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«Σε κανέναν δεν αρέσει η αστυνομία στα Πανε-
πιστήμια, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς»

Μιχ. Χρυσοχοΐδης

Ξεκινώντας από τη διατύπωση – διαπίστωση του

καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας Θεόδωρου Γε-

ωργίου στην ΕΒΔΟΜΗ (30/1/21) και στην «Εφη-

μερίδα των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», ότι το πανεπιστήμιο,

τον 21ο αιώνα έχει μετακινηθεί «από την ιδέα της
πανεπιστημιακής μόρφωσης και καλλιέργειας,
ως θεμελιώδους ακαδημαϊκής λειτουργίας, σ’

ένα Πανεπιστήμιο ως επαγγελμα-
τική σχολή», αλλά και τις διάφο-

ρες τοποθετήσεις της

επιστημονικής κοινότητας, των

κομμάτων και των αρμοδίων

Υπουργών «παιδείας» και «προ-

στασίας του πολίτη», πρόσφατα,

αισθάνθηκα έντονα την ανάγκη να

καταθέσω κι εγώ την ταπεινή μου

γνώμη. Αλλά να ρωτήσω πρώτα. Τί πανεπιστήμιο

θελουμε; Φορέα απόκτησης επιστημονικής γνώ-

σης, επεξεργασίας και διακίνησης ιδεών ή επαγ-

γελματική σχολή με σεκιουριτάδες για την

απόκτηση ενός διπλώματος και μετά να κάνουμε

πιθανότατα ντελίβερι, ή να γίνουμε μετανάστες;

Και να προσθέσω: 

«Σε ειδικές έκτακτες καταστάσεις 

αναστέλλεις τις δραστηριότητές σου. 

Δεν εκμεταλλεύεσαι τις περιστάσεις»

Τί θα πει, «σε κανέναν δεν αρέσει η αστυνομία
στα πανεπιστήμια, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλ-
λιώς;»
Τί θα πει, «η κυβέρνηση εφαρμόζει το κυβερνη-

τικό της πρόγραμμα;»                Συνέχεια στη σελ. 2

Covid-19, Tουρκία και...

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θεόδωρος  Γεωργίου                        

σελίδα 14

Τιμητική διάκριση 

Είναι ο πρώτος

πανελλαδικά

οργανωμένος

χώρος.

Εγκαινιάστηκε

και μπαίνει σε

λειτουργία
Σελίδα 6

H oικοδομική
δραστηριότητα
στις οικονομικές
και ηθικές
διαστάσεις της

Νέα εποχή στην Ανατολική

Αττική κυκλική οικονομία 

από την ΕΥΔΑΠ
σελίδα 7

Δωρεάν βιωματικά 

σεμινάρια online από τον

Δήμο Γλυφάδας 
σελίδα 7

Mεγάλα θέματα στο Δ.Σ.

του Δήμου ΒΒΒ 
σελίδα 17

Παρέμβαση Γ. Βλάχου

στη Βουλή για την “ομηρία”

των κατοίκων Σαρωνικού

και Λαυρεωτικής
σελίδα 7

2021: ανοιχτά μέτωπα & προκλήσεις στο 

Δήμο Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Σελίδα 12

Χώρος αδρανών υλικών
Λατομείο στο ΚορωπίΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Σε έκτακτες καταστάσεις, δεν εκμεταλλεύεσαι τις

περιστάσεις, για να περάσεις εύκολα, χωρίς αντιστά-

σεις, το πρόγραμμά σου. Ούτως εχόντων των πραγ-

μάτων (rebus sic stantibus), το αναβάλλεις, και

ασχολείσαι με τα τρέχοντα και επικεντρώνεις τις

δραστηριότητές σου στις έκτακτες περιστάσεις, επι-

διώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατόν συναίνεση. Αυτό

είναι συνταγή!

Και πρώτα – πρώτα θα ήθελα να ξέρω, πως έχουν

διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά τους, όλοι αυτοί που το-

ποθετούνται έτσι· αλαζονικά και αυταρχικά;

Με πειθώ, με ήρεμο και πειστικό διάλογο, ή με αυ-

στηρότητα, κουνώντας το δάχτυλο, με απειλές και

τιμωρίες, με τον μπαμπούλα και κανένα μπερντάχι.

Δηλαδή με αυστηρότητα και αυταρχισμό;

Γιατί αν συμβαίνει το δεύτερο, στα παιδιά μας που

αγαπάμε, τί θέλεις να συμβαίνει μ’ αυτούς που

έχουμε μια πιθανότατη προκατάληψη και ιδεολογική

απέχθεια;

Κι ακόμα θέλω να ρωτήσω και τους μεν και τους δε:

Από τη μεταπολίτευση και δώθε έχουν περάσει σχε-

δόν 50 χρόνια. Τί πέτυχε η αστυνομία με τη βάρβαρη

συχνά συμπεριφορά της;

Τί πέτυχαν οι «επαναστάτες» του πετροπόλεμου,

των ύβρεων και των μολότοφ;

Και οι δύο πλευρές, επέτυχαν ...ΤΙΠΟΤΑ!

Η αστυνομία ΔΕΝ τιθάσευσε τους «μπαχαλάκηδες»,

τους αναρχικούς, τους ταραξίες, αν θέλετε, και οι

«επαναστάτες» δεν έκαναν την επανάσταση· την

ανατροπή. Αντίθετα, έδωσαν λαβή στο «κατεστη-

μένο» ν’ αυστηροποιήσει το σύστημα, να τραυματι-

στούν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες και να

σκοτωθούν κάποιες δεκάδες, που πιθανόν θα εντάσ-

σονταν αργότερα στο σύστημα!

Όμως όλες αυτές οι ατελέσφορες, επιζήμιες και

απεχθείς πράξεις ή δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα

ή, ακόμη χειρότερα έφεραν το αντίθετο του επιδιω-

κόμενου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το φυσικό

νόμο: Η δράση δημιουργεί αντίδραση1.

Κι ακόμη το σοφόν του πανεπιστήμονα Αριστοτέλη,

πως οι (επανα)στάσεις δεν γίνονται για μικροδιαφο-

ρές, αλλά ξεσπούν από μικροπράγματα, ενώ αποβλέ-

πουν σε μεγάλους στόχους2. 

Κι αν είσαι αυτός που κυβερνά, πρέπει να σέβεσαι

αυτούς που εξουσιάζεις, για να προκαλείς το σεβα-

σμό προς το πρόσωπό σου κι αυτό που εκπροσωπείς

και να μην προκαλείς την απέχθεια και την αναπό-

τρεπτη αντίδραση3.

Ιδιαίτερα στις παρούσες περιστάσεις,

α) μιας θανατηφόρας πανδημίας (ασχέτως προελεύ-

σεως και αντιμετωπίσεως)

β) παρεπόμενης μεγάλης οικονομικής ύφεσης και 

γ) ενός εξωτερικού κινδύνου ενός επίμονου, μεθο-

δικού και απειλητικού εξ ανατολών γείτονος. Ιδιαί-

τερα σ’ αυτές τις ακραίες καταστάσεις, εκείνο που

επιβάλλεται να επιδιώκεις είναι η κοινωνική συνοχή!

Η κυβέρνηση οφείλει να επικεντρωθεί κυρίως σ’ αυ-

τούς τους τρεις βασικούς στόχους:

― Την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά τον πλέον

ενδεδειγμένο και εύστοχο τρόπο, απαλλαγμένη δε-

σμεύσεων – ακόμη και κοινοτικών – ιδεολογικών

προσανατολισμών, και πάσης φύσεως συμφερόντων.

Στον «πόλεμο» επιστρατεύονται και υπόκεινται σε

θυσίες άπαντες.

― Την πιο δίκαιη, καθολική και αναλογική ως προς

τις ενισχύσεις των πληττόμενων οικονομικά, με επι-

βάρυνση του προϋπολογισμού, αλλά και των οφε-

λουμένων οικονομικά, για την πλέον εύστοχη

αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης. Και τούτο

πάλι, απαλλαγμένο ιδεολογικών προσανατολισμών

και δεσμεύσεων.

― Και τέλος την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου

κινδύνου: Της απειλής κατά της εθνικής κυριαρχίας,

ακεραιότητας και υπόστασης ακόμη, από τον τουρ-

κικό επεκτατισμό.

Από τις επεκτατικές αρπακτικές διαθέσεις ενός γεί-

τονα που δεν πρέπει να μας εφησυχά-

ζουν οι περιοδικές αποκλιμακώσεις

της επιθετικότητάς του.

Οι Τούρκοι, μπροστά στην πρόσφατη

προεδρική αλλαγή στις ΗΠΑ, των επα-

πειλούμενων κυρώσεων της Ε.Ε. τον

Μάρτιο και του διεθνούς εν γένει κλί-

ματος, εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή την

τακτική του «ψαρέματος της τσιπού-
ρας». Τώρα που έχουν σφίξει τα ζόρια

για την Τουρκία, αφήνει λάσκα την πε-

τονιά. Μην ξεγελιόμαστε, πάει να μας

φέρει κοντά, κι όταν θα χαλαρώσουμε, εκείνη έχει

έτοιμη την «απόχη»!

Και τί κάνει η κυβέρνηση αυτή την ώρα; Αντί να κοι-

τάξει να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και την

εθνική ενότητα, δράττεται της ευκαιρίας, με τα

μέτρα και τις καραντίνες, για να περάσει τα δικά της

«το πρόγραμμά της»(!) και τσιτώνει τους φοιτητές,

μαζί με πολλούς άλλους.

Να τον πάρει πίσω το νόμο, για τα πανεπιστήμια και

τη φρούρησή τους από την αστυνομία. Ξέχωρα που

είναι ασύμβατος με την έννοια, το περιεχόμενο και

την πανεπιστημιακή κουλτούρα, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ

για τέτοιες κόντρες!

«Ο άρχοντας πρέπει να θυμάται (...) ότι δεν θα άρχει

για πάντα»4.

――――――――
1. Τρίτος νόμος του Νεύτωνα «Αν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη
πάνω σ’ ένα σώμα Β, τότε το σώμα Β΄ασκεί ίση και αντίθετη
δύναμη πάνω στο σώμα Α».
2. Αριστοτέλης: “Πολιτικά”, τόμ. Β΄, βιβλ. Ε΄, 4 (Γίγνονται μὲν
οὖν αἱ στάσεις οὐ περὶ μικρῶν ἀλλ᾽ ἐκ μικρῶν, στασιάζουσι
δὲ περὶ μεγάλων).

3. Αισχύλος: “ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ” από την τριλογία “Ορέστεια”,

στιχ. 478, και ιδιαίτερα από 790 έως 995 χρήσιμοι πολύ για

πολιτικούς, δικαστές, διπλωμάτες κ.ά.

4. Αγάθων (450 - 400 π.Χ.) «Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Ότι

ανθρώπων άρχει. Ότι κατά νόμους άρχει και ότι ουκ αεί άρχει».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙAKA
Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστή-
ριξης στο Δήμο Σαρωνικού Σελ. 6

Δωρεάν rapid test για κορωνοϊό στο
Δήμο Σαρωνικού Σελ. 6

Οχι στο ΧΥΤΑ Γραμματικού Σελ. 7

Ο Shakespeare και οι “Κυράδες” του
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Ο Βασιλικός κήπος και τα πάρκα της
αρχαίας Αθήνας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Φωτογραφίες του ...Σωκράτη και του
Αριστοτέλη  Σελ. 10

Το άνοιγμα στο βράχο ταξείδι ανα-
ψυχής  Βασ. Κατσάνη Σελ. 14

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

Αθλητικά Ν. Γεωργόπουλος Σελ. 22-23



…εκτιμάτε έμπρακτα την πληροφόρηση 

και τις γνώμες που εκφράζει.

Ευχαριστούμε όσους έχουν ήδη ανταποκριθεί.

Δύναμή μας, 
η εκτίμηση των αναγνωστών μας!

Η αδέσμευτη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία

χρηματοδοτείται από τους αναγνώστες.

Τηλ: 2106030655, 2108959004, 6937153052  | email: press@ebdomi.com | web: ebdomi.com

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193  | GR 4601106560000065600144193

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ την ΕΒΔΟΜΗ 
με μία συνδρομή…

0,40 ευρώ την εβδομάδα
20 ευρώ το χρόνο
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''Μεθύστε με τ' Αθάνατο
κρασί του '21''

Η “Ανοιχτή Τέχνη” τιμώντας το 1821 και τους γνω-

στούς και άγνωστους Ήρωες που με το Αίμα τους

μάς ξανάδωσαν την Λευτεριά και μας ξανάφεραν

στην Ιστορία διοργανώνει διαδικτυακή διημερίδα το

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου (18:00-21:00)

και την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου (18:00-21:00) με

τίτλο: ''Μεθύστε με τ' Αθάνατο κρασί του '21''

Συμμετέχουν:

Βλάσης Αγτζίδης, Αλέξ. Ασωνίτης, Μηνάς Βιντιάδης,

Κώστας Γεωργουσόπουλος, Αγαθή Δημητρούκα, Χρή-

στος Μήτσης, Γ. Μονεμβασίτης, Μαρ. Πεπελάση, Δημ.

Σταθακόπουλος, Μάνος Στεφανίδης.

Η συζήτηση θα μεταδίδεται από το κανάλι της Ανοι-

χτής Τέχνης στο ''γιου τιουμπ'', κι απ’ το ''fb''. Το

κοινό μπορεί να συμμετάσχει με ερωτήσεις στο

τέλος κάθε εισήγησης, του ''τσατ''.

https://www.anoixtitexni.gr/

Τα 8 πρωτότυπα χορευτικά soli 

θα προβάλλονται  

στο greekfestival.gr 

από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Φεστιβάλ επέκτεινε

φέτος τη δραστηριότητά του κατά τη διάρκεια της χει-

μερινής περιόδου, με μία σειρά από ερευνητικές δράσεις

και συνεργασίες με δωρεάν συμμετοχή για το ευρύτερο

κοινό, στα πλαίσια της νέας πλατφόρμας OPEN PLAN.

Ανακαλύπτοντας τη δημιουργική γλώσσα του σύγχρο-

νου χορού μέσα από Ancient Future Solo, το εργαστήριο

που εμψύχωσε για λογαριασμό του Φεστιβάλ η χορεύ-

τρια και χορογράφος Μαριάννα Καβαλλιεράτου με τους

συνεργάτες της, συνειδητοποιεί κανείς πόσο πολύτιμη

είναι αυτή η πρωτοβουλία του Φεστιβάλ στην κατεύ-

θυνση του κοινού των εφήβων, που διψούν για δημιουρ-

γία και επαφή μέσα από την τέχνη, ιδιαίτερα σε μια

δύσκολη εποχή σαν αυτή που διανύουμε. 

Πεδίο δημιουργικής διάδρασης ανάμεσα σε νέους αν-

θρώπους και καλλιτέχνες «που τους ανοίγουν δρόμους»,

«τους ωθούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους», τους μα-

θαίνουν να προσεγγίζουν βιωματικά τα αρχαία κείμενα,

με όχημα τον χορό και τη μουσική, πέρα από μια στείρα

διδακτική διαδικασία, το Ancient Future Solo συμβάλλει

επί της ουσίας, ως σύλληψη και ως δράση, στον διάλογο

γύρω από τη σημασία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης:

όχι μόνο για την καλλιέργεια της εκφραστικότητας του

καθενός αλλά κυρίως για τη διάπλαση ενεργών και δη-

μιουργικών ανθρώπων.

Τι σημαίνει υπέρβαση; Ποια πράξη είναι ηρωική; Πώς η

πίστη σε μια ιδέα και η απόφαση για δράση επηρεάζουν

το σώμα; Τι σημαίνει ευθύνη, προσωπικό κόστος;

Πώς είναι το σώμα που επαναστατεί;

Πώς είναι το σώμα που αντιστέκεται;

Με αφετηρία την “Ελένη” του Ευριπίδη και την “Αντι-

γόνη” του Σοφοκλή, από τη διδακτέα ύλη Γυμνασίου και

Λυκείου αντίστοιχα, οι οκτώ έφηβοι μαθητές 13-17 ετών

που συμμετείχαν στο Ancient Future Solo, ανακαλύπτουν

μέσα από το σώμα και την κίνηση το Aρχαίο Δράμα και

δημιουργούν ο καθένας και η κάθε μία τη δική τους χο-

ρογραφική δημιουργία με την καθοδήγηση της Μαριάν-

νας Καβαλλιεράτου και της βοηθού της, Αρετής

Αθανασοπούλου. Κάθε ένας και κάθε μία από τους / τις

δημιουργούς συνεργάστηκε, ταυτόχρονα, με τον συν-

θέτη Γιώργο Μιζήθρα για τον ήχο του σόλο του αλλά και

με τη θεατρολόγο Παρασκευή Τεκτονίδου για τη δραμα-

τουργία του κάθε έργου. 

Οι εισηγητές συνόδευσαν τους συμμετέχοντες  στην

προσέγγιση των προσώπων και των κινήτρων τους εξοι-

κειώνοντάς τους / τις με τη δυνατότητα πολλαπλών ανα-

γνώσεων των κλασικών κειμένων. Τους πρόσφεραν

κινητικά και δραματουργικά εργαλεία για την ανάπτυξη

της προσωπικής τους έκφρασης και τη δημιουργία νέων,

αμιγώς κινητικών έργων σε διάλογο με το Αρχαίο

Δράμα. Και μαζί εξερεύνησαν τη σχέση ήχου και μουσι-

κής με τη δραματουργία ενός χορογραφικού έργου.

Οι νεαροί χορευτές / τριες εργάστηκαν με πάθος και με-

θοδικότητα και από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου και για

8 μέρες θα μοιραζόμαστε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ

και από ένα πρωτότυπο χορευτικό solo που συνέθεσαν

και ερμηνεύουν οι ίδιοι  στο χώρο Β της Πειραιώς 260.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, συχνά, μας ξαφνιάζει με τις

πρωτοποριακές του ιδέες και πρακτικές στο Δήμο,

που με σταθερά βήματα αλλάζει όψη. 

Με σεβασμό στο δημότη, ομόρφυνε τα ΚΑΠΗ, το θέ-

ατρο  Μελίνα Μερκούρη έγινε αγνώριστο, δημιούρ-

γησε Δημοτικό Πανεπιστήμιο, εμπλούτισε τη

βιβλιοθήκη και τώρα την έκανε και “book away”, αφού

ψηφιοποίησε τα έργα και κατέγραψε online καταλό-

γους. Αλλη μια φορά εύγε κύριε Δήμαρχε.

Το βιβλίο είναι από τους καλύτερους φίλους, είναι

αναπόσπαστο κομμάτι της πιο όμορφης συντροφιάς. 

Τώρα ιδιαίτερα λόγω καραντίνας, γίνεται ακόμη πιο

αναγκαίο.  Η δημοτική βιβλιοθήκη Γλυφάδας, με πε-

ρισσότερους από 20.000 τίτλους διαθέσιμους, έχει

κερδίσει το αναγνωστικό κοινό της πόλης και η δημο-

φιλία της αυξάνεται κατακόρυφα. 

«Ίσως θα έπρεπε να το είχαμε ονομάσει, κατά το
“click away», ...«book away”»!
Η δημοτική μας βιβλιοθήκη έχει γίνει σημείο αναφο-
ράς για τους Γλυφαδιώτες όλη την περίοδο της παν-
δημίας, προσφέροντας απλόχερα ένα θησαυρό
βιβλίων για κάθε γούστο και κάθε ηλικία και όχι τυ-
χαία: Το τεράστιο έργο της ψηφιοποίησης ολοκληρώ-
θηκε και ο online κατάλογος έχει ξεπεράσει ήδη τους
20.000 τίτλους και αυξάνεται διαρκώς χάρη και στις
δωρεές πολλών συμπολιτών μας», τονίζει ο Δήμαρ-

χος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. 

Και προσθέτει : «Αν δεν έχετε ήδη κάνει εγγραφή στη
δημοτική μας βιβλιοθήκη, αξίζει να το κάνετε με μια
απλή επίσκεψη στο www.glyfada.gr/library Όποιος το
επιθυμεί μπορεί εύκολα και βέβαια δωρεάν να γίνει
μέλος, να περιηγηθεί, να διαλέξει όποιο βιβλίο επιθυ-
μεί και να το δανειστεί από τη βιβλιοθήκη μας (Δια-
σχολικό Κέντρο, Επαμεινώνδα & Αγίας Τριάδας).
Εκατοντάδες συμπολίτες μας εξυπηρετούνται καθη-
μερινά, με ραντεβού και με όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας και ταξιδεύουν καθημερινά στον κόσμο
της λογοτεχνίας, του μυθιστορήματος και της ιστο-
ρίας. Είναι αυτονόητο ότι τηρούμε όλα τα μέτρα
ασφαλείας και προστασίας, ενώ κάθε βιβλίο απολυ-
μαίνεται όταν παραδίδεται και όταν παραλαμβάνεται.

Ancient Future Solo: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορού  για εφήβους  

«Book away» στη Γλυφάδα! 
Συντροφιά για τους Γλυφαδιώτες τα βιβλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Διαθέσιμοι 20.000 τίτλοι
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«Το ταξίδι της φάλαινας»

Μετά από την επιτυχημένη πανελλήνια πρεμιέρα της ται-

νίας ”Lara” μέσα από τον ιστότοπο της StraDα Films, σειρά

έχει «Το ταξίδι της φάλαινας».

Η ταινία α΄προβολής «Το ταξίδι της φάλαινας»/”The

Whaler Boy”, ταινία έναρξης του φετινού Φεστιβάλ Θεσ-

σαλονίκης που συγκίνησε κοινό και κριτικούς, προβάλλε-

ται  online και χωρίς συνδρομή από την StraDa Films.

Δείτε την ταινία ψηφιακά μέσω του StraDa e-cinema σε συ-

νεργασία με κινηματογραφικές αίθουσες. Ο θεατής μπορεί

να παρακολουθήσει την ταινία online, χωρίς συνδρομή,

αγοράζοντας ένα ψηφιακό εισιτήριο (virtual e-ticket) και

ενισχύοντας έτσι την αίθουσα επιλογής του.

Η StraDa δίνει τη δυνατότητα σε αίθουσες-συνεργάτες

της, να συμμετέχουν στο online virtual release ταινιών της

α’ προβολής παρά το γεγονός ότι παραμένουν ακόμα κλει-

στές λόγω covid. Ο θεατής μπορεί έτσι να στηρίξει και έμ-

πρακτα την αίθουσα που αγαπά, με αγορά e-ticket, μέσω

ειδικού παραθύρου/”virtual γκισέ” της συνεργαζόμενης αί-

θουσας που επιλέγει.

Λίγα λόγια για την ταινία
Βερίγγειος Πορθμός, εκεί όπου η Ρωσία συναντά την Αλάσκα,

σε ένα χωριό φαλαινοθήρων, όπου οι άνδρες καταφεύγουν

στο onlinechat με κάμερα. Το παράδειγμά τους ακολουθεί ο

Λέσκα, ένας άβγαλτος δεκαπεντάχρονος, που ερωτεύεται

ένα κορίτσι από το Ντιτρόιτ. Όταν βρίσκει την «αγαπημένη»

του να συνομιλεί με κάποιον άλλο, θολωμένος από τη ζήλεια,

ο Λέσκα ξεκινά μια αδιανόητη οδύσσεια.

Δον Κιχότε ντε λα Μάντσα

Στους ήρωες των μεγάλων μύθων και αφηγήσεων εστιά-

ζει η φετινή σειρά δραματοποιημένων αναλογίων του

Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό την

σκηνοθετική επιμέλεια του Έκτορα Λυγίζου, εξερευ-

νώντας την εξέλιξη του ηρωικού προτύπου από την αρ-

χαιότητα έως σήμερα. 

Στις Παραβάσεις του Φεβρουαρίου οι Γιάννης Νιάρρος,

Θάνος Τοκάκης και Γαλήνη Χατζηπασχάλη ερμηνεύουν

την Περιπέτεια των Ανεμόμυλων από τον Δον Κιχότε

ντε λα Μάντσα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες.

Στον Δον Κιχότε, ένα από τα θεμελιώδη –και πιο αστεία–

ευρωπαϊκά μυθιστορήματα, ο Θερβάντες παρωδεί απολαυ-

στικά τους ήρωες των ιπποτικών μυθιστοριών. Ο ονειρο-

πόλος ήρωάς του συγκρούεται μετωπικά με την

πραγματικότητα και αποφασίζει να την αντικαταστήσει με

το ιδεώδες. Σε ένα κόσμο που οι θεοί αρχίζουν να τον εγ-

καταλείπουν, ο ήρωας ψάχνει με αγωνία να χαθεί μέσα σε

ένα μύθο που θα του πει ποιο είναι το επόμενο βήμα και η

επόμενη φράση του.
Μετάφραση: Μελίνα Παναγιωτίδου

Σκηνοθετική επιμέλεια: Έκτορας Λυγίζος

Ερμηνεύουν: Γιάν. Νιάρρος, Θάνος Τοκάκης, Γαλ. Χατζηπασχάλη

Kυριακή 07/02, 17.00

Παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ στο snfcc.org, στη

σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook και στο YouTube @SNFCC.

Η ευρηματική μουσική του Μότσαρτ αποδίδει όλες τις

όψεις της πορείας του ανθρώπου που τα βάζει με τον

Θεό, παίρνει την τύχη στα χέρια του και καταφέρνει

να συνδέσει τον κόσμο των ευγενών με τους κωμι-

κούς χαρακτήρες με τρόπο πρωτόγνωρο

O «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ είναι η πρώτη από

τις διεθνείς συμπαραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκη-

νής που ήταν προγραμματισμένο να δημιουργηθεί και

να κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα και στη συνέχεια να

ταξιδέψει και να παρουσιαστεί στα άλλα δύο λυρικά

θέατρα που συμμετέχουν στη συμπαραγωγή. Λόγω

της πανδημίας, η παραγωγή δεν παρουσιάστηκε σε

κοινό, όμως βιντεοσκοπήθηκε στην Αίθουσα Σταύρος

Νιάρχος και θα παρουσιαστεί σε πρώτη παγκόσμια με-

τάδοση από την GNO TV. Η παράσταση θα είναι δια-

θέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14

Φεβρουαρίου 2021. Στη συνέχεια, όπως είναι προ-

γραμματισμένο, θα παρουσιαστεί στο Γκαίτεμποργκ

εντός του 2021 και στην Κοπεγχάγη το 2022.
Ένα από τα σπουδαιότερα ορόσημα του οπερατικού ρεπερ-

τορίου, ο «Ντον Τζοβάννι» αποτελεί πρόκληση τόσο για

τους τραγουδιστές της όπερας όσο και για τη δημιουργική

ομάδα που καλείται να τον αποδώσει σκηνικά. Η εξαιρετικά

ευρηματική μουσική του Μότσαρτ αποδίδει όλες τις όψεις

της πορείας του ανθρώπου που τα βάζει με τον Θεό και

παίρνει την τύχη στα χέρια του και καταφέρνει να συνδέσει

τον κόσμο των ευγενών με τους κωμικούς χαρακτήρες με

τρόπο πρωτόγνωρο. Στο εμβληματικό αυτό έργο τίποτε δεν

είναι όπως φαίνεται, αφού η αμφισημία διαπερνά το ποι-

ητικό κείμενο αλλά και τη μουσική. Η υπόθεση αφορά τις

ερωτικές περιπέτειες του ακόλαστου Ισπανού ευγενούς

Ντον Τζοβάννι. Σε μια από αυτές, αποπειράται να βιάσει την

Ντόννα Άννα. Προσπαθώντας να διαφύγει, σκοτώνει τον

πατέρα της, ο οποίος επιστρέφει από τον κόσμο των νε-

κρών προκειμένου να πάρει εκδίκηση. Καθώς ο Ντον Τζο-

βάννι δεν μετανοεί για όσα έχει πράξει, οδηγείται στην

Κόλαση.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια της νέας παραγωγής του «Ντον Τζο-

βάννι» δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου στα κατασκευαστικά εργα-

στήρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Αίθουσα Σταύρος

Νιάρχος. Η βιντεοσκόπηση της παραγωγής έγινε με οκτακάμερο

σύστημα τελευταίας τεχνολογίας και ειδική κινηματογραφική σκη-

νοθεσία. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην GNO TV με δυνατό-

τητα επιλογής υποτίτλων σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.

Τη μουσική διεύθυνση της παραγωγής υπογράφει ο Αυστραλός αρ-

χιμουσικός Ντάνιελ Σμιθ, τη σκηνοθεσία ο Τζων Φούλτζεϊμς, συμ-

μετέχει η Ορχήστρα και η Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,

ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντούμε τους διακεκρι-

μένους Έλληνες μονωδούς Τάση Χριστογιαννόπουλο, Βασιλική Κα-

ραγιάννη, Γιάννη Χριστόπουλο, Πέτρο Μαγουλά, Άννα Στυλιανάκη,

Τάσο Αποστόλου, Νίκο Κοτενίδη και Χρύσα Μαλιαμάνη.

Ο «Ντον Τζοβάννι» με μια ματιά

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μότσαρτ υπήρξε ένας διανο-

ούμενος, μια από τις σημαντικότερες, πιο ανήσυχες και εν-

διαφέρουσες προσωπικότητες της εποχής του,

χαρισματικός, ευαίσθητος, με υψηλά ιδανικά. Η σύγχρονη

μουσικολογική έρευνα προσθέτει καθημερινά ψηφίδες σε

ένα πορτρέτο του οποίου διαρκώς αποκαλύπτονται νέες,

όλο και πιο συναρπαστικές όψεις.
www.elculture.gr

«Ντον Τζοβάννι» στην Εθνική Λυρική Σκηνή 

Ταξίδι από την Αθήνα και την GNO TV

Photo: © Andreas Simopoulos

Ο επαναπατρισμός

της Διασποράς Ι:

“Ο Νέος Κόσμος” 

Streaming 10 - 12.02.2021

https://www.megaron.gr/event/o-epana-

patrismos-tis-diasporas-i-o-neos-kos-

mos-streaming/

Με το βλέμμα στραμμένο στη σύγ-

χρονη ελληνική δημιουργία, το Ergon

Ensemble επιστρέφει στο Megaron

Online με την πρώτη από μία σειρά συ-

ναυλιών που τιτλοφορούνται «Ο επα-
ναπατρισμός της Διασποράς». Στόχος

του Ergon, το οποίο εξειδικεύεται στη

μουσική του 20ού και 21ου αιώνα,

είναι να συστήσει στο κοινό σύγχρο-

νους συνθέτες ελληνικής καταγωγής

ή Έλληνες δημιουργούς που δραστη-

ριοποιούνται στο εξωτερικό. Σε αυτό

το κοινό εγχείρημα του Μεγάρου Μου-

σικής Αθηνών και του Ergon Ensemble,

τα μέλη του συνόλου θα ερμηνεύσουν

έργα 16 συνθετών και συνθετριών σε

4 συναυλίες, τα προγράμματα των

οποίων έχουν διαμορφωθεί με κριτή-

ρια γεωγραφικά και όχι κατά βάση αι-

σθητικά, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι

ιδιαιτερότητες της κάθε δημιουργίας

και το κοινό να βγάλει τα δικά του συμ-

περάσματα για τα έργα ακούγοντας τη

διαφορετική πρόταση του κάθε δημι-

ουργού.

Στο πρώτο αφιέρωμα («Ο Νέος Κό-
σμος»), που εστιάζει στις ΗΠΑ και

στον Καναδά, παρουσιάζονται τρεις

συνθέτες, τρεις αισθητικές και έξι

έργα. Το κλιμακωτό πρόγραμμα της

βραδιάς αρχίζει με δύο ντουέτα του

εμβληματικού Χρήστου Χατζή, συνεχί-

ζεται με ένα κουαρτέτο και ένα κουιν-

τέτο του Παναγιώτη Κόκορα και

ολοκληρώνεται με ένα οκτέτο και ένα

νονέτο του Harry Stafylakis. Tη μου-

σική διεύθυνση έχει αναλάβει ο γάλ-

λος μαέστρος Philippe Auguin [Φιλίπ

Ωγκέν].

Η συγκεκριμένη συναυλία αποτελεί

ένα τρίπτυχο με συνθέσεις τριών δια-

φορετικών αισθητικών ρευμάτων, οι

οποίες θα κινηθούν από την ανθρωπο-

λογική αναζήτηση του Arctic Dreams I

και του Atonement του Χρ. Χατζή μέχρι

την Écriture du Son και την Ολοφωνία

του Π. Κόκορα, μέσα από τα Conscious

Sound και Crama, για να καταλήξουν

στις πολυρυθμικές progressive metal

συνθέσεις Unrelent και Flows Obsidian

του Harry Stafylakis. Όλα τα έργα,

εκτός από το Crama, παρουσιάζονται

σε πρώτη πανελλήνια ή πρώτη πανευ-

ρωπαϊκή εκτέλεση.

Συντελεστες: Ergon Ensemble

Μουσική διεύθυνση: Philippe Auguin
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Υπηρεσίες συμβουλευτικής

και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης στον 

Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει ότι από την Τρίτη

2 Φεβρουαρίου 2021 στα γραφεία των Κοινωνικών

δομών στα Καλύβια και την Ανάβυσσο, θα παρέχον-

ται υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής

υποστήριξης για τους συμπολίτες μας (ενήλικες, γο-

νείς, παιδιά και εφήβους). 

Η συμβουλευτική είναι μια υπηρεσία πληροφόρησης

και αξιολόγησης σε θέματα ψυχολογίας που αφο-

ρούν στην υποστήριξη και την αποκατάσταση θεμά-

των όπως:

• Άγχος

• Κατάθλιψη

• Φοβίες

• Αναστολή δημιουργικότητας ή δυσκολία στην

επαγγελματική πορεία 

• Πένθος 

• Διαζύγιο

• Διαταραχή στην οικογενειακή σχέση ή στη σχέση

ζευγαριού

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για προγραμματισμό

ραντεβού είναι 22990 47289 (Δευτέρα με Παρα-

σκευή 9:00 με 15:00)

Με επισημότητα και τελετή αγιασμού

εγκαινιάστηκε ως χώρος διάθεσης

αδρανών υλικών και καταλοίπων από

επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, το

πρών λατομείο στη Λαμπρικά του

Δήμου Κορωπίου.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Αντιπερι-

φερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανά-

σης Αυγερινός, εκπροσωπώντας τον

Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πα-

τούλη.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που

επιβάλει η πανδημία του Covid-19, η

τελετή Αγιασμού πραγματοποιήθηκε

σε εξωτερικό χώρο, λαμβάνοντας όλα

τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω

έργο αποτελεί τον πρώτο πανελλα-

δικά οργανωμένο χώρο διάθεσης

αδρανών υλικών «Αποβλήτων Εκσκα-

φών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων»

(Α.Ε.Κ.Κ.).

Ο Θ. Αυγερινός ανέφερε σε δήλωσή

του : «Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλή-
των, έχει μετατρέψει λόφους, ποτάμια,
λίμνες, ρεματιές, αναξιοποίητα οικό-
πεδα, καλλιέργειες, δρόμους παρα-
πλήσια βιομηχανικών περιοχών κ.α. σε
χώρους απόρριψης τεράστιου όγκου
μπαζών. Σε πολλές περιπτώσεις, εκτός
από λίθους και χώμα, μπορεί να περι-
λαμβάνουν και επικίνδυνες ουσίες
όπως αμίαντο και κάθε λογής τοξικά

υλικά (χρώματα και βερνίκια από επι-
καλύψεις ξύλων ή μετάλλων, μονωτικά
υλικά κ.α.) όπου, η διάθεσή τους χρή-
ζει ιδιαίτερης διαδικασίας και διαλο-
γής. Η ρίψη τέτοιου όγκου αποβλήτων
σε ρέματα και στην άκρη των δρόμων
οδηγεί συχνά σε εμφράξεις με συνέ-
πεια να εμφανίζονται έντονα πλημμυ-
ρικά φαινόμενα σε περιπτώσεις
ισχυρών βροχοπτώσεων. Συνεπώς η
ορθολογική αντιμετώπισή τους είναι
επιβεβλημένη».

Αρμόδιοι για την καθαριότητα, την

συντήρηση και την προστασία όλων

των κοινόχρηστων χώρων της εδαφι-

κής τους περιφέρειας, είναι οι Δήμοι,

οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα

για την αποκομιδή και διαχείριση των

αποβλήτων, για την αποκατάσταση

χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορ-

ριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) και γενικότερα για

την προστασία του περιβάλλοντος

Την οργάνωση, το συντονισμό και τον

έλεγχο των εργασιών σχετικά με την

ορθή διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ., ανήκει

στα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτι-

κής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) τα οποία

έχουν έγκριση από τον Ελληνικό Ορ-

γανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και

για το συγκεκριμένο έχει αναλάβει η

εταιρεία ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ.

Δωρεάν Rapid Test Covid-19

(drive through) 

στον Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού, στο πλαίσιο της προσπάθειας

για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού

Covid-19, διοργανώνει για δεύτερη φορά, σε συνερ-

γασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

(ΕΟΔΥ) και με τον συντονισμό της Προέδρου του

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμητρας Ράπτη, δωρεάν

έλεγχο ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid covid-

19 test), με τη μέθοδο drive-through, την Κυριακή 7

Φεβρουαρίου 2021. 

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο Λαγονήσι, στη

λεωφόρο Καλυβίων (στον ύψος του κόμβου πριν την

παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου) από τις

10.00 έως και τις 15.00. Η όδευση των οχημάτων θα

γίνεται από τον παράδρομο της παραλιακής → οδός

Κολοκοτρώνη → οδός Ομήρου (διενέργεια rapid

test) → έξοδος προς τον κόμβο. 

Tα drive through rapid tests πραγματοποιoιούνται, σε

όσους το επιθυμούν (από 10 ετών και άνω), με κινητές

μονάδες του ΕΟΔΥ χωρίς ραντεβού, αποκλειστικά σε

άτομα που θα μετακινούνται ή θα επιβαίνουν σε όχημα

(ΙΧ, μηχανή, ποδήλατο ή πατίνι. Rapid covid-19 test δεν

θα διενεργηθούν σε πεζούς.

Για τη διενέργεια του τεστ, οι ενδιαφερόμενοι θα

πρέπει να επιδείξουν Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότη-

τας,  να δηλώσουν το ΑΜΚΑ τους και τον αριθμό κι-

νητού τηλεφώνου, στον οποίο θα λάβουν τα

αποτελέσματα του rapid test.

Χώρος Διάθεσης Αδρανών
Υλικών και Καταλοίπων

το πρ. Λατομείο Λαμπρικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαραθώνα

(28/1/2021), στην πρώτη του απόφαση (1η/2021)

υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία η εισή-

γηση του δημάρχου, συμπεριλαμβάνοντας και τις

προτάσεις της αντιπολίτευσης, σχετικά με τη λει-

τουργία της ΟΕΔΑ στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμμα-

τικού. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται

απέναντι  στα σχέδια παράτασης δοκιμαστικής λει-

τουργίας και επέκτασης των εγκαταστάσεων με τη

χρηματοδότηση που ενέκρινε πρόσφατα η Περιφέ-

ρεια Αττικής για μονάδες επεξεργασίας απορριμμά-

των και βιοαποβλήτων. 

Ειδικότερα, ψήφισαμε ότι είμαστε αντίθετοι προς:

1. Τη λειτουργία ΟΕΔΑ στη θέση Μαύρο Βουνό στο

Γραμματικό.

2. Τη σχεδιαζόμενη κατασκευή, στον ίδιο χώρο, δύο ερ-

γοστασίων ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμά-

των) και ΜΕΒΑ (Μονάδα επεξεργασίας Βιοαποβλήτων).

3. Την ανά εξάμηνο παράταση της δοκιμαστικής λει-

τουργίας του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.

Επιπλέον, ψήφισαν ότι:

― Ζητάμε ο χώρος όπου, παράνομα, αντισυνταγμα-

τικά και πέραν πάσης λογικής και σεβασμού του Πε-

ριβάλλοντος, της Ιστορίας και του Πολιτισμού του

Δήμου μας, χωροθετήθηκε η ΟΕΔΑ, να μετατραπεί

σε περιβαλλοντικό πάρκο.

Τονίζω για μια ακόμα φορά ότι παραμένουμε πιστοί

στις δεσμεύσεις μας και συνεχίζουμε, μαζί με τους

Φορείς και τους απλούς συμπολίτες μας, το δίκαιο

αγώνα μας, ενάντια στο εγκληματικό έργο που συν-

τελείται στον τόπο μας.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Στέργιος Τσίρκας

OXI στη μονάδα ΧΥΤΑ στο Γραμματικό
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Παρέμβαση του Γ. Βλάχου

στη Βουλή για την “ομηρία”

των κατοίκων Σαρωνικού

και Λαυρεωτικής

Aπό το βουλευτή Γιώργο Βλάχο, ελά-

βαμε την παρακάτω ενημέρωση σχε-

τικά με τα ακίνητα που διεκδικεί το

δημόσιο στη Σαρωνίδα και τη Λαυρεω-

τική και προχωράει σε εκδικάσεις:

«Με αφορμή το Ν/Σ του Υπουργείου

Οικονομικών που συζητάμε στη Βουλή,

ήρθε πάλι στο προσκήνιο το χρονίζων θέμα των

Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού σχετικά με την

απόφαση 1151/1872.

Στην ομιλία μου εξήγησα γιατί το Άρθρο 39 δεν δίνει

λύση, ούτε στα εκτός σχεδίου, αλλά ούτε και σε όλα

τα εντός σχεδίου, ενώ σε όσα επιλύει, θέτει προϋπο-

θέσεις δυσμενέστερες από όσα ο Ν. 3127/03 προ-

βλέπει για την υπόλοιπη χώρα. 

Κρατάμε ως θετική εξέλιξη την παράταση αναστο-

λής εκδίκασης των υποθέσεων, καθώς και την κα-

τάρτιση επιτροπής που θα επεξεργαστεί και θα

φέρει για ψήφιση ολοκληρωμένη και οριστική

λύση».

Δωρεάν βιωματικά 

σεμινάρια online από τον

Δήμο Γλυφάδας

Σεμινάρια αυτοβελτίωσης προσφέρει εντελώς δωρεάν ο

Δήμος Γλυφάδας σε ενήλικες που επιθυμούν, μέσα σε

αυτή την εξαιρετικά δύσκολη εποχή που διανύουμε, να

δουν τη θετική πλευρά των πραγμάτων και να αξιοποι-

ήσουν δημιουργικά τις ικανότητές τους.

Με την αφιλοκερδή συνεργασία του Συμβούλου Προσω-

πικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Life & Business

Coach) Δημήτρη Τσέλιου, διοργανώνονται διαδικτυακά

τέσσερα σεμινάρια, δύο ωρών έκαστο (από τις 11 το πρωί

έως τη 1 το μεσημέρι) ανά 15θήμερο, τα ακόλουθα Σάβ-

βατα: 20 Φεβρουαρίου, 6 Μαρτίου, 20 Μαρτίου και 3 Απρι-

λίου.

Σε μια εποχή που όλα είναι ρευστά, πρέπει να κατορθώ-

σουμε να σταθούμε στα πόδια μας για να διαχειριστούμε

τις αλλαγές που συντελούνται. Γι αυτό και ο Δήμαρχος

Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου δίνει έμφαση όχι μόνο

στα έργα υποδομών που αλλάζουν την όψη της πόλης και

βελτιώνουν την καθημερινότητά μας, αλλά και σε θέματα

που αφορούν στην προσωπική ηρεμία και ευημερία των

πολιτών. 

Στο πλαίσιο αυτό και με την πολύτιμη συμβολή της Εντε-

ταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Κοινωνικής Μέριμνας και

Αλληλεγγύης Λένας Δεναξά, που είναι και ψυχολόγος,

δημιουργεί για τους Γλυφαδιώτες ευκαιρίες που θα τους

βοηθήσουν ουσιαστικά να πετύχουν τους στόχους τους

σε διάφορους τομείς της ζωής τους.

Όσοι ενδιαφέρεστε, δηλώστε συμμετοχή έως και τρεις

ημέρες πριν από την έναρξη των σεμιναρίων, δηλαδή έως

και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου.

Τηλ. 213 2025200, Ε-mail: info@glyfada.gr

Ο Δήμος Κρωπίας απευθύνει έκ-

κληση για αυστηρή τήρηση της

αποφυγής  συναθροίσεων που

οδηγούν σε συνωστισμούς  σε

οποιοδήποτε χώρο, ανοιχτό ή κλει-

στό. 

Ειδικά σημειώνει: «να αποφύγουμε

συνωστισμούς σε  υπαίθριους κοι-

νόχρηστους χώρους, στο παρα-

λιακό μέτωπο του Κορωπίου (π.Αγ.

Δημήτριος, π. Σκαλάκια, π. Νησί

Ντούνη, π. Αγία Μαρίνα/ΝΑΟ Κέ-

κρωψ, π.Λουμπάρδα/Χαγιάτια),

στον Υμηττό (Σέσι, Προφ. Ηλίας

κ.α), στο Παλάτι, στο Στρογγύλι,

στον Αγ. Νικόλαο Κόντρες κ.α.

λόγω και των ασυνήθιστων πολύ

καλών καιρικών συνθηκών που

επικρατούν  από Πέμπτη 4 Φε-

βρουαρίου και ιδιαίτερα αυτών που

θα ακολουθήσουν, το τριήμερο,

Παρασκευή 5,  Σάββατο 6 και  Κυ-

ριακή 7 Φεβρουαρίου 2021.

Το επιδημιολογικό φορτίο στο

Δήμο μας, όπως και σε όλη την Ατ-

τική, βαίνει πολύ αυξημένο, ενώ

και καταγγελίες ανωνύμων πολι-

τών στην Γενική Γραμματεία Πολι-

τικής Προστασίας κατέδειξαν

μεγάλους συνωστισμούς στον

Υμηττό που αφορούσαν  και την

περιοχή Σέσι –Άγιος Ευστάθιος. 

Οι ώρες είναι κρίσιμες για όλη την

Αττική και οφείλουμε ως Δήμος,

ως πολίτες του Δήμου Κρωπίας, να

προστατέψουμε τους εαυτούς μας,

τις οικογένειές μας, τους συγγε-

νείς και φίλους μας.

Δεν είναι ώρα για διαμάχες και αν-

τιδράσεις. Tηρούμε τα μέτρα προ-

στασίας της δημόσιας υγείας  που

ισχύουν. Δεν υπάρχουν άλλες επι-

λογές.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΩΝ 

από το Δήμο Κρωπίας

Τις αναπτυξιακές προοπτικές και τα

οφέλη που προκύπτουν για την τοπική

κοινωνία είχαν την ευκαιρία να συζη-

τήσουν οι δήμαρχοι Παιανίας και Κο-

ρωπίου με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ

στο περιθώριο της επίσκεψης στο νέο

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ)

των ομώνυμων Δήμων.

Με αφορμή τα έργα αναβάθμισης της

εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της

Ανατ. Αττικής, κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, με

επικεφαλής τον Aναπληρωτή Διευθύ-

νοντα Σύμβουλο, Αναστάσιο Τόσιο,

επισκέφθηκε το νέο Κέντρο Επεξεργα-

σίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου-Παι-

ανίας- συνοδευόμενο από τους

δημάρχους Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση

Παιανίας, Ισίδωρο Μάδη καθώς και τον

Αλέξανδρο Καλογερόπουλο, Δ/ντή Τε-

χνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής που κα-

τασκευάζει η Περιφέρεια Αττικής και

θα λειτουργεί η ΕΥΔΑΠ, του οποίου ο

προϋπολογισμός θα αγγίξει σταδιακά

στα 200 εκ ευρώ περίπου (δίκτυο και

ΚΕΛ) και αφορά στην ευρύτερη πε-

ριοχή των Μεσογείων, καθώς θέτει σε

πρώτο πλάνο την ανάκτηση, τον εμ-

πλουτισμό και την αξιοποίηση των

υδατικών πόρων προς όφελος των το-

πικών κοινωνιών προβλέποντας, διά-

θεση ανακυκλωμένου νερού για

πυρόσβεση, πότισμα δημοτικών πάρ-

κων, άρδευση γεωργικών εκτάσεων

και εμπλουτισμό του υπόγειου υδρο-

φορέα.

Κατά τη διάρκεια της τριμερούς συ-

νάντησης (Δήμοι, Περιφέρεια,

ΕΥΔΑΠ), αναδείχθηκαν τα θέματα που

απασχολούν τους δημότες της περιο-

χής από τα έργα τη εταιρείας ενώ συ-

ζητήθηκαν δράσεις και ενέργειες με τη

συνεργασία όλων των εμπλεκομένων

μερών για την μεγιστοποίηση των το-

πικών πλεονεκτημάτων.

«Η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης
των λυμάτων στην περιοχή της Ανατο-
λικής Αττικής αναμένεται θα αναβαθμί-
σει την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε
όλες τις εκφάνσεις της, ενισχύοντας
παράλληλα την πρωτογενή παραγωγή
αλλά και τις αξίες γης. Η λειτουργία του
ΚΕΛ Κορωπίου–Παιανίας θα πραγματο-
ποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών
ώστε ο βαθμός καθαρότητας του επε-
ξεργασμένου προς ανακύκλωση νερού
θα επιτρέπει τη χρήση για απεριόριστη
άρδευση, αστική και περιαστική επανα-
χρησιμοποίηση αλλά και εμπλουτισμό
υπογείων υδροφορέων», τόνισε ο Αν.

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ μετά

την ολοκλήρωση της συνάντησης.

«Το νερό είναι πολύτιμο για να χάνε-
ται στη θάλασσα. Είμαι απόλυτα πεπει-
σμένος για τη σπουδαιότητα του

ανακυκλωμένου νερού καθώς θα ανα-
βαθμιστούν οι υπάρχουσες αγροτικές
καλλιέργειες τονώνοντας τον πρωτο-
γενή τομέα. Οφείλουμε σαν αιρετοί
της αυτοδιοίκησης, να λαμβάνουμε
γενναίες αποφάσεις, πρωταγωνιστών-

τας στις εξελίξεις και υιοθετώντας
πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης και
της κυκλικής οικονομίας», σημείωσε ο

δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης.

«Στην πόλη της Παιανίας υπάρχει ένας
μεγάλος αριθμός αγροτικών οικογε-
νειών, όπου οι καλλιέργειες αποτε-
λούν την κύρια και μοναδική
επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η
άρδευση των αγροτικών εκτάσεων
πραγματοποιείται από τους αγρότες
μέσω γεωτρήσεων, οι οποίες είναι ιδι-
αιτέρως κοστοβόρες και περιβαλλον-
τικά επιβλαβείς. Αντιλαμβάνεσθε
επομένως την προστιθέμενη αξία του
έργου, η διάθεση κατάλληλου νερού
σε χαμηλότερο κόστος», σημείωσε

από την πλευρά του ο Δήμαρχος, Ισί-

δωρος Μάδης.

Νέα εποχή στην Ανατολική Αττική

Με κυκλική οικονομία από την ΕΥΔΑΠ
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Ο  Shakespeare,  τόσο στην αγγλική  όσο  και  στην παγκόσμια
λογοτεχνία χαρακτηρίζεται  διαχρονικά ως ο πιο σημαντικός
και  διαβασμένος θεατρικός συγγραφέας, αλλά και  διεκδικεί
μια  θέση  ως  συνώνυμος του κλασικού. 
Είχε γεννηθεί γύρω στο 1564 στο  Stratford της Αγγλίας και
βαφτιστεί  ως  το  τρίτο παιδί από τα οκτώ της οικογένειας των
John  και  Mary  Shakespeare με το όνομα William. 
Τα θεατρικά του έργα, στα οποία πάντοτε και ως ηθοποιός
πρωταγωνιστούσε ο ίδιος,  αρχικά  τα παρουσίαζε σε ανοιχτό
υπαίθριο  θέατρο κοίλου τύπου, με το φώς του ήλιου και ποτέ
σε ώρες  νυχτερινές. Τα βοηθητικά σκηνικά ήταν άγνωστα, το
δε  ακροατήριο   ‘’λαϊκό’’ και  το χαμηλό εισιτήριο λειτουρ-
γούσε σαν πόλος έλξης για προσιτή  χαλάρωση.  Η παράσταση
ενίοτε, με  διακοπές και αντεγκλήσεις μεταξύ κοινού και ηθο-
ποιών, συνέτεινε σε κάποια χαρούμενη  οχλαγωγία που δέ-
σποζε και έφερνε πιο κοντά  σε  πανηγυριώτικο θέαμα. Μέσα
όμως από αυτό το χρώμα, ένα  πακέτο των κοινωνικά κακώς
γινομένων,  σερβιρισμένο έντεχνα αφυπνούσε τον εγωισμό
τού  πολίτη – θεατή,   για ένα διορθωμένο αύριο. 
Αργότερα  και με το χρόνο τα πράγματα  θετικά αλλά και αρ-
νητικά άλλαξαν.   Η παράσταση τώρα άρχιζε σε ώρα νυχτερινή
και  χώρο κλειστό, όπου  τα ηλεκτρικά  λαμπιόνια  λαμπύριζαν
προκλητικά   ανάμεσα στην ελίτ  μιας φανταχτερής κοινωνικής
παρουσίας που  ήθελε συνάμα να  προβληθεί  στην σύγχρονη
κουλτούρα του θεάτρου. 
Τα θεατρικά έργα του  Σαίξπηρ, σε κοινό παρονομαστή  τους
και πέραν του κάποιου  βασικού σκελετού  μιας μυθιστοριογρα-
φίας, διέπονται  από την έντεχνη και προσεκτική διείσδυση
στα άδυτα της ανθρώπινης ψυχής. Όπως δε από πολλούς  επι-
φανείς  ψυχαναλυτές διαπιστώθηκε  μέσα σε αυτά, το καλό και
το κακό,  η  αγάπη και  το μίσος,  η αρετή και ο δόλος μπερ-
δεύονται με επικαιροποίηση  σε μια πάλη, ή οποία αντί να
δώσει τη λύση που έρχεται με  την καθιερωμένη αριστοτελική
κάθαρση, αρέσκεται στην προβολή του θανάτου και του φόνου,
σαν του μόνου μέσου που μπορεί ή  και αναπόφευκτα να φέρει
τη λύση του τέλους  και  την αποκατάσταση της  φυσικής ισορ-
ροπίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η  διείσδυση του συγγραφέα
στα μύχια του θηλυκού  προβληματισμού  και στην αποφασι-
στική συμμετοχή της γυναίκας   στην όποια κοινωνική επίλυση,
αλλά και στην τάση του να προχωρήσει  μαζί της αποκαλυπτικά
με την πέννα του σε ένα εσωτερικό εποικοδομητικό  διάλογο. 
Στην πρώτη σειρά οι τραγωδίες Μακβέθ, Άμλετ, Οθέλλος,
όλες με τις “Κυράδες τους” τις καλές αλλά και απόκοσμα
κακές,  φονικές  ή και αθώες, δεσπόζουν σε προτεραιότητα  και
κατά προτίμηση  θα διαβαστούν πάρα κάτω περισσότερο.
“Μάκβεθ” λοιπόν  στην αρχή,  και έτος γραφής 1606  όπου εκεί
γύρω γραφτήκανε και τα άλλα του έργα. Εδώ με τρία χαρακτη-
ριστικά: την υποταγή του Μάκβεθ στις μάγισσες που ρυθμίζουν
τη ζωή του,  την δια παντός μέσου ικανοποίηση της φιλοδοξίας
του  να γίνει βασιλιάς, τη γυναίκα του  τη “λαιδη”, που τον κάνει
ανόσιο όργανό της, πιόνι καλύτερα  που με αυτό αγκαλιά  αυ-
τοκαταστρέφεται. Και παντού να δεσπόζει  ο φόνος σε τελεο-
λογική παρουσία. 
Στον στρατηγό Μάκβεθ οι μάγισσες προφητεύουν,  ότι σύν-
τομα θα γίνει βασιλιάς της Σκωτίας και  ο στρατηγός γράφει
σχετικά στη γυναίκα του  τη λαίδη Μάκβεθ: «Με βρήκαν  οι μά-
γισσες και μού είπαν  χαιρετίζοντας μαζί και το μέλλον μου: -
θα γίνεις βασιλιάς.  Σκέφτηκα αγαπημένη μου  γυναίκα,  πως

και εσύ έπρεπε να τα ξέρεις  όλα αυτά.  Είναι μια μοίρα μεγα-
λείου, μια μοίρα ερωτική  ( και για τους δυό μας ).»  
Τον Μάκβεθ  τον διαβάζει η λαίδη Μάκβεθ  και τον παροτρύνει,
πως για τον  κοινό σκοπό τους πρέπει να  σκοτώσουν με δόλο
τον ήδη βασιλιά Ντάνκαν  και να  καθίσουν το γρηγορότερο
στο θρόνο του, στο θρόνο της Σκωτίας. Η  παρότρυνση της λαί-
δης, σε απόσπασμα: «Όχι πια η μοίρα, /εσύ θα αναλάβεις η
στέψη εκείνη  να  γίνει στη ζωή σου, / όπως και η άλλη  ( ;) --
μεγάλη και μυστικά…. / Θα το κάνεις, το ξέρω παρ΄ όλο που
δεν σού έχω εμπιστοσύνη  /και οι άνδρες έχουν ένα αβύζαχτο
γάλα: /την άνανδρη καλοσύνη... Και … και η ανθρωπιά  σου
εσένα είναι τόσο θηλυκή /.  ….Είσαι φιλόδοξος γιατί δεν ξέ-
ρεις/ πως η φιλοδοξία εξευτελίζει το μεγάλο, /  δεν θέλεις να
πολεμήσεις άτιμα, / θέλεις όμως να είσαι ο άτιμος νικητής./    
Ούτε αυτό δεν ξέρεις/ πως πίσω από κάθε τίμιο  που θαρρα-
λέος αντιστέκεται στην ατιμία, / κρύβεται πάντα ένας άτιμος
που είναι δειλός και τη φοβάται./   Γίνε (λοιπόν) άξιος του με-
γάλου εκείνου που έχει /την υγεία της  κακίας, την αθεΐα της
διαστροφής / και δεν θα αφήσω να είσαι εσύ/ ένας φιλάσθενος
θεοσεβής προσκυνητής./  Μην αργείς..  Σε περιμένω, γύρισε./
Εγώ μοναχά μπορώ να σε σώσω από την αφάνεια της ευσπλα-
χνίας./   Μοναχά εγώ μπορώ να πω, να αρθρώσω τα λόγια που
δεν λέγονται :/ ότι θα έχεις προσκυνητή  και προσκυνητής  σου
θα είναι ο κόσμος όλος». 
Και έτσι  ο  Μάκβεθ  σπεύδει, “σκοτώνει” και γίνεται βασιλιάς: 
«όταν σκοτώνεις, /μοναχά έτσι μαθαίνεις τί είναι θάνατος./
Αλλά για σένα,. /Για τους άλλους (όμως) γίνεται μάθημα
φόνου ---που τους το έμαθες εσύ,/ για να σε σκοτώσουν
ύστερα και  καλύτερα αυτοί./  Τότε  οι θρόνοι  θα γίνονταν
τάφοι για όλους μας. / Θα βασιλεύαμε ακόμα και νεκροί.»
Αλλά για την ‘’λαίδη’’ όλες οι σκέψεις και οι πράξεις αυτές  οι
κακές, γίνονται οι  τιμωρές Ερινύες  που βιδώνουν ενοχές  και
αργότερα που το “κοράκι θα πετάξει  και θα καθίσει στις καμι-
νάδες του  πύργου  της”, αυτή  “η Λαίδη”   μέσα   στα εφιαλτικά
της όνειρα και  κάτω από τις υστερικές της κρίσεις, θα αυτο-
κτονήσει  για  να απαλλαγή από    τις  τύψεις της.

Στον “Οθέλλο”, μια αλληλουχία φόνων,  μαζί με την αναποφα-
σιστικότητα και τη ζήλια, δίνει το στίγμα του ήρωα και την
αφορμή για να κυλήσει αυτή η τραγωδία σε Βενετία  και Κύπρο. 
Ο Οθέλλος άρχοντας Μαυριτανός, μαύρος μουσουλμάνος,
αξιωματούχος στο κράτος της Βενετίας, παντρεύεται  κρυφά
τη Δυσδαιμόνα χωρίς την έγκριση του πατέρα της, του Βρα-
βάντιου, γερουσιαστή  στο αξίωμα. Ο Βραβάντιος όταν  μαθαί-
νει τα του γάμου γίνεται εκτός εαυτού και  για εκδίκηση μηνύει
τον   Οθέλλο για  τελετουργική μαγεία,  δηλαδή ένοχη πράξη
ποινικά κολάσιμη σε βαθμό  κακουργήματος.
Ο Ιάγος,  σημαιοφόρος και βαθμολογικά κατώτερος  του Οθέλ-
λου, τον μισεί  γιατί απέρριψε την προαγωγή του και  προσπα-
θεί  με κάθε τρόπο να τον εκδικηθεί. 
Στόχο της εκδίκησης βάζει να χαλάσει το γάμο του Οθέλλου
με τη Δυσδαιμόνα  με το να του την παρουσίαση σαν άπιστη.
Βάζει λοιπόν  φίλους και γνωστούς να την πλησιάσουν και να
ερωτοτροπήσουν μαζί της, αλλά αυτή απορρίπτει και δεν αν-
ταποκρίνεται. Τελικά  της κλέβει  ένα σημαδιακό μαντήλι, δω-
ρισμένο από τον Οθέλλο και το δίνει στον  Κάσσιο υπασπιστή
του Οθέλλου. Αυτός το παίρνει χωρίς να ξέρει την προέλευσή
του,  το δείχνει. Το βλέπει ο Οθέλος, έκπληκτος το αναγνωρί-
ζει και προβληματίζεται.    
Ο Ιάγος σπεύδει, τον συμπονεί και διαβάλλει τη  Δυσδαιμόνα,
ότι δήθεν έχει  κρυφές ερωτικές σχέσεις με τον Κάσσιο και
φέρνει σαν απόδειξη ‘’το  δωρισμένο  αυτό μαντήλι’’. 
Εξανίσταται ο Οθέλλος,  βρίζει  με άσχημα λόγια τη Δυσδαι-
μόνα και στο θυμό του  την πνίγει. Να παρακολουθήσομε όμως
λίγα από τον τραγικό τους διάλογο που προηγήθηκε. 
« -Θα σε σκοτώσω,  αλλά  (και πεθαμένη) θα σε αγαπώ σαν
πρώτα…., άπιστη, παλιοπ…,  την προσευχή σου την έκανες
Δυσδαιμόνα  θα πεθάνεις.»/     
«--Να με  σκοτώσεις είπες,  μα  γιατί. Ο θεός ας  με ελεήσει»/ 
«--Σκέψου τις ανομίες σου»,/   «--Μα  αυτό το ότι σε αγάπησα
είναι  και η μόνη μου ανομία.» /  «--Και εκείνο το μαντήλι που
σού χάρισα και εσύ το έδωσες στον Κάσσιο»/  «-- Μα ποτέ μου
εγώ δεν του χάρισα  (τέτοιο) δώρο ερωτικό. Του έδειξα μόνο
τη συμπάθεια που επιτρέπει ο θεός».  
Ο Οθέλλος  δεν πείθεται και στη μανία του την πνίγει. 

Αλλά σε λίγο όταν από την Αιμιλία μαθαίνει πως η απιστία ήταν
στημένη  από τον άντρα της τον Ιάγο, ο Οθέλλος συνέρχεται
και από τις τύψεις του, αυτοκτονεί με το ίδιο του το μαχαίρι.

Στον Άμλετ στην επόμενη τραγωδία. Χώρος η Δανία, Δανιμαρ-
κία που λέγανε στα ελληνικά!  Εδώ η δράση στο Σαιξπηρικό
δράμα  με φαντάσματα αποστασιοποιείται χωροχρονικά και
με σχόλια που εντάσσονται στα χορικά, προσεκτικά έρχεται η
κορύφωση. Όμως στο παρόν άρθρο τα μέτρα που ισχύουν είναι
πάντα περιοριστικά  για μια τέτοια ανάπτυξη. Πάντως ο ανα-
γνώστης πρέπει να  διεισδύσει ατομικά στα  αισθήματα των
ηρώων που προβάλλονται μέσα από  τους μονολόγους  όπου
τα ερωτήματα των πρωταγωνιστών μετεωρίζονται,  και τότε θα
ιδεί  τις πληγές  που ανοίχτηκαν να γίνονται μεγαλύτερες.  
Στο κείμενο ο  πατέρας του Αμλετ, Άμλετ στο όνομα και αυτός
και βασιλιάς της Δανίας  πεθαίνει ξαφνικά. Ψιθυρίζεται  μάλι-
στα πως συγγενικό του πρόσωπο με δόλο τον σκότωσε και
όλοι δείχνουν τον Κλαύδιο. Ο Κλαύδιος που είναι αδελφός του,
αμέσως μετα το θάνατό του παντρεύεται τη χήρα του τη Γερ-
τρούδη  και μαζί της κάθεται στο θρόνο  και  τότε οι υποψίες
μεγαλώνουν και  πιο έντονα μιλούν και  δείχνουν τον ένοχο.   
Ένα φάντασμα του πεθαμένου βασιλιά πατέρα Άμλετ, δυό
φορές εμφανίζεται στο γιό του, τον πρίγκηπα Άμλετ, και του
επιβεβαιώνει πως δολοφονήθηκε από τον Κλαύδιο  και απαιτεί
εκδίκηση. 
Ο  Άμλετ  τα  εχει χαμένα από την  πληροφορία  και αρχίζει

να κάνει “τον τρελό”, να μιλάει  ακατανόητα  με σκοπό να μπο-
ρεί να εκτοξεύει υπονοούμενα για τον Κλαύδιο. Όλοι τότε
όμως  νομίζουν πως  όλα αυτά “τα τρελά” που λέει, είναι  συ-
νέπειες  ενός ανεκπλήρωτου   έρωτα που  τρέφει  για την Οφη-
λία,   την κόρη του Πολωνίου, του  σύμβουλου του βασιλιά. Μα
ο Άμλετ  όχι μόνο δεν την αγαπάει, αλλά και της λέει να πάει
κλειστεί σε μοναστήρι για να ηρεμήσει.
Στον παρακάτω διάλογο η Οφηλία  έχει τρέξει  κοντά του και

βρίσκει  τον Άμλετ να παραμιλάει:  «Να ζεί κανείς  ή να μη ζεί;
Να η απορία / Τί συμφέρει στον άνθρωπο να πάσχει, να αντέχει
σωπαίνοντας τις πληγές /από μιά μοίρα που τον ταπεινώνει
χωρίς κανένα έλεος; /  ή να επαναστατεί, να αντισταθεί στην
ατέλειωτη πορεία των λυπημένων κόπων /  …… Ποιός προτι-
μάει να ζεί ρημάζοντας μέσα στο χρόνο/ να τον αδικεί ο ισχυ-
ρός, να τον συντρίβει ο επηρμένος, / να ερωτεύεται ,να
εκλιπαρεί τον αδιάφορο, / να ανέχεται την ύβρι της εξουσίας,
τη νύστα του νόμου,/   να νικά ο ανάξιος τον άξιο , που η αξία
του η ίδια τον έχει από πρίν νικήσει.». 
Τότε εμφανίζεται η Οφηλία, αυτή τον αγαπάει, και του μιλάει απο-
καλυπτικά για τον έρωτα της αλλά εκείνος την απορρίπτει. Ακο-
λουθεί ο διάλογος: «--Και με είχες κάνει να πιστέψω». «--Δεν
έπρεπε να πιστέψεις. Το δέντρο έχει ξεραθεί,  δεν σηκώνει άλλο
μπόλιασμα»   «--Θα μου έφτανε να με είχες αγαπήσει κάποτε, κι
ας μη με αγαπάς πιά».  «--Να πας σε μοναστήρι. Προτιμάς να γεν-
νάς ενόχους, απατεώνες σαν εμένα. Πήγαινε στο μοναστήρι/.»
Στο “ενόχους” προφανώς υπονοεί στο ότι εκ λάθους είχε πιο
μπροστά  σκοτώσει  τον πατέρα της τον Πολώνιο, σύμβουλο
του βασιλιά,  όταν τον βρήκε να κρυφακούει  μέσα στο δωμάτιο
της μητέρας του, της Γερτρούδης. 
Και η Οφηλία: «- Αυτό το υπέροχο μυαλό, πώς έτυχε και γύρισε
στο χάος και εγώ από όλες τις γυναίκες να είμαι  η πιο πένθιμη,
να είμαι η πιο δυστυχισμένη». 
Αποχωρεί  και καθώς αποτρελαίνεται  από το πάθος της το
ερωτικό, βουτάει και πνίγεται στο ποτάμι. 
Στο σαιξπηρικό δράμα το μεγαλείο γράφεται επάνω στις κοι-
νωνικές ανησυχίες που σε μερικές από αυτές, το γυναικείο
στοιχείο δίνει τη δυναμική παρουσία του κατά διαφορετικό
τρόπο αλλά πάντοτε σε θέση ακρογωνιαίου λίθου για τη δομική
ισορροπία του έργου. 
Το μοίρασμα της όποιας θετικής ή αρνητικής κρίσης  αφήνεται
στην εσωτερική κατάσταση του αναγνώστη να αποφασίσει. Ο
συγγραφέας κρατιέται σκόπιμα, ερμητικά στη σιωπή του. 

―――――
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γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Ο Shakespeare και οι
“Kυράδες”  του 

(αναφορά σε Μάκβεθ,  Οθέλλο, Αμλετ 
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Προμηθευθείτε 
“σκουπόξυλο”

Τελικά οι επιχειρηματίες πρέπει να προμηθευθούν και

ένα σκουπόξυλο, να διώχνουν τους πελάτες από το

πεζοδρόμιο! Κι αυτό γιατί πλέον ο πελάτης που θα

στέκεται έξω από το κατάστημα,   από το οποίο πήρε

το προϊον -στο πεζοδρόμιο- θα του επιβάλλεται πρό-

στιμο 300 ευρώ!

Και άντε να το καταπιούμε κι αυτό, αλλά να πληρώνει

και ο επιχειρηματίας άλλες 3.000 πού ακούστηκε. Δη-

λαδή ο επιχειρηματίας θα πρέπει να παίρνει το σκου-

πόξυλο να βγαίνει έξω να τους κυνηγάει; Ήμαρτον,

ποια “έξυπνα” μυαλά τα σκέπτονται αυτά.

Αυτό το “έξυπνο” μυαλό μπορεί να μας απαντήσει τί

πρέπει να γίνει στα ΕΛΤΑ (τα οποία απαξιώνονται για

να περάσουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία) και περιμέ-

νουν 20 με 30 άτομα κάθε ημέρα απέξω τη σειρά τους

για μία και δύο ώρες, προκειμένου για να εξυπηρετη-

θούν ή στις τράπεζες που συμβαίνει τό ίδιο; 

Ή εκεί δεν κολλάει ο κορονωιός! 

Δεν μπορεί να απαγορεύεται να πάρεις τρίτο άτομο

στο ΙΧ και να στοιβάζονται σαν τα σταφύλια μέσα στα

λεωφορεία.

Είναι η λογική του παραλόγου...

Λοιπόν, βρίσκομαι στην
πόλη των θαυμάτων!

για πρώτη φορά συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευ-

σης του Δήμου ΒΒΒ, για ένα πολύ ζωτικής σημασίας

θέμα, το  “Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στέρεων Απο-

βλήτων του Δήμου ΒΒΒ”, και συμμετείχαν άπαντα

τα μέλη της!!! 

Σε σύνολο 28 μελών παραβρέθηκαν και τα 28, ενώ

πάντοτε οι συνεδριάσεις μεταφέρονταν την επομένη

ημέρ, γιατί δεν υπήρχε απαρτία. Και πάντα συνε-

δρίαζε με 4  - 5 μέλη παρόντα!! 

Και το ακόμη πιο θαυμαστό είναι ότι η συνεδρίαση

έγινε εξ αποστάσεως, δια περιφοράς. Και ανταλλά-

γησαν απόψεις μέσω ...αέρος διαδικτυακού και σε

πολύ μικρό χρόνο συμφώνησαν άπαντες, πλην ενός

“λευκού" στο τοπικό σχέδιο. Πού είσαι Αλίκη;;;

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο Κήπος που απλώνεται μεταξύ Κολωνακίου και Παγκρατίου
και αποτελεί το μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στην κατα-
σκευαστικά κακοποιημένη Αθήνα, μετά την αλλαγή του πολι-
τεύματος της χώρας από Βασιλευόμενη Δημοκρατία σε
Προεδρική Δημοκρατία, μετονομάστηκε από Βασιλικός Κήπος
σε Εθνικός Κήπος!!
Ο κήπος κατασκευάστηκε πίσω από το διώροφο κτήριο των
Ανακτόρων, του πρώτου βασιλιά του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους, Βαυαρού Όθωνα (Otto) και της συζύγου του Αμαλίας,
όπου σήμερα με την προσθήκη ενός ορόφου, στεγάζει τη
Βουλή των Ελλήνων.
Την κατασκευή του κήπου, που αποτελούσε μέρος των ανα-
κτόρων και δεν επιτρεπόταν η είσοδος στο λαό, επέβλεπε η
βασίλισσα Αμαλία, δίνοντας νόημα στην πλούσια, αλλά άχαρη
ζωή της, τρέχοντας με το άλογό της  στους ελικοειδείς δρο-
μίσκους, που είχαν άθροισμα 7,5 χλμ. και ο καθένας απ’ αυ-
τούς τελείωνε σε κάποιο όμορφο παρτέρι, ή σε ομάδα θάμνων,
ή σε λιμνούλα, ή σε μικρό πέτρινο κηπάκο και γι’ αυτό η βασί-
λισσα καθημερινά περνούσε τουλάχιστον  3 ώρες μέσα στην
δροσερή αγκαλιά του!
Ο κήπος ήταν όμοιος των αγγλικών κήπων του Μονάχου, ενώ
τα  σχέδια και την επιμέλεια της φύτευσής του, είχε αναλάβει
ο Γάλλος αρχιτέκτονας και ειδικός στη κατασκευή κήπων Λουί
Μπαρό, ο οποίος είχε φτιάξει το 1854  τους κήπους του
Ντολμά Μπαχτσέ στη Κωνσταντινούπολη. 
Το ελληνικό ιστιοφόρο Φοίνιξ, το 1839, μετέφερε στον Πειραιά
από τη Γένοβα 15.000 φυτά από όλο τον κόσμο και μερικά από
εκείνα είχαν φτάσει στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Ο κήπος
απασχολούσε περίπου 50 κηπουρούς, αλλά το 1842 η Αμαλία
φύτεψε μόνη της, τους φοίνικες που υπάρχουν μέχρι σήμερα
στην πλευρά της οδού Αμαλίας, με κουκούτσια από χουρμά-
δες, που τα είχε φέρει από την Αμερική!! 

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ του 1852, μια τρομερή θύελλα
έπληξε την Αττική και έριξε κάτω έναν από τους κίονες του
μνημείου του Ολυμπίου Διός, που από τότε βρίσκεται  ξαπλω-
μένος στην αθηναϊκή γη σαν να ξεκουράζεται, αλλά είχε προ-
καλέσει πανικό  στου Αθηναίους, γιατί νόμισαν ότι πρόκειται
για σεισμό!!

Εκείνο το βράδυ ξεριζώθηκαν τα περισσότερα από τα με-
γάλα δέντρα του κήπου και παρόλο που το Πολεμικό Ναυτικό
έστειλε ναύτες με βίντσια και σκοινιά για να τα σηκώσουν, εν-
τούτοις δεν μπόρεσαν να τα σώσουν.  

Την εποχή του Όθωνα υπήρχε στον κήπο ένα ειδικά διαμορ-
φωμένο κτίριο, το οποίο χρησιμοποιείτο από τα ανάκτορα σαν
ψυγείο. Οι ντόπιοι το έλεγαν μπούζι που σημαίνει πάγος. Το
κτήριο-ψυγείο είχε ένα μεγάλο υπόγειο, το οποίο γέμιζαν με
πάγο και οι τοίχοι του ήταν γεμάτοι από ράφια, στα οποία το-
ποθετούσαν τα διάφορα τρόφιμα, ενώ στο ισόγειο υπήρχαν

αποθήκες για την φύλαξη του λαδιού και των κρασιών. 
Για τον πάγο μεριμνούσαν οι κάτοικοι μιας περιοχής της Πάρ-
νηθας, που την έλεγαν Καραμπόλα, όπου έσκαβαν τεράστιους
ανήλιους λάκκους, στους οποίους το χιόνι που έπεφτε το χει-
μώνα, δεν προλάβαινε να λιώσει, γιατί οι χιονοπτώσεις ήταν
συνεχείς και το χιόνι μετατρεπόταν σε πάγο!!
Στο τέλος του χειμώνα σκέπαζαν τον πάγο με κλαδιά και
άχυρα για να μη λιώσει, τα οποία την Άνοιξη τα αφαιρούσαν,
έσπαγαν τον πάγο με μπαλτάδες, τον έβαζαν μέσα σε κοφίνια,
που τα σκέπαζαν κι αυτά με άχυρα, σαν μόνωση, και τα μετέ-
φεραν με κάρα από το Μενίδι στον κήπο, όπου γέμιζαν το υπό-
γειο του πρωτότυπου ψυγείου!!
Το αρχικό σχέδιο του κήπου είχε μελετηθεί να φτάσει μέχρι
την πύλη του Αδριανού και θα ήταν σήμερα διπλάσιος ο κήπος,
αλλά το 1863 η Αγγλία εξόρισε τον Όθωνα και έφερε σαν αν-
τικαταστάτη του, τον πρίγκιπα Γεώργιο από τη Δανία, ο οποίος
ορκίστηκε βασιλιάς του ελληνικού κράτους το Νοέμβριο του
1863 και επί των ημερών του ο κήπος ρήμαξε!
Το 1923, την εποχή που είχε κατακλυστεί όλη η Ελλάδα από
τους διασωθέντες, αλλά εξαθλιωμένους Έλληνες της Μικράς
Ασίας, για να τους επιχρυσωθεί το χάπι της προσφυγιάς,  έκα-
ναν πολλές μετατροπές στον κήπο, για να γίνει επισκέψιμος
στο κοινό, από το πρωί μέχρι την δύση του ηλίου και από τότε
ο κήπος ονομάστηκε Βασιλικός Κήπος!
Ο χώρος του Βασιλικού κήπου ήταν τόπος πρασίνου από την
αρχαία εποχή, αλλά  γύρω στα 600 π.Χ. υπήρχαν και άλλα τρία
δημόσια πάρκα στην όμορφη Αθήνα, με το μεγαλύτερο να βρί-
σκεται στην Ακαδημία του Πλάτωνα, το δεύτερο στο δήμου
Κυνοσάργους και το τρίτο στο ιερό άλσος του Λυκείου του
Αριστοτέλη, που ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα!!
Το υπόγειο υδρευτικό δίκτυο του Πεισίστρατου (600-528 π.Χ.)
ξεκινούσε από τον Υμηττό, διέσχιζε την Αθήνα παράλληλα με
τον Ιλισό, που σήμερα έχει σκεπαστεί και χρησιμεύει σαν υπό-
νομος και έφτανε μέχρι την σημερινή εκκλησία του  Αγίου
Θωμά στην τοποθεσία Γουδί, η οποία πήρε το όνομά της
επειδή έμοιαζε με γουδί πού κοπάνιζαν και όχι όπως λένε οι
παραχαράκτες της ιστορίας, από το όνομα κάποιου στρατηγού
που λεγόταν Γουδής!!! Το Γουδί είναι συνδεδεμένο με την
εκτέλεση των 6 από τους  7  προδότες, πού ήταν υπεύθυνοι
για την ατιμωτική ήττα του Μικρασιατικού πολέμου, επακό-
λουθο του οποίου ήταν ο ξεριζωμός και ο αφανισμός των Ελ-
λήνων της Μικράς Ασίας το 1922, οι απόγονοι  των οποίων
θυμούνται πάντα με συγκίνηση και σεβασμό τις αλησμόνητες
πατρίδες τους, που απετέλεσαν επί αιώνες το λίκνο του αν-
θρώπινου πολιτισμού, της γνώσης και των ηθικών αρχών και
άδικα σήμερα βρίσκονται σε ξένα χέρια!! 
Ο έβδομος προδότης φυγαδεύτηκε από υψηλόβαθμους ξέ-
νους και σήμερα ζει υπέργηρος στην Αγγλία με τον τίτλο του

βασιλικού συζύγου, αλλά δεν έπαψε να μισεί την Ελλάδα, που
ποτέ δεν την επισκέφτηκε, παρά μόνο το Άγιο Όρος επισκέ-
πτεται, συνήθως με τον γιό του, όπου ο καθένας τους  φιλο-
ξενείται σε υπερπολυτελή κελία των 500 τ.μ.!!!
Το 86 π.Χ. την εποχή της Ρωμαϊκής κατοχής, τα πάρκα της
Αθήνας καταστράφηκαν ολοσχερώς από τον στρατηγό Σύλλα,
γιατί κατασκεύαζε πολιορκητικές μηχανές από τους κορμούς
των δένδρων.   Αργότερα όμως κατά τον 2ο αιώνα ο Ρωμαίος
αυτοκράτορας  Αδριανός έκτισε πολυτελή  ανάκτορα για να
κατοικήσει στην Αθήνα μαζί με τον εραστή του Αντίνοο, καθώς
και επαύλεις για τους αξιωματούχους φίλους του, με πανέ-
μορφους κήπους, αναβαθμίζοντας τη σκλαβωμένη πόλη της
Παλλάδας Αθηνάς!
Όταν ο ωραιότατος Αντίνοος πνίγηκε σε ηλικία μόλις 19 ετών
στο Νείλο ποταμό,  απαρηγόρητος ο Αδριανός τον κατέταξε
μεταξύ των 3.000 περίπου Θεών των Ρωμαίων και παράγγειλε
1.000 αγάλματα του Αντίνοου για να τοποθετηθούν σε πλα-
τείες και ναούς!! 
Από τον 3ο αιώνα μ.Χ. η Αθήνα βίωσε την εγκατάλειψη και

την αδιαφορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ενώ
επί Οθωμανικής κατοχής την εξαθλίωση!!    
Ανακηρύχθηκε όμως το 1834 πρωτεύουσα της απελευθερω-
μένης Ελλάδας, λόγω της λαμπρής και ένδοξης ιστορίας της,
μετά από επίπονες και πολύπλοκες προσπάθειες, ενώ  αριθ-
μούσε 7.000 κατοίκους, που διέμεναν σε παραπήγματα γύρω
από την Ακρόπολη!
Μπόρεσε όμως από τις στάχτες της να ανασυνταχθεί και να
αγωνιστεί μέσα στη φτώχια της, σε συνεχείς αιματηρούς πο-
λέμους, Βαλκανικούς και Παγκόσμιους, εθνικές προδοσίες, δι-
χασμούς και καταστροφές, λοιμούς, σεισμούς και εμφύλιους
σπαραγμούς, να ορθοποδήσει και σε μικρό χρονικό διάστημα
να αναδειχθεί σε μεγαλούπολη!!
Χρειάζεται όμως πολλή προσπάθεια, για να διορθωθούν τα

λάθη των εκμεταλλευτών της και να ξαναζήσει λαμπρές ημέ-
ρες, σε ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον, με πράσινο, με υπό-
γεια parking, χωρίς άστεγους, με σεβασμό των πολιτών της
στην διατήρηση της καθαριότητας. Οι ειδικοί γνωρίζουν τα
προβλήματα και πρέπει να προσπαθήσουν να τα εξαλείψουν,
ώστε να πάρει τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στις πρωτεύου-
σες των άλλων κρατών! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

O Βασιλικός κήπος και τα πάρκα της αρχαίας Αθήνας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Παγκόσμια Ημέρα υγροτόπων 

411 στην Ελλάδα!

Στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα υγρο-

τόπων. Οι υγρότοποι είναι από τους πιο πολύτιμους πό-

ρους του πλανήτη και δεύτεροι, μετά τα τροπικά βροχερά

δάση, σε βιοποικιλότητα.  

Υγρότοπος  ονομάζεται ο τόπος όπου συγκεντρώνεται

νερό (στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό,

μόνιμο ή πρόσκαιρο), καθώς επίσης και κάθε περιοχή που

καλύπτεται από θαλασσινό νερό και έχει βάθος έως 6

μέτρα. Έτσι, οι πολύ γενικές κατηγορίες που συνηθίζεται

να κατατάσσονται οι υγρότοποι στην Ελλάδα είναι: δέλτα

ποταµών,  εκβολές ποταµών, έλη, λίµνες, λιµνοθάλασσες,

υγρά λιβάδια, πηγές, αλυκές, παρόχθιες περιοχές, πο-

ταµοί , τεχνητές λίµνες και ταµιευτήρες νερού.

Στην απογραφή των ελληνικών υγροτόπων από το Ελλη-

νικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, το 2000, αναφέρονται

411 υγρότοποι στην Ελλάδα, οι περισσότεροι εκ των

οποίων βρίσκονται στη βόρεια Ελλάδα. Από αυτούς, οι 10

έχουν χαρακτηρισθεί ως Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας.

Σημειωτέον ότι έχουν μειωθεί δραματικά σε στρεμματικές

εκτάσεις οι υγρότοποι, αν λάβουμε υπό ψη μας ότι το 1920

η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκταση υγροτόπων από ό,τι

σήµερα. Μέσα σε δύο γενιές αποξηράναµε όλα σχεδόν

τα έλη και πολλές λιµνοθάλασσες. Περιορίσαµε την

έκταση πολλών λιµνών, ενώ άλλες τις εξαφανίσαµε εν-

τελώς από το χάρτη. Αλλάξαµε τη ροή πολλών ποταµών,

κτίσαµε φράγµατα, εκχερσώσαµε παρόχθια δάση. Σήµερα

καλούµαστε να αποφασίσουµε για το 1/3 των υγροτόπων

που απέµειναν. 

Πόσο πολύτιμοι είναι οι υγρότοποι;

Οι υγρότοποι και οι χερσαίες περιοχές γύρω από αυτούς

αποτελούν αυτοτελή οικοσυστήματα, όπου διαβιεί μεγά-

λος αριθμός ζώων και φυτών. 

Η βλάστηση που ευδοκιμεί στα υγρά αυτά περιβάλλοντα

έχει την ιδιότητα να συγκρατεί τα νερά των πλημμυρών,

προστατεύοντας έτσι το έδαφος από τη διάβρωση. Εχουν

την ιδιότητα να απορροφούν και να συγκρατούν τις χημι-

κές, ρυπαντικές και άλλες ουσίες και τη λάσπη που φέ-

ρουν μαζί τους τα νερά, λειτουργώντας ως φυσικά φίλτρα

καθαρισμού των υδάτων.

Φωτογραφίες του …Σωκράτη & του Αριστοτέλη!
Λίγοι γνωρίζουμε ότι στην αρχαιότητα υπήρχε η λει-

τουργία της camera obscura που χρησίμευσε ως βάση

σχεδίασης των σύγχρονων φωτογραφικών μηχανών

αλλά δεν είχε εφευρεθεί ακόμη το φωτογραφικό φιλμ,

άρα δεν υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής φωτογρα-

φικών εικόνων.

Το φωτογραφικό φιλμ, ανακαλύφθηκε πολύ  αργότερα·

τον 19° αιώνα. 

Μπορούμε, άραγε, σήμερα να δούμε την αρχαιότητα

…φωτογραφημένη; Δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο.

Την λύση έδωσε ο Ιταλός φοιτητής, καλλιτέχνης και

ερευνητής, όπως ο ίδιος συστήνεται, Alessandro

Tomasi. H εργασία του ήταν απλή στη σύλληψη, αλλά

εξαιρετικά δύσκολη στην υλοποίηση. 

Tι έκανε λοιπόν ο Alessandro;

Συγκέντρωσε όσες περισσότερες αναπαραστάσεις

προσωπικοτήτων της αρχαιότητας κατάφερε να απο-

κτήσει μέσα από μουσεία, συλλογές και άλλες πηγές

(προτομές αγαλμάτων, τοιχογραφίες κ.λπ). Με τη

χρήση ειδικού λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης,

συνέθεσε ψηφιακά και με φωτορεαλιστική πιστότητα

“φωτογράφισε” πορτραίτα από σημαίνουσες προσωπι-

κότητες του αρχαίου κόσμου.

Η δουλειά του εκπλήσσει για την ακρίβειά της και τις

λεπτομέρειες απόδοσης των προσώπων έτσι που νομί-

ζουμε ότι, ναι, έτσι ήταν σίγουρα ο Σωκράτης, ο Αρι-

στοτέλης, ο Μέγας Αλέξανδρος και τόσα άλλα

σημαντικά ιστορικά πρόσωπα, εικόνες των οποίων

έχουμε σχηματίσει με την φαντασία μας στα άδυτα του

μυαλού μας από τις ιστορικές περιγραφές.

Το ανήσυχο, ερευνητικό έργο του Τomassi όμως δεν

περιορίζεται στα πορτραίτα που φιλοτέχνησε. Μας προ-

ϊδεάζει για το τι θα συμβεί στο όχι και τόσο μακρινό

μέλλον. Ότι δηλαδή με τη βοήθεια της τεχνητής νοη-

μοσύνης και τη χρήση πολύ πιο εξελιγμένων προγραμ-

μάτων επεξεργασίας, θα μπορούμε να δούμε …

φωτογραφίες όχι μόνον προσώπων αλλά κτιρίων και

ναών, πλοίων και πολιορκητικών μηχανών, οικισμών, συ-

νοικιών και ολόκληρων πόλεων της αρχαιότητας! Ήδη

πολλά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια έχουν ανα-

πτύξει ειδικά λογισμικά τα οποία με τη βοήθεια τεχνη-

τής νοημοσύνης συνθέτουν φωτορεαλιστικές εικόνες

προσώπων ακόμη και από απλές περιγραφές σε κεί-

μενα και ιστορικές αναφορές. 

Όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε αστυνομικά φιλμ με

τους επιδέξιους σκιτσογράφους να σκιτσάρουν με ακρί-

βεια πρόσωπα από περιγραφές μαρτύρων…

πηγή: https://www.photo.gr

3 – Πώς γνώρισες τον άντρα σου;

– Ερχόταν συχνά στο Φαρμακείο και ζητούσε
να πάρει ΧΧΧΧΧΧΧL... προφυλακτικά. Ε,
όταν παντρευτήκαμε κατάλαβα ότι ήταν
κεκές και τρέβλιζε.

3 Σημεία των καιρών

Πριν ένα χρόνο αν κυκλοφορούσες με
μάσκα ήσουν ύποπτος και σε κλείνανε
μέσα.
Σήμερα σε κλείνουν αν δεν φοράς μάσκα.

Αποστάγματα σοφίας...

Μέγας Αλέξανδρος

Αριστοτέλης

Όμηρος
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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.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Μεγάλη εντύπωση μου

έκανε η ευγένεια 

του προσωπικού 

Όπως έχουμε γράψει, το Κέντρο Υγείας Βάρης,

πραγματοποιεί τεστ για τον κορωνοϊό και πλέον έχει

αρχίσει να κάνει και εμβόλια.

Ο χώρος έχει οργανωθεί πολύ άρτια και η αναμονή

είναι ελάχιστη.

Αυτό το διαπίστωσαν και αναγνώστες μας που

πήγαν με ραντεβού για το εμβόλιο και μας τηλεφώ-

νησαν. Αυτό είναι ένα καλό νέο για την περιοχή και

το Κέντρο Υγείας Βάρης ειδικά.

Σημειώνουμε αυτά που μας είπε ένας αναγνώστης:

Σας παίρνω για ένα καλό νέο. Το Κέντρο Υγείας

Βάρης, δέχεται τους προσερχόμενους με ιδιαίτερη

ευγένεια και καλοσύνη.

Πήγα να κάνω το εμβόλιο για τον covid - 19. Μου

έκανε εντύπωση η οργάνωση. Μου έκλεισαν το ραν-

τεβού, με ενημέρωσαν ξανά για την ημερομηνία.

Δεν περίμενα καθόλου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία

μέσα σε 15 λεπτά.

Εκείνο όμως που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση

είναι η ευγένεια του προσωπικού. Τους ευχαρίστησα

κατ’ επανάληψη.

Σας ενημερώνω και παρακαλώ να το γράψετε γιατί

μόνο κακά ακούμε.

Θα ήθελα να μην κοινοποιήσετε το όνομά μου, γιατί

μπορεί κάποιοι να σκεφθούν πονηρά.

Kαι η “γκρίνια”. Με βρήκε στο δρόμο, γνωστός ανα-

γνώστης της εφημερίδας και μου έκανε παράπονο

ότι πήγε στο ΚΥΒ για το εμβόλιο με ραντεβού και

περίμενε 15 λεπτά.

Φίλοι μου, μην είμαστε κακομαθημένοι. Τί είναι 15

λεπτά αναμονή; Ένα ...φτέρνισμα του νοσηλευτή,

που θα χρειαστεί να απολυμανθεί.

Στα ιδιωτικά κέντρα υγείας που πάτε τι αναμονή

έχετε;;; 

“Ο Κωνσταντέλλος αμφισβητεί

την εκλογή του 

Μητροπολίτη μας” 

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ, 

άκουσα ότι ο δήμαρχος των 3Β  προσέφυγε στο ΣτΕ

για να ακυρώσει την εκλογή του Μητροπολίτη μας

κ. Αντωνίου. 

Ο Μητροπολίτης μας εξελέγη από τα όργανα της εκ-

κλησίaς, από το 2019. Τελεί τα καθήκοντά του δύο

χρόνια τώρα με πολύ αξιοπρέπεια και σεβασμό στο

ποίμνιό του. 

Ο δήμαρχος τι έχει με τον Μητροπολίτη και τον διώ-

κει; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και ντροπιά-

ζουν την κοινότητά μας.

Ε.Π.

Σημαντική νίκη του κινήματος

εναντίον της εγκατάστασης καζίνο

στο Μαρούσι και της υπεράσπισης

των ελεύθερων χώρων  η απόφαση

του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Απαιτείται ένταση του αγώνα για

την οριστική αποτροπή της εγκα-

τάστασης  

Ανακοίνωση της 

“Εναλλακτικής Δράσης” 
Σε ανακοίνωσή της η “Εναλλακτική

Δράση” σημειώνει για την νίκη των

συλλογικοτήτων γράφοντας μεταξύ

άλλων: 

«Μια πρώτη νίκη του κινήματος για

την υπεράσπιση των ελεύθερων

χώρων αποτελεί η απόφαση του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας  που δικαιώ-

νει τους κατοίκους στον αγώνα τους

εναντίον της μετεγκατάστασης του

Καζίνο της Πάρνηθας σε ελεύθερο

χώρο του Αμαρουσίου.  

Με την απόφαση του ΣτΕ γίνονται

δεκτές οι  προσφυγές των συλλογι-

κοτήτων  και ακυρώνεται η απόφαση

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας με την οποία είχε γίνει

δεκτή η κατ’ αρχήν χωροθέτηση Ει-

δικού Χωρικού Σχεδίου για την με-

τεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας

στον Δήμο Αμαρουσίου.  

Καζίνο στο Μαρούσι

Καζίνο στο Ελληνικό 

Λέμε όχι στον τζόγο και στην “καζινο-

ποίηση”

Η δημιουργία  καζίνο στο Μαρούσι,

στο Ελληνικό, και πιθανόν αργότερα

και αλλού αποτελεί, εκτός των άλλων,

μέρος του σχεδίου των μνημονιακών

κυβερνήσεων για το  νέο  αναπτυξιακό

μοντέλο της Αττικής. Αφού πλέον οι

βασικοί τομείς της παραγωγικής ανα-

συγκρότησης της χώρας (ενέργεια, λι-

μάνια, αεροδρόμια, τραίνα,

επικοινωνίες, κ.α) εντάσσονται στο

Υπερταμείο, για να εξυπηρετήσουν

ένα πλαστό χρέος και διαχειρίζονται

από τους κερδοσκόπους δανειστές, το

κράτος  και τα κόμματα που το υπηρε-

τούν έχουν εναποθέσει τις ελπίδες για

“ανάπτυξη” στον τουρισμό της αρπα-

χτής και στον τζόγο. 

Το βασικό σχέδιο αυτού του καταστρο-

φικού τουρισμού είναι η πολυδιαφημι-

σμένη “Ριβιέρα του Σαρωνικού”, που

προβλέπει  την κατασκευή φαραωνι-

κών τουριστικών εγκαταστάσεων στο

π. Αεροδρόμιο του Ελληνικού, στη

χερσόνησο της Βουλιαγμένης και σε

άλλα σημεία καταστρέφοντας δασικές

εκτάσεις και αρχαιολογικούς χώρους,

όπως και την τοπική οικονομία. Επίσης

οι παραλίες, εκτός του ότι θα παραδο-

θούν σε ιδιώτες και θα σταματήσει η

ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές, θα κιν-

δυνεύουν από τη μόλυνση αφού σε

όλο το παράκτιο μέτωπο θα κατα-

σκευασθούν τεράστιες μαρίνες. Το

μοντέλο αυτής της  ανάπτυξης θα συμ-

πληρώνεται με αντίστοιχα κτιριακά

συγκροτήματα, διάσπαρτα σε όλη την

Αττική, αποτελούμενα από mall, ξενο-

δοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδα-

σης κ.α,  

Και βέβαια απαραίτητο συμπλήρωμα

αυτού του τύπου ανάπτυξης είναι και ο

τζόγος. Πολύ περισσότερο που στην

περίοδο της κρίσης  οι εξαθλιωμένοι

πολίτες είναι πιο ευάλωτοι στα τυχερά

παιχνίδια. Για το λόγο αυτό από το

2012, έχουν ξεκινήσει τα σχέδια για

τη δημιουργία -προς το παρόν- δύο Κα-

ζίνο, ένα στο παραλιακό μέτωπο (στο

Ελληνικό) και ένα στον οικιστικό ιστό

της Αθήνας (στο Μαρούσι). 

Βέβαια τα σχέδια και για τα δύο Κα-

ζίνο, όπως προαναφέρθηκε,  προβλέ-

πουν και άλλες  εγκαταστάσεις, όπως

ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, εστια-

τόρια, χώρους διασκέδασης θα προκα-

λέσουν τεράστια περιβαλλοντικά και

κοινωνικά προβλήματα. 

Ιδιαίτερα για το Μαρούσι, όπου σχε-

διάζεται η μεταφορά του Καζίνο της

Πάρνηθας, η κατάσταση θα είναι απελ-

πιστική».

Οχι από το ΣτΕ για το Καζίνο στο Μαρούσι

Πολλές φορές έχουμε εκφράσει ενστάσεις για

τον τρόπο που απευθύνουν τις “εξειδικευμένες”

γνώσεις τους οι λοιμωξιολόγοι, με αποτέλεσμα

να μας λένε “ψεκασμένους”.

Παραθέτω παρακάτω τη γνώμη του Λεωνίδα

Κουρή, πρώην Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. 

Εκλεγμένος από την κεντροδεξιά πτέρυγα και

πολύ αγαπητός στην πλατειά κοινωνία της Ανα-

τολικής Αττικής

Mήπως το έχουν παρακάνει οι λοιμωξιολόγοι;
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Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας καταγράψαμε
τα ανοιχτά θέματα που αφορούν το εξωαστικό και το φυ
σικό περιβάλλον του δήμου μας. Σήμερα σας παρουσιά
ζουμε τα θέματα που αφορούν το αστικό περιβάλλον
και τις υποδομές στο δήμο μας.
Ζούμε, εργαζόμαστε και κυκλοφορούμε καθημερινά
μέσα στο δήμο μας. Οι περιορισμοί στην κινητικότητα
μας έδωσαν την ευκαιρία να κυκλοφορήσουμε περισσό
τερο και να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλή
ματα που αφορούν την προσβασιμότητα, την
κυκλοφορία των πεζών, τους κοινόχρηστους χώρους.
Βρεθήκαμε να συζητάμε και να αναρωτιόμαστε μαζί με
γείτονες και άλλους περιπατητές για θέματα όπως:
• Γιατί δεν μπορούμε να περπατήσουμε πάνω στα πεζο
δρόμια όπου υπάρχουν;
• Γιατί κάποιοι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες;
• Γιατί είναι τόσο δύσκολο να διασχίσουμε την παρα
λιακή λεωφόρο;
• Γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί ανοιχτοί χώροι άθλησης
και κολυμβητήριο;
• Γιατί  κωλυσιεργεί και δεν προχωράει η ανακύκλωση
με ορθολογικό τρόπο, ταυτόχρονα όμως ο δήμος ει
σπράττει συνεχώς επαίνους και θεωρείται από τους πρω
τοπόρους στο θέμα αυτό;
• Είναι αλήθεια ότι σύντομα οι δημότες θα κληθούν να
πληρώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα που θα προκύψουν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν τηρούμε την ιεράρ
χηση διαχείρισης αποβλήτων για την ορθή περιβαλλον
τικά διαχείριση των απορριμμάτων;
• Γιατί έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ο πληθυσμός των γα
τιών; Ποιος είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα των αδέ
σποτων ζώων;

Ας μιλήσουμε για τα θέματα αυτά, σε ποια φάση
βρίσκονται, τι πιστεύει, αλλά το πιο σημαντικό, τι
κάνει η ΡΙΚΙΠ γι’ αυτά.

➢ Χρήσεις γης:
Ο νόμος που μόλις ψηφίστηκε (4759/2020ΦΕΚ Α'

245/09.12.2020) με θέμα τον   πολεοδομικό – χωροτα
ξικό “εκσυγχρονισμό” παραγκωνίζει την τοπική αυτοδι
οίκηση από την λήψη αποφάσεων και θέτει
δεσμευτικούς όρους για την εκτός σχεδίου πολεοδό
μηση, εξυπηρετώντας μόνο τους μεγαλοϊδιοκτήτες και
απαξιώνοντας τους μικροϊδιοκτήτες. Με τροπολογία της
τελευταίας  στιγμής δίνει την δυνατότητα να γίνεται συ
νένωση οικοπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές από τον
ιδιοκτήτη για να καθίστανται οικοδομήσιμα. Αυξάνει την
έκδοση οικοδομικών αδειών κεντρικά, παρακάμπτοντας
τις τοπικές Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων (ΥΔΟΜ). Οι
Στρατηγικές επενδύσεις θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση
και όρους δόμησης  και θα εγκρίνονται από το υπουργείο
με συνοπτικές διαδικασίες (fast track). Επανέρχεται η με
ταφορά συντελεστή δόμησης με ασαφή και γενικόλογο
τρόπο που ενέχει άμεσο κίνδυνο επιβάρυνσης σε περιο
χές με υψηλές τιμές σε κτήρια όπως ο δήμος μας. 
Επιχειρείται η ενσωμάτωση δραστηριοτήτων στις υφι
σταμένες χρήσεις γης για την ενίσχυση της ανάπτυξης,
χωρίς «απαρχαιωμένους περιορισμούς» που αποτελούν
ελληνική ιδιαιτερότητα, όπως αναφέρουν. Αυτό θα επι
φέρει ριζικές αλλαγές σε περιοχές με ήπια δόμηση και
αποκλειστικής κατοικίας, προσθέτοντας δραστηριότητες
που θα αλλάξουν την φυσιογνωμία τους και τον τρόπο
ζωής των κατοίκων τους.
Στο μεσοδιάστημα θα εκπονηθεί από το Τ.Ε.Ε. ενιαίος ψη
φιακός χάρτης που θα καταγράφει δυναμικά  όλα τα γεω
χωρικά δεδομένα που θα είναι διαθέσιμα και δεσμευτικά
για τη διοίκηση. Σ’ αυτό τον χάρτη θα έχει πρόσβαση
οποιοσδήποτε πολίτης αλλά και  επενδυτής. Έτσι θα γνω
ρίζει ο επενδυτής πού επιτρέπεται να εγκαταστήσει την
επένδυσή του, ενώ θα έχει και την ασφάλεια και δέ
σμευση ότι και η διοίκηση θα κινείται με βάση τις ίδιες
ακριβώς πληροφορίες. Για την ακρίβεια, θα μπορεί να δει
δεσμευτικές πληροφορίες για  όρους και περιορισμούς
δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οι
κοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια κτηματολογίου, δάση και

δασικές εκτάσεις, μέχρι επίπεδο μεμονωμένου οικοπέδου. 
Το παραπάνω νομοθέτημα όταν ισχύσει θα αποτελέσει
δεσμευτικό πλαίσιο για κάθε νέα πολεοδομική  μελέτη.
Η εκκίνηση διαδικασιών ανατροπής των υφισταμένων Γε
νικών Πολεοδομικών Σχεδίων με το  νέο νομικό πλαίσιο
είναι απόλυτα επιζήμια για τον Δήμο μας. Μ’ αυτά τα δε
δομένα οι δυνατότητες για τη διατήρηση της ποιότητας
ζωής στις πόλεις μας επαφίεται στην κεντρική διοίκηση
και τις ορέξεις των επενδυτών. Συντασσόμαστε με  τους
δημότες για εκσυγχρονισμό των τριών πόλεων με σεβα
σμό στο φυσικό περιβάλλον και την αστική κινητικότητα,
διατηρώντας την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της κάθε πόλης. 
Αναζητείται δίκαιη και οριστική επίλυση της ομηρίας των

κατοίκων της Τάσιανης, έτσι ώστε να προστατευτούν από
τις έντονες πιέσεις που ασκούνται για την αστικοποίηση
της περιοχής και του δάσους. 
Στο  οικοδόμημα τέρας Green Hill, μια καραμπινάτη πο
λεοδομική αυθαιρεσία, φαίνεται ότι θα ξεκινήσουν ερ
γασίες αποπεράτωσης που θα επιβαρύνουν την περιοχή.
Υπάρχει ένα ακόμη γιγάντιο ημιτελές κτήριο, με πολεο
δομικές υπερβάσεις, στον Αγ. Νικόλαο Καβουρίου (Ηλίου
– Ιφιγένειας – Πολύμνιας) για το οποίο αιτήθηκε αναθε
ώρηση  αδείας για κατεδάφιση – νομιμοποίηση αυθαί
ρετων κατασκευών και έπεται  συνέχιση εργασιών
ανοικοδόμησης που θα επιβαρύνουν την περιοχή  με δό
μηση και αυξημένη κίνηση και  χρήση.
Εξελίξεις αναμένονται και στην υπόθεση των αδόμητων
οικοπέδων πρώην Κόνιαρη στη Βούλα, τα οποία πούλησε
το Μουσείο Μπενάκη το καλοκαίρι σε ξένη επενδυτική
εταιρεία. Όποιος γνωρίζει την υπόθεση από την αρχή του
2007 μέχρι και σήμερα, την υφιστάμενη νομοθεσία αλλά
και τις πολιτικές απόψεις κυβερνόντων και διοικούντων,
μπορεί να σχηματίσει σαφή άποψη για τις πολιτικές επι
λογές και το ρόλο που έπαιξε κάθε αρχή.  Το θέμα έχει
όμως συνέχεια και σύντομα θα δώσουμε και νέα στοι
χεία για την ενημέρωση των πολιτών.
Η ξεκάθαρη και ενιαία φωνή μπορεί να  αποτρέψει την
εφαρμογή δυσμενών εξελίξεων, 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΑΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΧΑ
ΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.

➢ Διαχείριση απορριμμάτων – τοπικό σχέδιο: 
Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. είναι η μόνη δημοτική παράταξη που εξ
αρχής, το 2014 αλλά και το 2019, περιελάμβανε  στο πρό
γραμμά της ολοκληρωμένη και επεξεργασμένη πρόταση
διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, με βασικούς άξονες
την απομείωσή τους και τη διαλογή στην πηγή οργανι
κών, κλαδεμάτων και ανακυκλώσιμων. Καταθέτουμε
διαρκώς εύλογους προβληματισμούς για τη συνεχή αρ
γοπορία, το υπέρογκο κόστος, αλλά και για την ελλιπή
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Οι παλινωδίες και η αδράνεια του πρώτου χρόνου της
δημαρχίας Κωνσταντέλλου  ήταν ανασταλτικός παράγον
τας για την έγκαιρη εκπόνηση ενός ορθολογικού και πε

ριβαλλοντικά ορθού τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορ
ριμμάτων που θα επιλύει το πρόβλημα σε συνεργασία
με τους πολίτες. Τελικά φέρνει τον Ιανουάριο του 2021
επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου με την οποία προ
σπαθεί να σκεπάσει τις πραγματικές προθέσεις με περι
βαλλοντικό περιτύλιγμα. Ο απώτερος σκοπός τους είναι
η καύση απορριμμάτων. Η ανατροπή της ιεράρχησης
διαχείρισης αποβλήτων αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νο
μοθεσία και οι πολίτες σταδιακά θα κληθούν να καταβά
λουν συνεχώς μεγαλύτερα ποσά σε πρόστιμα, δημοτικά
τέλη και τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των
λογαριασμών ρεύματος.    
Εξάλλου το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για
την ανακύκλωση, στην ουσία αποτελεί το πρόσχημα και
αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων δεδομένων στην διαχεί
ριση αποβλήτων, με στόχο την καύση τους.
Εκτιμούμε  πως η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβου
λία αποτελεί συνέχεια της έγκρισης του νέου εθνικού

σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), με το οποίο
η κυβέρνηση της ΝΔ έσπευσε να καταργήσει αμέσως το
Ε.Σ.Δ.Α. του 2015, αλλάζοντας πλήρως τη φιλοσοφία του,
ξαναγυρνώντας στο συγκεντρωτισμό, στις ιδιωτικοποι
ήσεις (Σ.Δ.Ι.Τ.), στην απενοχοποίηση για τα σύμμεικτα,
στη διφορούμενη στάση απέναντι στην ανακύκλωση και
κυρίως  στην επαναφορά του μοντέλου της καύσης ως
σωτήρια λύση. Αυτό αφού πρώτα είχε φροντίσει να εν
τάξει ως πρωτοπορία την καύση απορριμματογενών υλι
κών στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
(Ε.Σ.Ε.Κ.), που ψηφίστηκε στο τέλος του 2019.
Επίσης η νέα Περιφερειακή αρχή, αλλά και η κυβέρνηση
της Ν.Δ. έχουν θέσει τον τομέα της διαχείρισης απορριμ
μάτων ως τον πρώτο τομέα για εισβολή των ιδιωτών, αρ
χικά με ΣΔΙΤ. Οι ιδιωτικές εταιρείες στις μέχρι τώρα
συμβάσεις για την διαχείριση των αστικών απορριμμά
των θέτουν ως βασικούς  όρους  τις εγγυημένες τακτικές
ποσότητες αποβλήτων και την σταθερή τιμή ανά τόνο
αποβλήτων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την
προσπάθεια απομείωσης και ανακύκλωσης των απορ
ριμμάτων. 
Ειδικά ο νέος Περιφερειάρχης έχει θέσει ως στόχο τον
πλήρη έλεγχο της διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο
περιφέρειας, αγνοώντας τους Δήμαρχους και τα Δημο
τικά Συμβούλια που έχουν την πλειοψηφία στον φορέα
διαχείρισης ΕΣΔΝΑ. Βλέπει τα εκατομμύρια και θέλει να
τα διαχειριστεί χωρίς συνεταίρους. 
Τελικά και ο δήμαρχος μάλλον προσδέθηκε στο άρμα της
φιλοσοφίας ότι τα σκουπίδια είναι χρυσός και μάλιστα
για ωφέλεια όσων μετέχουν στη διαδικασία, γεγονός
που μυρίζει έντονα ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης
απορριμμάτων, σε αντίθεση με  όσα προεκλογικά έλεγε.

➢ Κοινόχρηστοι χώροι  πλατείες  προσβασιμότητα:  
Η ποιότητα ζωής όσων ζουν, εργάζονται  αλλά και επι
σκέπτονται το δήμο μας εξαρτάται και από την κατά
σταση και την προσβασιμότητα των δημόσιων
κοινόχρηστων χώρων, δρόμων,  πεζοδρομίων και πεζο
δρόμων,  πλατειών, πάρκων και αλσών. 
Η υφιστάμενη κατάσταση είναι απελπιστική. Οι δρόμοι
μετά και την νέα κυκλοφοριακή μελέτη χρειάζονται

άμεσα παρεμβάσεις για την ασφαλή και άνετη κυκλοφο
ρία οδηγών και πεζών. Πεζοδρόμια δεν υφίστανται σε
πάρα πολλά σημεία του Δήμου που αστικοποιήθηκε
βίαια και άναρχα με επεκτάσεις σχεδιασμένες στο πόδι!
Τα πεζοδρόμια έχουν καταληφθεί από φυτεύσεις και
ποικίλα εμπόδια και η μετακίνηση θεωρείται άθλος για
όλους τους χρήστες. Οι πλατείες έχουν κυριευτεί από
εμπορικές χρήσεις, κυρίως τραπεζοκαθίσματα και έχουν
χάσει τον πρωταρχικό ρόλο τους ως ελεύθεροι κοινόχρη
στοι χώροι για όλους τους πολίτες.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. ζητά να απελευθερωθούν οι κοινόχρη
στοι χώροι με πλήρη αποκατάσταση της προσβασιμότη
τάς τους και θα επιδιώξει την σύνταξη νέου κανονισμού
για τους κοινόχρηστους χώρους, τις πλατείες, τα πάρκα
αλλά και τα πεζοδρόμια και τους πεζόδρομους, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η κοινοχρηστία και η αποδέσμευσή
τους από τις εκτεταμένες χρήσεις. 

➢ Ασκληπιείο – Κ.Α.Α.Π. Βούλας (ΠΙΚΠΑ)
Με δεδομένο το ρυμοτομικό σχέδιο του 1961 που προ
βλέπει την απόδοση χώρου περίπου πέντε στρεμμάτων
από το Ασκληπιείο νοσοκομείο στο δήμο, ο δήμαρχος
προτείνει και εισηγείται την καρατόμηση του χώρου
στάθμευσης ασθενών, επισκεπτών και εργαζομένων.
Χώρου απόλυτα αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία
του γενικού νοσοκομείου που εξυπηρετεί 1.500.000 κα
τοίκους της νοτιοανατολικής  Αττικής. Προτείνει να με
τατραπεί σε εξωτερικό δημοτικό πάρκινγκ που θα
καταλήξει όπως όλα σε διαχείριση και πλουτισμό ιδιώτη.
Η μεθόδευση για τη ‘’ρυμοτόμηση’’ της δημόσιας υγείας
δεν πρέπει να περάσει.  
Το Κ.Α.Α.Π. Βούλας (ΠΙΚΠΑ) επί δεκαετίες προσφέρει σε
ανάπηρα παιδιά  περίθαλψη και φροντίδα με ευεργετικά
αποτελέσματα. Η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου
του είναι καθολική και η συνεισφορά των εργαζομένων
και των εθελοντών που συνδράμουν το έργο του αξιέ
παινη. Επίσης αποτελεί την μοναδική παραλία στην Ατ
τική για άτομα με κινητικά προβλήματα.
Το ΠΙΚΠΑ έχει την τύχη να βρίσκεται σε μία πανέμορφη
χερσόνησο στα σύνορα Βούλας – Γλυφάδας. Αυτό το έχει
καταστήσει στόχο για την εισβολή επενδυτών που επι
θυμούν να επενδύσουν στον ιατρικό τουρισμό.  Σήμερα
το ΠΙΚΠΑ βρίσκεται ανάμεσα σε δύο υπό διαμόρφωση
τουριστικά επενδυτικά πλάνα  και μάλιστα της ίδιας εται
ρείας. Τα τουριστικά εγχειρήματα είναι τα ΑΣΤΕΡΙΑ  ΓΛΥ
ΦΑΔΑΣ και το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ. Το πρώτο που
σκέπτεται ο καθένας μας  είναι ότι η στόχευση της εται
ρείας αυτής είναι η ενσωμάτωση του χώρου του ΠΙΚΠΑ
και η συνένωση των δύο τουριστικών εγκαταστάσεων. Η
νέα κυβέρνηση της Ν.Δ. και τα στελέχη της έχουν εκφρα
στεί υπέρ των επενδύσεων  και είχαν συντάξει συμφω
νητικό για  ΣΔΙΤ στο  ΠΙΚΠΑ.  Άλλωστε η είδηση ότι από
τις πρώτες  ενέργειες της κυβέρνησης της ΝΔ ήταν η επί
σκεψη και οι επαφές στο ΠΙΚΠΑ, στις αρχές Αυγούστου
2019, και μάλιστα σε υψηλό  επίπεδο  δύο υπουργών,
κοινωνικών και τουρισμού, από μόνη της μας αφήνει ξε
κάθαρα να κατανοήσουμε που το πάει η κυβέρνηση.

➢ Δήμος και Δημόσιες δομές  υποδομές: 
Μεγάλο θέμα διαφαίνεται και με την πρόθεση της κυ
βέρνησης να εκχωρήσει σημαντικούς τομείς των δημό
σιων υπηρεσιών και υποδομών σε ιδιώτες, εξ ολοκλήρου
ή μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. ( Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα).
Ειδικά για τους Δήμους έχει εκφράσει τη βούληση και
έχει σχετικά νομοθετήσει, για την καθολική εμπλοκή των
ιδιωτών με ΣΔΙΤ στον τομέα της διαχείρισης απορριμμά
των αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα. Η πρόβλεψη
είναι ότι οι Δήμοι θα γίνουν ο φορέας του Δημοσίου από
όπου σταδιακά θα μεταφερθεί η πλειοψηφία των λει
τουργιών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα και οι
Δήμοι θα έχουν  μόνο επιτελικό και  εποπτικό ρόλο.   
Στα πλαίσια αυτά ο Δήμαρχος πρωτοστατεί και στη σύ
σταση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο.Τ.Α.  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε. , σε συνεργασία με του Δήμους
Αλίμου,  Αγίου Δημητρίου,  Δάφνης Υμηττού, Ηλιούπο
λης, Μοσχάτου – Ταύρου, Νέας Σμύρνης. Ο οργανισμός
θα αποκτήσει σταδιακά τον πλήρη σχεδιασμό – χρημα
τοδότηση και υλοποίηση μελετών, έργων, κοινωνικών
δράσεων των Δήμων και ο κατάλογος εκχώρησης των αρ
μοδιοτήτων δεν θα έχει τέλος.      Συνέχεια στη σελ. 16

2021: ανοιχτά μέτωπα & προκλήσεις στο 
Δήμο Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Καταγραφή των ανοικτών θεμάτων που 
αφορούν το ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & YΠΟΔΟΜΕΣ
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Πρόεδρος της  ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» είναι

ο Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρε-

ωτικής κ. Νικόλαος, ο οποίος κάνει ότι

μπορεί να για λειτουργεί απρόσκοπτα η

μονάδα. Έτσι και στην παρούσα φάση

της ζωής, εν μέσω κορονοϊού, στέλνει

το δικό του μήνυμα:

«Η “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” συνεχίζει το έργο της με
αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσή-
λωση στις Αρχές της, με διάθεση Αλλη-
λεγγύης, με ανυποχώρητο το φρόνημα
της Προσφοράς, της Αγάπης, της Ανι-
διοτέλειας και της δωρεάν παροχής
των υπηρεσιών της και τούτο διότι οι
αποδέκτες των υπηρεσιών και της Αγά-
πης της δεν έχουν μειωθεί. Τα προβλή-
ματα έχουν αυξηθεί, οι ανάγκες έχουν
πολλαπλασιαστεί. Στη “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” βιώ-
νουμε καθημερινά τη σπουδαιότητα της
αδιάλειπτης προσφοράς και η ευλογία

αυτής της προσφοράς δεν είναι μόνο γι’
αυτόν που δίνει, ούτε μόνο γι’ αυτόν
που λαμβάνει, αλλά είναι για όλους
εμάς, που τη μοιραζόμαστε. Ο δρόμος
προς την Ανακούφιση των πασχόντων
αδελφών μας  περνάει από το δρόμο
της Αγάπης και την πλατεία της Προ-
σφοράς».

10 χρόνια λειτουργίας

Η Δρ. Αλίκη Τσερκέζογλου, Διευθύν-

τρια της Μονάδας σημειώνει:

«Το 2020 η “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” έκλεισε 10 χρό-
νια λειτουργίας. Ήταν μια χρονιά γιορ-
τής που την περιμέναμε και είχαμε
προγραμματίσει πολλές δραστηριότη-
τες εξωστρέφειας, τόσο για να εκφρά-
σουμε την ευγνωμοσύνη μας στους

χορηγούς που μας στηρίζουν, όσο και
για να κάνουμε γνωστό το έργο στον
κόσμο και να επωφεληθούν περισσότε-
ροι ασθενείς.
Η πανδημία ανέτρεψε τα σχέδια μας
αλλά δεν κατέβαλε το ηθικό μας, αντί-
θετα μας προέτρεψε να βρούμε τρό-
πους να ανταποκριθούμε με ασφάλεια
στις ανάγκες των ασθενών. Η αβεβαι-
ότητα και οι ανατροπές αποτελούν
εξάλλου, λόγω της ασθένειας,  την κα-
θημερινότητα για εκείνους και τις οικο-
γένειες τους και άρα και για εμάς που
συμπορευόμαστε μαζί τους.

Ταχύτατα προσαρμοστήκαμε στη νέα
πραγματικότητα με καθιέρωση τηλεδια-
σκέψεων μεταξύ των μελών της διεπι-
στημονικής ομάδας φροντίδας,
τηλεπαρακολούθησης μικρού αριθμού
ασθενών που δίσταζαν να δεχθούν επι-
σκέψεις Κατ’ Οίκον στην α’ φάση της
πανδημίας, διαμόρφωσης νέων οδη-
γιών λειτουργίας και εντατικοποίηση
των μέτρων ασφαλείας του προσωπι-
κού, για να γίνει εφικτή η συνεχιζόμενη
παρακολούθηση των ασθενών στο σπίτι
και η αποφυγή εισαγωγών στο νοσοκο-
μείο.

Με τις διαδικασίες αυτές και την εμπι-
στοσύνη που έχει κτίσει η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
στην κοινότητα τη 10ετία, πετύχαμε, τη
δύσκολη αυτή χρονιά, να μην ελαττω-
θούν πρακτικά οι νέες εισαγωγές στη
φροντίδα (5% μείωση σχέση με το
2019».

Η Δωροαγορά της

«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» παρά τις δύσκολες συν-

θήκες, έδωσε στο τέλος του 2020 το

παρόν πραγματοποιώντας με ασφάλεια

την καθιερωμένη Δωροαγορά της, αλλά

και τη Λαχειοφόρο της, αξιοποιώντας

τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Έτσι,

μαζί με όλους όσους μας στήριξαν, κα-

τάφεραν να κρατήσουν ζωντανό το

όραμά τους και να ανταποκριθούν στις

καινούργιες συνθήκες που έκαναν την

ανάγκη των ασθενών για Ανακουφι-

στική Φροντίδα ακόμα πιο έντονη και

επιτακτική. 

Ευχαριστίες

Οι συντελεστές της “Γαλιλαίας” ευχαρι-

στούν: «Η ευγνωμοσύνη μας είναι
όμως μεγάλη και προς όλους όσους
ενίσχυσαν και αγκάλιασαν με τις αγο-
ρές τους απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας
και το εξωτερικό το έργο της Μονάδας
μας. Με τα χρήματα, που συγκεντρώθη-
καν εξασφαλίσαμε τα λειτουργικά
έξοδα του Ξενώνα για περίπου ένα
μήνα. Σας ευχαριστούμε και σας ευχό-
μαστε από καρδιάς να έχετε υγεία,
χαρά και μια ευλογημένη και δημιουρ-
γική νέα χρονιά!»

Για προσφορές απευθυνθείτε

Αγίου Δημητρίου 23, Σπάτα 

Τηλέφωνο: 21 0663 5955

https://galilee.gr/dorea-sti-galilaia

Moνάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία”
Ενα ίδρυμα με σπουδαία αποστολή

Για τη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία” (ΜΑΦ) έχουμε γράψει κατά

καιρούς και πάντα με χαρούμενες ειδήσεις. Γιατί η “Γαλιαία” δεν είναι απλά μία

μονάδα, είναι η ελπίδα των απελπισμένων ανθρώπων, που τους έχει χτυπήσει η

κακοτυχία και τους λείπει η υγεία και η αξιοπρεπής διαβίωση.

Οποιος μπορεί να προσφέρει στην “Γαλιαία” είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει

στον συνάνθρωπό του.

Ο Ξενώνας είναι ένας άρτια και υπερσύγχρονα εξοπλισμένος χώρος φροντίδας,

όπου εξειδικευμένο και γεμάτο αγάπη προσωπικό προσφέρει δωρεάν Ανακουφι-

στική Φροντίδα σε ασθενείς που θέλουν να ενταχθούν σε αυτόν για διάφορους

λόγους:

– Έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, κυρίως σχετικά με τον έλεγχο δύσκολων συμπτωμά-

των που δε μπορούν να ελεγχθούν σωστά στο σπίτι, όπως ο πόνος, η ναυτία, η

δύσπνοια, η έντονη αδιαθεσία κ.ά..

– Χρειάζονται βοήθεια και στήριξη στις οικογένειές τους σχετικά με την ασθένεια

και το τι καλούνται να αντιμετωπίσουν εκείνη τη στιγμή, καθώς και μια σύντομη

ανάπαυλα από την απαιτητική φροντίδα του ασθενούς.

Ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο και επιθυμούν η εξειδικευμένη φρον-

τίδα που χρειάζονται να τους δοθεί στον Ξενώνα.
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Με ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο συμπίπτει
με την εφαρμογή των «τεχνοκρατικών μνημονίων»
(20102018) η οικοδομική δραστηριότητα ως ένας από
τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της ελλη
νικής οικονομίας δεν σταμάτησε ποτέ. Αντιθέτως 70
χρόνια τώρα (19502020) μεγεθύνεται και η ζήτηση
για κατοικία ακολουθεί ανοδικές τάσεις. 
Γράφω αυτόν το σύντομο πρόλογο, για να τονίσω, ότι
η ελληνική οικονομία από τα πρώτα μεταπολεμικά
χρόνια μέχρι σήμερα στηρίχθηκε σε δύο μείζονες οι
κονομικές δραστηριότητες: τον τομέα των υπηρεσιών
και την οικοδομή. Δεν αγνοώ, φυσικά, τον πρωτογενή
τομέα, την αγροτική παραγωγή. Το ερώτημά μας όμως
είναι το εξής: πόσο καιρό ακόμη θα αντέξει να λει
τουργεί αυτό το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης; Η
χώρα, η κοινωνία μας, η οικονομία μας θα εξακολου
θήσει να εμπορεύεται τη γη, το έδαφος, με τον ίδιο
καπιταλιστικό τρόπο και την ίδια τη μέθοδο του κέρ
δους που έχει επικρατήσει εδώ και δεκαετίες; 
Δεν σκοπεύω να κάνω οικονομική ανάλυση του ελλη
νικού αναπτυξιακού μοντέλου. Θέτω μόνον δύοτρία
ερωτήματα και αυτά προκλήθηκαν με αφορμή όσα
πράγματα βιώνω κατά τον τελευταίο χρόνο, στην ευ
ρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Η αφετηρία
των σκέψεών μου είναι η εμπειρία. Και στη συνέχεια
με την επαγωγική λογική μέθοδο διατυπώνω ορισμέ
νες θεωρητικοπολιτικές σκέψεις. 
Στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, ειδι
κότερα στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου 3Β και πιο
συγκεκριμένα στην περιοχή της Βούλας, η οικοδομική
δραστηριότητα γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση. Δεν θα
περίμενε κανένας να προωθήσει η κεντρική ή η περι
φερειακή διοίκηση νέες σύγχρονες ρυθμίσεις (του ει
κοστού πρώτου αιώνα εννοώ), αλλά τουλάχιστον οι

δημότες και οι κάτοικοι προσδοκούν και ελπίζουν ότι
το οικιστικό μοντέλο που εφαρμόζεται δεν θα ακυρώ
σει τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της πόλης. 
Δεν διαθέτω την πλήρη εμπειρική εικόνα, ούτε εξάλ
λου έχω στη διάθεσή μου στατιστικές έρευνες για την
αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή
μας. Κάνω τις αναλύσεις μου με βάση αποσπασματι
κές εμπειρίες, τις οποίες επεξεργάζομαι και διαπι
στώνω, ότι η κατασκευή νέων κτιρίων στην περιοχή
μας, δημιουργεί προβλήματα σε όλους μας. Αυτά τα
προβλήματα, στη δημοσιογραφική γλώσσα, ονομά
ζονται με τον όρο: υποβάθμιση της ποιότητας ζωής
μας. Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Αλλά έναν
άλλον όρο κριτικής εμπνεύσεως: αυτό που διακυβεύε
ται είναι ο «τρόπος ζωής» της κατοικημένης περιοχής. 

Oι κάτοικοι προσδοκούν ότι το οικι
στικό μοντέλο που εφαρμόζεται δεν
θα ακυρώσει τον χαρακτήρα και την
ταυτότητα της πόλης. 

Τα μελετητικά γραφεία, οι εργολάβοι και οι υπάλληλοί
τους, δεν έχουν κατανοήσει, δεν έχουν αντιληφθεί ότι
η δική τους οικονομική δραστηριότητα δημιουργεί
προβλήματα στον «τρόπο ζωής» των κατοίκων της πε
ριοχής, στην οποία αυτοί οι ίδιοι κάνουν την επένδυσή
τους. Όπως εργάζονται αυτοί και για το εγωιστικό κέρ
δος τους και για το «κοινό καλό» της οικονομίας, κατά
τον ίδιο τρόπο εργαζόμαστε και όλοι εμείς στα επαγ
γέλματά μας, στον ελεύθερο χρόνο μας, στην καθημε
ρινή ζωή μας. Γιατί λοιπόν να υφιστάμεθα εμείς τις
συνέπειες και τις επιπτώσεις των δικών τους δραστη

ριοτήτων; Δεν ισχύει γι’ αυτούς η «κατηγορική προ
σταγή» (Kant), η οποία πολύ απλά λέει: να μην κάνεις
στον άλλο αυτό που εσύ δεν θέλεις να σου κάνει;
Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το εξής: ένα πρωινό
του Ιανουαρίου 2021, έξω από το σπίτι μου άκουσα
να κινείται ένα ερπυστριοφόρο όχημα. Όχι δεν ήταν
πολεμικό τανκ. Ήταν όχημα με ερπύστριες που μετέ
φερε μία «μπουλντόζα» για να κατεδαφίσει ένα ακόμη
κτίριο στην περιοχή μας. Τις επόμενες ημέρες ακολού
θησαν φορτηγά (το ένα πάνω στο άλλο) για τις χωμα
τουργικές εργασίες του υπό οικονομική εκμετάλλευση
κτιρίου. Και μπροστά σ’ αυτή  την οικονομική(;) δρα
στηριότητα του εργολάβου θα πρέπει όλοι να σιω
πάμε;
Ως κατακλείδα σ’ αυτές τις σκέψεις μου λέω μόνον το
εξής: η Frankfurt (πόλη της Γερμανίας) στην οποία
έζησα επί δύο δεκαετίες «μεταμορφώθηκε» από μία
επαρχιακή γερμανική πόλη σε τραπεζική μεγαλού
πολη, αλλά ποτέ μα ποτέ οι οικιστικές εργασίες για
τον μετασχηματισμό της δεν δημιούργησαν προβλή
ματα στην ίδια τη δομή της πόλης. Ως φοιτητής στο
studio μου δεν έζησα ποτέ – μα ποτέ καμία ενόχληση
από την κατασκευή του ουρανοξύστη στην παρακεί
μενη έκταση.  

――――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

H οικοδομική δραστηριότητα στις 

οικονομικές και ηθικές διαστάσεις της

Το άνοιγμα στο βράχο

ταξείδι αναψυχής

Με εντυπωσίασε, η μικρή σπηλιά, που ανοίχτηκε μπρο-

στά στα μάτια μου, πάνω στον ασμίλευτο βράχο, καθώς

οι επιθετικοί εκσκαφείς κατέβαιναν όλο και πιο κάτω, σ’

ένα οικόπεδο, στις υπώρειες του Υμηττού, σύμφωνα με

τα σχέδια του μηχανικού. Από ημέρες, αναρωτιόμουν,

πού θέλουν να φθάσουν, και, έξαφνα, χαμογέλασα, με

την έκπληξη που η φύση επιφύλασσε.

Με εντυπωσίαζε, η ορμή των χτυπημάτων, πάνω στον

βράχο του Υμηττού, που φαινόταν να υποκύπτει στη δύ-

ναμη της μηχανής. Ανήμπορος, να αντιδράσει, γινόταν

κομμάτια, τα οποία, στη συνέχεια, μεταφέρονταν με τα

φορτηγά, σε τόπο ξένο, και, μάλλον, αφιλόξενο. Ανα-

ρωτιόμουν, γιατί τόσο βαθύς ο πόνος, και ποιόν σκοπό,

εν τέλει, ο κενός όγκος θα εξυπηρετεί. Και πάνω στον

μονόλογο, τον εσωτερικό, ο βράχος, ο αμίλητος, άνοιξε

το διάλογο, με τρόπο μυστικό.

Ήταν, μεγάλη η χαρά, στο κοίταγμα αυτού, του μή ανα-

μενόμενου, στον βορεινό τον τοίχο, τον βραχώδη.

Άνοιγμα, ανεξερεύνητο, που, σαν από αντίδραση στο

συμπαγές του περιβάλλον, ερχόταν να θέσει νέους

όρους στο ταξείδι εκείνων, που θα πρόσεχαν την παρου-

σία του. Και, παραδίπλα, σε χρόνο σύντομο, ξεφύτρωσε

κι ένας ομόλογός του συνομιλητής: μια, ακόμη, μικρό-

τερη σπηλιά. 

Συνέχιζαν, τα μηχανήματα, με τους εργοδηγούς, το

βράχο να χτυπούν· συνέχιζε, η σκέψη μου, μ’ εκείνες

τις σπηλιές, διάλογο ν’ ανοίγει. Γιατί, εκεί να βρίσκονται,

πού, άραγε, να οδηγούν, έχει νερό, έχει αέρα, χαλά η

γήινη ισορροπία, πώς, τα κενά, τον κίνδυνο ορίζουν, και

άλλα, πολλά, κάθε φορά που επέλεγα να τις κοιτάζω.

Πάντα, με απορία: πώς βρέθηκαν στον διάβα της οικο-

δομής. Και με την αγωνία, τί θα τους συμβεί. 

Η καθημερινή απόκριση, από απόσταση ασφαλείας, πα-

ρέμεινε ανεξερεύνητη πηγή: μιλούσαν, οι σπηλιές, για

το απρόσμενο κι απρόβλεπτο της παρουσίας, χωρίς να

φανερώνουν τί υπάρχει μέσα τους, και, από την άλλη, η

στατικότητά τους δήλωνε το αμέτοχο στα γεγονότα: η

θέση τους, δεν άλλαζε, κι ο ρόλος τους, καθοριζόταν

από την πορεία της επέμβασης. Όσο μεγάλη και αν ήταν

η δική μου αγωνία για το μέλλον, και το δικό τους, εκεί-

νες, με την ίδια σταθερότητα, με διαβεβαίωναν ότι αυτό

που συναντούσα ήταν κάτι φυσικό. 

Με τράβηξε, για μέρες, αυτός ο σιωπηλός διάλογος με

τις σπηλιές· από τη μια, με προκαλούσαν να τις επισκέ-

πτομαι, από την άλλη, έκρυβαν τη δύναμή τους στα έγ-

κατα της γης. Φανέρωναν, οι πύλες τους, εκείνο που η

άσκαφτη πέτρα και το χώμα είχαν κρύψει, δηλώνοντας,

ότι υπάρχει πάρα πέρα για τον συζητητή: απάτητο ή δια-

βατό. 

Μ’ άφησαν με πολλά ερωτηματικά, εκείνα, πλέον, τα

ανοίγματα στο βράχο, που τά ’κλεισαν οι μηχανές, χωρίς

διάλογο ν’ ανοίξουν. 
02.02.2021

Β.Στ.Κατσάνη
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας

Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι

αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,

όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει

δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.

Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει

μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας. 

Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655

press@ebdomi.com
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Οι σοβαρότερες αιτίες για να γράψω αυτό το άρθρο

ήταν δύο. Μία, η υπογραφή από τον Τζον Μπάιντεν,

η απόφαση για να ενσωματωθεί και η Αμερική στη

Συμφωνία των Παρισίων και η άλλη μια φάλαινα 70

τόνων που ανασύρθηκε στο Σορέντο της Ιταλίας και

κατά τη νεκροψία της βρέθηκαν 80 κιλά πλαστικού

(σακκούλες, πλαστισκές σωλήνες, πλαστικά πιάτα,

καλάμια ψαρέματος, συσκευασίες απορρυπαντικών

με ορατό το bar code).

Η αλλαγή του κλίματος και η καταστροφή του περι-

βάλλοντος θεωρούνται τα πιο σημαντικά και σύγ-

χρονα προβλήματα του πολιτισμού σε παγκόσμιο

επίπεδο. Και αυτό συμβαίνει, διότι ο άνθρωπος επι-

ζητά έναν αλόγιστο τρόπο για ανάπτυξη και ευημερία

με αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα. Δυστυ-

χώς οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουμε αντιληφθεί

ότι η προστασία του περιβάλλοντος, δεν αποτελεί

μόνον υποχρέωση αλλά και καθήκον για τις επόμενες

γενιές. 

Ετσι η κλιματική αλλαγή, άμεσα ή έμμεσα οφείλεται

κατά το μέγιστον στις ανθρώπινες δραστηριότητες

και οφείλεται:

• Στο φαινόμενο του θερμοκηπίου • Μόλυνση νερού

• Ρύπανση περιβάλλοντος • Ρύπανση ραδιοενεργή

• Ανοδος θερμοκρασίας • Απώλεια βιοποικιλότητας

Το 2020 ήταν μία από τις θερμότερες χρονιές που

έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Η απότομη μείωση

των παγκόσμιων εκπομπών, λόγω των μέτρων κατά

της πανδημίας, δεν ήταν παρά ένα βραχυπρόθεσμο

διάλειμμα που είχε «μηδαμινή επίδραση» στην αδυ-

σώπητη πορεία της κλιματικής αλλαγής. Βρισκόμα-

στε μακρυά από το στόχο της Συμφωνίας των

Παρισίων, που είναι να συγκρατηθεί η μέση θερμο-

κρασία της γης τουλάχιστον κατά δύο βαθμούς (σή-

μερα είναι 4 βαθμοί).

Το 2021 θα είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά για την κλι-

ματική δράση. Τα σχέδια ανάκαμψης των εθνικών οι-

κονομιών από την πανδημία προσφέρουν μία

μοναδική ευκαιρία για «πράσινες επενδύσεις» σε

μέτρα και τεχνολογίες για να αποκτηθεί «κλιματική

ουδερεότητα» έως το θείο δώρο, το γεγονός ότι το

ουδέτερο ισοζύγιο του άνθρακα παίρνει σάρκα και

οστά, μετά τις ανακοινώσεις ΗΠΑ και ΚΙΝΑΣ.

Οι τρεις μεγαλύτερες βιομηχανικές δυνάμεις του

πλανήτη ΗΠΑ, ΕΕ, ΚΙΝΑ έχουν μια ιστορική ευκαιρία

να συνεργαστούν με τρόπους αποτελεσματικούς και

αμοιβαία επωφελείς. Τα ψέματα τελείωσαν.

Η απόφαση της μικρής Ελλάδας να σταματήσει τη

λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028, έχει

τεράστια σημασία για τη βελτίωση των κλιματικών

επιδόσεων της χώρας. Ταυτόχρονα οι μεγάλες προ-

κλήσεις για το μέλλον των εργαζομένων στις τοπικές

«λιγνιτικές» περιοχές έχουν ανακοινωθεί με σχέδια

ανάκαμψης που βασίζεται σε μια σειρά από εμβλημα-

τικές «πράσινες επενδύσεις» για την μεταλιγνιτική

περίοδο.

Η παγκόσμια έλλειψη νερού, θα επηρεάσει δισεκα-

τομμύρια ανθρώπους έως το 2050. Η ξηρασία, η αύ-

ξηση του πληθυσμού και η ρύπανση είναι πιθανόν να

καταστήσουν τα ζητήματα της λειψυδρίας σε ένα

πολύ «καυτό» θέμα για τα επόμενα χρόνια. Ήδη το

φαινόμενο είναι «εντονότατο» στην Κωνσταντινού-

πολη. Η λειψυδρία, αποτελεί κίνδυνο για επιχειρή-

σεις και κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Η ιδέα

εξαγοράς του νερού μέσω του χρηματιστηρίου της

Γουόλ Στριτ πρέπει να εξαφανιστεί. Το νερό ανήκει

στους πάντες και είναι δημόσιο αγαθό. Παρ’ όλα αυτά

ο κίνδυνος, οι μεγάλοι παίκτες να το χρησιμοποι-

ήσουν στη γεωργία και τη βιομηχανία, θα επιφέρει

πολύ σοβαρές συνέπειες στους ευάλωτους τομείς

της παγκόσμιας οικονομίας. 

Από την άλλη, η άγρια ζωή συρρικνωνεται και απειλεί

τον πλανήτη. Η μείωση αφορά πληθυσμούς θηλαστι-

κών και πτηνών, αμφιβίων, ερπετών και ψαριών διε-

θνώς, που προστίθενται στην εξίσωση της κλιματικής

αλλαγής. Μην ξεχνάμε ότι η καταστροφή του πρασί-

νου και των δασών, συμβάλλουν κατά 72% στην απώ-

λεια βιοποικιλότητας και το ποσοστό διοξειδίου του

άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Άραγε αναρωτιέμαι, οφε-

λεί ένας κλιματικός νόμος και για την Ελλάδα; Πι-

στεύω «ναι», διότι βοηθά στην οργάνωση δράσης

οποιασδήποτε κυβέρνησης, αναθέτοντας αρμοδιότη-

τες ξεκάθαρα για το ποιος κάνει τι και πότε.

Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω για τα αίτια

της κλιματικής αλλαγή, μια που είναι γνωστά σε

όλους μας.

Η 26η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματο-

ποιηθεί για την κλιματική αλλαγή φέτος στη Γλα-

σκώβη. Αυτός ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με

ρόδα. Παρ’ ότι ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε ότι θα επανα-

φέρει τις ΗΠΑ στη Συμφωνία των Παρισίων, η  κλιμα-

τική αλλαγή είναι ένα ζήτημα που διχάζει το

Κογκρέσο και αυτό περιορίζει τις επιλογές, όλοι τους

μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα, χρησιμο-

ποιώντας σωστά επιτέλους τη διπλωματική τους δε-

ξιοτεχνία.

όπλοις

“Tα ψέματα για την

κλιματική Αλλαγή... 

τέλειωσαν;»

Eν

Συνέχεια από τη σελ. 12

Δηλαδή θα εφαρμοστεί η σταδιακή μετάβαση
από τον Δημόσιο χαρακτήρα των δομών και
υπηρεσιών σε φορέα που θα λειτουργεί με συμ
βάσεις έργου, αναθέσεις σε εργολάβους (π.χ.
πράσινο) και θα έχει ως πρώτα θύματα  τους  ερ
γαζομένους στους ΟΤΑ και ακολούθως όλους
τους πολίτες που θα κληθούν να καταβάλουν
μεγαλύτερα τέλη για τις χειρότερες υπηρεσίες,
όπως ήδη έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. 

➢ Αθλητικό κέντρο:
Είναι  κοινά αποδεκτή η ανάγκη για την δημι

ουργία νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου στη
Βούλα που θα αποφορτίσει το υπάρχον και θα
επιτρέψει και την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού
αθλητισμού.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. έχει δημόσια τοποθετηθεί με
σαφήνεια για τον τρόπο απόκτησης του κατάλ
ληλου χώρου που είναι η εκτός σχεδίου περιοχή
επί της Λ. Βουλιαγμένης πίσω από το Β΄ Γυμνά
σιο – Λύκειο Βούλας.
Η δημιουργία όλο και περισσότερων μικρών
ελευθέρα προσβάσιμων αθλητικών υποδομών
σε κάθε σημείο που υπάρχουν διαθέσιμοι ελεύ
θεροι κοινόχρηστοι χώροι είναι η καλύτερη
επένδυση για την διάδοση του ερασιτεχνικού –
ατομικού αθλητισμού και της ποιότητας ζωής
των πολιτών.

➢ Αδέσποτα
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην περιοχή
μας μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των αδέ
σποτων γατιών, σε αντίθεση με τη μείωση των
αδέσποτων σκύλων. Ο δήμος είναι υπεύθυνος
για τη διαχείριση των αδεσπότων ζώων, για την
φροντίδα, την περίθαλψη αλλά και για τη μεί
ωση του πληθυσμού τους. Ο νόμος του δίνει
πολλές δυνατότητες να δράσει αυτόνομα ή και
με τη βοήθεια των κτηνιάτρων και των εθελον
τών φιλόζωων της περιοχής. Ο δήμος μας έχει
ήδη εφαρμόσει προγράμματα στείρωσης αδέ
σποτων, τα οποία επικεντρώνονται όμως στους
σκύλους, αφήνοντας τον υπερπληθυσμό των γα
τιών στην καλή διάθεση και στην τσέπη των εθε
λοντών. 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια αρκετοί δήμοι έχουν
εφαρμόσει επιτυχημένα διάφορα παραδείγ
ματα ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρι
σης, άλλοι ιδρύοντας δημοτικά ή διαδημοτικά
κτηνιατρεία, άλλοι σε συνεργασία με τους τοπι
κούς κτηνιάτρους, πάντα με τη βοήθεια των εθε
λοντών. Στην περιοχή μας εθελοντές και
κτηνίατροι υπάρχουν, ο δήμος πρέπει να ανα
λάβει επιτέλους τον καθοριστικό του ρόλο.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  διαθέτει τεκμηριωμένες
θέσεις για όλα τα θέματα που απασχο
λούν τους δημότες, τις οποίες συνεχώς

επικαιροποιεί και δημοσιοποιεί. Δεν είμα
στε υπέρμαχοι της στείρας αντιπολίτευ
σης, που απλώς διαφωνεί για να
διαφωνεί. Αντιστεκόμαστε με μαχητική
διάθεση σε όσα πιστεύουμε ότι αντιτίθεν
ται στα δημοτικά και δημόσια συμφέ
ροντα και την κοινωνική ισότητα και
συνοχή. Με την ίδια μαχητικότητα κατα
θέτουμε συνεχώς ολοκληρωμένες προτά
σεις στο Δημοτικό Συμβούλιο,  πολλές
από τις οποίες έχουν γίνει αποδεκτές,
αλλά αυτό είναι ένα θέμα, για το οποίο
δεν θα διαβάσετε συχνά στον τοπικό
τύπο.
Τα θέματα που αναλύσαμε επηρεάζουν
όχι μόνο την καθημερινότητα αλλά και την
ποιότητα της ζωής μας. Οι αποφάσεις
παίρνονται για εμάς, από άλλους, όταν
εμείς δεν συμμετέχουμε. Αυτό πρέπει να
το σκεφτόμαστε κάθε φορά που βρί
σκουμε μπροστά μας ένα τετελεσμένο,
είτε αυτό αφορά μια μονοδρόμηση, είτε
την παραχώρηση της παραλιακής ζώνης
στους επενδυτές. Πριν από κάθε «τετελε
σμένο» υπήρξε μία διαδικασία συζήτησης
και αποφάσεων, στην οποία εμείς δεν
συμμετείχαμε.

Η ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ συμμετέχει, διεκδικεί, ενημε
ρώνει και καλεί τους δημότες και τους να
μη μένουν θεατές, αλλά να αποφασίζουν
οι ίδιοι για το πώς θέλουν να είναι ο
δήμος μέσα στον οποίο ζουν.

ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

ΡΙ.ΚΙ.Π. ΒΒΒ: Καταγραφή των ανοικτών θεμάτων 
που αφορούν το ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & YΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Παρατείνεται η δωρεάν υδροδότηση 

στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου 

Με βάση την απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Πολιτικής Προστασίας, παρατείνεται η κατά-

σταση έκτακτης ανάγκης εως και τις 26 Ιουλίου

2021 για τις πυρόπληκτες περιοχές της Κοινότη-

τας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και

μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα επεκτείνεται η

μη έκδοση λογαριασμών ύδρευσης για τις εν

λόγω περιοχές, καθώς και η δωρεάν παροχή πό-

σιμου νερού από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μέχρι του

ποσού των 300.000 ευρώ ανά εξάμηνο, χάρη στις

έγκαιρες και επίμονες ενέργειες των Οικονομι-

κών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και του

Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Νίκου Ευαγγελό-

πουλου.

Ευχαριστούμε θερμά το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που

ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και έδειξε την έμ-

πρακτη στήριξή του στους κατοίκους του Δήμου

Μαραθώνος.
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Στα δύσβατα  

μονοπάτια 

του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

αρχικώς θα κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο, πριν πε-

ράσουμε στην ενημέρωσή σας.

Οπως γνωρίζετε, οι επιτροπές αυτό το χρονικό διά-

στημα, λόγω περιοριστών μέτρων, (όπως και στην

πρώτη καραντίνα) πραγματοποιούνται δια περιφοράς.

Απολύτως σωστός και ασφαλής τρόπος η αποστολή

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η τηλεφωνική απάντηση

επί των θεμάτων από τα μέλη, καθώς το πρώτιστο

είναι η διασφάλιση της υγείας.

Κατά την διάρκεια λοιπόν, αυτής της περιόδου και σε

όλες τις αποστολές των δικών μας απαντήσεων για

την υπερψήφιση, την καταψήφιση ή την επιφύλαξή

μας ως προς τα ζητήματα, είναι εύλογο να θέτουμε

σειρά ερωτήσεων-διευκρινίσεων σχετικώς με τα θέ-

ματα. Αυτό δε, έχει συμβεί στην συντριπτική πλειοψη-

φία των οικονομικών επιτροπών, κυρίως λόγω του

αντικειμένου τους. Εν ολίγοις, ΕΠΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ζη-

τούμε απαντήσεις και απαντήσεις δεν παίρνουμε.

Ποιά η αξία της ενδελεχούς μελέτης εκ μέρους μας

με την επισήμανση ενίοτε λαθών ή παραλείψεων, όταν

στοιχειωδώς δεν λαμβάνουμε απάντηση; Διότι σε πε-

ρίπτωση φυσικής παρουσίας, θα είχαμε έναν κάποιο

διάλογο. Επομένως, ζητούμε, ως ειπώθηκε στο τελευ-

ταίο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), έγγραφη απάντηση εκ

μέρους του γενικού γραμματέα, καθ' ύλην αρμοδίου

των επιτροπών στην δική μας αποστολή mail και επί

των ερωτημάτων μας, προκειμένου να αποδοθεί η δέ-

ουσα υπόσταση σε αυτή την διαδικασία.

Από την 2η επιτροπή ποιότητας ζωής (4-2-21) και όπως

ενημερωθήκαμε από τον δημοτικό σύμβουλο, μέλος

της επιτροπής και αντιπρόεδρο ΔΣ., κ. Πέτροβιτς.

― Λήψη απόφασης σχετικά με την επικαιροποίηση του

"Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

του Δήμου Βαρης Βούλας Βουλιαγμένης". Πρόκειται

για μια μελέτη,η οποία συζητήθηκε επίσης δια περιφο-

ράς, στην επιτροπή διαβούλευσης. Σε αυτή την επι-

τροπή μετέχουν ο κ. Πλουμίδης (μέλος μας στον

ΟΑΠΠΑ) και η κ. Βιτάλη (μέλος του τοπικού συμβου-

λίου Βούλας), αμφότεροι στην παράταξη “Κύμα Ενω-

μένων Πολιτών - Δ. Δαβάκης”. Οι παρατηρήσεις επί

της μελέτης αυτής των 175 σελίδων ήταν:

• Στη σελίδα 50 αναφέρεται: "Τα ανακυκλούμενα από-

βλητα αυξάνονται...Τα απόβλητα προς ταφή αυξάνον-

ται" Ομοίως, σύμφωνα με τον πίνακα απο το 2018 στο

2019 σημειώνεται τεράστια αύξηση αποβλήτων!Α πο-

ρίας άξιο!

• Στη σελίδα 66 αναφέρεται ότι στα Πηγαδάκια έχει

αποσυρθεί το 75% των κάδων.

• Χωροθέτηση του Πεδίου Πράσινων Εφαρμογών

(σελ.116), σύμφωνα με την μελέτη “το συγκεκριμένο

σημείο έχει σημαντικές δυσκολίες λόγω περιβαλλον-

τικών περιορισμών". Σας θυμίζουμε, πρόκειται για

έκταση 32.089,72 τ.μ. εντός του χώρου της Στρατιω-

τικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής. Για την

έκταση αυτή έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συναντίλη-

ψης και συνεργασίας στις 17-1-2018 μεταξύ του

Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και του Δήμου μας. Η

πάγια θέση μας στο θέμα αυτής της "συνεργασίας"

ήταν, είναι και θα είναι αρνητική.

Εν κατακλείδι, για το σημείο αυτό έχει ήδη ανακοινω-

θεί πάγωμα της διαδικασίας, καθώς στερείται βασικών

αδειοδοτήσεων, κυρίως λόγω  περιβαλλοντικών περιο-

ρισμών.

6η Οικονομική Επιτροπή 27-1-2021

Σταχυολογώντας τα σημαντικότερα σημεία αναφέ-

ρουμε:

― Ανάδειξη οριστικού αναδόχου για Αποδοχή Ανεπε-

ξέργαστων Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Μία και

μόνη η συμμετέχουσα εταιρεία, με συνοπτικό διαγω-

νισμό, προσέφερε 74.186,97€ επί αρχικής τιμής

74.377,68€. Δηλαδή, μας έκανε σκόντο 190 ευρώ!!...

― Στις προμήθειες τροφίμων, γάλακτος και άρτου για

τις ανάγκες όλου του δήμου, δεν είδαμε πουθενά τον

άρτο! Μήπως έχει παραμείνει στον τίτλο από παλαι-

ότερα; Πού να το μάθουμε, όταν δεν μας απαντά κά-

ποιος; Αλλη απορία: τα κατεψυγμένα είδη, τί

περιλαμβάνουν;...

― Επαναλειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας.

Οπως γνωρίζετε, είμαστε αρνητικοί στον τρόπο λει-

τουργίας της γιατί δεν καλύπτει τις βασικές ανάγκες,

τις οποίες καλείται να συνεπικουρήσει. Εν προκειμένω

όμως και για την επαναλειτουργία της, η οποία έγινε

στις 25-1-21 και ημέρα Δευτέρα, αλλά ήρθε προς έγ-

κριση η άρση αναστολής λειτουργίας της στις 27-1 και

ημέρα Τετάρτη(!), τί να υποθέσουμε; Για ποιό λόγο και

με ποιά διαδικασία προηγήθηκε η επαναλειτουργία και

κατόπιν ζητήθηκε έγκριση από την Επιτροπή;...

― Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου

μέσου. Κληθήκαμε να αποφασίσουμε αν ο δήμος θα

στραφεί εναντίον ασφαλιστικής εταιρείας προκειμέ-

νου για αποζημίωση υλικών ζημιών φορτηγού του

δήμου, ύψους 12.390€ το οποίο ενεπλάκη σε τραγικό

δυστύχημα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να παραβλέ-

ψουμε την διαδικασία αλλά το γεγονός είναι θλιβερό.

Συλληπητήρια στους οικείους του αδικοχαμένου μο-

τοσυκλετιστή.

Το επόμενο Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιά-

σκεψης την Δευτέρα 8-2-21 και θ' αρχίσει στις 5 το

απόγευμα.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Mε πολύ σημαντικά θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ.

του Δήμου ΒΒΒ την προσεχή Δευτέρα.

Συγκεκριμένα: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης συνεδριάζει τη Δευτέρα 8η Φεβρουαρίου

και ώρα 17:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση του επικαιροποιημένου “Τοπικού Σχεδίου

Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης-

Βούλας Βουλιαγμένης”.

2. Παραλαβή και έγκριση πορισμάτων υπηρεσίας που

συντάχθηκε στα πλαίσια της επικαιροποίησης των Γε-

ωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Πολεοδο-

μική Ενότητα 5 (Εξοχή) της Δ.Ε. Βούλας.

3. Απόφαση για τροποποίηση όρων και περιορισμών

δόμησης σε τμήματα της ΠΕ 5 (Εξοχή) της Βούλας.

4. Απόφαση για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών

αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμή-

ματα της ΠΕ 5 (Εξοχή) της Δ.Ε. Βούλας.

5. Απόφαση για έγκριση μελέτης Κτηματογράφησης

των περιοχών προς Πολεοδόμηση εντός του Γ.Π.Σ.

Βάρης (Α΄ Ανάρτηση).

6. Συμμετοχή του Δήμου στον υπό σύσταση Αναπτυ-

ξιακό Οργανισμό με διακριτικό τίτλο “ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜ-

ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.”.

7. Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο για την Βιώσιμη Κι-

νητικότητα, «CIVINET CY-EL», το ελληνόφωνο παράρ-

τημα του Ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS.

8. Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης μετ´ανταλλάγματος

μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ ΑΕ στην έκταση του Κάμπινγκ

Βούλας, λόγω υπόδειξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας Δ. Συμβουλίου.

10. Ορισμός διαχειριστή Έργου και υπεύθυνου λογαρια-

σμού για την “Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχεί-

ρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου.

11. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων και

Βασικής Υλικής Συνδρομής του Προγράμματος ΤΕΒΑ.

12. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου “Αθανα-

σίου και Συνεργάτες”.

13. Οικονομική Ενίσχυση σε άπορο δημότη.

14. Απόφαση περί καταβολής ή με δόσεις του δικαιώ-

ματος χρήσεως της με αριθμ. 1905 διαζώματος μεσαίου

οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Κοιμητήριο Βούλας.

15. Διόρθωση της υπ. αρ. 119/2019 απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου που αφορά παραχώρηση δικαιώμα-

τος χρήσης οικογενειακού τάφου.

16. Έγκριση δενδροφύτευσης από το Σύλλογο Εξοχή

Βούλας.

17. Έγκριση ή μη κοπής επικινδύνων δένδρων (λεύκας)

με εντομολογική προσβολή στο χώρο στάθμευσης της

Πλατείας Νυμφών στη συμβολή των οδών Ερμού &

Αγίου Παντελεήμονος, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης. 

18. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (ελιές) στον ακά-

λυπτο χώρο οικοδομής επί της οδού Κοραή 19, Βούλα.

19. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (λεύκας) σε πεζοδρό-

μιο επί της οδού Άττιδος στη συμβολή της με την οδό

Δήμητρας (στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) στη Βάρη.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΒΒ
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H Ευρωκοινοβουλευτική

Ομάδα  του ΚΚΕ προχώ-

ρησε σε αίτημα  κατάθεσης

εγγράφων προς την Κομι-

σιόν για τη δημοσιοποίηση

όλων  των συμβάσεων  εμ-

βολίων μεταξύ της  ΕΕ και

των φαρμακευτικών ομί-

λων.

Η Κομισιόν, σε ανακοίνωσή

της, επίσημα ομολογεί ότι

αφήνει τους λαούς στο σκο-

τάδι για τα εμβόλια και τις

συμβάσεις που έχει υπο-

γράψει, επικαλούμενη την

«εμπιστευτικότητα των δια-
πραγματεύσεων με τις εται-
ρείες», ότι η αγορά

φαρμάκων κι εμβολίων

«είναι μία ιδιαιτέρως αντα-
γωνιστική αγορά» και ότι

πρέπει να προστατευθούν

«ευαίσθητες επιχειρηματι-
κές πληροφορίες».
Στην πράξη, η ΕΕ αφήνει

στη διακριτική ευχέρεια των

ομίλων τη δημοσιοποίηση

των συμβάσεων, οι οποίοι

βέβαια αξιοποιούν αυτή τη

δυνατότητα κατά το δοκούν

για τους μεταξύ τους αντα-

γωνισμούς. Είναι ενδεικτική

η προσχηματική διαδικασία-

παρωδία στην περίπτωση

της σύμβασης με μια μόνο

εταιρεία που, όπως ανακοι-

νώθηκε από την Κομισιόν,

«δίνεται» για «διάβασμα

από τους ευρωβουλευτές

σε απομονωμένο δωμάτιο

για κάποιες ώρες» και μάλι-

στα ούτε καν όλη η σύμ-

βαση, αλλά κατ΄ επιλογή

της εταιρείας αποσπάσματά

της… 

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι τα

εμβόλια που πιστοποιούνται

ως ασφαλή και αποτελε-

σματικά πρέπει να αξιοποι-

ηθούν από το λαό για την

προστασία της υγείας και

της ζωής του. Να δημοσιο-

ποιηθούν τώρα οι συμβά-

σεις ΕΕ-φαρμακευτικών για

να γνωρίζει την αλήθεια ο

λαός. Επειδή τα εμβόλια σε

καμία περίπτωση δε μπο-

ρούν να υποκαταστήσουν

τα χάλια του δημόσιου συ-

στήματος υγείας, απαιτούμε

την επαρκή στελέχωση με

μόνιμο προσωπικό των δη-

μόσιων μονάδων υγείας,

τον επαρκή και σύγχρονο

εξοπλισμό τους, την ανά-

πτυξη της δημόσιας ΠΦΥ και

την εφαρμογή όλων των μέ-

τρων πρόληψης κατά της

πανδημίας. Σε κάθε περί-

πτωση, η υγεία, το φάρ-

μακο, το εμβόλιο, δεν

μπορεί και δεν πρέπει να

είναι εμπόρευμα, αλλά κοι-

νωνικό αγαθό.

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥ-

ΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12, 
190 09 Ραφήνα
Τηλέφωνο: 229432101  
Fax: 22940 23481
Επικοινωνία : 22943 21028
ΡΑΦΗΝΑ 25-01-21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση σχεδίου πόλης
στην παραρεμάτια περιοχή του Μέγα
Ρέματος Ραφήνας σύμφωνα με την
μελέτη :     «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕ-
ΤΡΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ
ΡΕΜΑΤΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ»  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιο-
κτήτες να προσέλθουν στο Δημαρ-
χείο Ραφήνας Πικερμίου,

Αραφανίδων Αλών 12, Ραφήνα, τις
εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως
τις 13.00, εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την τε-
λευταία δημοσίευση της παρούσης
πρόσκλησης, προκειμένου να λά-
βουν γνώση της υπ’ αρ. 218/2020
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά την τροποποίηση ρυμο-
τομικού σχεδίου στην παραρεμάτια
περιοχή του ρέματος Ραφήνας και
να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις
τους στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. Η τρο-
ποποίηση αφορά τα Ο.Τ.  72, 67,
67α, 67β, 140,142, 146, 145, 149 και
150 του εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης Ραφήνας.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Π. Καλφαντής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Δημοσιοποίηση όλων  των συμβάσεων  εμβολίων

μεταξύ ΕΕ και φαρμακευτικών ομίλων

Τα Γενικά Προξενεία Βοστώνης, Κων-

σταντινούπολης, Ντύσσελντορφ και το

Προξενείο Πέρθης εντάσσονται από σή-

μερα (4.2.21)  στη φάση πιλοτικής λει-

τουργίας του «MyConsulLive», της

πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών

χωρίς φυσική παρουσία, μέσω βιντεοκλή-

σης. Πρόκειται για την πλατφόρμα που

σχεδιάστηκε από την Γενική Γραμματεία

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης, στα πρότυπα των αντίστοιχων

υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού που πα-

ρέχουν τα ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ και η ΑΑΔΕ.

Η υπηρεσία αυτή, η οποία παρουσιάστηκε

στον  Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

από τους Υπουργούς Εξωτερικών Νίκο

Δένδια και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-

ριάκο Πιερρακάκη στις 29 Δεκεμβρίου

2020, βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουρ-

γία στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ηνω-

μένο Βασίλειο και στα Γενικά Προξενεία

Νέας Υόρκης και Τορόντο, ενώ σταδιακά

προβλέπεται να επεκταθεί σε όλες τις

Προξενικές Αρχές.

Η πλατφόρμα «MyConsulLive» παρέχει τη

δυνατότητα στους Έλληνες κατοίκους

εξωτερικού να διεκπεραιώνουν διοικητι-

κές πράξεις στο Προξενείο εξ αποστά-

σεως, μέσω προγραμματισμένης

βιντεοκλήσης με τον αρμόδιο προξενικό

υπάλληλο. Η είσοδος στην πλατφόρμα

προϋποθέτει την χρήση κωδικών Taxisnet

για την επιβεβαίωση των στοιχείων του

ενδιαφερομένου, ενώ κατά τη διάρκεια

της βιντεοκλήσης η ταυτοπροσωπία θα

διαπιστώνεται με την επίδειξη δημοσίου

εγγράφου (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.). 

Η δράση συμπληρώνει την υπηρεσία Ψη-

φιακού Βοηθού Εικονικής Υποβοήθησης

με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (Chatbot)

η οποία έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία

στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας

Λονδίνου και στο Γενικό Προξενείο Νέας

Υόρκης και η οποία επίσης προγραμματί-

ζεται να επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο

των προξενικών Αρχών.

Με τις παραπάνω ειδικές εφαρμογές ανα-

βαθμίζεται καθοριστικά το επίπεδο προξε-

νικής εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ η

επέκτασή τους στο σύνολο των προξενι-

κών Αρχών θα δώσει λύση σε χρόνια προ-

βλήματα επιτυγχάνοντας την

ψηφιοποίηση, την απλοποίηση και επιτά-

χυνση των διαδικασιών.

Αθήνα, 1/2/2021
Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συ-
νοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρε-
σιών  «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ»
(Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με Κωδικό ΑΤΤ040 Α/Α ΟΠΣ:
1892 και Αρ. Πρωτ. 4860/22.11.2016
Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττι-
κής, για την υποβολή προτάσεων στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Αττική» 2014-2020, Άξονας
Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέ-
μηση της Φτώχειας και Διακρίσεων -
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσι-
τίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον από Ιουνίου 2016 Οδηγό Εφαρ-
μογής και Λειτουργίας Δομών Παρο-
χής Βασικών Αγαθών της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακο-
λούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ),
η οποία υπάγεται στην Εθνική Αρχή
Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1475/
27.05.2020 Απόφαση Ένταξης της Πρά-
ξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δήμου Ραφήνας-Πι-
κερμίου» με κωδικό ΟΠΣ 5003501 στο
Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτη-
μένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, ενός (1) έτους
από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
έως τη λήξη του προγράμματος, συ-
νολικά ενός (1): ατόμου για την υλο-
ποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντο-
πωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου», στο πλαίσιο
του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,  του
Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προ-
ώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινω-
ΚΥΡΙΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΕ

Φαρμακοποιός: α) Πτυχίο ή δίπλωμα
Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή  Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότι-
μος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
& β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση εκδιδό-
μενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέ-
σεις για την άσκηση του επαγγέλμα-
τος του Φαρμακοποιού.
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψή-
φιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδι-
κασία επιλογής, θα πρέπει να: i) έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν
την υγεία και τη φυσική καταλληλό-
τητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που
επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολί-
τες, β) πολίτες των άλλων κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.
1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπει-
ρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογε-
νείς αλλοδαποί που προέρχονται από
την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι
η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το
γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύε-
ται με άλλους τρόπους (ν. δ. 3832/
1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελ-
ληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση
της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόν-
των της οικείας ειδικότητας.
2.Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμε-
νες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την 8/2/2021 έως και την 18/2/2021. 

3. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοί-
νωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγ-
χρηματοδοτούμενη δράση “Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών”» και το
Ειδικό Παράρτημα (Α1): Απόδειξης
χειρισμού Η/Υ]:
α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα
(www.epeka.gr), β) στα γραφεία του
Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (δι-
εύθυνση:  Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674, Κο-
λωνάκι, Αθήνα) και γ) στο δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης. 
4. Αιτήσεις:
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν την αίτηση με κωδικό έντυπο
ΣΟΧ: α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα
(www.epeka.gr), β) στα γραφεία του
Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (δι-
εύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674
Αθήνα) και γ) στο δημοτικό κατά-
στημα του Δήμου Παρέμβασης. Κα-
λούνται να την συμπληρώσουν και να
την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συ-
στημένη επιστολή, στα γραφεία του
Φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Κα-
νάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-
3625300 (ώρες επικοινωνίας:
12:00-14:00), απευθύνοντάς την στο
Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.», υπόψη Διεύ-
θυνσης Οικονομικής & Διοικητικής
Διαχείρισης/ Τμήματος Προσωπικού,
σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ
1/2021). Το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την ημερομη-
νία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υπο-
ψηφίων.
Επισυνάπτονται:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 
2/2021.
3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΣΟΧ
1/2021.
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1/2021.

Δήμος Παρέμβασης Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Ειδικότητες
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΕ Φαρμακοποιός
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ραφήνας-Πικερμίου Κοινωνικό Φαρμακείο 1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ: 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Κανάρη 20,  T.K. 10674  Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Περίληψη της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: 

«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

νικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών στο Δήμο Παρέμβασης και ανά ειδικότητα, ο εξής αριθμός
ατόμων με τα κάτωθι απαιτούμενα  προσόντα:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)».

Διεκπεραίωση Διοικητικών πράξεων εξ αποστάσεως για τους Ελληνες του εξωτερικού
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Δέσμευση για μείωση 8%

του ΕΝΦΙΑ

Την προ πανδημίας δέσμευση της κυβέρνησης για νέα

μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 8% επανάφερε στο προσκήνιο

ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, περι-

γράφοντας τα επόμενα βήματα προσαρμογής των αντι-

κειμενικών αξιών των ακινήτων με τις αγοραίες.

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, διαβεβαίωσε πως η

προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών δεν θα οδηγήσει

σε αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ παρά «μόνον στις περιοχές

όπου πρέπει να αυξηθεί». Σημειώνεται ότι, ο δημοσιο-

νομικός χώρος για τη νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ σχεδιάζε-

ται από το υπουργείο να προκύψει από την ένταξη

περίπου 3.000 νέων περιοχών στο σύστημα αντικειμε-

νικού προσδιορισμού. Πρόκειται για περιοχές «φιλέτα»,

οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε παραθαλάσσιες περιο-

χές της νησιωτικής χώρας και όπου οι τιμές υπολογι-

σμού των φόρων ακινήτων είναι πολύ χαμηλές σε

σχέση με τις εμπορικές.

Ε-SHOP ΚΑΙ CLICK-AWAY

ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΑ
Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν άμεσα και δωρεάν να

κάνουν ηλεκτρονικές πωλήσεις, αξιοποιώντας όλους

τους δυνατούς τρόπους. Το ΕΒΕΑ στηρίζει τις Επιχει-

ρήσεις στο lockdown με μια πολυδιάστατη πρωτοβου-

λία. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν  πλέον

σύνδεση μόνο σε ένα σημείο: Click Away, "Ηλεκτρο-

νικό Ράφι",  Δικό τους e-SHOP, Αναβαθμισμένη έκ-

δοση e-SHOP. Το ΕΒΕΑ αναλαμβάνει την

πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την ηλεκτρονική

αγορά Directmarket.gr. Απευθύνεται σε όλες ανεξαι-

ρέτως τις επιχειρήσεις.

Oι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν

τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις στη διεύθυνση

Directmarket.gr ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινή-

στε τώρα το δικό σας κατάστημα στο DIRECT MAR-

KET" και "Online Εγγραφή" . Επίσης πρόσβαση στη

ίδια υπηρεσία μπορεί να έχουν μέσα από το site του

ΕΒΕΑ acci.gr  και το banner " Ηλεκτρονική Αγορά".

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Συγκρατημένη 

αισιοδοξία για ανάκαμψη

του ΑΕΠ το 2021

Το νέο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, όπου παρουσιά-

ζεται η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της

ελληνικής οικονομίας, δημοσίευσε το Ινστιτούτο Ερ-

γασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλά-

δας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, η ύφεση το

2020 υπολογίζεται πως θα είναι μεγαλύτερη από

10%, ενώ υπάρχει μεγάλη ανησυχία και ως προς την

εξέλιξη της ανεργίας στη μετα-Covid εποχή. Την ίδια

στιγμή, σημαντικές εστίες οικονομικής και κοινωνικής

αστάθειας, όπως ο αποπληθωρισμός, η μείωση των μι-

σθών και των εισοδημάτων, η μεγάλη κάμψη της απα-

σχόλησης, της κατανάλωσης, των εξαγωγών και των

επενδύσεων και η υπερ-διόγκωση του δημόσιου ελ-

λείμματος και χρέους, δημιουργούν προβληματισμό

για την πορεία της οικονομίας το 2021, ο οποίος εν-

τείνεται από την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη

της πανδημίας.

Yποβολή αιτήσεων για

ένταξη στις νεοφυείς 

επιχειρήσεις μέχρι 12/02/21

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΒΕΑ) καλεί ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις

(startups) και επιχειρηματικές ομάδες, να υποβάλλουν

αίτηση για την ένταξή τους στη δομή της Θερμοκοιτίδας

Νεοφυών Επιχειρήσεων  Αθήνας – Θ.Ε.Α., του Κέντρου

Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, με δυνατότητα ενσω-

μάτωσής τους, είτε στο Πρόγραμμα Υποστήριξης, είτε

στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

Ζητείται κυρία να συνοδεύει στο μπάνιο άλλη κυρία (στο

Καβούρι). Τηλ. 210 8952.269, 6945411125

Zητάει άτομο ανεξαρτήτως φύλου, εσωτερικό να προ-

σφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.

6932444320.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕ-

ΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλικιω-

μένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.

Πληροφορίες κ. Γιώργο  6949095440, 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι. Δια-

θέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οι-

κιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ENOIKIAZETAI τριάρι (70 τ.μ.) στο Πανόραμα Βού-

λας (πλατεία Δαβάκη 18), 3ος όροφος.

Επικοινωνία: 210 8957.137.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. 

Πληροφορίες 6946019849.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για

Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙ-

ΣΤΙΚΟ— Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,

Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝ-

ΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο / Φυλασομενο) 

κος  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Πιστοποιημένη καθηγήτρια Γαλλικών παραδίδει μα-

θήματα σε όλες τις περιοχές των Νοτίων Προαστίων

σε μαθητές Δημοτικού στο χώρο σας. Το πρώτο μά-

θημα γνωριμίας θα είναι δωρεάν. 

Για διευκρινήσεις επικοινωνήστε μου 6979-776467.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.grΕθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε

παιδιά και ενήλικες καλέστε την

«Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

στα πεταχτά
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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

meil: nsg@otenet.gr

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

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 

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

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.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι 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

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπτερα ή διαβάστε τη 
στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»,

το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟ-

ΛΟΓΙΑΣ», μετά από αίτημα του

Δήμου Μαρκοπούλου, το οποίο

έγινε αποδεκτό, και υπό την αιγίδα

της Περιφέρειας Αττικής, ξεκινά

για δεύτερη φορά (2η φάση εξετά-

σεων) πρόγραμμα πληθυσμιακού

ελέγχου για την πρόληψη και έγ-

καιρη διάγνωση των κακοηθών

όγκων μαστού και τραχήλου της

μήτρας, στις γυναίκες που κατοι-

κούν μόνιμα στον Δήμο Μαρκο-

πούλου Μεσογαίας.

Δηλώστε και πάλι την συμμετοχή

σας σε αυτό το υψίστης ανθρωπι-

στικής, κοινωνικής και επιστημονι-

κής σημασίας έργο, το οποίο

στοχεύει στην περιφρούρηση της

υγείας του γυναικείου πληθυσμού

τής χώρας και στην συγκεκριμένη

περίπτωση των γυναικών του

Δήμου Μαρκοπούλου.

Στόχος του προγράμματος αυτού

είναι η εξέταση όλων των γυναι-

κών ηλικίας 25 ετών και άνω με

Τεστ Παπανικολάου και των γυναι-

κών ηλικίας από 40 ετών και άνω

επιπροσθέτως με Μαστογραφία.

Επίσης, σκοπό έχει και τον επανέ-

λεγχο όλων των γυναικών, που

συμμετείχαν στο συγκεκριμένο

πρόγραμμα κατά την προηγού-

μενη φάση εξετάσεων.

Η αυτοκίνητη μονάδα, στην οποία

θα γίνονται οι εξετάσεις, θα βρί-

σκεται από την Τετάρτη 10 Φε-

βρουαρίου 2021, επί της οδού Κ.

Σωτηρίου 3 στο Μαρκόπουλο (1ο

Γενικό Λύκειο Μαρκοπούλου) και

ένα μήνα μετά, θα μεταφερθεί στη

λεωφόρο Πόρτο Ράφτη 676, στο

Πόρτο Ράφτη, παραπλεύρως του

Γραφείου Αντιδημαρχίας Παιδείας,

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινω-

νικής Πρόνοιας. Οι ενδιαφερόμε-

νες μπορούν να επικοινωνούν

άμεσα, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες από 9:00 έως 14:00, με τον

Δήμο Μαρκοπούλου, στο τηλέ-

φωνο 22990-20177 (Κοινωνική λει-

τουργός Κατερίνα Βλάχου) για να

προγραμματίσουν το ραντεβού

τους. 

Οι εξετάσεις αυτές είναι ΑΚΙΝΔΥ-

ΝΕΣ, ΑΝΩΔΥΝΕΣ, ΕΓΚΥΡΕΣ και

προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ. Επίσης

έχει ληφθεί η απαραίτητη έγκριση

από τον ΕΟΔΥ σχετικά με όλα τα

μέτρα που τηρούνται στην αυτοκί-

νητη μονάδα για την προστασία

των προσερχομένων προς εξέ-

ταση γυναικών, του προσωπικού,

καθώς και της σωστής απολύμαν-

σης των χώρων της μονάδας.

Την κάλυψη όλης της δαπάνης

ανέλαβε το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ» χάρη στην πλήρη

χορηγία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙ-

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

Εγκαιρη διάγνωση - σώζει ζωές
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. . . γ ια την υγειά μας

της Δέσποινας - Νέλλης Πλατανίτη*  

Ο κίνδυνος της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί δραματικά τα τε-

λευταία 20 χρόνια και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

την έχει χαρακτηρίσει ως παγκόσμια επιδημία. Η αύξηση

της παιδικής παχυσαρκίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Σε

παγκόσμιο επίπεδο το 10% των παιδιών που πηγαίνουν στο

σχολείο εκτιμάται ότι είναι υπέρβαρα.

Τα άτομα, που κατά την παιδική τους ηλικία είναι υπέρβαρα

έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν υπέρ-

βαρα όταν γίνουν ενήλικες. Πολλά παχύσαρκα παιδιά και

ιδιαίτερα οι παχύσαρκοι έφηβοι έχουν μεγάλες πιθανότητες

να παραμείνουν παχύσαρκοι και όταν ενηλικιωθούν, ενώ μά-

λιστα έχει διαπιστωθεί, ότι το 33% της παχυσαρκίας των

ενηλίκων συνδέεται άμεσα με την παιδική παχυσαρκία. Η

παχυσαρκία ευθύνεται για την αύξηση των ασθενειών στις

βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, ενώ πλέον αποτελεί την

κύρια αιτία θνησιμότητας.

Οι ασθένειες, που μπορούν να προκληθούν λόγω του αυξη-

μένου σωματικού βάρους και της παχυσαρκίας είναι τα καρ-

διαγγειακά νοσήματα, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο

διαβήτης, οι αρθρίτιδες, η οστεοπόρωση και μερικά είδη

καρκίνων.

H αύξηση της παχυσαρκίας στα παιδιά και τους εφήβους

συνεπάγεται ακόμα πιο αρνητικές επιπτώσεις. Παλαιότερες

έρευνες συνδέουν την παχυσαρκία των εφήβων με την πα-

χυσαρκία των ενηλίκων. Το να είναι κάποιος υπέρβαρος

στην εφηβεία του ίσως να αποτελεί πρόβλεψη για την πρό-

κληση προβλημάτων υγείας στο μέλλον, ακόμα και για πρό-

ωρο θάνατο. Το σωματικό λίπος των εφήβων σχετίζεται

άμεσα με τους κινδύνους πρόκλησης καρδιαγγειακών νο-

σημάτων στην ενήλικη ζωή.

Πρόσφατες επιδημιολογικές έρευνες για την παχυσαρκία

δείχνουν ότι τα κύρια αίτια αυτού του προβλήματος, πρέπει

να αναζητηθούν σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή παρά-

γοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των εφήβων.

Περιβαλλοντικοί είναι κυρίως οι παράγοντες που συνεισφέ-

ρουν στην αύξηση του σωματικού λίπους από την παιδική

κιόλας ηλικία. Η κακή διατροφή, η έλλειψη φυσικής δραστη-

ριότητας και η αύξηση της καθιστικής ζωής, σχετίζονται

άμεσα με την αύξηση του σωματικού βάρους. Είναι λογικό

ότι εάν ένας άνθρωπος προσλαμβάνει μέσω της διατροφής

περισσότερες θερμίδες από όσο πρέπει, ενώ παράλληλα

δεν ασκεί φυσική δραστηριότητα προκειμένου να τις κατα-

ναλώσει, θα προκληθεί ενεργειακή ανισορροπία (περισσό-

τερες θερμίδες από ότι είναι απαραίτητο), με αποτέλεσμα

να αυξηθεί το σωματικό βάρος του.

Στις Η.ΠΑ. η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και η κακή

διατροφή αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους

400.000 θανάτους ετησίως. Το ποσοστό των υπέρβαρων

εφήβων στις Η.Π.Α. έχει διπλασιαστεί αν όχι τριπλασιαστεί

τα τελευταία χρόνια. Το 16% των παιδιών και των εφήβων

ηλικίας 9-19 ετών (περίπου 9 εκατομμύρια) θεωρούνται

υπέρβαρα. Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι το 18% των μα-

θητών σχολείου 13- 17 ετών είναι υπέρβαροι, με αποτέλε-

σμα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζεται

επείγουσα ανάγκη, όχι μόνο για ενημέρωση των παιδιών και

των εφήβων σχετικά με το ζήτημα της παχυσαρκίας, αλλά

και για τη δημιουργία προγραμμάτων και στρατηγικών για

την αντιμετώπισή της.

Η καλή διατροφή συνεισφέρει στη βελτίωση της υγείας των

παιδιών και εφήβων, στην αύξηση της μαθησιακής τους ικα-

νότητας, στην καλύτερη απόδοση τους στο σχολείο, αλλά

και στην μείωση των πιθανοτήτων να νοσήσουν στο μέλλον.

Οι ανθυγιεινές συνήθειες που προκαλούν προβλήματα

υγείας αποκτώνται από τα πρώτα στάδια της ζωής, τα παι-

διά που έχουν υιοθετήσει κακές διατροφικές συνήθειες τις

διατηρούν και στην υπόλοιπη ζωή τους.

Η σωστή διατροφή λοιπόν επηρεάζει δραστικά την υγεία

των ανθρώπων, οι οποίοι εάν μάθουν να τρώνε σωστά θα

μπορέσουν να αποφύγουν πολλές ασθένειες. Ο συνδυα-

σμός της υγιεινής διατροφής και της φυσικής δραστηριότη-

τας κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας

συνεισφέρει στην κοινωνική, πνευματική και σωματική ανά-

πτυξη των νέων, ενώ παράλληλα τους βοηθάει να ανταπο-

κριθούν στις καθημερινές δραστηριότητές τους, καθώς και

στην καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής τους και την αύ-

ξηση του μέσου όρου ηλικίας τους.

Οι νέοι που έχουν μάθει να έχουν υγιεινές διατροφικές συ-

νήθειες, ενθαρρύνονται στο να έχουν φυσική δραστηριό-

τητα, να αποφεύγουν το κάπνισμα, να ελέγχουν το άγχος,

ενώ επίσης έχουν λιγότερες πιθανότητες να ασθενήσουν

από χρόνια νοσήματα όταν ενηλικιωθούν.

Η διατροφική εκπαίδευση είναι το κλειδί για την προώθηση

της υγιεινής διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας,

και για αυτούς τους λόγους πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα

στάδια της ζωής.

Η δημιουργία και η δοκιμή νέων προγραμμάτων παρέμβα-

σης, κάνοντας χρήση νέων προσεγγίσεων σχετικά με τη

συμπεριφορά, νέων μεθόδων διδασκαλίας, και συμβουλευ-

τικής σε θέματα διατροφής και αγωγής της υγείας, βοηθούν

σημαντικά τα παιδιά και τους εφήβους στο να υιοθετήσουν

υγιεινές διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές, με

σκοπό να τις διατηρήσουν εφ’ όρου ζωής. Κατά τη βρεφική

περίοδο και την παιδική ηλικία, το οικογενειακό περιβάλλον

θα διδάξει και θα καλλιεργήσει τις διατροφικές προτιμήσεις

στα παιδιά. Καθώς όμως αυτά αναπτύσσονται και γίνονται

έφηβοι, το σχολικό περιβάλλον, οι δάσκαλοι, οι συμμαθη-

τές, το προσωπικό του σχολείο, τα ΜΜΕ, οι υπεύθυνοι των

κοινωνικών υπηρεσιών, η οικογένεια, η κοινότητα, το μά-

θημα της φυσικής αγωγής, οι υπεύθυνοι για τη σίτιση στο

σχολείο και η διδασκαλία της αγωγής υγείας, θα αποτελέ-

σουν βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν τη διατρο-

φική συμπεριφορά των εφήβων, ενώ παράλληλα οι

παράγοντες αυτοί θα συμβάλλουν στον επιτυχή σχεδιασμό

προγραμμάτων παρέμβασης για την αλλαγή της διατροφι-

κής συμπεριφοράς τους.

Είναι πλέον ένας από τους μύθους του σύγχρονου κόσμου

το γεγονός ότι τα θέματα υγείας αντιμετωπίζονται κυρίως

από προσωπική πρωτοβουλία. Στην πραγματικότητα οι πε-

ρισσότεροι τρόποι συμπεριφοράς στηρίζονται στα κοινω-

νικά πρότυπα που επικρατούν και ενισχύονται από τις

πληθυσμιακές ομάδες. Σπάνια αποτελεί κίνητρο για την αλ-

λαγή συμπεριφοράς μόνο η γνώση για την υγεία. Προκει-

μένου να πραγματοποιηθεί θετική μεταβολή στα μεγάλα

προβλήματα υγείας όπως, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η

υπέρταση κ.α. είναι απαραίτητο να γίνει μια προσέγγιση για

τη δημόσια υγεία, που να περιλαμβάνει στρατηγικές, οι

οποίες θα αφορούν ομάδες ανθρώπων και όχι απλώς εξα-

τομικευμένα προγράμματα.

* Η Δέσποινα Πλατανίτη Msc, είναι Διατροφολόγος – Καθ. Φυσικής Αγω-

γής, Απόφοιτος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών.

πηγή: https://armonia-zoi.gr

Η παχυσαρκία κατά την παιδική και εφηβική ηλικία

Διαδικτυακό σεμινάριο 

Α΄ Βοηθειών

από τον Δήμο ΒBB

Μετά το πρώτο -επιτυχημένο- διαδικτυακό σεμινάριο

Α’ Βοηθειών που διοργάνωσε ο Δήμος ΒΒΒ τον Δεκέμ-

βριο του 2020, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σε συ-

νεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων (ΕΔΔΥΠΥ) και τους διασώστες της Εθελοντι-

κής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ, διοργανώνει

δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο ΔΩΡΕΑΝ την Κυριακή

14 Φεβρουαρίου από τις 11:00 έως τις 13:30.

Οι συμμετέχοντες στη δράση θα εκπαιδευτούν στις βα-

σικές Α΄ Βοήθειες και στην Καρδιοπνευμονική Αναζωο-

γόνηση (ΚΑΡΠΑ) και θα λάβουν τη σχετική βεβαίωση

παρακολούθησης. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου

θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του

Δήμου και είναι δωρεάν. Επειδή υπάρχει ανώτατο όριο

συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2108972203, 2132019928

Δηλώσεις συμμετοχής έως 11 Φεβρουαρίου στο e-

mail: irene.drizi@gmail.com
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Δωρεάν υποτροφίες για δίπλωμα

ναυαγοσώστη σε ανέργους του

Δήμου Μαραθώνος

oι εκπαιδευόμενοι, να εργαστούν ως 

ναυαγοσώστες στις παραλίες του Δήμοου

Η  Ναυαγοσωστική σχολή ACTION CLUB HELLAS, σε συ-

νεργασία με τον Δήμο Μαραθώνος και τους αρμόδιους

φορείς στον τομέα του Αθλητισμού, προσφέρει δωρεάν

υποτροφίες σε ανέργους δημότες τoυ Δήμου Μαραθώνος.

Οι υποτροφίες, περιλαμβάνουν δωρεάν μαθήματα για την

απόκτηση του επίσημου διπλώματος ναυαγοσωστικής

από τη Σχολή, με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι, να εργαστούν

ως ναυαγοσώστες καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής πε-

ριόδου στις παραλίες του Δήμου Μαραθώνος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον

Υπεύθυνο  Επικοινωνίας Γραφείου Αθλητισμού του Δήμου

Μαραθώνος  Πασχάλη Παναγιώτη, στο τηλέφωνο 22943-

20535 ή ηλεκτρονικά στο gr.athl.mar@gmail.com.

Μια μεγάλη πρόκληση αποτελούν για την εθνική ομάδα μπά-

σκετ οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο. Η «επίσημη αγαπη-

μένη» θα πρέπει να προκριθεί σ’ αυτούς, κατακτώντας το

προολυμπιακό τουρνουά στη Βικτόρια του Καναδά και αν το

επιτύχει, η μάχη για τη διάκριση της θα είναι ακόμη πιο δύ-

σκολη.

Η κλήρωση που έγινε για το ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ

(25/7-7/8), φέρνει την ελληνική ομάδα αντίπαλο με τις ΗΠΑ,

Γαλλία και Ιράν στον πρώτο όμιλο. Η δυναμικότητα των Αμε-

ρικανών είναι τεράστια όποια ομάδα κι αν κατεβάσουν, ενώ

η Γαλλία αποτελεί πάντα μια παραδοσιακή δύναμη στο

άθλημα.

Να σημειωθεί πως από κάθε έναν από τους τρεις ομίλους

που σχηματίστηκαν, προκρίνονται στην προημιτελική φάση

οι δύο πρώτοι και οι δύο καλύτεροι τρίτοι.

Οι όμιλοι αναλυτικά είναι οι εξής: 1ος: ΗΠΑ, Γαλλία, Νικητής

τουρνουά Καναδά, Ιράν, 2ος: Αυστραλία, Νικητής τουρνουά

Βελιγραδίου, Νικητής τουρνουά Σπλιτ, Νιγηρία, 3ος: Ισπανία,

Αργεντινή, Νικητής τουρνουά Κάουνας, Ιαπωνία.

Για να φτάσει ωστόσο εκεί η Εθνική, θα πρέπει να πάρει το

εισιτήριο από το προολυμπιακό τουρνουά της Βικτόρια (29/6-

4/7), αντιμετωπίζοντας στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου τους

«οικοδεσπότες» Καναδούς και την Κίνα, πιθανότατα χωρίς

τους Γιάννη, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο, καθώς η

σεζόν στο ΝΒΑ ολοκληρώνεται στις 22 Ιουλίου.  

Στον δεύτερο όμιλο μετέχουν οι Τσεχία, Τουρκία και Ουρου-

γουάη. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου θα αντιμετωπίσουν σε

νοκ άουτ αγώνες τους δύο πρώτους του Β΄ομίλου (1ος-2ος)

και οι δύο νικητές των ημιτελικών θα αναμετρηθούν μεταξύ

τους στον τελικό για το ένα «εισιτήριο» που οδηγεί στο

Τόκιο.

Νίκος Γεωργόπουλος

Με ΗΠΑ και Γαλλία η Ελλάδα αν πάει Τόκιο

ΤΕΝΙΣ
«Συναγερμός» 

στη Μελβούρνη 

με κρούσμα σε ξενοδοχείο

Στα παιχνίδια της 3.2.21 για το Κύ-

πελλο της ΑΤΡ, η εθνική ανδρών (Τσι-

τσιπάς – Περβολαράκης) ηττήθη από

την αντίστοιχη της Αυστραλίας

Ενα θετικό κρούσμα σε εργαζόμενο

ξενοδοχείου καραντίνας της Μελβούρ-

νης, όπου έμεναν τενίστες, έγινε αιτία

για να αποφασίσουν οι Αυστραλοί

διοργανωτές να μη διεξαχθεί στις

4.2.21 καμία από τις 62 αναμετρήσεις

των ΑΤΡ και Grampians Trophy. Αυτή η

εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα να δημι-

ουργήσει προβλήματα στο ήδη φορτω-

μένο πρόγραμμα των αγώνων. Οι

τενίστες όταν έφτασαν στην Αυστρα-

λία έμειναν σε ξενοδοχείο καραντίνας.

Στις 3.2.21, ένας εργαζόμενος βρέ-

θηκε θετικός. Αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα να σημάνει… συναγερμός και να

ενημερωθούν όλοι όσοι έμεναν στο

συγκεκριμένο ξενοδοχείο (500-600 τε-

νίστες), ώστε να είναι σε απομόνωση

και να υποβληθούν σε τεστ.  

Η εθνική ομάδα των ανδρών δεν θα αν-

τιμετωπίσει την Ισπανία για το Κύ-

πελλο της ΑΤΡ και η Μαρία Σάκκαρη

δεν θα κάνει πρεμιέρα στο Grampians

Trophy.  

Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να αποτε-

λέσει ένα επιπλέον πρόβλημα στους

διοργανωτές. Με δεδομένο ότι την

προσεχή Δευτέρα ξεκινά το Οπεν της

Αυστραλίας, θα πρέπει μέσα σε τρεις

ημέρες να πραγματοποιηθούν όλες οι

προγραμματισμένες αναμετρήσεις.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και τα παιχνί-

δια της εθνικής ομάδας με την Ισπανία,

όπου θα κριθεί και η πρόκριση στους

ημιτελικούς του Κυπέλλου της ΑΤΡ.

Εάν τελικά δεν υπάρξουν άλλα θετικά

περιστατικά και διεξαχθούν όλοι οι

αγώνες, ο Ράφα Ναδάλ δύσκολα θα

μπορέσει να ενισχύσει το αντιπροσω-

πευτικό συγκρότημα της χώρας του. Ο

Ισπανός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυ-

ματισμού στην πλάτη και υπάρχουν

φόβοι ότι δεν θα προλάβει να παίξει

και στο Αυστραλιανό Οπεν.    

Στα παιχνίδια για το Κύπελλο της ΑΤΡ,

η εθνική ανδρών ηττήθη στο τάι μπρέικ

του διπλού από την αντίστοιχη της Αυ-

στραλίας. Οι Τσιτσιπάς – Περβολαρά-

κης βρέθηκαν απέναντι από τους Πιρς

και Σαβίλ και έχασαν με 1-2 (4-6, 6-3,

5-10).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Για να φοβηθεί ο νοικοκύρης...

Το «νοικοκύρεμα» του αθλητισμού κλίνεται σε όλες τις πτώ-

σεις από την κυβέρνηση και τον υφυπουργό Αθλητισμού.

Βέβαια, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει τις μεταρ-

ρυθμίσεις της ως μέτρα αναγκαία για την «ανάπτυξη του

αθλητισμού», ο αθλητικός κόσμος στενάζει από τις συνέ-

πειες του 2ου γενικευμένου lockdown που είναι σε ισχύ από

το Νοέμβρη και με άγνωστη ημερομηνία λήξης για την πλει-

οψηφία των αθλημάτων.

Η κατάσταση είναι δραματική για τα σωματεία, τους αθλού-

μενους και εργαζόμενους στον αθλητισμό. Σωματεία απει-

λούνται με λουκέτο, γυμναστές - προπονητές κινδυνεύουν

να μείνουν άνεργοι, χιλιάδες παιδιά ίσως αναγκαστούν να

εγκαταλείψουν τη συστηματική άθληση λόγω αδυναμίας

των οικογενειών τους να αντεπεξέλθουν στα έξοδα.

Η κυβέρνηση μπροστά σε αυτήν την κατάσταση προβάλλει

τα ψίχουλα των 9,6 εκατομμυρίων ευρώ που μοίρασε στα

3.408 σωματεία που κατάφεραν να λύσουν το γρίφο της εγ-

γραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων ως «έμπρακτη

στήριξη, για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, του κυττά-

ρου του ερασιτεχνικού αθλητισμού». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Στοχευμένη προσπάθεια 

αποπροσανατολισμού από τη ΓΓΑ

για την επανεκκίνηση 

των πρωταθλημάτων

Ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επανεκκίνηση των

πρωταθλημάτων της, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική

Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, που μιλά για στοχευμένη

προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από

τη ΓΓΑ. Μάλιστα, παραθέτει και  κοινή ανακοίνωση με τους

αθλητές, που είχαν εκδόσει από τις 20 Γενάρη.

Επίσης, κατηγορεί το υπουργείο Αθλητισμού για αποκλει-

σμούς σωματείων από τη δημοκρατική διαδικασία των αρ-

χαιρεσιών με την προσχηματική ετικέτα του «Μητρώου

αθλητικού φορέων».

«Η ηγεσία του υπουργείου κορυφώνει τις ενέργειες απο-

κλεισμού σωματείων από τη δημοκρατική διαδικασία των

αρχαιρεσιών με την προσχηματική ετικέτα του "Μητρώου

αθλητικού φορέων". Μόνο που στην πρώτη κιόλας παρά-

γραφο της περιγραφής αυτού από το υπουργείο, αποκαλύ-

πτεται απερίφραστα και απροκάλυπτα η στόχευση...»

Νίκος Γεωργόπουλος
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Διαμαρτυρία για την αναστολη 

των προπονήσεων
Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό Κυρ.

Μητσοτάκη και τον υφυπουργό Αθλητισμού Λ. Αυγε-

νάκη απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομέ-

νων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) για τη συνέχιση του

καθεστώτος αναστολής που ισχύει για τις ομάδες της

Football League και άλλων κατηγοριών. Είχε προηγη-

θεί ανακοίνωση του ΠΣΑΠ με αφορμή τα νέα κυβερ-

νητικά μέτρα αναστολής για την Αττική στις 29/1,

όπου τονιζόταν ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας, με πρωτεργάτες τους κύριους Κυριάκο Μητσο-
τάκη και Λευτέρη Αυγενάκη, μόλις έστησε στο
απόσπασμα 400 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, τις
γυναίκες και τα παιδιά τους και πάτησε τη σκανδάλη».

Στην επιστολή του ο ΠΣΑΠ σημειώνει μταξύ άλλων:

«Ο αθλητισμός είναι εκείνος που μάχεται ενάντια στις
διακρίσεις και την αδικία. Στη χώρα μας όμως με την
κυβερνητική πολιτική που ασκείτε στον αθλητισμό κά-
νετε εκατοντάδες επαγγελματίες αθλητές της Foot-
ball League και όχι μόνο να βιώνουν όλα τα παραπάνω
στο πετσί τους πιο έντονα από ποτέ. Βλέπουν τους
συναδέλφους τους να εργάζονται κανονικά (και
σωστά) ενώ οι ίδιοι δυστυχώς όχι, παρότι τηρείται από
όλους το ίδιο υγειονομικό πρωτόκολλο (...) Γινόμαστε
καθημερινά μάρτυρες στη λειτουργία όλο και περισ-
σότερων κλάδων, που στην πράξη δεν εφαρμόζουν
ούτε τα μισά μέτρα πρόληψης και προστασίας σε
σχέση με τον δικό μας. Ο κορονοϊός είναι εδώ και
αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά δεν γίνεται να
ακουμπάει μόνο τους "αδύναμους"».

[...]Καταλήγει δε η επιστολή: «Πλέον βρισκόμαστε
στα όρια της ψυχικής κατάρρευσης από τη συνεχό-
μενη κοροϊδία που εισπράττουμε από την κυβέρνησή
σας. Το αίτημά μας να μας επιτραπούν οι ομαδικές
προπονήσεις συνεχώς μεταφέρεται από βδομάδα σε
βδομάδα (...) Αν όλη αυτή η απάνθρωπη αντιμετώπιση
συμβαίνει στον επαγγελματικό αθλητισμό, τρομά-
ζουμε και μόνο στη σκέψη τι θα προκύψει στον ερα-
σιτεχνικό αθλητισμό».

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Ανακοίνωση παικτών για τις 

κυβερνητικές αποφάσεις
Για διακυβέρνηση που «θυμίζει χάρτινο τσίρκο που

συνεχώς το παίρνει ο άνεμος» κατηγορεί τον πρωθυ-

πουργό Κυρ. Μητσοτάκη αντιπροσωπεία ποδοσφαιρι-

στών της Γ' Εθνικής σε σχετική ανακοίνωσή τους με

αφορμή την παράταση των μέτρων αναστολής για την

αγωνιστική δραστηριότητα (και) στη συγκεκριμένη κα-

τηγορία. Σημειώνεται πως για την κατάσταση που βιώ-

νουν οι άνθρωποι του χώρου (παίκτες, προπονητές,

στελέχη ομάδων) και οι οικογένειές τους ως συνέπεια

των μέτρων αναστολής, πρόσφατα υπήρξε σχετική

ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή προς τον αρμόδιο υφυ-

πουργό Αθλητισμού.

SUPER LEAGUE 1

Προέλαση Ολυμπιακού, αλλαγές

στην πεντάδα

Ακάθεκτος συνεχίζει ο Ολυμπιακός την πορεία του

προς την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος

της Super League 1, αυξάνοντας κι άλλο τη διαφορά

του στην κορυφή με την ολοκλήρωση της 20ής αγω-

νιστικής, η οποία επεφύλαξε επίσης νέα αλλαγή στη

2η θέση μεταξύ Αρη και ΑΕΚ.

Στη Ριζούπολη ο Ολυμπιακός πήρε εύκολη νίκη 3-1

επί του Απόλλωνα Σμύρνης, τη 17η φετινή του στο

πρωτάθλημα, και αύξησε στους 14 βαθμούς τη δια-

φορά του από την ΑΕΚ και στους 15 από Αρη και

ΠΑΟΚ. Πρωταγωνιστής των «ερυθρολεύκων» ήταν ο

Χασάν, που πέτυχε δύο γκολ (31', 93'), ενώ ενδιάμεσα

σκόραρε ο Εμβιλά (72') και για τους γηπεδούχους ο

Ντάουντα (90').

Στην Τρίπολη ο Αστέρας συνέχισε την εντυπωσιακή

του πορεία, νικώντας 2-1 τον Αρη, ρίχνοντάς τον

στην 3η θέση και κάνοντας σημαντικό βήμα για το

πλασάρισμά του στην εξάδα και τη συμμετοχή του

στα πλέι οφ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον

Μάνο (28') και έμοιαζαν να ελέγχουν τον αγώνα, μετά

το 60' όμως οι Αρκάδες ανέβασαν στροφές, πίεσαν

και έφτασαν στην ανατροπή με τα γκολ των Ρίζις (66')

και Ριέρα (70').

2η ανέβηκε η ΑΕΚ, επιστρέφοντας στις νίκες με με-

γάλο «διπλό» στο Ηράκλειο, 2-0 τον ΟΦΗ. Σε έναν

αγώνα μέτριο και με λιγοστές πραγματικά σημαντικές

φάσεις, η «Ενωση» επικράτησε με σκόρερ τους Σάκ-

χοφ (43') και Τάνκοβιτς (71').

Στην Τούμπα ο Παναιτωλικός «πλήρωσε το μάρμαρο»

για την προ ημερών ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμ-

πιακό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με το

ευρύ 5-0, με σκόρερ τους Μουργκ (39'), Σβαμπ (51'),

Τζόλη (57') και Σβιντέρσκι (61', 90'), και έπιασε τον

Αρη στην 3η θέση.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός μετά τις συνεχόμενες

πρόσφατες νίκες του «σκόνταψε» στη Λεωφόρο με

τη Λαμία, που τον κράτησε στο 0-0 και του στέρησε

σημαντικό έδαφος στο κυνήγι της 4ης θέσης και της

ευρωπαϊκής εξόδου, ενώ η ίδια ανάσανε στην προ-

σπάθειά της για σωτηρία. Χωρίς γκολ έληξε και το

θεσσαλικό ντέρμπι μεταξύ ΑΕΛ και Βόλου, ενώ ο

Ατρόμητος πέρασε νικηφόρα από τα Γιάννενα, 1-0 τον

ΠΑΣ με γκολ του Αγκάγιεφ στο 5'.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 54, ΑΕΚ 40, Αρης 39,

ΠΑΟΚ 39, Παναθηναϊκός 35, Αστέρας Τρίπολης 33,

Ατρόμητος 25, Βόλος 24, ΟΦΗ 19, Απόλλων Σμύρ-

νης 18, ΠΑΣ Γιάννινα 18, Παναιτωλικός 13, Λαμία

11, ΑΕΛ 8.

Απόλλων Σμύρνης και ΑΕΛ έχουν από έναν αγώνα λι-

γότερο και η Λαμία δύο αγώνες λιγότερους.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προκρίθηκε με νίκη στο Περιστέρι ο ΠΑΣ,

«καθάρισαν» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

Με εντυπωσιακό ξεκίνημα, ο ΠΑΣ Γιάννενα επικρά-

τησε με 3-2 του Ατρομήτου στο Περιστέρι, κατακτών-

τας έτσι το πρώτο εισιτήριο για τα προημιτελικά του

Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί θα συναντήσει τον Παναθη-

ναϊκό και τη Λαμία (που είχαν περάσει άνευ αγώνα)

αλλά και τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που επικράτησαν

ξανά των Παναιτωλικού και Λάρισας αντίστοιχα

στους επαναληπτικούς των 3-0 και 5-0.

Στο Περιστέρι, ο ΠΑΣ αιφνιδίασε τον Ατρόμητο, στον

επαναληπτικό του 2-2 των Ιωαννίνων και με τρία τέρ-

ματα μέχρι το 13ο λεπτό (3' Νάουμετς, 10' Μιλιντσε-

άνου, 13' Σάλιακας), πήρε το προβάδισμα που

δύσκολα θα έχανε. Οι Περιστεριώτες μείωσαν στο 28'

με τον Κωτσόπουλο ενώ ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε

το τελικό 2-3 στο 81'.

Ο Ολυμπιακός, με πολλές αλλαγές στην αρχική σύν-

θεσή του, νίκησε για δεύτερη φορά τον Παναιτωλικό

με 3-0. Τα τέρματα για τους «ερυθρόλευκους» πέτυ-

χαν οι Μασούρας (9'), Κάιπερς (30') και Ανδρούτσος

στο 81'.

Στην επόμενη φάση και ο ΠΑΟΚ μετά την εκτός έδρας

επικράτησή του με 2-1 επί της Λάρισας σε ένα διαφο-

ρετικό -από το πρώτο- παιχνίδι. Οι δύο ομάδες, πιο

απελευθερωμένες, δημιούργησαν φάσεις αλλά ο «δι-

κέφαλος» ήταν ο νικητής και σε αυτό το ματς. Τα τέρ-

ματα για τους φιλοξενούμενους  πέτυχαν οι

Τσιγγάρας (19') και Κρμέντσικ (29') ενώ το γκολ για

τους «βυσσινί» πέτυχε στην εστία της ομάδας του ο

Περέϊρα (39'). Ντεμπούτο για τις δύο ομάδες έκαναν

οι Μπεν Χατίρα και Kαγκάβα αντίστοιχα.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τέλος ο Ραφίνια από τον Ολυμπιακό

Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Βραζιλιάνο

αμυντικό Ραφίνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος είναι ένας από τους ση-

μαντικότερους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο

ελληνικό Πρωτάθλημα. Με το πάθος, τις ικανότητες

και τον επαγγελματισμό του αποτέλεσε παράδειγμα

για όλους.

Θα ανήκει πάντα στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Η

πόρτα του Συλλόγου θα είναι πάντα ανοιχτή για τον

Ραφίνια όπως ανοιχτές θα είναι για εκείνον πάντα οι

καρδιές των φιλάθλων μας!»
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Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε γράψει 

στο “Κοινωνικό Συμβόλαιο”: 

«Ο Ν. Μακιαβέλλι προσποιού-
μενος ότι διδάσκει τους 
βασιλείς, εδίδαξε τους λαούς»!

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ 

δεν είναι απλά, 

ένα ΒΙΒΛΙΟ. 

Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ!

Το κακό είναι ότι οι διδασκαλίες του

Μακιαβέλλι διαβάστηκαν από τους

“βασιλείς” και όχι από τους λαούς!

(Ο Ναπολέων επισημαίνει ότι δεν ξέ-

ρουν να διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς”

Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμετρή-

ματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβάζονται
όπως τα μυθιστορήματα”
(κεφ. 19, σελ. 288).

Γι’ αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ. 

Και το 1969 - επί χούντας - και τώρα, προσθέτοντας 

τα σχόλια του Ναπολέοντα. Για να διδαχθούν οι κάθε 

είδους σύγχρονοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ, αλλά και οι λαοί, 

για ν’ αντιμετωπίζουν αναλόγως τους “Ηγεμόνες”:

Από τον Δήμαρχο και τον Σύμβουλο

μέχρι τον Πρωθυπουργό και τους

Υπουργούς του. Αλλά και τον προϊστά-

μενο και τον εργοδότη - συχνά πιο

απόλυτο “ηγεμόνα”!

Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο. Η πνευ-

ματική τροφή, η “διδασκαλία” θα μετα-

λαμπαδευθεί διαβάζοντας ξανά και

ξανά το βιβλίο!

Για την επιθυμία των λαών για αλλαγή,

λέει: 

― «Κάθε αλλαγή αφήνει, πάντα, ακρο-
γωνιαίο λίθο, απ’ όπου θα δεθεί η οικο-
δόμηση μιας νέας αλλαγής» (κεφ. 2,

σελ. 71).

― «...οι λαοί, ελπίζοντας σε βελτίωση
της μοίρας τους, επιθυμούν ν’ αλλάξουν

κυβερνήτη (...) αλλά συχνά την παθαί-
νουν...» (κεφ. 3, σελ. 73).

― Για την επιβαλλόμενη, νομοθετική και φορολογική σταθε-
ρότητα (κεφ. 3, σελ. 79).

― Για τη μεταχείριση γενικά των ανθρώπων. «Τους ανθρώ-
πους ή να τους κερδίζεις με το μέρος σου ή να τους εκμη-
δενίζεις (πράγμα δύσκολο ευτυχώς, στις μέρες μας). Όταν
τους “τραυματίζεις, σ’ εκδικούνται» (κεφ. 3, σελ. 83)

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

σχολιασμένος σελίδα-σελίδα

από τον ΜΕΓΑ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

O O ΗΓΕΜΟΝΑΣΗΓΕΜΟΝΑΣ


