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«Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κά-
κωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής
βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τι-
μωρούνται, όπως νόμος ορίζει»

ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρθρ. 7 §2

Το παραπάνω απόσπασμα είναι πιστή αντι-

γραφή του ισχύοντος Συντάγματος, (1975

όπως ισχύει με τις μετέπειτα αναθεωρήσεις

του), αλλά και παλαιότερων, ακόμη και του

μετα-εμφυλιοπολεμικού του 1952, (αρθρ. 18).

Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί «απωθούν» και

χρησιμοποιούν γκλοπς, ή σωματική βία ή οποι-

οδήποτε όργανο δυνάμενο να επιφέρει «σωμα-
τική κάκωση», παραβαίνουν το

Σύνταγμα και διαπράττουν περισ-

σότερα του ενός αδικήματα. (Θα

το εξηγήσω παρακάτω).

Μπορεί με νόμους μνημονιακούς

(4055/2012) και δικαστικές απο-

φάσεις να την «περνάνε» με

ανασταλτικές ποινές και μάλιστα

ελαφρότερες αφού πλημμελή-

ματα μετατράπηκαν σε πταί-

σματα κ.τ.τ., αλλά η συνταγματική διάταξη

παραμένει και τα βασανιστήρια, οι οποιεσδή-

ποτε σωματικές κακώσεις (που προέρχονται

βεβαίως, από άσκηση σωματικής βίας, με ή

χωρίς χρήση οργάνων – γκλοπς κλπ. - καθώς

και η ψυχολογική βία και κυρίως «κάθε άλλη
προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» απα-

γορεύονται και είναι πράξεις ποινικά κολάσι-

μες, καταδικαστέες και προσβλητικές για τον

πολιτισμό μας.                       Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 14

ΓΥΝΑΙΚΑ: 
Το “αλάτι 
της γης”!

Σελίδα 24
3

“Νέα Σμύρνη” 
Η πολιτική 
ως αστυνομία

ΡΕΜΑ ΚΟΡΜΠΙ
παραπέμπεται για το 2023!

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
42 αρμύρες έμειναν

κούτσουρα!
σελίδα 13

Κρούσματα σε 
εργαζόμενους του Δήμου

σελίδα 6

Ανακοίνωση 

Δ. Δαβάκη
σελίδα 3

Η Εκκλησία της Ελλάδος βγάζει
όλα τα πράσινα ακίνητα στο σφυρί

“Χρυσός” o Τεντόγλου

Πωλείται η Βουλιαγμένη!

190 στρέμματα πράσι-

νων O.T., κινδυνεύουν

να γίνουν κρανίου

τόπος από την Ιερά 

Σύνοδο της Εκκλησίας,

που καλεί αγοραστές 

ή επενδυτές να τα

...αξιοποιήσουν!!!
σελίδα 16

σελίδα 12

σελίδα 22

«Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κά-
κωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής
βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τι-
μωρούνται, όπως νόμος ορίζει»

Ο Βεληγκέκας*



2 ΣΕΛΙΔΑ - 13  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 210 8959.004 (Fax)

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Συντάκης: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 20 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193

GR 4601106560000065600144193

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.

Για το λόγο τούτο, αυτή η συνταγματική διάταξη θα

έπρεπε ν’ αποτελεί βασικό και κυρίαρχο «μάθημα»

στις αστυνομικές σχολές, να αναρτάται και «να βγά-

ζει μάτι» σε κάθε αστυνομικό κατάστημα και γραφείο

της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) αλλά και στο

γραφείο του Υπουργού «Προστασίας του Πολίτη»,

πρωτίστως!

Επί του συγκεκριμένου δε, πρέπει να προσθέσω, ότι

ο Υπουργός δεν δικαιούται να «καταδικάζει» πράξεις

των οργάνων του, τις οποίες δεν φρόντισε ν’ απο-

τρέψει. Εκτός και δεν πρόλαβε να διαβάσει αυτές τις

πέντε αράδες του Συντάγματος, όπως δεν πρόλαβε

να διαβάσει και το μνημόνιο που ψήφιζε το 2010!

Το τί σημαίνει «βασανιστήριο» και «σωματική κά-

κωση» και τι «προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέ-

πειας» το ερμηνεύουν οι κοινωνικές και

εξειδικευμένες επιστήμες (Κοινωνιολογία, νομική,

κοινωνική και ατομική ψυχολογία, ιατρική, φιλοσο-

φία) καθώς και κάποιες νομικές διατάξεις θετών

νόμων (όπως ο Ποινικός Κώδικας, κυρίως του 1984,

άρθρα 137α – 137δ).

Κατά την άποψή μου κακώς δίνεται η δυνατότητα

στον κοινό νομοθέτη να «ερμηνεύει» και ενίοτε να

παρερμηνεύει και να παραποιεί και ν’ αλλοιώνει το

πνεύμα του Συντάγματος, τη στιγμή μάλιστα που δεν

υφίσταται συνταγματικό δικαστήριο, ή δε δικαιοσύνη

δεν απολαμβάνει πραγματικής ανεξαρτησίας έναντι

της εκτελεστικής εξουσίας. Ευτυχώς πάντως που η

τυχόν διάθεση νομοθετικής αλλοίωσης του “Σ”. τιθα-

σεύεται από τις διεθνείς συμβάσεις, για τ’ ανθρώπινα

δικαιώματα, και από ευσυνείδητους δικαστές.

Το «δυστυχώς» είναι ότι αυτή καθεαυτή η διάκριση

των εξουσιών έχει παραμορφωθεί με την υπέρμετρη

μεγαλίαση – υπερβολική ενίσχυση – της εκτελεστι-

κής εξουσίας έναντι της νομοθετικής κυρίως και δι-

καστικής, ιδιαίτερα με την αναθεώρηση του 1986.

Αλλά σκοπός μου δεν είναι η εις βάθος νομική ανά-

λυση, για την οποία εξ άλλου αδυνατώ, αλλά απλά

εκφράζω τους φιλοσοφικούς προβληματισμούς μου

επί των συγκεκριμένων πολιτικών.

Προβληματισμός που ταλανίζει ασφαλώς την κοινω-

νία των πολιτών, αλλά, φαντάζομαι, και των πολιτι-

κών.

Γιατί, στ’ αλήθεια, τι σόι «υπουργείο προστασίας του
πολίτη» είναι αυτό, που διαθέτει στρατό 55.000(!)

αστυνομικών όχι για την προστασία των πολιτών

κατά κύριο λόγο και πρωτευόντως από τους εγκλη-

ματίες του κοινού ποινικού δικαίου (ληστές, φονιά-

δες, κλέφτες, απατεώνες, εκβιαστές, εμπόρους

ναρκωτικών, βίαιες και αντικοινωνικές συμπεριφο-

ρές, εκμεταλλευτές, ανώμαλους, βιαστές κ.λπ.),

αλλά στρατό ως όργανα καταστολής των εύλογων

κοινωνικών αντιδράσεων, ενεργών ή θιγομένων καθ’

οιονδήποτε τρόπο πολιτών. Αυτό δηλαδή που θα

έπρεπε να επιδιώκει μια δημοκρατική πολιτεία; ενερ-

γούς πολίτες κι όχι πειθήνιους υπηκόους.

Αναγνωρίζω βεβαίως, ότι είναι πιο εύκολη η χρήση

βίας από εκείνον που τη διαθέτει, αλλά πιο επικίν-

δυνη, από την πειθώ, που είναι δυσκολότερη, απαιτεί

γνώσεις και ικανότητες.  

Όργανα καταστολής λοιπόν και «τήρησης της δημο-

σίας τάξεως και ασφάλειας». Αυτό που αισθάνθηκε

την ανάγκη κάποια στιγμή η πολιτεία να καλύψει, ως

ντροπή για σύγχρονο κράτος δικαίου και μετονό-

μασε το «Υπουργείο Δημόσιας τάξεως», σε «Προ-

στασίας του Πολίτη»! Αλλά φαίνεται ότι το έκανε

μόνον για το «φαίνεσθαι» κι όχι για το «είναι»!

Και ευθύνη γι’ αυτό δεν έχουν οι αστυνομικοί υπάλ-

ληλοι, αλλά η πολιτική ηγεσία διαχρονικά, για τις κα-

τευθύνσεις εκπαίδευσης και δράσης που επιβάλλει.

Είναι λάθος και αναχρονιστική επιλογή, που μεταβά-

λει τον αστυνομικό σε «μπάτσο». Σε Βεληγκέκα της

Τουρκοκρατίας,  ενσάρκωση της δυναστικής εξου-

σίας, που βαράει τον Καραγκιόζη – καταδυναστευό-

μενο λαό – «Πρα, πρα, ωρέ γκιαούρη...». Αυτόν τον

εκπεσμό θα ’πρεπε να τον απεχθάνονται κατά πρώτο

λόγο οι ίδιοι οι αστυνομικοί. Και είμαι σε θέση να το

γνωρίζω ότι αυτό τον προσβλητικό ρόλο του «μπά-

τσου», του «βεληγκέκα» τον απεχθάνονται πολλοί

αστυνομικοί. Αλλά οι «συγκλητικοί» της άρχουσας

τάξης και της αντίδρασης στην πρόοδο, τους θέλουν

«πραιτωριανούς»!

Και δυστυχώς, σε κάποιους, κατώτερους ιδίως αστυ-

νομικούς, αρέσει αυτός ο ρόλος, γιατί τους δίνει μια

αίσθηση υπεροχής της εξουσίας, απέναντι στους

συμπολίτες τους.

Επομένως δεν τίθεται το ερώτημα, «τι αστυνομικούς

θέλουμε», αλλά η επιτακτική ανάγκη να γίνει βαθιά

συνειδητό σε αστυνομικούς και πολίτες ότι η αστυ-

νομία χρειάζεται για την πάταξη και τον περιορισμό

έστω, της εγκληματικότητας και την προστασία των

πολιτών, από κακοποιά στοιχεία, προς αποφυγή και

της αυτοδικίας.

Για να πετύχει στο έργο της αυτό η αστυνομία έχει

ανάγκη τη σύμπραξη – και άρα τη συμπάθεια – της

κοινωνίας. Τη συμπαράσταση της «κοινωνικής αστυ-
νόμευσης», κι όχι της αστυνόμευσης της κοινωνίας!

Και είναι αυτό ακριβώς που θα έπρεπε να επιδιώκουν

οι ίδιοι οι αστυνομικοί υπάλληλοι και τα συνδικαλι-

στικά τους όργανα. Η αστυνομία δεν είναι συντε-

χνία. Είναι μέρος και φύλακας της κοινωνίας. Όχι

«μπάτσος» και κατασταλτικό βίαιο και βάρβαρο όρ-

γανο επιβολής των όποιων επιλογών της εκάστοτε

κυβέρνησης.

Εξ άλλου σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται, σε

σύγχρονο κράτος η αστυνομία, να μεταβάλλεται σε

όργανο επιβολής ποινών και μάλιστα ποινών που

έχουν καταργηθεί!

Κάποτε, σε βάρβαρους καιρούς υπήρχε η ποινή του

μαστιγώματος και του ξυλοδαρμού. Αυτά έχουν κα-

ταργηθεί προ πολλού στα πολιτισμένα κράτη.

Ε, δεν είναι δυνατόν να επανέρχονται «από το πα-

ράθυρο» της αστυνομίας. Το γκλοπ, οι κλωτσιές, οι

γροθιές τα χτυπήματα είναι «ποινές» απαγορευμέ-

νες, που επιβάλλονται μάλιστα, χωρίς δίκη!

Ο αστυνομικός δηλαδή μεταβάλλεται σε «δικαστή»

και «δήμιο». Με ποιο δικαίωμα; Με ποια δικαιολογία

και πώς έχει διαφύγει από την επιστημονική, νομική

και δικαστική κοινότητα, ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει;

Το χτύπημα με το γκλομπ κ.ά. είναι ποινή αυτοδι-

κίας, παράνομη από κάθε πλευρά.

Επιτέλους, 200 χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία

αποβάλετε την τούρκικη νοοτροπία. Θάψτε τον βε-

ληγκέκα. Τον είχε σκοτώσει πριν απ’ την επανά-

σταση και μάλιστα σε μονομαχία(!) ο Αντώνης

Κατσαντώνης.

―――――――

* Βελή Γκέκας: τουρκαλβανός τζοχανταραίος (χωροφύλακας,

φρουρός) του Αλή Πασά (ενσάρκωση της εξουσίας). Ως ήρωας

του θεάτρου σκιών, δέρνει πάντοτε τον Καραγκιόζη, αλλά υπάρ-

χει κι ο Μπαρμπαγιώργος, που προστατετεύει το ανηψόύδ’ του...

Ο Bεληγκέκας
Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Αποκριάτικα... Σελ. 4, 5

Ψεκασμοί κουνουπιών Σελ. 6

Για τη Βουλιαγμένη που αγαπάμε Σελ. 7

Η στειροποίηση του πλεονάσματος
Βασιλεία Κατσάνη Σελ. 8

Αφιέρωμα στις αφανείς ηρωίδες - Ελ-
ληνίδες της οθωμανικής κατοχής!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Αρχαία Ελλάδα - Οι απαρχές των
τεχνολογιών” Σελ. 10

Εκ Σκυταλοδρομίας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

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

Αθλητικά Ν. Γεωργόπουλος Σελ. 22-23
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την από 1522021 επιστολή της παράταξής μας, η οποία
υπογραφόταν από εμένα και απευθυνόταν προς τους επικεφα
λής όλων των παρατάξεων που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβού
λιο του Δήμου μας, ζήτησα την από κοινού υποβολή εγγράφου
αιτήματός μας προς την Δημοτική Αρχή, προκειμένου να μας χο
ρηγηθούν αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκ
δοθεί επί της μακράς αντιδικίας με την Μ.Ε.Ε.Κ.Β αναφορικά με
την από μέρους της διεκδίκηση κοινόχρηστων  και παραχωρη
μένων στο Δήμο μας  χώρων στο παραλιακό μέτωπο της Βούλας,
η οποία, διεκδίκησή της, φαίνεται να έχει επεκταθεί και σε φε
ρόμενες διαφυγούσες αξιώσεις της ύψους κάποιων εκατομμυ
ρίων ευρώ οι οποίες (και πάλι όπως φαίνεται) της επιδικάσθηκαν
μέχρι κάποιου ύψους.
Στην ενέργεια μου αυτή προχώρησα, αφενός ύστερα από αίτημα
πολλών συμπολιτών μας οι οποίοι εύλογα επιζητούν μια ουσια
στική, επιτέλους, πληροφόρηση για το εξαιρετικά σοβαρό αυτό
ζήτημα που αφορά έναν από τους βασικότερους πνεύμονες πρα
σίνου και αναψυχής της πόλης μας και ασφαλώς τον κυριότερο
στη Δημοτική Ενότητα της Βούλας, αφετέρου διότι και ο ίδιος
πλέον θεώρησα ότι η παρεχόμενη πληροφόρηση, που περιορι
ζόταν στις ευκαιριακές αφηγηματικές αναφορές του Δημάρχου
επ’ ευκαιρία ερωτημάτων κατά τη διαδικασία συνήθως της συ
ζητήσεως των θεμάτων προ ημερησίας διατάξεως στο Δημοτικό
Συμβούλιο (μια ενημέρωση λοιπόν η οποία δεν προερχόταν καν
από νομικό), ήταν εξ αντικειμένου ελλιπής. Σημειώνω δε, ότι
παρά το πολυάριθμο των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκ
δοθεί μέχρι σήμερα επί του ζητήματος, εντούτοις ο κ. Δήμαρχος
δεν μερίμνησε ώστε να τύχουμε οι επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων (και τουλάχιστον εγώ) της αναγκαίας και στοιχει
ώδους πληροφόρησης επί του περιεχομένου τους με τον μόνο
προφανή και αποδεκτό τρόπο : Δηλαδή εκείνον της χορήγησης
αντιγράφων των σχετικών δικαστικών αποφάσεων προς εμάς.
Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα το μεν να μην γνωρίζει
κανείς μας (και τουλάχιστον εγώ) με στοιχειώδη ασφάλεια το τι
έχει συμβεί ή το τι πρόκειται να συμβεί (απλώς διαπίστωσα και
εγώ την ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη της τοποθέτησης ταμπέλας
της ΜΕΕΚΒ αντιδίκου στην παραλία προς «ανακοίνωση» του φε
ρόμενου ιδιοκτησιακού της δικαιώματος) το δε να παρατίθεται
στον τοπικό τύπο σειρά σχολίων ή ερωτημάτων για το ζήτημα
αυτό ακόμη και από δημοτικές παρατάξεις, χωρίς όμως προηγου
μένως κανείς μας, εξ όσων γνωρίζω, να είχε τύχει της αναγκαίας
πρωτογενούς ενημέρωσης η οποία θα μπορούσε να συντελεστεί
μόνο με τη λήψη αντιγράφου των σχετικών δικαστικών αποφά
σεων προς μελέτη του περιεχομένου τους.
Εν’ όψει λοιπόν της κατάστασης αυτής, ανέλαβα την πρωτοβου
λία, υπό την ιδιότητά μου ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολί
τευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, να απευθύνω προς όλους τους
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων πρότασή μου προς υπο
βολή κοινού αιτήματος προς τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να
μας χορηγηθούν αντίγραφα των σχετικών δικαστικών αποφά
σεων – επαναλαμβάνω και μόνο των αποφάσεων – οι οποίες
ασφαλώς έχουν δημοσιευθεί νομίμως και ενδεχόμενα κάποιες
αυτών να έχουν καταστεί τελεσίδικες ίσως δε και αμετάκλητες
(κάτι που ασφαλώς δεν το γνωρίζω μετά βεβαιότητας, ακριβώς
εξαιτίας του ελλείμματος ουσιαστικής ενημέρωσης που παρατη
ρείται μέχρι στιγμής). 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
της 8.2.21 έγινε αναφορά  αιφνιδιαστική θα την έλεγα  από επι
κεφαλής δημοτικής παράταξης σχετικά με το περιεχόμενο της εν
προκειμένω επιστολής μου, ενώ εγώ δεν σκόπευα να θέσω το
θέμα αυτό αφού θεωρούσα ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντιδεοντο
λογικό, δεδομένου ότι ακόμη δεν είχα λάβει απαντήσεις από τις
δημοτικές παρατάξεις προς τις οποίες είχα απευθυνθεί – πλην
μίας και ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της απάντησης της –
και ως εκ τούτου αυτονόητα εκτιμούσα ότι το θέμα δεν ήταν
ώριμο προς συζήτηση. Μία συζήτηση η οποία τελικώς μπορεί να
μην χρειαζόταν καν να διεξαχθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμ

βουλίου εφόσον η Δημοτική Αρχή ικανοποιούσε το αίτημα που
θα της θέταμε από κοινού και εγγράφως οι επικεφαλής των πα
ρατάξεων. Και έτσι, το θέμα αυτό – που ασφαλώς δεν προσφέ
ρεται για κανενός είδους εκμετάλλευση – δεν θα ελάμβανε
άσκοπες διαστάσεις ενώ ταυτόχρονα το ζητούμενο, εκείνο δη
λαδή της ενημέρωσης των επικεφαλής των παρατάξεων, θα επι
τυγχάνετο. Προς μεγάλη όμως έκπληξή μου, διαπίστωσα, ότι όχι
απλώς ο κ. Δήμαρχος δεν εξέφρασε την οποιαδήποτε απορία για
την ύπαρξη (και το περιεχόμενο) της εν προκειμένω επιστολής
μου, αλλά αντίθετα, έδειξε, ότι γνωρίζει πλήρως αυτή και μάλι
στα προχώρησε και στον σχολιασμό της ! Στο σημείο αυτό, το
νίζω, ότι η εν λόγω επιστολή μου εστάλη μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μόνο προς τους επικεφαλής των λοιπών δημοτι
κών παρατάξεων και όχι όμως προς τον ίδιο τον κ. Δήμαρχο.
Συνεπώς και κατά πρώτον, καλό θα ήταν, για την ενημέρωση
πρωτίστως των δημοτών, να εξηγήσει ο κ. Δήμαρχος τον τρόπο
με τον οποίο περιήλθε σε γνώση του η συγκεκριμένη επιστολή
μου – πιθανώς ακόμη και την ίδια ημέρα που την απέστειλα προς
τους αποδέκτες της, στους οποίους, επαναλαμβάνω, δεν συμπε
ριλαμβανόταν ο κ. Δήμαρχος.
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου μας, ο κ. Δήμαρχος δεσμεύτηκε τελικώς
ενώπιον του Σώματος και ασφαλώς ενώπιον όλων των παρακο
λουθούντων αυτήν διαδικτυακά συμπολιτών μας, ότι θα παρα
δώσει, άμεσα μάλιστα, αντίγραφα των σχετικών δικαστικών
αποφάσεων προς όλους τους επικεφαλής, σε ικανοποίηση τελι
κώς του αιτήματος της παράταξής μας. Η δέσμευση δε αυτή του
κ. Δημάρχου, ανακοινώθηκε από πλευράς του, χωρίς τον οποι
ονδήποτε όρο ή προαπαιτούμενο για την τήρησή της, κάτι που
δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν αφού ασφαλώς δεν θα ήταν
δυνατόν να συμβεί κάτι το διαφορετικό, δεδομένου ότι οι απο
δέκτες των αντιγράφων των δικαστικών αποφάσεων δεν θα ήσαν
κάποιοι τρίτοι, εξωτικοί ως προς τα δημοτικά πράγματα, αλλά θα
ήσαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου μας.
Πρόσωπα δηλαδή ως προς τα οποία συντρέχουν τα τεκμήρια της
υπευθυνότητας και της στοιχειώδους σοβαρότητας, καθώς και
εκείνο της αφοσίωσης στην προαγωγή των καλώς νοουμένων συμ
φερόντων του Δήμου μας και των δημοτών παρά τις όποιες αυτο
νόητες διαφορές που μπορεί να υφίστανται μεταξύ των
παρατάξεων ως προς τον επιλεγόμενο τρόπο υλοποίησης του στό
χου αυτού κάθε φορά. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζω, ότι προσω
πικώς έτυχα της τιμής να έχω το πρώτον εκλεγεί από τους δημότες
στη θέση του δημοτικού συμβούλου ήδη από το έτος 2007 η δε
παράταξη της οποίας επίσης έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής κα
τέλαβε την δεύτερη θέση κατά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές
εκλογές. Συνεπώς, δικαιούμαι απολύτως να φρονώ ότι τα παρα
πάνω τεκμήρια συντρέχουν στο πρόσωπο μου και δεν θα ήταν
δυνατόν – χωρίς τον οποιονδήποτε αποχρώντα λόγο – να αμφι
σβητηθούν αμέσως ή εμμέσως από τον οποιονδήποτε, όποια
θέση κι αν κατέχει εκείνος!
Σε συνέχεια λοιπόν των παραπάνω, και προκειμένου να διευκο
λύνω την Δημοτική Αρχή στην υλοποίηση της παραπάνω δέσμευ
σής της, αλλά και προκειμένου να προσδώσω μία στοιχειώδη
επισημότητα στο αίτημά μου, απέστειλα προς τον κ. Δήμαρχο
την από 12/2/21 επιστολή μου, η οποία κατά το τμήμα αυτής
που ενδιαφέρει την εν προκειμένω υπόθεση είχε κατά λέξη ως
εξής: «…Σε συνέχεια της  ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου
και κατά τη συνεδρίαση της 08 /02/2021  δέσμευσής σας, ζητώ
να μου χορηγήσετε αντίγραφα του συνόλου των δικαστικών απο
φάσεων που έχουν εκδοθεί από τα ελληνικά Δικαστήρια, σε
σχέση με την αντιδικία Δημοσίου / Δήμου μας με την Μ.Ε.Ε.Κ.Β.,
για την μείζονα παραλιακή έκταση (κατάστημα «ΝΟΤΟΣ»), δη
λαδή των τυχόν προδικαστικών, οριστικών, τελεσίδικων και αμε
τάκλητων αποφάσεών των, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και κάθε
είδους διαδικασίας, που αναφέρονται σε ζητήματα κυριότητας
κ.λπ που τέθηκαν με τις όποιες διεκδικητικές / αναγνωριστικές
αγωγές της εταιρείας αυτής, καθώς και εκείνες που αναφέρονται
στα φερόμενα ως διαφυγόντα μισθώματα κ.λπ.».
Μετά την παρέλευση λίγων ημερών κλήθηκα στο Δημαρχείο για
την παραλαβή των δικαστικών αποφάσεων που ζητήθηκαν,
οπότε και προσήλθα την ώρα που συμφωνήθηκε. Εκεί, προς με

γάλη μου έκπληξη, διαπίστωσα, ότι στο σχετικό κείμενο που είχε
συνταχθεί – άγνωστο από ποιον ή με την υπόδειξη ποιου – που
θα συνιστούσε το «αποδεικτικό παραλαβής» των αποφάσεων
και το οποίο τιτλοφορείτο ως «ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –
ΔΗΛΩΣΗ», συμπεριλαμβανόταν η εξής καταληκτική παράγρα
φος, η οποία είχε τεθεί υπό τύπον δικής μου «δηλώσεως» (!) και
προς άγνωστο αποδέκτη της (αφού κανένα όνομα δεν αναφερό
ταν), δηλαδή ότι : «Ο παραλαμβάνων δηλώνει ότι οι αποφάσεις
ζητήθηκαν για προσωπική του ενημέρωση και ενημέρωση της
παράταξής του καθώς και ότι δεν πρόκειται να παραδώσει αντί
γραφά τους προς τρίτους τον ημερήσιο και τοπικό τύπο, διότι η
συνολική αντιδικία παραμένει εκκρεμής και ενδεχομένως οποι
αδήποτε διαρροή να αποβεί βλαπτική για τα συμφέροντα του
Δήμου».
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η συγκεκριμένη αναφορά που
είχε τη μορφή της προϋπόθεσης για το αν τελικώς θα παραλάβω
ή όχι τις δικαστικές αποφάσεις, τυγχάνει απολύτως απαράδεκτη
– με κάθε έννοια – και ταυτόχρονα ακραία προσβλητική για το
πρόσωπό μου σύμφωνα με αυτά που ήδη ανέφερα αλλά και για
όλη την παράταξη και τους πολίτες που εκπροσωπώ. Αλλά και
ταυτόχρονα δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητά
της. Διότι η απαιτούμενη «δήλωσή μου» περί μη παράδοσης
προς τρίτους και τον ημερήσιο και τοπικό τύπο των δικαστικών
αποφάσεων, ήταν απολύτως περιττή (διότι δεν υπήρχε η παρα
μικρή περίπτωση να πράξω κάτι τέτοιο και δεν επιτρέπω στον
οποιονδήποτε να με υποβάλλει στην όποια εξευτελιστική μετα
χείριση), αλλά ταυτόχρονα προκαλεί συνθήκες «κυνηγιού μαγισ
σών» κατά την περίπτωση που η όποια διαρροή προς τρίτους 
αλήθεια ποιοι θα μπορούσε να είναι αυτοί;  ή τον ημερήσιο /
τοπικό τύπο γίνει από τον οποιονδήποτε άλλον! Αλλά και ρωτώ:
Ακόμη και υποθετικά να λάμβανε γνώση ο τοπικός τύπος του δια
τακτικού των δικαστικών αποφάσεων (δηλαδή και μόνο ως προς
το αποτέλεσμά τους) πως θα βλάπτονταν τα συμφέροντα του
Δήμου; Δηλαδή ο τοπικός τύπος τι κακό θα προξενούσε στην υπό
θεση αν μπορούσε απλώς να πληροφορήσει τους πολίτες για την
πορεία των υποθέσεων κατά το αποτέλεσμα αυτών; Όταν γενικώς
γινόταν ικανή αναφορά στον ίδιο τύπο για άλλες δικαστικές υπο
θέσεις τότε δεν υπήρχε πρόβλημα; Δηλαδή είναι προτιμότερο οι
πολίτες να πληροφορούνται τις εξελίξεις μέσω των ταμπελών της
ΜΕΕΚΒ; Σε τελική ανάλυση τι φόβος υπάρχει; Και τελικά όταν η
υπόθεση βρίσκεται στα τελικά δικονομικά της στάδια πως μπορεί
να προκληθεί βλάβη στα συμφέροντα του Δήμου;  
Εχόντων λοιπόν έτσι των πραγμάτων αρνήθηκα ασφαλώς να
υπογράψω το κείμενο αυτό. Παρά δε τη προσβλητική μεταχεί
ριση της οποίας έτυχα  η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο πρό
σωπό μου αλλά αντανακλάται στη μερίδα των συμπολιτών μας
τους οποίους εκπροσωπώ  έσπευσα, εξαντλώντας κάθε όριο
ανοχής και καλοπιστίας προκειμένου να μην δημιουργηθεί πε
ραιτέρω ζήτημα και κατόπιν προτροπής στελέχους του Δήμου,
να αναδιατυπώσω την παράγραφο αυτή, ως εξής: «Ο παραλαμ
βάνων δηλώνει ότι οι αποφάσεις ζητήθηκαν αποκλειστικώς, για
προσωπική ενημέρωσή του υπό την ιδιότητα του επικεφαλής Δη
μοτικής Παράταξης. Δεν πρόκειται δε να χορηγήσει αντίγραφα
προς τον οποιονδήποτε και τούτο ως μέτρο πρόνοιας προς δια
σφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, λαμβανομένου υπόψη
ότι η σχετική δικαστική αντιδικία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη,
σύμφωνα με την παρασχεθείσα πληροφόρηση». 
Και την απέστειλα. Κι όμως: Απάντηση ποτέ δεν πήρα. 
Από τη θέση λοιπόν αυτή ζητώ από τον Δήμαρχο να πληροφο
ρήσει τους πολίτες (και όχι βεβαίως να «δηλώσει» προς αυτούς…
. !) για το αν είναι ενήμερος για το περιεχόμενο του αρχικού
κειμένου που μου δόθηκε και αν υιοθετεί το περιεχόμενό του
ή όχι. Και αν ναι να εξηγήσει τους λόγους. Αν όχι, τότε να σπεύσει
να διορθώσει το ατόπημα αυτό και να φροντίσει να μου παρα
δοθούν «άνευ όρων και προϋποθέσεων» οι δικαστικές αποφά
σεις που ζήτησα. Αλλιώς δικαιούμαι να θεωρώ ότι η όλη
δέσμευσή του περί παραδόσεως των αποφάσεων – τουλάχιστον
προς το πρόσωπό μου – έγινε μόνο προς δημιουργία εντυπώ
σεων χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

Μόνο με όρους η παράδοση των δικαστικών
αποφάσεων ενημέρωσης για τη ΜΕΕΚΒ από τη 
Δημοτική Αρχή Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Ο ΑΜΠΙΓΙΕΡ
του Ρόναλντ Χάργουντ 

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Λεμπέση  - σε συνεργασία

με το Θεατροκίνημα - ανοίγουν το ιστορικό τους αρ-

χείο και παρουσιάζουν σε online streaming στις 12,13

και 14 Μαρτίου, την παράσταση θρύλο «Ο Αμπιγιέρ»
του Ρόναλντ Χάργουντ, που ήρθε για να μείνει, με

μία πλειάδα κορυφαίων συντελεστών, που ο καθένας

στο είδος του σημείωσαν μεγάλες επιτυχίες.

Ο Αμπιγιέρ (Τhe dresser ) του Ρόναλντ Χάργουντ  ανέβηκε

για πρώτη φορά στη χώρα μας τη  σεζόν 1989 -90 στο θέ-

ατρο Αθήναιον – νυν Τζένη Καρέζη, σε σκηνοθεσία Βασίλη

Παπαβασιλείου, με Σερ τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Νόρμαν

τον Νικήτα Τσακίρογλου και Λαίδη την Ελένη Χατζηαρ-

γύρη. Σημείωσε τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επι-

τυχία και η παράσταση έμεινε στην ιστορία του θεάτρου.

Είναι ένα έργο χαρακτήρων, που περιγράφει την ιδιόμορφη

σχέση ανάμεσα σε ένα βετεράνο διάσημο σαιξπηρικό ηθο-

ποιό και τον αφοσιωμένο Αμπιγιέρ του.

Ο Σερ είναι ένας δύστροπος άνθρωπος, που ηγείται σε πε-

ριοδεύοντα θίασο στην Αγγλία, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγ-

κοσμίου Πολέμου. Ο Αμπιγιέρ (Νόρμαν) είναι ο αφοσιωμένος

βοηθός του, που για 15 χρόνια τον φροντίζει σχολαστικά και

τον γεμίζει αυτοπεποίθηση με σκοπό ο Σερ  να μην ακυρώνει

τις παραστάσεις λόγω των  ανασφαλειών του.

Παρακολουθούμε τον κόσμο του θεάτρου μέσα από την
σχέση εξάρτησης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους
δυο τους. Γινόμαστε μάρτυρες καταστάσεων που κατακλύ-
ζονται από έντονα συναισθήματα. Αφοσίωση,  εγωισμός,
αχαριστία, απόρριψη, εγκατάλειψη, μοναξιά.

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ  ΩΡΑ 20.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ ON DEMAND

Εισιτήρια:

https://www.viva.gr/tickets/theatre/streaming/o-ampigier/

Για την ιστορία : Το θέατρο Αθήναιον ( νυν Τζένη Καρέζη)
έπιασε φωτιά εκείνη  την περίοδο. Η ζημιά ήταν πολύ με-
γάλη.  Ήταν προσωπικό στοίχημα και υπόσχεση του Γιώρ-
γου Λεμπέση στη Τζένη Καρέζη ότι το θέατρο θα
λειτουργήσει ξανά σε δύο εβδομάδες. Σύσσωμο το Ελλη-
νικό Θέατρο ήταν εκεί απ’ το πρωί ως το βράδυ. Το θέατρο
άνοιξε ξανά τις πόρτες του και υποδέχτηκε το κοινό μέσα
σε δύο εβδομάδες, σε μία βραδιά με ελεύθερη είσοδο. που

προλόγισε η Τζένη Καρέζη, ως οικοδέποινα του θεάτρου,

με  μεγάλη συγκίνηση και θερμά χειροκροτήματα. 

Σειρά ενημερωτικών διαδικτυακών συ
ζητήσεων, με διακεκριμένους ομιλη
τές, έχει προγραμματίσει ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Οι συζητήσεις διεξάγονται κάθε Τε
τάρτη στις 18:00 και ο πρώτος κύκλος
θα ολοκληρωθεί Τετάρτη 21 Απριλίου.
Η διεξαγωγή θα γίνεται μέσω της
πλατφόρμας Zoom, ενώ θα υπάρχει
ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση στη
διαδικτυακή τηλεόραση του Δήμου.

Τρόποι διαφύλαξης
της ψυχικής υγείας

Τετάρτη 17 Μαρτίου 
Ενημερωτική εκδήλωση για τους τρό

πους διαφύλαξης της ψυχικής και σω
ματικής υγείας την εποχή της πανδη
μίας και του εγκλεισμού, από ιατρούς
και ειδικούς επιστήμονες  
Ομιλητές: 

Δρ. Καλλιόπη Λ. Κουντή, Κοινωνική
Λειτουργος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος της
Επιστημονικής Εταιρείας Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας Υγείας (Ε.Ε.Π.Φ.Υ.)

Δρ. Κων/νος  Κοντοάγγελος, Ψυχία
τρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθη
νών, Α΄Ψυχιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών. Αιγινήτειο
Νοσοκομείο.

Δρ. Παύλος Χ. Χρηστογεώργος, Ορθο
παιδικός  Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανε

πιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Επι
στημονικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (Ε.Ε.Π.Φ.Υ.)

Επαγγελματικές προοπτικές
την περίοδο της πανδημίας 

Τετάρτη 31 Μαρτίου  Επαγγελματι
κές προοπτικές την περίοδο της παν
δημίας 

Ενημερωτική εκδήλωση για τα νέα δε
δομένα που έφερε ο κορωνοϊός στην
αγορά εργασίας. Επαγγέλματα που
αναδύθηκαν και χάθηκαν την περίοδο
της πανδημίας. 

Εβδομαδιαίο, Διαδικτυακό ραντεβού με το Δήμο 3Β
Κάθε Τετάρτη  με σημαντικές και ενδιαφέρουσες ομιλίες

Η Περιφέρεια Αττικής, με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, «υποκλίνεται»

στη Γυναίκα και την τιμά μέσα από μία σειρά διαδι-

κτυακών εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα καθ’ όλη

τη διάρκεια του Μαρτίου.

Έτσι ξεκίνησαν τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και θα ολο-

κληρωθούν στις 29 Μαρτίου μια σειρά εκδηλώσεων

της Περιφέρειας Αττικής για τη Γυναίκα.

Τις παραστάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι

στην σελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο facebook:

facebook.com/PerifereiaAttikis

και στο: youtube.com/perattika

Το πρόγραμμα, έκανε πρεμιέρα ανήμερα της Παγκό-

σμιας Ημέρας της Γυναίκας και συνεχίζει:

«Για τις γυναίκες ζούμε όλοι..!» 

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021, στις 21:00 

Συναυλία με τη Γλυκερία, τη Φωτεινή Δάρρα και το

Σταύρο Σαλαμπασόπουλο. (Πολιτιστικό Κέντρο Μο-

σχάτου)

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 29 Μαρτίου με τη

διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Η Γυναίκα στην Εξου-

σία», την οποία οργανώνει η Αντιπεριφερειάρχης Πο-

λιτισμού Μαίρη Βιδάλη, με τη συμμετοχή εξεχουσών

γυναικών από τους χώρους της διανόησης, της τέ-

χνης, του πολιτισμού και της κοινωνίας.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Μοσχάτου, στο Δημοτικό Θέατρο Πει-

ραιά και στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

(Φρυνίχου).

«Σερσέ λα φαμ»

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, στις 21:00  

Συναυλία με τη Δήμητρα Σταθοπούλου, την Ελένη Κα-

ρακάση και την Επιστήμη Καμπούρογλου. (Πολιτιστικό

Κέντρο Μοσχάτου)

«Δικαίωμα»

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021, στις 21:00

Μουσικό Αφιέρωμα στη σπουδαία στιχουργό Λίνα Νι-

κολακοπούλου με το Μάριο Φραγκούλη και το Γιώργο

Περρή. Μαζί τους η Μυρτώ Βασιλείου. (Δημοτικό Θέ-

ατρο Πειραιά)

Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, στις 21:00

Μουσικοθεατρική παράσταση από το Θέατρο Τέχνης

Καρόλου Κουν με τίτλο «Η δική τους επανάσταση»

(Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Φρυνίχου)

Με “άρωμα” Γυναίκας ο Μάρτιος 

στην Περιφέρεια Αττικής
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Το Σάββατο 13 Μαρτίου στις 12.00 το Κέντρο Πολιτι-

σμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εκπέμπει από τον

Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και φέρνει στις

οθόνες σας μια ξεσηκωτική συναυλία από τους

Burger Project.

Η funky μουσική κολεκτίβα δίνει το έναυσμα για να

στηθεί ένα αποκριάτικο πάρτι σε κάθε σπίτι. Μαρά-

κες, σφυρίχτρες, κιθάρες και βιολιά μπλέκονται δημι-

ουργικά με το χιούμορ, τη θετική ενέργεια, τους

γρήγορους ρυθμούς και το freestyle ρεπερτόριο των

Burger Project, φτιάχνοντας ένα ζωντανό μωσαϊκό

χορού και τραγουδιού.

Φορέστε το καλύτερο αποκριάτικο χαμόγελο σας,

πάρτε χαρτοπόλεμο και κομφετί, ντυθείτε με ό,τι πιο

τρελό βρείτε στο σπίτι και συντονιστείτε!

Συντελεστές: 

X – King, κιθάρα - φωνή

Professor Cosmic, πλήκτρα -

φωνητικά

To Soma, μπάσο - φωνητικά

Barbie G., τύμπανα

Special Guest:   Valentino, βιολί 

Χορός: Penelope Red και ZoZi

Μακιγιάζ: Supermarionetta

Σκηνική επιμέλεια: Burger Project

ΘΟΛΟΣ

Παρακολουθήστε την εκδήλωση live στο

snfcc.org/TheBurgerProject, καθώς και στη σελίδα του

ΚΠΙΣΝ στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube

@SNFCC.

Αποκριές στο Κέντρο Στ. ΝιάρχοςΣτέφανος Δάνδολος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Το κρυφό πάθος της Πηνελόπης Δέλτα

για τον Ίωνα Δραγούμη

Online streaming έως τις 21 Μαρτίου

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

Τάσος Νούσιας,  Μπέτυ Λιβανού,

Μαρία Παπαφωτίου, Νίκος Ορφανός

Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης

Ο θυελλώδης έρωτας της Πηνελόπης Δέλτα και

του Ίωνα Δραγούμη, σε μια πολυκάμερη εγγραφή

Hi Definition από τη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης

Κακογιάννης. Με την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά

του Κώστα Γάκη, το βραβευμένο με τρία βραβεία

κοινού βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου «Ιστορία

χωρίς όνομα» (εκδ. Ψυχογιός), εξελίχθηκε σε μία

παράσταση φαινόμενο μέσα από τη θεατρική δια-

σκευή της Ανθής Φουντά και του Κώστα Γάκη. Λα-

τρεύτηκε από το κοινό, απέσπασε διθυραμβικές

κριτικές και διακρίθηκε ως «Η παράσταση της χρο-

νιάς» από τα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης, με-

ταξύ άλλων.

Ο Τάσος Νούσιας, ένας από τους σημαντικότερους

ηθοποιούς της γενιάς του, ενσαρκώνει τον εμβλη-

ματικό και για πολλούς αμφιλεγόμενο διπλωμάτη,

λόγιο και πολιτικό Ίωνα Δραγούμη. Η εξαιρετική

Μπέτυ Λιβανού και η αποκαλυπτική Μαρία Παπα-

φωτίου μοιράζονται δύο διαφορετικές εποχές της

σπουδαίας συγγραφέως και ιστορικής προσωπικό-

τητας, Πηνελόπης Δέλτα ενώ ο Νίκος Ορφανός

αναλαμβάνει τον ρόλο του Στέφανου Δέλτα.

Η παράσταση ξεκίνησε την επιτυχημένη της πορεία

από το Θέατρο Αριστοτέλειον στη Θεσσαλονίκη,

τον Δεκέμβριο του 2019. H υποδοχή της παράστα-

σης ήταν διθυραμβική και στην καλοκαιρινή περιο-

δεία της στην Κύπρο.

Ίων Δραγούμης και Πηνελόπη Δέλτα. Μια ψυχή χωρι-
σμένη σε δύο σώματα. Ένας θαμμένος πόνος που δεν
εκτονώθηκε ποτέ. Δύο λυγμοί που συνορεύουν. Ο έρω-
τας και η πατρίδα. Μια ιστορία ηδονής και οδύνης. Ο εμ-
βληματικός διπλωμάτης και η σπουδαία συγγραφέας σε
μια νοερή ζωή επιθυμίας, ονείρων, υψηλών ιδανικών, υψη-
λών δεσμεύσεων, υψηλών οραμάτων.

Ιούνιος 1908 – Βιέννη/ Ο Ίων Δραγούμης βρίσκεται
παρών στην πλέον καθοριστική απόφαση που παίρνει για
τη ζωή της η Πηνελόπη Δέλτα.
Απρίλιος 1941 – Κηφισιά/ Ο Ίων Δραγούμης απών από την
ζωή της Πηνελόπης Δέλτα, αλλά πιο παρών από ποτέ.

Our Festival 7
Ανοιχτό κάλεσμα

για συμμετοχή

Συνάντηση 

Αλληλέγγυων 

Καλλιτεχνών

27 Ιουλίου

1 Αυγούστου 2021

Ευριπίδειο Θέατρο

Ρεματιάς – Χαλάνδρι

festival.our@gmail.com

Την Κυριακή 14 Μαρτίου, στις 21:00,

οι Koza Mostra, ένα από τα πιο δημο-

φιλή συγκροτήματα της ροκ μουσικής,

θα χαρίσει μία μαγική βραδιά, σε μια

συναυλία αφιερωμένη στον Αγάθωνα.

Οι Αποκριές ολοκληρώνονται την Κα-

θαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου με τα Κού-

λουμα και η Περιφέρεια Αττικής μέσα

από ένα διαδικτυακό «γλέντι», στις

16:00, προσαρμοσμένο στις επιταγές

των ημερών, προσφέρει μία μοναδική

συναυλία παραδοσιακής μουσικής με

εξαίρετους δεξιοτέχνες του είδους. 

Στην εκδήλωση της Καθαράς Δευτέ-

ρας συμμετέχει και ο σπουδαίος κα-

ραγκιοζοπαίχτης Άθως Δανέλλης.

Δωρεάν στο facebook.com/Perifer-

eiaAttikis αλλά και στο κανάλι της στο

YouTube youtube.com/perattika.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν

στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου.
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Ξεκίνησαν εγγραφές

στα Νηπιαγωγεία και

Α’ τάξη Δημοτικού
Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή

μέχρι 20 Μαρτίου

Ανοιξε από τη Δευτέρα 1/3/2021 ως το Σάββατο

20/3/2021 η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών στα

δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας για το σχο-

λικό έτος 2021-2022, κατόπιν συνεργασίας των

Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης. 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ με τη χρήση των

κωδικών taxisnet. 

Ξεκίνησε παράλληλα, η υποβολή αιτήσεων για την

εγγραφή των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν για

πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου,

για το σχολικό έτος 2021-2022,  έως 20 Μαρτίου

2021. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατί-

θενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο

τρόπο προς αποφυγή μετακινήσεων, όπως μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ταχυδρο-

μείου.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που γεννήθη-

καν το 2016 και το 2017 ενώ στην A’ τάξη του δημο-

τικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές και

μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2015.

Οι εγγραφές αφορούν παιδιά γεννημένα το 2016 και

το 2017 και μπορούν να γίνουν μέσω της ψηφιακής

πλατφόρμας: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ με

τη χρήση των κωδικών taxisnet. Για να δείτε σε ποιο

νηπιαγωγείο ανήκετε, πατήστε στον σύνδεσμο:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewermid=1gZhx

l7o7_B9zJFcPeOC3bhjtrit8O46z&ll=37.84032627556

425%2C23.735318149047764&z=11

Στο Δήμο ΒΒΒ
Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ενημερώ-

νει ότι οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία γίνονται μέσω

της ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ για τα δημοτικά η

εγγραφή γίνεται με ραντεβού στο σχολείο που ανή-

κει ο κάθε μαθητής με βάση τη διεύθυνση κατοι-

κίας. 

Για να δείτε σε ποιό δημοτικό ανήκετε πατήστε στον

σύνδεσμο: https://www.google.com/maps/d/u/0/view-

ermid=1gZhxl7o7_B9zJFcPeOC3bhjtrit8O46z&ll=37.8

4032627556425%2C23.735318149047764&z=11.  

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττι-

κής Γ. Πατούλη ξεκινάει στην Ανατο-

λική Αττική ο πρώτος κύκλος

ψεκασμών από εδάφους για την κατα-

πολέμηση των κουνουπιών στο πλαί-

σιο του σχετικού προγράμματος που

εφαρμόζει η Περιφέρεια σε όλη την

Αττική.

Σε αυτόν τον πρώτο κύκλο, ο οποίος

θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Μαρτίου θα

πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στις Οι-

κολογικά Προστατευόμενες περιοχές

(φυσικά συστήματα) της Ανατολικής

Αττικής, σε περιοχές-εστίες περια-

στικά όλων των Δήμων της Ανατ. Αττι-

κής, αλλά και σε πλημμυρισμένες

εκτάσεις-εστίες που βρίσκονται στον

περιαστικό ιστό Δήμων της Ανατ. Αττι-

κής.

Οι εφαρμογές θα εστιαστούν σε οικο-

λογικά προστατευόμενες περιοχές

όπως ο Σχινιάς στο Δήμο Μαραθώνος

και ο Ασωπός στο Δήμο Ωρωπού, πε-

ριαστικά των Δήμων ΒΒΒ, Κρωπίας,

Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαρα-

θώνος, Μαρκοπούλου, Μαραθώνος,

Αχαρνών, Διονύσου, Παλλήνης, Παι-

ανίας και Ραφήνας-Πικερμίου. Παράλ-

ληλα θα γίνουν ψεκασμοί σε

πλημμυρισμένες εκτάσεις περιαστικά

των Δήμων Ωρωπού, Σπάτων-Αρτέμι-

δας, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας και Μα-

ραθώνος.  

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια έχει

δημιουργήσει Παρατηρητήριο Ψεκα-

σμών, αλλά και ανάπτυξη ειδικού προ-

γράμματος τριετούς συνεργασίας

μεταξύ Περιφέρειας και Μπενάκειου

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου,  με

στόχο την καλύτερη χαρτογράφηση

των επιμέρους αναγκών ώστε να απο-

φασίζεται έγκαιρα εάν απαιτούνται και

επιπλέον ενέργειες για την καταπολέ-

μηση των κουνουπιών.  

Με αφορμή την έναρξη των ψεκασμών

ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης επισημαίνει σχετικά:

«Έχοντας ως προτεραιότητα την απο-
τελεσματική προστασία των πολιτών
της Αττικής ξεκινάμε έγκαιρα τις πα-
ρεμβάσεις μας και συγκεκριμένα το
πρόγραμμα επίγειων ψεκασμών για
την καταπολέμηση κουνουπιών σε όλη
την Αττική, με στόχο να εξαλείψουμε
τους πληθυσμούς των μολυσματικών
κουνουπιών που αποτελούν κίνδυνο
για τους πολίτες.
...Απόλυτη προτεραιότητα μας είναι η
προστασία της δημόσιας υγείας ειδικά
στην παρούσα δύσκολη συγκυρία και
προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχί-
σουμε με στοχευμένες δράσεις». 

Αρχίζει η μάχη των ...κουνουπιών
Ξεκινούν, από την Περιφέρεια, οι ψεκασμοί 

Tην Δευτέρα (9.3.21) το απόγευμα, δεχθήκαμε τηλεφώ-

νημα από έγκυρη πηγή, που μας ενημέρωνε ότι στο δη-

μαρχείο της Βουλιαγμένης, έχουν κρούσματα covid-19

και ο Δήμος δεν έχει κάνει καμμία ενέργεια. Είχαν ένα

την προηγούμενη εβδομάδα και ακολούθησαν και άλλα. 

Προβληματιστήκαμε. Είναι δυνατόν ο Δήμος να θέλει

να αποκρύψει κρούσματα με κίν-

δυνο μεγάλης διασποράς;

Το αναρτήσαμε στο facebook της

“7ης” και θέταμε το ερώτημα, πε-

ριμένοντας τη Δημοτική Αρχή να

αντιδράσει. Το θέμα κυκλοφό-

ρησε ευρέως και με κοινοποι-

ήσεις και έτσι το βράδυ ο Δήμος

“αναγκάστηκε” να εκδόσει δελ-

τίο τύπου.

Δυστυχώς υπάρχει μία τάση από κάποιους δημάρχους

να μη θέλουν να εμφανίζονται τα κρούσματα και αυτό

δημιουργεί επέκταση της διασποράς του covid-19. 

Ο Δήμος προχώρησε σε απολύμανση

Ο δήμος λοιπόν ενημερώνει με το δελτίο τύπου ότι: «Θε-
τικός σε εξέταση κορωνοϊού βρέθηκε υπάλληλος του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο οποίος εργάζεται
στο δημοτικό κατάστημα της Βουλιαγμένης, αλλά δεν
είχε προσέλθει στην υπηρεσία από την περασμένη Πα-
ρασκευή. Μόλις ενημερώθηκε η Δημοτική Αρχή για την
εξέλιξη μερίμνησε να εξεταστούν με μοριακό τεστ όσοι
υπάλληλοι είχαν επαφή με τον συγκεκριμένο υπάλληλο
και αργά το απόγευμα ενημερώθηκε για τα αποτελέ-
σματα τα οποία είναι στο σύνολο τους αρνητικά.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη
10.3.21, απολύμανση του κτιρίου όπου στεγάζονται οι δη-
μοτικές υπηρεσίες στη Βουλιαγμένη στις 07:00 και πριν
ξεκινήσει η λειτουργία των υπηρεσιών και η διεξαγωγή
rapid test στο σύνολο των εργαζομένων που απασχο-
λούνται στο συγκεκριμένο κτίριο. 

Τέλος, σημειώνουμε πως στο δημο-
τικό κατάστημα Βουλιαγμένης είχε
γίνει προγραμματισμένη απολύ-
μανση την περασμένη Πέμπτη.
Ενημερώνουμε πως σε κάθε περί-
πτωση εντοπισμού κρούσματος ο
Δήμος ακολουθεί συγκεκριμένο
πρωτόκολλο ενεργειών απόλυτα
σύμφωνο ή ακόμα και σε υπέρβαση
με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. 
Σε ότι αφορά την έκδοση ενημερω-

τικών ανακοινώσεων, η θέση του Δήμου είναι η απόλυτη
ενημέρωση για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά
παράλληλα με σεβασμό στην προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων όσων εμπλέκονται». 

Σημείωση: Η κοινοποίηση κρουσμάτων από οπουδήποτε,

είναι απόλυτα αναγκαία, γιατί έτσι μπορεί να μην επεκτα-

θεί η διασπορά. Ο Δήμος είχε κρούσμα από τις 5.3, το

γνωστοποιήσαμε εμείς στις 9.3 και το δελτίο τύπου

βγήκε αργά το βράδυ της 9.3. Και όταν ενημερώνουμε

για κρούσματα δεν τα ενημερώνουμε ονομαστικά. Σε

έναν χώρο εργασίας όπως ο Δήμος, είναι υποχρέωση του

Δήμου να ενημερώσει άμεσα εργαζόμενους και κοινό.

Αυτά εις απάντηση της τελευταίας παραγράφου του δελ-

τίου. 
Aννα Μπουζιάνη

Κρούσματα covid-19 σε εργαζόμενους του Δήμου ΒΒΒ
Με καθυστέρηση ενήργησε η Δημοτική Αρχή
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Βουλιαγμένη, 9 Μαρτίου 2021
Για τη Βουλιαγμένη που αγαπάμε...

Η φύση αλλά και οι προηγούμενες γενιές,
κληροδότησαν στην Αττική και σε όλη την
Ανατολική Μεσόγειο έναν τόπο μοναδικό,
το πετράδι στο στέμμα της νέας μεγάλης
μας πόλης, τη Βουλιαγμένη μας. Και οι κά
τοικοί της το 2019 μας εμπιστεύτηκαν εκ
νέου την τύχη των κοινών πραγμάτων
αυτής της υπέροχης πόλης με ευρύτατη
πλειοψηφία, εναποθέτοντας μεγάλη ευ
θύνη στους ώμους μας: 

Να διαφυλάξουμε τη μοναδική φυσιογνω
μία της. 
Να διαχειριστούμε τα προβλήματα της κα
θημερινότητάς της. 
Να συντηρήσουμε τις βασικές υποδομές
της και να δημιουργήσουμε νέες. 

Σήμερα και ενώ στη Βουλιαγμένη ήδη
έχουν εγκατασταθεί 2 μεγάλα εργοτάξια,
υλοποιώντας έργα υποδομής αξίας άνω
των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ταλαιπωρών
τας ίσως κάποιους ή δημιουργώντας αι
σθήματα αβεβαιότητας για το μέλλον της
πόλης σε άλλους, απευθυνόμαστε στους
συμπολίτες μας με ευθύνη και τους δηλώ
νουμε ξεκάθαρα:
Η Βουλιαγμένη μας θα παραμείνει όσο
πράσινη και όσο όμορφη την παραλάβαμε
από τους γονείς μας.
Θα παραδώσουμε περισσότερα δέντρα,
περισσότερο κοινόχρηστο χώρο και πιο λει
τουργικές υποδομές σε σχέση με όσα πα
ραλάβαμε από τις προηγούμενες
δημοτικές διοικήσεις. 
Βεβαιώνουμε ότι για τον Δήμαρχο, Γρη
γόρη Κωνσταντέλλο, η Βουλιαγμένη ήταν
και παραμένει κορυφαία προτεραιότητα,
όπου δεν συγχωρούνται λάθη ή παραλεί
ψεις. 
Το δίκτυο υπόγειων αγωγών για τα όμβρια
ύδατα είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύ
τερο τεχνικό έργο υποδομής που έγινε
ποτέ στην πόλη μας, το οποίο μόλις ολο
κληρωθεί, θα αφήσει στο παρελθόν τους
γνωστούς σε όλους μας πλημμυρισμένους
δρόμους. Δυστυχώς, η Βουλιαγμένη δεν
διέθετε ούτε ένα μέτρο τέτοιου αγωγού
μέχρι σήμερα. 
Η ανάπλαση της πλατείας Νυμφών θα
είναι το πιο όμορφο έργο αυτής της δημο
τικής θητείας. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
«άκουσε» τους κατοίκους, άλλαξε ριζικά τα
πρώτα σχέδια μετατρέποντας την πλατεία
σε «κήπο» και σύντομα θα έχουμε μια κεν
τρική πλατεία σημαντικά μεγαλύτερη, με
περισσότερα δέντρα και φυτεύσεις από

σήμερα, χωρίς πλάκες, τσιμέντο και
άσφαλτο, με παγκάκια για όλους και χωρίς
τραπεζοκαθίσματα. 
Η αναβάθμιση της μαρίνας Βουλιαγμένης,
ένα έργο που δρομολόγησε το ελληνικό
Δημόσιο (και όχι ο Δήμος) από το 2016,
είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την πε
ριοχή μας και γι’ αυτό την αγκάλιασε η Δη
μοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο
αλλά και δύο ακόμη δημοτικές παρατάξεις: 

Έχει αυστηρότατες περιβαλλοντικές δια
σφαλίσεις για τη φάση κατασκευής και λει
τουργίας και έλαβε την έγκριση του
«πράσινου» Ε’ τμήματος του ΣτΕ.
Θα αναβαθμίσει την ξεπερασμένη τεχνο
λογικά και περιβαλλοντικά αλλά και επικίν
δυνη, σε αρκετά σημεία της πλέον,
λειτουργία μιας λιμενικής εγκατάστασης
της δεκαετίας του ‘60.
Θα καταστήσει τη Βουλιαγμένη κορυφαίο
προορισμό για ποιοτική κατηγορία παγκό
σμιων επισκεπτών, αλλά θα γίνει και χώρος
ήπιας αναψυχής των κατοίκων και επισκε
πτών της περιοχής.

Μέσα σε μικρό διάστημα λίγων ετών, η
Βουλιαγμένη μας έγινε επίκεντρο πολύ ση
μαντικών παρεμβάσεων:

Σημείωση: αναφέρονται επιγραμμαγτικά οι
υποδομές και όχι με όλη την ανάλυσή τους.

Υποδομές: 
Ανακατασκευάστηκε ολικά το Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο. 
Ανακατασκευάστηκαν 5.000 τετραγωνικά
μέτρα πεζοδρομίων.
Γκρεμίστηκαν οι παλαιές και ανακατα
σκευάστηκαν νέες καντίνες στην παραλία
του Μεγάλου Καβουρίου.
Επαναδημοπρατήθηκαν όλα τα δημοτικά
ακίνητα (καντίνες και εστιατόρια).
Ολοκληρώθηκε η εκμίσθωση των δημοτι
κών χώρων στάθμευσης στη Βουλιαγμένη.
Ανακατασκευάστηκαν με πιστοποιημένα
σύγχρονα όργανα οι παιδικές χαρές.
Δημιουργήθηκε πιλοτικά (και σύντομα θα
καταστεί μόνιμος) ο παραλιακός πεζόδρο
μος στο Καβούρι. 
Αντικαταστάθηκε το σύνολο του δημοτικού
φωτισμού.
Ανακατασκευάστηκαν, συντηρήθηκαν και
τέθηκαν σε λειτουργία μετά από χρόνια τα
4 σιντριβάνια της Βουλιαγμένης.
Υπογειοποιήθηκε υποσταθμός της ΔΕΗ
στην οδό Απόλλωνος και Λητούς.
Τοποθετήθηκαν, σταθμός κοινόχρηστων
ποδηλάτων, όργανα υπαίθριου γυμναστη
ρίου και 3 τραπέζια πινγκ πονγκ.
Εκτελέστηκαν εργασίες ανάπλασης επέκτα
σης και ευπρεπισμού του Δημοτικού Κοι
μητηρίου Βουλιαγμένης και ξεκίνησε η
διάθεση οστεοθυρίδων μετά την κατα
σκευή χωνευτηρίου.

Συντηρήθηκε και ανακατασκευάστηκε το
σύνολο από τα χαρακτηριστικά ξύλινα κο
λωνάκια στην περιοχή.
Επισκευάστηκαν και ανακατασκευάστηκαν
σημαντικές υποδομές πυρασφάλειας.
Εντάχθηκε όλη η Βουλιαγμένη στο πρό
γραμμα καφέ κάδων συλλογής οικιακών
οργανικών απορριμμάτων.
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή παράλληλου
αγωγού ακαθάρτων κατά μήκος της οδού
Απόλλωνος στην Βουλιαγμένη. 
[...]
Ο Δήμος και ο Δήμαρχος προσωπικά βρί
σκεται σήμερα σε σοβαρές δικαστικές διε
νέξεις με την Εκκλησία της Ελλάδος, η
οποία έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την αλό
γιστη και εντατική αξιοποίηση της ανεκμε
τάλλευτης σήμερα «περιουσίας της» στη
Βουλιαγμένη (Φασκομηλιά, Ορφανοτρο
φείο, κεντρική Βουλιαγμένη). 
Σε αυτή τη διαμάχη, που θα κρίνει εν τέλει
την ταυτότητα της Βουλιαγμένης, απαιτεί
ται γνώση και νομικά «όπλα», αποφασιστι
κότητα που δεν υπολογίζει το πολιτικό
κόστος, ιστορική συνείδηση και αγάπη για
την περιοχή, αταλάντευτη στάση υπέρ του
δημοτικού συμφέροντος και της κοινοχρη
σίας. Και επειδή όλα αυτά τα διαθέτει, ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αποδεικνύεται
άξιος συνεχιστής του έργου του Πατρίκιου
Καραγεώργου και του Γρηγόρη Κασιδόκω
στα που διαφύλαξαν τη Βουλιαγμένη «ως
κόρην οφθαλμού».
Με αυτή τη στάση και σε αυτή τη μάχη,
μας βρίσκει όλους στο πλάι του! 

Συναποφασίζουμε
Συμπλέουμε  Στηρίζουμε

Δημιουργούμε από κοινού με τη δημοτική
αρχή και το Δήμαρχο, 

τη Βουλιαγμένη που αγαπάμε.

Ακολουθούν τα ονόματά τους: 

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Βουλιαγμένης
Μαρία Φουρναράκη, Αντιδήμαρχος Κοι
νωνικής Πολιτικής, Διονύσης Γεωργουλό
πουλος, Σωτήρης Ελευθερίου

Τοπικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Βουλιαγμένης
Γιώργος Κοκολέτσος, Πρόεδρος Δ.Ε. Βου
λιαγμένης, Στυλιανή Σκουλάξενου, Δημή
τρης Κακογιαννάκος, Νίκος Νανούρης

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μαρία Σταματέλλου, Ζάχος Αναστασιά
δης

Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. 
Νίκος Κρέζος, Δημοσθένης Γκικάκης, Αν
τωνία Ζούμπου – Σταμπούλη, Κατερίνα
Βαμβακούση, Βαλεντίνη Λυκιαρδοπού
λου – Ροδοπούλου, Αγκουστίν Στογιάνι

Σημείωση έκδοσης: Θα χαρούμε να ακού
σουμε τις απόψεις των Βουλιαγμενιωτών
για τα έργα και τις ημέρες που καταγρά
φουν.

“Για τη Βουλιαγμένη που αγαπάμε...”

Ελάβαμε από το Γραφείο Τύπου της δημοτικής παράταξης του Δήμου ΒΒΒ “Πόλη για να ζεις”, δελτίο Τύπου, το
οποίο συνυπογράφουν όλοι οι δημοτικοί, τοπικοί, αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ενότητας Βουλιαγμένης,
σε μία έκταση τεσσάρων σελίδων, όπου επισημαίνουν τα έργα  που έχουν γίνει, που θα γίνουν και το καλό
που θα φέρουν στην πόλη. Καταλήγουν δε ότι συμπλέουν με τον άξιο δήμαρχο.
Λόγω έκτασης είναι αδύνατον να δημοσιευθεί όλο το κείμενο,  είναι αναρτημένο όμως στην ιστοσελίδα μας
www.ebdomi.com.
Εμείς σαν πολίτες που παρακολουθούμε από κοντά το Δήμο ΒΒΒ και τα συμβαίνοντα σ’ αυτόν, αλλά και ως
κάτοικοι τα βιώνουμε, θα δώσουμε και τη δική μας εικόνα για κάποια τουλάχιστον έργα.

Αγαπάμε τη Βουλιαγμένη;

Εμείς ανατρέχοντας στα έργα που έγιναν διαπιστώ-

νουμε ότι η Βουλιαγμένη έχει γίνει πλέον “απαγο-

ρευμένος τόπος” για τους κατοίκους και για τους

σημερινούς επισκέπτες. 

Γιατί;

Ας ξεκινήσουμε από τους χώρους στάθμευσης, που

προ Κωνσταντέλλου ήταν δημοτικοί και μπορούσε

να σταθμεύσει όποιος επισκεπτόταν την παραλία.

Σήμερα είναι ιδιωτικοί, μισθωμένοι από καταστημα-

τάρχες, με μπάρες που δεν μπορείς να πλησιάσεις.

Οι θέσεις στάθμευσης στην πλατεία Νυμφών μει-

ώθηκαν δραματικά και όταν ανοίξει ο καιρός και τα

καταστήματα, θα βρεθούν οι κάτοικοι ξαφνιασμένοι

από το κομφούζιο που θα επικρατεί.

Οι όμορφοι κόλποι στο Καβούρι, Μαλτσινιώτη και

Ζώσκα έγιναν ιδιωτικές επιχειρήσεις με αποκλεισμό

του δημότη. Στον έναν πρέπει να πληρώσεις για να

σταθμεύσεις, και αν δεν θέλεις την χρυσοπληρω-

μένη ομπρέλα, πρέπει να πας σαν “φτωχός συγγε-

νής” σε μια πολύ μικρή άκρη του κόλπου.

Στον άλλον είναι μεν ελεύθερο το πάρκινγκ, αλλά

βρίσκονται εκεί οι ...παρκαδόροι που δεν σου επιτρέ-

πουν να σταθμεύσεις, επικαλούμενοι διάφορα προ-

σχήματα... Πανάκριβες οι ξαπλώστες και βέβαια

έχουν “κατεβάσει” το βουνό φτιάχνοντας “ρετιρέ”

ομπρελών...

Ακολουθεί ο αποκλεισμός της χερσονήσου, με

μπάρα που θα τοποθετηθεί λίγο πριν τη μαρίνα, όταν

ολοκληρωθούν τα έργα.

Και βέβαια, η μεγάλη, καταστροφική επένδυση της

πόλης είναι η επέκταση της μαρίνας, που όπως οι

ίδιοι σημειώνουν θα την καταστήσει για “ποιοτική κα-

τηγορία παγκόσμιων επισκεπτών”. Εμείς λέμε “απα-

γορευτική” για τους κατοίκους της.

Kαι η Εκκλησία της Ελλάδος, θα την αποτελειώσει

με την εμπορευματοποίηση όλου του πράσινου που

το βγάζει σε δημοπρασία αγοραπωλησίας!

Αννα Μπουζιάνη
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Αυτά που συνέβησαν στη Νέα Σμύρνη (Κυριακή, 7
Μαρτίου 2021) δεν εντάσσονται στην επιχειρησιακή
λογική της αστυνομίας, η οποία δρα για να καταπολε
μήσει το έγκλημα, αλλά απηχούν το αστυνομικό
πνεύμα, το οποίο έχει διαποτίσει τη δημόσια εξουσία
επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Πολλοί ισχυρίζονται,
ότι όλα όσα συνέβησαν στη Νέα Σμύρνη είναι ένα με
μονωμένο αστυνομικό περιστατικό και αρνούνται να
το εξετάσουν ως πολιτικό συμβάν. 
Αλλά ας δούμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται στο ερ
μηνευτικοπολιτικό επίπεδο, αφού το εμπειρικό περι
στατικό της σύλληψης και του ξυλοδαρμού ενός
πολίτη, καταγράφεται στις εικόνες του video με αδιά
ψευστο τρόπο. Το πρώτο δεδομένο στην ανάλυσή μας
είναι το εξής: αυτή τη φορά η αστυνομική βία εκδη
λώνεται στον αστικό δημόσιο χώρο (σε μία πλατεία
συγκεκριμένα), όπου αναπτύσσονται όλες οι δραστη
ριότητες των πολιτών και όχι σε σημεία περιθωριακής
αντιεξουσιαστικής βίας. Το δεύτερο δεδομένο έχει να
κάνει με την πορεία που διοργανώθηκε από τους πο
λίτες αυθορμήτως και η οποία είχε ως στόχο της να
υποδείξει στους αρμόδιους φορείς, ότι αυτή τη φορά,
αυτό στο οποίο τα αστυνομικά όργανα επιτίθενται
είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου σε μία σύγχρονη
δημοκρατική κοινωνία. 

Εάν αυτά τα δύο ερμηνευτικοπολιτικά δεδομένα
ισχύουν, τότε το επόμενο βήμα του συλλογισμού μου
είναι το εξής: η κοινωνία μας όχι απλώς διολισθαίνει
προς την αστυνομοκρατία, όπως συνηθίζουμε να
λέμε στην πολιτικοδημοσιογραφική γλώσσα, αλλά σ’
αυτή την κοινωνία εγκαθιδρύεται ένα πολιτικό καθε
στώς, στο οποίο η πολιτική ασκείται ως αστυνομία.
Δεν έχουμε να κάνουμε μόνον με το πολιτικό συμβάν
της «Νέας Σμύρνης». Ο κατάλογος, ο οποίος περιλαμ

βάνει πολλά επιχειρησιακά περιστατικά αστυνομικής
βίας είναι μακρύς. Αναφέρω μόνον δύο  τρία ακόμη,
τα οποία καταδεικνύουν ότι τα όρια ανάμεσα στη λει
τουργία της αστυνομικής δύναμης ως δημόσιας εξου
σίας και την κυβερνητική πολιτική ως πολιτική
εξουσία, είναι ρευστά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

αποτελεί η νομοθετική πρωτοβουλία να ορισθεί ει
δικό αστυνομικό σώμα ως μέλος της ακαδημαϊκής
κοινότητας στα πανεπιστήμια. Άλλο παράδειγμα είναι
η τεχνοκρατική διαχείριση της πανδημίας όπου και
εδώ δεν έχει επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος του αστυ
νομικού ελέγχου στην τήρηση των πειθαρχικών περιο
ριστικών μέτρων. 

Επαναλαμβάνω το περιστατικό της «Νέας Σμύρνης»
είναι πολιτικό συμβάν το οποίο καταδεικνύει ότι η
άσκηση της δημόσιας εξουσίας δεν είναι «υπόθεση
της πολιτικής», αλλά είναι, εξ ορισμού, θέμα αστυνο
μίας. Στο βαθμό που έχει συντελεσθεί μία τέτοιου
τύπου αρνητική εξέλιξη στη δημοκρατική κοινωνία
μας, τότε όλοι μας, το πολιτικό σύστημα στο σύνολό
του ιδιαίτερα θα πρέπει να ανησυχούμε. Δεν πρόκει
ται για δημοκρατικό βηματισμό. Σε όλες αυτές τις πε
ριπτώσεις που ανέφερα η αστυνομία ως δημόσια

εξουσία ασκείται εκτός των ορίων της δημοκρατικής
αρχής. Γιατί όταν μιλάμε για την δημοκρατική αρχή
ως το θεμέλιο της σύγχρονης πολιτικής κοινωνίας εν
νοούμε ότι όλοι οι θεσμοί (δικαστικοί, αστυνομικοί,
κοινωνικοί κ.λπ.) υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο
(πολιτικό, κοινοβουλευτικό, κοινωνικό κ.λπ.) κατά τέ
τοιο τρόπο ώστε το τελικό θεσμικό αποτέλεσμα να
είναι η ταύτιση πολιτικής εξουσίας και κοινωνικής ορ
γάνωσης. 

Σε τρεις μήνες η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συμπλη
ρώσει δύο χρόνια άσκησης πολιτικής εξουσίας. Υπο
θέτω ότι πρώτη αυτή δεν θα ήθελε να ταυτισθεί με τη
νέα «θεσμική δυσανεξία» που εγκαθιδρύθηκε στην
κοινωνία μας και η οποία δεν είναι άλλη από το να
ασκείται η πολιτική εξουσία ως αστυνομία. Σύμφωνα
με την κριτικοερμηνευτικοπολιτική αυτή ανάλυσή
μου δεν κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί η κυβέρνηση
Μητσοτάκη ως απολυταρχική, όπως τονίζει η αντιπο
λίτευση, αλλά κινδυνεύει η ίδια η κοινωνία μας να
ακολουθήσει έναν αντιδημοκρατικό κατήφορο χωρίς
επιστροφή. 

――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Δημοσιεύθηκε και στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (Τετάρτη,
10.03.21)

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

«Νέα Σμύρνη»: η πολιτική 

ως αστυνομία

“η κοινωνία μας όχι απλώς διολισθαί
νει προς την αστυνομοκρατία,  αλλά σ’
αυτή την κοινωνία εγκαθιδρύεται ένα
πολιτικό καθεστώς, στο οποίο η πολι
τική ασκείται ως αστυνομία”.

Η στειροποίηση 
του πλεονάσματος
προίκα προς αειφορία

Τo ’πε και ο Γεώργιος Σεφέρης, ανάστροφα, συλλο-

γούμενος και αναλογιζόμενος το βάρος της απώ-

λειας:

«Ξέρεις τὰ σπίτια πεισματώνουν εὔκολα, σὰν τὰ γυ-
μνώσεις.»

ΚΙΧΛΗ, Α΄, Τὸ σπίτι κοντὰ στὴ θάλασσα

Όταν η καταστροφή είναι ολική, ακυρώνεται κάθε δυ-

νατότητα διαπραγμάτευσης, και, εκείνο που παραμένει,

είναι η διαφυλαγμένη – όπου, όπως και όσο υπάρχει –

παρακαταθήκη. Έχουν, τα σπίτια, πλεόνασμα;

Τo ’παν και οι γονείς μας, το λέμε, ίσως, και εμείς σή-

μερα:  «Μάθε τέχνη κι άστηνε κι όποτε θέλεις πιά-
στηνε» ή, ακόμη απλούστερα, αλλά με ανάλογο

βάρος: «Μάθε, παιδί μου, γράμματα».

Συνιστούν, οι τέχνες και τα γράμματα, παράγοντα

πλεονάσματος; 

Το παρατηρεί και η ιατρική: ας αναφέρουμε, την

άδηλη αναπνοή, τον ζωτικό πνευμονικό χώρο, τις πα-

ράπλευρες οδούς, που κρατούν την υγεία και σώζουν

τη ζωή. Τύπος πλεονάσματος, και για ώρες μεγάλης

ανάγκης. 

O Ξενοφών Ζολώτας, αναφέρθηκε σ’ αυτό, και σε

γραπτές μελέτες, μιλώντας και για το μέταλλο του

χρυσού: Au το σύμβολο, στη λατινική. Η στειροποίηση

του πλεονάσματος αποτελεί στρατηγική στην οικονο-

μία, και στην τραπεζική: για λόγους εξισορροπιστι-

κούς, και διασφάλισης της παραμονής μιας χώρας, με

δύναμη ισχύος, στην διεθνή σκηνή. 

Αποτελεί πρακτική, εθελουσία ή ακουσία, και στην

επιστήμη και πράξη της αρχαιολογίας: οι ανασκαφές,

προγραμματίζονται δυνάμει της έρευνας και των πι-

θανοτήτων, ενόσω, ακόμη και όταν υφίστανται οι

απαιτούμενοι πόροι, κάποια κρυμμένα μνημεία πάν-

τοτε θα τελούν εν ύπνω, όχι ασκόπως. Αναμένουν

τους καιρούς, που οι χρόνοι θα φέρουν, όταν μας επι-

σκεφθούν. 

Πλεόνασμα αποτελεί, κατά παράδοση πανάρχαιη, και

η υλική προίκα: πέρα από μέσο συνθεμελίωσης των

προσδοκιών για την ευκταία διαδοχή, με τα παραδι-

δόμενα επιδιώκεται και η στήριξη της ποιοτικής δυνά-

μεως του φέροντος, την προίκα, προσώπου, και η

υποστήριξη του συναπολαμβάνοντος των δωριζομέ-

νων: από την αρχή της κοινής ζωής.

Προσφέρουν, ο πλούτος και η διαχείριση του πλεονά-

σματος, την καταλυτική δυνατότητα να διασώζονται και

να αειφορούν οι άυλες αξίες και τα πολιτισμικά αγαθά,

κιβωτός των οποίων και μεταλαμπαδεύων είναι, κατά

παγκόσμια κοινή παραδοχή και αποδοχή, μόνο ο άν-

θρωπος: τη γνώση που κατορθώνει να αποκτά, τηρών-

τας το «ἓν οἶδα ὅτι οὐδέν», οφείλει, εφόσον σέβεται

τον εαυτό του, να τη διαχειρίζεται κατ’ οικονομίαν, υπη-

ρετώντας τη σωστική λειτουργία του πλεονάσματος.

Καθ’ ότι, «ποτέ δεν ξέρεις τί θα συμβεί».

Έχουν, τα σπίτια, πλεόνασμα; Έχουν. Ακόμη κι εκείνα,

που μας κοιτάζουν, γυμνωμένα.

01.03.21

Βασιλεία Στ. Κατσάνη



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                    13  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

“Για τη Βουλιαγμένη που
δεν αγαπάμε...»

Μια “μπροσούρα” τεσσάρων σελίδων, κυκλοφόρησε η

δημοτική παράταξη Κωνσταντέλλου, την οποία “συ-

νέταξαν” και υπογράφουν όλοι οι εκλεγμένοι, δημο-

τικοί, τοπικοί, αναπληρωματικοί, σύμβουλοι της Κοι-

νότητας Βουλιαγμένης.

Μέσα λοιπόν σ’ αυτές τις 4 σελίδες, αναφέρουν όλα

τα έργα που έγιναν, που θα γίνουν και τα σπουδαία

ωφέλη που θα έχει ο τόπος.

Παράδειγμα: «Η ανάπλαση της πλατείας Νυμφών θα
είναι το πιο όμορφο έργο αυτής της δημοτικής θη-
τείας»!

«Η αναβάθμιση της μαρίνας Βουλιαγμένης,[...] θα κα-
ταστήσει τη Βουλιαγμένη κορυφαίο προορισμό για
ποιοτική κατηγορία παγκόσμιων επισκεπτών, αλλά θα
γίνει και χώρος ήπιας αναψυχής των κατοίκων και
επισκεπτών της περιοχής.

Και βέβαια πόσο σπουδαίος δήμαρχος είναι, που:

«...επειδή όλα αυτά τα διαθέτει, ο Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής του
έργου του Πατρίκιου Καραγεώργου και του Γρηγόρη
Κασιδόκωστα που διαφύλαξαν τη Βουλιαγμένη “ως
κόρην οφθαλμού”».

Αλήθεια, γιατί αισθάνθηκαν την ανάγκη όλοι αυτοί οι

αρμόδιοι και μή να κάνουν απολογισμό στο έργο του

δήμου ΒΒΒ και να χειροκροτήσουν το δήμαρχο;

Γιατί θέλουν να υπερτονίσουν ότι “αγαπάνε” τη Βου-

λιαγμένη; 

Γιατί παραβάλουν το έργο του νυν δημάρχου (παντε-

λώς άκομψο) με το έργο των δύο προηγούμενων δη-

μάρχων που έχουν αφήσει εποχή στην πόλη; 

Είναι ερωτηματικά που θέτουν οι κάτοικοι και ανα-

γνώστες του κειμένου, που κυκλοφορεί από συγκε-

κριμένα  τοπικά ΜΜΕ.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Με σημαντική επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση
του 1821 και με πατριωτικά αισθήματα ευγνωμοσύνης ας
αποδώσουμε ΔΟΞΑ και ΤΙΜΗ  σ’ εκείνες τις αφανείς ηρωίδες
– Ελληνίδες,  που αγωνίστηκαν ή θυσιάστηκαν για την απε-
λευθέρωση της Ελλάδας από την οθωμανική κατοχή!!  

Με αυτό το σκεπτικό θα αναφερθώ σε κάποιες τέτοιες περι-
πτώσεις που σαν αριθμός είναι τεράστιος.

Με την επικράτηση της νέας θρησκείας στην Ανατολική Ρω-
μαϊκή αυτοκρατορία, η οποία μετονομάστηκε σε Βυζάντιο ή
Βυζαντινή αυτοκρατορία, οι  Έλληνες και ο πολιτισμός τους
δέχθηκαν διωγμούς, από τις πολιτικές και θρησκευτικές
αρχές, μέχρι που τους ανάγκασαν να ονομαστούν Ρωμιοί
και να αλλάξουν τις ιδεολογικές και θρησκευτικές τους πε-
ποιθήσεις.
Μετά την πάροδο ένδοξων και δύσκολων αιώνων, το Βυζάν-
τιο άρχισε να αποδιοργανώνεται, εξ αιτίας της κακής πολι-
τικής, της εξαθλιωμένης οικονομίας, των  θρησκευτικών
φανατισμών και της εκκλησιαστικής κρίσης, ενώ δεχόταν
πολλές εχθρικές επιθέσεις βαρβάρων λαών, μέχρι που έγινε
εύκολη λεία για τους Οθωμανούς, οι οποίοι περίμεναν την
κατάλληλη ευκαιρία για να το κατασπαράξουν.
Ο αρχηγός των Οθωμανών, σουλτάνος Μωάμεθ Β ,́ ο επικα-
λούμενος και Πορθητής, που το όνομά του ήταν Φατίχ Σουλ-
τάν Μεχμέτ, υπήρξε νόθος γιος του Σουλτάνου Μουράτ Β΄,
και στις 29 -5-1453 σε ηλικία 21 ετών, διέπραξε το μεγαλύ-
τερο πολιτιστικό έγκλημα, κυριεύοντας την Κωνσταντινού-
πολη. 
Μια πληροφορία ανέφερε, ότι η επιτυχία της άλωσης, οφει-
λόταν στη διέλευση των Οθωμανών, από την ανοιχτή Κερ-
κόπορτα, μια μικρή δρύινη πόρτα των τειχών, που ήταν δίπλα
στο παλάτι και η μισή ήταν κάτω από την επιφάνεια του εδά-
φους και οδηγούσε σε έναν ιππόδρομο. Εκείνη όμως η εκ-
δοχή, ίσως συμβόλιζε την προδοτική συνεργασία ντόπιων
και Οθωμανών και μπορεί να είχε σχέση με το Μεγάλο
Δούκα, Λουκά Νοταρά, που φώναζε: «Κάλιο το σαρίκι του
Σουλτάνου, παρά η τιάρα του Πάπα»!!! 
Μετά τρεις μέρες, από την εμφάνιση του «Σουλτάνικου σα-
ρικιού», η Βασίλισσα των πόλεων, είχε μετατραπεί από τους
εγκληματίες μισθοφόρους του Μωάμεθ, σε σωρούς  ερει-
πίων, με κατακρεουργημένα πτώματα κάθε ηλικίας, που κο-
λυμπούσαν στο αίμα!!!
Τρομοκρατημένος ο Μωάμεθ από τις φρικαλεότητες των
ίδιων των οπαδών του, εξολόθρευσε όσους λεηλατούσαν,
αυτά που ήθελε για τον εαυτό του, επιβάλλοντας με το φόβο
του θανάτου κάποια τάξη και υποσχόμενος στους επιζήσαν-
τες κατοίκους, που οι περισσότεροι ήταν Ρωμιοί, ότι θα απο-
λάμβαναν ένα κράτος δικαίου, ειρήνης και ηθικής, αλλά
σύμφωνα με το χαρακτηριστικό γνώρισμα της φυλής του,
ψευδόταν ασύστολα, γιατί νομιμοποιούσε θεσμούς, όπως το
«καπίνι», που επέτρεπε στους Τούρκους την απαγωγή Ελ-
ληνίδων, «προς ιδίαν χρήση», με το δικαίωμα όποτε δεν τις

ήθελαν, να τις σκοτώνουν ή να τις πουλάνε σαν ζώα στα
σκλαβοπάζαρα και με την παραμικρή αντίσταση εδικαιούντο
να σφάξουν όλα τα αρσενικά άτομα των οικογενειών τους.

Το καπίνι έγινε η χειρότερη μάστιγα των Ελληνίδων, οπότε
το  1672 μπροστά στην γενική κατακραυγή των γυναικείων
συλλόγων των λεγομένων πολιτισμένων χωρών, οι οποίες
είχαν αναγνωρίσει και συνεργαστεί με τον Μωάμεθ, κατά-
φεραν να διαγραφεί ο σχετικός νόμος και να πέρασε το κα-
πίνι στην κρίση του Τούρκου «καδή» (= δικαστή) της κάθε
περιοχής, οπότε δεν άλλαξε τίποτα, γιατί ο καδής υποστή-
ριζε πάντα τους Οθωμανούς. Τα ανθρωπόμορφα τέρατα, που
αποτελούσαν την πλειοψηφία των κατακτητών, προτιμούσαν
τις παρθένες κόρες και οι απελπισμένοι γονείς για να τις
γλυτώσουν, τις πάντρευαν από μικρές, αλλά την άδεια για
το γάμο των Ρωμιών, την έδινε ο αγάς της περιοχής, με την
υποχρεωτική παρουσία της νύφης, που αν του άρεσε, την
κράταγε για τον εαυτό του!! 
Οι γυναίκες αναγκάζονταν να ζουν έγκλειστες στα σπίτια
τους σαν φυλακισμένες, ενώ οι αγρότισσες για να πάνε στα
χωράφια, παραμόρφωναν τα σώματά τους με το κατάλληλο
ντύσιμο και μουτζούρωναν τα πρόσωπά τους για να γίνονται
αποκρουστικές. 
Για να ξεγελάσουν τους βάρβαρους κατακτητές, ντύνονταν
σαν Τουρκάλες, με μαντήλες και φερετζέδες, αν όμως τις
αναγνώριζαν, ακολουθούσε ο αποκεφαλισμός τους.
Στις εκκλησίες πήγαιναν πριν χαράξει, όταν οι Τούρκοι κοι-
μόντουσαν και πάντα συνοδευόμενες από τους άντρες τους,
ενώ οι πλούσιες είχαν εκκλησάκια στα σπίτια τους.  
Οι καλές σχέσεις του Πατριάρχη Γεννάδιου με τον Μωάμεθ,
εξασφάλισαν προνόμια στην Χριστιανική εκκλησία, καθώς
και τον ελεύθερο εορτασμό των γάμων των Ρωμιών, που γί-
νονταν με όλα τα έθιμα, αλλά η χαρά της νύφης μετατρεπό-
ταν σε εφιάλτη, γιατί με εντολή του Τούρκου διοικητή,
έπρεπε να κοιμηθεί το πρώτο βράδυ του γάμου της μαζί του
και αν δεν την έβρισκε παρθένα, διέταζε τον δημόσιο απο-
κεφαλισμό του ζευγαριού.

Η απελπισία των Ρωμιών, οδήγησε στην αλλαγή των πατρο-
παράδοτων εθίμων τους, οπότε το ζευγάρι συμβίωνε από
την ημέρα του αρραβώνα τους και αυτό το έθιμο ισχύει και
σήμερα σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας· και όσο για την
παρθενία που ονειρευόταν ο Τούρκος διοικητής, την υπό-
θεση ανελάμβαναν κάποιες ηλικιωμένες γυναίκες,  συγγε-
νείς της νύφης με άκρα μυστικότητα πριν την οδηγήσουν
στον Τούρκο χρησιμοποιούσαν μέθοδο σύσφιξης.  Η νύφη
υποχρεωνόταν να χορέψει γυμνή μπροστά στον τύραννό
της και να τον σερβίρει κόκκινο γλυκό κρασί, πριν τον ακο-
λουθήσει στην κρεβατοκάμαρά του. Ο Τούρκος ζαλισμένος
από το κρασί, μαγεμένος από την ομορφιά και τα προσόντα
της νύφης, της χάριζε τη ζωή, χωρίς να τελειώσουν εκεί και
τα βάσανά της!!  
Η νύφη δεν αντάμωνε με τον άντρα της, άλλα έμπαινε σε

αυστηρή απομόνωση και συνεχή παρακολούθηση, μέχρι την
εμφάνιση της εμμήνου ρύσης της, απόδειξη ότι δεν κυοφο-
ρούσε παιδί από τον εχθρό. Σε περίπτωση που είχε καθυστέ-
ρηση στην περίοδό της, την τύλιγαν σε χοντρά κιλίμια και
φλοκάτες την πότιζαν αλατόνερο με βρασμένο απήγανο,
ένα πολύ δύσοσμο και πικρό φυτό, την χτύπαγαν με κόπα-
νους και την έβαζαν να καθίσει σε αχνιστό νερό, με σκοπό
να αποβάλει - αν τυχόν ήταν έγκυος - και όταν δεν αιμορρα-
γούσε και υπήρχαν σημάδια πιθανής εγκυμοσύνης, το επό-
μενο  βράδυ η μάνα και μια αδελφή της ή άλλη συγγενής
της, την οδηγούσαν σε ένα κοντινό ποτάμι, ή θάλασσα, ή
λίμνη, ή αν ήταν ορεινή περιοχή σε ένα γκρεμό και έδιναν
τέλος στη ζωή της, με την δικαιολογία του ατυχήματος, ενώ
όλα αυτά γίνονταν με πλήρη  μυστικότητα και απόλυτη
ομερτά!!!  
Αυτά τα γεγονότα  δεν γράφτηκαν σε κανένα βιβλίο και δεν
συζητήθηκαν ποτέ ανοιχτά, αλλά πρέπει να τελειώσει πλέον
η άγνοια, το ψέμα, η υποκρισία, η διαστρέβλωση και η εγ-
κληματική συγκάλυψη, γιατί εξυπηρετούν μόνο τους εχ-
θρούς του ελληνισμού!!

Οι γνωστές και μεγάλες ηρωίδες του έθνους μας, ήταν οι
πλούσιες καπετάνισσες, που θυσίασαν ζωές και περιουσίες
για την λευτεριά του σκλαβωμένου γένους, αλλά υπήρξαν
και άλλες ηρωίδες φτωχιές και ανώνυμες, όπως οι κοπέλες
που πολέμησαν σαν λιοντάρια, ντυμένες με αντρικά ρούχα,
πάνω στα βουνά μαζί με την κλεφτουριά, όπως λέει το δη-
μοτικό τραγούδι: “Αρκαδιανή καημένη στα κλέφτικα ντυ-
μένη”, που τον θάνατό της τον έκαναν τραγούδι και όχι
θρήνο. Επίσης ηρωίδες ήταν και οι γυναίκες που κουβαλού-
σαν τα πυρομαχικά στις μάχες, αλλά και οι  Σουλιώτισσες,
οι Μεσολογγίτισσες, οι Χιώτισσες και όλος ο ελληνικός γυ-
ναικείος πληθυσμός που του άρπαζαν τα παιδιά του για να
τα στρατολογήσουν στα τάγματα των Γενίτσαρων!!!

Ηρωίδες ήταν κι εκείνες οι δύσμοιρες, καταπιεσμένες και
χίλιο – βασανισμένες Ελληνίδες, που βίωσαν το καπίνι ή
πήγαν νύμφες στην αγκαλιά του Άδη και έτσι διαφύλαξαν
την καθαρότητα του ελληνικού DNA, δίνοντας την αποστο-
μωτική απάντηση στον Φαλμεράιερ και τους ομοίους του!
Όλες εκείνες οι Ελληνίδες αποτελούν τις στρατιές των αφα-
νών ηρωίδων, που σήκωσαν ένα μεγάλο βάρος του αιματο-
βαμμένου εθνικού ξεσηκωμού για την λευτεριά μας!!
Η σωστή γνώση της ιστορίας, αποτελεί ασπίδα προστασίας
από το άγριο θηρίο, που βρυχάται και περιμένει και πάλι την
κατάλληλη ευκαιρία για να μας κατασπαράξει!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αφιέρωμα στις αφανείς ηρωίδες- Ελληνίδες της oθωμανικής κατοχής!            
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Το Μουσείο Κοτσανά - στη μόνιμη συλλογή του -

μπήκε στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας, και

ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας με το κοινό του,

επιθυμώντας να αναδείξει τις πολύπλευρες πτυχές

των εκθεμάτων του και να προσφέρει την εμπειρία

μίας διαδραστικής εικονικής περιήγησης στους μου-

σειακούς του χώρους, δημιουργώντας έναν νέο, συ-

ναρπαστικό κόσμο για μικρούς και μεγάλους.

Από τον Υπολογιστικό Μηχανισμό των Αντικυθήρων

έως το αυτόματο υδραυλικό ωρολόγιο του Κτησιβίου,

παρατηρούμε πως οι βάσεις για τις σημαντικότερες

κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού, όπως η

ατμοκίνηση και η αεριοπροώθηση, ο υπολογιστής και

οι ρομποτικές κατασκευές, είχαν τεθεί ήδη από τον

αρχαίο ελληνικό κόσμο. 

Το πρώτο λειτουργικό ρομπότ της ιστορίας - η αυτό-

ματη υπηρέτρια του Φίλωνος, ο υδραυλικός ατέρμο-

νας κοχλίας του Αρχιμήδη και αμέτρητες ακόμη

εφευρέσεις, έρχονται να φωτίσουν άγνωστες πτυχές

της καθημερινότητας των Αρχαίων Ελλήνων στο δη-

μόσιο και ιδιωτικό βίο.

Από την ασφάλεια του δικού σας χώρου και σε ώρα

που εσείς θα επιλέξετε, μπορείτε να περιηγηθείτε σε

όλες τις αίθουσες της μόνιμης συλλογής “Αρχαία Ελ-

λάδα – Οι Aπαρχές των Τεχνολογιών” και να εξερευ-

νήσετε τις αγαπημένες σας εφευρέσεις. Η εικονική

περιήγηση σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να πλησιά-

σετε τα εκθέματα, να τα μεγεθύνετε ή να τα επανα-

φέρετε στο αρχικό τους μέγεθος, να διαβάσετε τις

πληροφορίες που «αναδύονται» και να ελέγξετε κάθε

λεπτομέρεια μέσω των βίντεο υψηλής ανάλυσης.

Με ένα «κλικ», οι τεχνολογικές εφευρέσεις των αρ-

χαίων Ελλήνων ζωντανεύουν μπροστά σας! Σπου-

δαίοι εφευρέτες όπως, ο Ήρων, ο Φίλων, ο

Αρχιμήδης, ο Κτησίβιος, ο Πυθαγόρας και ο Ίππαρ-

χος σάς προσκαλούν να ανακαλύψετε την τεχνολο-

γία αιχμής της αρχαιότητας μέσα από τις εφευρέσεις

τους.

• Η ψηφιακή περιήγηση στην έκθεση είναι διαδρα-

στική και εκπαιδευτική και απευθύνεται σε επισκέπτες

όλων των ηλικιών.

Γενικές πληροφορίες και κρατήσεις:
• Αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου:    https://kotsanasmu-

seum.com/product/digital-tour/ 

• Κόστος ηλεκτρονικού εισιτηρίου: 4 ευρώ | Οι ψηφιακοί επι-

σκέπτες έχουν προνομιακή δυνατότητα επαναλαμβανόμε-

νης χρήσης του μοναδικού κωδικού περιήγησης για

διάστημα 15 ημερών.

• Πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη καθημερινά 09.00 –

17.00 στα τηλέφωνα: 211 411 0044 & 690 72 92 002.

«Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 & Ακαδημίας, Κολωνάκι, 

T.: 211 411 0044, 6907292002

3 Aν ο αστυνομικός χτυπάει, από δική του

πρωτοβουλία, υπάρχει πρόβλημα.
Αν χτυπάει με εντολή, υπάρχει μεγαλύτερο
πρόβλημα
Αν δεν έχουμε πρόβλημα με τα παραπάνω
έχουμε κι εμείς πρόβλημα.

3 Με εβολιασμό 70% του πληθυυσμού απο-

κτάμε “ανοσία αγέλης”.
Με ξυλοδαρμό 70% του πληθυσμού, απο-
κτάμε “πειθαρχία αγέλης”

Αποστάγματα σοφίας...

Όταν η καραντίνα
γίνεται “ιδέα”

Ο Γιώργος Καραμπάσης, φοιτητής του Πανεπιστημίου

στο Εδιμβούργο,  στον τομέα της Πληροφορικής, απο-

κλεισμένος από τον covid-19, μετέτρεψε τον εγκλεισμό

σε ιδέα και υλοποίηση. Ετσι δημιούργησε την ιστοσε-

λίδα https://ncovtrack.com, η οποία καταγράφει τα τε-

λευταία στοιχεία εμβολιασμού, κατά του κορωνοϊού

ανά νομό της Ελλάδας, αλλά και ανά χώρα του κόσμου.

Έχει λάβει όλα τα στοιχεία που έρχονται από επίσημες

ιστοσελίδες των Οργανισμών Δημόσιας Υγείας των

κρατών, όπως στην Ελλάδα είναι ο ΕΟΔΥ.

Στη σελίδα, (https://ncovtrack.com/vaccine/Greece/coun-

ties).  μπορείτε να φιλτράρετε τις πληροφορίες ανά Γε-

ωγραφικό Διαμέρισμα ή ανά Νομό, παρέχοντας τα πιο

πρόσφατα και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία για

την πορεία των εμβολίων και του κορωνοϊού.

Η πρόσβαση είναι εύκολη. Για παράδειγμα, εάν κάποιος

θέλει να βρει τις τελευταίες πληροφορίες εμβολιασμού

κατά του κορωνοϊού στην Αττική, αλλά και στατιστικά

για τον κορωνοϊό, θα πληκτρολογήσει "Attica" στη

γραμμή αναζήτησης, ή θα πατήσει το μπλε βέλος δίπλα

από την ετικέτα “Greece” στον πίνακα και στη συνέχεια,

θα δει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την Αττική

και τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας.

«Ξεκίνησα την ιστοσελίδα στις 3 Ιανουαρίου, γιατί
πραγματικά είδα ένα κενό όσον αφορά την πορεία των
εμβολίων, δηλαδή μία ιστοσελίδα που θα έδειχνε όλα
τα στατιστικά στοιχεία σε μια πλήρη πλατφόρμα, χωρίς
να χρειάζεται να πηγαίνει από τη μια ιστοσελίδα στην
άλλη,  για να βρει τα πιο πρόσφατα δεδομένα στην πε-
ριοχή του», σημειώνει ο Γ. Καραμπάσης.

Η ιστοσελίδα, όπως δείχνουν τα δεδομένα, πάει πολύ

καλά, αφού ήδη μετράει πάνω από 11 χιλιάδες επισκέ-

ψεις. 

WalkThrough!
«Αρχαία Ελλάδα – Οι Aπαρχές των Tεχνολογιών» 

Μια διαδραστική εικονική περιήγηση  στην Έκθεση  του Μουσείου Κοτσανά! 
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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 . . .
ΑΝΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΑΤΩΝ

Όπως είναι γνωστό ο πληθυσμός των αδέσποτων

γατών και σκύλων έχει αυξηθεί υπερβολικά το τε-

λευταίο διάστημα στη χώρα μας και η κυβέρνηση

έχει επιχορηγήσει με διάφορα κονδύλια τους Δή-

μους της χώρας προκειμένου αυτοί να σιτίσουν και

στειρώσουν όσα αδέσποτα βρίσκονται στη περιοχή

τους.  Είναι ακόμη γνωστό ότι υπάρχουν υπεράριθ-

μες αδέσποτες γάτες στο Δήμο ΒΒΒ και ότι ο Δήμος

έχει επιχορηγηθεί για την εφαρμογή προγράμματος

στείρωσής τους.  

Με την λογική ότι η εποχή που τα συμπαθή τετρά-

ποδα έχουν οίστρο αναπαραγωγής κατά  το τρίμηνο

Δεκέμβριος - Ιανουάριος - Φεβρουάριος, τηλεφώ-

νησα στον Δήμο ΒΒΒ να πληροφορηθώ ποιός είναι

αρμόδιος για την στείρωση.  Μου δόθηκε το όνομα

μιας Κυρίας - γνωστής για τη φιλοζωική της δράση

- η οποία όμως μου απάντησε ότι δεν έχει λάβει  κά-

ποια σχετική ενημέρωση από τον Δήμο.

Στη συνέχεια κάλεσα και πάλι στον Δήμο για να

λάβω την απάντηση, ότι το πρόγραμμα δεν έχει αρ-

χίσει ακόμη δεδομένου ότι θα συσταθεί κάποια επι-

τροπή, θα διεξαχθεί κάποιος μειωδοτικός

διαγωνισμός για την επιλογή κτηνιάτρου, και να ξα-

νακαλέσω σε ένα μήνα (!). Όταν ανέφερα ότι τότε

θα είναι πολύ αργα γιατί θα έχουν αρχίσει οι γεννή-

σεις και ότι στειρώσεις σε άλλους Δήμους έχουν

αρχίσει από Ιανουάριο, δεν έλαβα απάντηση. 

Στέλιος Γκίκας  

Ανοιχτοί οι ελεύθεροι χώροι

Αγαπητή Εβδόμη,

σήμερα (10.3.21) η καθηγήτρια επιδημιολογίας,

Αθηνά Λινού τόνισε, από την τηλεόραση, ότι είναι

καλό οι κάτοικοι να μπορούν να βγαίνουν σε ανοι-

χτούς χώρους, όπως πλατείες, γιατί έχουν λιγότερο

κίνδυνο.

Και παραμένει η απορία μας: Γιατί δεν ανοίγουν τα

ανοιχτά γήπεδα, οι παιδικές χαρές και οι ακτές κο-

λύμβησης να μπορεί ο πολίτης, να παίρνει λίγο αέρα

χωρίς να συνωστίζεται; 

Μήπως να το δουν οι δήμαρχοι να ανοίξουν - τουλά-

χιστον - τις παιδικές χαρές;

Ε.Π.

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

Στο πλαίσιο της συνήθειας του διασυρμού να αποδί-

δονται αρχαία ελληνικά  ονόματα σε ακραία καιρικά

φαινόμενα που δεν έχουν καμμία σχέση και συνάφεια

με τις ιδιότητες των αντίστοιχων προσώπων, (όπως

Μήδεια, Λέανδρος, Ιανός, Γηρυόνης κ.τ.λ.), η «μόδα»

τώρα πέρασε  και σε Εταιρείες.    

Με αφορμή το σχόλιο της κ. Άννας Μπουζιάνη που

δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εβδόμης της 6/3/21  στη

στήλη της «Απ’ το καρφί στο πέταλο», όπου γνωστο-

ποιείται η δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας με σύμ-

πραξη πολλών Δήμων με το όνομα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Α.Ε.», θα θέλαμε να καταθέσουμε ορισμένες σκέψεις

μας σχετικά με την άκαιρη αυτή ονοματοδοσία: 

3 Ο Σωκράτης (469-399) δεν έκανε με κανένα σύμ-

πραξη, δρούσε μόνος του, ελεύθερος, αυτόβουλος

και ανεξάρτητος.

3 Δεν διέθετε κανένα περιουσιακό στοιχείο. Όλη του

η περιουσία ανερχόταν σε 5 μνες!

3 Σεβόταν τους θεούς και τους νόμους της πόλης

του και ελεγχόταν μόνο από αυτούς.

3 Δεν είχε προσλάβει  ποτέ κανένα δούλο για να τον

υπηρετεί, αφού ήταν ελεύθερος άνθρωπος.

3 Ζούσε και δρούσε με καθαρά συλλογικά-κοινωνικά

κριτήρια.

3 Ο ίδιος δεν ίδρυσε ποτέ Σχολή Φιλοσοφίας, αντί-

θετα από μόνος του ήταν μια ολάκερη Σχολή και οι

μεταγενέστεροι Μετασωκρατικοί ίδρυσαν φιλοσοφι-

κές σχολές ακολουθώντας τα χνάρια του.

3 Δεν απέβλεπε ποτέ στο κέρδος, αφού δίδασκε

πάντοτε δημόσια και δωρεάν.

Δέον όταν δίνουμε ένα όνομα να διερευνούμε την

ιστορία του και να εξετάζουμε αν πράγματι αναλογεί

προς το ονοματιζόμενο!

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

Σ.Σ. Ευχαριστώ τον φιλόλογο, Πέτρο Ιωαννίδη, για το

σχόλιό του, όσον αφορά την κατάχρηση των αρχαίων

ονομάτων σε κοινότυπα σημερινά πράγματα.

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Όλοι είδαμε τι συνέβη με τη “Μήδεια”, την κακοκαιρία

που έπληξε την Αττική και την μεγάλη και διαρκή δια-

κοπή ρεύματος σε σπίτια για εβδομάδες.

Ο πρώην Νομάρχης Ανατ. Αττικής Λεωνίδας Κουρής,

έχει αναρτήσει στο facebook μια ενδιαφέρουσα ανά-

λυση του Bloomberg που δημοσίευσε την περασμένη

εβδομάδα η Οικονομική Καθημερινή με αφορμή την

αίτηση πτώχευσης της μεγαλύτερης εταιρίας ηλε-

κτρισμού του Τέξας μετά το πολυήμερο μπλακ άουτ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal ''από το
2004 μέχρι σήμερα οι καταναλωτές έχουν καταβάλει
αθροιστικά 28 δισεκατ. δολάρια πιο πολλά από όσα
θα είχαν πληρώσει μένοντας πελάτες της κρατικής
εταιρίας ηλεκτρισμού. Η αμερικανική εφημερίδα
έφερε στο φως τα σκανδαλώδη αυτά στοιχεία λίγες
ημέρες αφότου έφτασαν στα σπίτια των κατοίκων του
Τέξας ιλιγγιώδεις λογαριασμοί ρεύματος, καθώς οι
εταιρίες τούς μεταβιβάζουν το κόστος της αναβάθ-
μισης των δικτύων.''
Η εφημερίδα αναφέρει ότι η απελευθέρωση της αγο-

ράς ξεκίνησε το 1999 και οι οπαδοί της υποστήριζαν

ότι οδηγούσε σε μείωση τιμών και όφελος των κατα-

ναλωτών. Και συνεχίζει : ''Προκύπτει, ωστόσο, πως
στο χρονικό διάστημα από το 2004 έως και το 2019
τα νοικοκυριά της πολιτείας πλήρωναν 13% υψηλό-
τερα τιμολόγια από τον μέσο όρο των ΗΠΑ. Την ίδια
στιγμή όσοι κάτοικοι του Τέξας εξακολουθούσαν να
προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τις παραδο-
σιακές εταιρίες κοινής ωφέλειας της πολιτείας πλή-
ρωναν 8% λιγότερο από τον μέσο όρο των ΗΠΑ.''

Και ο επίλογος του άρθρου αναφέρεται στην υποχρέ-

ωση που επέβαλε το Τέξας όταν ψήφισε την απελευ-

θέρωση ώστε το 60% των κατοίκων να προμηθεύεται

ηλεκτρική ενέργεια από άλλο πάροχο.

Βρίσκετε πολλές ομοιότητες;

Αν ναι, μπορείτε να σταματήσετε να έχετε απορίες

γιατί πληρώνουν τον απίθανο αριθμό τηλεφωνημάτων

που δεχόμαστε καθημερινά για να αλλάξουμε πά-

ροχο.

Σημείωση σύνταξης: Συγχαίρουμε τον πρ. νομάρχη

Λεωνίδα Κουρή για την σημαντική αυτή επισήμανση.

Το λέμε από καιρό ότι η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό

και θα έπρεπε να προστατεύεται και όχι να ιδιωτικο-

ποιείται.

Οι πάραοχοι ενέργειας και η εθνική περιουσία της ΔΕΗ
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Είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο

φύλλο, για την επίσκεψη του Περιφερει-

άρχη Αττικής στο Δήμο ΒΒΒ, προκειμένου

να επιβλέψει την πορεία των έργων αντι-

πλημμυρικού χαρακτήρα, όπως μας ενη-

μέρωσε αρμοδίως το γραφείο Τύπου της

Περιφέρειας.

Εντύπωση μας είχε προκαλέσει το γεγο-

νός ότι δεν είχε καμμία αναφορά στο

έργο της διευθέτησης του ρέματος

Κόρμπι, ένα μεγάλο έργο που έχει “βαλ-

τώσει”, αφού οι προδιαγραφές, ήταν ότι

έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2020.  Το

έργο πραγματοποιείται από την Περιφέ-

ρεια, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ατ-

τικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και είναι

συνολικού προϋπολογισμού 20,05 εκ.

ευρώ. Μάλιστα είχε εγκαινιαστεί η

έναρξη εργασιών, παραμονές εκλογών

του 2014 με περιφερειάρχη τη Ρ. Δούρου

και το δήμαρχο ΒΒΒ, Γρ. Κωνσταντέλλο.

Φυσικό λοιπόν ήταν να αναρωτηθούμε,

πώς επισκέφθηκε το Δήμο ΒΒΒ, ο Περι-

φερειάρχης και δεν επισκέφθηκε το ρέμα

Κόρμπι; Γι’ αυτό προκαλέσαμε ερώτημα

στο γραφείο της Περιφέρειας, το οποίο

πρέπει να πούμε, ότι  μας απάντησε

άμεσα με νέο δελτίο Τύπου, που αφορά

το ρέμα Κόρμπι.

Το δελτίο τύπου αναφέρει ότι ο Περιφε-

ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, συνο-

δευόμενος από την Εντεταλμένη

Περιφερειακή Σύμβουλο Τεχνικών Έργων

Ε. Κοσμίδη και τον Διευθυντή Τεχνικών

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αν.

Αττικής Ι. Ασπρουλάκη, επισκέφθηκαν το

Ρέμα Κόρμπι, που βρίσκεται στη Λ. Βάρης

– Κορωπίου όπου πραγματοποιούνται αν-

τιπλημμυρικά έργα, που αφορούν τη διευ-

θέτηση του ρέματος, 2840 μ. περίπου,

(από την εκβολή του στην παραλία της

Βάρκιζας μέχρι το ύψος της Στρατιωτικής

Σχολής Ευελπίδων).   

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Περι-

φερειάρχης ενημερώθηκε για την πορεία

υλοποίησης των έργων τα οποία αναμέ-

νεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα 24

μηνών. 

Με αφορμή την επίσκεψή του στην πε-

ριοχή ο Γ. Πατούλης δήλωσε: 

«Επισκεφθήκαμε τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα το ρέμα
Κόρμπι. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύ-
τερα έργα που πραγματοποιούνται στην
περιοχή και θα συμβάλει στην προστασία
της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα.
Είναι συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ.
ευρώ και μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων.
Με τέτοιου είδους παρεμβάσεις συμβάλ-
λουμε έμπρακτα στη θωράκιση περιοχών
που κινδύνευαν στο δήμο ΒΒΒ. 
Προτεραιότητα μας, συνολικά σε όλη την
Αττική, είναι η υλοποίηση αντιπλημμυρι-
κών έργων. Στόχος μας η ασφάλεια της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών
καθώς και η προστασία του περιβάλλον-
τος».

Το έργο λοιπόν, όπως μας ενημερώνει ο

περιφερειάρχης θα ολοκληρωθεί μετά

από δύο χρόνια, το 2023, δηλαδή τρία

χρόνια μετά την αρχική ημερομηνία. Η

παραλία της Βάρκιζας έχει καταστραφεί

από τα μπάζα και τα φερτά υλικά που κα-

τεβάζει το ρέμα από τις εργασίες. Εχει

σταματήσει το έργο πολλές φορές και

άγνωστο αν και κατά πόσον θα ολοκλη-

ρωθεί το 2023.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής σπυσπείρωσης

στο Δήμο ΒΒΒ, Κ. Πασακυριάκος, με σχε-

τικό δελτίο του, «καλεί τη Διοίκηση του
δήμου, να παρέμβει άμεσα και να ζητήσει
εξηγήσεις από τη Διοίκηση Πατούλη, που
συνεχίζει τις απαράδεκτες παλινωδίες,
ώστε να ενημερώσει τους δημότες».

Αννα Μπουζιάνη

Αυτοψία στο ρέμα Κόρμπι από τον Περιφερειάρχη
μεταφέρεται τo 2023 η ολοκλήρωσή του!

Ερώτηση για τη διευθέτηση του ρέματος

Κόρμπι κατέθεσε η “Λαϊκή Συσπείρωση” στο

Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη

11/3.21, την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω.

Η Οικονομική Επιτροπή στην 73η Συνε-

δρίαση της με την με αριθμό 2491/17-11-

2020 απόφασή της, ενέκρινε τη χορήγηση

παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργα-

σιών της διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι

από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή του

για δεκαεφτά μήνες, δηλ. μέχρι την

25/04/2022, προκειμένου να ολοκληρωθούν

οι υπολειπόμενες εργασίες.

Ο Περιφερειάρχης στις 5-3-2021 σύμφωνα

με Δελτίο Τύπου επισκέφθηκε  την περιοχή

και ενημερώθηκε για την πορεία υλοποί-

ησης των έργων τα οποία αναμένεται να

ολοκληρωθούν σε διάστημα 24 μηνών.

Από την απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-

πής μέχρι τις δηλώσεις πέρασε ένα χρονικό

διάστημα 4 περίπου μηνών.

Ρωτάμε:

Ισχύει η απόφαση της Οικονομικής επιτρο-

πής, άρα το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί

σε 14 μήνες ή οι δηλώσεις του Περιφερει-

άρχη, έχουν θέση απόφασης και  συνεπώς

προαναγγέλλουν νέα παράταση του έργου;

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι:  

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔ., ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ,

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩ-

ΣΤΗΣ, ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ,

ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓ., ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ

Ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

από τη Λαϊκή συσπείρωση

Η τριτοκοσμική εικόνα της παραλίας της Βάρκιζας στην εκβολή του ρέματος.
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42 ζωντανά αρμυρίκια που προσφέρουν τη δροσιά τους

τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες, αφανίστηκαν και έμει-

ναν κούτσουρα νεκρά στην οδό Απόλλωνος δίπλα από την

ακτή, παραπλεύρως της ωκεανίδας, στη Βουλιαγμένη.

Η Δημοτική Αρχή δήλωσε άγνοια!!! ενώ το Facebook είχε

...φρακάρει από τις αντιδράσεις των πολιτών.

Είναι δυνατόν - αναρωτιόμαστε - να κόβονται 42 δέντρα και

κανείς από τη Δημοτική Αρχή να μην έχει γνώση; Κι αν δεν

έχει γνώση, δεν βλέπει; Γιατί 42 δέντρα δεν κόβονται σε

μισή ώρα; Η Βουλιαγμένη είναι μικρός τόπος, για να τα προ-

σπεράσεις. Κι αν η Δημοτική Αρχή δεν γνώριζε όλοι αυτοί

οι 15 σύμβουλοι και ανπληρωματικοί της Βουλιαγμένης και

του τοπικού συμβουλίου που ζουν εκεί δεν αντιλήφθηκαν

τίποτα; Αυτό δείχνει αδιαφορία του πολίτη γενικότερα.

Ούτε γείτονας δεν πήρε είδηση να ρωτήσει; εκτός απ’ αυτόν

που λέγεται ότι τα έκοψε;

Είναι δύσκολο ακόμη και να το πιστέψεις!

Η Δημοτική αρχή εξέδωσε δελτίο Τύπου στο οποίο σημει-

ώνει ότι “αιφνιδιάστηκε” και ήταν άμεση η αντίδρασή της.

Ότι το κόψιμο ήταν αυθαίρετο από ιδιώτη, χωρίς καμία

άδεια από κανέναν αρμόδιο.

Με δελτίο τύπου η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι το κόψιμο

ήταν αυθαίρετο και ότι «το κλάδεμα μάλιστα, χαρακτηρί-
στηκε από τους ειδικούς γεωπόνους της Υπηρεσία Περιβάλ-
λοντος του Δήμου ως αυστηρό κλάδεμα που προκαλεί
σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του δέντρου».

Τι λέει Δημοτική Αρχή

«Μόλις διαπίστωσε το γεγονός την Κυριακή 7 Μαρτίου ο

Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, έδωσε εντολή στη Δημοτική Αστυνομία να με-

ταβεί στο σημείο για αυτοψία όπου διαπιστώθηκε το παρά-

νομο κλάδεμα. 

Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου ο Δήμαρχος βρέθηκε στην περιοχή

προκειμένου να επισκεφθεί τα έργα που είναι σε εξέλιξη

στη Βουλιαγμένη και υπέπεσαν στην αντίληψη του φορτηγά

και εργάτες να κάνουν εργασίες αποκομιδής των κομμένων

κλαδιών. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία η οποία έσπευσε

στο σημείο και προχώρησε σε συλλήψεις των δραστών.

Κατά τη διαδικασία, οι εργάτες ανέφεραν και τα στοιχεία

του εργοδότη τους, κάτοικο οικίας που βρίσκεται απέναντι

από τις εργασίες κλαδέματος.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος μετέβη στο Α.Τ.  όπου ζήτησε να

ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των δραστών καθώς και του εν-

τολέα τους για παράβαση του Ν.1650/86 άρθρο 2 παρ.4.,

για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως και έγινε.

Εκτός από την ποινική δίωξη που είναι σε εξέλιξη, η Υπη-

ρεσία Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα οι ειδικοί γεωπόνοι

της υπηρεσίας διενήργησαν αυτοψία στο σημείο και αφού

πιστοποίησαν με τη σειρά τους το αυθαίρετο κλάδεμα ξε-

κίνησαν τη διαδικασία να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από

το νέο κανονισμό πρασίνου του Δήμου και να επιβληθούν

από το Δημοτικό Συμβούλιο τα σχετικά πρόστιμα.

Το γεγονός προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Δη-

μάρχου ο οποίος προέβη σε δήλωση σημειώνοντας μεταξύ

άλλων: «Η προστασία του πρασίνου της πόλης μας απο-
τελεί άμεση προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και δεν
θα επιτρέψουμε την αυθαίρετη καταστροφή του από οποι-
ονδήποτε φορέα ή ιδιώτη. Όπως συνέβη στο περιστατικό
της Οδού Απόλλωνος σε κάθε περίπτωση θα εξαντλούμε
την προβλεπόμενη αυστηρότητα για λόγους αποκατάστα-
σης του πρασίνου και για λόγους παραδειγματισμού. Ανα-
μένουμε από τη δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα».

Η Δημοτική Αρχή την Κυριακή 7/3, όπως γράφει, έστειλε

τη Δημοτική Αστυνομία για αυτοψία. Τη Δευτέρα, ο δήμαρ-

χος βρέθηκε για άλλη δουλειά στην περιοχή και υπέπεσε

στην αντίληψή του ότι “εργάτες έκαναν εργασίες αποκομι-
δής των κλαδιών”.
Και γεννάται η απορία μας: η δημοτική Αστυνομία δεν ενη-

μέρωσε το δήμαρχο την Κυριακή, αφού έκανε αυτοψία; O

Δήμαρχος δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει τί απέγινε με την

αυτοψία, που ο ίδιος έστειλε τη Δ.Α. να ενεργήσει;

Η Πολιτική Προστασία που βρίσκεται ακριβώς απέναντι

δεν είδε ούτε άκουσε τίποτα όλο το διήμερο;

Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας.

Α.Μπουζιάνη

42 αρμυρίκια έμειναν κούτσουρα νεκρά στη Βουλιαγμένη
Ο Δήμος ΒΒΒ δηλώνει άγνοια και καταγγέλλει!
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Ποια η αξία και η σπουδαιότητα της ενασχόλησης και μελέτης
των βιογραφιών από εμάς;

«ἤτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ’ Ἀχιλῆα,
ὅσσος ἔην οἷός τε∙ θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει∙»
(Όμηρος, «ΙΛΙΑΣ», ραψωδία/άσμα Ω, 629630)
(=αλήθεια/πράγματι ο Πρίαμος, ο απόγονος του Δαρδάνου, θαύ
μαζε τον Αχιλλέα, πόσο μεγαλόσωμος και τι λογής άνθρωπος ήταν.
Γιατί έμοιαζε, σαν τον αντίκριζες, με τους θεούς).

«Πυθαγόρας ἒφη, ὃτι χρή βίον αἱρεῖσθαι τόν ἄριστον, ἡδύν γάρ
αὐτόν ἡ συνήθεια ποιήσει».
(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος π.Χ, «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ», βιβλίο Γ, 1,29,2).
(=Ο Πυθαγόρας, 580496, είπε ότι πρέπει να προτιμούμε τον ενά
ρετο βίο, γιατί η συνήθεια θα καταστήσει αυτόν ευχάριστο).

Ο Τόμας Καρλάιλ, (17951881), Σκώτος φιλόσοφος, έχει γράψει
πως «η ιστορία του κόσμου δεν είναι παρά η βιογραφία των
σπουδαίων προσωπικοτήτων». Για τον μέσο άνθρωπο, ήτοι για
τους περισσότερους από εμάς, η Ιστορία εξακολουθεί να καθορί
ζεται από τις αποφάσεις μεγάλων ηγετών σε κρίσιμες ώρες, τις
εκλάμψεις ιδιοφυών καλλιτεχνών και επιστημόνων, τις αποκαλύ
ψεις τολμηρών πιονιέρων/πρωτοπόρων. Αυτές αποτελούν το απτό
και αισθητό υλικό της ιστορίας, τα περίβλεπτα ορόσημα μέσα στη
ροή του χρόνου. Κατά συνέπεια, οι απαρχές της βιογραφίας συ
νείρονται με τις απώτατες ρίζες της ίδιας της ιστορικής συγγρα
φής.
Οι Αρχαίοι Έλληνες, ως κατεξοχήν διανοητικός και λογοκεντρικός
λαός, συνέλαβαν πρώτοι την ιδέα της δημιουργίας μιας βιογρα
φικής εγκυκλοπαίδειας. Η πρώτη βιογραφική και βιβλιογραφική
εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Πνεύματος με τίτλο «Πίνακες όλων
όσοι διακρίθηκαν σε οποιονδήποτε κλάδο της Παιδείας μαζί με
τα συγγράμματά τους» ήταν προϊόν του τιτάνιου μόχθου του ποι
ητή και φιλολόγου Καλλιμάχου του Κυρηναίου, 310240, βιβλιο
θηκάριου στη Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας. Εκεί είχαν
συγκεντρωθεί στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., ύστερα από συστη
ματική προσπάθεια, όλα τα πολυποίκιλα δημιουργήματα της Αρ
χαίας Ελληνικής Γραμματείας, από τις ομηρικές απαρχές έως την
εποχή εκείνη.
Μελετώντας τις ζωές των άλλων μπορούμε ενίοτε να αντλή
σουμε χρήσιμα και ωφέλιμα διδάγματα και για τη δική μας.
Ένας άνθρωπος που δεν διαβάζει ποτέ, τι ζει; Μόνο μία ζωή, τη
δική του. Και αντλεί εμπειρίες από το στενό του περίγυρο ή τα
ελάχιστα ερεθίσματα της καθημερινότητάς του. Αυτός που πραγ
ματικά διαβάζει βιβλία «ζει πολλές ζωές». Ζει τη δική του φυσικά,
ταυτόχρονα όμως «ζει» και τις εμπειρίες άλλων αγνώστων ανθρώ
πων που τις περιγράφουν μέσα από το χαρτί, εισπράττει συμπυ
κνωμένη γνώση και μνήμη. Είναι σαν να συνομιλεί με τους σοφούς
γέρους τη φυλής. Τα βιβλία εξασφαλίζουν μια αέναη συνέχεια στο
ανθρώπινο είδος. Δεν χρειάζεται η κάθε γενιά να ανακαλύπτει
εξαρχής σκέψεις, νοήματα, πρακτικές. Διαβάζοντας αντιλαμβάνε
ται πώς σκέπτονταν οι άνθρωποι, πού έκαναν λάθη, τι μπορούν
να διδαχθούν από τις διαδρομές τους, ακόμη και αν ούτε ένας εξ
αυτών δεν βρίσκεται στη ζωή για να συνομιλήσει μαζί τους.
(αποσπάσματα από το άρθρο «Διαβάζοντας τις ζωές των άλλων»
του Ιωάννη Μ. Κωνσταντάκου, επίκουρου καθηγητή της Αρχαίας
Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το βιβλίο
«ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ» του Ανδρέα Γ. Χριστόπουλου).

Άραγε τι κληρονομιές κουβαλάει/φέρει μαζί του ο σημερινός Νε
οέλληνας; Η έλλειψη οράματος που όλοι διαπιστώνουμε, αλλά
δεν διορθώνουμε, σχετίζεται με την απώλεια των πραγματικών
κληρονομιών μας. 

Μία άγνωστη αλλά σπάνια και εξέχουσα πολιτική και στρατιω
τική φυσιογνωμία της Αρχαιότητας με αρετές χαρισματικού
ηγέτη είναι ο :
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΙΜΟΔΗΜΟΥ (κατά Πλούταρχο) ή ΤΙΜΑΙΝΕΤΟΥ (κατά
Διόδωρο Σικελιώτη) και  ΤΙΜΑΡΙΣΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ (410337)
του οποίου η εργοβιογραφία περιγράφεται από τον Μέγα Έλληνα

ιστορικό, βιογράφο και φιλόσοφο της Αρχαιότητας Πλούταρχο,
από τη Χαιρώνεια της Βοιωτίας, 45120, στο έργο του «ΒΙΟΙ ΠΑ
ΡΑΛΛΗΛΟΙ», μια σειρά βιογραφιών διάσημων Ελλήνων και Ρω
μαίων, διευθετημένων ανά ζεύγη ούτως ώστε να δίνεται έμφαση
στις κοινές ηθικές τους αξίες ή αποτυχίες. Οι διασωθέντες «ΒΙΟΙ»
περιλαμβάνουν (23) ζεύγη βιογραφιών, ενός Έλληνα και ενός Ρω
μαίου, όπως επίσης και (4) μεμονωμένους βίους (Άρατος, Αρτα
ξέρξης, Γάλβος, Όθων). Ο βίος του Τιμολέοντα του Κορίνθιου
συγκρίνεται με το βίο του Λεύκιου Αιμιλίου Παύλου (229160),
Ρωμαίου στρατηγού και υπάτου, νικητή του βασιλιά της Μακεδο
νίας Περσέα στην Πύδνα το 168 π.Χ., εξ ου και επονομάζεται Μα
κεδονικός.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ:
ΤΙΜΟΛΕΩΝ – ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
«Οὐδὲν γὰρ ἀλλ’ ἤ συνδιαιτήσει καὶ συμβιώσει τὸ γινόμενον ἔοι
κεν, ὅταν ὥσπερ ἐπιξενούμενον ἕκαστον αὐτῶν ἐν μέρει διὰ τῆς
ἱστορίας ὑποδεχόμενοι καὶ παραλαμβάνοντες ἀναθεωρῶμεν
ὅσσος ἔην οἷός τε, τὰ κυριώτατα καὶ κάλλιστα πρὸς γνῶσιν ἀπὸ
τῶν πράξεων λαμβάνοντες».
Γιατί ἡ βιογραφία δέν μοιάζει μέ τίποτε ὅσο μέ τή συναναστροφή
καί τή συμβίωση, ἀφοῦ τόν κάθε ἄνθρωπο πού βιογραφοῦμε τόν
φέρνουμε κοντά μας σάν τόν φιλοξενούμενό μας, τόν παίρνουμε
καί ἐξετάζουμε πόσο μεγάλος καί τί λογῆς ἄνθρωπος ἦταν καί
μαθαίνουμε ἀπ’ τίς πράξεις του τίς πιό σημαντικές καί ὄμορφες.

«ἡμεῖς δὲ τῇ περὶ τὴν ἱστορίαν διατριβῇ καὶ τῆς γραφῆς τῇ συ
νηθείᾳ παρασκευάζομεν ἑαυτοὺς τὰς τῶν ἀρίστων καὶ δοκιμω
τάτων μνήμας ὑποδεχομένους ἀεὶ ταῖς ψυχαῖς, εἴ τι φαῦλον ἢ
κακόηθες ἢ ἀγεννὲς αἱ τῶν συνόντων ἐξ ἀνάγκης ὁμιλίαι προ
σβάλλουσιν, ἐκκρούειν καὶ διωθεῖσθαι, πρὸς τὰ κάλλιστα τῶν
παραδειγμάτων ἵλεω καὶ πρᾳεῖαν ἀποστρέφοντες τὴν διά
νοιαν».
Ἐγώ ὅμως, μέ τήν ἐνασχόλησή μου γύρω ἀπ’ τήν ἱστορική ἔρευνα
καί τή συνήθειά μου νά συγγράψω, ἐξασκῶ τόν ἑαυτό μου, νά
βάζη μέσα στήν ψυχή του καί νά διατηρῆ στή μνήμη του τίς πιό
ἐνάρετες καί ὁμολογουμένως ἄξιες προσωπικότητες, νά στρέφη
τή διάνοιά του ὅλο καλοσύνη κι ἀγάπη πρός τά πιό ὄμορφα πα
ραδείγματα, ἀλλά νά ἀπορρίπτη καί νά διώχνη ὅ,τι κακό, ἀνάγωγο
καί ταπεινό μᾶς παρουσιάζουν οἱ σχέσεις μας μέ τούς ἀνθρώπους
πού ἀναγκαστικά συναναστρεφόμαστε.

Ο Πλούταρχος εκφράζει με απλότητα και αισιόδοξη αντίληψη τις
παραδοσιακές ελληνικές αξίες. Οι «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ» ήταν το
αγαπημένο ανάγνωσμα του Ναπολέοντα. Η διάδοση του Πλου
τάρχειου έργου στους μορφωμένους ευρωπαϊκούς κύκλους δεν
απείχε εκείνης της Βίβλου μεταξύ του 16ου και 18ου αιώνα. Πάρα
πολλοί ξένοι διανοούμενοι επηρεάστηκαν από το έργο του Πλου
τάρχου, όπως: ο Έρασμος, ο Μονταίν, ο Σαίξπηρ, ο Ρουσσώ, ο
Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Ραλφ Γουόλντο Έμερσον, αμερικανός φιλό
σοφος και δοκιμιογράφος (18031882) κ.ά.

ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ
ΕΝΔΟΞΟ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΜΙΑ ΑΔΟΞΗ ΣΥ
ΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΡΟΝ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΙΘΑΝΟ ΑΔΟΞΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ, ΑΜΕΛΗΣΙΑΣ, ΑΜΕΛΕΤΗ
ΣΙΑΣ, ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΘΟΝΟΥ

ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥΣ !!!

ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΤΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ

Βασική θεωρία του Τόμας Καρλάιλ, 17951881, Σκώτου ιστορικού
και διανοούμενου είναι πως: «Οι Μεγάλοι Άνδρες είναι οι απο
κλειστικοί δημιουργοί της Ιστορίας».

«Η αγάπη είναι η αρχή κάθε Γνώσης, καθώς η φωτιά είναι η αρχή
του Φωτός».
«Μια καλή συλλογή εκλεκτών βιβλίων είναι το καλύτερο Πανε
πιστήμιο της εποχής».

«Οι Μεγάλοι Άνδρες είναι οι φάροι της ανθρωπότητας, άνευ των
οποίων θα χανόταν αυτή στον άπειρο ωκεανό της πλάνης και
της αποθηριώσεως».
(‘Αρθουρ Σοπενχάουερ, 17881860, Γερμανός φιλόσοφος).

Ο Γκυστάβ Φλωμπέρ, 18211880, Γάλλος μυθιστοριογράφος,
έλεγε «διαβάζετε για να ζείτε», εμείς ισχυριζόμαστε «διαβάζετε
για να υπάρχετε». Κατά το «δικό μας» λατινικό ρητό: LEGO ERGO
SUM (=αναγιγνώσκω, άρα υπάρχω, ζω). Τελικά είμαστε τα βιβλία

που διαβάσαμε, είμαστε ό,τι διαβάζουμε.Η φράσηομολογία αυτή
εμπεριέχει μια μεγάλη αλήθεια και συνιστά την κορυφαία πράξη
Αυτοσυνειδησίας.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ «ΤΙΜΟΛΕΩΝ».
Ο Τιμολέων παράγεται από τις λέξεις τιμή + λέωνοντος. Στις ιστο
σελίδες του Διαδικτύου κυκλοφορείται η σημασία του ονόματός
του ως «ο ισχυρός ως λέων». Πιστεύουμε ότι είναι λανθασμένη,
διότι δεν μεταφράζεται το α’ συνθετικό ‘τιμή’. Καθ’ ημάς είναι ο
σεβαστός, ο ευυπόληπτος, ο ενάρετος, ο έντιμος από ηθικής από
ψεως, ο τιμημένος, ο αξιέπαινος, ο κόσμιος, ο ευπρεπής. Από την
εποχή του Ομήρου, το υψηλότερο αγαθό για τον άνθρωπο ήταν η
απόλαυση της τιμής, της δημόσιας εκτίμησης. Η τιμή αυτή δεν
είναι ένα αφηρημένο ιδανικό, αλλά η άμεση αναγνώριση της vox
populi (της φωνής του λαού). Στην ομηρική κοινωνία η τιμή, η
αναγνώριση από την κοινότητα των ίσων στην κοινωνική ιεραρ
χία αποτελούσε την πιο μεγάλη αξία, όχι μόνο για τους ανθρώ
πους, αλλά και για τους ίδιους τους θεούς. 

Η λέξη τιμή κυριαρχεί ως α’ συνθετικό στο οικογενειακό δέντρο
του Τιμολέοντα: ο αδελφός του λεγόταν Τιμοφάνης, άρα σημαί
νει οικογένεια έντιμη, αξιοπρεπής, σεβαστή, ένδοξη, περικλυτή.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ
Ο ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΩΝ

Ο ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ο ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ.
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ

ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 
Ο ΕΠΙΝΟΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ

Ο Πλούταρχος μας παραδίδει την εργοβιογραφία του Τιμολέοντα
σε 39 κεφάλαια.

Σας παρουσιάζουμε
ΕΚΛΕΚΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΩΣ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΒΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΒΙΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ» ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ: 
ΤΙΜΟΛΕΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ
Παρ.3 «Ἦν μὲν οὖν γονέων ἐπιφανῶν ἐν τῇ πόλει, Τιμοδήμου
καὶ Δημαρίστης, φιλόπατρις δὲ καὶ πρᾷος διαφερόντως ὅσα μὴ
σφόδρα μισοτύραννος εἶναι καὶ μισοπόνηρος. Ἐν δὲ τοῖς πολέ
μοις οὕτω καλῶς καὶ ὁμαλῶς ἐκέκρατο τὴν φύσιν, ὥστε πολλὴν
μὲν ἐν νέῳ σύνεσιν, οὐκ ἐλάττω δὲ γηρῶντος ἀνδρείαν ἐπιφαί
νεσθαι ταῖς πράξεσιν».
Οἱ γονεῖς του, ὁ Τιμόδημος καί ἡ Δημαρίστη, ἦταν ἀπ’ τά γνωστά
ὀνόματα τῆς Κορίνθου. Ὁ ἴδιος ὁ Τιμολέων ἦταν φιλόπατρις καί
ἐξαιρετικά ἤρεμος χαρακτήρας, μά ἔτρεφε μεγάλο μίσος δεν τούς
τυράννους καί τούς κακούς. Σχετικά με τόν πόλεμο, ὑπῆρχε μέσα
στήν ψυχή του ἕνας τόσο ἰδανικός συνδυασμός προτερημάτων,
ὥστε οἱ πράξεις του, σάν ἦταν νέος, ἔδειχναν μεγάλη φρονιμάδα,
κι ὅταν γέρασε δέν ἔδειχναν λιγότερη ἀνδρεία.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ – Η ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ

Παρ.5 «Τῆς δὲ πράξεως διαβοηθείσης οἱ μὲν κράτιστοι τῶν Κο
ρινθίων ἐπῄνουν τὴν μισοπονηρίαν καὶ μεγαλοψυχίαν τοῦ Τιμο
λέοντος, ὅτι χρηστὸς ὢν καὶ φιλοίκειος ὅμως τὴν πατρίδα τῆς
οἰκίας καὶ τὸ καλὸν καὶ δίκαιον προετίμησε τοῦ συμφέροντος,
ἀριστεύοντα μὲν ὑπὲρ τῆς πατρίδος διασώσας τὸν ἀδελφόν, ἐπι
βουλεύσαντα δὲ αὐτῇ καὶ καταδουλωσάμενον ἀποκτείνας».
Ὅταν μαθεύτηκε τό γεγονός – ότι δολοφονήθηκε ο αδελφός του
Τιμοφάνης  , οἱ πιό ἐπίσημοι Κορίνθιοι ἐπαινοῦσαν τό μίσος τοῦ
Τιμολέοντα ἐναντίον τοῦ τυράννου καθώς καί τή μεγαλοψυχία
του, ἐπειδή αὐτός, ἕνας τίμιος ἄνθρωπος πού ἀγαποῦσε τούς συγ
γενεῖς του, ἐν τούτοις πάνω ἀπ’ τό σπίτι του ἔβαλε τήν πατρίδα,
πάνω ἀπ’ τό συμφέρον του τήν ἠθική καί τή δικαιοσύνη. Τόν
ἐπαινοῦσαν, γιατί ἔτρεξε νά σώση τόν ἀδελφό του, ὅταν ἀγωνιζό
ταν γιά τήν πατρίδα, καί πάλι τόν σκότωσε, ὅταν τήν ἐπιβουλεύ
θηκε καί θέλησε νά τήν σκλαβώση.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

Έπεται αποκαλυπτική συνέχεια!....

——————————————————————————
*Σκυταλο-ευ-χειρία = επιδεξιότητα στη μεταβίβαση της σκυτάλης. Εδώ σε αλ-

ληγορική χρήση με την έννοια της μεταλαμπάδευσης γνώσεων και

παραδόσεων καθώς και μεταβίβαση εξουσίας από τους προγενέστερους στους

μεταγενέστερους.

*Σκυταλο-δυσ-χρηστία =αδεξιότητα σωστής χρήσης και διαχείρισης της σκυ-

τάλης (με την έννοια της υπάρχουσας κληρονομιάς, αλλά και του αξιώματος,

υπουργήματος, επιτελικής θέσης κ.ά.)

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Σκυταλοευχειρίας* ἄρχεσθαι

&
Σκυταλοδυσχρηστίας* παύεσθαι
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Προβληθείτε μέσα από τις σελίδες μας
Η ΕΒΔΟΜΗ κυκλοφορεί κάθε Σάββατο σε ένα μεγάλο αριθμό 

αντιτύπων επι 24 χρόνια ανελλιπώς.
Προβληθείτε - ξεκινώντας - με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655 - press@ebdomi.com

Ένα όμορφο, Ημερολόγιο κυκλοφόρησε από τη “Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης”,

που συνοδεύεται με το Πρόγραμμα της, στο Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο,

στην Βιβλιοθήκη και στο Σπίτι Πολιτισμού, στην Καπναποθήκη Φ.Ε.Ξ. της πόλης.

Συνεισφέραμε, με τη συμβολική δωρεά παλαιών ενδυμάτων, με σκοπούς, τον εμ-

πλουτισμό των Συλλογών του Μουσείου, και την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών,

επιμορφωτικών και κοινωνικο-οικονομικών στόχων.

Χώρος κοινωνίας, οι μαθητές, οι φοιτη-

τές, οι εκπαιδευτικοί - μελετητές - ερευ-

νητές, οι καλλιτέχνες, οι κάτοικοι, και οι

επισκέπτες της πολύγλωσσης και πολυ-

πολιτισμικής Θράκης. 

Στην μνήμη του Κωνσταντίνου Τσίτου,

γιου του παπα-Δημήτρη Τσίτου, μετοί-

κου από τα Γιάννενα, και της συζύγου

του, Μαρίας, από την Τρίγλεια Μικράς

Ασίας, παππού και γιαγιάς, αντιστοίχως,

της Μαρίας Δ. Τσίτου, κόρης της Βασι-

λείας Στ. Κατσάνη, πολύ μικρής επιχει-

ρηματία, ιδρυτού και διευθύνουσας

συμβούλου της ΑΝΑΠΛΟΥΣ.

www.anaplous.net 

www.fex.org.gr 
Φωτογραφία εξωφύλλου Ημερολογίου.

Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη, 1970-2021
Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης
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190 στρέμματα πράσινο, στη Βουλιαγμένη κινδυνεύουν να γίνουν μπετόν

Τις ανησυχίες της Δημοτικής Αρχής του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τις
κυνικές προθέσεις της ηγεσίας της Εκκλησίας
της Ελλάδος, σχετικά με την τσιμεντοποίηση
των ελεύθερων πράσινων εκτάσεων της Βου
λιαγμένης, επιβεβαιώνουν οι 2167/2021 και
2168/2021 προσκλήσεις της Εκκλησιαστικής
Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ),
μέσω των οποίων κοινοποιείται πρόσκληση
ενδιαφέροντος «αξιοποίησης» ή αγοράς εκ
κλησιαστικών ακινήτων. Σημειώνουμε, πως
ιδιαίτερη αίσθηση, προκαλεί το γεγονός ότι το
περιεχόμενο των προσκλήσεων χαρακτηρίζε
ται από σειρά λαθών και ανακριβειών, αφή
νοντας να εννοηθεί ότι συντάχθηκαν
τουλάχιστον πρόχειρα και επιπόλαια.

Η πρόσκληση καλεί επίδοξους επενδυτές
να καταθέσουν προτάσεις για την αγορά ή τη
μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων, με φερό
μενο ιδιοκτήτη την Εκκλησία της Ελλάδος
στους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
Κηφισίας, Αχαρνών, Μοσχάτου, Αθηνών και
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στη Βουλιαγ
μένη, οι προκηρύξεις αφορούν συνολικά σχε
δόν 190 στρέμματα από τα οποία:
Πέντε ακίνητα συνολικής έκτασης περίπου 9
στρεμμάτων, αναγνωρισμένα ως  ιδιοκτησία
της Εκκλησίας, τα οποία είναι πολεοδομικά
ρυθμισμένα για οικιστική χρήση και ποτέ
μέχρι σήμερα δεν είχαν δεσμευτεί προς απαλ
λοτρίωση. 
Ένα ακίνητο 4,6 στρεμμάτων και συγκεκρι
μένα στο ΟΤ 13Β, το οποίο έχει συμπεριλη
φθεί εσφαλμένα μαζί με τα πολεοδομικά

ρυθμισμένα της προηγούμενης περίπτωσης.
Δεκαεφτά ακίνητα συνολικής έκτασης 190
στρεμμάτων, τα οποία μέχρι το 2004 ήταν δε
σμευμένα προς απαλλοτρίωση και πλέον
έχουν αποδεσμευτεί με σειρά δικαστικών απο
φάσεων, αλλά είναι πολεοδομικά αρρύθμιστα,
δηλαδή δεν έχουν οικοδομικές γραμμές, χρή
σεις γης και όρους δόμησης. Σημειώνουμε,
πως, για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία για
την πολεοδομική ρύθμιση αστικής περιοχής
απαιτούνται, ακόμα και με τη συναίνεση όλων
των φορέων αρκετά χρόνια.

Γι’ αυτό, άλλωστε, εκτιμάται πως στην
προκήρυξη της ΕΚΥΟ για τα αρρύθμιστα ακί
νητα υπάρχει όρος «Ο Επενδυτής (επιφανει
ούχος) που θα αναλάβει την αξιοποίηση
έκτασης ή υποσυνόλου εκτάσεων, θα υποχρε
ούται εγγυώμενος για αυτό με δική του επι
μέλεια και έξοδα τα παρακάτω:

α) να υλοποιήσει την Πρότασή του εντός
του χρονοδιαγράμματος και με όλες τις λεπτο
μερείς προδιαγραφές και όρους που θα συμ
φωνηθούν 

β) μετά την υπογραφή της ως άνω συμβά
σεως, να προβεί αμελλητί σε όλες τις απαραί
τητες ενέργειες για την έκδοση αποφάσεως
υπό του αρμοδίου οργάνου που θα τροποποι
ήσει το ρυμοτομικό σχέδιο στο εν λόγω Ο.Τ.
προς άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης και
καθορισμό των όρων δομήσεως και χρήσεων
γης και να εκδώσει όλες τις απαραίτητες
άδειες για την υλοποίηση της Πρότασης».

Πρακτικά, καλεί τους επενδυτές να δε
σμευθούν για την διεκπεραίωση διαδικασιών,

οι οποίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν,
καθώς ο πρώτος φορέας που πρέπει να συ
ναινέσει στη διαδικασία είναι ο οικείος
Δήμος, γεγονός που δεν πρόκειται να συμβεί,
παρά τις αφόρητες πιέσεις που έχουν ασκηθεί
και ασκούνται ακόμα και σήμερα. Χαρακτηρι
στικό είναι το γεγονός πως η Εκκλησία, αφού
απέτυχε μετά από προσπάθειες χρόνων να
ρυθμίσει τις συγκεκριμένες εκτάσεις πολεο
δομικά, προσπαθεί μέσω της προκήρυξης να
μεταθέσει τη δύσκολη αυτή διαδικασία ως
υποχρέωση στους μελλοντικούς επενδυτές.
Καλούμε του πιθανούς ενδιαφερόμενους να
υπολογίσουν σε τι περιπέτειες μπορεί να εμ
πλακούν.

Οι λόγοι για τους οποίους εναντιώνεται ο
Δήμος, στην απόπειρα εκποίησης της φερό
μενης ως εκκλησιαστικής περιουσίας της Βου
λιαγμένης, έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα
και στο παρελθόν και αποτελούν ρητή δέ
σμευση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρ
χου της πόλης, κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
Σήμερα ο Δήμος είναι πιο έτοιμος από ποτέ
νομικά, να υπερασπιστεί τις ελεύθερες και
πράσινες κοινόχρηστες εκτάσεις της πόλης,
που προσδίδουν τη μοναδική φυσιογνωμία
της περιοχής μας. Διαθέτει μία πλούσια νο
μική εργαλειοθήκη που προετοιμάζεται από
το 2018, σε συνεργασία με ομάδα έγκριτων
νομικών, με σειρά νομικών επιχειρημάτων,
ιστορικά τεκμηριωμένων τα οποία συμπερι
λαμβάνουν ακόμα και το γεγονός πως η Εκ
κλησία παρουσιάζει ως ιδιοκτησία της,
περισσότερες εκτάσεις απ’ όσες νομικά προ
βλέπονται η μάλλον ότι η Εκκλησία έχει πάρει
από τη Βουλιαγμένης περισσότερα απ’ ότι δι
καιούται.

Επιπροσθέτως, ο κοινόχρηστος και δασι
κός στην πλειονότητα του χαρακτήρας των
υπό εκποίηση εκτάσεων, κατοχυρώνεται
ακόμα περισσότερο με το Τοπικό Χωρικό Σχέ

διο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
το οποίο συντάσσεται από το 2019 και καθο
ρίζει σε όλη την έκταση του Δήμου της χρή
σεις γης, τους όρους δόμησης και θωρακίζει
τους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, προέβει στην ακό
λουθη δήλωση για την απόπειρα της ηγεσίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος να εκποιήσει τις
εκτάσεις της Βουλιαγμένης.

«Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
στέκεται απέναντι, εξαντλώντας κάθε νομικό
μέσο, σε κάθε απόπειρα καταστροφής ή πε
ριορισμού του πρασίνου της πόλης μας, γεγο
νός που θα αλλοιώσει το μοναδικό χαρακτήρα
της. Θεωρούμε, πως ο αγώνας για την προ
στασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, δεν
επιδέχεται πολιτικές αντιπαραθέσεις και
«επαναστατική γυμναστική» και για το λόγο
αυτό, καλώ όλες τις δημοτικές παρατάξεις και
όλους του φορείς της πόλης σε συστράτευση
στον αγώνα που θα δώσουμε, και θα κερδί
σουμε.

Παράλληλα όμως, θα ήθελα έστω και την
ύστατη ώρα να κάνω έκκληση στην Ηγεσία
της Εκκλησίας μας, μία Εκκλησία που σεβόμα
στε και αγαπάμε όλοι. Την καλούμε, να εγκα
ταλείψει τις βλέψεις της για κερδοφορία
μέσα από διαδικασίες εκποίησης γης, όπως το
μοναδικό δασωμένο τμήμα της Βουλιαγμέ
νης, τη Φασκομηλιά αλλά ακόμα και το
Ασκληπιείο Βούλας και να προσαρμοστεί στις
πραγματικές ανάγκες της εποχής μας, που
είναι η διατήρηση και προστασία του φυσικού
κάλλους και του πράσινου. Η ανάδειξη και
προστασία του περιβάλλοντος, άλλωστε είναι
το κυρίαρχο θέμα που έχει αναδείξει το Οι
κουμενικό μας Πατριαρχείο με την παγκόσμια
πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου».  

Από το Γραφείο Τύπου

Λαϊκή Συσπείρωση ΒBB

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!

«Στο σφυρί» επιχειρεί να βγάλει η Εκκλησία της Ελλάδος,

17 ακίνητα στο δήμο Βουλιαγμένης, συνολικής έκτασης

πάνω από 190 στρέμματα, μέχρι τις 23 Απριλίου 2021!

Πρόκειται για εκτάσεις στο Λαιμό, την περιοχή του Ορφα-

νοτροφείου, Οικοδομικό Τετράγωνο δίπλα στη Λίμνη Βου-

λιαγμένης και αλλού, που και στο παρελθόν, είχε γίνει

προσπάθεια εκποίησης, χωρίς επιτυχία! Που μάλιστα τής

χαρακτηρίζουν πολεοδομικώς ατακτοποίητες...

...Θα προχωρήσουμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες

προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να μπει φρένο στο

εκτεταμένο «πακέτο» αγοραπωλησιών εκτάσεων στη

Βουλιαγμένη. Και θα ενημερώνουμε άμεσα τους δημότες

για τις ενέργειές μας.

Θυμίζουμε ότι στις 26 Φεβρουαρίου η Λαϊκή Συσπείρωση

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε αποκαλύψει τη δια-

πραγμάτευση που βρισκόταν σε εξέλιξη ανάμεσα στην Εκ-

κλησία και μεγάλο κατασκευαστικό όμιλο για την

παραχώρηση 40 στρεμμάτων στη Βουλιαγμένη για επιχει-

ρηματική αξιοποίηση με τη μέθοδο της μακροχρόνιας μί-

σθωσης. Το Οικοδομικό Τετράγωνο βρίσκεται επί της

Αθηνάς στο Μικρό Καβούρι και περικλείεται από τις οδούς

Κενταύρων, Σελήνης και Ηούς.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Θα εξαντλήσουμε κάθε νομικό μέσο για να προστατέψουμε

τον πράσινο χαρακτήρα της Βουλιαγμένης

Στο γενικό ξεπούλημα που επιχειρείται στο χώρα

μας, της δημόσιας περιουσίας, στα πλαίσια των μνη-

μονίων, ήρθε και η Εκκλησία της Ελλάδος να το απο-

τελειώσει, επιχειρώντας για άλλη μια φορά να

μετατρέψει τα πράσινα της Βουλιαγμένης σε μπετόν

αρμέ. Έτσι η “Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλά-

δος”, με την υπ. αριθμ. 2167/2021 προσκαλεί «ενδια-

φερόμενους αξιοποίησης ή αγοράς εκκλησιαστικών

εκτάσεων πολεοδομικώς ατακτοποίητων» στη Βου-

λιαγμένη αλλά και σε άλλα μέρης της Ελλάδος.

Στη Βουλιαγμένη μιλάμε συνολικά για 190 στρέμματα

σε πολλά Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) Ανάμεσα στις

εκτάσεις που αναφέρει η πρόσκληση της εκκλησίας

είναι η Φασκομηλιά, το Ορφανοτροφείο, περιοχές

που δεν θα έπρεπε να αγγίζονται ούτε κατά διάνοια.
Δείτε μερικά από όσα αναφέρει η πρόσκληση:

Ο.Τ. 5 με εμβ. 6 στρέμματα (4 - 11 ρυμοτομικό σχέδιο)

Ο.Τ. 7 με εμβ.17, 6 στρέμματα  (1 έως 14 ρυμ. σχέδιο)

Ο.Τ. 8 με εμβ. 3,050 στρέμματα  (3, 4 & 9 ρυμ. σχέδιο) 

Ο.Τ. 11 με εμβ. 8,7 στρέμματα (1, 2, 4, 6 έως 9 και 11

έως 15 ρυμ. σχέδιο)

Ο.Τ. 13 με εμβ. 8,7 στρέμματα (1 έως και 7 ρυμοτ. σχέ-

διο)

Ο.Τ. 22 με εμβ. 11,860 στρέμματα (5, 8 έως και 15, 22

έως και 28 ρυμοτ. σχέδιο)

Ο.Τ. 23 Ο.Τ. 13 με εμβ. 5,6 στρέμματα (2 έως και 8 ρυ-

μοτομικό σχέδιο)

Ο.Τ. 42 με εμβ. 3,57 στρέμματα (1 έως και 4 ρυμοτ.

σχέδιο)

Ο.Τ. 52, 53, 79,100, 101, 124, 126, 127.

Συνολικά 16 Οικοδομικά Τετράγωνα καλούνται να

αγοραστούν από επενδυτές για οικοδόμηση. Αντι-

λαμβάνεται λοιπόν ο καθένας τι σημαίνει για τη Βου-

λιαγμένη μία τέτοια περίπτωση.

Και βέβαια έχει ανοίξει η όρεξη των επενδυτών, αφού

τους καλούμε στη Ριβιέρα και στη Βουλιαγμένη που

η επέκταση της μαρίνας «θα καταστήσει τη Βουλιαγ-

μένη κορυφαίο προορισμό για ποιοτική κατηγορία

παγκόσμιων επισκεπτών», όπως σημειώνεται στη

“μπροσούρα” που κυκλοφόρησαν οι σύμβουλοι του

Δημάρχου στη Βουλιαγμένη.

Αν λοιπόν δεν γίνουν οι κάτοικοι ένα τοίχος απέναντι

σε κάθε τέτοια κίνηση, αν δεν γίνει γενική συστρά-

τευση προς κάθε κατεύθυνση που επιδιώκει να κατα-

στήσει τη Βουλιαγμένη κρανίου τόπο, τότε κλάψτε

την και μεταδημοτέψτε.

Οσο για τα νομικά εργαλεία που γράφει ότι διαθέτει

ο Δήμος δεν μας καθιστούν καθόλου ήσυχους, ιδιαί-

τερα με το τελευταίο δικαστικό αποτέλεσμα της Βού-

λας, που χάθηκε το παραλιακό μέτωπο και πέρασε σε

ιδιωτική εταιρεία!!
Αννα Μπουζιάνη
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

πριν περάσουμε στην "φρέσκια" Οικονομική Επιτροπή

(10-3), αναφερόμαστε σε ορισμένες δαπάνες που

αφορούν την υπηρεσία πρασίνου, η οποία βρίσκεται

αυτές τις ημέρες (κι όχι μόνο) στην επικαιρότητα. Οι

δαπάνες είναι από την στήλη ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ και απο-

λογιστικές για το έτος 2018. Ο λόγος αυτής της ανα-

φοράς είναι για να έχετε μία τάξη μεγέθους των

ποσών που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

• Δαπάνες υπηρεσίας πρασίνου, πληρωθέντα 2018.
– Προμήθεια φυτών, σπόρων, κηπευτ.χώματος, ειδών φυ-

τοπροστασίας και λίπανσης. Υλικά πρασίνου και φυτω-

ρίου 50.972,70€

– Προμήθεια σπορείου κι εξοπλισμού θερμοκηπίου για

παραγωγή φυτών 9.734€

– Προμήθεια φυτών, σπόρων, ετ.χλοοτάπητα, χώματος,

ειδών φυτοπροστασίας και λίπανσης, υλικά πρασίνου

2018  33.820,29€

– Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών

(συνεχ. 2017) 22.250,36

Μερικό σύνολο 116.776€

– Εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινόχρηστων

χώρων  27.559,12€

– Κηποτεχνικές αναπλάσεις κοιν.χώρων  2.440€

– Συντήρηση χώρων πρασίνου του δήμου  67.229,74€

– Αποκατάσταση φυσικού τοπίου παραλιακού μετώπου

στη Βούλα λόγω θεομηνίας 24.552€

– Δαπάνες συντήρησης δασικών οδών 21.903,94€

Παραδόξως οι δαπάνες για εργασίες κλαδέματος

/κοπής ψηλών κi επικίνδυνων δέντρων (συνεχ.2017)

39.779,20, μάλιστα ύστερα από θεομηνία, ως αναφέρε-

ται παραπάνω, ενώ η πρόβλεψη της αρχικής δαπάνης

ήταν 100.000€

– Ελεγχος, ρύθμιση κi αποκατάστασης βλαβών συστή-

ματος αυτόματης άρδευσης 56.420,26€

– Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος (συνεχ.

2017) 8.340,66€

– Προμήθεια υλικών άρδευσης αυτόματου ποτίσματος

2018 9.734€

– Προμήθεια εργαλείων συνεργείων πρασίνου 

5.553,4€

– Προμήθεια μηχαν.εξοπλισμού πρασίνου 29.083,7€

ΕΚΤΟΣ αυτών των δαπανών βρίσκονται οι συντηρήσεις

των μηχανημάτων πρασίνου, καθώς και τα καύσιμά τους

συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον καυσίμων για τα

χλοοκοπτικά κ.λπ.

Μερικό σύνολο 109.130€ 

Οι αποψιλώσεις κοιν. χώρων και οικοπέδων για πυροπρο-

στασία κινήθηκαν για το έτος 2018 στις 87.835€. Η αν-

τίστοιχη δαπάνη για φέτος, από την τελευταία

οικονομική επιτροπή θα κινηθεί βάσει της προσφερόμε-

νης τιμής από τον ανάδοχο στις 71.979,52€ επί αρχικής

72.560€. 

Αυτός ήταν κι ο λόγος, για τον οποίο τοποθετηθήκαμε

με ΛΕΥΚΟ σ’ αυτή την επιτροπή γιατί τα 581€ έκπτωση

μάς φαίνεται πολύ λίγο. Εννοείται, ότι εν συγκρίσει με

τις 87.835 του '18 η τιμή είναι καλύτερη, καθώς η παρε-

χόμενη υπηρεσία γίνεται υποχρεωτικά και πρέπει να γί-

νεται απαρέγκλιτα κάθε χρόνο. 

Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για

την πιεστική επαναλαμβανόμενη ερώτηση που έχουμε

θέσει, πρωτίστως για λόγους ενημέρωσης, δηλαδή για

το αν πραγματοποιήθηκε η περσινή ανάλογη εργολαβία.

Ο λόγος των πιεστικών ερωτήσεων συνίσταται στ' ότι

πέρσι, ανάμεσα στους αναδόχους οι οποίοι επικαλέστη-

καν την πανδημία προκειμένου για παράταση, ήταν κι ο

συγκεκριμένος. Οταν μιλάμε όμως για πυροπροστασία

τα χρονικά περιθωρια είναι απολύτως περιορισμένα. Δεν

μπορεί να έρθει ο ανάδοχος ν' αρχίσει την πυροπροστα-

σία τον μήνα Σεπτέμβριο! Αυτή την φορά λοιπόν, πήραμε

την προφορική απάντηση, ότι πέρσι η εργολαβία εκτελέ-

στηκε κανονικά.

Αλλο θέμα της Επιτροπής ήταν σχετικά με την αναμόρ-

φωση του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του

δήμου και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής του.

Η εισήγηση ανέφερε "έως τέλος Φεβρουαρίου". Συγχρό-

νως προς την σχετική ερώτησή μας ζητήσαμε, σε περί-

πτωση παράτασης, την εγκύκλιο. Λάβαμε όμως την

προφορική απάντηση ότι ο καταληκτικός χρόνος είναι

ενδεικτικός κι όχι υποχρεωτικός. Εμείς πάντα καλή τη

πίστει αποδεχόμαστε τις απαντήσεις της διοίκησης.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα και πιο συγκεκρι-

μένα: Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών

προηγουμένων ετών, ύψους 355.382€ εγγεγραμμένες

στην αναμόρφωση του ΟΑΠΠΑ, μας απαντήθηκε ότι προ-

έρχονται πράγματι από απλήρωτα μισθώματα ακινήτων.

Εν προκειμένω κι επί συνολικών δυσθεώρητων ποσών κι

εν το συνόλω περί τα 30 εκατ. ακανθώδες οικονομικό ζή-

τημα, το οποίο καλό θα ήταν ν' αρχίσει να διευθετείται.

Τα υπόλοιπα , ήταν λογιστικής φύσεως.

Κλείνοντας, οφείλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το

θέμα του πρασίνου της περιοχής μας. Δεν μπορούμε να

μην επισημάνουμε ότι πλήττεται έως και βάναυσα!Θ

έλετε από την φύση (σε μικρό ποσοστό);

Θέλετε λόγω έλλειψης προγραμματισμού των νέων φυ-

τεύσεων προς αντικατάσταση, αν χρειάζεται, των γη-

ραιών;

Θέλετε ο καταστροφικός παράγοντας της αυθαίρετης

ανθρώπινης παρέμβασης....;

Εν τέλει για τους δημότες-κατοίκους τα αίτια είναι αδιά-

φορα. Αυτό όμως που είναι άκρως ενδιαφέρον για όλους

μας, είναι η προάσπιση του φυσικού μας πλούτου. Παρο-

τρύνουμε λοιπόν την υπηρεσία πρασίνου να χαρτογρα-

φήσει όλα τα δέντρα που βρίσκονται στους

κοινόχρηστους χώρους του δήμου. Να παρακολουθεί

στενά τις άδειες μικρής κλίμακας σε συνεργασία με την

υπηρεσία δόμησης που εκδίδονται για ιδιωτικούς χώ-

ρους, ούτως ώστε να προλαμβάνονται εγκλήματα όπως

αυτό της οδού Τιτάνων στην Βάρκιζα.

Τέλος, σε ένα δήμο με υψηλές δαπάνες για πολλά και διά-

φορα ακόμη κι εν καιρώ πανδημίας, είναι επιβεβλημένο να

υπάρξει ενίσχυση των ούτως ή άλλως μεγάλων ποσών που

διατίθενται στην υπηρεσία πρασίνου, προκειμένου ν'ανα-

δειχθεί η χλωρίδα του τόπου μας, όπως μας αξίζει.

Κουράγιο και Δύναμη.

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Ι.Δόγκα
Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Ανάκληση μη ασφαλούς

αλιευτικού τροφίμου

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή

Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, σε συνεργα-

σία με το Τμήμα Α΄ της Χημικής Υπηρεσίας

Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύ-

θυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της

Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διενέργεια ελέγχων στο

πλαίσιο Προγράμματος επίσημων ελέγχων

έτους 2020 για τον προσδιορισμό ισταμί-

νης σε αλιευτικά προϊόντα, προέβη σε

δειγματοληψία, σε υποκατάστημα (Υπερα-

γορά Τροφίμων) της ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥ-

ΤΗΣ Α.Ε., σε προσυσκευασμένους

κολεούς ακέφαλους αλίπαστους σε λευ-

κοσιδηρή συσκευασία των 500 γρ με την

εμπορική ονομασία «ΛΕΒΑ», ημερομηνία

ανάλωσης (λήξης) 31.12.2021 και αριθμό

παρτίδας L 31005019, που παράγεται και

συσκευάζεται στην Μυτιλήνη από την εται-

ρεία “Ε & Κ ΜΠΟΥΧΛΗΣ Α.Ε.”

Στο προϊόν διαπιστώθηκε η παρουσία ιστα-

μίνης σε συγκέντρωση ανώτερη του επι-

τρεπόμενου ορίου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση

του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας

του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται

σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν

προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το

καταναλώσουν.

Ανάκληση νοθευμένου μελιού
«Royal honey»

Ο ΕΦΕΤ (Περιφερειακή  Διεύ/ση Ανατ.

Μακεδονίας & Θράκης, στο πλαίσιο των

ελέγχων  σε συνεργασία με την Γενική

Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους

της Α.Α.Δ.Ε,  που διεξήγαγε τις χημικές

αναλύσεις, διαπίστωσε την εμπορία προ-

ϊόντος το οποίο, επισημαίνεται ως 100%

μέλι ανθέων, ενώ κρίθηκε να είναι ΜΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με εξωγενή

σάκχαρα, προσθήκη αμυλοσιροπίου.

Πρόκειται για 100% Μέλι ανθέων σε

stick - συσκευασία των 800 γραμμαρίων

(100 τεμάχια των 8 γραμμαρίων έκαστο)

με την εμπορική ονομασία «Royal

honey» σε χάρτινη κλειστή συσκευασία

800 γρ, με αριθμό παρτίδας L06022020

και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από:

06/01/2022, το οποίο παράγεται και συ-

σκευάζεται στην Ε.Ε. με στοιχεία εγκα-

τάστασης BG 16.18085 για την

COFFEELAND ΜΟΝ. ΕΠΕ, 1Ο χλμ Πα-

λαιάς Συμμαχικής οδού, Τ.Κ. 57000,

Θεσσαλονίκη. Το προϊόν διακινήθηκε

από την επιχείρηση ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑ-

ΣΟΥΤΗΣ A.E., Υποκατάστημα Χονδρικής

Νέας Ηρακλείτσας Καβάλας.

Ο ΕΦΕΤ Καλεί τους καταναλωτές, που

το έχουν προμηθευτεί, να μην το κατα-

ναλώσουν.



18 ΣΕΛΙΔΑ - 13  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021                                                                                                                                                                                                      ΕΒΔΟΜΗ

H Ομοσπονδία Ζωοφιλικών
Σωματείων Ελλάδας 

διαμαρτύρεται για μεταφορά
αρμοδιοτήτων 

για αδέσποτα ζώα

Οπως σημειώνουν μεταξύ άλλων στην

ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Ζωφιλι-

κών Σωματείων Ελλάδος, «η επιχειρού-
μενη προσπάθεια να μεταφερθούν οι
αρμοδιότητες της διαχείρισης των
ζώων συντροφιάς, αλλά και της ψηφια-
κής βάσης καταγραφής από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο

Εσωτερικών, αποτελεί ευρωπαϊκή πρω-
τοτυπία και δεν είναι αποτέλεσμα δια-
λόγου επίσημου - ανοιχτού και με
όλους τους φορείς που σχετίζονται με
το ζήτημα. 

Θεωρούμε ότι έχουν ως στόχο τη διά-
λυση του πλαισίου προστασίας των
ζώων, την παράδοση της διαχείρισης
των αδέσποτων σε ΜΚΟ και σωματεία
και τη διευκόλυνση της διακίνησης σε

χώρες του εξωτερικού, με σκοπό την
εμπορία τους. ...Όταν λοιπόν όλα αυτά
έχουν απαντηθεί από το 2011, και μάλι-
στα στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού
ελέγχου, όταν Φορείς και κόμματα,
είναι αντίθετοι στη μεταφορά αρμοδιο-
τήτων, το σαφές ερώτημα που έρχεται
στην επιφάνεια είναι εάν εξωθεσμικές
και μη ανακοινώσιμες παρεμβάσεις κα-
θορίζουν και τις νομοθετικές πρωτο-
βουλίες».

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκ. σύμβασης Αριθμ.ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΙΕΚ Αναβύσσου Τμήματα ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ- ΠΕ Διοικητικού έως 8 μήνες 2
101 Μετεκπαίδευσης Αθήνας (Δ. Σαρωνικού Οικονομικού

του Υπουργείου Τουρισμού Ν.Αττικής)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων 
Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης 
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών  (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε 
Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαικών
Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης Τεχνολογιών  ή Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγρο-

τικών Προιόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής
Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης:Εισαγωγική Κατεύθυνση: α)
Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής
ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε
σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας)  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ
και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προιόντων ή Μεσογειακών Σπουδών
με κατευθύνσεις:α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων)
ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή  Περιφερειακής και Οικονομικής
Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή
Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών  ή  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πο-
λιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τε-
χνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής  ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  ή Μαθηματικών με κα-
τεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Δι-
οικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών δια-
δικτύου.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2021

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ι.Ε.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
δύο (2) ατόμων για την κάλυψη επο-
χικών ή παροδικών αναγκών του Ιν-

στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ε.Κ.) Αναβύσσου, Τμημάτων
Μετεκπαίδευσης Αθήνας  του Υπουρ-
γείου Τουρισμού που εδρεύει στην
Ανάβυσσο του Νομού Αττικής και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρε-
σία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτού-
μενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της
ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοί-
νωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σή-
μανση έκδοσης «02.12.2019» και το
Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης
«20.05.2020»]  να γίνει στο κατά-
στημα της υπηρεσίας μας, στο δι-
κτυακό τόπο αυτού
(www.mintour.edu.gr)  και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος Αναβύσσου του δήμου
Σαρωνικού, στον οποίο εδρεύει η
υπηρεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή 
αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη δι-
εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(iekana@mintour.gr) είτε ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακό-

λουθη διεύθυνση: Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου,
49ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου,
Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος-Ν. Αττικής,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμ-
ματείας  υπόψη κας Γ. Ακούσογλου
(τηλ. επικοινωνίας: 22910- 36998).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αί-
τηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευ-
ταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας και στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος Αναβύσσου
του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την πα-
ρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά

νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθε-
σμίας μετατίθεται την επόμενη εργά-
σιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-
εύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έν-
τυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλε-
κτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτη-
τες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδη-
γηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έν-
τυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Με εντολή Υπουργού
Η   Διευθύντρια
Χαρά Κοβούση 

Στη σελίδα 1845 στο Λεξικό του Γ. Μπαμ-

πινιώτη αναγράφεται «Υποβρύχιο: πλοίο

ειδικά κατασκευασμένο και εξοπλισμένο,

ένας σύγχρονος θηρευτής, που μάχεται

κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και

έχει σκοπό την υπεράσπιση της χώρας. Η

εμφάνισή του προκαλεί δέος ταυτόχρονα

με το φόβο»

Στη σελίδα 846, του ιδίου Λεξικού αναφέ-

ρεται: «Καρχαρίας: Πανίσχυρο, αδηφάγο

ζώο (ψάρι), επίμηκες με υδροδυναμικό

σώμα, ισχυρή ουρά, χαρακτηριστικό πτε-

ρύγιο, θηρευτής που εκτελεί προσεκτικές

και άμεσες ασκήσεις για να «καταπιεί» το

θήραμά του.

Μήπως σ’ αυτές τις δύο λέξεις, βρίσκετε

κάποιες ομοιότητες; Αυτό ήταν η αιτία,

ώστε όχι να περιγράψω το «υποβρύχιο»

αλλά να αναφερθώ στον «καρχαρία: τον

αιώνιο βασιλιά της θάλασσας».

Η ονομασία του προέρχεται από το αρχαίο

ελληνικό «κάρχαρον» δηλαδή «πριόνι»,

λόγω του σχήματος και της διάταξης που

έχουν τα δόντια του. Αυτά τα δόντια, οι λε-

πίδες, είναι και ο κύριος λόγος για τον

οποίον θεωρείται ο πιο τρομακτικός θηρευ-

τής της θάλασσας. Και όταν μεταφορικά

λέμε πως κάποιος «έπεσε στα δόντια του
καρχαρία», περιγράφουμε μία κατάσταση

απόλυτου κινδύνου.

Στο ποίημά του «Ο πόρφυρας» (δηλ. Ο

καρχαρίας), ο Διον. Σολωμός περιγράφει

τον τρόπο που επιτίθεται σε Αγγλο στρα-

τιώτη στο λιμάνι της Κέρκυρας: 

«Ομπρός ο τίγρης του πελάγους
Αλλ’ όπως έσχισ’ εύκολα βάθος τρανό και
βγήκε
Και όρμησε...
Κατά τον κάτασπρο λαιμό που λάμπει
ωσάν τον κύκνο
Κατά το στήθος το πλατύ, κατά την μεγα-
λόψυχη γλυκιά πνοή της νιότης».
Την ίδια όμως στιγμή, υμνεί και την ομορ-

φιά και τη δύναμη της φύσης, ακόμη και

όταν αυτή επιτίθεται. Ο δε Ν. Καββαδίας

στον στίχο «χόρεψε πάνω στο φτερό του
καρχαρία» από το ποίημά του «Η Γυ-

ναίκα», χρησιμοποιεί επίσης μεταφορικά

αυτό το πανάρχαιο και απίστευτο αυθεν-

τικό ζώο, για να περιγράψει την προσπά-

θεια (χορός) του ανθρώπου να κατακτήσει

το αδύνατο.

Ο καρχαρίας είναι σύμβολο αγριότητας, δύ-

ναμης, αντοχής και επιβίωσης σε βαθιά και

άγνωστα νερά, μία τρομακτική φονική μη-

χανή, παρεξηγημένος στην πραγματικό-

τητα, διότι εδώ και αιώνες αυτός ο

ταυτόχρονα γοητευτικός κάτοικος της θά-

λασσας παλεύει το άγνωστο με θάρρος, για

την επιβίωσή του.

Σήμερα υπάρχουν 440 είδη καρχαριών με

μεγέθη από 15 – 20 εκατοστά έως 14 – 15

μέτρα. Ανάμεσά τους ο «λευκός» καρχα-

ρίας, με έξι μέτρα μήκος, κολυμπάει κοντά

στις ακτές για τη λεία του και θεωρείται ο

πιο επικίνδυνος. Υπάρχει όμως και ο τίγρης

καρχαρίας με τις περισσότερες επιθέσεις

σε ανθρώπους. Μεγάλη η επικινδυνότητα

του ταύρου καρχαρία, του καρχαρία των

Γκαλαπάγκος, του καρχαρία του αλωνιστή

και του γαλάζιου καρχαρία. Όποιος όμως

και να είναι, μόνον το άκουσμα»καρχαρίας»

οδηγεί το μυαλό σου σε σκληρές εικόνες

και απερίγραπτο φόβο.

Κατά τα άλλα, ο άνθρωπος δεν αποτελεί

στόχο του καρχαρία. Οι επιθέσεις σε κο-

λυμβητές ή σέρφερ γίνονται συνήθως από

καρχαρίες που στοχεύουν σε φώκιες ή

δελφίνια. Την ίδια στιγμή, αυτά τα ζώα,

αποτελούν πολύτιμο μέλος του θαλάσσιου

περιβάλλοντος, κόντρα στους μύθους που

περιβάλλουν το είδος τους και που τους

παρουσιάζουν ως κτήνη που μόνο σκοτώ-

νουν, για την ηδονή που τους προκαλεί το

αίμα και όταν το πτερύγιό τους σκίζει την

επιφάνεια (αυτό προσομοιάζει με το περι-

σκόπιο υποβρυχίου, όταν γεμίζει τις μπα-

ταρίες του).

Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω στη

φυσική ιστορία περί του καρχαρία. Σας

προκαλώ, βάλτε σε δύο στήλες τα κοινά,

έστω και μεταφορικά στοιχεία του καρχα-

ρία, με τα υποβρύχια και θα βρείτε πολλά

κοινά χαρακτηριστικά. 

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντιναύαρχος ε.α.

Υ.Γ. Θεωρώ το θέμα επίκαιρο, γιατί οι θη-

ρευτές των θαλασσών μας, τα υποβρύχια,

συμπλέουν με τους θηρευτές της φύσης,

καρχαρίες. Και οι δύο περασπίζονται τον

τόπο τους, ανάλογα με τις καταστάσεις

και τις εκάστοτε απαιτήσεις.

όπλοις

Μια ιδιόμορφη σύγκριση

Eν



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  13  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

Διακοπή λειτουργίας 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

ΕΒΕΑ

To ΕΒΕΑ ενημερώνει  ότι οι ηλεκτρονικές υπη-

ρεσίες του θα είναι εκτός λειτουργίας από την

Παρασκευή 12 Μαρτίου και ώρα 16.00 έως και

Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 και ώρα 08.00 λόγω

συντήρησης - αναβάθμισης των πληροφοριακών

υποδομών του EBEA.

Εως τις 15 Μαρτίου ισχύουν 

οι βεβαιώσεις κίνησης

Μέχρι και τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021, θα ισχύουν

οι βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων, ελεύθερων

επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων, επιτηδευμα-

τιών και μελών οργάνωσης διοίκησης, για την εκτέ-

λεση της εργασίας τους, που εκδόθηκαν μέχρι τη

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00.

Στην περίπτωση αυτή, οι εργοδότες οφείλουν να εφο-

διάσουν τους εργαζόμενους με νέες βεβαιώσεις κί-

νησης, οι οποίες δύνανται να έχουν διάρκεια ισχύος

από τις 16 Μαρτίου 2021 και όχι πέραν των 14 ημε-

ρών. Οι βεβαιώσεις κίνησης που εκδόθηκαν από τη

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:01 και εφεξής

δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες.

Mε σύνθημα 

«ALL YOU WANT IS GREECE»

ανοίγει ο τουρισμός 

στις 15 Μαΐου

Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για το ασφαλές

άνοιγμα του τουρισμού το 2021 παρουσίασε ο υπουρ-

γός Τουρισμού, X. Θεοχάρης, σε συνέντευξη Τύπου

στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΙΤΒ

Berlin. Προσδιόρισε ως ημερομηνία για την επίσημη

έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021 στην Ελλάδα

τη 14η Μαΐου, ενώ αποκάλυψε το κεντρικό σύνθημα

της νέας προωθητικής εκστρατείας για τον ελληνικό

Τουρισμό, το «All you want is Greece». Όπως επισή-

μανε ο κ. Θεοχάρης, «προγραμματίζουμε για τον

Απρίλιο την πιλοτική, δοκιμαστική εφαρμογή των μέ-

τρων που έχουμε σχεδιάσει, σε πρώτη φάση με επι-

σκέπτες από χώρες της ΕΕ, καθώς και με άλλα κράτη

αναχώρησης όπου ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει,

όπως π.χ. το Ισραήλ. Τονίζω, ωστόσο, ότι όλες οι ημε-

ρομηνίες σχετικά με το άνοιγμα είναι ενδεικτικές και

ενδέχεται να τροποποιηθούν, αναλόγως των εξελί-

ξεων».

Σύστημα ανώνυμης 

παροχής πληροφοριών 

Στη δημιουργία συστήματος ανώνυμης παροχής πληρο-

φοριών (whistleblowing), προχωράει η Επιτροπή Ανταγω-

νισμού, για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών

πρακτικών από επιχειρήσεις με σημαντική διαπραγμα-

τευτική ισχύ στην αγορά, παρέχοντας έτσι τη δυνατό-

τητα σε κάποιον να δώσει πληροφορίες χωρίς να

φοβάται την αποκάλυψη της ταυτότητάς του με οποιον-

δήποτε τρόπο. Αυτό προκύπτει από την τελική κλαδική

έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο παρα-

γωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών

ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθα-

ριότητας και προσωπικής υγιεινής, η οποία δημοσιοποι-

ήθηκε σήμερα.

Στήριξη πολύ μικρών και μικρών

επιχειρήσεων που επλήγησαν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα

60 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη πολύ μικρών, μι-

κρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που επλήγησαν από το

ξέσπασμα του κορονoϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του

προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Το

πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε πολύ μικρές, μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μη-

τρώο Εκκίνησης «Elevate Greece», οι οποίες έχουν ξε-

κινήσει τη δραστηριότητά τους έως τις 31 Δεκεμβρίου.

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

στα πεταχτά

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.gr

Δημοσίευση 

διακηρύξεων

H εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ Ανατ. Αττικής,

περιλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερί-

δες που πληρούν τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν

περιλήψεις, διαγωνισμούς, προμήθειες, και γενικά

τις κατά νόμον καταχωρήσεις των φορέων του δη-

μοσίο.

Η κατάσταση αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Γε-

νική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Δι-

εύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ).

Aπόφαση: E/287/23.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝ846ΜΓΨ7-

8ΤΒ).

https://media.gov.gr/nea-apofasi-gia-to-ilektroniko-

mitroo-perifereiakou-kai-topikou-typou-23-7-2020/

Βάσει της κατάστασης, στην Ανατ. Αττική είναι μόνο

δύο εφημερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα αυτό.

Η μία είναι η ΕΒΔΟΜΗ.

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

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
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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

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. Πριν

πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

Iατρικό Διαγνωστικό

Κέντρο Βούλας
Λειτουργούν: • Ακτινοδιαγνωστικό

* Πανοραμικό οδόντων

* Υπερηχογραφήματα

Αμεση Εξυπηρέτηση

Βασ. Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)

Τηλ. 210 8952.932, κιν. 6973291246

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

) 1110

24ωρη γραμμή 

ενημέρωσης 

και υποστήριξης

για τον κορωνοϊό

• Στήριξη ευπαθών

και μοναχικών 

συμπολιτών μας

• Καταγγελία 

φαινομένων 

αισχροκέρδειας

Ζητήστε 

ενημέρωση 

και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ 

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ
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. . . γ ια την υγειά μας

«Tα άτομα με διαβήτη αντιμετωπίζουν μεγα-
λύτερους κινδύνους επιπλοκών, όταν αντιμε-
τωπίζουν ιογενείς λοιμώξεις, όπως η γρίπη
και αυτό είναι πιθανόν να ισχύει και με το
COVID-19», ανέφερε η Αμερικανική Ένωση

Διαβήτη (ADA) σε δήλωσή της στις 28/2/20,

«ενώ αν ο διαβήτης είναι καλά ρυθμισμένος,
ο κίνδυνος να αρρωστήσει σοβαρά από το
COVID-19 είναι περίπου ο ίδιος με τον γενικό
πληθυσμό».

Σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία τα

άτομα με διαβήτη είναι πιο ευάλωτα στις λοιμώξεις

και έχουν 2-3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσή-

σουν από τον κορονοϊό, ανεξάρτητα από το αν συνυ-

πάρχουν ή όχι άλλα προβλήματα υγείας

Ο διαβήτης είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου

για νόσηση και γι’ αυτό τόσο η Διεθνής Ομοσπονδία

Διαβήτη – IDF όσο και το Αμερικανικό CDC και το Ευ-

ρωπαϊκό ECDC εντάσσoυν τα άτομα με διαβήτη στον

πληθυσμό που κινδυνεύει να νοσήσει σοβαρά από

COVID-19, ανεξαρτήτως επιπέδου γλυκαιμικής ρύθμι-

σης.

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης;

Τα άτομα με Σ.Δ. λόγω της χρόνιας υπεργλυκαιμίας

τους (του αυξημένου δηλαδή σακχάρου τους) παρου-

σιάζουν μειονεκτική ανοσιακή λειτουργία, μειωμένη

αντίσταση στους ιούς και τα μικρόβια. Φαίνεται δη-

λαδή ότι ο διαβήτης αποδιοργανώνει το ανοσοποι-

ητικό σύστημα, και περιορίζει την επάρκειά του για

αποτελεσματική άμυνα του οργανισμού. Για αυτό και

σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του IDF, «τα

άτομα με Διαβήτη, όταν αναπτύσσουν ιογενή λοί-

μωξη, είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν λόγω

διακυμάνσεων των επιπέδων γλυκόζης».

Ειδικότερα, τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου

2, που αποτελούν και την πλειοψηφία, είναι άτομα με-

γαλύτερης ηλικίας ή παχύσαρκα άτομα με συχνές συ-

νοσηρότητες, όπως καρδιαγγειακή/χρόνια νεφρική

νόσος και νευροπάθεια (πράγμα όχι σπάνιο) στοιχείο

που αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο σοβαρής έκβασης

σε ενδεχόμενη λοίμωξη.

Ενώ δεν υπάρχει αποδεδειγμένη άμεση σχέση με-

ταξύ του διαβήτη και του θανάτου από το COVID-19,

το περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης

(JAMA) αναφέρει υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας

μεταξύ εκείνων με προϋπάρχουσες συνθήκες:

•  10,5 τοις εκατό για καρδιαγγειακές παθήσεις

•    7,3% για τον διαβήτη

•    6,3% για χρόνια αναπνευστική νόσο

•    6,0% για την υπέρταση

•    5,6% για τον καρκίνο

Προφυλάξεις από τον κορονοϊό για

άτομα με Διαβήτη

Οι προτεινόμενες προφυλάξεις ασφαλείας είναι οι

ίδιες με εκείνες που ισχύουν για την κοινή γρίπη,

όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών και η κάλυψη με

τον αγκώνα. Eίναι γεγονός είναι ότι τα άτομα με δια-

βήτη διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο όταν πρόκειται

για νόσους όπως η γρίπη, η πνευμονία και τώρα το

COVID-19, δεδομένου ότι όταν τα επίπεδα γλυκόζης

κυμαίνονται ή αυξάνονται σταθερά, έχουμε χαμηλό-

τερη ανοσοαπόκριση, επομένως κινδυνεύουμε να χει-

ροτερεύσει η κατάσταση της υγείας μας. Μπορεί

επίσης να υπάρχει ένας υποκείμενος κίνδυνος εξά-

πλωσης της νόσου λόγω της ύπαρξης σακχαρώδη

διαβήτη, ακόμη και αν τα επίπεδα γλυκόζης είναι στο

φυσιολογικό εύρος.

Οι γενικές συστάσεις για την προστασία από το

COVID-19 περιλαμβάνουν τον περιορισμό της έκθε-

σης σε άρρωστα άτομα, το σχολαστικό και συχνό

πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλά-

χιστον 20 δευτερόλεπτα και την παραμονή στο σπίτι.

Είναι επίσης σημαντικό να κρατήσουμε τα χέρια μα-

κριά από τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σας - επειδή

αυτό επιτρέπει στα μικρόβια που προκαλούν λοιμώ-

ξεις του αναπνευστικού συστήματος να εισέλθουν

στο σώμα.

Τι να προσέχει ένα άτομο με διαβήτη όταν νοσεί;

•  Φροντίζουμε να παραμένουμε επαρκώς ενυδατω-

μένοι

•  Κάνουμε τακτικές μετρήσεις σακχάρου

•  Κάνουμε τακτική μέτρηση θερμοκρασίας

•  Τρεφόμαστε σωστά

Όταν οι ασθενείς με διαβήτη αρρωσταίνουν, μπορεί

να χρειαστούν υψηλότερη δόση ινσουλίνης καθώς τα

επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να αυξηθούν παρά

την μειωμένη πρόσληψη τροφής και υγρών.

Ακολουθούμε τις οδηγίες του γιατρού σας

Συστάσεις Διατροφής και Άσκησης

Δεδομένου ότι θα μείνουμε σπίτι, χωρίς τις καθημερι-

νές μας δραστηριότητες φροντίζουμε τη διατροφή

μας αλλά και τη σωματική μας δραστηριότητα. Προ-

σπαθούμε να έχουμε πρόγραμμα στη διατροφή μας

με συγκεκριμένα γεύματα και αποφεύγουμε το συνε-

χές τσιμπολόγημα. Καταναλώνουμε φρούτα και λα-

χανικά και ενυδατώνουμε επαρκώς τον οργανισμό

μας, όλη την ημέρα. Επίσης συνεχίζουμε να ζυγιζό-

μαστε ώστε να παρακολουθούμε την πορεία του βά-

ρους μας.

Για την κίνηση και τη σωματική δραστηριότητα, δεδο-

μένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πολλή κίνηση

εκτός σπιτιού συστήνονται ασκήσεις με βαράκια ή αν-

τικείμενα που θα βρούμε στο σπίτι (μπουκαλάκια με

νερό, σκουπόξυλο και άλλα), χρησιμοποιούμε όργανα

που έχουμε ήδη όπως στατικό ποδήλατο ή διάδρομο

και κάνουμε μικρούς και ελεγχόμενους περιπάτους

γύρω από το σπίτι σας, με προσοχή και ασφάλεια.

Επίσης, αν δε θέλουμε να βγούμε από το σπίτι οργα-

νώνουμε ένα πρόγραμμα 30’-45’ ημερησίως με επιτό-

πιες αναπηδήσεις, ασκήσεις κάμψης και έκτασης και

ασκήσεις διάτασης.

Χάρης Δημοσθενόπουλος

Κλινικός Διαιτολόγος & Βιολόγος, M.Med.Sci. S.R.D. 

Διαβήτης και κορωνοϊός

Γραμμής Βοήθειας για Άνοια 1102

Η γραμμή βοήθειας για την άνοια δημιουργήθηκε από την

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την υποστήριξη της Περι-

φέρειας Αττικής, του Υπουργείου Υγείας και του ΕΔ-

ΔΥΠΠΥ.

Η γραμμή πλαισιώνεται από εξειδικευμένους σύμβουλους

/ επαγγελματίες υγείας, γιατρούς νευρολόγους και ψυχιά-

τρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, που παρέ-

χουν άμεσα ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλές και

διασύνδεση και απευθύνεται σε:

• Άτομα με προβλήματα μνήμης

• Ευρύ κοινό

• Φροντιστές - Οικογένεια & φίλοι ατόμων με άνοια

• Επαγγελματίες Υγείας

Η Γραμμή Βοήθειας 1102 λειτουργεί Δευτέρα - Παρα-

σκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών). Παράλληλα με την τη-

λεφωνική επικοινωνία, παρέχει τη δυνατότητα

επικοινωνίας μέσω livewebchat. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμε-

νος μπορεί να στείλει email στο 1102@alzheimerathens.gr

ακόμη και εκτός ωραρίου και ο εξειδικευμένος σύμβουλος

θα επικοινωνήσει μαζί του.
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Τις ελπίδες ότι θα έφερνε άλλη μια μεγάλη διάκριση

στον ελληνικό αθλητισμό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα Κλειστού Στίβου που διεξάγεται στην Πολωνία,

δικαίωσε ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας το χρυσό

μετάλλιο στο άλμα εις μήκος. Ο Ελληνας άλτης πραγ-

ματοποίησε στον τελικό του αγωνίσματος άλμα στα

8,35 μέτρα, καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος,

και βρέθηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, όπως

είχε κάνει και στο Ευρωπαϊκό της Γλασκόβης, δεί-

χνοντας ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση ενόψει

Ολυμπιακών Αγώνων.

Η επιτυχία του αθλητή του Γιώργου Πομάσκι στην Πο-

λωνία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν αναλο-

γιστεί κανείς ότι τις προηγούμενες ημέρες ο

Τεντόγλου είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό στο

πόδι, αλλά και το γεγονός ότι στον τελικό το επίπεδο

του συναγωνισμού ήταν ιδιαίτερα υψηλό, με πολλούς

αθλητές να πραγματοποιούν σπουδαία άλματα.

Μετά την επιτυχία δήλωσε χαρούμενος για την πρώτη

θέση και αποκάλυψε ότι πίστευε στο μεγάλο άλμα,

παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε. 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η αποστολή της Εθνι-

κής ομάδας στίβου από το Τορούν της Πολωνίας ο

Μίλτος Τεντόγλου, ήταν αιχμηρός στις δηλώσεις του:

«Αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα δεν λειτουργεί»

«Κάθε μετάλλιο είναι σπουδαίο, μοναδικό, μοναδικός
αγώνας κι εμπειρία. Κάθε μετάλλιο που παίρνω θέλω
να λέω στον εαυτό μου πως δεν σημαίνει τίποτε και
με την ίδια θέληση να πάω για το επόμενο. Τα όρια
μου θεωρώ πως είναι αρκετά ψηλά και πως ακόμα δεν
τα έχω φτάσει, δεν τα έχω καν πλησιάσει. Ελπίζω να
είμαι υγιής κι αυτό να το αποδείξω και να φέρω όσα
μπορώ. Επόμενός μου στόχος είναι οι Ολυμπιακοί
Αγώνες και θέλω να είμαι εκεί όσο το δυνατόν καλύ-
τερα γίνεται. Εκεί είναι όπως κανένας άλλος αγώνας,
εκεί πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ προετοιμασμέ-
νος.
Όλα για μας φέτος ήταν πολύ δύσκολα. Όλα ήταν
εναντίον μας. Η πολιτεία ήταν εναντίον μας, τα στά-
δια, όλοι άπαντες ήταν απέναντί μας. Ακόμα και
τώρα δεν έχουμε κανέναν δίπλα μας κι έτσι έχουμε
συνηθίζει γι’ αυτό κι εγώ έχω μάθει να μην τους υπο-
λογίζω. Μόνοι μας είμαστε και κάνουμε ότι μπορούμε,
μόνο έτσι μπορείς να πας μπροστά την δεδομένη
στιγμή, γιατί λυπάμαι που το λέω αλλά αυτήν τη
στιγμή η Ελλάδα δεν λειτουργεί».
Καθαρές κουβέντες από έναν μεγάλο αθλητή με με-

γάλους στόχους. 

Ο δε Γ. Πομάσκι στις δικές του δηλώσεις εστίασε με-

ταξύ άλλων στις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες

προπονητής και αθλητής έκαναν την προετοιμασία,

εξαιτίας της πανδημίας αλλά και των γενικότερων

προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στη

χώρα μας, όπως η έλλειψη υποδομών.

Αξιόλογες παρουσίες

Στο τριπλούν η Βούλα Παπαχρήστου τερμάτισε 5η με

άλμα στα 14,31 μέτρα, επίδοση αρκετά πίσω από τις

δυνατότητές της και από τα 14,60 μ. που έχει κάνει

φέτος - καλύτερη επίδοση στον κόσμο - με αποτέλε-

σμα να χάσει το βάθρο, όπου είχε βρεθεί στη Γλα-

σκόβη (ασημένιο μετάλλιο).

Στο επί κοντώ, σπουδαία παρουσία είχε η Ελένη

Πόλακ, 5η με 4,65 μ., ξεπερνώντας και τον τραυματι-

σμό που είχε όταν έπεσε άτσαλα σε ένα άλμα της, και

αξιόλογη ο Δημήτρης Τσιάμης στο αγώνισμα των αν-

δρών, 7ος με καλύτερο άλμα στα 14,60 μ.

Μέχρι τα ημιτελικά των αγωνισμάτων τους έφτασαν

στα 60 μ. η Ραφαέλα Σπανουδάκη και ο Κώστας

Ζήκος, καταλαμβάνοντας την 11η (με χρόνο 7.29) και

τη 12η θέση (6.67) αντίστοιχα, καθώς και η Ειρήνη

Βασιλείου στα 400 μ., που ήταν 16η (53.31). 

Στην έβδομη παρουσία του σε Ευρωπαϊκό Κλειστού

Στίβου ο Κώστας Φιλιππίδης έμεινε στη 12η θέση των

προκριματικών, με 5,50 μ. Ατομικό ρεκόρ στο ύψος

έκανε η Ιωάννα Ζάκα, με άλμα στα 1,87 μ., ωστόσο

αποκλείστηκε στα προκριματικά.

Eυρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου
«Χρυσό» άλμα για τον Μίλτο Τεντόγλου

Αμεσα μέτρα στήριξης των 

σωματείων και των αθλητών

Αμεσα μέτρα στήριξης των σωματείων και των αθλη-

τών ενόψει της επανεκκίνησης της αθλητικής δρα-

στηριότητας ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης

Συντυχάκης στη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης

που κατέθεσε προς την υπουργό Πολιτισμού και

Αθλητισμού. Παράλληλα χαρακτήρισε τραγελαφικά

και παρανοϊκά τα όσα συμβαίνουν στον Αθλητισμό

το τελευταίο διάστημα και τα «άνοιξε - κλείσε» της

κυβέρνησης.

Αρσεναλ- Ολυμπιακός 3-1

Η Αρσεναλ εκμεταλλεύθηκε τα λάθη του Ολυμπιακού και

με δύο γκολ στα τελευταία δέκα λεπτά του αγώνα πέρασε

με 3-1 από το «Καραϊσκάκη» στο πρώτο παιχνίδι των δύο

ομάδων για τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ. Οι Λονδρέζοι

εκμηδένισαν ουσιαστικά τις ελπίδες των «ερυθρόλευκων»

ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στο «Εμι-

ρεϊτς» και όπως φαίνεται παίρνουν προς το παρόν τη ρε-

βάνς για τον περυσινό αποκλεισμό τους, καθώς ο

Ολυμπιακός θέλει νίκη τουλάχιστον με 3-0 για να μπορέ-

σει να φέρει τα κάτω-πάνω.

Το τελικό αποτέλεσμα, πάντως αδικεί εν μέρη τον Ολυμ-

πιακό που στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν αν-

ταγωνιστικός κατάφερε να ισοφαρίσει, αλλά σε αντίθεση

με την αντίπαλό του δεν μπόρεσε να… ανοίξει τα δώρα

που του πρόσφερε η άμυνα των «κανονιέρηδων».
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Λίβερπουλ και Παρί πήραν την πρόκριση

O Mέσι σκόραρε, αλλά έχασε πέναλτι και η Παρί προκρίθηκε 

Η Μπαρτσελόνα πάλεψε, η Παρί όμως προκρίθηκε. Το τε-

λικό 1-1 στο «Παρκ ντε Πρενς» αδικεί τους Καταλανούς που

ήταν σαφώς καλύτεροι από τους Γάλλους και άξιζαν του-

λάχιστον τη νίκη, όμως δεν κατάφεραν να εξαργυρώσουν

την υπεροχή τους. Ετσι με «προίκα» το 4-1 του πρώτου

αγώνα στο «Καμπ Νου» η Παρί πήρε το εισιτήριο για την

οκτάδα του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Παρί –κόντρα στη ροή–  άνοιξε το σκορ στο 30ό λεπτό

με πέναλτι του Εμπαπέ, ο οποίος έγινε ο νεότερος παίκτης

στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει τα 25 γκολ.

Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε στο 37΄

με εκπληκτικό τέρμα του Μέσι, ο οποίος όμως έγινε ο «μοι-

ραίος» παίκτης της, καθώς έχασε πέναλτι στις καθυστερή-

σεις του ημιχρόνου, με τον Νάβας να αποκρούει. Αν η

Μπάρτσα έκανε το 2-1 σε εκείνο το σημείο η ιστορία ίσως

να είχε γραφεί διαφορετικά.

Στο άλλο χθεσινό ματς στο ουδέτερο «Puskas Arena», η Λί-

βερπουλ επικράτησε για δεύτερη φορά της Λειψίας με 2-0

(Σαλάχ 71΄, Μανέ 74΄) και πέρασε στα προημιτελικά σε μια

προσπάθειά της να σώσει τη σεζόν, καθώς στην Premier

League κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης.

Παναθηναϊκός Mακάμπι 79-59
Εχοντας ως κύριο όπλο την άμυνα, κυρίως στην πρώτη και

την τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα την

Μακάμπι στο ΟΑΚΑ με 81-63 για την 29η αγωνιστική της

Ευρωλίγκα και επέστρεψε στις επιτυχίες, ύστερα από τρεις

συνεχόμενες ήττες, φτάνοντας το 10-17 (νίκες –ήττες).

Η ομάδα του Οντεντ Κάτας ήταν εξαιρετική σχεδόν σε όλη

την διάρκεια της αναμέτρησης, εκτός από το τελευταίο πεν-

τάλεπτο της τρίτης περιόδου όπου έδωσε δικαιώματα και οι

Ισραηλινοί με ένα επιμέρους σκορ 15-2, πλησίασαν στους

τρεις πόντους την διαφορά.  

Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός με άμυνα

«τανάλια» (για 5 λεπτά δεν πέτυχε ούτε έναν πόντο η Μα-

κάμπι), έφτασε στο +12 (67-55) στο 35΄και ακολούθως, με

οκτώ διαδοχικούς πόντους τού Παπαπέτρου στο +20 (79-59).

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ για έξι 

εβδομάδες ετέθη ο Σεμέδο

ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΚΑΤΑΡ 2022

Θυσία εργατών στα έργα ... προς τιμήν των κερδών 

«Ποιος έχτισε τη Θήβα την εφτάπυλη; Στα βιβλία δεν βρί-
σκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. Οι βασιλιάδες κου-
βάλησαν τ' αγκωνάρια;...»

Μπ. Μπρεχτ, “Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει”

Σε τόπο θυσίας των εργατών, κυρίως μεταναστών από ασια-

τικές χώρες, εξελίσσονται τα έργα υποδομής στο Κατάρ για

τις ανάγκες του Μουντιάλ 2022, που αναμένεται να διεξαχ-

θεί τον χειμώνα της συγκεκριμένης χρονιάς (Νοέμβρη - Δε-

κέμβρη).

Το έγκλημα σε βάρος των χιλιάδων εργατών, το οποίο είχε

στιγματίσει από το ξεκίνημα των έργων τη διοργάνωση, συ-

νεχίζεται με ολοένα εντεινόμενους ρυθμούς όσο πλησιά-

ζουμε προς την ημερομηνία παράδοσης των έργων.

Προ ημερών (22/2) τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως

της δημοσιότητας προκάλεσαν νέο σοκ. Σύμφωνα με δημο-

σιεύματα της αγγλικής εφημερίδας «Guardian», οι νεκροί

εργάτες ανέρχονται πλέον σε 6.500, με τους αριθμούς να

σημειώνουν τεράστια αύξηση την τελευταία πενταετία,

καθώς το 2015 τα επίσημα στοιχεία ήταν για 1.200 θύματα.

Από την άλλη, πέραν των επίσημων καταγραφών, δεν είναι

λίγες οι έρευνες σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν ακόμα

περισσότερα θύματα.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Διαμαρτυρία προπονητών και κολυμβητών

για το εκ νέου κλείσιμο 

των κολυμβητικών εγκαταστάσεων

Σε αποχή από τις προπονήσεις των αθλητών τους τις επό-

μενες μέρες και για όσο χρειαστεί, προχωρούν οι επαγγελ-

ματίες προπονητές κολύμβησης, μετά την «άδικη και χωρίς
καμία λογική απόφαση της πολιτικής προστασίας», όπως

την χαρακτηρίζουν, για εκ νέου κλείσιμο των κολυμβητικών

εγκαταστάσεων σε 18 μεγάλες Περιφέρειες (κατ’ εξαίρεση

επιτρέπεται η συνέχιση των προπονήσεων μόνον σε 29 κο-

λυμβητές-τριες που ετοιμάζονται για Ολυμπιακούς Αγώ-

νες).

Όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κο-

λύμβησης «βάσει των αποτελεσμάτων παγκόσμιων επιστη-
μονικών ερευνών που έχουν δημοσιευθεί, η κολύμβηση
είναι ένα από τα πλέον ασφαλή αθλήματα, αν όχι το ασφα-
λέστερο. Επίσης, κατά τις περιόδους λειτουργίας των κο-
λυμβητηρίων το τελευταίο 12μηνο, έχουν τηρηθεί
απαρέγκλιτα όλα τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά της
μετάδοσης του Covid-19, κάτι που επιβεβαιώνεται από τα
ελάχιστα κρούσματα στους χώρους των κολυμβητηρίων και
τη μηδενική μετάδοση σε αυτούς».
Ταυτόχρονα κορυφαίοι κολυμβητές και κολυμβήτριες της

χώρας μας με επιστολή τους προς τους αρμόδιους ζητούν

να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός ατόμων που συμμετέχουν

στις προπονήσεις και να άρουν την απαγόρευση που άρχισε

να ισχύει. 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση της ΕΟΚ στη ΓΓΑ για τον 

κατάλογο σωματείων

Στις κατηγορίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

απάντησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για

το ζήτημα που δημιουργήθηκε της τελευταίες μέρες. Ση-

μειώνεται πως η ΓΓΑ απέρριψε τον κατάλογο που έστειλε

η ΕΟΚ για τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις

επερχόμενες εκλογές. Αυτός περιλάμβανε 400 σωματεία

που έχουν ενεργή δραστηριότητα και συμμετοχή στις κα-

τηγορίες πρωταθλημάτων, ωστόσο η ΓΓΑ δεν τον δέχτηκε,

ισχυριζόμενη σε ανακοίνωσή της πως δεν πληρούσε τις

προϋποθέσεις του νόμου για τα σωματεία που είναι εγγε-

γραμμένα στο Αθλητικό Μητρώο, με αθλητική αναγνώριση

και ενεργή δράση. Από την πλευρά της η ΕΟΚ απαντώντας

καταφέρθηκε κατά της ΓΓΑ εκφράζοντας την κατάπληξή

της για τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «ανακρίβειες και

σκόπιμη επιχείρηση αλλοίωσης της πραγματικότητας για

λόγους εντυπώσεων». Η Ομοσπονδία επικαλείται σχετική

διάταξη της ΓΓΑ για περιθώριο 15 ημερών για την αναμόρ-

φωση του καταλόγου και απορρίπτει τις όποιες κατηγορίες

εκφράστηκαν για παράβαση των υποχρεώσεών της.

BASKET LEAGUE

Ξεχώρισαν οι Θεσσαλονικείς

Σε αγωνιστική των ομάδων της Θεσσαλονίκης εξελίχ-

θηκε η 16η αγωνιστική της Basket League αφού Ηρα-

κλής, ΠΑΟΚ και Αρης πέτυχαν τις σπουδαιότερες

νίκες του προγράμματος και ιδιαίτερα σημαντικές για

τους στόχους που έχουν.
Τα αποτελέσματα: Περιστέρι - Ηρακλής 70-79, ΠΑΟΚ - Προ-

μηθέας Πάτρας 81-78, Αρης - Λάρισα 70-52, ΑΕΚ - Μεσο-

λόγγι 98-76, Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός 95-82,

Ιωνικός Νίκαιας - Λαύριο 88-89.

• Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Λαύριο 26 (14 αγ.), ΑΕΚ 26 (14 αγ.), Πα-

ναθηναϊκός 26 (13 αγ.), Περιστέρι 25, ΠΑΟΚ 23, Προμηθέας

23 (14 αγ.), Κολοσσός Ρόδου 21 (14 αγ.), Ιωνικός 20 (14

αγ.), Ηρακλής 20 (13 αγ.), Αρης 20, Λάρισα 20, Μεσολόγγι

20.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Επισημοποιήθηκε η ηλεκτρονική

ψηφοφορία

Σφοδρές αντιδράσεις στο χώρο του αθλητισμού και ευρύ-

τερα προκαλεί η νέα κυβερνητική παρέμβαση ενόψει των

εκλογών στις αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αρχαιρεσίες,

σύμφωνα με ανακοίνωση τη Δευτέρα, θα διεξαχθούν μέσω

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ζευς» του υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, κατά τη

συζήτηση στη Βουλή της Ερώτησης του βουλευτή του

ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, με την οποία ζητούσε μέτρα στή-

ριξης των σωματείων και των αθλητών, κατέθεσε το σχε-

τικό έγγραφο για τη διεξαγωγή των εκλογών χωρίς τη

φυσική παρουσία των εκλεκτόρων, επικαλούμενος τη σύμ-

φωνη γνώμη του υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας

που απαγόρευσε τη μετακίνηση από νομό σε νομό.

Κι αυτή η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί ως κρίκος σε μια

αλυσίδα κυβερνητικών ενεργειών τους τελευταίους μήνες

με τις οποίες με διάφορα προσχήματα και άλλοθι υπήρξαν

σοβαρές παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία των Ομο-

σπονδιών, με απώτερο στόχο τον γενικότερο έλεγχο του

αθλητισμού. Είναι ενδεικτικό πως εκτός της συγκεκριμέ-

νης διάταξης η κυβέρνηση προχώρησε σε αλλαγή στις

εφορευτικές επιτροπές, που θα αποτελούνται μόνο από

δικαστικούς αντιπροσώπους.

Οι νέες κινήσεις της κυβέρνησης και ενώ πλησιάζουμε

στην περίοδο των εκλογών έχουν προκαλέσει σωρεία αν-

τιδράσεων στους κόλπους των αθλητικών Ομοσπονδιών,

που κάνουν λόγο για «ωμή παρέμβαση στις εκλογές», ενώ

πλέον εκφράζουν αρκετές επιφυλάξεις για το αδιάβλητο

της διαδικασίας.

Αλλωστε, παρά τους αντιθέτους ισχυρισμούς του υφυ-

πουργού, είναι προφανές πως η ψηφοφορία μέσω ηλε-

κτρονικού υπολογιστή δεν διασφαλίζει την ασφάλεια της

ψήφου. Αλλάζει εξολοκλήρου τις εκλογικές διαδικασίες

με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην ίδια τη διαδικασία (π.χ. αν-

τιπαράθεση ιδεών, συζήτηση για τον προσανατολισμό

κ.τ.λ.).

Εξάλλου, η κυβέρνηση και εδώ βλέπει τον αθλητισμό ως

πεδίο δοκιμής για μια σειρά από αντιδραστικές αλλαγές

που προωθεί και αλλού.



Ε
ίμαστε στο πλευρό κάθε γυναίκας, ειδικά των πιο

ευάλωτων που αγωνίζονται καθημερινά να στα-

θούν στα πόδια τους, να δημιουργήσουν, να ξε-

περάσουν στερεότυπα. Τις στηρίζουμε ώστε να πάψουν

να φοβούνται και να διεκδικήσουν τον απόλυτο σεβασμό

όλων. Ενισχύουμε τον ρόλο τους στην Τοπική Κοινωνία

αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους, στην Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση.

Μαχόμαστε μαζί με τις μητέρες μας, τις κόρες μας, τις

αδερφές μας, τις συντρόφους μας, τις φίλες μας, τις συ-

ναδέλφους μας, για να δημιουργήσουμε, όλοι μαζί, μια

κοινωνία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

Καμία κοινωνία δεν μπορεί να λέγεται πολιτισμένη, όταν

υποβαθμίζει τη γυναίκα. 

Θανάσης Ζούτσος

Δήμαρχος Παλλήνης 

Η
Περιφέρεια Αττικής με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα της Γυναίκας, εγκαινιάζει σειρά εκδηλώ-

σεων ονομάζοντας το Μάρτιο, συμβολικά, “μήνα

της γυναίκας”. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Με αυτές τις

εκδηλώσεις δεν προσπαθούμε να δηλώσουμε συμπόνοια

για το γυναικείο φύλο που αδικείται. Θέλουμε να τιμή-

σουμε γυναίκες που αγωνίστηκαν και ξεχώρισαν. Τους

αγώνες των γυναικών θαυμάζουμε, επικροτούμε και τι-

μούμε. Και αγωνιζόμαστε κι εμείς μαζί τους για ίσες ευ-

καιρίες κοινωνικά και εργασιακά.

Έχουν γίνει τεράστια άλματα, το ξέρουμε όλοι, αλλά

πρέπει να γίνουν και άλλα. Και εμείς ήδη τα κάνουμε.

Απλά, υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας για την πλήρη ισοτι-

μία είναι μακρύς.

Γιώργος Πατούλης

Περιφερειάρχης Αττικής

Α
γωνιζόμαστε για την πραγματική ισότητα των

φύλων και ενάντια σε κάθε καταπίεση και κατα-

ναγκασμό που δυσκολεύει την πρόοδο των κοι-

νωνιών μας. Ειδικά, οι  Κοινωνικές Υπηρεσίες μας με την

δύναμη των Γυναικών που τις υπηρετούν αλλά και όλο

το δυναμικό μας στις δημοτικές υπηρεσίες αγωνίζονται.

Όλοι είμαστε στην πρώτη γραμμή  για μια  κοινωνία, ισό-

τητας και αλληλοσεβασμού. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά

βήματα προόδου στα ζητήματα ισότητας και ισοτιμίας

των δύο φύλων. Ωστόσο, μπορούν ακόμη να γίνουν

πολλά περισσότερα. Εύχομαι χρόνια πολλά, σε όλες τις

γυναίκες του κόσμου!»

Δημήτριος Κιούσης

Δήμαρχος Κρωπίας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
Για να θυμηθούμε 
πόσο δυνατές, ικανές και 
μοναδικές είμαστε!  

Γυναίκα: λέξη με επτά γράμματα, σαν να

λέμε επτά θαύματα, που περικλείουν την

απόλυτη ουσία της διαιώνισης του ανθρώ-

πινου γένους.

Γυναίκα: Ο βασικός κορμός της ύπαρξης.

Ψωμί, κρασί, φωτιά και γυναίκα, λέει ο Κα-

ζαντζάκης.

Μάνα, αδελφή, φίλη, σύντροφος, ερωμένη,

συνοδοιπόρος.

Γυναίκα, λέξη γένους θηλυκού όπως λέμε

ζωή, γέννηση, ελπίδα, θέληση, εγκαρτέ-

ρηση, δύναμη, υπομονή, αγάπη, θαλπωρή,

αγκαλιά, τρυφερότητα, ανιδιοτέλεια, αφο-

σίωση. Όλες είναι λέξεις θηλυκές και πι-

στέψτε με, τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας θεσμοθε-

τήθηκε και γιορτάζεται όχι μόνο για να ανα-

δείξει το ρόλο των γυναικών στην

διαμόρφωση της ιστορίας, αλλά και για να

θυμίζει, πως ασχέτως των όσων βημάτων

έχουν ήδη γίνει στην κατεύθυνση της ισό-

τητας των δύο φύλων, είναι ακόμη πολλά

που πρέπει να ακολουθήσουν.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως το γυναι-

κείο κίνημα έχει τις ρίζες του στην αρχαι-

ότητα. Ο Αριστοφάνης έβαλε μια γυναίκα,

την Λυσιστράτη, να πρωτοστατήσει για να

σταματήσει ο πόλεμος. Κάποιους αιώνες

αργότερα,  οι Παριζιάνες  κατά τη γαλλική

επανάσταση, ορμούν στους δρόμους και

διακηρύττουν την ελευθερία, την ισότητα

και την αδελφότητα, απαιτώντας μάλιστα

για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου. Και φτά-

σαμε στην 8η Μαρτίου του 1857 όταν πραγ-

ματοποιήθηκε η μεγάλη απεργία από

εργάτριες της κλωστοϋφαντουργίας στη

Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες

συνθήκες εργασίας. Το γεγονός αυτό ήταν

μία από τις σημαντικότερες κινήσεις διεκδί-

κησης δικαιωμάτων από γυναίκες.

Στην Ελλάδα οι πρώτες αναφορές για το δι-

καίωμα ψήφου καταγράφηκαν προς το

τέλος του 19ου αιώνα στην «Εφημερίδα

των Κυριών» που εξέδιδε η μαχητική φεμι-

νίστρια Καλλιρρόη Παρρέν-Σιγανού και συν-

τασσόταν μόνο από γυναίκες. Χρειάστηκε

όμως να περάσουν πάνω από σαράντα χρό-

νια για να μπορεί, το 1930, να ψηφίζει για

δήμαρχο μόνο μια κατηγορία Ελληνίδων

(εγγράμματες, άνω των 30 ετών). 

Στην συνέχεια όμως, στον πόλεμο του 1940

οι Ελληνίδες με αξιοθαύμαστο τρόπο αντα-

ποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας. Οι

γυναίκες, αυτά τα τρυφερά αδύναμα πλά-

σματα, εκτός από μανάδες, σύζυγοι και νοι-

κοκυρές ήταν οι αφανείς ηρωίδες του

έπους του ’40. Στα μετόπισθεν οι γυναίκες

αντικατέστησαν τους άντρες που έχουν

επιστρατευθεί. Άλλες που βρίσκονταν

κοντά στην πρώτη γραμμή, οι Ηπειρώτισσες

κι οι γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας, με-

τέφεραν πολεμοφόδια και τρόφιμα στους

στρατιώτες μέσα στα χιόνια, στα δύσβατα

μονοπάτια των κακοτράχαλων βουνών, εκεί

που τα ζώα αρνούνται να προχωρήσουν,

αλύγιστες βουβές, με αδάμαστη θέληση και

ηρωϊκή αυτοθυσία. Ιδιαίτερη σημασία έχει

η συμμετοχή της γυναίκας στο μέτωπο της

αντίστασης κατά την περίοδο μεταξύ 1942-

1944. Χωρίς τη μαζική συμμετοχή και τις με-

γάλες θυσίες των Ελληνίδων θα ήταν

κυριολεκτικά αδύνατο να πάρει η αντίσταση

την έκταση και το βάθος που πήρε, να γίνει

το καθολικό κίνημα, αγώνας των Ελλήνων

για την εθνική απελευθέρωση. Και φυσικά

δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην μάνα

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ που θυσιάστηκε

για τα παιδιά της.

Σε μια μικρή αναδρομή θα πρέπει να πούμε

πως η Ελένη Σκούρα το 1953 έγινε η πρώτη

ελληνίδα βουλευτής και η πρώτη φορά που

ψήφισαν πανελλαδικά οι Ελληνίδες ήταν

στις εκλογές του 1956 με το περιβόητο

«τριφασικό» σύστημα που ανέδειξε τη νε-

οϊδρυθείσα ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καρα-

μανλή πρώτο κόμμα σε έδρες. Σε εκείνες

τις εκλογές εξελέγη ως βουλευτής με την

ΕΡΕ και η Λίνα Τσαλδάρη.

Δεκαετίες αγωνίζονται οι Ελληνίδες για το

δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής τους

στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, όχι

γιατί είναι γυναίκες, αλλά γιατί το αξίζουν.

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε πει το 1975 το

περίφημο «"I've got a woman's ability to stick

to a job and get on with it when everyone else

walks off and leaves it." 

Εμείς οι γυναίκες αποτελούμε το 51% του παγ-

κόσμιου πληθυσμού και αν είμαστε δυνατές, τα

πάντα μπορούν να αλλάξουν… Πιστεύω ότι

ήρθε η ώρα να κάνουμε θεμελιώδεις αλλαγές

στον πολιτισμό μας. Αλλά για να γίνει πράγ-

ματι η αλλαγή, χρειαζόμαστε θηλυκή ενέργεια

στη διακυβέρνηση του κόσμου. Χρειαζόμαστε

σημαντικό αριθμό γυναικών σε θέσεις δύναμης

και όχι τα καθιερωμένα λουλούδια που μας

προσφέρουν κάθε χρόνο.  

Είμαστε ίσοι; Μέχρι η απάντηση να είναι

‘‘ναι’’, δεν πρέπει να σταματήσουμε να ανα-

ρωτιόμαστε.

ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ

Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. ΒΒΒ

. . .Το “αλάτι της γης”!

Ο δήμαρχος Παλλήνης προσφέρει τραντάφυλλα στις εργαζόμενες του Δήμου.


