
Οµιλία  

∆ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη  
στην εκδήλωση 

του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου 

  

Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης σε µια κοινωνία, 

 που επενδύει στην πρόληψη. 

 

 

 

  

Κυρίες και κύριοι 

Θα ήθελα να συγχαρώ το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου και το ίδρυµα 

Θεµιστοκλή και Κωνσταντίνου Τσάτσου για τη διοργάνωση της σηµερινής 

εκδήλωσης. 

Γιατί το θέµα της, η κοινωνία της πρόληψης, καθίσταται στις µέρες µας περισσότερο 

από ποτέ επίκαιρο. 

Και καθίσταται επίκαιρο, γιατί η χώρα µας έζησε το καλοκαίρι που µας πέρασε µια 

πρωτοφανή εµπειρία καταστροφών, µε απώλεια δεκάδων ανθρώπινων ζωών και την 

καταστροφή δεκάδων χιλιάδων στρεµµάτων δασικών εκτάσεων. 

Τις καταστροφές αυτές θα µπορούσαµε να τις έχουµε αποφύγει, ή τουλάχιστον να 

έχουµε µειώσει τις τραγικές επιπτώσεις τους, αν ως χώρα διαθέταµε µια διαφορετική 

κουλτούρα αντιµετώπισης  τέτοιων καταστάσεων. 

Αν επενδύαµε περισσότερο στην πρόληψη. 

Και λιγότερο στην κατασταλτική αντιµετώπιση των προβληµάτων. 

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα δεν διαθέτουµε σύγχρονη κουλτούρα διαχείρισης 

κρίσεων. 

Λειτουργούµε όλα αυτά τα χρόνια που υφίσταται το ελληνικό κράτος, σε επίπεδο 

καταστολής και όχι πρόληψης. 

Αν δεν αλλάξει αυτή η νοοτροπία σύντοµα, µια ζωή θα θεραπεύουµε το σύµπτωµα. 

Ενίοτε θα διοργανώνουµε τηλεµαραθώνιους και θα δηµιουργούµε ειδικά ταµεία 

κοινωνικής αλληλεγγύης  για την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες. 

Αλλά πάντως θα εξακολουθούµε να στρουθοκαµηλίζουµε, ώστε να µην 

αντιµετωπίσουµε τα πραγµατικά αίτια του προβλήµατος. 



Την τακτική αυτή τη βλέπω παντού και καθηµερινά. 

Τη ζω καθηµερινά ως γιατρός στον τοµέα της υγείας. 

Είµαστε µια χώρα που επενδύει ελάχιστα στην πρόληψη της υγείας των πολιτών της, 

αλλά δαπανά υπέρογκα ποσά για φαρµακευτικές και θεραπευτικές δαπάνες. 

Είµαστε ένας λαός που δαπανά ελάχιστα για προληπτικές εξετάσεις αλλά ταυτόχρονα 

καταναλώνει τα περισσότερα φάρµακα από κάθε άλλο ευρωπαίο πολίτη. 

Την έλλειψη κουλτούρας πρόληψης τη βιώνω όλο το διάστηµα που ασχολούµαι στο 

χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι δαπανάµε ελάχιστα χρήµατα π.χ. στην 

πυροπροστασία και πυρασφάλεια αλλά πληρώνουµε πανάκριβα για την απόκτηση 

εξοπλισµού και µέσων; 

Τα οποία όµως όταν τα χρειαζόµαστε αποδεικνύονται ελάχιστα για να αποτρέψουν 

καταστροφές σαν αυτές που ζήσαµε πρόσφατα. 

Ποιος αµφισβητεί ότι και µε ευθύνη της αυτοδιοίκησης µπαζώνουµε τα ρέµατα και 

χτίζουµε µέσα σε αυτά, αλλά όταν πέφτουν οι µεγάλες βροχές που καταστρέφουν 

ολόκληρες περιουσίες µας φταιει οποιοσδήποτε άλλος, εκτός από όσους ευθύνονται 

πραγµατικά για τις αυθαιρεσίες.  

Επίσης οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι ένας άλλος τοµέας που υστερούµε δραµατικά 

και αφορά την πρόληψη, είναι αυτός της ανεπαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναµικού που καλείται να διαχειριστεί δύσκολα περιστατικά και φυσικές 

καταστροφές. 

Ελλιπής εκπαίδευση του δυναµικού της πυροσβεστικής. 

Ελλιπής εκπαίδευση αυτών που στελεχώνουν τα κέντρα διαχείρισης κρίσεων. 

Ανεπαρκής αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας στη διαχείριση παρόµοιων 

καταστροφικών φαινοµένων. 

Ελλιπής εκπαίδευση ακόµη και στην αυτοδιοίκηση και τους µηχανισµούς που 

διαθέτει. 

Αλλά πάνω από όλα καµία εκπαίδευση στους πολίτες για το πως θα πρέπει να 

αντιµετωπίζουν από µόνοι τους την εκδήλωση ακραίων καταστάσεων και φυσικών 

καταστροφών. 

Παντελής έλλειψη κουλτούρας λήψης προληπτικών µέτρων από πλευράς τους. 

∆υστυχώς έχουµε καλλιεργήσει στους πολίτες την αντίληψη ότι δεν πρέπει να 

ανησυχούν για τίποτε, δεν χρειάζεται να είναι προετοιµασµένοι για τίποτε, γιατί 

υπάρχει ένα κράτος ή ένας ∆ήµος πατερούλης, που θα φροντίσει τα πάντα για 

λογαριασµό τους. 



Ένα κράτος που στην πράξη αποδεικνύεται δυσκίνητο και περιορισµένων 

δυνατοτήτων, ανίκανο να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που οι ίδιοι οι 

µηχανισµοί του καλλιέργησαν στους απλούς πολίτες.  

Κυρίες και κύριοι. 

Θα µπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγµατα. 

Αλλά νοµίζω ότι δεν βοηθά κανέναν και δεν είναι χρήσιµη, ούτε εξυπηρετεί τους 

σκοπούς της σηµερινής εκδήλωσης απλά η διαπίστωση του προβλήµατος. 

Αυτό το οποίο οφείλουµε όλοι µας να καταθέσουµε, συµβάλλοντας θετικά στον 

όποιο προβληµατισµό, είναι υπεύθυνες θέσεις και προτάσεις. 

Υπεύθυνες πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη διάθεση µας να αντιµετωπίσουµε το 

πρόβληµα στην ουσία του. 

Και επειδή δεν µπορούµε να αποτρέψουµε µε κανέναν τρόπο την εκδήλωση 

επικίνδυνων φυσικών φαινοµένων, τα οποία όπως φαίνεται θα γίνονται όλο και πιο 

συχνά λόγω των κλιµατικών αλλαγών που συµβαίνουν στον πλανήτη µας, οφείλουµε 

κατά την άποψη µου να προετοιµαστούµε όσο το δυνατόν καλύτερα για να τα 

αντιµετωπίσουµε µε τις λιγότερες συνέπειες. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος των Ο.Τ.Α. και κυρίως του πρώτου βαθµού τοπικής 

αυτοδιοίκησης, που είναι σε καθηµερινή και περισσότερο άµεση επαφή µε τον 

πολίτη, θα είναι κρίσιµος. 

Και για να ανταποκριθούµε σε αυτόν το ρόλο χρειάζεται να επανεξετάσουµε τους 

µηχανισµούς και τα µέσα που χρησιµοποιούµε, αλλά και να κινητοποιήσουµε την 

κοινωνία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. 

Χωρίς επανασχεδιασµό, κινητοποίηση και εκπαίδευση, καµία προσπάθεια δεν 

πρόκειται να πετύχει. 

Ως γιατρός αλλά και ως άνθρωπος που ασχολείται χρόνια µε τις τοπικές υποθέσεις, 

πιστεύω ακράδαντα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί και πρέπει να αναλάβει στον 

τοµέα της πρόληψης, και νέους ρόλους και νέες αρµοδιότητες.  

Πιστεύω µάλιστα ότι αν θέλουµε να σχεδιάσουµε και να εφαρµόσουµε ένα 

πετυχηµένο µοντέλο πρόληψης κάθε είδους κινδύνων, αυτό θα πρέπει να 

περιλαµβάνει επτά σηµεία: 

• Να δίνει έµφαση καταρχήν στη διάγνωση των κινδύνων. 

• Να προβλέπει προληπτικές δράσεις που θα αποτρέπουν τις συνέπειες από την 

εκδήλωση ακραίων φαινοµένων και καταστάσεων. 

• Να διαθέτει µηχανισµούς άµεσης αντίδρασης για την αντιµετώπιση των 

κινδύνων, όταν εκδηλώνονται τα ακραία φαινόµενα. 

• Να προβλέπει δράσεις κάλυψης τόσο των άµεσων, όσο και των µακροχρόνιων 

επιπτώσεων . 

• Να προβλέπει δράσεις αποκατάστασης των επιπτώσεων αυτών. 



• Να επιδιώκει τη διαρκή εκπαίδευση τόσο του προσωπικού µας όσο και των 

πολιτών , σε τακτικές αντιµετώπισης των κινδύνων. 

• Και να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί την εµπειρία που αποκτάται από τη 

διαχείριση ακραίων φαινοµένων, προβλέποντας βελτιώσεις των υφιστάµενων 

σχεδίων. 

  

  

Μπορεί κάποιος να µου πει ότι καλά µας τα λες ∆ήµαρχε,  

αλλά το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς είναι τόσο πολύπλοκο, που ουσιαστικά 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάληψη νέων δράσεων και πρωτοβουλιών 

από πλευράς των ΟΤΑ πρώτου βαθµού. 

Πράγµατι, το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, η σηµερινή δοµή και λειτουργία του 

µηχανισµού διαχείρισης κρίσεων και η ανάπτυξη των όποιων υποδοµών έχουν 

προβλήµατα. 

Υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις, κενά και αδυναµίες σε κάθε επίπεδο. 

Στο συντονισµό, στον έλεγχο, στη διαχείριση των µέσων. 

Αλλά αν περιµένουµε να αντιµετωπιστούν πρώτα τα κενά χωρίς να αναλάβουµε εµείς 

καµία πρωτοβουλία, φοβάµαι ότι θα ζήσουµε πολλές τραγωδίες ακόµη ανάλογες µε 

του καλοκαιριού. 

Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήσουµε να χαθεί άλλος χρόνος. 

Πρέπει να πάρουµε την τύχη µας στα δικά µας χέρια και να µην τα περιµένουµε όλα 

από την κεντρική εξουσία. 

Εγώ πιστεύω σε µια δυναµική και διεκδικητική τοπική αυτοδιοίκηση, που 

αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, διεκδικεί και κερδίζει νέους ρόλους και αρµοδιότητες, 

µπορεί και κινητοποιεί τους πολίτες.  

Στο ∆ήµο Αµαρουσίου κάνουµε καθηµερινά πράξη αυτή τη λογική. 

Έχουµε ως ∆ήµος το προνόµιο να διαθέτουµε ένας από τους σηµαντικότερους 

πνεύµονες πρασίνου του Λεκανοπεδίου, το ∆άσος Συγγρού.  Τον πνεύµονα αυτόν, 

τον διαφυλάξαµε το καλοκαίρι που µας πέρασε µε επιτυχία. Είναι µάλιστα η πρώτη 

χρονιά τα τελευταία χρόνια που στο δάσος µας δεν εκδηλώθηκε ούτε µια φωτιά. Ούτε 

µία. Αν και επανειληµµένα δεχθήκαµε απειλές.  

Γιατί δεν συνέβη αυτό; 

∆εν συνέβη γιατί δεν τα περιµέναµε όλα από το κράτος µοιρολατρικά.  

∆εν περιµέναµε να φυλάει το δάσος η αστυνοµία αλλά το κάναµε εµείς, αξιοποιώντας 

το προσωπικό της ∆ηµοτικής µας Αστυνοµίας και του Ειδικού Σώµατος Φύλαξης που 

διαθέτουµε. 



Κινητοποιήσαµε τους κατοίκους της πόλης µας και είχαµε τη χαρά να έχουµε κάθε 

βράδυ στο πλευρό µας δεκάδες συµπολίτες µας που έκαναν µέσα στο ∆άσος  

περιπολίες για να αποτρέψουν φαινόµενα εµπρησµού. 

Κινητοποιήσαµε επίσης όλους τους φορείς και τους συλλόγους της πόλης µας, τους 

οποίους συγκεντρώσαµε και ζητήσαµε τη βοήθεια τους για να προστατεύσουµε και 

τους υπόλοιπους χώρους πρασίνου της πόλης µας. 

Και η ανταπόκρισή τους στο κάλεσµα µας ήταν συγκινητική.  

Η πράσινη συµµαχία ∆ήµου και εθελοντών πολιτών έχει χτιστεί σε στέρεες βάσεις 

και αποτελεί δύναµη για το Μαρούσι. 

Θα µπορούσαµε να έχουµε επιλέξει τον εύκολο δρόµο, αυτόν της αγοράς 

πυροσβεστικών µέσων και οχηµάτων, αντί της κινητοποίησης των κατοίκων.  

Αµφισβητεί κανένας όµως µέσα σε αυτήν την αίθουσα πως τα µέσα από µόνα τους 

δεν επαρκούν και δεν µπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη ψυχή; 

Νοµίζω πως όχι. 

Όµως η δραστηριοποίηση µας ως νέα δηµοτική αρχή δεν περιορίζεται µόνον στον 

τοµέα της προστασίας του πρασίνου. 

Ως ∆ήµος έχουµε δώσει ιδιαίτερη έµφαση και στον τοµέα της πρόληψης της υγείας. 

Και το έχουµε κάνει αυτό γιατί θεωρούµε πως είναι προφανές ότι οι Οργανισµοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στην άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής σε σχέση µε την Κεντρική Εξουσία.   

Και το πλεονέκτηµα αυτό έγκειται στη δυνατότητα τους να προσεγγίσουν άµεσα 

τον πολίτη, µε τον οποίο έρχονται σε καθηµερινή επαφή, «πρόσωπο µε πρόσωπο». 

Γνωρίζοντας πως λειτουργούν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τα συστήµατα 

πρόληψης υγείας, πιστεύουµε πως ήρθε η ώρα οι Ο.Τ.Α. να αναλάβουν νέες ευθύνες, 

νέους ρόλους και νέες αρµοδιότητες στον τοµέα της υγείας. 

  

Και αυτό θα γίνει στον τοµέα της πρόληψης.  

Την πρόληψη στην σωµατική και ψυχική υγεία του πολίτη.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο και αυτή την ευθύνη µε 

τους ανάλογους πόρους. 

Και ανάληψη ευθυνών κατά την άποψη µου σηµαίνει δηµιουργία ενός ενιαίου 

πλαισίου λειτουργίας των δοµών υγείας στους Ο.Τ.Α..  

Ώστε όπου υπάρχουν υποδοµές παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόληψης να 

λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο και επιστηµονικά αποδεκτά πλαίσιο.  



Σηµαίνει επίσης διαδηµοτική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης 

υγείας. 

Σηµαίνει διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία  για την  προώθηση της απαραίτητης 

 νοµοθετικής ρύθµισης ώστε η πρόληψη της υγείας να ασκείται µέσα από την τοπική 

αυτοδιοίκηση όπως ισχύει σε όλες τις  αναπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.    

Αυτό είναι ένα βήµα που πρέπει επιτέλους να γίνει και στη χώρα µας. 

Και είναι ένα βήµα που ως ∆ήµος Αµαρουσίου το προωθούµε συστηµατικά, τόσο ως 

µέλη του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου ∆οµών Υγείας ΟΤΑ. 

Όσο και µέσα απο την ΤΕ∆ΚΝΑ, στην οποία έχω την τιµή να συµµετέχω ως 

Πρόεδρος της Επιτροπής  Κοινωνικής Πολιτικής και Ανθρώπινου ∆υναµικού   

Πιστεύω ως άνθρωπος της υγείας και της αυτοδιοίκησης ότι η πρόληψη της υγείας 

των πολιτών πρέπει να γίνεται µέσα από την Αυτοδιοίκηση για πολλούς λόγους. 

Ο πρώτος λόγος, είναι καθαρά οικονοµικός.  

Το νοικοκύρεµα των οικονοµικών της υγείας θα έχει ως στόχο τη θεµελίωση ενός 

ενεργητικού και προληπτικού συστήµατος υγείας, που δεν περιορίζεται απλά στη 

διαχείριση κρίσεων αλλά θα δίνει βάρος στην πρόληψη των κρίσεων και θα 

ανταποκρίνεται µε επιτυχία στη διευρυµένη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.  

 

Ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά λόγος φιλοσοφίας.  

Θεωρώ ότι µέσα από την Αυτοδιοίκηση µπορεί το σύστηµα πρόληψης να 

λειτουργήσει µε γνώµονα τις ατοµικές ανάγκες κάθε πολίτη ή κοινωνικής οµάδας. 

Ο τρίτος λόγος, είναι καθαρά λειτουργικός.  

Οι ∆ήµοι µπορούν να ασκήσουν πιο αποτελεσµατικά, πιο άµεσα, πιο οργανωµένα την 

υπηρεσία αυτή µε επιστηµονικούς κανόνες και διεθνώς κατοχυρωµένες αρχές. 

Είναι πιο κοντά στον πολίτη η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποδεδειγµένα. ∆ιαθέτει δοµές, 

όπως τα ∆ηµοτικά µας Ιατρεία, που τις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν µε 

εθελοντές,  που µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε Τοπικά Κέντρα Πρόληψης.  

Τι θα κάνουν αυτά τα Τοπικά Κέντρα Πρόληψης; 

Θα αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την προαγωγή υγείας.  

 Ήδη, π.χ στο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο ∆οµών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ 

που λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί στοχευµένα προγράµµατα 

ιατρικής πρόληψης στους δήµους-µέλη του, όπως διερεύνηση οπτικής οξύτητας σε 

παιδιά σχολικής ηλικίας, οστεοπόρωσης σε γυναίκες κλπ.. 



Θα µπορούµε επίσης µέσα από τα Τοπικά Κέντρα Πρόληψης να προχωράµε στην 

οργάνωση εκδηλώσεων ενηµέρωσης του πληθυσµού σε ευρύτερα θέµατα πρόληψης 

(ατυχήµατα, παχυσαρκία, περιβάλλον και υγιεινή κλπ). Αυτές οι δράσεις µπορούν να 

γίνονται µε πολύ χαµηλό κόστος από τους ∆ήµους µε προφανές όφελος στην 

προαγωγή της δηµόσιας υγείας. 

Μπορούµε λοιπόν οι ∆ήµοι να αναλαµβάνουµε προληπτικές παρεµβάσεις σε 

συγκεκριµένες οµάδες κοινού, να κάνουµε αγωγή υγείας και υγειονοµική διαφώτιση, 

να ευαισθητοποιήσουµε τους πολίτες στην ανάγκη να δίνουν βάρος στην πρόληψη 

και όχι στη θεραπεία. 

Όλες αυτές θα είναι δράσεις χαµηλού κόστους λειτουργίας αλλά πολύ υψηλής 

προστιθέµενης αξίας.  

Με εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση είτε µέσο των υπαρχόντων εθνικών πόρων που 

σήµερα σπαταλιούνται. 

Είτε µε αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων , που δίνουν ιδιαίτερη έµφαση 

σε δράσεις πρόληψης. 

Ενώ σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης µπορούν να είναι οι ιδιωτικοί χορηγοί, στους 

οποίους µπορούµε να απευθυνθούµε και να ζητήσουµε χρήµατα για να 

χρηµατοδοτήσουµε δράσεις και πρωτοβουλίες πρόληψης.   

Κρίνω σκόπιµη την ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο εθελοντικό πλαίσιο 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε γνώµονα την προσφορά στο κοινωνικό 

σύνολο της περιοχής στην οποία λειτουργούν.  

Ενώ δεν πρέπει να λησµονήσουµε το εθελοντικό υγειονοµικό κίνηµα και όχι µόνο, 

που οργανωµένα µπορεί να συντελέσει το µεγαλύτερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη 

τέτοιων δοµών. 

Κυρίες και κύριοι 

Προσπάθησα όχι θεωρητικά, αλλά µε 2-3 παραδείγµατα από την πολιτική που 

ακολουθούµε στο ∆ήµο Αµαρουσίου, να αναδείξω την αξία της πρόληψης και το 

ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η Αυτοδιοίκηση σε αυτήν.  

Πιστεύω ειλικρινά ότι εάν υπάρχει η πολιτική βούληση, µπορούν να αλλάξουν πολλά 

στην ελληνική κοινωνία.  

Μπορούµε να πάψουµε να είµαστε µια κοινωνία καταστολής. 

Αρκεί να δώσουµε πρώτα εµείς το καλό παράδειγµα και να εµφυσήσουµε µια νέα 

αντίληψη στους πολίτες. 

Με την πρόληψη µπορούµε να κερδίσουµε µακροπρόθεσµα πολλά.  

Η πολιτική προστασία αποτελεί δράση εθνικής εµβέλειας.  



Και σε τοπικό επίπεδο αποτελεί κρίσιµο κρίκο στο σύστηµα που πρέπει να 

δηµιουργήσουµε. 

Το κράτος πρέπει να αναλάβει τον επιτελικό ρόλο και η Αυτοδιοίκηση µπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη να οργανώσει τις δοµές πρόληψης τοπικά, καθώς και τον τοπικό 

µηχανισµό που θα µπορεί να δράσει συντονισµένα στο πλευρό των αρµόδιων 

σωµάτων ( πυροσβεστική, αστυνοµία, δασική υπηρεσία, στρατός).  

Και ταυτόχρονα να αναλάβει το συντονισµό και τη συνεργασία µε τους ιδιώτες και 

τους εθελοντές καθώς και την επιµόρφωση των πολιτών. 

Με τον τρόπο αυτό πιστεύω πως θα µπορέσουµε στο µέλλον να είµαστε πιο χρήσιµοι 

και πιο αποτελεσµατικοί. 

Σας ευχαριστώ.  

 

 

 


