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ή κωλύµατος ενός αντιπεριφερειάρχη ορίζεται σαφώς από 
τις σχετικές ρυθµίσεις ότι τις αρµοδιότητές του αναλαµβά-
νει ή άλλος αντιπεριφερειάρχης ή η ίδια η περιφερειάρχης.

Ανάλογη τακτική βέβαια, όπως υπενθυµίζουν άσπονδοι 
φίλοι της, είχε ακολουθήσει η αποκαλούµενη και «µι-

κρή πρωθυπουργός» και κατά το παρελθόν, όπως 
µε τη φωτιά στον Κάλαµο πέρυσι το καλοκαίρι ή µε 
τις πληµµύρες της Μάνδρας στη συνέχεια, αφήνο-
ντας άλλους να «βγουν µπροστά», προφανώς για 
να µην µπαίνει η ίδια στο κάδρο των ευθυνών.

Παρά το «θολό» τοπίο που έχει δηµιουργήσει 
η κ. ∆ούρου και τις αρµοδιότητες που µοιράζει 
κατά παράβαση όσων προβλέπονται, οι πρά-
ξεις της αναµένεται να µπουν το αµέσως επό-
µενο διάστηµα στο δικαστικό «µικροσκόπιο», 
στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που 
ήδη διενεργείται για τη φονική πυρκαγιά της 
23ης Ιουλίου.

Κρίσιµη συνεδρίαση
Το Συντονιστικό Οργανο της Περιφέρειας 
είναι σηµαντικό, καθώς -όπως αναφέρεται 
στο σχέδιο δράσης της ∆ιεύθυνσης Σχεδια-

σµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασί-

ας µε ηµεροµηνία 25/5/2018- µεριµνά, µετα-
ξύ άλλων, για:

a.kandili@realnews.gr

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Ο
χι µόνο εξαφανισµένη κατά τη διάρ-
κεια ακόµα µίας τραγωδίας που συ-
νέβη στα όρια δικαιοδοσίας της ήταν 

η περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου, αλλά -όπως 
φαίνεται στην περίπτωση της καταστροφής 
στην ανατολική Αττική- λειτούργησε και «κό-
ντρα» στα όσα εκ της νοµοθεσίας προβλέπο-
νται. Και αυτό γιατί, βάσει -µεταξύ άλλων- των 
νόµων 3043 του 2002 και 3852 του 2010, των 
σχετικών υπουργικών αποφάσεων, του «Ξενο-
κράτη» και του πρόσφατου σχεδίου δράσης 
της Πολιτικής Προστασίας για την αντιµε-
τώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκα-
γιών µε ηµεροµηνία 25/5/2018, τη µαύ-
ρη ∆ευτέρα της 23ης Ιουλίου η κ. ∆ού-
ρου όφειλε να είναι «µπροστά» και να 
µην κρύβεται πίσω από συνεργάτες της. 
Αφ’ ης στιγµής έλειπε ο αρµόδιος αντι-
περιφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέ-
τρος Φιλίππου, σύµφωνα µε τις σχετι-
κές προβλέψεις, ήταν η µόνη υπεύθυ-
νη από την Περιφέρεια να αποφασί-
ζει και να συνοµιλεί µε τους εµπλεκό-
µενους φορείς και, κυρίως, ήταν αυ-
τή που έπρεπε όχι µόνο να συγκαλέ-
σει εγκαίρως το Συντονιστικό Οργα-
νο της Περιφέρειας (ΣΟΠΠ), αλλά και 
να προεδρεύσει.

Του εν λόγω οργάνου, ο ρόλος του 
οποίου σε περιπτώσεις φυσικών κατα-
στροφών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, προ-
ήδρευσε τελικώς, παρά τα όσα προβλέπο-
νται, η εντεταλµένη σύµβουλος της Περιφέ-
ρειας Ιωάννα Τσούπρα. Συνεπώς, οι όποιες 
αποφάσεις του κρίσιµου εκείνου ΣΟΠΠ της 
23ης Ιουλίου, όπως λένε έµπειρα στελέχη 
της αυτοδιοίκησης, δεν µπορούσαν να 
έχουν ισχύ, αφού δεν συνεκλήθη νοµίµως.

Η εντύπωση, δε, που δόθηκε από την 
πρώτη στιγµή ήταν ότι η κ. Τσούπρα 
αντικαθιστούσε τον κ. Φιλίππου, παρό-
λο που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από 
πουθενά, αφού σε περίπτωση απουσίας 
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Η αδικαιολόγητη 
Ρένα ∆ούρου

ΑΦ’ ΗΣ στιγμής έλειπε ο αρμό-
διος αντιπεριφερειάρχης Ανα-
τολικής Αττικής, σύμφωνα με 
τις σχετικές προβλέψεις, η κ. 
∆ούρου ήταν η μόνη υπεύ-
θυνη από την Περιφέρεια να 
αποφασίζει και να συνομιλεί 
με τους εμπλεκόμενους φορείς
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