οι ευχές να 

πιαστούν πάνω στα στολίδια του δέντρου 

και κάθε όνειρό τους να βγει αληθινό!

Το Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερ-

κούρη»φιλοξενεί την αλλόκοτη και 

γοητευτική συναυλία του κορυφαίου 

σχήματος καιμοναδικού φαινομένου 

των OperaChatotique, για μια ηχο-

ρυθμικήβουτιάστον παράξενο κόσμο 

τουTomWaits, αλλά και με μουσικές και 

κείμενα να ακούγονται μαζί με ελληνικούς 

ρυθμούς που κορυφώνονται σε ένα «Διο-

νυσιακό Καμπαρέ».

Η είσοδος στις εκδηλώσεις γίνεται 

μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολι-

ασμού ή νόσησης, ενώ προς αποφυγήν 

συνωστισμού ο Δήμος Αγίου Δημητρί-

ουδημιούργησε με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών μια πρότυπη πλατφόρμα 

συνιστώντας στους πολίτες την ηλε-

κτρονική κράτηση θέσεων.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις είναι, 

όπως πάντα, δωρεάν διατηρώντας 

την αλληλεγγύη ως κοινωνικό πρό-

σημο, αφού όσες και όσοι το επιθυμούν 

μπορούν να προσφέρουν παιχνίδια, 

τρόφιμα, φάρμακα και είδη καθαριότη-

τας για τις ωφελούμενες οικογένειες των 

Κοινωνικών Δομών του Δήμου.
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Συνεχίζονται οι πρωτοπόρες 
 και καινοτόμες πρακτικές

Νίκος Μελετίου 

 Δήμαρχος Ασπροπύργου

Διάθεση microchips για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα από το Δημοτικό Κτηνιατρείο Ασπροπύργου και η 

συνεργασία του Δήμου Ασπροπύργου με τον ΟΛΕ για την ανάδειξη της «Θαλάσσιας Ιεράς Οδού» είναι μόλις δύο 

από τις δράσεις μιας σειράς νέων καλών πρακτικών του Δήμου Ασπροπύργου.

Εγκατάσταση GPS στον Στόλο Αυτοκι-
νήτων του Δήμου Ασπροπύργου:

Στην εγκατάσταση GPS σε 94 δημοτικά 

αυτοκίνητα, προχώρησε ο Δήμος Ασπρο-

πύργου ξεκινώντας από το υπηρεσιακό 

όχημα του Δημάρχου, κ. Νικόλαου Μελε-

τίου. Το GPS δίνει το «στίγμα» όλων των 

οχημάτων είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσι-

τετράωρο, αυξάνοντας την ασφάλεια του 

ανθρώπινου δυναμικού που τα κινεί, την 

ασφάλεια των ίδιων των αυτοκινήτων ένα-

ντι κακόβουλων ενεργειών, την τήρηση 

του Κ.Ο.Κ. και τη διαχείριση του κόστους 

καυσίμων, αποφεύγοντας την όποια αλό-

γιστη χρήση των οχημάτων και συνεπώς 

την εξοικονόμηση πόρων.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο 

Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος 

Μελετίου, μετά την εγκατάσταση του συ-

στήματος στο όχημα του: «Προχωρήσα-

με στον εκσυγχρονισμό διαχείρισης των 

οχημάτων του Δήμου μας με την εγκατά-

σταση GPS, αναβαθμίζοντας την πολιτική 

προστασία, τις ψηφιακές υπηρεσίες, την 

ασφάλεια στους εργαζόμενους μας αλλά 

και την ασφάλεια της ίδιας της δημόσιας 

περιουσίας. Εκμεταλλευόμαστε «τα καλά» 

της ψηφιακής εποχής και τα θέτουμε στην 

υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος».

Διάθεση microchips για δεσποζόμενα 
και αδέσποτα ζώα από το Δημοτικό 
Κτηνιατρείο Ασπροπύργου:

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου, 

αναφορικά με τα δεσποζόμενα και αδέ-

σποτα ζώα συντροφιάς, μια νέα πρωτο-

βουλία, ξεκίνησε από τον Οκτώβριο 2021. 

Η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα 

στους πολίτες που διαμένουν εντός των 

διοικητικών ορίων του Ασπρόπυργου να 

σημάνουν ηλεκτρονικά με microchips τα 

κατοικίδιά τους, με το ελάχιστο δυνατό 

κόστος, από συμβεβλημένο κτηνίατρο 

στο Δημοτικό Κτηνιατρείο. Σεβόμαστε τα 

δικαιώματα και την ευημερία των ζώων 

και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.

Συνεργασία του Δήμου Ασπροπύργου 
με τον ΟΛΕ για την ανάδειξη της «Θα-
λάσσιας Ιεράς Οδού»:

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλα-

ος Μελετίου υποδέχθηκε στο Δημαρχιακό 

Μέγαρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του 

Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) 

Α.Ε., κ. Απόστολο Καμαρινάκη με σκοπό 

την συνεργασία των δύο πλευρών για την 

ανάπτυξη της καινοτόμου θαλάσσιας δια-

δρομής «Θαλάσσια Ιερά Οδός».

Σε ένα ιδιαίτερο θετικό κλίμα, αντάλ-

λαξαν απόψεις και προτάσεις για τις προ-

οπτικές ανάδειξης σημείων αναψυχής και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον Δήμο 

Ασπροπύργου, όπου η Θαλάσσια Ιερά 

Οδός διερχόμενη από το Στενό της Σαλα-

μίνας “συναντά” την χερσαία, αρχαία, Ιερά 

Οδό στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου.

Ειδικότερα, συζητήθηκε το ενδεχόμε-

νο κατασκευής πλωτής προβλήτας στην 

παραλία Ασπροπύργου, όπου υπάρχουν 

χώροι αναψυχής και λειτουργούν πολλά 

καταστήματα εστίασης. Επίσης δίνεται η 

ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν 

και άγνωστες πτυχές της ιστορίας του 

τόπου, όπως να περιηγηθούν στην παρά-

κτια ζώνη του Δήμου και το σημείο όπου 

σήμερα βρίσκονται κυβόλιθοι από λευκό 

μάρμαρο που αποτελούν λείψανα της θε-

μελίωσης πύργου εποχής φραγκοκρατί-

ας στον οποίο η πόλη του Ασπροπύργου 

οφείλει το όνομά της, καθώς και να ξενα-

γηθούν στο Λαογραφικό Μουσείο.

Ολοκλήρωση αγοράς του οικοπέδου, 
με ίδιους πόρους, για την ανέγερση 
του 2ου ΓΕΛ Ασπροπύργου:

Ξεπερνώντας τη γραφειοκρατία και 

όλα τα τυπικά εμπόδια, που τόσα χρό-

νια ήταν η αιτία καθυστέρησης για την 

ολοκλήρωση του έργου, επενδύσαμε, 

με δικούς μας πόρους για το μέλλον των 

παιδιών μας. Προχωρούμε πλέον, στη 

σύνταξη των μελετών για την ωρίμανση 

του έργου, με στόχο το 2022 να ξεκινή-

σει η ανέγερση του 2ου Γενικού Λυκείου 

της πόλης, καλύπτοντας έτσι τις τρέχου-

σες μαθησιακές ανάγκες του ανήλικου 

πληθυσμού.
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Ενεργή Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης «The Green City»:

Υιοθετούμε και υλοποιούμε δυναμικά 

το πρόγραμμα ανακύκλωσης «The Green 

City» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ατ-

τικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost. 

Συντονίζουμε τα προκαθορισμένα δρο-

μολόγια στην πόλη μας (Πράσινα Κινητά 

Σημεία), στα οποία οι δημότες μας μπο-

ρούν να προσκομίζουν διαχωρισμένα τα 

ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ επικοινωνούμε 

σταθερά το μήνυμα σε όλους τους δημό-

τες και προωθούμε τους δημοτικούς μας 

υπαλλήλους να πρωτοστατούν σε αυτήν 

την συλλογική «πράσινη» προσπάθεια !

Γιορτή Στίβου από τον Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. στο 
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου

Την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021 στο 

Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου, ο Οργα-

νισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας 

και Τρίτης Ηλικίας πραγματοποίησε μια ξε-

χωριστή διοργάνωση, μια «Γιορτή Στίβου», 

με κύριο στόχο να δώσει στους μικρούς 

συμμετέχοντες μια διέξοδο από την καθη-

μερινότητα αλλά και την ευχαρίστηση να 

αγωνιστούν στο αγαπημένο τους άθλημα.

Πάνω από 150 παιδιά, ηλικίας από 3 έως 

και 11 ετών συμμετείχαν σε αγώνες ταχύτη-

τας, μήκους, vortex και σκυταλοδρομίες πά-

ντα υπό την καθοδήγηση των προπονητών 

τους. Στη γιορτή έλαβαν μέρος αθλητικοί 

σύλλογοι από την Αττική και συγκεκριμένα, 

ο Α.Ο. Στίβος Ελευσίνας, ο Γ.Σ. Στίβος Σαλα-

μίνας και το τμήμα Στίβου του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. 

Οι μικροί αθλητές αφού ολοκλήρωσαν τα 

αγωνίσματά τους έλαβαν μετάλλιο και ανα-

μνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

Η στρατηγική προώθηση του αθλητι-

σμού από τη νηπιακή ηλικία οδηγεί σε ένα 

πιο Βιώσιμο μέλλον και σε μια περισσότε-

ρο Υγιή Γήρανση του πληθυσμού. Στόχος, 

λοιπόν, της παρούσας Δημοτικής

Αρχής είναι, μέσω όλων των παραπά-

νω, εν καιρώ, ένα πιο αειφόρο αύριο, με 

υψηλότερους δείκτες ευημερίας.
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Πρωτοπόρος στον τομέα 
βιώσιμης αστική κινητικότητας

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος - Δήμαρχος 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει εντάξει τις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον πυρήνα 
των δράσεών του, με στόχο να δοθεί περισσότερος χώρος στην πόλη σε πεζούς, ποδηλάτες και ήπιες μορφές 
μετακίνησης και οι μετακινήσεις να γίνουν όσο το δυνατόν πιο πράσινες και κλιματικά ουδέτερες. Αυτά, 
σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλο.

Τ
α τελευταία 3 χρόνια, ο Δήμος 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στις παρεμβάσεις που υλοποιεί 

για μια πόλη σύγχρονη, πράσινη 

και φιλική στον πολίτη που παρέχει εναλ-

λακτικούς, από το αυτοκίνητο και ταυτό-

χρονα βιώσιμους, τρόπους μετακίνησης, 

τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους 

επισκέπτες. Bασικό σκέλος των πολιτικών 

του Δήμου, είναι προς τη κατεύθυνση της 

Ηλεκτροκίνησης/Electric Mobility, καθώς 

είναι μια από τις κορυφαίες δράσεις για τη 

μείωση κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, 

τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

και της ηχορύπανσης. Ήδη, όπως παρου-

σιάστηκε πριν λίγες μέρες ο Δήμος Βάρης 

Βούλας Βουλιαγμένης είναι ο πρώτος Δήμος 

της χώρας που αποκτά σύστημα 15 κοινό-

χρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλών 

τεχνικών προδιαγραφών, που θα τεθούν σε 

λειτουργία στις αρχές του 2022 και θα είναι 

διαθέσιμα για πολίτες και επισκέπτες μέσω 

εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Τα ποδή-

λατα που είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο 

αντικλεπτικό σύστημα GPS θα είναι τοπο-

θετημένα στην πόλη ελεύθερα σε διάφορα 

σημεία (free float) και οι ζώνες στάθμευσης 

και επιστροφής θα οριστούν το επόμενο 

διάστημα. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ήδη 

ξεκινήσει διαδικασία για την ένταξη του σε 

Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για 

την επέκταση του συστήματος με περισσό-

τερα ποδήλατα και σημεία φόρτισης.

Οι πρωτιές του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέ-

ρουμε, τις σημαντικές πρωτιές που έχει 

καταγράψει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης σε δράσεις Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας. Συγκεριμένα:

- Μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρί-

τσης» δημιουργούνται άμεσα επιπλέον 

8,2 χλμ. ποδηλατοδρόμων ενώ επεκτεί-

νεται συνεχώς το δίκτυο πεζοδρόμων 

της πόλης

- Ήδη το 2016, λειτουργεί σύστημα συμβα-

τικών κοινόχρηστων ποδηλάτων και δι-

αθέτει το μεγαλύτερο δημοτικό στόλο 

στην Αττική.

- Έχει ήδη εγκατασταθεί το πρώτο σημείο 

φόρτισης ιδιόκτητων ηλεκτρικών πο-

δηλάτων και άλλων ηλεκτρικών μικρό 

– οχημάτων στην Πλατεία Νυμφών στη 

Δ.Ε. Βουλιαγμένης και εντός του 2022 

θα επεκταθεί το δίκτυο με 300 σημεία 

φόρτισης στο σύνολο του παραλιακού 

μετώπου της πόλης.

- Από τον Οκτώβριο του 2020 λειτουργεί 

σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων (e-car sharing), μέσω της 

χρήσης εφαρμογής για κινητά.

- Διαθέτει από το 2020 το ευρύτερο δίκτυο 

φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 

με 20 φορτιστές συνολικά το οποίο 

αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά 

προσεχώς όπως και το πρώτο σταθμό 

φόρτισης αποκλειστικά για ηλεκτρικά 

οχήματα ΑμεΑ της χώρας.

- Είναι σε εξέλιξη η σύνταξη Σχεδίου Φόρ-

τισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), 

το οποίο προβλέπει, την ανάπτυξη δι-

κτύου 70 ηλεκτρικών φορτιστών, στρα-

τηγικά τοποθετημένων, έτσι ώστε να 

μπορούν να εξυπηρετούν τις εμπορικές 

ζώνες, τις παραλίες, τα δημόσια κτήρια 

αλλά και τις ζώνες κατοικίας.

- Προχωράει με γοργούς ρυθμούς η προ-

μήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το 

δημοτικό στόλο, με απώτερο στόχο την 

πλήρη μετάβαση του Δήμου στην ηλε-

κτροκίνηση.

Επιπλέον υλοποιείται το Σχέδιο Βιώ-

σιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του 

Δήμου, το οποίο είναι στην τελική φάση 

της δημόσιας διαβούλευσης και του σχεδι-

ασμού των μέτρων, όταν ολοκληρωθεί, θα 

αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο στρατη-

γικό σχέδιο συγκοινωνιών του Δήμου, με 

ορίζοντα δεκαετίας, το οποίο θα διαμορ-

φώσει την κινητικότητα στη πόλη με τον 

Παρουσιάστηκε το νέο σύστημα δημοτικών κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων
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καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να έχει 

δημιουργηθεί ένα περιβάλλον για τις μετα-

κινήσεις φιλικό και λειτουργικό για όλους 

και να μην επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής 

κατοίκων και επισκεπτών.

Κλείνοντας, πρέπει να να σημειωθεί ότι 

ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 

κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, πιστός στην 

ανάδειξη των αρχών της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος 

της Πολιτικής Επιτροπής του CIVITAS και 

είναι ιδρυτικό μέλος του CIVINET Greece-

Cyprus. Το CIVITAS είναι ένα δίκτυο 300 

και πλέον ευρωπαϊκών πόλεων, που έχουν 

ψηλά στην ατζέντα τους τη Βιώσιμη Αστι-

κή Κινητικότητα και ξεκίνησε ως πρωτο-

βουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2002, 

με στόχο να ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές 

πόλεις να υλοποιήσουν πολιτικές που προ-

άγουν τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

Η Πολιτική Συμβουλευτική Επιτροπή, 

το PAC, είναι ένα 11μελές όργανο από δρα 

ως συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Διεύθυνσης Μεταφορών 

- DG Move για θέματα Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας και στην ουσία λειτουργεί 

με δύο τρόπους: τόσο από τα πάνω προς 

τα κάτω, φέρνοντας δηλαδή στα μέλη του 

τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της Κι-

νητικότητας/Mobility και των Μεταφορών 

αλλά και από κάτω προς τα πάνω, μετα-

φέροντας προς τα ευρωπαϊκά όργανα και 

φόρα την εμπειρία της πραγματικής εφαρ-

μογής των πολιτικών και όλα όσα αντιμετω-

πίζουμε οι Δήμαρχοι στη καθημερινότητα.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, κατά την 

παρουσίαση του νέου συστήματος κοινό-

χρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων δήλωσε: 

«Το νέο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρι-

κών ποδηλάτων αναβαθμίζει σημαντικά 

τα κοινόχρηστα μέσα μετακίνησης που 

ήδη λειτουργούν στο Δήμο Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης. Στόχος μας είναι να προ-

σφέρουμε στους κατοίκους αλλά και στους 

επισκέπτες της πόλης μας προσιτούς εναλ-

λακτικούς τρόπους μετακίνησης, φιλικούς 

στο περιβάλλον και συμβατούς με τους 

κανόνες βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Συνεχίζουμε με ένταση τις δράσεις που 

συμβάλουν στη δημιουργία μίας πόλης 

που αξιοποιεί την τεχνολογία, σέβεται το 

περιβάλλον και είναι φιλική στον πολίτη».
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Κοινωνική πολιτική συμπερίληψης 
με επίκεντρο τον Άνθρωπο

Γιώργος Χατζηδάκης 

Δήμαρχος Ηλιούπολης

Το επίπεδο Πολιτισμού ενός Δήμου, της Δημοτικής Αρχής και μιας ολόκληρης κοινωνίας καθορίζονται από 

τις αρχές και τις αξίες συμπερίληψης και στήριξης των ευπαθών ομάδων. Αυτή είναι η πεποίθηση του Δήμου 

Ηλιούπολης που κάνει πράξη με σειρά ενεργειών και δράσεων.

Ο 
Δήμος Ηλιούπολης έχει ιεραρ-

χήσει στις προτεραιότητές του 

την ενεργή στήριξη Ατόμων με 

Αναπηρία, μέσα από διαρκή δι-

άλογο για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών τους με τους θεσμικούς εκπρο-

σώπους τους και με συγκεκριμένες πρα-

κτικές, δράσεις και πρωτοβουλίεςπασχίζει 

μεθοδικά για την βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και της καθημερινότητάς τους.

Οι δράσεις του Δήμου Ηλιούπολης

Πολλά έχουν γίνει στην πόλη στον το-

μέα αυτό, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολί-

ες που προστέθηκαν λόγω της παρατετα-

μένης υγειονομικής κρίσης της πανδημίας:
  Ιδρύθηκε Επιτροπή ΑΜΕΑ με σκο-

πό την συντονισμένη προσπάθεια για την 

καταγραφή των καθημερινών προβλημά-

των που αντιμετωπίζουν στην κίνησης 

τους στην πόλη, που συνεχίζει το έργο της.
  Υλοποιήθηκε πιλοτικό πρόγραμμα 

με την τοποθέτηση 60 ανιχνευτών 

μπροστά από ράμπες ΑΜΕΑ, για την 

αποφυγή της παράνομης στάθμευσης αυ-

τοκινήτων, τον άμεσο έλεγχο και την επι-

βολή προστίμων.
 Έγινε αρχική καταγραφή και σήμαν-

ση θέσεων ΑΜΕΑ και κατασκευή ρα-

μπών ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια, κοινόχρη-

στους χώρους και σχολεία της πόλης μας.
 Κατασκευάστηκε στο Πολυκλαδικό 

ο 1ος Τοίχος Αναρρίχησης για ΑΜΕΑ, 

ύψους 10 μέτρων, σύμφωνα με όλες τις 

προϋποθέσεις ασφαλείας
  Βρίσκεται στη διαδικασία συμβασιο-

ποίησης το νέο έργο «Κατασκευή ρα-

μπών και χώρων υγιεινής για την πρό-

σβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 

σχολικές μονάδες, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προϋ-

πολογισμού 94.500 €.
  Ιδρύθηκε και λειτουργεί καφετέρια 

σε χώρο του Δήμου μας, για εργαζόμε-

νους αποκλειστικά άτομα με νοητική 

αναπηρία και αυτισμό, στην περιοχή της 

Αγίας Μαύρας, που ήδη έχει αγκαλιαστεί 

από την τοπική κοινωνία αλλά και από ευ-

αισθητοποιημένους πολίτες και φορείς 

όλης της Αττικής.
  Πρόσφατα εξαγγέλθηκε και δρο-

μολογήθηκε,σε συνεργασία με τη Διεύ-

θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,η 

ίδρυση «Ειδικού Επαγγελματικού Λυ-

κείου» στους χώρους όπου στεγάζεται 

το Πολυκλαδικό Λύκειο του Δήμου Ηλι-

ούπολης, που θα αναβαθμίσει σημαντικά 

την δυνατότητα παροχής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ΑΜΕΑ όχι 

μόνο της πόλης μας αλλά και της ευρύτε-

ρης περιοχής.

Ακόμα περισσότερεςνέες ιδέες και 

δράσεις σχεδιάζονται για την ευαισθητο-

ποίηση όλων μας και την προώθηση της 

κατανόησης σε θέματα αναπηρίας.

Ο Δήμος Ηλιούπολης, έχει ισχυρή πα-

ράδοση στον τομέα της Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης και έχει την τιμή να φιλοξενεί και 

συστηματικά να υποστηρίζει με τις Κοι-

νωνικές του Υπηρεσίες, τις ειδικές δομές 

ΑΜΕΑ που λειτουργούν στην πόλη μας και 

συγκεκριμένα:
  Το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παι-

διών & Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 

«Ορίζοντες», που δημιουργήθηκε το 1997 

από γονείς Ατόμων με Αναπηρία, επιστή-

μονες και ευαισθητοποιημένους πολίτες, 

ως Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας 

Φροντίδας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2013, λειτουρ-

γεί Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας 

Φροντίδας δυναμικότητας 104 Ατόμων με 

Νοητική Υστέρηση, το οποίο εποπτεύεται 

από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουρ-

γείου Εργασίας, την Περιφέρεια Αττικής 

και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 

Ηλιούπολης.

Από το 2018 προχώρησε στην ίδρυση 

και λειτουργία της Στέγης Υποστηριζό-

μενης Διαβίωσης «Ανοιχτοί Ορίζοντες-

Μαίρη Βρεττού», ενώ έχει προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για την Ίδρυση 

Κοινωνικής ΣυνεταιριστικήςΕπιχείρησης 

με στόχο την εργασιακή ένταξη των ατό-
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μων με Αναπηρία ως ισότιμα μέλη στο 

κοινωνικό σύνολο.
  Το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδι-

κής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «Παναγία 

Ευαγγελίστρια», που ιδρύθηκε από μια ομά-

δα γονέων ατόμων με Αναπηρία το 2009 με 

σκοπό τη μέριμνα για την φροντίδα, τη δια-

παιδαγώγηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και την επαγγελματική κατάρτιση ΑΜΕΑ 

και κυρίως ατόμων με Νοητική Υστέρηση.
  Το Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης (Γυμνά-

σιο-Λύκειο), που αποτελεί για σχεδόν 30 

χρόνια κέντρο ζύμωσης εμπειριών και ιδε-

ών σχετικά με την αναπηρία. Πρόκειται για 

το μοναδικό Ειδικό Γυμνάσιο και Γενικό Λύ-

κειο του Δήμου της Ηλιούπολης, το οποίο 

κάθε χρόνο υποδέχεται περίπου 80 μαθη-

τές από τα βόρεια προάστια της Αθήνας 

μέχρι τα νότια προάστια του Πειραιά. Μάλι-

στα, πάνω από 50 απόφοιτοι του Ειδικού 

Γενικού Λυκείου είναι πτυχιούχοι ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και έχουν εξα-

σφαλίσει επαγγελματική αποκατάσταση, 

ενώ άλλοι απόφοιτοι τίμησαν την χώρα μας 

κερδίζοντας μετάλλια σε ολυμπιακούς, πα-

γκόσμιους και ευρωπαϊκούς αγώνες
 Την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίω-

σης «ΜΑΡΙΣΜΗ» στην Αγία Μαρίνα, που 

ξεκίνησε να λειτουργεί στον Δήμο Ηλιού-

πολης το Σεπτέμβριο του 2021 ως η δεύτε-

ρη Στέγη του ΠανελλήνιουΣυλλόγου Προ-

σαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» 

που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστη-

μόνων διαφόρων ειδικοτήτων της ειδι-

κής αγωγής,με στόχο να συμβάλλει 

στην αποδοχή της διαφορετικότητας σε 

όλες τις εκφάνσεις της ζωής.

Ο Δήμος προασπίζει σθεναρά τη 

στρατηγική της συμπερίληψης, των ίσων 

ευκαιριών λαμβάνοντας υπόψη τα χαρα-

κτηριστικά της διαφορετικότητας και πα-

ραμένει σταθερά ανοιχτός σε προτάσεις, 

και σε οποιαδήποτε συνδρομή με στόχο 

τη λύση των προβλημάτων, ιδιαίτερα 

των πιο ευπαθών ομάδων πολιτών, γιατί 

η ισότητα και η αξιοπρέπεια είναι αναμφι-

σβήτητα δικαιώματα όλων.
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Δωρεάν μαθήματα ψηφιακής  
εξυπηρέτησης από το Δημοτικό ΚΕΠ

Νίκος Μπάμπαλος

 Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής

Μάθε πως να χρησιμοποιείς όλες τις πλατφόρμες εξυπηρέτησης στο ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής: 

δωρεάν μαθήματα για τους Ηρακλειώτες. Αυτή είναι η προτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και του 

Δημάρχου, Νίκου Μπάμπαλου.

Ε
άν είναι κάτι θετικό που πρέπει 

να κρατήσει η ελληνική κοινωνία, 

ειδικά δε η Δημόσια Διοίκηση, 

από την περίοδο της πανδημίας 

είναι η μετάβαση στην ψηφιακή 

εποχή, τα άλματα που έγιναν στον τομέα 

της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολί-

τη. Για να μείνει όμως αυτή η καλή πρακτική 

και την επόμενη ημέρα, η σχέση Δημοσίου 

και δημοτών σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές πρέπει να είναι αμφίδρομη. Δη-

λαδή, το Δημόσιο να δίνει ολοένα και περισ-

σότερα online εργαλεία στον πολίτη για την 

εξυπηρέτησή του, όμως και ο πολίτης, από 

την πλευρά του να ξέρει να τα χρησιμοποιεί.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής προσπαθεί 

να απαντήσει και στα δύο σκέλη αυτής της 

εξίσωσης. Αφενός έχει δημιουργήσει – πριν 

ακόμα από την πανδημία – ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες εξυπηρέτησης που καλύπτουν 

τις περισσότερες πτυχές του Δήμου (από την 

γραφειοκρατική διεκπεραίωση έως την υπο-

βολή αιτημάτων καθημερινότητας), αφετέ-

ρου δείχνει στους Ηρακλειώτες πως να τα 

χρησιμοποιούν. Και όχι μόνο αυτά…

Το ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, 

λοιπόν, προσφέρει στους πολίτες δωρεάν 

μαθήματα για την χρήση όλων των διαδι-

κτυακών εργαλείων ηλεκτρονικής εξυπη-

ρέτησης προκειμένου να τους βοηθήσει να 

κάνουν τις συνδιαλλαγές τους με το δημόσιο 

ακόμα πιο απλές και εύκολες. Δηλαδή, τα 

μαθήματα – σεμινάρια δεν αφορούν μόνο 

την ιστοσελίδα του Δήμου iraklio.grαλλά και 

όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το 

gov.gr, το taxisnetή τοmyaade, ασφαλιστι-

κών ταμείων κ.α.

Όταν η γνώση αυξάνει το επίπεδο 
της ποιότητας ζωής

Με στόχο να έχουν όλοι γνώση και πρό-

σβαση σε αυτά τα σύγχρονα εργαλεία, το 

ΚΕΠ του Δήμου, δεν περιορίζεται μόνο στην 

διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, 

επεκτείνει τη δράση του και τους δείχνει επι-

πλέον πώς και οι ίδιοι μπορούν να χρησιμο-

ποιήσουν την τεχνολογία για την αμεσότερη 

και απλούστερη εξυπηρέτησή τους.

Όσοι Ηρακλειώτες θέλουν να συμμετέ-

χουν στα μαθήματα που προσφέρει το ΚΕΠ 

του Δήμου μπορούν να κλείσουν το σχετι-

κό τους ραντεβού καλώντας στα τηλέφωνα 

2132000269 και 2132000191.

«Όσο ποτέ, τον τελευταίο ενάμιση χρό-

νο καταλάβαμε πόσο σημαντική είναι η 

ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Εάν είναι κάτι το 

οποίο πρέπει να μείνει από αυτή την περίο-

Νίκος Μπάμπαλος: «Εάν 

είναι κάτι το οποίο πρέπει 

να μείνει από την περίοδο 

της πανδημίας, είναι η 

προσαρμογή σε ένα σύγχρονο 

μοντέλο με το οποίο ο δημότης 

μπορεί να φροντίζει για τις 

υποθέσεις τους χωρίς να 

ταλαιπωρείται».
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δο της πανδημίας, είναι η προσαρμογή 

σε ένα σύγχρονο μοντέλο με το οποίο ο 

δημότης μπορεί να φροντίζει για τις υπο-

θέσεις τους χωρίς να ταλαιπωρείται. Βέ-

βαια, για να γίνει αυτό πρέπει και ο ίδιος 

να ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί τα νέα 

ηλεκτρονικά εργαλεία. Στο δημοτικό ΚΕΠ 

πάμε ένα βήμα παραπέρα και παίρνουμε 

την πρωτοβουλία να μάθουμε στους πο-

λίτες πώς να χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 

τις διάφορες πλατφόρμες εξυπηρέτησης. 

Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του 

ΚΕΠ του Δήμου μας που αποδεικνύει ότι 

προτεραιότητα δεν είναι μόνο το τυπικό, 

αλλά η πραγματική μέριμνα για τον δη-

μότη», σχολιάζει ο δήμαρχος Ηρακλείου 

Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος.
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Δάσος 1.300 δέντρων, διέσωσαν 
οι μαθητές του Δήμου Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος 

Δήμαρχος Παλλήνης

Ανακύκλωσαν πάνω από 106 τόνους υλικών, σε πέντε Σχολικούς Μαραθωνίους

Π
άνω από 76.000 κιλά χαρτιού 

ανακύκλωσαν οι μαθητές της 

Ανθούσας, του Γέρακα και της 

Παλλήνης, τα τελευταία πέντε 

χρόνια, στο πλαίσιο του θεσμού 

των Σχολικών Μαραθωνίων Ανακύκλωσης 

– Followgreen που διοργανώνει κάθε χρόνο 

ο Δήμος Παλλήνης.

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές των 

δημόσιων σχολείων του Δήμου Παλλήνης, 

εκτιμάται ότι διέσωσαν, ένα δάσος με πάνω 

από 1.300 δέντρα, εάν υπολογίσουμε ότι 

κόβονται κατά μέσο όρο, 17 δέντρα για την 

παραγωγή 1.000 κιλών χαρτιού.

Αυτό όμως, δεν είναι το μόνο επίτευγμα 

των πάνω από 7.000 μαθητών που συμμε-

τέχουν κάθε χρόνο (από τη σχολική χρονιά 

2015-2016 κι έπειτα), στον Σχολικό Μαραθώ-

νιο Ανακύκλωσης που διοργανώνει ο Δήμος 

Παλλήνης, στο πλαίσιο του προγράμματος 

Followgreen.

Στους πέντε Μαραθωνίους Ανακύκλω-

σης που έχουν διεξαχθεί έως τώρα, δυο εκ 

των οποίων μάλιστα ήταν εν μέσω πανδη-

μίας, έχουν συλλεχθεί συνολικά πάνω από 

106 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.

------------------------------------------

Αναλυτικά, συλλέχθηκαν:

8.340 κιλά πλαστικού,

5.326 κιλά αλουμινίου

5.039 κιλά καπακιών,

4.651 κιλά μπαταριών,

1.044 κιλά τηγανέλαιων και

9.894 κιλά συσκευών.

-----------------------------------------

Οι Σχολικοί Μαραθώνιοι Ανακύκλωσης 

Followgreen του Δήμου Παλλήνης έχουν 

ως στόχο την καλλιέργεια της περιβαλ-

λοντικής συνείδησης στα παιδιά αλλά και 

την επιβράβευση της προσπάθειας τους 

για ανακύκλωση και ορθή διαχείριση των 

απορριμμάτων.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται 

να ανακυκλώσουν χαρτί, πλαστικό, αλουμί-

νιο, μπαταρίες, τηγανέλαιο και συσκευές, σε 

ειδικούς κάδους, εντός των σχολικών.

Για το λόγο αυτό, φέτος ο Δήμος Παλ-

λήνης, ενίσχυσε με επιπλέον 100 κάδους τα 

σχολεία του.  Στόχος του κάθε σχολείου είναι 

να συλλέξει όσα περισσότερα υλικά μπορεί 

και να κερδίσει τον Μαραθώνιο.

Στο τέλος κάθε Μαραθωνίου, ο Δήμος 

Παλλήνης επιβραβεύει με επαίνους συμμε-

τοχής όλα τα σχολεία για την προσπάθειά 

τους, ενώ τα σχολεία που διακρίνονται λαμ-

βάνουν χρηστικά δώρα και δεντράκια για 

τις σχολικές τους μονάδες.

Ο φετινός Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύ-

κλωσης 2021-2022 του Δήμου Παλλήνης έχει 

ήδη ξεκινήσει, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, 

σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και 
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τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Φέτος, δίνουμε ενεργά το παρόν στην 

προσπάθεια για περιορισμό της πλαστικής 

ρύπανσης (και την κατάργηση των πλαστι-

κών μίας χρήσης βάσει του νόμου 4736/2020) 

και οργανώνουμε τη νέα σχολική χρονιά 

δράση με τίτλο «Πλαστικά μιας χρήσης! Πως 

θα γλυτώσω από τον ¨εθισμό¨ τους» .

Η σχολική δράση υλοποιείται σε συνερ-

γασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής και υποστηρίζεται από το Ειδικό Δι-

αβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ) 

και την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του 

προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού «Έλα 

στον κύκλο μας», την Ελληνική Εταιρεία Ανα-

κύκλωσης και Αξιοποίησης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., την 

ΑΦΗΣ Α.Ε., την FreeRecycle και την Oil4life.
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κΑλΕς πρΑκΤικΕς // Δημος ςπΑΤωΝ – ΑρΤΕμιΔος

Προτεραιότητα η ποιότητα 
ζωής των δημοτών

Δημήτριος Μάρκου, 

 Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος

«Στόχος μας να αποκτήσουμε έναν σύγχρονο δήμο που θα προσφέρει υψηλής και προστιθέμενης αξίας, 

υπηρεσίες προς τον δημότη», επισημαίνει ο δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρκου.

ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Ένα από τα βασικότερα 

αιτήματα των δημοτών είναι η ανάγκη 

συντήρησης και επέκτασης της ασφαλτό-

στρωσης ολόκληρου του οδικού δικτύου. 

Κύριο μέλημά μας είναι οι μελέτες ανά-

πλασης, κατασκευής, ανακατασκευής και 

συντήρησης των οδοστρωμάτων και πε-

ζοδρομίων, επέκτασης αυτών, καθώς και 

κατασκευής, συντήρησης και επισκευής 

κιγκλιδωμάτων και στηθαίων του οδικού 

δικτύου. 40 δρόμοι ολοκληρώνονται και 

τοποθετήθηκαν κράσπεδα για την κατα-

σκευή πεζοδρομίων, ενώ προηγήθηκε 

αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης 

με νέο από πολυαιθυλένιο. Τα έργα αυτά 

εκτελούνται σε περιοχές με κυρωμένη 

πράξη εφαρμογής που η υλοποίησή τους 

εκκρεμούσε για δεκαετίες.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Ξεκίνησανοι εργασίεςτοποθέτησης-

στέγηςστονέοΚλειστό Γυμναστήριοστα 

Σπάτα. Ένα έργοπου συνεχίζεται μετά 

από 10 χρόνια, αφού ξεπεράστηκαν όλα 

τα προβλήματα και επικαιροποιήθηκαν 

οι μελέτες ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο 

και τεχνολογικά προηγμένο έργο. Στοσύ-

νολοτου θα αποτελέσει ένα μεγάλο αθλη-

τικό κέντροπου θα έχει τη δυνατότητα 

να φιλοξενήσει αθλητικές διοργανώσεις 

υπερτοπικής εμβέλειας.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη των 

πόλεων μας για σχολικά κτίρια και υποδο-

μές, καθώς και τις αγκυλώσεις της κεντρι-

κής διοίκησης για επέκταση ή ανέγερση 

νέων σχολικών μονάδων συνδράμουμε 

ενισχυτικά αναλαμβάνοντας επιπλέον 

ευθύνη.

 Με συγχρηματοδότηση από το πρό-

γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του ΥΠΕΣ, τρία 

Δημοτικά Σχολεία του δήμου μας θα 

αποκτήσουν νέα προαύλια ιδιαίτερου 

αρχιτεκτονικoύ σχεδιασμoύ με εξέ-

δρες, καθιστικά, γήπεδα και σύγχρονο-

πιστοποιημένοεξοπλισμό.

  Μετά από αίτημά μας εγκρίθηκε από το 

Πράσινο Ταμείο χρηματοδότηση 

ύψους 187.087€ για την ενεργειακή, αι-

σθητική και λειτουργική αναβάθμιση 

του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων.

 Μετά από δεκαετίες αγοράσαμε οικόπε-

δο για την ανέγερση του 4ου Δημοτι-

κού Σχολείου Αρτέμιδος. Πραγματο-

ποιήσαμε μελέτες, προκειμένου να 

εντάξουμε την ανέγερση του νέου σχο-



Ο Δήμαρχος της Αττικής  41

λείου για χρηματοδότηση στο πρό-

γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και να 

προχωρήσουμε σε κατασκευή όσο 

το δυνατόν συντομότερα, ως Δήμος, 

με χρηματοδότηση και χωρίς ανάμει-

ξη άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

 Αγοράσαμε οικόπεδο για την ανέγερ-

ση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αρ-

τέμιδος.

 Εντάξαμε το Γυμνάσιο Σπάτων, το 1ο 

και 5ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας 

στο πρόγραμμα προμήθειας εξοπλι-

σμού για τη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων.

 Τοποθετήσαμε πρώτοι στην Ανατολι-

κή Αττική το έξυπνο καινοτόμο σύ-

στημα παραγωγής θέρμανσης στο 

5ο δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος. Με 

το λογισμικό του μπορεί να ελέγχεται 

κάθε πτυχή του συστήματος από 

απόσταση από υπολογιστή,τάμπλετ 

ή smartphone μέσω WiFi.
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ΤΑ ΤΑξιΔιΑ Της ΕΝ.Δ.Α.

Στον Μέλανα Δρυμό 
η Ένωση Δημάρχων
Η Ένωση Δημάρχων Αττικής επισκέφθηκε τον 

Μέλανα Δρυμό, περιηγήθηκε στα αξιοθέατα της 

πόλης και σύσφιξε τις ούτως ή άλλως ανθρώπινες 

και ζεστές σχέσεις των μελών της.
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