
25ο €

Έξω ΤΩΡΑ από το
ΝΑΤΟ. Εδωσε συγχαρη-

τήρια στον Τούρκο που μας

έπνιξε στη θάλασσα, το ‘22!
3

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.comΔιαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Πολύ συζήτηση εσχάτως για νέο εκλογικό

νόμο! Γιατί;

Διότι πρέπει να τον φέρομε «στα μέτρα μας»,

γράφοντας «στα παλαιότερα των υποδημά-

των μας» τη λαϊκή βούληση, εκβιάζοντας και

νοθεύοντας έτσι τις επιλογές

τού, κατά το σύνταγμα, «κυρίαρ-

χου» λαού.

Αυτό, σύμφωνα με τις αρχές της

δυτικής και ευρωπαϊκής Democ-

racy, λέγεται αυτό Δημοκρατία!

Βέβαια, «το εκλογικό σώμα μπορεί
να ψηφίσει ό,τι θέλει (πάλι καλά,

που δεν μας δίνουν το ψηφοδέλτιο

στο χέρι), αλλά νομίζω ότι αυτό που “θέλει”
πρέπει να έχει παρανομαστή, ισχυρή και στα-
θερή κυβέρνηση...». Και ο νοών νοήτω· δηλαδή

κυβέρνηση Μητσοτάκη! 

Αυτά τα είπε ο τρίτος πολιτειακός παράγοντας, ο

Πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, διευκρινί-

ζοντας ότι: «Αυτό που έχει σημασία να καταλά-

βουμε είναι ότι το αποτέλεσμα των προσεχών
εκλογών απαιτεί, να βγει μια κυβέρνηση που θα
παίρνει γρήγορες και σωστές αποφάσεις.
Κι αυτό δεν μπορεί να γίνεται με όρους ...γε-
νικής συνέλευσης πολυκατοικίας. Πρέπει να
γίνεται με όρους ταχύτητας και αποφασιστι-
κότητας».1

Καταλάβατε; Αυτά τα λέει ο Πρόεδρος της

Βουλής, ή ο πρόεδρος της συνέλευσης πολυ-

κατοικίας, κατά τα λεγόμενά του!

Όταν λέει ο Πρόεδρος της Βουλής των αντι-

προσώπων του εκλογικού σώματος ότι στις

προσεχείς εκλογές «απαιτείται να βγει μια κυ-
βέρνηση που θα παίρνει γρήγορες και σωστές
αποφάσεις» και θα ενεργεί   Συνέχεια στη σελ 2

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
σημαντικά βήματα
για τα αδέσποτα ζώα

] 6

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ολοκληρωμένη δια-

χείριση αποβλήτων
] 7

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ

Αναδάσωση 
με ...εκπτώσεις 

] 15

Διαδημοτικές 

συνεργασίες Δήμου

ΒΒΒ και Ν. Σκιάθου
] 7

Ο Πρόεδρος “Συνέλευσης
Πολυκατοικίας”

και η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ της
αποφασιστικότητας

του Κώστα 
Βενετσάνου

Δομικές Αποφάσεις 
που θα πλήξουν 
το Δήμο ΒΒΒ 3 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

3 Περίκλειστη πόλη στη Βούλα
] 7, 12, 14
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Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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Διακίνηση εντύπου: Αννα Βενετσάνου
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με ενυπόγραφα άρθρα, κείμενα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

«με αποφασιστικότητα», αυτό εκτός της αντιφα-

τικότητας που εμπεριέχει («σωστές και γρήγο-
ρες») καταδεικνύει τις αντιλήψεις και τις

προθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη περί του

σκοπούμενου ελέγχου, τρομοκράτησης, επηρε-

ασμού, χειραγώγησης της κοινής γνώμης και

«μαγειρέματος» και νόθευσης του εκλογικού

αποτελέσματος. Και βέβαια, προοιωνίζει τα προ-

διαγεγραμμένα εγκληματικά λάθη μιας «αποφα-

σιστικής» - αυταρχικής διακυβέρνησης.

Εκείνο όμως που ενδιαφέρει και επιδιώκει δια

παντός να διατηρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης είναι

η εξουσία – η ισχύς (power), σύμφωνα με τον Dr

Orlando του Χάρβαρντ, όπου σπούδασε ο Κυρ.

Μητσοτάκης2.

Η πολιτική ασθένεια του «στρειδισμού»* είναι

επικίνδυνη κυρίως για τους λαούς και λιγότερο

για το... «στρείδι».

Τα υπεύθυνα και οργανωμένα κράτη έχουν συνέ-

χεια και συνέπεια σε προαποφασισμένους σχεδια-

σμούς γενικής αποδοχής, ιδίως στα εξωτερικά

θέματα, ασχέτως με το ποιος βρίσκεται στην κυ-

βέρνηση τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αυτές είναι οι λεγόμενες «κόκκινες γραμμές». Το

Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας

ιδιαίτερα, πρέπει να λειτουργούν άψογα, ακόμα κι

αν υπάρχει ακυβερνησία. Το φαινόμενο «Ίμια»

είναι απαράδεκτο να επαναληφθεί.

Το κυβερνητικό Συμβούλιο εξωτερικών και Άμυνας

(ΚΥΣΕΑ) που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου το

1986, μετονομάστηκε σε κυβερνητικό Συμβούλιο

Εθνικής Άμυνας, το 2019 από τον Κυρ. Μητσο-

τάκη.

Στη σύνθεσή του δεν περιλαμβάνει τουλάχιστον

τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή τον

πρώην Πρωθυπουργό και τον πρ. Υπουργό Εξωτε-

ρικών – πως λοιπόν – αποφασίζει «εθνικά» - ενώ

προεδρεύει, ορθώς, ο εκάστοτε κομματικός πρω-

θυπουργός.

Το ΚΥΣΕΑ έπρεπε να ονομάζεται και να είναι

«εθνικό» (όχι «κυβερνητικό) Συμβούλιο εξωτερι-

κής Πολιτικής και Άμυνας  και γι’ αυτό θα έπρεπε

να πλαισιώνεται και από τον Αρχηγό της Αξιωμα-

τικής Αντιπολίτευσης και τον πρώην Πρωθυ-

πουργό, και τους αντίστοιχους πρώην Υπουργούς.

Να συμπεριλαμβάνει δε και αξιόπιστους καθηγη-

τές Γεωπολιτικής και Γεωστρατηγικής.

Το ΕΣΕΠΑ, ή όπως αλλιώς θα ονομάζεται, ΔΕΝ θ’

αποφασίζει την ώρα που ξεσπά μια κρίση, αλλά

πολύ πριν, ώστε οι προειλημμένες αποφάσεις του

θα εκτελούνται άμεσα με την έγκριση του επικε-

φαλής πολιτικού προσώπου. Ετσι λοιπόν κύριε

Πρόεδρε, ΔΕΝ απαιτείται μια κυβέρνηση «στα-
θερή» (δηλαδή μονοκομματική) και «αποφασι-
στική» (δηλαδή αυταρχική), που να παίρνει

«γρήγορες αποφάσεις», γιατί το πιθανότερο είναι

πως θα είναι λανθασμένες κι έχουμε πάρει πολ-

λές τέτοιες στην ιστορία μας, είτε από σκοπιμό-

τητα, εξαρτήσεις και εκβιασμούς, είτε από λάθος

εκτίμηση του «ενός ανδρός».

Οι δε σχεδιασμοί και οι αποφάσεις επ’ αυτών των

θεμάτων παίρνονται με γνώση της ιστορίας και

των απαραίτητων δεδομένων (συσχετισμού δυνά-

μεων, συμμαχιών [τριγωνικών] απώτερων και γε-

νικότερων σκοπιμοτήτων με γνώμονα το εθνικό

συμφέρον και κυρίως με «σκακιστική σκέψη».

Τί εννοώ με το τελευταίο, για τους γνωρίζοντες

το σχετικό παιχνίδι, είναι περιττό να το αναλύσω.

Για τους μή γνωρίζοντες, είναι η πρόβλεψη των πι-

θανών κινήσεων του αντιπάλου και οι ενδεδειγμέ-

νες αντίστοιχες δικές μας.

Και μια παρατήρηση επί του άστοχου και υποτιμη-

τικού συσχετισμού των δημοκρατικά ειλημμένων

κοινών αποφάσεων, «με τους όρους Γενικής Συνέ-
λευσης Πολυκατοικίας».

Δυστυχώς ο παραλληλισμός είναι εύστοχος!

Στις πολυκατοικίες οι ψήφοι μετράνε με τα χιλιο-

στά ιδιοκτησίας· στη Βουλή με τον αριθμό των

βουλευτών εκάστου κόμματος που ΔΕΝ αντιστοι-

χεί στα «χιλιοστά» των ψήφων του εκλογικού σώ-

ματος.

Εδώ βρίσκεται ακόμη μια υποκλοπή που επιτυγ-

χάνεται «νομίμως» με τα μαγειρέματα της δοσο-

λογίας και λοιπών τοπικών συνταγών και

«σμιλεύσεων», καθορισμός περιφερειών και

αριθμού βουλευτών, ποσοστών εισαγωγής στην

κατανομή των εδρών (3%), «ενισχυμένη»,

«στενο-ευρία» κι ότι άλλο σκαρφιστούν οι ...μετρ!

Να την χαιρόμαστε...

――――――
1. Κ. Τασούλας (Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων). Στο βρα-

δινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου τ.έ., σ’ ερώ-

τηση του δημοσιογράφου Γ. Κουβαρά.

2. ΕΒΔΟΜΗ, φ. 1246, 3/9/22, άρθρο Κ.Β.

*«στρειδισμός»: προσκόλληση, βεντούζωμα, όπως το στρείδι.

Διαβάστε ακόμη
Έφυγε από τη ζωή ο Γ. Δαμανάκης Σελ. 6

Δυσβάσταχτο φορτίο για γονείς και νέους, 
Χρήστος Ξενοκώστας Σελ. 7

Σεπτέμβρης 1861: απόπειρα δολοφονίας
της Αμαλίας
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

ΣΜΥΡΝΗ: “Το Παρίσι του Λεβάντε”
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Βρε πού πάμε βρε!
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 11

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος αγκάλιασε την
“Πορεία της Γαλιλαίας” Σελ. 13

Οχι συμψηφισμοί και συγχωροχάρτια
Ανδρέας Αρ. Αλεξανδρόπουλος Σελ. 16

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ Ι. Δόγκα Σελ. 17

Αθλητικά Σελ. 22-23

Ο Πρόεδρος της 
“Συνέλευσης της
Πολυκατοικίας”

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αναστολή χειρουργείων
στο Νοσοκομείο Παίδων

“Αγία Σοφία”!!

Αισθανόμαστε την ανάγκη να παρέμβουμε δημόσια

θίγοντας ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα το οποίο

προέκυψε με τρόπο επείγοντα και επιτακτικό τις

τελευταίες ημέρες. 

Πιο συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή έχουν ματαιωθεί

ή αναβληθεί επ’ αόριστον όλα τα προγραμματι-

σμένα τακτικά χειρουργεία για το σύνολο των μο-

νάδων οι οποίες συναποτελούν το μεγαλύτερο

παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, το Παίδων

«Αγία Σοφία», του οποίου η βαρύτητα, ο ρόλος και

η προσφορά είναι γνωστά στους πάντες. 

Τούτο οφείλεται επίσημα στην  έλλειψη αναισθη-

σιολόγων ιατρών, η οποία έχει πλέον λάβει δρα-

ματικές διαστάσεις. Ειδικότερα, οι διαθέσιμοι αυτή

τη στιγμή αναισθησιολόγοι είναι μόλις οκτώ ενώ οι

οργανικές θέσεις ήταν αρχικά δεκαεπτά. 

...Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ως

θεσμικά αρμόδιου, αλλά και τον Πρωθυπουργό κ.

Κυριάκο Μητσοτάκη να παρέμβουν άμεσα ώστε να

ομαλοποιηθεί η λειτουργία όλων των μονάδων.  

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 
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ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ LA TIMBA Κύπρου 15 & Αργυρουπόλεως 2, Αργυρούπολη, τηλ. 2121056989

Pole: Beginners, Intermediate, Exotic, Hoop Kids • Salsa kinds • commercial Kids, Μουσικοκινητική • Salsa Εφήβων • Ballet lines • Σύγχρονο Kids • Bachata • Aerial Dance
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Με 30 Ημέρες Μουσικής συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο το
1ο Φεστιβάλ της Περιφέρεια Αττικής στο στο Αττικό Άλσος,
που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη και σε στενή συνεργασία με τον
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, Χάρη Ρώμα. 
Όλες οι μουσικές παραστάσεις ξεκινούν στις 21:00 μμ 
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.  Κρατήσεις θέσεων μέσω της
ιστοσελίδας της Περιφέρειας και στο https://www.ticketser-
vices.gr/event/perifereia-attikis-festival-theatrou-2022/ . 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  ΜΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με τίτλο
«Ταξίδι στο χρόνο» με την Τερέζα και το Γιώργο Κατσαρό.
Μαζί τους το συγκρότημα Latina Loca.
Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με τίτλο «Η
Αρχόντισσα και ο ΑλήτηςΩδή στους συνθέτες και στιχουρ
γούς που έντυσαν τις ταινίες του ελληνικού κινηματογρά
φου με τους ήχους του», με την Τίνα Τράκου και το
μαέστρο Νίκο Κρητικό. 
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία – Αφιέρωμα
στο σπουδαίο Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον «Ερμηνευτή της
Ρωμιοσύνης» που φέτος εορτάζονται τα 100 έτη από τη
γέννησή του. .
Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Αφηγήτρια η Άννα
Μπιθικώτση.
Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με τίτλο «Εκεί
που η πέτρα μαύρισε ανθίσαν μενεξέδες», με το Γεράσιμο
Ανδρεάτο, το Μάκη Ψαραδέλλη, τη Σταυρούλα Εσαμπαλίδη

και την Ελένη Καρακάση. 
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με την Ελευ
θερία Αρβανιτάκη και το Γιώργο Περρή. 
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία Αφιέρωμα
στο Μίκη Θεοδωράκη με την Ορχήστρα Μίκης Θεοδωρά
κης. Ερμηνεύει ο Βασίλης Λέκκας, ο Άγγελος Θεοδωράκης
και η Ρίτα Αντωνοπούλου.
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με το
Γιάννη Βαρδή, το Γιώργο Λιανό και τη Μαρία Καρλάκη. 

«30 Ημέρες Μουσικής»
1ο Φεστιβάλ Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος 

Το 50ό Φεστιβάλ Βιβλίου, έχει

ανοίξει τις πύλες του, στο Ζάππειο

Μέγαρο στην Αθήνα από τις 2 Σε-

πτεμβρίου. Ένας θεσμός ορόσημο

στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας.

Η μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου

με τις περισσότερες συμμετοχές

εκδοτών και συγγραφέων από

κάθε άλλη χρονιά.

Το Φεστιβάλ του 2022, έχει επετει-

ακό χαρακτήρα, καθώς, εφέτος,

γιορτάζουν την πεντηκοστή διορ-

γάνωσή του. Με αφορμή τα 100

χρόνια από τη Μικρασιατική Κατα-

στροφή, το 50ό Φεστιβάλ Βιβλίου

φιλοξενεί στο χώρο του μια σειρά

εκδηλώσεων γύρω από τη Μικρα-

σιατική Καταστροφή ως στοιχείο

ταυτότητας στην Ελλάδα του σή-

μερα, με τη συμμετοχή έγκριτων

ομιλητών και πολιτιστικών φορέων. 

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00-22:30

Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-

23:00 - Κυριακή: 10:30-15:00 &

18:00-22:30

Πιο συγκεκριμένα:

• Κεντρικό αφιέρωμα: Η Μικρασια-

τική Καταστροφή ως στοιχείο ταυ-

τότητας στην Ελλάδα του σήμερα.

• Αφιέρωμα: Διαφορετικότητα και

Ρατσισμός.

• Αφιέρωμα: Ιάκωβος Καμπανέλ-

λης. Ο πρωτοπόρος του μεταπολε-

μικού και σύγχρονου ελληνικού

θεάτρου.

Με τη συμπλήρωση των 50 χρόνων

του θεσμού, ευχόμαστε το Φεστι-

βάλ Βιβλίου να εκπληρώσει για μία

ακόμη χρονιά τον κοινωνικό και

πολιτιστικό του στόχο, με πολύτι-

μους συμπαραστάτες όλους όσοι

μοχθούν για την παραγωγή και την

προβολή του βιβλίου, αλλά κυρίως

με την υποστήριξη των φίλων ανα-

γνωστών.
Διοργάνωση: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου

(Σ.ΕΚ.Β.),

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου

Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), το Εθνικό Ιστο-

ρικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο

Τέχνης Κάρολου Κουν και το Αθηναϊκό

Καλλιτεχνικό Δίκτυο.

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

και Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων, του

Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και του

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΖΑΠΠΕΙΟ
έως 18 Σεπτεμβρίου 2022

“ΓΚΡΟ ΠΛΑΝ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ”
Στο Δήμο Παλλήνης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης σε συνερ-

γασία με τον Σύλλογο Εικαστικών Μεσογαίας

προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα 

"ΓΚΡΟ ΠΛΑΝ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ" που θα πραγμα-

τοποιηθεί την Κυριακή 11/9/2022 στις 20:30 

στις Πρώην Αποθήκες Καμπά - Κ.Ε.Ε.Τ. (εξωτε-

ρικός χώρος) Λεονταρίου και Τριγωνίων στην

Κάντζα (πλησίον του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου

Παλλήνης).

“Μεγάλες Ώρες”

Το Ορατόριο «Μεγάλες Ώρες» παρουσιάζει η “Πεμ-

πτουσία” στο Ηρώδειο, την Πέμπτη 29 Σεπτεμ-

βρίου, 8.30 μ.μ., με τον συνθέτη Ανδρέα

Κατσιγιάννη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Μια κατανυκτική προσευχή, μια ιδιαίτερη φωτεινή

μουσική στιγμή κάτω από τον έναστρο ουρανό της

Ακρόπολης.

Ένα πολυδιάστατο μουσικό έργο, μία πολυπρό-

σωπη μεγάλη παραγωγή!

Γλυκερία, Δημήτρης Μπάσης, Ελεάννα Βαρελά,

Jonathan Jackson μαζί με 100 χορωδούς.

Αφηγητής: Νικήτας Τσακίρογλου

Την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διευθύνει ο Στάθης

Σούλης

Συμμετέχουν οι Χορωδίες: «Chorus Vivendi», «Με-

λωδοί» και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην Ένωση Πολυ-

τέκνων Αθηνών
Προπώληση εισιτηρίων:

Ticket Services  https://www.ticketservices.gr/event/mega-

les-ores/  στο τηλ. 2107234567 και στο εκδοτήριο Πανε-

πιστημίου 39 Αθήνα

Προσφορά: Για ομαδικές αγορές 30 ατόμων, φοιτητές,

πολύτεκνους, ΑμεΑ και ανέργους έκπτωση 15%

«Πεδίον, χώρος 
συνάντησης»

Έκθεση με τίτλο «Πεδίον, χώρος

συνάντησης» συνδιοργανώνει η

Περιφέρεια Αττικής με την Πεδίον

ΑΜΚΕ και τη συνεργασία του πε-

ριοδικού δρόμου «Σχεδία», η

οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πε-

δίον του Άρεως από 6 έως 18 Σε-

πτεμβρίου 2022.

Πρόκειται για μια Έκθεση που φι-

λοδοξεί να επικοινωνήσει και να

αναδείξει υπό το πρίσμα της τέ-

χνης, καθημερινές ιστορίες διαφο-

ρετικών ανθρώπων, οι οποίες προ-

σεγγίζονται μέσα από μια

πολυποίκιλη καλλιτεχνική παρα-

γωγή, με στόχο την ευαισθητοποί-

ηση των πολιτών για κρίσιμα

κοινωνικά ζητήματα, όπως η έλ-

λειψη στέγης, η φτώχεια και ο κοι-

νωνικός αποκλεισμός.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου Εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα «Μεταμορφώ-

σεις του δημόσιου χώρου» για

παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών, Πε-

δίον του Άρεως, 11:00

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου  Εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα «Μεταμορφώ-

σεις του δημόσιου χώρου» για

παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών,

«σχεδία home», 11:00 

Δράσεις:

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου Περφόρ-

μανς του Φ. Τσιτσόπουλου στο Πε-

δίον του Άρεως, 19:30

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου Δράση

της Ε. Μαρτίνου, συνάντηση στο

Πεδίον του Άρεως με κατεύθυνση

προς το «σχεδία home» 18:00

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.shedia.gr/
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Μουσικοχορευτική παράσταση

στο Δήμο Κρωπίας
Οι εκδηλώσεις του “ΣΦηττός” του Δήμου κρωπίας, μετά

από ένα δίμηνο εξαιρετικών παραστάσεων κλείνουν την

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, 9 μ.μ. στο ανοιχτό δημοτικό θέα-

τρο της πλ. Δεξαμενής με τη μουσικοχορευτική παράσταση

που προσφέρουν τα μέλη του Τμήματος Ελληνικών Χορών

του “Σφηττός” του Δήμου με την καλλιτεχνική επιμέλεια

του Νίκου Λουκά. Μαζί του παίζουν, οι μουσικοί, Γιάννης

Παυλόπουλος (βιολί-τραγούδι), Α.Αρκαδόπουλος (Κλα-

ρίνο), Ι. Κουζηνόπουλος, (λαούτο-τραγούδι) Κ. Πάτση

(τραγούδι) και Μ.Κλαπάκης (κρουστά).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Βιβλιοπαρουσίαση
Γιώργος ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Παρουσίαση του βιβλίου, Γιώργος ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ο λαϊκός τραγουδιστής, θα πραγματοποιηθεί με

πρωτοβουλία του Δήμου Κρωπίας, τη Δευτέρα 12

Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30 μ.μ. στο ανοιχτό θέατρο

Δεξαμενής στο Κορωπί.

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

των Πόλεων, ο Δήμος Μαρκοπούλου Με-

σογαίας και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση, προσκαλούν στην εκδήλωση

“Χορεύοντας με το φεγγάρι”,  μια μονα-

δική μουσικοχορευτική βραδιά, όπου

αστέρια του χορού θα λάμψουν υπό το

γλυκό φως του φεγγαριού.

Με τη συνοδεία μουσικού οργάνου,

πάθος και τέχνη θα πλημμυρίσουν με μο-

ναδικές στιγμές απόλαυσης.

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 και

ώρα 21.00 στο Θέατρο Σάρα Μαρκοπού-

λου, επαγγελματίες χορευτές παγκό-

σμιας φήμης, μας ταξιδεύουν με ένα

μοναδικό latin και oriental θέαμα.
Συμμετέχουν οι: Yuri Dimitrov - Στεφανία

Τσέρτου - Giorgos Ketseridis - Jylia

Chernysh - Γιάννης Λιάκος - Έφη Χορμόβα

- Oleksander Bakhariev – Danai Avloniti - Ka-

lypso Mani (oriental)

Σαξόφωνο παίζει ο Γιάννης Καρανάσιος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κ.Δ.Ε.Μ.

προσκαλούν σε μια αξέχαστη μουσική

βραδιά με τον Βασίλη Πορφυράκη, το

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα

21.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαρκο-

πούλου.

Ο Βασίλης Πορφυράκης παρουσιάζει -

ζωντανά με τη μπάντα του - ένα ξεση-

κωτικό πρόγραμμα, που «ισορροπεί»

ανάμεσα στο σύγχρονο και στο παλαι-

ότερο ρεπερτόριο!

Ανεβαίνει έτοιμος για όλα στη σκηνή

και μαζί με τους πέντε εξαιρετικούς

μουσικούς του - στο πιάνο, την κιθάρα,

το μπάσο, τα τύμπανα, το σαξόφωνο

και το κλαρίνο - υπόσχεται να «απογει-

ώσει» το κοινό!

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νίκος Κέρκυ-

ρας

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Χορεύοντας με το φεγγάρι» 

Ωραίες εκδηλώσεις στο 
Δήμο Μαρκοπούλου

Καραγκιόζης στην Κερατέα

Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ προσκαλεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου,

ώρα 20:00 στον προαύλιο χώρο του παλιού σιδηροδρο-

μικού σταθμού Κερατέας (Οδός Ιακώβου Ταταράκη και

Κύπριων Αγωνιστών) για την παράσταση «Ο Καραγκιόζης
στο Ωδείο» του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου. Θα προ-

ηγηθεί παιδική δράση γνωριμίας με τα κτίρια του Σιδηρο-

δρομικού σταθμού και της Ηλεκτρικής Εταιρείας και της

ιστορίας τους.

“Mικρασιατική Βεγγέρα”
Από τη Σμύρνη στη Βούλα. 

Εκατό χρόνια μετά...

Ο Δήμαρχος ΒΒΒ και το Δ.Σ. του Συλλόγου

“Απολλωνία” προσκαλούν στην “Μικρασιατική

Βεγγέρα”, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα

8.30 μ.μ. στο ανοιχτό Δημοτικό θέατρο “Βέμπο”

(παραλία Βούλας) για να τιμήσουν τα 100 χρόνια

Μνήμης με κεράσματα, μουσικές, χορούς και τρα-

γούδια από τις αλησμόνητες Πατρίδες.

Μουσική βραδιά με τον Βασίλη Πορφυράκη

Μουσική βραδιά με την Ευτέρπη Λημναίου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική ατου Επιχείρηση   (Κ.Δ.Ε.Μ.),

προσκαλούν σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με την Ευτέρπη Λημναίου, την Κυ-

ριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 21.00, στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπού-

λου.

Η φρέσκια και ταυτόχρονα μεστή ερμηνεία της, υπόσχεται να παρασύρει με ένα

επιλεγμένο μουσικό πρόγραμμα, που θα αποτελείται από σύγχρονα τραγούδια,

μπαλάντες, ζεϊμπέκικα και τσιφτετέλια!

Μαζί της στο τραγούδι, συμμετέχει ο Άγγελος Σαραγούδας.

Η Ευτέρπη Λημναίου γεννήθηκε στη Μυτιλήνη της Λέσβου από μουσική οικογέ-

νεια, με ρίζες από το Αϊβαλί της Μικρός Ασίας. Σε ηλικία 12 ετών αποφάσισε να

φοιτήσει στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης και να ενταχθεί στα παραδοσιακά μου-

σικά του σύνολα, τραγουδώντας και παίζοντας σαντούρι.  

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Solaris, σκηνική σύνθεση που συνομιλεί με το χώρο

H Ομάδα «ΟΠΕΡΑ» παρουσιάζει Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο Ίδρυμα Περιθάλψεως

Χρονίως Πασχόντων, «Άσυλο Ανιάτων», τη σκηνική σύνθεση-παράσταση Solaris, βα-

σισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Στάνισλαβ Λεμ. 

Το έργο ανεβαίνει στις 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου και 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 24, 25

Οκτωβρίου, σε μετάφραση Γιώργου Τσακνιά και διασκευή και σκηνοθεσία του Θοδωρή

Αμπαζή. 

Η παράσταση επικεντρώνεται στο υπαρξιακό κομμάτι του σπουδαίου μυθιστορήματος

και αποτελεί την πρώτη site specific δουλειά της ομάδας, σχεδιασμένη για το Άσυλο

Ανιάτων. Πρόκειται για μία σκηνική σύνθεση που συνομιλεί με τον χώρο σε πολλά επί-

πεδα, αξιοποιώντας δημιουργικά μέρος των εγκαταστάσεων με δρώμενα, προβολές

και events που επεκτείνουν την εμπειρία της παράστασης, Το Solaris θα παίζεται για

πολύ μικρό αριθμό θεατών, μόλις 25, που θα βιώσουν μία μοναδική εμπειρία μέσα σε

έναν ειδικά διαμορφωμένο για την παράσταση διάδρομο.
Άσυλο Ανιάτων  - Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων (Αγίας Ζώνης 39, Αθήνα) 

Εργαστήριο Κεντητού Παραδοσιακού Μεσογείτικου Ψωμιού

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κ.Δ.Ε.Μ., προσκαλούν στο Ελεύθερο Εργαστήριο Κεντητού

Παραδοσιακού Μεσογείτικου Ψωμιού από το Λαογραφικό Σύλλογο Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας «ΡΟΔΑΚΑ», το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 πρωί, στον Αερόμυλο

Μαρκοπούλου.

aΣτο εργαστήριο συμμετέχουν ενήλικες και παιδιά, όπου θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν

στα μυστικά της παραδοσιακής αυτής τέχνης από την Γιώτα Δράκου, εξειδικευμένη ερευ-

νήτρια τοπικής λαογραφίας και δημιουργό καλλιτεχνημάτων κεντητού διακοσμητικού ψω-

μιού. Αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για δημότες και πολίτες από όλη την Αττική, να βιώσουν

από κοντά τη λαογραφία και ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης.

Kατά τη διάρκεια της δράσης, θα επαναλειτουργήσει ο Αερόμυλος!!

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σεπτέμβριο

στο ΚΠΙΣΝ;

Xορευτικό 

τριήμερο με

tango, swing 

και disco 

Ένα αξέχαστο χορευτικό

τριήμερο με tango, swing

και disco ρυθμούς, hip hop

ρίμες στα Πανοραμικά

Σκαλιά, εντυπωσιακά φω-

τογραφικά έργα στον δη-

μόσιο χώρο, μπασκετικοί

πανηγυρισμοί, ενδιαφέ-

ρουσες συζητήσεις, δημι-

ουργικές, ψυχαγωγικές

και αθλητικές δραστηριό-

τητες για κάθε ηλικία. Και

όλα αυτά, με ελεύθερη εί-

σοδο!

Tο πιο αγαπημένο αθη-

ναϊκό χορευτικό φεστι-

βάλ, επιστρέφει στην

Αγορά του ΚΠΙΣΝ στις

16, 17 και 18/09 και υπό-

σχεται ένα αξέχαστο

τριήμερο με tango, swing

και disco ρυθμούς. 

Το πρόγραμμα αναλυτικά:
Παρασκευή 16/09 | Tango

19.30-21.00 Μάθημα χορού

21.00-23.00 Χορευτικό πάρτι

Καλλιτεχνική ομάδα Tango

Acrópolis

Παρασκευή 16/9, αργεντί-

νικο άρωμα χορού. Έξι έμ-

πειροι χορευτές, υπό την

καθοδήγηση της Έλενας

Γκόση και του Λούις Μέ-

στρε, θα μυήσουν το κοινό

στο tango, εξηγώντας πα-

ράλληλα πώς καταλήγει να

είναι κάτι παραπάνω από

είδος χορού: ένας τρόπος

ζωής, μια μορφή τέχνης κι

επικοινωνίας.
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Έφυγε από τη ζωή 

ο Γιάννης Δαμανάκης

Ο Γιάννης Δαμανάκης, έφυγε αιφνίδια από τη ζωή

στις 2 Σεπτεμβρίου. Ήταν πρόεδρος του νεοσύστα-

του Συλλόγου (2018) για την προστασία του Περι-

βάλλοντος "Αρχέδημος". Μαχητής για την

υπεράσπιση του περιβάλ-

λοντος στο Δήμο ΒΒΒ,

ελεύθερο πνεύμα με διο-

ρατικότητα και θάρρος,

αλλά και  διακεκριμένο

μέλος και πρωτοπόρος

του κλάδου Αλουμινίου,

ιδρυτής της ΑΛΚΑΤ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ, εκφράζει τη

θλίψη του για την απώλεια του Προέδρου Γιάννη

Δαμανάκη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογέ-

νειά του.

Μαθήματα Τέχνης, Μουσικής 

και Γυμναστικής στο Δήμο ΒΒΒ

Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά τμήματα

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν:

1. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗ-

ΛΙΚΕΣ 3. LATIN ΧΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4. LATIN ΧΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 5. ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  6. ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ  7. ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ   (ΠΙΑΝΟ-ΚΙΘΑΡΑ-

ΑΡΜΟΝΙΟ) 8. ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (ΠΙΑΝΟ-ΚΙ-

ΘΑΡΑ-ΑΡΜΟΝΙΟ)

Υποβολή αιτήσεων:

Eως 10 Σεπτεμβρίου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κα-

ταθέσουν αίτηση μέσω Ε-mail: oappa@vvv.gov.gr Εφό-

σον υπάρχουν κενές θέσεις, θα γίνονται δεκτές οι

αιτήσεις καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Θα λειτουργήσουν τμήματα αρχαρίων και προχωρημέ-

νων από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ως προς τα ατο-

μικά μαθήματα, οι ημέρες και οι ώρες θα ρυθμιστούν

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα έχει μαζί σας

ο καθηγητής του τμήματος.

Μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα σας ενη-

μερώσουμε για το οριστικό πρόγραμμα.

Κόστος Συμμετοχής:

Κόστος εγγραφής και έκδοση κάρτας 5€ (ισχύς για μια

περίοδο).

Μηνιαία συνδρομή για όλα τα Αθλητικά και Πολιτιστικά

προγράμματα για Δημότες-Κάτοικους: 13€ για ενήλι-

κες, 10€ για ανήλικους. 

Εξαιρούνται τα τμήματα μουσικής όπου το κόστος συμ-

μετοχής διαμορφώνεται σε 17€ μηνιαίως για τους ανή-

λικους και 25€ για τους ενήλικες.

Πληροφορίες: Καθημερινές 9:00-14:00, τηλ. 213-

2020737 - Ε-mail: oappa@vvv.gov.gr

Eγγραφές και καταβολή συνδρομών η γραμματεία λει-

τουργεί καθημερινά, πλην Παρασκευής, 9.00-13.00.

Ο λογαριασμός κατάθεσης είναι:

ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK

IBAN : GR 8902603050000090200464745

Προγραμματίστε τηλεφωνικά, το ραντεβού σας στο

213-2020737, 213-2020714.

Σημαντικά βήματα σε σωστή κατεύθυνση

Ο πρώτος απολογισμός του 2022 του

Δήμου Κρωπίας για τα αδέσποτα ζώα
Σημαντικά βήματα σε σωστή κα-

τεύθυνση, πρακτικές αλλαγές

στην αντιμετώπιση του εκρηκτικού

φαινομένου των αδέσποτων ζώων

Σύμφωνα με την πρόσφατη υπηρε-

σιακή ενημέρωση του Δήμου Κρω-

πίας προς την Ειδική Γραμματεία

για την προστασία ζώων συντρο-

φιάς του Υπ.Εσωτερικών για τη

διαχείριση των αδεσπότων ζώων

συντροφιάς (σ.σ συστάθηκε στις

9.06.2022 με απόφαση Πρωθυ-

πουργού με σκοπό την παρακο-

λούθηση εφαρμογής του νέου

νόμου 4830/2021) που αφορά το

πρώτο 6μηνο του 2022 ο Δήμος

Κρωπίας δίνει θετικά αποτελέ-

σματα και σημαντικά βήματα.

• 80 περισυλλογές σκύλων εκ των

οποίων 72 σημάνθηκαν ηλεκτρο-

νικά και 

• 28 περισυλλογές γατιών. Όλα

έλαβαν την κατάλληλη κτηνια-

τρική περίθαλψη. 

• Εμβολιάστηκαν, 63 σκύλοι και 22

γάτες. 

• Στειρώθηκαν, 35 σκύλοι και 17

γάτες. 

• Αποπαρασίτωση έγινε σε 77 σκύ-

λους και σε 26 γάτες. 

• Διαδικασία αναδοχής έγινε σε 6

σκύλους, ενώ υιοθεσία έγινε σε 33

σκύλους και σε 16 γάτες. Επανέν-

ταξη στο οικείο περιβάλλον ή μετα-

κίνηση έγινε για τα υπόλοιπα ζώα.

Στο σημαντικό ζήτημα του ελέγχου

της λεϊσμανίωσης ανιχνεύτηκαν, 7

σκύλοι ως θετικοί και τους χορηγή-

θηκαν θεραπεία ενώ τρεις (3) σκύ-

λοι κατέληξαν από την νόσο.

Ο Δήμος Κρωπίας έχει,  συστήσει

την 5μελή επιτροπή  του

ν.4830/2021 ενώ έχει καταρτίσει

και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

βάσει του οποίου σταδιακά εφαρ-

μόζει τις νέες πολιτικές διαχείρι-

σης. Για την υλοποίηση του

επιχειρησιακού προγράμματος

έχει υποβάλλει αίτηση ένταξης σε

χρηματοδότηση η οποία δεν έχει

ακόμα αποδοθεί στο Δήμο Κρω-

πίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα

προηγούμενα χρόνια όλοι οι Δήμοι

δαπανούσαν δεκαπλάσια ποσά σε

σχέση με την κρατική επιχορή-

γηση. 

Το επόμενο διάστημα αναμένονται

οι εκστρατείες και δράσεις ενημέ-

ρωσης για τις υιοθεσίες-αναδοχές

και στειρώσεις αλλά και για την

πάταξη των φαινομένων εγκατά-

λειψης ζώων που αποτελούν κρί-

σιμους κρίκους στην προσπάθεια

μείωσης του αριθμού των αδεσπό-

των ζώων στο Δήμο Κρωπίας. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ιατρός,

Σπυρίδων Κόλλιας όπως έχει κατά

καιρούς δηλώσει, υπάρχει ισχυρή

πολιτική βούληση της Δημοτικής

Αρχής για μια ολοκληρωμένη πα-

ρέμβαση ανεξαρτήτως νέων

νόμων. Η παρέμβαση για την κά-

λυψη των νομοθετικών υποχρεώ-

σεων  είναι περισσότερο μια

κίνηση απέναντι στη συνείδησή

μας, ως φορέας Ο.Τ.Α., ότι «κά-

νουμε ότι μπορούμε με ελάχιστο

προσωπικό και κρατικούς πόρους

αλλά με πολλούς εθελοντές, αιρε-

τούς, στελέχη του Δήμου και

μέλη της τοπικής μας κοινωνίας

για την προστασία των αδέσπο-

των ζώων και την αποφασιστική

μείωση του αριθμού τους. Δεν

μπορούμε να επιτρέψουμε  “ψυχές

της Θεϊκής δημιουργίας” να  βασα-

νίζονται από τις συνέπειες της  Αν-

θρώπινης δράσης», καταλήγει στη

δήλωσή του ο Σπ. Κόλλιας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος

Κιούσης, με αφορμή τη δημοσιο-

ποίηση των πρώτων στοιχείων του

6μηνου απολογισμού, εξέφρασε

για άλλη μια φορά  τον προβλημα-

τισμό του  για μια νέα αύξηση της

τάσης εγκατάλειψης ζώων μετά τα

lock down της πανδημίας, ενώ

ήταν πολύ δεικτικός απέναντι σε

όσους ασυνείδητους πολίτες αντι-

μετωπίζουν ως «παιχνίδι» τα ζώα

ή «εργαλειακά» για πρόσκαιρους

λόγους και μετά τα εγκαταλείπουν

καθώς και για άλλες ενέργειες

ασυνείδητων που εγκαταλείπουν

στη μεγάλη επικράτεια του Δήμου

μας ζώα από άλλες περιοχές της

Αττικής.

Mείωση 10% της κατανάλωσης ενέργειας

καλούνται να εφαμόσουν Δήμοι & Δημόσιο

Κυρώσεις θα υποστούν Δήμοι και γενικότερα το Δημόσιο, αν δεν θα πετύχουν

το στόχο της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας κατά 10%, ανέφερε  ο υπουρ-

γός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και συνακόλουθα και ο υπουργός Οικονομι-

κών Χρήστος Σταϊκούρας.

Οι Δήμοι ανταπάντησαν ότι αυτό  συνεπάγεται το κλείσιμο των δημοτικών κο-

λυμβητηρίων, το κλείσιμο των φώτων σε ορισμένες γειτονιές και άλλα, για να

απαντήσει ο υπουργός πως η πολιτεία δεν επιθυμεί τίποτα από τα παραπάνω·

μόνο που ζητά από τους δημόσιους φορείς είναι να τηρούν μία καλύτερη και

προσεκτικότερη διαχείριση στην ενέργεια που καταναλώνουν.

«Οι φορείς το δημοσίου το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν, είναι να
μπουν και να δηλώσουν στην πλατφόρμα ορισμένα στοιχεία που αφορούν την
κατανάλωσή τους και εν συνεχεία να πιάσουμε το στόχο της μείωσης της ηλε-
κτρικής ενέργειας που έχουμε βάλει» εξήγησε και επεσήμανε ότι οι Δήμοι που

δεν επιτύχουν το στόχο θα υποστούν κυρώσεις.

«Δεν θα μπορούν να κάνουν προσλήψεις, δεν θα τους δίνω προσωπικό» ανέ-

φερε.

Επίσης ο υπουργός σημείωσε ότι για τους φορείς που θα μειώσουν την κατα-

νάλωση ενέργειας θα υπάρξει επιβράβευση με μεγαλύτερα ποσά από τον κρα-

τικό προϋπολογισμό.
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Τοπικά Πολεοδομικά

Σχέδια Δήμου ΒΒΒ

Το πρώτο, μετά την καλοκαιρινή ραστώνη, δημο-

τικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ (5.9.22), έφερε

βαριά θέματα στην ημερήσια διάταξη, που θα αλ-

λάξουν παντελώς την φυσιογνωμία του Δήμου και

ιδιαίτερα της Βούλας.

Ενα από αυτά είναι το 2ο θέμα της ημερήσιας διά-

ταξης και αφορά τα  Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. 

Συγκεκριμένα αφορούσε την Δημοσιοποίηση Α’

φάσης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα

όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.  

Μετά από διαλογική συζήτηση και την παρουσίαση

του μελετητή, ξεκαθάρισε ότι το θέμα ήρθε προς

συζήτηση στο Δ.Σ. για να ξεκινήσει η διαδικασία

παρατηρήσεων πάνω στο θέμα αποτύπωση της

υφιστάμενης κατάστασης.

Οπως ειπώθηκε στη μελέτη της Α΄φάσης υπάρ-

χουν πολλές παραλείψεις, αλλοιώσεις και προ-

σθήκες στοιχείων εκεί που δεν υπάρχουν.

Συγκεκριμένα ο Δ. Δαβάκης επεσήμανε διαφορές

στη μελέτη από τα ισχύοντα: «Τα καταστήματα
στη Βασ. Παύλου Βούλας τα φτάνετε μέχρι την
οδό Αυλώνος. Η χρήση το επιτρέπει; Τα καταστή-
ματα στην οδό Σωκράτους δεν υπάρχουν στο
χάρτη! Εμπορικότητα στις οδούς Κονδύλη και Μι-
κράς Ασίας. Από πότε;»
Δήλωσε αντίθετος τονίζοντας: «έτσι όπως έχει κα-
ταγραφεί και σχεδιαστεί, βλέπω ότι ξεκινάει ένας
πολύ μεγάλος αγώνας για να μην καταστραφεί η
πόλη».
Ο Θ. Ματόπουλος σημείωσε ότι «στη Βούλα
έχουμε πάρα πολλούς χώρους πρασίνου, που δεν
έχουν σκιαγραφηθεί. Σε όλα τα σχέδια δεν έχετε
συμπεριλάβει αριθμούς Ο.Τ. Τα αρχαία στη Βούλα
δεν έχουν καταγραφεί στο σχεδιάγραμμα. Η βίλα
Προκοπίου φαίνεται ότι φτάνει μέχρι τη θά-
λασσα!».  «Πάνε να φτιάξουν ειδικό ποεοδομικό
σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο. Το 254 μας δίνει
προστασία σήμερα, αν αυτό αλλάξει θα αλωθεί πε-
ριοχή».
«Εμείς να ορίσουμε τι θέλουμε και να το αποτυ-
πώσουμε.  Δεν είναι ένας Δήμος μία πόλη. Είναι
ένας Δήμος, τρεις πόλεις, με διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά η καθεμία». 
Η Α΄φάση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου βρίσκε-

ται σε διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης για να

διορθωθεί αν είναι λάθος ή συμπληρωθεί η

Α΄φάση, εξήγησε ο δήμαρχος.

Το θέμα υπερψηφίστηκε μειοψηφώντας οι: Δαβά-

κης, Δόγκα, Πέτροβιτς, Πασακυριάκος.
Αννα Μπουζιάνη

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση

στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η Γ’ φάση

της αποχέτευσης ακαθάρτων της

πόλης του Μαρκόπουλου Μεσο-

γαίας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη

Αττικής Γ. Πατούλη εκδόθηκε η υπ’

αρ. 2165/1-9-2022, 4η Τροποποί-

ηση της Πράξης «Δίκτυα αποχέ-

τευσης ακαθάρτων Δήμου

Μαρκοπούλου και ολοκλήρωση

αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική

δυναμικότητα  40.000 Ι.Κ.». 

Μετά τη σχετική τροποποίηση

προβλέπεται ένα νέο υποέργο το

οποίο περιλαμβάνει την κατα-

σκευή δικτύου αποχέτευσης ακα-

θάρτων (Γ φάση) για την πόλη του

Μαρκοπούλου. 

Η  πράξη τελεί υπό τη διαχείριση

της Περιφέρειας Αττικής, στο

πλαίσιο σχετικής εκχώρησης

πόρων του Ταμείου Συνοχής.

Η πράξη αρχικά συμπεριλάμβανε

την κατασκευή του Δικτύου Απο-

χέτευσης Ακαθάρτων στην πε-

ριοχή του Πόρτο Ράφτη μήκους

περίπου 45 Κm, την μελέτη και κα-

τασκευή των απαραίτητων αντ-

λιοστασίων για την μεταφορά των

λυμάτων προς την Εγκατάσταση

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

Μαρκοπούλου καθώς και την ολο-

κλήρωση της αναβάθμισης της

συγκεκριμένης εγκατάστασης από

20.000 σε 40.000 ι.κ.

Το συνολικό μήκους του δικτύου

που θα κατασκευαστεί είναι περί-

που 21,3 Κm και αφορά τις ανατο-

λικές και δυτικές παρυφές της

πόλης και δύο μικρές περιοχές

στο Νότιο και Βορειοανατολικό

άκρο αυτής. Στο νέο υποέργο

συμπεριλαμβάνεται και η κατα-

σκευή τριών τοπικών αντλιοστα-

σίων. Ο Προϋπολογισμός δημοπρά-

τησης του υποέργου ανήλθε στο

ποσό των 6 εκ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ ο

Προϋπολογισμός της σύμβασης που

υπεγράφη 27/7/2022 ανέρχεται στο

ποσό των 5.4 εκ.

Με την ολοκλήρωση του συνόλου

της πράξης αναμένεται να παρα-

δοθούν ολοκληρωμένα και λει-

τουργικά έργα τα οποία θα

περιλαμβάνουν:

1.  Αγωγούς αποχέτευσης και μετα-

φοράς ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη

και στο Μαρκόπουλο, συν. μήκους

45 km και 21 km αντίστοιχα.

2. Οκτώ  αντλιοστάσια ακαθάρτων

στο Πόρτο Ράφτη και τρία στο

Μαρκόπουλο.

3. Ολοκληρωμένη και πλήρως λει-

τουργική Εγκατάσταση Επεξεργασίας

Λυμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου,

συνολικής δυναμικότητας 40.000 ι.κ.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης,

δήλωσε σχετικά: «Το ζήτημα της

αποχέτευσης ακαθάρτων της Ανα-

τολικής Αττικής αποτελεί μια αδια-

πραγμάτευτη προτεραιότητα για

την Περιφέρεια Αττικής.  

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργα-

σία με τους Δήμους αλλά και την

ΕΥΔΑΠ δρομολογεί και εκτελεί

έργα που για δεκαετίες παρέμε-

ναν στα χαρτιά».

Ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών

αποβλήτων στο Δήμο Μαρκόπουλου 
Με απόφαση Περιφερειάρχη και  χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 

O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, όπως ενημερωθήκαμε, μαζί με

το Δήμο της Νήσου Σκιάθου ανακοι-

νώνουν συνεργασία προκειμένου να

γίνουν πιστοποιημένοι Δήμοι  με

Μηδενικά Απόβλητα, στο πρό-

γραμμα Zero Waste Cities.

Οι Δήμοι Σκιάθου και ΒBB αναλαμ-

βάνουν πρωτοβουλία στη διαχείριση

των δημοτικών οικιακών αποβλήτων

τους. Με γνώμονα την προστασία

του περιβάλλοντος, την πρόληψη

δημιουργίας αποβλήτων, και τη μεί-

ωση των αποβλήτων που καταλή-

γουν σε τελική διάθεση (π.χ. ταφή),

οι Δήμοι Σκιάθου και ΒBB,  ξεκινούν

τη συνεργασία τους με τους Ευρω-

παϊκούς Οργανισμούς  Mission Zero

Waste Academy, το Zero Waste Eu-

rope, καθώς και την Οικολογική

Εταιρεία Ανακύκλωσης με στόχο να

γίνουν οι πρώτοι πιστοποιημένοι

Δήμοι Μηδενικών Αποβλήτων στην

Ελλάδα. 

Οι Δήμοι ΒBB και Σκιάθου, αποτε-

λούν τους πρώτους Ελληνικούς Δή-

μους που θα ενταχθούν στο δίκτυο

Zero Waste Cities, ένα δίκτυο 460

πόλεων και δήμων σε ολόκληρη την

Ευρώπη, οι οποίοι διαμορφώνουν

μακροπρόθεσμες στρατηγικές και

πολιτικές για τη διαρκή μείωση των

οικιακών τους αποβλήτων και εφαρ-

μόζουν σύγχρονες λύσεις, σύμ-

φωνα με τις αρχές τις Κυκλικής

Οικονομίας.

Μέσα από την εφαρμογή μέτρων και

βέλτιστων πρακτικών που βασίζον-

ται στις αρχές της πρόληψης απο-

βλήτων, την αύξηση της

επαναχρησιμοποίησης και της ανα-

κύκλωσης και με σύμμαχο την το-

πική κοινωνία, οι δύο Δήμοι,  θα

αναπτύξουν και θα υλοποιήσουν μια

μακροπρόθεσμη στρατηγική μηδενι-

κών αποβλήτων:

– Την εκτροπή του 90% των Δημοτι-

κών Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) που

παράγονται εντός των ορίων του

από την τελική διάθεση. 

– Τη θέσπιση συγκεκριμένων ποσο-

τικών στόχων για το παραγόμενο,

εντός των δημοτικών του ορίων,

κατά κεφαλήν υπόλειμμα (σε κιλά),

σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδη-

γίες του προγράμματος πιστοποί-

ησης Zero Waste Cities.

Σχόλιο: Kαλά όλα, αλλά μας γεννιέ-

ται η απορία, πώς ένας παράλιος

Δήμος της Αττικής δεν βρήκε έναν

Δήμο εντός Αττικής να συνεργαστεί

και πήγε στη Νήσο Σκιάθο!!!

Μας θυμίζει το εγχείρημα που είχε

ξεκινήσει ο τέως δήμαρχος Βούλας

Γ. Μάντεσης, όταν “συμπεθέριασε”

με το Λιγουριό. Τελικά δεν ευόδωσε

το “συμπεθεριό”.
Αννα Μπουζιάνη

Διαδημοτικές συνεργασίας ΒΒΒ και Σκιάθου
για μείωση οικιακών αποβλήτων με σύγχρονες λύσεις
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Η μακρόχρονη   βασιλεία  του Όθωνα    1833- 1862, αποτελεί
ένα  ξεχωριστό σε ενότητα κεφάλαιο μέσα στην ελληνική ιστο-
ρία, όπου εναλλασσόμενες φωτεινές και σκοτεινές πλευρές
σκοντάφτουν σε αναπάντητα  μέχρι τώρα  ερωτήματα  και απο-
ρίες. 
Η οθωνική περίοδος ήταν  ο χρόνος που οι Έλληνες ριγμένοι
σε μάχες  εσωτερικής  και εξωτερικής πολιτικής προσπαθού-
σαν να δώσουν ασφαλή διάρκεια στα όσα επιτεύγματα της
Επανάστασης που αφορούσαν τόσο  την “Ανεξαρτησία’’  όσο
και την “Αναγνώρισή” τους ως ελεύθερου κράτους. Συνάμα
όμως και να αντιμετωπίσουν τα φιλόδοξα συμφέροντα των
Προστάτιδων Δυνάμεων, που σε εκμετάλλευση στηρίζονταν
πρώτον στην  κομβική γεωγραφική θέση της Ελλάδος, και  δεύ-
τερον στις αδυναμίες και στα πάθη ενός ταλαιπωρημένου λαού
που ζητούσε το μοίρασμα μιάς  καλύτερης ημέρας, σε μια αυγή
που δειλά μόλις είχε ανατείλει. 
Τέλος πάντων σε ολόκληρη αυτή την οθωνική περίοδο εκ πραγ-
μάτων και γεγονότων φαίνεται να δεσπόζει με τα θετικά της
χαρίσματα, αλλά και   να ενοχλεί με τις προσωπικές της φιλο-
δοξίες και τις όσες αρνητικές της συμπεριφορές, ένα πρό-
σωπο, μια  μορφή και αυτή ήταν η Αμαλία, η όμορφη
βασίλισσα,  η  γυναίκα που ως αντικείμενο πολιτικής τακτικής,
είχε παραχωρηθεί στον Όθωνα.
Η Αμαλία που άκουγε στο  προτεσταντικό  βαφτιστικό της
όνομα Μαρία-Φρειδερίκη ήταν η πρωτότοκη κόρη του μεγάλου
δούκα του Όλντεμπουργκ, βασιλείου μικρού της βόρειας Γερ-
μανίας, του Αυγούστου Παύλου Φρειδερίκου και της πριγκίπι-
σας  Άνχολτ Σάουμπουργκ  Αδελαΐδας,  με ρίζα βασιλική από
τη Σουηδία.     
Η Αμαλία είχε γεννηθεί το 1818 στο ΄Ολντενμπουργκ  και  το
1875 κοιμηθεί και θαφτεί στο Βάμπεργκ κοντά στον Όθωνα που
είχε ήδη πεθάνει οχτώ χρόνια πιό μπροστά.    
Παντρεύτηκε τον Όθωνα το 1836, ενάμιση  μόλις χρόνο μετά
την ενηλικίωσή του. Προτού  γίνει ο γάμος της, είχαν προηγη-
θεί σε παζάρι  πολλές πολιτικές διαβουλεύσεις και αντιφωνίες
των Προστάτιδων Δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας. 
Η Ρωσία  για  γυναίκα του Όθωνα  προωθούσε την κόρη του τσά-
ρου Νικολάου, η Γαλλία  την κόρη του βασιλιά της Φιλίππου,  ο
Όθωνας γλυκοκοίταζε την κόρη του Καρόλου της Αυστρίας,  αλλά
οι Άγγλοι προέβαλλαν για όλες άρνηση μέχρι που  ο Λουδοβίκος
ο πατέρας του Όθωνα επέβαλλε στο γιό του την Αμαλία.   
Ο Όθωνας  τελικά φεύγει ταξίδι για τη Γερμανία, αφήνοντας
τη διακυβέρνηση της   χώρας  στα χέρια της  βαυαρικής αντι-
βασιλείας να  παλεύει με την επίλυση του προβλήματος  των
ληστοσυμμοριών  που βρισκόταν σε έξαρση.
Στη διάρκεια  αυτού του ταξιδιού του  ο Όθων  παντρεύεται
την Αμαλία στο ΄Ολντενμπουργκ, χωρίς να έχει κάνει καμιά
ενημέρωση στην ελληνική Βουλή, η οποία όλως τυχαίως  και
από τρίτους μαθαίνει τα περί του βασιλικού γάμου και αιφνι-
διάζεται.  Οι Έλληνες  αρχίζουν πλέον να νοιώθουν  σαν  δου-
λοπάροικοι, που τους έχει φορτωθεί στην πλάτη  ένα ξένο
παράσιτο και  αρχίζουν να μισούν τη μοναρχία.
Και πάλι  όμως δίνουν τόπο στην οργή τους, καταπίνουν την
προσβολή  που τους έγινε και  πλέον ως  κομπάρσοι, θέλοντας
και μη, τον Φεβρουάριο του 1837 υποδέχονται και ζητωκραυ-
γάζουν την άφιξη του βασιλικού ζευγαριού στην Αθήνα  και ιδι-
αίτερα την όμορφη βασίλισσα, που  με το γάμο της έχει
μετονομαστεί σε Αμαλία.  
Στις 25 Μαρτίου του ίδιου έτους γίνεται η επίσημη γιορτή του
γάμου και από τότε η 25η Μαρτίου καθορίζεται  να γιορτάζεται
και ως  ημέρα Εθνική, επετειακή  γιορτή  του 1821 και της Ανε-

ξαρτησίας της Ελλάδος.   
Η Αμαλία δεν είναι τυχαίο άτομο, είναι ιδιαίτερα μορφωμένη,
έχει μια ισχυρή και πληθωρική προσωπικότητα. Ευθύς εξ αρχής
νοιώθει μέσα της Ελληνίδα  και με ευθύνες  βασίλισσας των
Ελλήνων.  Βασίλισσας ναι αλλά όχι βολεμένης σε ένα παθητικό
ρόλο  και κρυμένης στη  σκιά ενός άλλου, και δη του όποιου
άλλου. 
Έχει και λόγο αντρικό. Και σχετικά  υπενθυμίζομε τη στάση

της κατά την  ιστορική ημέρα της 3ης  Σεπτεμβρίου του 1843,
την ημέρα του “Συντάγματος”.  
Οργανωτική μορφή  στο κίνημα ο Δημήτριος Καλλέργης, έφιπ-
πος μαζί με πλήθη κόσμου  έξω από τα Ανάκτορα, απαιτούν
“Σύνταγμα”. Μέσα στα  Ανάκτορα ο Όθων χτυπούσε το χέρι
του  στο γραφείο και έλεγε: «Όχι !Ποτέ!» και η Αμαλία  «με τη
λογική των επιχειρημάτων της αλλά και την συναισθηματική
της επιρροή  που άσκησε  έπεισε τον Όθωνα να συναινέσει και
να αποτραπεί η πολιτειακή κρίση».
Η Αμαλία ήταν  ιδιαίτερα ευερέθιστη και όταν θύμωνε γινόταν
αθυρόστομη, “ύαινα” οι γύρω της  τη λέγανε. Αποκαλούσε δη-
μόσια και  μπροστά σε διπλωμάτες «κακοποιό» τον Πάλμερ-
στον, τον  Άγγλο υπουργό  των Εξωτερικών, που το 1850 με
τον στρατό του – στρατό κατοχής λόγω γεγονότων Πατσιφί-
κου  – είχε  πολιορκήσει, καταλάβει  και  αποκλείσει  τον Πει-
ραιά  και το λιμάνι του.
Και για τις Προστάτιδες Δυνάμεις  η Αμαλία χωρίς να διστάσει
μιλούσε  υβριστικά  και  φωναχτά, δημόσια  έλεγε:  «Τί νομί-
ζουν  πως έβαλαν στο θρόνο τον Όθωνα για να τον έχουνε όρ-
γανο των δικών τους συμφερόντων; Λάθος.  Ας κάνουν  λοιπόν
ό,τι θέλουν. Να κάψουν την Αθήνα;  Το παλάτι δικό τους. Τους
το αφήνομε άθικτο. Ας έρθουν και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι να
μας δέσουν χειροπόδαρα και  δεμένους να μας παραδώσουν
στους φίλους τους Τούρκους. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει μοναχά
άντρες, έχει και γυναίκες, έχει και παιδιά, όλους έτοιμους να
σηκώσουν, Σημαία και  όπλα εναντίον τους».
Η Αμαλία και με προσήνεια, σαν βασίλισσα δεν στέκεται  έξω
από τα συμβαίνοντα, αλλά κρατώντας ηγεμονικά τη θέση της,
μπαίνει δυναμικά στην ελληνική κοινωνία και στα προβλήματά
της.  Γνωρίζει καλά τις  διάφορες φατρίες  που αντιπαλεύουν
μεταξύ τους για επικράτηση. Τους Φαναριώτες μαζί και τους
σπουδαγμένους εκ του Εξωτερικού, τους   ξενόφερτους νεό-
πλουτους,  αλλά με θαυμασμό  συμπαραστέκεται στην κάστα
των αγωνιστών  της Επανάστασης.   

Προσπαθεί την μεταξύ  όλων συμφιλίωση, δημιουργεί  συμπά-
θειες, συγκρούεται  όμως με αντιπάθειες που ευκαιρίας δοθεί-
σης, πολιτικά την καρφώνουν  και την υποδαυλίζουν. 
Επιλέγει ντύσιμο, φορεί την παραδοσιακή ενδυμασία της Ελ-
ληνίδας, τη  δική της και έκτοτε χαρακτηριστική. Φέσι βελού-
δινο, σκουρόχρωμο με μακριά φούντα  με χρυσές κλωστές σε
κοτσίδες πλεγμένες, νησιώτικο ζακέτο, κοντογούνι, φούστα
μακρυά μάλλον πελοποννησιακή – επίσημο πλέον ντύσιμο σε
μίμηση  για την κοινωνία της  Αυλής της.   
Κατά τη διάρκεια του ρωσοτουρκικού πολέμου με όραμα να
επεκτείνει  τα εδαφικά όρια της Ελλάδος εμπλέκεται στην
υλική ενίσχυση ελληνικών αντάρτικων ομάδων που δρούσαν
πέραν της ελληνικής μεθορίου και εντός της τότε τουρκικής
Θεσσαλίας και παροτρύνει Έλληνες αξιωματικούς, πλην ανε-
πίσημα, να  συμβάλλουν μετέχοντας  ενεργά στις  πολεμικές
επιχειρήσεις. Και όλα αυτά με την ελπίδα ότι η νίκη του τσάρου
θα φέρει και στην Ελλάδα εδαφικά οφέλη.* 
Η Αμαλία πολυπράγμων και εγωίστρια, ευερέθιστη  και θρησκευ-
τικά κοντά στον προτεσταντισμό, με τις συνεχείς πολιτικές της
παρεμβάσεις ιδιαίτερα  κατά την  περίοδο  της  ‘’αντιβασιλείας’’
της λόγω απουσίας  του Όθωνα στο εξωτερικό, είχε προκαλέσει
τη  δυσαρέσκεια  τόσο του  πολιτικού  κόσμου,  όσο και του κλή-
ρου που  πάντοτε την διέβαλε  για τον προτεσταντισμό της και
την ανοχή της στο Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας – γράφουν σχε-
τικά οι ιστορικοί που τη βιογράφησαν.   

Στο όλο το πακέτο της δυσαρέσκειας σημαντικά φθοροποιός
μπαίνει και η “ατεκνία” του βασιλικού ζευγαριού, όταν όλα σε
μίσος και ενοχές φορτώνονται στην Αμαλία. Το σκωπτικό δί-
στιχο  «του ΄Οθωνα το φέσι το κάνανε σκαμνί,  να κάτσει η Αμα-
λία να κάνει το παιδί» είχε γίνει  το  τραγουδιστό της εποχής. Ο
πανεπιστημιακός δάσκαλος μαιευτικής και γυναικολογίας Ν.
Λούρος και θεράπων ιατρός της, ασύστολα παραβιάζει το ια-
τρικό απόρρητο της ασθενούς και δημόσια γνωστοποιεί ότι  κατά
τη γνώμη του  αιτία της ατεκνίας της είναι η  σπανία  σε συχνό-
τητα πάθηση, η “απλασία των γεννητικών της οργάνων”. 
Άσκησα 40 χρόνια την ιατρική  στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

και  για πρώτη  μου φορά  είδα γιατρό να αποκαλύπτει δημόσια
την πάθηση  και το όνομα του ασθενούς του. Στις αναφορές
περιστατικών  όταν γίνονται,  αυστηρώς  και κατά τον όρκο του
Ιπποκράτη που δίνομε, απαγορεύεται η γνωστοποίηση του ονό-
ματος του πάσχοντος. Τις όμως γνωρίζει έναντι ποίων ανταλ-
λαγμάτων ο σοφός αυτό γιατρός ενέδωσε. 
Η  αποκαλυπτική θέση αυτή προφανώς ενόχλησε την οικογέ-
νειά της και  όταν  η Αμαλία  αποδήμησε, δήλωσαν  ότι από αυ-
τοψία  των γεννητικών της οργάνων  που  αυτόβουλα
προέβησαν, απεδείχθη ότι η Αμαλία ετάφη και ήταν ακόμη παρ-
θένος.  Δεν προσεκόμισαν όμως κανένα αποδεικτικό έγγραφο.
Τα περαιτέρω σχόλια  και συμπεράσματα  ελεύθερα. 
Τέλος πάντων  αυτό το πνεύμα  που συνεχώς από παντού  και
παντοιοτρόπως  πολιτικά και θρησκευτικά εναντίον της  Αμα-
λίας υποδαυλιζόταν, τον Σεπτέμβριο του 1861 όπλισε το χέρι
του φοιτητή  Αριστείδη Δόσιου να πυροβολήσει την Αμαλία
όταν έφιππη κοντά στη γωνία όπου το ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρετανία έκανε τον περίπατό της. Το βλήμα αστόχησε  και καρ-
φώθηκε σε ένα δέντρο.  Η απόπειρα έφερε μια συμπάθεια προς
την Αμαλία η οποία όμως  γρήγορα εξανεμίστηκε  με την πο-
λεμική που συνέχισε  να ασκεί εναντίον της η εφημερίδα  “Το
Μέλλον της Πατρίδος”, η οποία μάλιστα ηρωοποιούσε και τον
δράστη. Ο Δόσιος όταν συνελήφθη  αμέσως, με υπερηφάνεια
ομολόγησε, οδηγήθηκε σε δίκη, δεν έδειξε μεταμέλεια, κατα-
δικάστηκε σε θάνατο, αλλά με παρέμβαση   της Αμαλίας  που
τότε εν απουσία του Όθωνα ασκούσε την Αντιβασιλεία, η ποινή
του μετατράπηκε  σε ισόβια κάθειρξη.  Αργότερα όταν ο  Όθων
απαπέμφθη, ο Δόσιος  αποφυλακίστηκε, συνέχισε  τις σπουδές
του στο Μόναχο, αλλά στην πορεία κατατρυχόμενος από ψυ-
χική νόσο  ενεκλείσθη σε ειδικό  ίδρυμα   όπου σε ηλικία 37
ετών απεβίωσε.   
Στην Αμαλία  παρά τα όσα της καταμαρτυρούσι για την ανά-
μειξή της στην πολιτική και την σε πολλές περιπτώσεις  προ-
κλητική  της συμπεριφορά*, δίκαιο είναι να  της αναγνωριστεί
και το υπόλοιπο  έργο της  που έχει  σχέση με την ίδρυση και
συνεχή υποστήριξη κοινοφελών συλλόγων και ιδρυμάτων.
Το 1841 έδωσε  μεγάλη οικονομική ενίσχυση στην “Φιλεκπαι-
δευτική Εταιρεία” για αναδιοργάνωση, που είχε ιδρυθεί  το
1836 από τον Άρμανσμπεργκ.  Το 1847 ίδρυσε το πρώτο
Οφθαλμιατρείο στην Αθήνα,   το 1865 με την ηθική συμπαρά-
σταση της Αιμιλίας Υψηλάντη  ίδρυσε “το Αμαλιείο Ορφανο-
τροφείο” για την περίθαλψη των ορφανών από τη χολέρα  που
είχε αποδεκατίσει τον πληθυσμό της Αθήνας κατά τη διάρκεια
του Κριμαϊκού πολέμου. Επ’ αυτού δε θα πρέπει να σημειωθεί
ότι κατά την  επιδημία μαζί με τον Όθωνα γύριζαν τα “στενά”
και συνέβαλαν ενεργά στην συλλογή των και μεταφορά των
ασθενούντων. Και μάλιστα κάτω από εναντίον της λοιδωρίες
και  βρώμικες προσβολές που της έριχναν οι Γάλλοι και Άγγλοι
στρατιώτες  που σαν στρατός κατοχής και φίλοι των Τούρκων
είχαν έρθει από τη Βαλτική και καταλάβει Πειραιά και Αθήνα.
Φρόντισε για την ασφάλιση των ναυτικών και για πρώτη φορά
στην Ευρώπη ίδρυσε το ειδικό για  τους εργάτες της θάλασσας
ταμείο το έκτοτε και  γνωστό ως ΝΑΤ. Στην κοινωφελή της
δράση αξίζει να συμπεριληφθεί και  η  εκ βάθρων  αναβάθμιση
του Εθνικού και τότε Βασιλικού Κήπου που πρώτος είχε ιδρύσει
ο Όθων. Ακόμη έργο της είναι  η ανέγερση του Πύργου της Βα-
σίλισσας στα Λιόσια  το 1854, με αρχιτέκτονα τον Γάλλο Μπου-
λανζέ  που  χρησίμευε σαν κατοικία του βασιλικού ζεύγους,
σήμερα δε ως χώρος για κοινωφελείς  σκοπούς.  
Στην Αμαλία ακόμη  οφείλεται η μετονομασία δύο πόλεων:
το1868 πρώτα της Αμαλιάδας στην Ηλεία και  μετά της Αμα-
λιάπολης στον Αλμυρό της Θεσσαλίας. 
Για την Αμαλία και την Οθωνική περίοδο  πολλά έχουν ειπωθεί
και καλά και κακά  έχουν γραφεί.  Πολλά όμως είναι  σκόπιμα
κρυμμένα  κάτω από το χαλί των συμφερόντων,  θα πρέπει να
βγουν κάποτε στο φως,  και πιο κοντά  στην όση αλήθεια.   

―――――― 
* Ο Φίνλεϋ  γράφοντας στην Ιστορία του για την Αμαλία  εξαντλεί όλη τη
χολή του,  μεροληπτεί υπερ των Άγγλων και Τούρκων και συχνά γίνεται
αηδιαστικός.   
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Μέρος 2ον.

Ο 15ος αιώνας ήταν ολέθριος για την Σμύρνη, γιατί μετά

την καταστροφή από τους εμίρηδες του Αϊδινίου, ξέσπασε

η  Μογγολική λαίλαπα του αιμοσταγή Ταμερλάνου, που

αφού νίκησε τον Σουλτάνο Βαγιαζήτ Α΄ στη μάχη της Άγ-

κυρας το 1402 μ.Χ., εισέβαλε στη Σμύρνη, κατασφάζοντας

του ιππότες του Αγίου Ιωάννου και όλο τον άμαχο πληθυ-

σμό και με τα κεφάλια τους έστησε 2 πύργους!!!

Μετά τον Ταμερλάνο, η Σμύρνη έπεσε στα χέρια των Οθω-

μανών το 1426 μ.Χ. και μετατράπηκε σε ένα τουρκοχώρι.

Όσοι κάτοικοι επέζησαν εγκατέλειψαν την Σμύρνη από τον

φόβο του εξισλαμισμού και του πλήρους αφανισμού τους.

Το 16ο αιώνα οι Οθωμανοί με  “ιερό πόλεμο”, προωθούσαν

την  επεκτατική πολιτική τους και με το παραμύθι του “αήτ-

τητου κατακτητή” διατηρούσαν την εσωτερική συνοχή του

αμόρφωτου λαού τους με τις οργανωτικές και οικονομικές

αδυναμίες, που εκδηλώθηκαν μετά την ήττα των Οθωμα-

νών  στη Βιέννη το 1522 μ.Χ., επί Σουλτάνου Σουλεϊμάν

Α΄, τον οποίο οι Οθωμανοί ονόμαζαν  “δίκαιο”, γιατί παρί-

στανε και τον νομοθέτη!

Η ελληνική ιστορία τον αναφέρει με το επίθετο “Μεγαλο-

πρεπή”, αλλά ποτέ δεν ονομάστηκε μεγαλοπρέπεια το αι-

ματοβαμμένο έργο των σφαγών, των βασανισμών, των

βιασμών, ακόμα και των φόνων των παιδιών του, καθώς και

των χιλιάδων άταφων νεκρών “ραγιάδων”!

Με πονηριά ο σουλτάνος Σουλεϊμάν, παραχώρησε στο νι-

κητή βασιλιά της Γαλλίας Φραγκίσκο Α΄, το 1535 μ.Χ., οι-

κονομικά, πολιτικά και νομικά προνόμια, που στην ιστορία

ονομάστηκαν “διομολογήσεις”.

Σκοπός του ήταν οι καλές σχέσεις με μια μεγάλη δυτική

δύναμη, όπως ήταν η Γαλλία, αλλά και η διάσπαση των  ευ-

ρωπαϊκών δυνάμεων.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όμως, όχι μόνο δεν εναντιώ-

θηκαν  προς τη Γαλλία, αλλά έτρεξαν για να λάβουν κι εκεί-

νες προνόμια από τον Σουλτάνο σαν κι αυτά που έδωσε

στη Γαλλία.

Πολλοί Έλληνες του εξωτερικού χρησιμοποιούσαν την

υπηκοότητα της ευρωπαϊκής χώρας που ζούσαν για να

μπορούν να αναπτύξουν εμπορικές δραστηριότητες στην

Οθωμανική επικράτεια και ένα μέρος των χρημάτων τους

τα έστελναν για να, βοηθούσαν το σκλαβωμένο ελληνισμό!

Στη Σμύρνη είχαν μεταφέρει οι περισσότερες ευρωπαϊκές

χώρες τα προξενεία τους και πολλά κράτη είχαν συνάψει

εμπορικές συναλλαγές με την Οθωμανική Αυτοκρατορία,

ενώ το λιμάνι συνεχώς αναβαθμιζόταν και η Σμύρνη άρχισε

να μεταμορφώνεται σε μια υπέρλαμπρη πολυεθνική μεγα-

λούπολη.

Το 1688 ένα ισχυρός σεισμός κατέστρεψε το μεγαλύτερο

μέρος της πόλης, με τους νεκρούς να περνούν τους

20.000.

Οι δραστήριοι όμως Έλληνες της Σμύρνης κατόρθωσαν με

δυτικά κεφάλαια, μέσα σε τέσσερα χρόνια να ξαναχτίσουν

την πόλη με καλύτερα και ωραιότερα κτήρια, δρόμους,

πλατείες, εκκλησίες, όπως η Αγία Φωτεινή, σχολές, όπως

η Ευαγγελική Σχολή, νοσοκομεία, όπως το Γραικικό Νοσο-

κομείο και με πολλά ευαγή ιδρύματα.

Οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν να χάσουν τις χρυσοφόρες επι-

χειρήσεις, που είχαν ιδρύσει στη Σμύρνη και βοήθησαν

στην ανοικοδόμηση της πόλης.

Τον 18ον αιώνα η οικονομική και πολιτιστική άνθιση των

Ελλήνων της Σμύρνης εκτινάχθηκε στη κορυφή αποθεώ-

νοντας το ελληνικό στοιχείο!

Φυσικά αυτή την ευημερία των Ελλήνων μέσα στο Οθωμα-

νικό κράτος, κανένας δεν την έβλεπε με καλό μάτι και πε-

ρισσότερο οι Οθωμανοί.

Περίπου έναν αιώνα μετά το μεγάλο σεισμό του 1688,

ένας άλλος ισχυρότερος σεισμός έπληξε πάλι την πόλη.

Για άλλη μια φορά η Έλληνες έμποροι βοήθησαν στη γρή-

γορη αναστήλωση των ερειπίων και στην πλήρη αποκατά-

σταση των ζημιών, ιδρύοντας και την λέσχη των Ελλήνων

εμπόρων.

Η επαναστατημένη Ελλάδα δέχτηκε την βοήθεια των Ελ-

λήνων της  Σμύρνης, που πρώτοι έστειλαν χρήματα για την

αγορά πολεμοφοδίων και έτσι εξοπλίστηκαν, ο Θ. Κολοκο-

τρώνης, ο Αναγνωσταράς, ο Νικηταράς και ο Πετρόμπεης

Μαυρομιχάλης και απελευθέρωσαν την Καλαμάτα!!!

Τα τρυφερά ελληνικά χέρια των κοριτσιών της Σμύρνης

είχαν κεντήσει το  ιερό Λάβαρο της Ελληνικής Επανάστα-

σης του 1821, που ύψωσε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός

στην Μονή της Αγίας Λαύρας, στα αγιασμένα χώματα των

Καλαβρύτων της Πελοποννήσου!!!

Το 1826 ιδρύθηκε στη Σμύρνη η “Ιώνια Φάλαγξ” με επικε-

φαλής τον Ιωάννη (Γιαννακό) Καρόγλου, ο οποίος ετέθη

υπό την αρχηγία του Νικηταρά και πολέμησε τον Ιμπραήμ

στο Άστρος, ενώ έλαβε μέρος στην εκστρατεία της Ρού-

μελης με τον Γ. Καραϊσκάκη, που τον επιβράβευσε μετά

την νίκη στην Αράχοβα!!!

Η Υψηλή Πύλη άρχισε να αισθάνεται την αρχή του τέλους

της, γιατί έχανε την μια μετά την άλλη τις κατακτήσεις της

και είχε να αντιμετωπίσει και την αποστασία του Μωχάμετ

Αλί της Αιγύπτου, ενώ με το διάταγμα του Χάττ-ι Χουμα-

γιούν στις 18-10-1856, το οποίο περιείχε μεταρρυθμιστικά

διατάγματα, η Ελλάδα μπορούσε να διαθέτει ακίνητη πε-

ριουσία και μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία.

Η οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βρέθηκε υπό

κατάρρευση και αναγκάστηκε να δανειστεί τεράστια ποσά

για να καλύψει τις ανάγκες του Κριμαϊκού Πολέμου, ο

οποίος ήταν η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ της ρωσικής Αυ-

τοκρατορίας από την μια πλευρά και από την άλλη, των

συμμαχικών δυνάμεων των αυτοκρατοριών της Βρετανίας,

της Γαλλίας, της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και του Βα-

σιλείου της Σαρδηνίας.

Το 1875 η Οθωμανική οικονομία πέρασε σε καθεστώς Διε-

θνούς Οικονομικού Ελέγχου, ενώ η τοπική οικονομία της

Σμύρνης ανθούσε και οι Σμυρνιοί απολάμβαναν μια πλού-

σια ζωή με αξιόλογα σχολεία, εκδοτικούς οίκους, εφημε-

ρίδες, θέατρα, αθλητικούς ομίλους, ακριβά εστιατόρια,

λέσχες, κ.α. 

Αυτή την πανέμορφη πόλη ο Έλληνας γεωγράφος, φιλό-

σοφος και ιστορικός Στράβων, που γεννήθηκε και πέθανε

στην Αμάσεια του Πόντου (64 π.Χ.- 24 μ.Χ.)  χαρακτήρισε

ως την πιο όμορφη πόλη της Ιωνίας, ενώ οι σύγχρονοι την

ονόμασαν “το Παρίσι του Λεβάντε” δηλαδή το Παρίσι της

Ανατολής!!!

Το 1919 η Σμύρνη, Σύμφωνα με την Συνθήκη των Σεβρών

(7-1920), βρέθηκε υπό προσωρινή ελληνική διοίκηση, για

πέντε χρόνια και στο τέλος της πενταετίας οι κάτοικοι με

δημοψήφισμα θα αποφάσιζαν την ενσωμάτωσή τους ή μη

στο ελληνικό κράτος.

Τα πολιτικά λάθη των κυβερνώντων την Ελλάδα και τα

συμφέροντα των συμμάχων της, επέφεραν την εγκατά-

λειψή της και μία προδοτική ήττα των ελληνικών στρατευ-

μάτων, άλλαξε την πορεία της ιστορίας και τη τύχη των

γύρω λαών με ολέθρια αποτελέσματα.

Η Σμύρνη πριν ένα αιώνα ξανάγραψε ... Θερμοπύλες, που

καθιστούν αθάνατες τις πύλες του ελληνικού μεγαλείου!!!

Δόξα και τιμή στο ελληνικό γένος που μπορεί να αναγεν-

νιέται από τις στάχτες του και να μεγαλουργεί ενωμένο

και όχι διχασμένο !!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

200 χρόνια μετά...

Η τραγικότητα του 2022

...Η Ελλάς, πιστή εις τας παραδόσεις και τας υποχρεώ-

σεις της, εισήλθεν εις τον παγκόσμιον πόλεμον και ηγω-

νίσθη και αυτή ολοψύχως προς επικράτησιν του δικαίου

εξασφάλισιν της εθνικής ελευθερίας και παγίωσιν της ει-

ρήνης εις την Ευρώπην. Και, εμπιστευθείσα τα δίκαιά της

εις τους Μεγάλους Συμμάχους, τους παλαιούς προστά-

τας και φίλους της, είδε τας προσδοκίας της δικαιουμέ-

νας, αφού δια των συνθηκών με την Βουλγαρίαν και την

Τουρκίαν και των συναφών προς αυτάς διεθνών πράξεων

ανεγνωρίσθησαν κατά το δυνατόν μέτρον αι εθνικαί μας

διεκδικήσεις.

Και ανέθεσαν μεν οι Σύμμαχοι την εφαρ μογήν της

Συνθήκης των Σεβρών εις την Ελλάδα, αλλ’ εξηκο-

λούθουν οι ίδιοι τας εχθροπραξίας με τους Τούρκους.

[...] Όμως τα πράγματα μετεβλήθησαν άρδην από της

22ας Νοεμβρίου 2020.

Αι σύμμαχοι Μεγάλαι Δυνάμεις, βλέπουσαι κατά

ποιόν τρόπον επεδίωκαν τα κυβερνώντα κόμματα να

λύσουν το δυναστικόν ζήτημα, εδήλωσαν επισήμως

ότι: «Δεν θέλουν να επέμβουν εις τα εσωτερικά
πράγματα της Ελλάδος, αλλ’ είναι ηναγκασμέναι να
δηλώσουν δημοσία ότι η παλινόρθωσις επί του θρό-
νου της Ελλάδος, ενός ηγεμόνος του οποίου η όχι
νομιμόφρων στάσις και διαγωγή απέναντι των Συμ-
μάχων κατά την διάρκειαν του πολέμου εγένετο δι’
αυτούς πηγή δυσχερειών και απωλειών σοβαρών,

δεν θα ηδύνατο να θεωρηθή παρ’ αυτών ειμή ως κύ-
ρωσις παρά της Ελλάδος των εχθρικών πράξεων του
Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το γεγονός τούτο θα εδη-
μιούργει μίαν κατάστασιν νέαν, δυσμενή εις τας σχέ-
σεις μεταξύ της Ελλάδος και των Συμμάχων και εις
την περίστασιν αυτήν οι τρείς Κυβερνήσεις δηλούν
ότι επιφυλάσσουν δι’ εαυτάς πλήρη ελευθερίαν δρά-
σεως δια να κανονίσουν την κατάστασιν αυτήν».
Την εξαιρετική σοβαρότητα αυτής της δήλωσης, ανε-

ξάρτητα από τη βασιμότητα των ισχυρισμών τους

κατά του Βασιλιά, έκρυψαν από τον λαόν τα κυβερ-

νώντα κόμματα!!!

Aλέξανδρος Παπαναστασίου (1879-1936) 

«ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι Τούρκοι καραδοκούν

και εμείς αφοπλίζουμε τα νησιά μας πρός χάριν της

Ουκρανίας. Και τότε, εν μέσω Μικρασιατικής εκστρα-

τείας στείλαμε το μισό στρατό μας στην Ουκρανία!

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

ΣΜΥΡΝΗ: “To Παρίσι του Λεβάντε”
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Χορέψτε, χορέψτε

Κοίταξε! Κοίταξε! Αρχίζει... πρέπει να βλέπεις

καλά... μ’ ένα βάδισμα κυκλικό, ολότελα θείο, είναι

ένα απλό κυκλικό βάδισμα... Συνθέτει τώρα έναν

άθικτο, ρόδινο, κυκλικό χορό και τον περιστρέφει

αργά καθώς η νύχτα. Τόσο όμορφα είναι...

Αιώνες τώρα φωνάζει ο Λουκιανός, εγκωμιάζει το

χορό παραληρώντας. Ο χορευτής πρέπει να είναι

διερμηνέας όλων των γλωσσών και όλων των θε-

μάτων. Οι θεατές δεν ξέρουν ρωσικά. Δυο θαυμά-

σιοι Ρώσοι χορευτές αφηγούνται

τη δραματική ιστορία ενός ζευγα-

ριού. Δεν κάνουν γνωστά στο

κοινό μόνον το πάθος, την απόρ-

ριψη, τη θλίψη, την αγαλλίαση, τον

ενθουσιασμό, την αλαζονεία, την

υποκρισία, την απογοήτευση, ούτε

μόνο το πέταγμα της πεταλούδας,

το ζουζούνισμα του εντόμου, αλλά

και το φύσημα του ανέμου...

Ο χορευτής πρέπει να λατρεύει τη Μνημοσύνη και

τη θυγατέρα της, την Πολύμνια και να φροντίζει να

μιμείται όλες τις Μούσες, γιατί όπως ο Κάλχας,

έτσι και ο χορευτής πρέπει να γνωρίζει τα παρελ-

θόντα, τα μέλλοντα και τα παρόντα, ώστε να μην

του διαφεύγει τίποτε, αλλά να τα έχει πρόχειρα

στη μνήμη του. Στη μνήμη των χεριών του. Με τα

χέρια να τα διηγείται.

Εργαλείο μαγείας, τα χέρια δανείζουν ζωή στο αό-

ρατο, κάνουν χειροπιαστό το άυλο. Ορισμένοι θε-

ωρούν πως τα χέρια υπερέχουν από το πρόσωπο

στο να αποδίδουν την αλήθεια των αισθημάτων που

έχουν εκφραστεί: τα χέρια δεν μπορούν να πουν

ψέμματα, αποκαλύπτουν αυτό που η όψη καταφέρ-

νει να κρύψει. Στο σύγχρονο χορό, το χέρι συμμε-

τέχει στη δραματοποίηση της κίνησης. Γίνεται

καθρέπτης των φυσικών τάσεων, των ψυχικών και

κοσμικών συγκρούσεων, όργανο πολέμου ή ειρή-

νης, αγγελιοφόρος της ελπίδας ή του αναθέματος,

μας μιλάει για τη χαρά και την οδύνη, για τη λύ-

τρωση.

...Τα χέρια συλλαμβάνουν και ερμηνεύουν ό,τι δεν

μπορεί να λεχθεί. Απευθύνονται προς τις αισθήσεις

και τη νόηση, διεγείρουν την αισθητική απόλαυση.

Εχοντας τη δύναμη για μια επικοινωνία πλούσια σε

αισθήσεις και μαζί εξαιρετικά αφαιρετική, υμνούν

με το χορό τους την ύλη και το πνεύμα.

Βούλα Λαμπροπούλου, απόσπασμα από το «Χορός

και Αρμονία», εκδόσεις Μαυρομάτη, 1997.

γράφει ο Δημήτρης Ρουκάς M.Sc.* 

… Μια φορά και ένα καιρό σε ένα
ορεινό μονοπάτι των Πιερίων, από
αυτά που χρησιμοποιούσαν οι κυρα-
τζήδες για να μεταφέρουν την πραμά-
τεια τους ένα μουλάρι αφήνιασε. Το
μουλάρι κουβαλούσε αλάτι και έριξε
κάτω το σακί. Με τα πίσω πόδια του
πάτησε πάνω στο πεσμένο αλάτι και
αποτυπώθηκε το πάτημα. Με τον καιρό
το σακί με το αλάτι έγινε πέτρα και το
πέταλο έμεινε ορατό για πάντα…
Αυτός ο τοπικός Μορνιώτικος λαϊκός
μύθος με έβαλε σε αναζήτηση για τον
Αλατόδρομο των Πιερίων.

Το αλάτι… και η αναζήτηση 

του Αλατόδρομου των Πιερίων

Το αλάτι από την αρχαιότητα αποτε-

λούσε αλλά και αποτελεί ως τις μέρες

μας αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής

μας, ένα σημαντικό στοιχείο της δια-

τροφής των ανθρώπων και των ζώων.

Χρησίμευε και χρησιμεύει στην διατή-

ρηση των τροφίμων. Αποτελεί ένα

πολύ καλό φυσικό συντηρητικό για την

παρασκευή των αλίπαστων προϊόντων

(παστών ψαριών, κρεάτων, λαχανικών,

τυροκομικών ειδών). Χρησιμοποιείται

σε ιατρικές συνταγές αλλά και στην

βιομηχανία, ακόμη και στους χιονισμέ-

νους δρόμους όπου βοηθά ώστε να

διεξάγεται η κυκλοφορία.  

Είναι δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή

μας χωρίς αλάτι. Όλες αυτές οι εφαρ-

μογές το μετέτρεψαν σε ένα από τα

σημαντικότερα καταναλωτικά και πο-

λυτιμότερα εμπορικά προϊόντα από

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ο τρόπος όμως που το αλάτι φτάνει

στο τραπέζι και το φαγητό μας αλλά

και όπου αλλού χρειάζεται δεν είναι

ίσως γνωστός σε όλους. Από την αρ-

χαιότητα περιοχές όπου μπορούσαν

να συλλέξουν αλάτι από θαλασσινό

νερό (αλυκές) έγιναν σημαντικά εμπο-

ρικά κέντρα. Οι διαδρομές που συνδέ-

ανε τα κέντρα αυτά στις παράκτιες

περιοχές με άλλους οικισμούς στην

ενδοχώρα έγιναν γνωστές ως «Δρόμοι

του Αλατιού» ή «Αλατόδρομοι» "Salt

Roads". Το εμπόριο αλατιού απoτέλεσε

τον εναρκτήριο λόγο χάραξης των

δρόμων του αλατιού.  

Οι «Δρόμοι του αλατιού» ήταν συνυ-

φασμένοι με την οικονομική γεωγρα-

φία, κατά τη διάρκεια  του μακρού

ιστορικού βίου. Συνδέουν την εμπορική

κίνηση και τον οικονομικό βίο τον οικο-

νομικό βίο με τη φυσική γεωγραφία

της περιοχής από την οποία ξεκινούσε,

διαπερνούσε και κατέληγε. Με την εμ-

φάνιση του αυτοκινήτου και τη δημι-

ουργία των αυτοκινητόδρομων οι

δρόμοι του αλατιού χάθηκαν στη λήθη

και οι μετακινήσεις μέσω αυτών στα-

μάτησαν. 

Η Ελλάδα κρύβει εκατοντάδες χιλιά-

δες χιλιόμετρα μονοπατιών ξεχα-

σμένα από τον χρόνο. Φωτίζοντας την

ιστορία πίσω από την μεταφορά του

αλατιού, αποκαλύπτονται τέτοιοι χαμέ-

νοι δρόμοι που χρησιμοποιήθηκαν με

σκοπό την μεταφορά του διατρέχον-

τας πολλές περιοχές. Ένας τέτοιος

δρόμος, καλύτερα μονόπατι, χαμένος

πλέον στην λήθη διέσχιζε και τα Πιέ-

ρια όρη.

Ο «Αλατόδρομος» ήταν ένα από τα πα-

λαιότερα μονοπάτια (μουλαρόδρομος)

που διέσχιζαν τα Πιέρια Όρη μέσω της

στενής κοιλάδας του Μαυρονερίου. Η

κοιλάδα του Μαυρονερίου αποτελεί το

φυσικό όριο του Τιτάριου όρους και

των Πιερίων. Ο «Αλατόδρομος» περ-

νούσε από τις παρυφές της πλευράς

των Πιερίων όπου συναντούσε τουλά-

χιστον τρεις οικισμούς, στους οποίους

σήμερα δεν κατοικείται μόνιμα κανέ-

νας.  Δυστυχώς τα στοιχειά που υπάρ-

χουν δεν μας δείχνουν πότε η πορεία

του αλατιού υιοθέτησε την σταθερή

αυτή διαδρομή. Ως μονοπάτι το σί-

γουρο είναι ότι μετράει αρκετές εκα-

τοντάδες χρόνια. Ήταν κατ’ ουσία μια

εμπορική οδός μεταξύ της Πιερίας και

της ενδοχώρας, που χρησιμοποιούν-

ταν και για τη μεταφορά αλατιού αλλά

και άλλων αγαθών. Στην αναζήτηση

της διαδρομής υπήρχαν κάποιες ανα-

φορές που επιβεβαίωναν ιστορικά την

ύπαρξή του, όπως η καταγραφή του σε

παλαιούς χάρτες και κάποια στοιχεία

που ταυτοποιούν αρκετά σημεία της.

Στις μέρες μας λίγοι γνωρίζουν την

αποτύπωση του «Αλατόδρομου». Αρ-

κετοί έχουν ακούσει για τον «Αλατό-

δρομο», αλλά οι περισσότεροι

αγνοούν την ύπαρξή, την προέλευση ή

τον προορισμό του. Ο «Αλατόδρομος»

ήταν ένα ξεχασμένο μονοπάτι της Πιε-

ρίας, ίσως από τα σημαντικότερα, όχι

μόνο λόγω της αισθητικής του αξίας,

αλλά κυρίως της ιστορικής και πολιτι-

στικής του. 

Κάτω από τη λέξη «Αλατόδρομος»

είναι απαραίτητο να φανταστεί κανείς

ένα στενό μονοπάτι. Έναν μη αμαξιτό

δρόμο ο οποίος προορίζονταν για τη

διέλευση πεζών και ζώων (αγροτικό

όπως τον λέμε σήμερα).   Το μονοπάτι

δεν είναι κάτι το αυθύπαρκτο, αλλά

είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις χρή-

σεις για τις οποίες διανοίχτηκαν και

τους ανθρώπους και τα ζώα που τα

περπατούσαν. Είναι ένα αποτύπωμα

της διαχρονικής ανθρώπινης παρου-

σίας.

* O Δημήτρης Ρουκάς M.Sc. είναι Τεχνολό-

γος Γεωπόνος, Επιστημονικός Συνεργάτης

Π.Ε. Πιερίας.

Το αλάτι από την αρχαι-
ότητα αποτελούσε και
αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της ζωής μας.

Ο Δημήτρης Δήμου Φώτης δασεργάτης -
υλοτόμος από λίγους που γνωρίζουν την
πορεία του μονοπατιού μέσα στο δάσος.

Φορτωμένα μουλάρια πορεύονται τον
πραγματικό δρόμο του αλατιού… που διέρ-
χονταν από τα Πιέρια Όρη.

Δρόμοι του αλατιού χαμένοι στη λήθη!
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Ο κόσμος δεν έχει έλλειψη ούτε από γη, ούτε από

φαγητό, ούε από χρήματα. Όλα αυτά υπάρχουν σε

αφθονία στον πλανήτη μας, αυτό που λείπει είναι

η δίκαια μοιρασιά.

Η ανθρώπινη απληστία είναι το μεγάλο εμπόδιο

που δεν επέτρεψε να γίνουν τέλεια συστήματα και

στην πράξη, ούτε η Δημοκρατία, ούτε ο Κομμουνι-

σμός, ούτε ο Σοσιαλισμός.

Ο Διογένης ο Κυνικός, έσπασε το πήλινο κύπελλο

μόλις είδε ένα νεαρό να πίνει νερό με τη χούφτα

του λέγοντας: “ένα παιδί με ξεπέρασε σε απλό-
τητα”.

Ο Μητροπολίτης Αττικής Παντελεήμων βρέθηκε με

μερικά εκατομμύρια κάτω απ’ το κρεβάτι του και

είπε: τα μάζευα για τα γηρατειά μου

Ο Χριστός «κυκλοφορούσε» με σανδάλια και φο-

ρούσε έναν χιτώνα. Μπήκε στα Ιεροσόλυμα «επί
πόλου όνου καθήμενος». Και σήμερα οι Μητροπο-

λίτες, επί γης εκπρόσωποί του φορούν χρυσοποί-

κιλτα άμφια, επιχρυσωμένες μήτρες και ολόχρυσες

ράβδους. Χρησιμοποιούν μερσεντές για να μετα-

βούν στο ναό!

Τα τρόφιμα που πετιούνται και θάβονται στις χωμα-

τερές επαρκούν για να σιτιστεί πλήρως ο μισός

πληθυσμός της γης. Το επιβάλλει όμως ο «κίνδυ-

νος» να έχουμε υπερεπάρκεια, χαμηλές τιμές και

μειωμένα κέρδη· το απαιτεί η ανθρώπινη απληστία.

Η μάστιγα της βίας, η εγκληματικότητα, ασέβεια

και το μίσος, έχουν μετατραπείς σε πανδημίες.

Η Αγάπη το μοναδικό εμβόλιο για τις παραπάνω

ασθένειες, είναι δυσεύρετο, αφού όλα έχουν την

τιμή τους, ακόμα και η ΤΙΜΗ!

Ο θεσμός της οικογένειας «εκσυγχρονίστηκε»

χωρίς παππού και γιαγιά, μονογονικές οικογένειες

από επιλογή και όχι από θανατικό. Και το παιδιά

μπαλαντέρ, μια εβδομάδα με τη μητέρα και την

άλλη με τον πατέρα.

Τα πρότυπα διδάσκονται πλέον ΔΩΡΕΑΝ, μέσα

από τα σύγχρονα σίριαλ και τα Μέσα Μαζικής ‘Εξα-

πάτησης και εμείς αναρωτιόμαστε: με τον ήλιο τα
βάζω με τον ήλιο τα βγάζω, τι έχουν τα έρμα και
ψοφάνε;

Οι Αγωνιστές για Ελευθερία ενάντια στην αδικία

βαπτίζονται τρομοκράτες. Όσοι μιλούν για πατριω-

τισμό αποκαλούνται φασίστες.                                                          

Τολμάς με λόγια απλά και κατανοητά να πεις στον

κόσμο την ΑΛΗΘΕΙΑ, Ε, είσαι λαϊκιστής.

Παραίτηση από ευθιξία; Αν είναι δυνατόν, αυτό

απαιτεί φιλότιμο που αντικαταστάθηκε από ένα συ-

γνώμη.

Τα πυρηνικά που διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους

ορισμένες χώρες μπορούν να καταστρέψουν τον

πλανήτη πέντε φορές. Πιστεύει κανείς ότι θα γί-

νουν εκθέματα στα πολεμικά Μουσεία;

Και εκεί που σκέφτομαι όλα αυτά ακούω τα λόγια

του Βασίλη Αυλωνίτη από το ...υπερπέραν «Βρε
πού πάτε ρε; Πού πάτε;»

Το κουτί της Πανδώρας είναι πλέον ΚΕΝΟ, όλα τα

δεινά ε ίναι μαζί μας. Τελειώσαμε.

――――――――
* Ο Βασίλης Σιαμέτης  είναι ανεξάρτητος τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης.

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Βρε πού πάμε 

βρε!

Δυσβάσταχτο φορτίο

για γονείς και νέους

Η έλευση του Σεπτέμβρη κουβαλά ακόμη τη γλυκιά

αύρα του καλοκαιριού προσδίδοντας ευεξία, χαλαρή

διάθεση και αισιόδοξη προοπτική.  Η πεζή πραγματι-

κότητα όμως ενόψει της νέας σχολικής και πανεπι-

στημιακής χρονιάς, μας προσγειώνει σχετικά

επώδυνα.

Για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα

κόστη για τα σχολικά είδη θα είναι αυξημένα, την

στιγμή όπου το άγχος των γονιών για την παρεχόμενη

ποιότητα της εκπαίδευσης εντείνεται, οδηγώντας όλο

και περισσότερα παιδιά στην ενισχυτική εξωσχολική

διδασκαλία προκείμενου να καλύπτονται τα κενά, επι-

βαρύνοντας έτι περαιτέρω τον οικογενειακό προυπο-

λογισμό.

Το πρόβλημα αυτό είναι ήδη οξύ στην δευτεροβάθμια

εκπαίδευση με αποτέλεσμα όσοι γονείς έχουν την οι-

κονομική ευχέρεια να προστρέχουν στην συνδρομή

των φροντιστηρίων ενώ για τα υπόλοιπα παιδιά - όπου

οι γονείς τους δεν έχουν αντίστοιχες δυνατότητες -

το μέλλον τους προδιαγράφεται δυσοίωνο ενισχύον-

τας τις ταξικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές, κοινωνι-

κές και πολιτισμικές ανισότητες.

Για όσους δε εισέρχονται στον πανεπιστημιακό βίο,

ταυτόχρονα με τις ελπιδοφόρες προοπτικές δοκιμά-

ζονται πλέον  σθεναρά και οι οικονομικές αντοχές της

οικογένειας προκειμένου να

αντιμετωπισθούν τα πρό-

σθετα έξοδα για να στηθεί μία

νέα στέγη με όλα τα παρεπό-

μενα έξοδα.

Η εκπαίδευση για μια δημο-

κρατική ευνομούμενη πολι-

τεία  δεν συνιστά μία τυπική

συνταγματική υποχρέωση της

πολιτείας για δημόσια και δω-

ρεάν παιδεία σε όλους αλλά οφείλει να το υποστηρί-

ζει ουσιαστικά με πόρους και μέσα, ειδικότερα δε για

τους πλέον ευάλωτους, προκειμένου να υπάρχουν εν

τοις πράγματι οι ίδιες αντικειμένικες δυνατότητες για

όλα τα παιδιά  να προοδεύσουν ισότιμα. Η αριστεία

συνιστά την επιβράβευση για τα πλέον χαρισματικά

παιδιά αλλά και την διαχρονική υποστήριξη της πολι-

τείας προκειμένου να δομήσουμε το μέλλον μας γύρω

από αυτά τα παιδιά.

Για την δημοκρατική  Ελλάδα της ευημερίας, της προ-

όδου και της  περηφάνιας συνιστά συνειδητή επιλογή

η ενίσχυση της εκπαίδευσης και των φορέων της,  με

σκοπό την καθολική ποιοτική ανύψωση της παδείας

για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως σε ισότιμη βάση.

Σε αυτή την κατεύθυνση η εκπαίδευση συνιστά για

την φιλελεύθερη, σοσιαλιστική δημοκρατική παρά-

ταξη βασικό πρόταγμα και αιχμή τους δόρατος στις

ασκούμενες πολιτικές.

Χρήστος Ξενοκώστας
Στέλεχος ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής 

Ανατολική Αττική

Αγκυροβολείο η Α΄ Πλαζ!!

Από τον Ιούνιο, φέτος, υπάρχουν δύο μεγάλα,

λευκά ιστιοφόρα (τουλάχιστον 10 μ. μήκος) που μο-

νίμως αγκυροβολούν στον κόλπο της Α' Πλάζ Βού-

λας / ΠΙΚΠΑ. Φεύγουν τα Σαββατοκύριακα συνήθως.

(Σήμερα, 7/9 υπάρχουν 4 σκάφη).

Όταν στα τέλη Ιουνίου τηλεφώνησα στο Λιμεναρ-

χείο Γλυφάδας να διαμαρτυρηθώ, η υποτιθέμενη

υπεύθυνη αξιωματικός υπηρεσίας με ερώτησε  γιατί
ενοχλούμαι αφού τα σκάφη είναι πίσω από τις ση-
μαδούρες!
Όταν τη ρώτησα πού πάνε τα απόβλητα αυτών των

σκαφών δεν είχε, φυσικά, απάντηση.  Πρέπει να συ-

νυπάρχουν αυτά τα σκάφη με τους κολυμβητές που

βρίσκονται σε αναγνωρισμένο/εγκεκριμένο χώρο

κολύμβησης;  Δεν ξέρω ποιος θα έπρεπε να μας ενη-

μερώσει.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία στις στήλες σας.  Δη-

μότης παραλίας Βούλας.
Τίνα Τσιρακοπούλου

Από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, που υπάγεται η Βούλα

(Λιμεναρχείο Σαρωνικού), μας γνωστοποίησαν ότι

δεν υπάρχει καμμία απαγόρευση, αλλά πρέπει να είναι

100 μέτρα μετά τις σημαδούρες.

Επίσης κάθε χρόνο αξιολογούνται τα σημεία και αν

υπάρξουν διαμαρτυρίες κατοίκων πιθανόν να απαγο-

ρευθεί και εκεί όπως στον κόλπο της Βουλιαγμένης
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Το πρώτο, μετά την καλοκαιρινή ραστώνη, δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ, έφερε βαριά θέματα στην

ημερήσια διάταξη, που θα αλλάξουν παντελώς την

φυσιογνωμία του Δήμου και ιδιαίτερα της Βούλας.

Αφού έγιναν οι επερωτήσεις των συμβούλων, για την

πλημμύρα που έπληξε την πόλη, για τα φρεάτια που

δεν ήταν καθαρά για το εισιτήριο στην πλαζ Βουλιαγ-

μένης που έχει κάνει Ασφαλιστικά μέτρα στην ΕΤΑΔ

(Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.), με ανταλλαγές

απόψεων, έριδων ειρωνικών σχολίων, πάντα από το

δήμαρχο και διαπλητισμούς για τις αιτήματα συμβού-

λων “επί προσωπικού”, για τα drowns που μπήκαν στην

καθημερινότητά μας, σαν “μεγάλος αδελφός” ή με-

γάλο μάτι που μας παρακολουθεί σε 24ωρη βάση,

μπήκαν στα ζουμερά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Γεγονός η περίκλειστη πόλη

μέσα στη Βούλα

Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης η υπογραφή

πρακτικού συμφωνίας για την κατάρτιση συμβολαι-

ογραφικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του εται-

ρείας «VHPH PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» για

την παραχώρηση συνολικά ένδεκα  στρεμμάτων  και

πεντακοσίων εβδομήντα έξι  μέτρων (11.576) στην Πε-

ριοχή Εξοχή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο

για τη δημιουργία ελεύθερων χώρων αστικού πρασίνου

και δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Είναι τα 71 στρέμματα που πουλήθηκαν από το Μπε-

νάκειο Ιδρυμα (πρώην Κόνιαρη) για να οικοδομηθεί

μία κλειστή πόλη μέσα στην πόλη. Έχουμε γράψει

πολλά ρεπορτάζ σχετικά με την όλη ιστορία της πε-

ριοχής, αλλά και τις δηλώσεις του δημάρχου και τις

υποσχέσεις στους περιοίκους ότι δεν θα γίνει “μπέ-

βερλι Χιλ” στην πόρτα τους, αλλά τα γεγονότα τρέ-

χουν και η “ριβιέρα” ζητάει ανάπτυξη...

Μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για

απαλλοτρίωση, μείωση συντελεστή δόμησης, ανα-

στολή έκδοσης Οικοδομικών αδειών, φτάσαμε σή-

μερα να μας «παραχωρούν» μία σφήνα (ένα τρίγωνο

5.400 τ.μ. εκτός σχεδίου στην Α΄ζώνη Υμηττού!! Και

δύο μισά οικόπεδα εκ των οποίων μάλιστα ένα μικρό

κομμάτι γύρω στα 500  μ. προσκολλημένο στο Ο.Τ.

251 να γύνει πράσινο, αλλά να πάρει το διπλανό Ο.Τ.

τα μέτρα αυτά ως οικοδομήσιμα!!!

Ικανοποιημένος ο δήμαρχος, γιατί δεν έχασε τίποτα.

Πήρε -όπως είπε- δύο πράσινα που θα είναι ανοιχτά

και κοινόχρηστα, αντί να είναι ιδιωτικοί (χώροι) και

κλειστοί.

Mας δίνουν 500 μ. και τους δίνουμε
πολλαπλάσια τ.μ.

Ο Θ. Ματόπουλος ιδιαίτερα προβληματισμένος επε-

σήμανε: «Εν ολίγοις εμείς δεν μπορέσαμε να δεσμεύ-
σουμε ένα κομμάτι στο εντός σχεδίου και μας δίνουν

ένα κομμάτι 50% της επιφάνειας σε μια προστατευό-
μενη περιοχή, εκτός σχεδίου, για να μπορέσουμε να
κάνουμε αθλητικές εγκαταστάσεις. Και όλο το υπό-
λοιπο κομμάτι θα είναι χώροι πρασίνου που θα εξυ-
πηρετούν και την εταιρεία.
Κάνετε μεταφορά συντελεστή δόμησης 500 περίπου
μέτρα και τα δίνουμε σε τετραγωνικά δομημένου
χώρου πενταπλάσιας αξίας».

“Αναξιόπιστος ο δήμαρχος”

Ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Πασακυριάκος χαρακτή-

ρισε “Εκτρωμα” τη διαπραγμάτευση.

«Επειδή είναι εξόχως πολιτικό το ζήτημα αυτό και
όποιος έχει παρακολουθήσει στοιχειωδώς την εξέλιξη
διαπιστώνει εύκολά ότι όλο αυτό που βλέπουμε, εκεί
έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της Ν.Δ. Ξεκά-
θαρα. 
Εγώ θέλω να ρωτήσω, κ. δήμαρχε γιατί το είπατε,
“υπήρξαν κυβερνητικές παρεμβάσεις και πίεση σ’
εμένα προσωπικά” (στο δήμαρχο). Θα θελα λοιπόν να

ξέρω ποιοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με

εσάς για όλο αυτό, και αν υπάρχουν υπουργικά στε-

λέχη που μεσολάβησαν και με ποιο τρόπο υπέρ των

επενδυτών;

«Οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις έγιναν...»

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος απάντησε στον Κ.

Πασακυριάκο: «Η απάντησή μου θα είναι ξεκάθαρη. Η
διαπραγμάτευση έγινε από εμένα το νομικό επιτελείο
του Δήμου, την κα Σιούτη δηλαδή και τον κο Ρήγα, εν
γνώσει της εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και σε
πολλά σημεία με παρουσία των υπηρεσιακών στελε-
χών της υπηρεσίας Δόμησης ούτως ώστε να ξέρουμε
και νομικά και πολεοδομικά πού βρισκόμαστε. Αυτή
είναι η απάντηση για το πρώτο θέμα.
Για το 2ο θέμα υπήρξαν παρεμβάσεις, τις οποίες έχω
αναφέρει κι εδώ, σας θυμίζω ότι όταν καθυστέρησα

να δώσω ΤΑΠ στην αγοραπωλησία, κόντεψε το ΤΑΠ
(Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) να φύγει σαν αρμοδιό-
τητα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Από κει και πέρα, αυτό που μπορώ να σας πω, είναι
ότι η όλη διαδικασία αυτή και οι οποιεσδήποτε παρεμ-
βάσεις έγιναν, έγιναν καθ’ ότι η πλευρά του Δήμου σ’
αυτή τη διαπραγμάτευση είχε μόνο χάντικαπ*. Δεν εί-
χαμε καμία απολύτως δυνατότητα να κάνουμε κάτι.
Αυτό το οποίο κάναμε, δείξαμε τα δόντια μας από μια
σειρά νομικές και πολεοδομικές αποφάσεις, στη συ-
νέχεια η κυβέρνηση και το κράτος δεν έλαβαν υπ’
όψιν ούτε το ένα ούτε το άλλο, από εκείνο το σημείο
και μετά τα ένδικα μέσα θα έβγαζαν αποτέλεσμα μετά
από 6 – 7 ή δέκα χρόνια. Το συγκεκριμένο έργο θα
είχε υλοποιηθεί και τότε θα ψάχναμε να βρούμε
ακόμα κι αυτά τα 11,5 χιλιάδες τ.μ. που μ’ αυτή τη
συμφωνία μπορούμε να αφήσουμε αδόμητα, κοινό-
χρηστα και πράσινα.
Αυτή είναι η διαδικασία. Η παρέμβαση που έγινε σε
ειδοποιό σημείο, όταν δεν υπήρξε δυνατότητα να συν-

νενοηθούμε, από πλευράς της κυβέρνησης, δεν ήταν με

την πλευρά του επενδυτή, ήταν υπέρ του Δήμου. Και

αυτό το πράγμα δεν έχω κανένα λόγο να το πω γιατί

ούτε τα ονόματα ανέφερα, αλλά δεν θέλω εύσημα σε

κανέναν αλλά δεν θέλω να αδικήσω και κανέναν. 

Η κυβέρνηση μας τραμπούκισε σε ένα σημείο πολύ
συστηματικό γι’ αυτή τη διαδικασία, όταν όμως κά-
τσαμε στο τραπέζι σε συγκεκριμένο κριτικό σημείο
της διαπραγμάτευσης έβαλε πλάτη για να πάρουμε
αυτά για τα οποία μας οδηγούσαν σε μία αξιοπρεπή,
θετική για μένα διαπραγμάτευση».

Η ανακοίνωση του Δήμου

Η πρόταση της εταιρείας κατατέθηκε στα πλαίσια της

καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας της με το

Δήμο ενόψει της σχεδιαζόμενης επένδυσης με τίτλο

«Project Voula», προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ, σε

έκταση 71 στρεμμάτων,                 Συνέχεια στη σελ. 14

“Εκλεισε” η συμφωνία για την περίκλειστη πόλη στη Βούλα

με διαπραγμάτευση “έκτρωμα” από τη Δημοτική Αρχή
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Με τους παγκόσμια αγαπημένους καλλιτέχνες,

Μάριο Φραγκούλη και Deborah Myers, συνοδευόμε-

νους  από 11 κορυφαίους μουσικούς, συνεχίστηκε

το 1ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής στο θέα-

τρο «Κατίνα Παξινού» στο Αττικό Άλσος και ταξίδε-

ψαν σε άλλες εποχές το κοινό με διασκευές και

τραγούδια από ́ το ελληνικό ́ και παγκόσμιο ρεπερτό-

ριο.

Στη συναυλία παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Γ.

Πατούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Χ.

Ρώμας.  Τεράστια δε η συμμετοχή των πολιτών.

Ο Μ. Φραγκούλης κατά την έναρξη του προγράμ-

ματος ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη για τη διαχρο-

νική στήριξή του στον πολιτισμό και για τη συμβολή

της Περιφέρειας Αττικής στη πραγματοποίηση υψη-

λού επιπέδου εκδηλώσεων σε όλη τη Αττική.   

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης με ένα σύντομο χαι-

ρετισμό ευχαρίστησε τους δύο καλλιτέχνες και

τους μουσικούς τους και επεσήμανε ότι η Περιφέ-

ρεια Αττικής συμβάλλει στην πραγματοποίηση μου-

σικών και θεατρικών παραστάσεων σε όλη την

επικράτεια με στόχο οι πολίτες να έχουν τη δυνα-

τότητα να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστά-

σεις και συναυλίες. 

Μάριος Φραγκούλης και Deborah

Myers μάγεψαν το κοινό 

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος στηρίζει την

«ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, ως Δήμος φιλοξενίας για το

2022 της διαδημοτικής δράσης «ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»,

στέκεται αλληλέγγυος συμβάλλοντας στο πολύτιμο έργο της

Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» μετά την

επιτυχημένη έναρξη της δράσης στα Σπάτα (7 Ιουνίου). Αφιέ-

ρωσε σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων στους πάσχοντες συ-

νανθρώπους μας που πραγματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό

Κέντρο Αρτέμιδος και στα Σπάτα.  Οι εκδηλώσεις πλαισιώθη-

καν από πλήθος κόσμου και εκπροσώπους φορέων.

Στελέχη και εθελοντές της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» ενημέρωναν για τη

Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας και τις δωρεάν υπηρε-

σίες που προσφέρει καθώς και τους τρόπους στήριξης της

«ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ». (Εχουμε γράψει κατ’ επανά-

ληψη για την πορεία που έχουν αγκαλιάσει και οι 8 Δήμοι των

Μεσογείων και της της Λαυρεωτικής). 

«Στέλνουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης σε μια πρω-

τοποριακή προσπάθεια που πριν 12 χρόνια ξεκίνησε από εδώ, τα

Σπάτα, με σεβασμό και αγάπη για τους πάσχοντες από καρκίνο.

Ως Δήμος φιλοξενίας της “ΠOΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ” για το

2022 δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε την

στήριξη του πολύπλευρου και πολυσήμαντου έργου της, ώστε η

υψηλής ποιότητας Ανακουφιστική Φροντίδα που παρέχει να δια-

δοθεί σε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας», είναι το μήνυμα που

απηύθυνε ο δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος Δημήτριος Μάρκου.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 6635955, 2106632579
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Έντονη διαμαρτυρία

για συμπεριφορές

στο Δ.Σ. ΒΒΒ
Διαχωρίζοντας το περιεχόμενο από την εβδομαδιαία

στήλη, που μου παραχωρεί η ΕΒΔΟΜΗ, “Στα Δύσβατα

Μονοπάτια”.., ως πρέπον, διαμαρτύρομαι για τον λεκτικό

προπηλακισμό που δέχθηκα κατά τη διάρκεια της συνε-

δρίασης του ΔΣ, 5/9, κοινώς μπούλιγκ, αυτή τη φορά και

από τον πρόεδρο του ΔΣ.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την συνήθη απρεπή συμπερι-

φορά του δημάρχου σε άλλη μία απόπειρα διαστρέβλω-

σης και αλλοίωσης των λεγομένων τού Δ.Δαβάκη

σχετικά με τον χώρο εναπόθεσης των προς φύτευση

δέντρων, (αυτό ήταν το θέμα που συζητείτο), εστράφη

και εναντίον μου ο δήμαρχος χρησιμοποιώντας εκφρά-

σεις όπως: πολιτική μικροψυχία, αντιπολιτευτικό μένος,
απαράδεκτη συμπεριφορά. Εναντίον εμού, η οποία υπερ-

ψήφισα στην οικονομική επιτροπή το θέμα καίτοι, δεν

είχαν απαντηθεί οι ερωτήσεις! Όπως σοβαρές παρατη-

ρήσεις για τα κόστη π.χ. των πλακοστρώσεων και την

υπέρμετρη χρήση χλοοτάπητα. Φαίνεται το μένος του

εναντίον μου τον έκανε να ...ξεχάσει την θετική μου

ψήφο σχετικά με τις δεντροφυτεύσεις...

Όπως ήταν φυσικό, ζήτησα τον λόγο “επί προσωπικού”,

-διότι εθίγη η προσωπικότητά μου- αλλά ο πρόεδρος ΔΣ,

Δ.Γεωργουλόπουλος, δεν δέχτηκε το επί προσωπικού,

αγνοώντας τη φραστική επίθεση που δέχθηκα από το δή-

μαρχο και μόλις άρχισα να εξηγώ μου αφαίρεσε το λόγο.

Εγώ επέμεινα διαμαρτυρόμενη και τότε ο πρόεδρος ΔΣ

με κατηγόρησε ότι δεν σέβομαι και διαλύω το συμβούλιο,

ότι αυθαιρετώ, διακόπτω τον δήμαρχο, να διαβάσω τον

κανονισμό και αφού συνέχισα να διαμαρτύρομαι, με απεί-

λησε ότι θα φέρει την αστυνομία!!!

Σχετικά με τον κανονισμό, τον οποίο επικαλούνται εκεί-

νοι που κατ' εξακολούθηση τον καταστρατηγούν, ιδού το

απόσπασμα: Τα ίδια πρόσωπα (Ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος

και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) «μπο-
ρούν να επικαλεστούν προσωπικό ζήτημα, όπως μομφή
σε βάρος τους ή η υβριστική εκδήλωση εναντίον τους
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή η απόδοση διαφο-
ρετικής γνώμης από εκείνη που εξέφρασαν.
Ο επικαλούμενος οποιοδήποτε παρεμπίπτον ή προσω-
πικό ζήτημα οφείλει να το προσδιορίσει μέσα σε ένα
λεπτό(...) Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις αποφασίζει σχε-
τικά το Δημοτικό Συμβούλιο...”.
Και ειδικότερα για τον πρόεδρο ΔΣ, που με εγκάλεσε,

μου αφαίρεσε τον λόγο, με απείλησε και επικαλέστηκε

τον κανονισμό, του υπενθυμίζω το θεμελιώδες, όπως

ακριβώς αναφέρεται στον Κανονισμό: “Ο χρόνος για τη

συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν

μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.

Ποιός λοιπόν ΔΕΝ τηρεί τον κανονισμό; Εμείς που υφι-

στάμεθα την ακατάσχετη  φλυαρία του δημάρχου πολύ

παραπάνω από δύο και  τρεις ώρες ενίοτε, την φορά ή ο

πρόεδρος που το επιτρέπει αλλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τον λόγο

σε μία δημοτική σύμβουλο;

Ως προς την αφορμή της διένεξης, η αντίρρηση συνί-

στατο στον χώρο εναπόθεσης των προς φύτευση δέν-

τρων, σε οικόπεδο επί της Βασ. Κωνσταντίνου και όχι

βέβαια όπως, για πολλοστή φορά, διαστρέβλωσε ο δή-

μαρχος τις φυτεύσεις αυτές καθαυτές. Και ο λόγος είναι

απλός: Θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακή επιβάρυνση από

τα φορτηγά (άλλωστε αυτό τόνισε ο  κ.Πέτροβιτς) και το

δημοτικό φυτώριο, που υποτίθεται πως δημιουργήθηκε

και γι' αυτό τον λόγο, μένει ανενεργό. Εξόν εάν πρόκει-

ται να καταργηθεί...

Στον τόπο μας η δημοκρατία είναι διαχρονική αξία. Το

αγαθό αυτό όμως,  συμβαίνει να τηρείται ευλαβικά από

τους "μη προνομιούχους" τουναντίον "στραπατσάρεται"

κατ' εξακολούθηση από τους "καρεκλοκένταυρους" της

εξουσίας. Η αναγωγή στην κρίση σας.

Σε ό,τι με αφορά, δικομανής ή φιλόδικη δεν υπήρξα ποτέ.

Αυταπόδεικτο δε, αφού έχω κατασυκοφαντηθεί, επί πα-

ραδείγματι, κυρίως από το έντυπο προτίμησης της διοί-

κησης του δήμου πλειστάκις, χωρίς να προβώ σε ένδικα

μέσα. Τούτη την φορά θα ενεργήσω προκειμένου για τη

διασφάλιση του δημοκρατικού θεσμού του ΔΣ.

Ι.Ν.Δόγκα, δημ.σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης   

Συνέχεια από τη σελ. 12

γνωστή ως κτήμα Κόνιαρη που αγόρασε τον Αύγουστο του

2020 από το Μουσείο Μπενάκη.

Μετά την αρχική ένταση και ενώ είχε διακοπεί προσωρινά

κάθε προσπάθεια ανοικοδόμησης  στα επίμαχα οικοδομικά

τετράγωνα της περιοχής «ΕΞΟΧΗ» με ενέργειες του

Δήμου, η εταιρεία VHPH εκδήλωσε την επιθυμία να συνει-

σφέρει σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και στη δη-

μιουργία δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στην

περιοχή. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, ανταλ-

λαγές απόψεων και  προοδευτική αύξηση των προς δωρεάν

παραχώρηση εκτάσεων προέκυψε η υποβληθείσα προς το

Δήμο μας τελική πρόταση της εταιρείας για την υπογραφή

πρακτικού συμφωνίας για την κατάρτιση συμβολαιογραφι-

κής σύμβασης.  

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή η εταιρεία προτείνει :

α) Μεταβίβαση από την Εταιρεία στον Δήμο λόγω δωρεάς

τριών (3) οικοπέδων  στην Περιοχή  1400τ.μ. + 2676 τ.μ.+

5.400 τ.μ. συνολικής έκτασης 9476 τ.μ. 

β) Δωρεάν παραχώρηση από την Εταιρεία στον Δήμο της

ισόβιας χρήσης των  δύο (2) ως άνω τμημάτων οικοπέδων

στην Περιοχή συνολικής έκτασης 1600τ.μ. + 500 τ.μ. συν.

έκτασης 2.100  τ.μ.,  ήτοι παραχώρηση από την Εταιρεία

στον Δήμο. (σημ.: τα 5.400 είναι Α’ ζώνη Υμηττού, εκτός
σχεδίου και πρέπει ο Δήμος να τα αποχαρακτηρίσει!!!)

Οι προτεινόμενες προς δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο οι-

κοπεδικές εκτάσεις συν. εμβαδού 11.576 τ.μ. στην Περιοχή

Εξοχή  είναι υψηλής αντικειμενικής και κυρίως εμπορικής

αξίας και συνέπεια είναι πρακτικά αδύνατο σύμφωνα με τις

οικονομικές δυνατότητες του Δήμου να αποκτηθούν από το

Δήμο είτε με απευθείας αγορά είτε με απαλλοτρίωση. 

Μετά την θετική για την πόλη έκβαση της υπόθεσης, ο Δή-

μαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος επανέλαβε με δήλωση του την πάγια θέση του

Δήμου : «Ο Δήμος μας θεωρεί θετική και ευπρόσδεκτη κάθε

επενδυτική πρωτοβουλία που συμβάλει στην ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Απαρέγκλιτη προϋπόθεση όμως είναι η επένδυση και οι εν-
διαφερόμενοι να σέβονται απόλυτα τη φυσιογνωμία της
πόλης, το φυσικό περιβάλλον και την υψηλή ποιότητα ζωής
των κατοίκων. Μετά την επίτευξη της συμφωνίας μας με τη
VHPH Properties, θεωρούμε πως η επένδυση με τίτλο “Voula
Project” θα έχει θετικό αποτύπωμα στην πόλη και ειδικότερα
στην περιοχή της Εξοχής».

Το θέμα συζητήθηκε και ελήφθη θετική απόφαση κατά

πλειοψηφία. Μειοψήφισαν Ματόπουλος και Πασακυ-

ριάκος. Με μια πολύωρη εισήγηση ο δήμαρχος αναφέρθηκε

στις κινήσεις που έκανε η Δημοτική Αρχή για απαλλοτριώ-

σεις του χώρου, για μείωση του συντελεστή δόμησης και

άλλες πολεοδομικές ενέργειες.  

Η εταιρεία από την πλευρά της κατάφερε να χαρακτηρίσει

την οικοδομική της δράση “στρατηγική επένδυση”, για το

οποίο έχει προσφύγει ο Δήμος στο ΣτΕ. Αν τελικά ισχύσει

θα είναι δυσμενές γιατί θα οικοδομήσει με άλλους όρους,

πέραν αυτών που ορίζει η πόλη.

Να θυμίσουμε ότι αυτά τα 71 στρέμματα έχουν ένα αμαρ-

τωλό παρελθόν και κατά πως δείχνουν τα πράγματα είναι

άγνωστη η εξέλιξή τους και σήμερα.

Αν ευοδοθούν οι ενέργειες της εταιρείας, η περίκλειστση

πόλη είναι γεγονός. Οσο για το τι κέρδισε ο Δήμος. Μια

σειρά κακών επιλογών -για το θέμα- όλων των δημοτικών

αρχών από το 2000 και εντεύθεν.

Η μόνη που δεν χάνει είναι η εταιρεία, η οποία θα ιδιοποι-

ηθεί τα πράσινα, αφού θα βρίσκονται μέσα σε περίκλειστο

“οχυρό”, που θα μπαίνεις με μπάρα και φύλακα. Το είδαμε

στην Παλλήνη, στο “Λόφο Εντισόν” που έχει “κοινόχρηστη”

πλατεία, αλλά μόνο για τους κατοικούντες στο ...κάστρο.

Το θέμα θα έχει συνέχεια και αξίζει για όποιον ενδιαφέρεται

να εντυφήσει σε προηγούμενα φύλλα μας από τον Αύγου-

στο του 2020, γιατί έχει πολύ ...ζουμί και πολύ αμαρτία η

ιστορία.                                                      Aννα Μπουζιάνη

“Εκλεισε” η συμφωνία για την περίκλειστη πόλη στη Βούλα Δεν είναι αυτή η αλήθεια!!! 

Γιατί υποκρύπτεται;;

Ο Αντιδήμαρχος Παν. Σωτηρόπουλος κατέθεσε μία απο-
ρία. Η εταιρεία αγόρασε την έκταση με 50 εκατομμύρια
ευρώ (με 47,5 τον διόρθωσε  ο δήμαρχος). Ο προηγούμε-
νος αγοραστής (το 2008) το είχε αγοράσει 100 εκατομμύ-
ρια. Πώς εξηγείται, είναι μία απορία μου.
Την απάντηση έλαβε από τον Δ. Δαβάκη:

«Δεν είναι έτσι. Την αλήθεια την ξέρεις θα την πεις; (απευ-

θύνεται στο δήμαρχο) και συνεχίζει:

Όταν διαπραγματεύτηκε στο Μπενάκειο ο Χ* είχαμε πάει

στο Μπενάκειο με τον κο Κωνσταντέλλο και τον κο.

Κιούκη, οι τρείς. Να αντιδράσουμε για την πώληση εκ μέ-

ρους τη Δήμου. 

(σχόλιο: δεν μάθαμε ποτέ αν αντέδρασαν!  * Ο Χ. αναφέρ-

θηκε  με το όνομα του, αλλά δεν το δημοσιεύουμε).

Ο Χ. κατέβαλε το 30% του τιμήματος ήτοι 33 εκατ. (συμ-
βατική υποχρέωση). Στα 33 εκατομ. παρέμεινε ο Χ. και
ήρθε η κρίση και λέει ο Χ. δεν μπορώ να το δομήσω,
δώστε μου τα λεφτά μου πίσω. (Βρέθηκαν στα δικαστήρια

γιατί δεν είναι αυτή η αλήθεια). 

«Δικαιώθηκε το Μπενάκειο πρωτοδίκως και δευτεροδίκως
και στον Αρειο Πάγο δικαιώθηκε ο Χ. και πήρε και επιτοκι-
σμό, δηλαδή φτάσαν 50 εκατομ. € Δεν είχε καταβάλει τα
101. Αυτή είναι η αλήθεια».

Δεν μας λες όμως την αλήθεια κ. Δαβάκη. Γιατί αλήθεια

θα ήταν αν έλεγες γιατί δικαιώθηκε ο Χ. και πήρε τα

λεφτά του πίσω με τόκο. Γιατί το απέκρυψες και εσύ και ο

δήμαρχος σε συγχορδία;

Το έχουμε γράψει αναλυτικότατα με τις αποφάσεις του

Αρείου Πάγου. Το Μπενάκειο είχε βεβαιώσει εγγράφως

στα συμβόλαια ότι το ακίνητο που πούλαγε ήταν καθαρό

και απαλλαγμένο από βάρη, κάτι που όπως απεδείχθη κα-

τέπεσε στις δικαστικές αίθουσες γιατί το ακίνητο έφερε

πολλά βάρη και φέρνει ακόμη και σήμερα από μεριδιούχο.

Αυτή είναι η αλήθεια και όχι ότι ο Χ. είχε αδυναμία να οι-

κοδομήσει, γιατί όταν λέτε τέτοια δυσφημίζετε και τον

αγοραστή.                                         Aννα Μπουζιάνη
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Κήρυξη ως αναδασωτέας λόγω πυρκα-

γιάς έκτασης συνολικού εμβαδού

3.132,141 στρ., στην οποία εκδηλώθηκε

πυρκαγιά στις 4/6/2022 στους Δήμους

Γλυφάδας, Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμέ-

νης (Δημοτικές Ενότητες Βάρης-Βούλας)

και Κρωπίας της Ανατ. Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Από την έκταση συνολικού εμβαδού

4.462,447 στρ. (τεσσάρων χιλιάδων τε-

τρακοσίων εξήντα δύο στρεμμάτων και

τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιοστών του

στρέμματος) που βρίσκεται στο νοτιοδυ-

τικό τμήμα του Όρους Υμηττού στην πε-

ριοχή των Δήμων Γλυφάδας, Βάρης

Βούλας & Βουλιαγμένης (Δημοτικές Ενό-

τητες Βάρης και Βούλας) και Κρωπίας,

Νομού Αττικής της Π.Ε. Ανατ. Αττικής

όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις 4/6/2022

Α. Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα λόγω

πυρκαγιάς δασική έκταση συνολικού εμ-

βαδού 2.189,324 στρ. (δύο χιλιάδων

εκατό ογδόντα εννιά στρεμμάτων και

τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιοστών

του στρέμματος) η οποία αποτελείται από

οκτώ διακριτά τμήματα με αρίθμηση από

1 έως 8 με σκούρο πράσινο χρώμα

Β. Κηρύσσουμε - Επανακηρύσσουμε ανα-

δασωτέα λόγω πυρκαγιάς δασική έκταση

συνολικού εμβαδού 942,817 στρ. (εννια-

κοσίων σαράντα δύο και οκτακοσίων δέκα

επτά χιλιοστών του στρέμματος), η οποία

περιλαμβάνεται στο περίγραμμα των

εκτάσεων που κηρύχθηκαν ως αναδασω-

τέες συνεπεία πυρκαγιάς με αποφάσεις

κήρυξης προγενέστερες του 2007.

Γ. Εξαιρείται της κήρυξης έκταση συνο-

λικού εμβαδού 1.330,306 στρ. (χιλίων

τριακοσίων τριάντα στρεμμάτων και τρια-

κοσίων έξι χιλιοστών του στρέμματος) -

(ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ)

Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω δασι-

κής έκτασης ως αναδασωτέας συνολικού

εμβαδού 3.132,141 στρ, είναι η επαναδη-

μιουργία –αποκατάσταση της καταστρα-

φείσας δασικής βλάστησης, η διατήρηση

του δασικού χαρακτήρα αυτής, ο αποκλει-

σμός διάθεσής της για άλλη χρήση πέραν

των επιτρεπτών επεμβάσεων σε αναδα-

σωτέες εκτάσεις, η προστασία - διατή-

ρηση της ισορροπίας του φυσικού

περιβάλλοντος και η αποκατάσταση του

καμένου δασικού οικοσυστήματος του

Υμηττού.

Όλα τα τμήματα τα οποία κατά το παρελ-

θόντα χρόνο τον πλησιέστερο στο έτος

1934 είχαν δασικό χαρακτήρα, εμπίπτουν

στην αρ. 108424/13-9-1934 (Β΄/133) από-

φαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί κη-

ρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής

του Λεκανοπεδίου Αττικής», η οποία πα-

ραμένει ισχυρή, παρόλο του εξαιρετικά

παρωχημένου χρόνου της κήρυξης, διότι

δεν την έχει ανατρέψει ουδεμία άλλη

πράξη ισοδυνάμου ισχύος (ΣτΕ

2208/2011, ΣτΕ 4643/2011).

Επίσης τμήματα της δυτικής πλευράς της

καμένης έκτασης, που βρίσκονται στον

Δήμο Γλυφάδας εμπίπτουν εντός της αρ.

Υ.Γ. 331496/15-12-1972 (ΦΕΚ Β ´/1113/)

απόφασης κηρύξεως του Νομάρχη Αττι-

κής η οποία αφορά σε ανανέωση της κή-

ρυξης του έτους 1934.

Η καμένη έκταση εμπίπτει επίσης στο δί-

κτυο ΦΥΣΗ-2000.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ _  ΡΒ3Ω4653Π8-61Υ = ΑΝΑΡ-

ΤΗΣΗ  5/9/2022 https://www.diavgeia.gov.gr/de-

cision/view/%CE%A1%CE%923%CE%A94653

%CE%A08-61%CE%A5

ή

https://drive.google.com/file/d/1llQoLIs0aRc5_M

YFAxzY5Bz0sPyy3cL3/view?usp=sharing

Για όσους κατοίκησαν τη Βούλα, μετά το

1980 δεν γνωρίζουν ότι το Πανόραμα που

αγναντεύουμε σήμερα με ένα ακαλαί-

σθητο, βάρβαρο μπετον αρμε, ήταν ένα

πυκνό πευκοδάσος, που δυσκολευόσουν

να το περπατήσεις.

To σημειώνουμε αυτό γιατί βλέπουμε

κάθε φορά που καίγεται ένα πράσινο, είτε

αναδασώνεται είτε όχι, μειώνεται, φθίνει

σαν πράσινο με “νόμιμες” ή από το παρά-

θυρο οικοδομές.

Οι περιοχές που  ΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ  ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ

μετά  την ΠΥΡΚΑΓΙΑ  της 4/6/2022
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Συνδέθηκε, η θετικού προσήμου ανθρώ-

πινη πρόοδος, με την καλλιέργεια της

έμφυτης ικανότητας, και την ανάπτυξη

των εξ αυτής δυνατοτήτων, να καθιστά

συγκεκριμένο, σε άλλοτε άλλο βαθμό,

το καθολικώς αντιληπτό ως αφηρημένο.

Και άμα τη εκάστοτε επιτυχία, η ευχα-

ρίστηση πολλαπλασιάζεται, καθώς ο

διάλογος, με τις συμφωνίες, τις αντι-

φωνίες, και τις διαφωνίες, πέραν της

απασχόλησης, στον καθημερινό χώρο

και το χρόνο, οδηγεί σε αποκαλύψεις,

προβληματισμούς, καινούργιες θεω-

ρίες, και, εν γένει, νέα γεννήματα.

Παρά τα δεδομένα της παραγράφου, το

χαρακτηριζόμενο ως «αφηρημένο», ή

«ακατάληπτο», ή «αδιανόητο», ή

«άπειρο», παραμένει, και θά παραμένει,

ισχυρό, καθ’όσον διατηρεί, από την

φύση του, δηλαδή από συστάσεως, χα-

ρακτηριστικά ασυγκέραστου, πεποικιλ-

μένου, εκείνου το οποίο μπορεί πάντα

να ξαφνιάζει, να οδηγεί σε ερωτημα-

τικά, να προσελκύει το βαθύτερο ενδια-

φέρον, να εξάπτει την φαντασία, να

διατηρεί εναργείς όλες τις αισθήσεις,

να αλλάζει, να μεταλλάσσεται, να τρο-

ποποιείται, να χωρίζεται σε ολοένα και

μικρότερα κομμάτια, καθένα από τα

οποία φέρει και τα δικά του, ξεχωριστά

χαρακτηριστικά. Ο όγκος, ασύλληπτος. 

Κάπως έτσι, εκλαϊκευμένα, τοποθετού-

μαστε μέσα, γύρω, απέναντι από την

πίστη μας, έκαστος σύμφωνα με τις

δικές του επιλογές, τις γνώσεις, τη με-

λέτη, τις εμπειρίες και την πείρα: κρι-

τική, στην πίστη, έξω από τον χορό, κύ-

κλιο, καρσιλαμά ή ατομικό, ουδέποτε

ευσταθεί, εγκυμονεί, δε, κινδύνους

πολλούς, και για τον κρίνοντα, και για

τον αυτο-αμφισβητία. 

Άλλο, λοιπόν, η θέαση των μυστών, των

μυημένων, των μυούμενων, και των μυ-

στηρίων, άλλο η συμμετοχή, άλλο η τέ-

λεση: και η μεν ερμηνεία, επιστήμη τε

και τέχνη και ταλάντου ένεκεν συντε-

λείται στην οδό της αρετής, η δε εκ του

μακρόν απόρριψη την τε οδόν της άλο-

γης άρνησης υπηρετεί, με ό,τι συνεπά-

γονται οι ατραποί αμφοτέρων. 

Σημειώνω, ότι η αναφορά είναι καθο-

λική, και καθ’όλα ανεξίθρησκη, δογμα-

τικώς, δε, ορθόδοξη, δηλαδή ευσταθής

για την πραγματική, και αληθινή, κοινω-

νία των εθνών, εάν ανατρέξουμε στα

χρόνια του γνωστού διατάγματος, το

οποίο, από το 323μ.Χ, συνέβαλλε στην

δραστική μείωση συμπεριφορών κατά

της ανθρώπινης ασφάλειας και ακεραι-

ότητας, πρωτίστως. 

Συνδεδεμένη, η Πίστη, με τα Μυστήρια,

υπηρετούν από κοινού, άρρηκτοι φίλοι,

την ατομική, συλλογική, κοινωνική

Υγεία: από τα πανάρχαια χρόνια, σε

όλους τους λαούς της γης, έως και τις

ημέρες μας, κάθε άσκηση πίεσης ή βίας,

ή, ακόμη, και αυτός ο χλευασμός, ως

προς την ανθρώπινη πίστη, αυξάνει τον

κίνδυνο τρώσης των θεμελίων του οικο-

δομήματος της υγείας, αγαθού αξίας

αμέτρητης για όλους γενικώς. 

Για τούτους τους λόγους, και με

αφορμή μια ερώτηση από εφήβους: «τί

είναι τα μυστήρια, στις θρησκείες, και τί

η πίστη, και γιατί τα χρειαζόμαστε»,

συνδύασα την δυάδα με την απαρχής

κόσμου υπεραξία, χαρακτηρίζοντας το

σύνολο, αλλά και κάθε σταθερά χωρι-

στά, κατά σειρά αντιστοιχίας, και σε

συνδυασμούς, Πολύ, η Πίστη, Μεγάλη,

τα Μυστήρια, Υπόθεση, η Υγεία. 

05.09.2022

Βασιλεία Στ. Κατσάνη

ΟΧΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ

Το ζητούμενο είναι 

η αλήθεια κ. Πρωθυπουργέ

Πάντοτε στη ζωή έρχεται η στιγμή της αλήθειας 
και αυτή η στιγμή ήρθε.

Όλα όσα συμβαίνουν αυτήν την περίοδο είναι πολύ
αποκαλυπτικά...

Στάθηκα «όλος αυτιά» μπροστά στην τηλεόραση. Πε-

ρίμενα κ. Πρωθυπουργέ, να ακούσω μια καθαρή απάν-

τηση στο απλό ερώτημα: Πώς και γιατί η ΕΥΠ έκανε

«νόμιμη επισύνδεση» στο κινητό τηλέφωνο του προ-

έδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Ακουσα

πολλά, αλλά όχι την απάντηση στο «ΓΙΑΤΙ». Οπότε για

το ενδεχόμενο να ξέφυγε κάτι από τα αυτιά μου, διά-

βασα και στη γραπτή τους έκδοση τις «εξηγήσεις»

σας. Ένα κείμενο 862 λέξεων. Πολύ φλύαρο και δεν

απαντά στην ουσία του προβλήματος. Ο ισχυρισμός,

ότι η «επισύνδεση» ήταν «νόμιμη», παραμένει και

έωλος και προκλητικός.

Μπορεί σε άλλα πράγματα να υστερούμε, αλλά από

γλώσσα σκίζουμε. Η Ελληνική προσφέρεται για να

ζωγραφίζεις, να κάνεις κεντήματα,

επί παντός επιστητού. Πώς λοιπόν να

ονομάσουμε την υπόθεση με το κι-

νητό τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη.

Υποκλοπή; Φτου κακά. Δεν κάνει τέ-

τοια πράγματα η ΕΥΠΑ, όταν την έχει

υπό τον άμεσο προσωπικό του

έλεγχο ο πρωθυπουργός. Μήπως να το πούμε «παρα-

κολούθηση τηλεφώνου;» Όχι καλέ. Δεν ταιριάζει στην

ιδεολογία, την ιδιοσυγκρασία, αυτής της κυβέρνησης.

Να την πούμε συκακρόαση; Αυτό κάπως βολεύει την

κατάσταση. Είναι κάτι που το έχει αποδεχθεί, το έχει

εμπεδώσει ο ελληνικός από από την εποχή που η Χα-

ρούλα Αλεξίου και το συγκρότημα «φατμέ» τραγου-

δούσαν το άσμα του Νίκου Πορτοκάλογλου:

«Μπλέξαν οι γραμμές μας, μπλέξαν οι γραμμές.

Μπλέξαν οι φωνές μας, μπλέξανε οι φωνές. Φάρσες

και βλάλες και υποκλοπές».

Από τα δύσκολα μας βγάζει ο πρώτος της γλώσσας

μας. Θα το πούμε «νόμιμη επισύνδεση». Αυτό το ου-

σιαστικό «επισύνδεση» το καταλαβαίνω. Σύνδεση

επάνω στη σύνδεση. Ωραία. Εκείνο το επίθετο, «νό-

μιμη», μου κάθεται στο στομάχι. Ποιος και με ποιο δι-

καίωμα τη νομιμοποίησε; Πότε γίνεται «νόμιμη» και

συνακρόαση, παρακολούθηση, υποκλοπή της συνομι-

λίας πολιτικού αρχηγού, είτε δημοσιογράφου ή οποι-

ουδήποτε πολίτη από μία κρατική υπηρεσία; Η πιο

πρόχειρη απάντηση είναι ότι νομιμοποιήθηκε από την

συγκατάθεση της «Εισαγγελέως της ΕΥΠ». Όποιος

και αν ζήτησε την παρακολούθηση, όποιος και να την

«νομιμοποίησε», εκείνο που δεν μπορεί να γίνει απο-

δεκτό ως λειτουργία σοβαρού κράτους, είναι το «ο

πρωθυπουργός δεν γνώριζε τίποτε».

Διότι αν δεν γνωρίζει τι γίνεται κάτω από τη μύτη του,

σε μια τόσο κρίσιμη υπηρεσία, της οποίας έχει τον

απόλυτο έλεγχο ...κλαύτα Χαράλαμπε. Με τέτοιες

συνθήκες λειτουργίας, όχι «επιτελικό», αλλά ούτε

καν στοιχειωδώς επαρκές κράτος δεν έχουμε, εκεί

που υποτίθεται ότι υφαίνονται υπεύθυνα δίκτυα για

την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας. Αλλά, αντ’

αυτού, εξυφαίνονται, από κωμικές έως υπόπτων κινή-

τρων, διασυνδέσεις με εταιρείες κατασκοπευτικού λο-

γισμικού (όρα και Predator) και... επισυνδέσεις. Πολλά

«κεφάλια» έπρεπε να πέσουν εν προκειμένω. Θεωρεί-

ται κ. Πρωθυπουργέ ότι είναι αρκετή η απομάκρυνση

του διοικητή της ΕΥΠ και του Γενικού Γραμματέα του

Πρωθυπουργού για να πει κανείς ότι επήλθε κάθαρση

σε αυτή την υπόθεση που έφερε την Ελλάδα στο επί-

κεντρο ενδιαφέροντος διεθνώς, αλλά δυστυχώς όχι

για καλό. Δεν είναι αρκετές μόνο οι δύο «παραιτή-

σεις».

Οι παρακολουθήσεις και οι τηλεφωνικές υποκλοπές

στη χώρα μας έχουν πλούσια ιστορία, προδικτατορικά

και μεταπολιτευτικά και αποτελούν μία τεράστια

πληγή για τη Δημοκρατία μας, η οποία κατά διαστή-

ματα κακοφορμίζει. Να θυμηθούμε τη δράση της ΚΥΠ,

του Θεοφάνη Τόμπρα, του κ. Μαυρίκη και άλλων πολ-

λών και «σπουδαίων» ωτακουστών. Οι τελευταίες

εξελίξεις απέδειξαν ότι κάτι σάπιο υπάρχει στην πα-

τρίδα μας. Η αντιπολίτευση, αξιωματική και μη, έχει

τη μεγαλύτερη ευκαιρία να ξηλώσει το σάπιο αυτό σύ-

στημα. Έχει όμως, τελικά, την πολιτική ωριμότητα να

το κάνει;

Κύριε Πρωθυπουργέ, κινδυνεύει η Δημοκρατία; Η

Εθνική μας ασφάλεια είναι ασφαλής; Υπάρχει θεσμική

θωράκιση της χώρας; Τί σημαίνει «νόμιμη επισύν-

δεση»; Είναι πράκτορας ο Νίκος Ανδρουλάκης; Ερω-

τήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης. Δεν

συμφωνείτε;

Πολιτικές αναλύσεις
με τον Ανδρέα Αρ. Αλεξανδρόπουλο

Πίστη - Μυστήρια - Υγεία

πολύ μεγάλη υπόθεση
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Αγαπητοί Αναγνώστες

άλλη μία παρωδία Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε την Δευ-

τέρα, 5/9/22, διήρκεσε δε, περί τις 8,5 ώρες. Nα φαν-

ταστείτε στις 020:00 της επόμενης ημέρας, η ημερησία

βρισκόταν στο 5ο θέμα επί συνόλου 18, αναμενόμενο,

αφού η προ ημερησίας συζήτηση κάλυψε περί τις 3,5

ώρες. Αυτό είναι ο ορισμός του αντιπαραγωγικού...

Πέραν του συμβάντος για το οποίο ενημερώνουμε ει-

δικότερα, ο συνήθης υπερφλύαρος υπέπεσε σε σωρεία

σφαλμάτων (δεν αναφερόμαστε στα λεκτικά, ων ουκ

έστιν αριθμός, όπως συνέβη όταν ξεκίνησε να μιλά και

είπε: κύριε δήμαρχε, δλδ. στον εαυτό του;;;) αλλά και

δυστυχώς για όλους εμάς, σφάλματα ουσίας όπως,

τον τρόπο αντιμετώπισης στο γεγονός πως, όλη η αν-

τιπολίτευση επαίνεσε την προσπάθεια των υπαλλήλων

στην αντιμετώπιση της πλημμύρας (πλημμύρας παρελ-

κόμενης, λέμε εμείς, της πυρκαγιάς). 

Πιο συγκεκριμένα,  ο επικεφαλής μας, Δ.Δαβάκης, ευ-

χαρίστησε για την συμβολή τους, τους υπαλλήλους για

την προσπάθειά τους στις 23-8, ημέρα της καταιγίδας

και την επομένη για την αποκατάσταση των δρόμων,

φρεατίων κ.ο.κ. δήλωσε όμως, ότι τα μέσα ήταν πενι-

χρά.

Για την πολύπαθη οδό Πειραιώς, τις διαρκείς αναβά-

σεις φορτηγών φορτωμένων με χώματα, τα μπαζω-

μένα ρέματα και τις μπάρες που κλείνουν,

παραμέτρους δηλαδή επικινδυνότητας,  δήλωσε πως,

από θαύμα δεν είχαμε θύματα.

Η αντιμετώπιση λοιπόν του δημάρχου, καταρχάς στους

επαίνους προς τους υπαλλήλους ήταν ότι, η εξαιρετική

δουλειά οφείλεται στον ίδιο και μόνο! Χρησιμοποίησε

άλλον ένα ατυχή παραλληλισμό  σύμφωνα πάντα με

τον λουδοβικισμό απ' τον οποίο πάσχει.

• Επειδή, ισχυρίστηκε, κάποιοι επιτήδειοι πήγαν τα

μπάζα (εν αγνοία του;)  οι μπάρες είχαν κλείσει και η

Περιφέρεια έδωσε εντολή να ανοίξουν! Εν τω μεταξύ,

για τα φορτηγά που ανέβαζαν μπάζα και συνεχίζουν

έως σήμερα, είπε ότι, πρόκειται για καλής ποιότητας
κηπευτικό χώμα, να σπεύσουμε τότε, μήπως τους αδει-

άσουμε τον χώρο που είναι και δωρεάν; Το δε χώμα

στην οδό Βουτυρά είναι από το λυκόρεμα, μα γιατί γέ-

μισε άραγε το λυκόρεμα από φερτά υλικά (χώματα/ πέ-

τρες);...

• Για τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΕΤΑΔ, ρώ-

τησε ο Δ.Δαβάκης και η απάντηση ήταν πως η διασφά-

λιση των δικαιωμάτων του δήμου είναι δύσκολη

υπόθεση. Δηλαδή, δεν μπορούν να διασφαλιστούν χα-

μηλές τιμές στην είσοδο για τους δημότες/κατοίκους

ούτε καν της ΔΕ Βουλιαγμένης; Τότε προς τί, τόση φα-

σαρία, πινακίδες και άλλα διάφορα, πρόκειται για προ-

πέτασμα καπνού;

Ο Δ.Δαβάκης ρώτησε για το κληροδότημα της Νήσου,

Σύμης (στο Δήμο), που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο

της ΔΕ Βούλας. Κατήγγειλε την παρατηρούμενη πα-

ραβατικότητα στο κτίριο  λόγω εγκατάλειψης κυρίως

όμως, λόγω έλλειψης φύλαξης και πρότεινε να σφρα-

γιστεί έως ότου αξιοποιηθεί. 

Απάντηση σαφής και συγκεκριμένη δεν υπήρξε, ακού-

σαμε κάτι για υπαγωγή στον ν.4178 και πως ο δήμος

Σύμης προσπαθεί να το αξιοποιήσει, έως τότε όμως,

θα παραμένει σε αυτή την θλιβερή κατάσταση;

• Σχετικά με τα διαβόητα ντρόουνς επανήλθε ο επικε-

φαλής μας -είχε ρωτήσει και στο προηγούμενο ΔΣ- την

αδειοδότηση από αρμόδιο φορέα καθώς, το μείζον ζή-

τημα είναι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Είναι αλήθεια ότι έστειλε εν τέλει τον φάκελο (που ζη-

τούσαμε από Ιούλιο μήνα) λιγοστό χρόνο όμως, πριν

το ΔΣ, οπότε δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο να με-

λετήσουμε.

Ωστόσο, η απάντηση του δημάρχου στην κατεύθυνση

της δημιουργίας θολούρας, ήταν πως έχει καταργηθεί

η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και δίνει αδει-

οδότηση η ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπ.). Ότι οι χειρι-

στές έχουν πλήρως αδειοδοτηθεί ΑΛΛΑ τα προσωπικά
δεδομένα "κρατούνται" για 15 ημέρες! Το θέμα το δη-
μιουργούν (γιατί κατά τ' άλλα, δεν υπάρχει κανένα

θέμα) κάτι ΡΕΤΑΛΙΑ... Απαράδεκτη αντιμετώπιση, ως

συνήθως... Επίσης, ως συνήθως, στην ίδια πρόταση,

στην ίδια απάντηση, για το ίδιο θέμα φάσκει και αντι-

φάσκει: Δεν χρειάζεται καμία αδειοδότηση μέχρι να
συγκροτηθεί σώμα εποπτείας;;; Αμέσως μετά, πλήρης
η αδειοδότηση με πλήρως πιστοποιημένους χειριστές
κ.ο.κ.

Μέχρι να μελετήσουμε ενδελεχώς τον φάκελο, καλό

θα ήταν τουλάχιστον οι λουόμενοι να μη χαλαρώνουν

και πολύ...

• Ο κ.Πέτροβιτς κατήγγειλε το πεπερασμένο των φρε-

ατίων, πρότεινε μικρή διάνοιξη στις κεντρικές νησίδες

της παραλιακής για την διευκόλυνση διαφυγής των ομ-

βρίων και την μείωση στο 50% του φωτισμού σε όλες

τις αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Απάντηση δεν υπήρξε, ήταν και αυτό αναμενόνενο.

Πώς ένας άνθρωπος μιλά 3 ώρες απαντώντας αλλά

δεν απαντά τελικά σε όλα....Μυστήριο...

• Σχετικά με την ερώτηση της γράφουσας για τις δη-

λητηριάσεις γατιών στην Β πλαζ, Βούλας και το πρό-

γραμμα στειρώσεων γατιών, που πάει με ρυθμό

χελώνας. Η απάντηση ήταν πως δεν ξέρει κάτι για το

"έγκλημα" (και χωρίς εισαγωγικά στέκει) το πρόγραμμα

πάει περίφημα, άδραξε την ευκαιρία να αυτοδιαφημι-

στεί, καταφέρθηκε και πάλι κατά των (κακών) φιλοζωι-

κών και άφησε αιχμές για τους "ψεύτες" δημότες που

διατείνονταν ότι στειρώνουν οι ίδιοι, επιβαρυνόμενοι

τη δαπάνη, ενώ τώρα που μπορούν μέσω του προγράμ-

ματος δεν το κάνουν...

Κλείνοντας το πρώτο μέρος, μόνο η προ ημερησίας συ-

ζήτηση, το θέμα που έφερε η διοίκηση εκτός, αφο-

ρούσε την εναπόθεση των προς φύτευση δέντρων σε

χώρο επί της Βασ. Κων/νου στη Βάρη. Σχεδόν εκβια-

στικά, θα λέγαμε, κατά την έννοια ότι, αφού θέλετε

δέντρα, θα τα βάλουμε εκεί που θέλουμε εμείς... Κα-

ταρχάς, τα δέντρα δεν είναι μόνο για την Βάρη ή την

Βάρκιζα. Δεύτερον, το δημοτικό φυτώριο δεν έχει και

αυτόν τον προορισμό;

Τρίτον, ο Δ.Δαβάκης κατέδειξε την υποβάθμιση του θέ-

ματος φέρνοντάς το τελευταία στιγμή. Επειτα, ο ερ-

γολάβος στο κόστος θα έπρεπε να έχει συνυπολογίσει

την μεταφορά και τη φύλαξη των δέντρων και να έχει

ζητήσει τον χώρο, εάν όντως χρειάζεται, εξαρχής.

Ο κ.Πέτροβιτς επίσης υπέδειξε ότι το να γίνεται φορ-

τοεκφόρτωση από την Βασ. Κων/νου θα επιβαρύνει

πολύ την κυκλοφορία ενός κεντρικού δρόμου.

Ο δήμαρχος, ως συνηθίζει, διαστρέβλωσε τα λεγόμενά

μας με μόνη εξαίρεση την πρόταση του κ.Πέτροβιτς για

φορτοεκφόρτωση από τον πίσω δρόμο, δημιούργησε

τεχνητή ένταση για να ακολουθήσει το περιστατικό

που περιγράφεται σε άλλο σημείο της έγκριτης εφη-

μερίδας Εβδόμη (σελ. 14). Προφανώς αυτό έγινε για

λόγους που αντιλαμβάνεται μόνο η διοίκηση του δήμου

και εμείς όχι, καθώς, εμείς αντιλαμβανόμαστε την θέση

μας ως προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών και

τίποτε άλλο, καθαρά και ξάστερα!

Θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος, την ημερησία

με αρκετά σοβαρά θέματα ουσίας...

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Στα δύσβατα  

μονοπάτια του

Δήμου ΒΒΒ

Περιφέρεια Αττικής 

Δράσεις για εξοικονόμηση

ενέργειας έως και 60% 

Η Περιφέρεια Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες

που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση, εντα-

τικοποιεί δράσεις όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρια-

κών υποδομών και η αντικατάσταση των υφιστάμενων

ενεργοβόρων φωτιστικών νατρίου με φωτιστικά σώματα

Led. Σε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις που έχουν

γίνει ή προγραμματίζονται, συμβάλλουν στην εξοικονό-

μηση ενέργειας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις  ξε-

περνά το 60%. Επιπλέον στο Περιφερειακό Πρόγραμμα

Αττική 2021-2027 υπάρχει πρόβλεψη για σχετικές δράσεις

προϋπολογισμού πάνω από 160 εκ. ευρώ. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒAΘΜΙΣΗΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Δράση 4.3.1.1. - Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής

αποδοτικότητας σε Δημόσια Κτίρια. Πρόσκληση ΑΤΤ088

Δράση 4.3.1.3. - Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών της

Περιφέρειας Αττικής (Πρόσκληση ΑΤΤ072). 

Δράση 4.3.1.4. - Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας

Αττικής (Πρόσκληση ΑΤΤ119),   

Επιπλέον υλοποιούνται:

Δράση 4.3.1.5. - Ενεργειακή Αναβάθμιση εκπαιδευτικών

κτιρίων αρμοδιότητας ΚτΥπ Α.Ε. (Πρόσκληση ΑΤΤ122) .
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rantevou.kep.gov.gr

Τη δυνατότητα να δε-
σμεύουν αριθμό προτεραι-
ότητας για εξυπηρέτηση με
φυσική παρουσία σε 31 ΚΕΠ
της χώρας έχουν πολίτες

και επιχειρήσεις. Πρόκειται
για το KEP-ePass, το οποίο
είναι διαθέσιμο μέσω του
rantevou.kep.gov.gr και απο-
σκοπεί στην ταχύτερη,
απλούστερη και καλύτερη
εξυπηρέτηση από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με
τον τρόπο αυτό, οι πολίτες
μπορούν μέσω του υπολογι-
στή ή του κινητού τους τη-
λεφώνου:
• να προβαίνουν σε κράτηση
αριθμού προτεραιότητας για
την εξυπηρέτησή τους και

• να βλέπουν σε πραγματικό
χρόνο ποιος αριθμός εξυπη-
ρετείται και πόσος είναι ο
εκτιμώμενος χρόνος αναμο-
νής μέχρι να φτάσει η σειρά
τους.

Το KEP-ePass εντάσσεται
στο πλαίσιο του ψηφιακού
εκσυγχρονισμού του δι-
κτυού των ΚΕΠ, ξεκινώντας
την πιλοτική του λειτουργία
από 31 Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών, ενώ προβλέ-
πεται να επεκταθεί σύντομα

και σε άλλα ΚΕΠ. Παράλ-
ληλα έχει εγκατασταθεί
εξοπλισμός στον χώρο των
ΚΕΠ ο οποίος περιλαμβάνει:
• εκδοτήρια αριθμών προτε-
ραιότητας και
• οθόνες που εμφανίζουν
τον αριθμό προτεραιότητας.
Η διαχείριση και η κλήση

των αριθμών προτεραιότη-
τας από τους υπαλλήλους
των ΚΕΠ θα γίνεται μέσα
από το περιβάλλον της
Πλατφόρμας Επισκέψεων
ΚΕΠ, σε ειδική ενότητα που
έχει προστεθεί.
Η διαδικασία κράτησης αριθ-
μού προτεραιότητας είναι

απλή. Προς το παρόν στην
γύρω περιοχή μας έχουν εν-
ταχθεί τα ΚΕΠ:
ΚΕΠ Δήμου Γλυφάδας
ΚΕΠ Δήμου Παλ. Φαλήρου
ΚΕΠ Δήμου Παλλήνης
ΚΕΠ Δήμου Ραφήνας - Πι-
κερμίου
ΚΕΠ Δήμου Αχαρνών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Ταχ. Διεύθυνση:Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας:19441 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες:Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο :+30 2132000756
Ηλ. Διευθ. : tpkoropi@gmail.com
Κορωπί : 06-09-2022
Αρ. Πρωτ.: 14263
ΑΔΑ: ΩΣΗ4ΩΛ6-Ξ0Υ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι προτίθεται να προ-
βεί στη διενέργεια ανοικτού ΑΝΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού
με βάση την οδηγία 2014/24/ΕΕ και
τα ακόλουθα στοιχεία:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)   Επωνυμία και διευθύνσεις:
Όπως αναφέρεται στην προμετω-
πίδα του εγγράφου.
I.3)     Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη δι-
εύθυνση:  www.promitheus.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι δια-
θέσιμες από τη διεύθυνση στην
προμετωπίδα του εγγράφου.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Συλ-
λογή-μεταφορά απορριμμάτων,
ύδρευση-αποχέτευση, κοινωνικές
υπηρεσίες, ηλεκτροφωτισμός Οδών
και πλατειών - κοινοχρήστων
χώρων.
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)      Εύρος της σύμβασης
II.1.1)  Τίτλος: Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων 2022
Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/45/2022
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 44613600 Τροχοφόροι κάδοι
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια τροχοφόρων πλαστικών
κάδων. Οι κάδοι θα χρησιμοποι-
ηθούν για αντικατάσταση φθαρμέ-
νων και κατεστραμμένων αλλά και
για προσθήκη νέων σε σημεία που
απαιτείται, από την Υπηρεσία Καθα-
ριότητας του Δήμου και θα καλύ-
ψουν τις ανάγκες του Δήμου
Κρωπίας για την περίοδο 2022-
2025.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 1.530.000,00 EUR (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται
σε τμήματα: όχι
II.2) Περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια εννέα χιλιάδων (9.000)
πλαστικών κάδων συλλογής σύμ-
μεικτων απορριμμάτων χωρ. 240lt,
660lt και 1100lt (Πράσινου χρώμα-
τος).
II.2.2) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός
NUTS: EL305 Τοποθεσία εκτέλε-
σης: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
II.2.3) Κριτήρια ανάθεσης: Τιμή
II.2.4) Διάρκεια σύμβασης, συμφω-
νίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήμα-
τος αγορών :
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε
παράταση: ναι 
Περιγραφή παρατάσεων: Όπως πε-
ριγράφονται στο Άρθρο 6 των Ανα-

λυτικών Όρων της Διακήρυξης 
II.2.7) Πληροφορίες σχετικά με
εναλλακτικές προσφορές: Θα γί-
νουν δεκτές εναλλακτικές προσφο-
ρές: όχι
II.2.8) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης: ναι. Όπως
περιγράφονται στο Άρθρο 4.5. των
Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης
II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από
τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
II.2.10) Συμπληρωματικές πληρο-
φορίες
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφό-
μενα στα έγγραφα της σύμβασης
ΤΥ/45/2022, για όλους τους συμμε-
τέχοντες
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό 30.600,00 EUR. Πληροφορίες
δίνονται στο άρθρο 2.2.2 των ανα-
λυτικών όρων διακήρυξης. Φορέας
χρηματοδότησης είναι ο Δήμος
Κρωπίας
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές
πληροφορίες
III.1)    Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελμα-
τικής δραστηριότητας, συμπερι-
λαμβανομένων των απαιτήσεων
για την εγγραφή σε επαγγελματικό
ή εμπορικό μητρώο: 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέ-
χουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή
με το αντικείμενο της προμήθειας.
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.2.
Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια
Ποιοτικής Επιλογής των αναλυτι-
κών όρων της Διακήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής
όπως ορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικα-
νότητα: Κριτήρια επιλογής όπως ορί-
ζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμ-
βαση 
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης: 
Όπως αναφέρεται στους αναλυτι-
κούς όρους της Διακήρυξης στα
άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας:
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.2) Πληροφορίες για τη Συμφω-
νία περί Δημοσίων Προμηθειών
(GPA) 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμ-
φωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:
ναι 
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
IV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής 
Ημερομηνία: 04/10/2022 Τοπική
ώρα: 15:00 
IV.2.2) Γλώσσες στις οποίες μπο-
ρούν να υποβληθούν οι προσφορές
ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελλη-
νικά
IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφο-
ράς:  Διάρκεια σε μήνες: 10 
IV.2.4) Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών 
Ημερομηνία: 10/10/2022 Τοπική
ώρα: 12:00 

Τόπος: Μέσω της διαδικτυακής
πύλης του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, από την
αρμόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφο-
ρίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επα-
ναλαμβανόμενες συμβάσεις: Πρό-
κειται για επαναλαμβανομένη
δημόσια σύμβαση: ναι Εκτιμώμενος
χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω
προκηρύξεων:18 μήνες
VI.2) Πληροφορίες σχετικά
με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
: Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γί-
νεται δεκτή
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρι-
νίσεων ή Συμπληρωματικών πληρο-
φοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
μόνο μέσω του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο οκτώ (8)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως
27/09/2022 και απαντώνται αντί-
στοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγω-
νισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο έξι (6)
ημέρες, πριν από την παραλαβή των
προσφορών, ήτοι έως 29/09/2022.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματι-
κών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρ-
χείο με το κείμενο των ερωτημάτων
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αι-
τήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπο-
γεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
VI.4)   Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις
διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών 
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-
198 Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛ-
ΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
gram2@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με
την (τις) προθεσμία(-ες) για την
υποβολή προσφυγών: Όπως αναλυ-
τικά αναφέρεται στο άρθρο 3.4 των
αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία πα-
ρέχονται πληροφορίες για την υπο-
βολή προσφυγών 
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩ-
ΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Βασιλέως Κων-
σταντίνου 47 
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ 
Ταχ. κωδικός: 19440 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tpko-
ropi@gmail.com 
Τηλέφωνο: +30 2106626294 
VI.5) Ημερομηνία αποστολής στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλή-
ρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Elec-
tronic Daily - TED):  01/09/2022. 

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
ΒΟΥΛΑ  09.09.2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:    35571

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ προκηρύσσει πλει-
οδοτική δημοπρασία του δημοτικού
ακινήτου που βρίσκεται στην πλατεία
Άγγελου Αποστολάτου, στο Πανό-
ραμα Βούλας, ως επιχείρηση μαζικής
εστίασης πρόχειρου γεύματος. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα
10:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα
Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή

18, Βούλα). Η δημοπρασία είναι φα-
νερή και προφορική.
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής
θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο,
με αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου,
την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου
2022 μεταξύ των ωρών 09:00-13:00
προκειμένου να ελεγχθούν από την
αρμόδια Επιτροπή.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται
το ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρα-
κοσίων ευρώ     (8.400€)  ετησίως
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020075 (Δη-
μήτρης Τάγαρης) & 2132020012
(Μαρία Ράλλη)  στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
esoda@vvv.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
ΒΟΥΛΑ  09.09.2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:    35568

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Προκηρύσσει
πλειοδοτική δημοπρασία για τη σύ-
ναψη σύμβασης εγκαταλελειμμέ-
νων οχημάτων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα
11:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα
Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή
18, Βούλα). Η δημοπρασία είναι φα-
νερή και προφορική.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται
για τις παρακάτω κατηγορίες:
1.  Για Ι.Χ. αυτοκίνητα το ποσό των
εκατόν εξήντα  ευρώ (160 €) ανά
τεμάχιο
2.  Για φορτηγά μέχρι 3,5 τόννους
το ποσό των εκατόν εβδομήντα
ευρώ (170 €) ανά τεμάχιο
3.  Για λεωφορεία έως 8 θέσεων  το
ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ
(180 €) ανά τεμάχιο
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020075 (Δη-
μήτρης Τάγαρης) & 2132020012
(Μαρία Ράλλη), στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
esoda@vvv.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
ΒΟΥΛΑ  09.09.2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  35566

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙ-
ΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗ-
ΤΟΥ  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΒΟΥΛΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  Προκηρύσσει
πλειοδοτική δημοπρασία του δημο-
τικού ακινήτου που βρίσκεται στην
πλατεία Γεωργακοπούλου στη Δ.Ε.
Βούλας, ως επιχείρηση μαζικής
εστίασης πλήρους γεύματος. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα
10:00 π.μ., στο Δημοτικό κατά-
στημα Βούλας, στην αίθουσα Δη-
μοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ.
Καραμανλή 18, Βούλα). Η δημο-
πρασία είναι φανερή και προφο-
ρική.
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής
θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο,
με αριθμό πρωτοκόλλου του
Δήμου, την Παρασκευή 23 Σεπτεμ-
βρίου 2022 μεταξύ των ωρών
09:00-13:00 προκειμένου να ελεγχ-
θούν από την αρμόδια Επιτροπή.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζε-
ται το ποσό των δώδεκα χιλιάδων
ευρώ  (12.000€)  ετησίως.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020075
(Δημήτρης Τάγαρης) & 2132020012
(Μαρία Ράλλη)  στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
esoda@vvv.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 7/9/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 681
AΔΑ: ΨΠΘ9ΟΚΟΚ-7ΗΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυ-
σικής Αγωγής για την κάλυψη επο-
χιακών ή παροδικών αναγκών των
Αθλητικών προγραμμάτων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.με σύμβαση ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και
χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την υπ’
αριθ. 45/2022 απόφαση του Δ.Σ. και
σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ. οικ.:
37858/7-6-2022(ΑΔΑ: Ω2Β246ΜΤΛ6-
79Λ)  Απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών  που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 107

ν.4483/2017, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει Καθηγητές Φυσικής Αγω-
γής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία
αποζημίωση και χρονική διάρκεια
μέχρι οκτώ (8) μήνες, συνολικά είκοσι
έξι  (26) άτομα για την κάλυψη  επο-
χιακών ή παροδικών αναγκών (με αν-
τίτιμο) των Αθλητικών προγραμμάτων
της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλλουν αίτηση συμμετοχής και να
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά
τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε
μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτη-
μένου από αυτούς προσώπου στο
πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα
γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης
της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρ-
χου & Αριστείδου ΓΕΡΑΚΑ είτε
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-
mail: info@kedp.gr, Τηλ.
επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες
από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από
την Δευτέρα 12-9-2022 έως και την
Τετάρτη 21-9-2022 (εντός δέκα (10)

ημερολογιακών  ημερών από την
τελευταία ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας στον τοπικό τύπο).
Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε
και τηλεφωνικά την παραλαβή της
αίτησης. 
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αί-
τηση παίρνει πρωτόκολλο σύμφωνα
με το παραπάνω ωράριο όπως ακρι-
βώς και η αυτοπρόσωπη παρουσία.
Ως τελευταία μέρα και ώρα κατάθε-
σης δικαιολογητικών  ορίζεται η Τε-
τάρτη 21-9-2022 και ώρα 14.00 μ.μ.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
δεν θα γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, τα δικαιολογητικά
και τα προσόντα αξιολόγησης μπο-
ρείτε να ανατρέξετε στην ιστοσε-
λίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.
ΑΔΑ σχετικής ανακοίνωσης :
ΡΟ9ΨΟΚΟΚ-ΨΛΘ

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος
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στα πεταχτά

Zητάει βοηθό  για τα οικιακά μια χαρούμενη κυρία

από την περιοχή των 3Β. Τηλ. 6977698869.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία, κάτοικος Βάρης, χωρίς οικογενει-

ακές υποχρεώσεις, με εμπειρία στην περιποίηση

ηλικιωμένων, εργασία εξωτερική ή εσωτερική.

Τηλ. 6992879814

ΖΗΤΑΕΙ νοσηλευτή -κατά προτίμηση Έλληνα- για

παροχή βοήθειας τις νυχτερινές ώρες σε ηλικιω-

μένο κύριο. Τηλ. 6976782784, 6932444320.

Ζητά κυρία από Ουκρανία, 50 ετών, κάτοικος

Βάρκιζας, με καλά ελληνικά, πλήρως εμβολιασμένη

ζητά εξωτερική εργασία για όλες τις οικιακές εργα-

σίες. Τηλ. 6998059385.

ZHTΕΙΤΑΙ γυναίκα για καθαρότητα οικίας 2 φορές την

εβδομάδα (2-3 ώρες) περιοχή Βούλα. 

Τηλ. 2108952269 - 6945411125

ZΗΤΕΙΤΑΙ, κυρία για μερική απασχόληση για φροντίδα

ηλικιωμένου. Τηλ. 6976782784, 6932444320

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ. ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑ-

ΣΕΙΣ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

ΖΗΤΑΕΙ κυρία, που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά,

ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προ-

τίμηση Γλυφάδα. κα Βιολέτα, Τηλέφ.: 6939833172

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα Βάρης,

261 μ. εντός σχεδίου. Πληροφορίες 6946019849.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΡΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και

της ΤΡΥΦΟΝΗΣ, το γένος ΚΟΥΝΕΝΗ, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στα Καλύβια Αττικής, και η

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΕΥ-

ΜΟΡΦΙΑΣ το γένος ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, θα έρ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στη Γλυφάδα Αττικής. 

ΓΑΜΟΙ

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ZHTOYNTAI

Oικοδόμοι, Τεχνίτες και Εργάτες για

μόνιμη εργασία. Τηλ. 6974003808

ΖΗΤEI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
"Ιδιωτικό σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά κα-

θηγητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία. Παρα-

καλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας στον Τ.Κ.

19442 ή στην Τ.Θ. 4935."

Το Βερολίνο θα φορολογήσει τα

έκτακτακ κέρδη στην ηλεκτρική

ενέργεια,  με ή χωρίς την ΕΕ

Στο πλαίσιο ενός πακέτου ανακούφισης ύψους 65 δισ.

ευρώ που συμφωνήθηκε 3-4/9, η γερμανική κυβέρνηση θα

φορολογήσει τα έκτακτα κέρδη στην αγορά ηλεκτρικής

ενέργειας και θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να περιο-

ρίσει τους λογαριασμούς ρεύματος. Για να εφαρμόσει τα

σχέδιά του, το Βερολίνο είναι έτοιμο να προχωρήσει

χωρίς την υποστήριξη των εταίρων του στην ΕΕ.

O κυβερνητικός συνασπισμός συμφώνησε σε ένα τρίτο

πακέτο ανακούφισης για να βοηθήσει τις οικογένειες

και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την αύξηση των

τιμών.

Μεταξύ άλλων, το πακέτο περιλαμβάνει ένα «φρένο»

για τον περιορισμό των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος

για τη βασική κατανάλωση των νοικοκυριών.

«Γνωρίζουμε ότι η ΕΕ επεξεργάζεται αντίστοιχα σχέδια
και βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με την ΕΕ», δή-

λωσε ο Σολτς. «Αλλά θέλω να είμαι σαφής: όλα όσα πε-
ριγράφω σήμερα, θα τα εφαρμόσουμε – είτε σύμφωνα
με λύσεις που θα βρεθούν γρήγορα από την Ευρώπη
είτε σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Εκτός από τα μέτρα για την αντιμετώπιση των τιμών του

ηλεκτρικού ρεύματος, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει

πληθώρα άλλων μέτρων ανακούφισης, συμπεριλαμβα-

νομένων εφάπαξ πληρωμών σε ευάλωτες ομάδες όπως

οι συνταξιούχοι και οι φοιτητές, αύξηση των επιδομά-

των για τα παιδιά, καθώς και μια επιδοτούμενη κατ’ απο-

κοπήν τιμή για τις δημόσιες μεταφορές.
πηγή: www.euractiv.gr

Σ.Σ. Το τραγικό της ιστορίας είναι ότι “έδεσαν” την τιμή

του φυσικού αερίου με την ηλεκτρική ενέργεια και εγ-

κληματούν κατά των λαών.

Υπηρεσία myPhoto

Διαθέσιμη είναι η ψηφιακή υπηρεσία myPhoto, η οποία θα

διευκολύνει σημαντικά πολίτες και επαγγελματίες φωτο-

γράφους στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, αναβαθμί-

ζοντας ουσιαστικά το επίπεδο των παρεχόμενων

υπηρεσιών. Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία οι επαγγελματίες

φωτογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν με

απλό και ασφαλή τρόπο την ψηφιακή φωτογραφία του προ-

σώπου και/ή της ιδιόχειρης υπογραφής των πελατών τους

στο G-Cloud (Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος). Οι πολίτες θα

έχουν στη διάθεσή τους τα ψηφιακά αρχεία που τους αφο-

ρούν όποτε τα χρειάζονται.

•    τη φωτογραφία τους στις ψηφιακές συναλλαγές τους

με το Δημόσιο και

•    την υπογραφή τους αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκ-

δοσης και ανανέωσης του διπλώματος οδήγησης.

Η υπηρεσία myPhoto είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr,

καθώς επίσης και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

myPhoto.gov.gr.

Απόφαση για τις παραβάσεις

εργατικής νομοθεσίας
Με την 80016/2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

4629/Β/1-9-2022 κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της

Εργατικής Νομοθεσίας και καθορίζεται το ύψος των

προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Ερ-

γασιακών Σχέσεων και τους Επιθεωρητές Ασφάλειας

και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Επιπλέον περιλαμβάνονται Ρυθμίσεις που αφορούν

στην παράβαση της παρεμπόδισης ελέγχου των Επιθε-

ωρητών Εργασιακών Σχέσεων και των Επιθεωρητών

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ι. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

LL.B., LL.M. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, ENGLAND, UNITED KINGDOM (U.K.).

ΠΑΝΔΩΡΑΣ  9, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

(+30) - 697 976 0053, (+30) - 210 - 89 62 236

E- mail: lkousathana@outlook.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα, 30/08/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Β΄ Ανάρτησης του Β2 Σταδίου της
Πολεοδομικής Μελέτης «Επέ-
κταση Σχεδίου Πόλης στην περιοχή
Βγέθι Κερατέας σε Συνιδιόκτητη
Έκταση Αξιωματικών του Πολεμι-
κού Ναυτικού»)  
Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων της Επέκτασης Σχεδίου
Πόλης στην περιοχή Βγέθι Κερα-
τέας σε Συνιδιόκτητη Έκταση Αξιω-
ματικών του Πολεμικού Ναυτικού

της Δ.Κ   Κερατέας του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής να λάβουν γνώση της Πο-
λεοδομικής Μελέτης, όπως
αναρτάται βάσει της υπ’ αριθμ.
13/2022 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Η ανάρτηση των πινάκων και δια-
γραμμάτων της πολεοδομικής μελέ-
της θα γίνει στο Δημοτικό
κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών –
Σουνίου 37, Κερατέα). Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστά-
σεις τους σε διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών από την τελευταία δη-
μοσίευση της παρούσας.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

mail: nsg@otenet.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά,

ΜΟΝΟ τις πρωινές ώρες: Γενική εφημερία έχει

κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την

επομένη 8η πρωινή. Πριν πάτε, ενημερωθείτε 

τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 1110
24ωρη γραμμή ενημέρωσης 

• ενδοοικογενειακής βίας

• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• Aριθμός για το οδικό δίκτυο 

) 1544

«Άνοια & Οικογένεια

Πως συμπεριφερόμαστε 

στους ανθρώπους με άνοια»

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον μήνα Alzheimer, η Περι-

φέρειας Αττικής, ο Άκτιος και η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

διοργανώνουν ανοιχτή ομιλία με θέμα «Άνοια & Οικογένεια -

Πως συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους με άνοια»

(Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου - ώρα: 18:30)

Ομιλητής: Δρ. Κωστής Προύσκας

Ψυχολόγος - Δρ. Γεροντολογίας

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Άκτιος

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - Ψυχίατρος

Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη

Νόσο Alzheimer

Ανοικτό Αμφιθέατρο Μητροπολιτικού Πάρκου

«Αντώνης Τρίτσης»
Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον - Αττική

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πληροφορίες:

210 - 6515268, 210 - 8971413

aktios.seminars@aktios.gr - elderlycare@aktios.gr

«Εξαίρεση συγγενών α΄ και β΄ βαθμού

από την αμοιβή με εργόσημο»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων κατέθεσε η βουλευτής Αναστασία Αλεξοπούλου, σχετικά

με την εξαίρεση συγγενών Α και Β βαθμού από την αμοιβή του

εργόσημου.

Στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4144/2013, και Ν. 4670/2020,

“Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματι-

σμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης [e-Ε.Φ.Κ.Α]

και άλλες διατάξεις”), ορίζονται επακριβώς οι ιδιαίτερες

κατηγορίες εργαζομένων, που αμείβονται με εργόσημο.

Πλην όμως, τα κατ' οίκον απασχολούμενα πρόσωπα με α’

ή β’ βαθμού συγγένεια δεν μπορούν να αμειφθούν με ερ-

γόσημο, μη θεωρούμενων των υπηρεσιών που προσφέ-

ρουν ως εξαρτημένη εργασία. 

Και ερωτά: Ποιος είναι ο βάσιμος λόγος για την εξαίρεση

εφόσον εξοφληθούν ταμειακά οι σχετικές ασφαλιστικές

εισφορές και χρεώσεις που προκύπτουν εξ΄ αυτού;

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Αναστάσιος Μόρτογλου, Ενδοκρινολόγος MD

Κατερίνα Μόρτογλου, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος MB,MsS

Πριν αναφέρουμε τις προσωπικές μας γνώμες για το

χαρακτηρισμό της παχυσαρκίας, ας αναλύσουμε με-

ρικούς ορισμούς.

Ορισμός της νόσου: “Κάθε μορφολογική ή λειτουρ-
γική μεταβολή από την κατάσταση που εξασφαλίζει
σε ένα άτομο πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική
ευεξία”, Χρηστική προσέγγιση της νόσου = Ευεξία.

Η παχυσαρκία, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό

είναι νόσος, αφού σε όλους τους πάσχοντες υπάρχει

διαρκής έλλειψη του αγαθού της ευεξίας.

Φυσιοκρατικός ορισμός της νόσου σύμφωνα με τη φι-

λοσοφία της ιατρικής: “Κάθε ανώμαλη κατάσταση του
οργανισμού που παρεκκλίνει από το φυσιολογικό”.
Στην περίπτωση αυτή ως ‘φυσικό’ θεωρείται το ‘υγιές’

. Υπάρχει ευρύτατα διαδεδομένη, από τους αρχαίους

Έλληνες φιλοσόφους μέχρι τους Σχολαστικούς του

Μεσαίωνα, ότι ‘φυσικό’ = ‘υγιές’ και ‘αφύσικο’ = ‘νο-

σηρό’.

Το βάρος και η κατανομή του σωματικού λίπους απο-

τελούν βιολογικές παραμέτρους και τα φυσιολογικά

τους όρια καθορίζονται από εκείνα τα επίπεδα που

συνοδεύονται από τη μικρότερη νοσηρότητα και τη μι-

κρότερη θνησιμότητα. Επομένως, ΔΜΣ (Δείκτης

Μάζας Σώματος) >25 είναι ‘αφύσικος’ και επομένως

‘νοσηρός’.

Ορισμός χρόνιας σωματικής νόσου: “Μεγάλη χρονική
διάρκεια, σημαντικός βαθμός σοβαρότητάς και δυσμε-
νής επίδραση στη λειτουργικότητα του ατόμου ώστε
να υπάρχει ανάγκη διαρκούς φροντίδας από τις υπη-
ρεσίες υγείας”. Η καθημερινότητα, η παγκόσμια εμ-

πειρία αλλά και σχεδόν το σύνολο των

επιδημιολογικών μελετών υπογραμμίζουν τα μεγάλα

ποσοστά επανάκτησης του σωματικού βάρους, μετά

από οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδο. Αλλά και το

θεραπευτικό κόστος της συν-νοσηρότητας της παχυ-

σαρκίας είναι ασύλληπτα υψηλό σε όλες τις δυτικού

τύπου κοινωνίες. Επομένως, η παχυσαρκία πληροί

όλα τα κριτήρια του ορισμού της χρόνιας νόσου.

Τελικά, στη χώρα των καθοριστικών αποφάσεων, η

Αμερικάνικη Ιατρική Ένωση, στην ετήσια συνάντηση

του 2013, αναγνώρισε την παχυσαρκία ως “νόσο”, μια

ενέργεια που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τους

γενικούς γιατρούς και τις ασφαλιστικές εταιρείες για

την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

και της συνοδού νοσηρότητας. Ένας επί πλέον λόγος

για την απόφαση αυτή ήταν και η άμβλυνση του κοι-

νωνικού στίγματος ότι η παχυσαρκία είναι απλώς απο-

τέλεσμα υπερφαγίας και μείωσης της σωματικής

δραστηριότητας.

Στη χώρα μας, αν και στην ηλεκτρονική συνταγογρά-

φηση υπάρχει η διάγνωση “παχυσαρκία”, η φαρμακευ-

τική θεραπεία δεν καλύπτεται, η δε χειρουργική

θεραπεία καλύπτεται μόνο μερικώς (φαίνεται ότι ανα-

γνωρίζεται ως ..μισονόσος). Σήμερα, στην ταξινόμηση

των νόσων ICD 10 η παχυσαρκία έχει αποκτήσει τους

δικούς της κωδικούς ως κάτωθι:

•  Ε 66: Υπέρβαροι και παχύσαρκοι

•  Ε66.0: Υπερφαγική παχυσαρκία

•  Ε66.1: Παχυσαρκία απότοκος φαρμακευτικής θερα-

πείας

•  Ε66.2: Σοβαρή (κατηγορία ΙΙΙ) παχυσαρκία με σύν-

δρομο υποαερισμού.

•  Ε66.3: Υπέρβαροι

•  Ε66.8: Άλλα είδη παχυσαρκίας

•  Ε66.9: Παχυσαρκία απροσδιόριστης αιτιολογίας.

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν: “Παν μέτρον άριστον”
Στην περίπτωση της τροφής, αυτή είναι απαραίτητη

για την επιβίωσή μας. Χωρίς αυτή θα αποβιώσουμε,

αλλά και η υπερφαγία έχει συχνά το ίδιο τελικό απο-

τέλεσμα. Όπως π.χ. συμβαίνει με το αλάτι: είναι απα-

ραίτητο για τη ζωή αλλά η υπερβολική πρόσληψη

αλατιού προκαλεί υπέρταση και καρδιοπάθειες. Όσον

αφορά την παχυσαρκία, το πρόβλημα δεν είναι η φυ-

σιολογική και απαραίτητη εναπόθεση λίπους, αλλά η

υπερβολικά μεγαλύτερη, απότοκος της υπερφαγίας…

Συμπέρασμα: Η παχυσαρκία είναι νόσος, χρόνια και

νοσογόνος
πηγή: armonia-zoi.gr/

Την άμεση ανάγκη για πλήρη και

δωρεάν γονιδιακό και προγεννητικό

έλεγχο για όλες τις παθήσεις ανα-

δεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική

Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κα-

τέθεσε ο ευρωβουλευτής του Κόμ-

ματος Κώστας Παπαδάκης στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτηση

έχει ως εξής:

«Η τεράστια πρόοδος της ιατρικής

και της τεχνολογίας έχει δώσει τη

δυνατότητα γονιδιακού και προγεν-

νητικού ελέγχου για την πρόληψη

αλλά και την έγκαιρη θεραπεία για

σπάνιες ασθένειες και τον καρκίνο.

Ωστόσο, οι μεγάλες ελλείψεις στο

δημόσιο σύστημα υγείας, ιδίως η

έλλειψη εξειδικευμένων δημόσιων

ειδικών κέντρων με υψηλής ποιότη-

τας, δωρεάν υπηρεσίες, και η διαρ-

κής υποστελέχωση και υποβάθμισή

του αναγκάζουν τους ασθενείς και

τις οικογένειές τους είτε να βάζουν

βαθιά το χέρι στην τσέπη και να

μπαίνουν σε αναμονή είτε να μην

μπορούν να τις πραγματοποιήσουν

λόγω του δυσβάσταχτου κόστους

τους. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό

ότι η καθυστερημένη ή η μη πραγ-

ματοποίηση γονιδιακού ελέγχου,

που είναι προαπαιτούμενο για τη

διάγνωση της νόσου και την οικο-

νομική κάλυψη της θεραπείας, συμ-

βάλλουν στην αύξηση της

νοσηρότητας και της θνητότητας.

Αντίστοιχα, το μεγάλο κόστος των

προγεννητικών εξετάσεων -οι πε-

ρισσότερες πραγματοποιούνται σε

ιδιωτικά εργαστήρια - επωμίζονται

οικονομικά τα νέα ζευγάρια και μά-

λιστα σε συνθήκες γενικευμένης και

καλπάζουσας ακρίβειας.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολι-

τικής εμπορευματοποίησης της

υγείας που συνδιαμορφώνουν και

υλοποιούν ΕΕ και όλες διαχρονικά

οι ελληνικές κυβερνήσεις προς όφε-

λος της κερδοφορίας των μονοπω-

λιακών ομιλών της υγείας. 

Οι τραγικές συνέπειες στη ζωή και

στην υγεία του λαού που έγιναν

ακόμη πιο έντονες την περίοδο της

πανδημίας αναδεικνύουν για άλλη

μια φορά το φρένο και τα εμπόδια

που βάζει το καπιταλιστικό κέρδος

στην ικανοποίηση βασικών σύγχρο-

νων αναγκών. 

Είναι ή δεν είναι νόσος η παχυσαρκία;

Πλήρη και δωρεάν γονιδιακό και προγεννητικό

έλεγχο για όλες τις παθήσεις
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ

Εκτός Σπλιτ η Εθνική ανδρών

O στόχος να κάνει την υπέρβαση και να βρεθεί στα

ημιτελικά της διοργάνωσης, η Εθνική ανδρών του

πόλο δεν έγινε κατορθωτό.

Το πολυπόθητο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτά-

θλημα υδατοσφαίρισης Ανδρών δεν θα έρθει ούτε

στο Σπλιτ. Η ανανεωμένη Εθνική μας ομάδα λύγισε

στον προημιτελικό απέναντι στην πολύ ισχυρή και

φορμαρισμένη παγκόσμια πρωταθλήτρια –της Βου-

δαπέστης- Ισπανία, που αποδείχθηκε ανυπέρβλητο

εμπόδιο,

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της εθνικής μας
ηττήθηκε με 9-5 και έμεινε εκτός 4άδας και διεκδί-
κησης μεταλλίων, μετά από δυο μεγάλες διοργα-
νώσεις που ήταν στα μετάλλια (Ολυμπιακοί Αγώνες
Τόκιο ασημένια, Παγκόσμιο πρωτάθλημα Βουδαπέ-
στης χάλκινη).
Η Εθνική μας ισοφάρισε σε 2-2 -το αρχικό 2-0 της
αντιπάλου-, αλλά στη συνέχεια έχασε επαφή στο
σκορ. 

Στον τελικό τα κορίτσια

της εθνικής πόλο

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε την
Ιταλία με 12-9 στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος και πήρε την πρόκριση στον τελικό
όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, το βράδυ της
Παρασκευής.

Πρόκειται για την για τέταρτη φορά στην ιστορία
της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών που θα βρεθεί
με φόντο την κούπα.
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-2, 4-3, 2-2

Ελλάδα (Αλεξία Καμμένου): Σταματοπούλου,
Ελευθερία Πλευρίτου 2, Χυδηριώτη 1, Τριχά, Μαρ-
γαρίτα Πλευρίτου, Ξενάκη 1, Νίνου 3, Πάτρα 1, Σι-
ούτη 1, Βασιλική Πλευρίτου 2, Γιαννοπούλου,

Μυριοκεφαλιτάκη, Σωτηρέλη.

Με το σύνθημα «Στίβος ανοιχτός για όλο τον λαό», αθλη-

τές, κάτοικοι, σωματεία, φορείς και σύλλογοι του Περιστε-

ρίου πραγματοποίησαν συγκέντρωση τη Δευτέρα, έξω από

το στάδιο της Χωράφας και διεκδίκησαν να ανοίξει τώρα

για όλους το στάδιο και να ακυρωθεί η κάρτα εισόδου.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο Θοδωρής Λιάππης, μέλος του ΔΣ

της Ενωσης Γονέων Περιστερίου, ο οποίος ανέδειξε ότι η

κάρτα εισόδου είναι το πρώτο βήμα για να εμπορευματοποι-

ηθεί το στάδιο της Χωράφας, ένας από τους λιγοστούς χώ-

ρους που έχει ο λαός της Δυτικής Αθήνας για να αθληθεί,

την ώρα μάλιστα που μέσα στην πανδημία αυξήθηκε ο ερα-

σιτεχνικός αθλητισμός γύρω από τον στίβο.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν κάτοικοι, παλαίμαχοι πο-

δοσφαιριστές, εκπρόσωποι σωματείων, ο σύνδεσμος φι-

λάθλων «Fentagin». Παραβρέθηκαν επίσης ο Γιάννης

Πρωτούλης, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής με τη

«Λαϊκή Συσπείρωση», οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊ-

κής Συσπείρωσης» Περιστερίου και η «Αριστερή Κίνηση

Περιστερίου».

Σημειώνεται πως για το συγκεκριμένο ζήτημα παρέμβαση

έκανε πρόσφατα ο ομοσπονδιακός προπονητής στίβου,

Γιώργος Πομάσκι, ζητώντας μεταξύ άλλων να παρθεί

πίσω η απόφαση του δήμου Περιστερίου και το στάδιο να

παραμείνει ανοιχτό για όλους, εκφράζοντας παράλληλα

την αλληλεγγύη του στον κόσμο που κινητοποιήθηκε για

το συγκεκριμένο ζήτημα.

Νίκος Γεωργόπουλος

Kινητοποίηση για ελεύθερη είσοδο στο

Στάδιο της Χωράφας στο Περιστέρι
«Στίβος ανοιχτός για όλο τον λαό»

Φινάλε με ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο έκανε η ελλη-

νική αποστολή της κωπηλασίας στο Ευρωπαϊκό πρω-

τάθλημα Κ23 στο Χαζεβίνγκελ του Βελγίου. Η

Στυλιανή Νάτσιουλα και η Δήμητρα-Ελένη Κοντού

κέρδισαν την πρώτη θέση στον τελικό του διπλού

τερματίζοντας σε 7:01.71.

Δεύτερη τερμάτισε η Ρουμανία (7:04.99) και τρίτη η

Μ. Βρετανία (7:07.74)

Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο φέτος για τη

Νάτσιουλα, που αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλή-

τρια στην κατηγορία Νεανίδων στο Βαρέζε μαζί με τη

Σοφία Δαλίδου.
(Φωτ.: Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία)

Tα χρυσά κορίτσια της κωπηλασίας

ΕΥΡΩΒΟΛΕΪ 2023

Εξασφάλισε την πρόκριση η Εθνική γυναικών

Την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωβόλεϊ 2023

σφράγισε η Εθνική γυναικών μετά τη σπουδαία εκτός

έδρας νίκη της επί της Νορβηγίας με 3-0 για την 4η αγω-

νιστική του 6ου προκριματικού ομίλου. Η Εθνική έκανε

το 4 στο 4 στον όμιλο, παρέμεινε 1η και εξασφάλισε την

πρόκριση δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της προκριμα-

τικής φάσης. Αυτή θα είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά

που η Εθνική γυναικών θα δώσει το «παρών» σε τελική

φάση Ευρωβόλεϊ και 7η συνολικά.

Κόντρα στη Νορβηγία η Εθνική ήταν καταιγιστική στο

πρώτο σετ, το οποίο πήρε με 25-7, ενώ το ίδιο εύκολα

πήρε και το δεύτερο, με 25-11. Στο τρίτο σετ οι Ελληνί-

δες παίκτριες χαλάρωσαν κάπως και οι Νορβηγίδες βρή-

καν την ευκαιρία να το διεκδικήσουν, και πάλι όμως στα

κρίσιμα σημεία η Ελλάδα ήταν καλύτερη και επικράτησε

με 25-20, παίρνοντας τη νίκη.
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2022

«Ξύπνησε» στο β' μέρος και κλείδωσε 

την πρωτιά η Εθνική

Με υψηλές φιλοδοξίες, που μεταφράζονται στην επιστροφή

στο βάθρο (μετάλλιο) μετά από 13 χρόνια, η Εθνική ομάδα

μπήκε την Παρασκευή 2/9 στην ...περιπέτεια του Ευρωμπά-

σκετ 2022, δίνοντας τον πρώτο της αγώνα για τον 3ο όμιλο

στο Μιλάνο, με αντίπαλο την Κροατία.

Η συνέχεια για την Εθνική δόθηκε το Σάββατο 3/9, στο πλαί-

σιο της 2ης αγωνιστικής, με το επίσης κρίσιμο ματς κόντρα

στην Ιταλία και η μεγάλη της νίκη επί της Ουκρανίας, 6.9.22. 

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημί-

χρονο, η Εθνική ομάδα νίκησε 99-79 την Ουκρανία στο Μι-

λάνο για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου του

Ευρωμπάσκετ, έκανε το 4 στα 4 και εξασφάλισε την πρό-

κρισή της ως 1η του ομίλου, μία αγωνιστική πριν το τέλος

της α' φάσης. Περιμένει λοιπόν τώρα τον αντίπαλό της στη

φάση των «16», στο Βερολίνο, ο οποίος θα είναι η ομάδα

που θα καταλάβει την 4η θέση στον 4ο όμιλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της τέταρτης νίκης της Εθνικής

ήταν ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που πραγματοποίησε

ρεκόρ σκοραρίσματος με την Εθνική (41 πόντοι). Μεγάλη

εμφάνιση και από τον Νικ Καλάθη, αλλά και καθοριστικοί

στο δεύτερο ημίχρονο οι Ντόρσεϊ και Παπαγιάννης.

Απέναντι στους αξιόμαχους Ουκρανούς, που προέρχονταν

από μεγάλη νίκη επί της Ιταλίας, η Εθνική συνάντησε αρ-

κετά προβλήματα στο πρώτο μέρος, και στην άμυνα και

στην επίθεση, με αποτέλεσμα να δώσει δικαιώματα: Οι Ου-

κρανοί, με σκληρές άμυνες, συχνά στα όρια του αντιαθλη-

τικού, και τον Σάνον μπροστάρη επιθετικά, είχαν σταθερά

το προβάδισμα στα πρώτα 20 λεπτά. Από την τρίτη περίοδο

και μετά όμως η εικόνα της Εθνικής άλλαξε προς το καλύ-

τερο, η άμυνα «έσφιξε» και οι Γ. Αντετοκούνμπο - Καλάθης

την οδήγησαν σε ένα ξέσπασμα που την έφερε μπροστά

στο 30' με 71-57. Στην τελευταία περίοδο μπήκε στην επι-

θετική «εξίσωση» και ο Ντόρσεϊ, με αποτέλεσμα οτ σκορ

να πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ελλάδα: Αγραβάνης 5, Γ. Αντετοκούνμπο 41, Θανάσης Αν-

τετοκούνμπο 2, Καλάθης 13, Ντόρσεϊ 13, Λαρεντζάκης 2,

Λούντζης 2, Παπαγιάννης 6, Παπανικολάου 4, Παπαπέτρου

4, Σλούκας 7.

Ουκρανία: Μπλίζνιουκ 4, Μπομπρόφ 3 (1), Λεν 10 (2), Μί-

χαϊλιουκ 16 (1), Πούστοβι 6, Σάνον 16 ( 3), Σκαπίντσεφ 4,

Σιντόροφ 10 (2), Τκατσένκο 8 (4/5 δίποντα, 0/6 τρίποντα),

Ζότοφ 2.

Σε άλλο χτεσινό ματς του 3ου ομίλου η Εσθονία πήρε

την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, 94-62 επί της Μεγάλης

Βρετανίας.

Η βαθμολογία: ΕΛΛΑΔΑ 4-0, Ουκρανία 3-1, Κροατία 2-1,

Εσθονία 1-3, Ιταλία 1-2, Μ. Βρετανία 0-4 (δεν περιλαμβάνε-

ται ο χτεσινοβραδινός αγώνας Κροατίας - Ιταλίας).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ

Με στόχο τον τελικό η Εθνική γυναικών

Το βήμα για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

που διεξάγεται στο Σπλιτ θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική

γυναικών πόλο που θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον ένα

απ' τους δύο ημιτελικούς (21.30, ΕΡΤ3). Η Εθνική με εφαλ-

τήριο την πολύ καλή πορεία της μέχρι τώρα στη διοργά-

νωση θα επιδιώξει να φθάσει στην 4η συμμετοχή της σε

τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έχοντας απέναντί της

μια ισχυρή ομάδα αλλά και γνώριμη αντίπαλο σε αυτό το

επίπεδο. Η ομοσπονδιακή τεχνικός, Αλεξία Καμμένου, μι-

λώντας για τον σημερινό αγώνα αφού στάθηκε στη μέχρι

τώρα επιτυχία της Εθνικής να μπει στη ζώνη των μεταλλίων

της διοργάνωσης, εξέφρασε την αισιοδοξία της για την

αποστολή των παικτριών της, εξηγώντας πως το πάθος και

το καθαρό μυαλό είναι δυο σημαντικοί τομείς που θα παί-

ξουν ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Στον άλλο ημιτελικό θα

κοντραριστούν η Ολλανδία με την Ισπανία (20.00).

Εκτός ημιτελικών η Εθνική ανδρών

Το εμπόδιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας απο-

δείχθηκε απροσπέλαστο για την Εθνική ανδρών αφού παρά

την αξιόλογη προσπάθεια ηττήθηκε με 9-5 για τα προημιτε-

λικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μένοντας εκτός ημι-

τελικών. Πλέον η Εθνική θα διεκδικήσει την 5η θέση στη

διοργάνωση στους αγώνες κατάταξης.

SUPER LEAGUE 1

Στους ρυθμούς Μαρσέλο στον Ολυμπιακό

Τα ερυθρόλευκα φόρεσε και επίσημα το βράδυ της Δευτέ-

ρας ο σπουδαίος Βραζιλιάνος Μαρσέλο, που ο Ολυμπιακός

απέκτησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο οποίος υπέγραψε για

1+1 χρόνο. Ο παίκτης παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ σε ει-

δική φιέστα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ πραγματο-

ποίησε την πρώτη του προπόνηση στο προπονητικό κέντρο

του Ολυμπιακό στου Ρέντη.

Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ (κατά γενική ομολογία από

τους κορυφαίους όλων των εποχών στη θέση του) αγωνί-

στηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης για 16 χρόνια και κατέκτησε πλή-

θος τροπαίων: 5 Champions League, 6 πρωταθλήματα, 2

Κύπελλα και 5 Σούπερ Καπ Ισπανίας, 3 ευρωπαϊκά Σούπερ

Καπ και 4 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων. Χωρίς αμφιβολία

πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα - αν όχι το

μεγαλύτερο - του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που έχουν

έρθει ποτέ στην Ελλάδα.

ΑΕΚ: Διπλό «χτύπημα» με Σιντιμπέ και Φαν Βέερτ

Σε διπλή ενίσχυση προχώρησε χτες η ΑΕΚ, η οποία ήρθε σε

συμφωνία για συνεργασία με τον σπουδαίο Γάλλο δεξιό

μπακ Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, που αγωνιζόταν στη Μονακό, και

τον Ολλανδό φορ Τόμας Φαν Βέερτ από τον Βόλο. Ειδικά η

περίπτωση του 30χρονου Σεντιμπέ, ο οποίος έχει αγωνιστεί

και στην Εβερτον, ενώ ως διεθνής με τη Γαλλία στέφθηκε

παγκόσμιος πρωταθλητής το 2018, αποτελεί μία από τις

σπουδαιότερες προσθήκες στην ιστορία των «κιτρινόμαυ-

ρων». Σημαντική θεωρείται και η απόκτηση του Φαν Βέερτ,

που πέρυσι με τον Βόλο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του

πρωταθλήματος με 17 γκολ.

Στη Ριζούπολη η ΑΕΚ νίκησε 2-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα (Πινέδα

38, Αμραμπατ 87'), βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα από

τον Βόλο και παίζοντας καλά και με ένταση κατά διαστή-

ματα.

Στο Περιστέρι Ατρόμητος και Παναιτωλικός έμειναν στο 1-1

(Ροτάριο 50' - Καρέλης 35'), ενώ Λαμία και Ατρόμητος στο 0-0.

Το απόλυτο ο ΠΑΟ, «κόλλησαν» Αρης - ΠΑΟΚ

Η συνέχιση του νικηφόρου ξεκινήματος του Παναθηναϊκού,

η λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και το

σπουδαίο «διπλό» του ΟΦΗ στον Βόλο ήταν αυτά που ξε-

χώρισαν στο «προφίλ» της 3ης αγωνιστικής της Super

League 1. Επέστρεψαν στις νίκες ΑΕΚ και Ολυμπιακός, ενώ

ισόπαλες έληξαν οι αναμετρήσεις σε Περιστέρι και Λαμία.

Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει ο Παναθηναϊκός, που

νίκησε 1-0 τον Λεβαδειακό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλε-

ξάνδρας και έκανε το 3 στα 3. Το γκολ του Βέρμπιτς στην

αρχή του ματς (3') ήταν αρκετό για τους «πράσινους», που

στη συνέχεια δεν αξιοποίησαν μεν τις ευκαιρίες που δημι-

ούργησαν, αλλά ούτε και απειλήθηκαν ιδιαίτερα.

Στο 0-0 έμειναν Αρης και ΠΑΟΚ στου Χαριλάου, σε ένα

ματς υπό έντονη βροχόπτωση, με λίγες καλές φάσεις αλλά

αρκετά νεύρα. Σπουδαία εμφάνιση έκανε ο τερματοφύλα-

κας του «Δικεφάλου του Βορρά», Κοτάρσκι, που έπιασε πέ-

ναλτι του Γκρέι στο 53', ενώ πραγματοποίησε κι άλλες

καίριες επεμβάσεις. Για τον ΠΑΟΚ η πιο σημαντική ευκαιρία

ήταν του Τόμας στο 52'. Ενταση δημιουργήθηκε στις καθυ-

στερήσεις, με αποτέλεσμα να αποβληθούν οι Νταμπό και

Ελ Καντουρί. Ξεχωριστό στιγμιότυπο του ντέρμπι αποτέ-

λεσε το πανό των φίλων του Αρη με σύνθημα «Νίκη στην
απεργία στη "Μαλαματίνα"».
Στο πρώτο «τρίποντο» στη νέα σεζόν έφτασε ο ΟΦΗ, που

πήρε μεγάλη νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

με 1-0 (Διαμαντής 5'). Για τους Κρητικούς αποβλήθηκε ο

Λάρσον (76').

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Νίκες για τα φαβορί

Τα φαβορί ήταν αυτά που επικράτησαν στα τελευταία παι-

χνίδια για την 4η αγωνιστική των ομίλων. Στα αποτελέ-

σματα ξεχωρίζει η εμφάνιση της Τουρκίας που μετά την

ήττα από τη Γεωργία και τα όσα συνέβησαν επικράτησε του

Βελγίου με 78-63 ανεβαίνοντας ξανά στην κορυφή του 1ου

ομίλου. Για τον ίδιο όμιλο η συγκάτοικος του ρετιρέ Ισπανία

νίκησε εύκολα το Μαυροβούνιο με 82-65. Στην κορυφή του

4ου ομίλου ανέβηκε και η Πολωνία που έφθασε τις 3 νίκες

επικρατώντας της Ολλανδίας με 75-69. Για τον 2ο όμιλο

Γαλλία και Λιθουανία επιβλήθηκαν των Βοσνίας με 81-68 και

Ουγγαρίας 87-64 αντίστοιχα.

Εκπλήξεις από Βοσνία και Βέλγιο, ένταση στην Τιφλίδα

Τις μεγαλύτερες εκπλήξεις μέχρι τώρα στο τουρνουά έκα-

ναν η Βοσνία και το Βέλγιο με τις νίκες τους επί της κατό-

χου του τίτλου Σλοβενίας με 97-93 και της Ισπανίας με

83-73, αντίστοιχα, για την 3η αγωνιστική των ομίλων. Τη νι-

κηφόρα πορεία συνέχισε η Γερμανία που κατάφερε 3 νίκες

σε 3 αγώνες επικρατώντας σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι,

με δύο παρατάσεις, της Λιθουανίας με 109-107. Οι Λιθουα-

νοί υπέβαλαν ένσταση για το λάθος των διαιτητών να μην

τους δώσουν το δικαίωμα βολής μετά από τεχνική ποινή

στον πάγκο των Γερμανών, η οποία απορρίφθηκε χτες από

τη FIBA.

Παιχνίδι με αρκετή ένταση έγινε στην Τιφλίδα, με την οικο-

δέσποινα Γεωργία να πετυχαίνει σημαντική νίκη επί της

Τουρκίας με 88-83. Από την πλευρά της, η Τουρκία υπέβαλε

ένσταση κατά των διαιτητικών αποφάσεων ζητώντας είτε

την επανάληψη του αγώνα είτε την επανάληψη των τελευ-

ταίων 4,5 λεπτών. Παράλληλα η τουρκική πλευρά προχώ-

ρησε σε καταγγελία για προπηλακισμό στα αποδυτήρια σε

βάρος του παίκτη της ομάδας Φουρκάν Κορκμάζ που είχε

αποβληθεί για επεισόδιο με τον Γεωργιανό Σανάτζε.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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