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Να που θ’ ασχοληθώ πάλι με το ...εμβόλιο, που ναι

μεν δεν εμπίπτει στο γνωστικό μου αντικείμενο

αλλά μας ενδιαφέρει και μας αφορά άπαντες. Το

προσεγγίζω λοιπόν, από τη δική μου σκοπιά· την κοι-

νωνικο-οικονομική.

Την πρώτη φορά που είχα ασχοληθεί με το θέμα,

ήταν στην “7η” της 26ης Δεκεμβρίου 2020 (αρ. φ.

1162), με τίτλο «ΕΜΒΟΛΙΟ» Το

άρθρο τελείωνε με μια... προφητεία

και μια παραίνεση καλοπροαίρετη. 

Να μην κάνουν υποχρεωτικό τον
εμβολιασμό.
«Και η υποχρεωτική «απόλαυση»
είναι αποκρουστική· είναι βιασμός»
έλεγα και συνέχιζα: «Αν γίνει υπο-

χρεωτικός ο εμβολιασμός, έστω και

εμμέσως – π.χ. “αν δεν εμβολια-
στείς, δεν ταξιδεύεις”» τότε θα έχει

υιοθετηθεί ο απεχθέστερος πειθαναγκασμός ενά-

σκησης πολιτικής. Θα έχουν πισωγυρίσει στη δεκαε-

τία του 1940 και του ’50: «αν δεν έχεις ψηφίσει δεν
παίρνεις άδεια οδήγησης!» Ωμός εκβιασμός. 

Τι σχέση έχει η ιδεολογικό-πολιτική επιλογή με την

ικανότητα οδήγησης!

Δυστυχώς, φαίνεται ότι επαληθεύομαι. Και το χει-

ρότερο, δεν είναι μόνο οι αποφάσεις ή «σκέψεις»

της ευρωπαϊκής Ενωσης και της κυβέρνησης, αλλά

και η νοοτροπία μέρους της κοινωνίας. Εκεί, στα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) διαβάζεις συχνά

πράγματα τρομερά όπως, «Αν δεν δεχθούν να εμβο-
λιαστούν, να απολυθούν» κ.τ.τ. Δεν νομίζω να επι-

καλείται αυτές τις «αξίες» η Ε.Ε. Γιατί τέτοιου

είδους «αξίες», ζοφερές ημέρες θυμίζουν και απο-

λυταρχικές νοοτροπίες καταδείχνουν.

Ο καταναγκασμός και η βία, αδυναμία πειθούς απο-

καλύπτουν και πενία επιχειρημάτων.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

«Aποστολή των δημο-
σιογράφων είναι να
ελέγχουν την εξουσία
και να δίνουν φωνή

στους πολίτες...»3

Εκκλησία της
Ελλάδος και 
καπιταλιστικό
κέρδος

Κλειστή η σήραγγα 

στη Λεωφ. Σουνίου
Εκτροπές κυκλοφορίας

σελίδα 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ασφαλτόστρωση της

παραλιακής οδού
σελίδα 5

ΔΗΜAΡΧΟΣ ΒΒΒ
“Χάσαμε την παραλία της
Βούλας”! Ποια χάσαμε; Την
είχαμε ποτέ δηλαδή;

σελίδα 6

ΕΜΒΟΛΙΜΑ

Μερκαντιλισμός
& Γεωπολιτική στο

νεο-φιλελευθερισμό;

Θεόδωρος  Γεωργίου  σελίδα 14

Πολλά θλιβερά ρεκόρ της πανδημίας

O τίτλος ανήκει στην εφημερίδα ΑΧΙΑ. Αναδημοσιεύουμε σχετικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

Ενώ η εμπορευ-

ματοποίηση και

πολιτικοποίηση

των εμβολίων 

υποβόσκει...!
σελίδα 16
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Μια κυβέρνηση για να «περάσει» μια πολιτική της επι-

λογή και να τύχει αποδοχής από την κοινωνία, πρέπει

να πείσει και για να πείσει πρέπει να είναι αξιόπιστη.

Εξ άλλου, η ίδια η λέξη «πίστη» - πιστεύω» προέρχεται

από το ρ. «πείθω» (Μπαμπινιώτης).

Ας συγκεκριμενοποιήσουμε κι ας επικεντρωθούμε στα

εμβόλια. Ποια είναι η αξιοπιστία της Ε.Ε. της ελληνικής

κυβέρνησης και της Επιτροπής των λοιμοξιολόγων,

όταν:

―  τα εμβόλια αντιμετωπίζονται περισσότερο ως εμπο-

ρικό προϊόν και πολιτική επιλογή, παρά ως φάρμακο. Οι

«δικές μας» Γερμανο-Αγγλο-Αμερικανικές εταιρείες και

οι «εχθρικές» Κινεζο-Ρωσικές!

Ο ίδιος ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμαν. Μακρόν, συμπαθής

κατά τα άλλα, στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ (24.3.21)

είπε: «...θα πρέπει να δεχόμαστε όποιον έχει κάνει κά-
ποιο εμβόλιο Pfizer, Moderna, AstraZeneca... αυτά που
αναγνωρίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
(ΕΜΑ), (οι υπογραμμίσεις δικές μας).

Όσοι αποδεικνύουν ότι έχουν εμβολιαστεί μπορούν να
έρθουν και να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα...» Διπλω-

ματικά διατυπωμένα, αλλά, εμμέσως πλην σαφώς, απέ-

κλεισε όχι μόνον το ρωσικό εμβόλιο sputnik-v, αλλά και

τους ...Ρώσους και τους Κινέζους τουρίστες και των

άλλων βαλκανικών χωρών, είτε μελών της Ε.Ε. είτε όχι,

που θα ’χουν κάνει αυτά τα εμβόλια!

Και η ελληνική κυβέρνηση συμπλέει πλήρως, σαν

«καλό παιδί» αποκλείοντας μεγάλο τμήμα του τουρι-

στικού ρεύματος, κυρίως προς τη βόρεια Ελλάδα.

Καθώς «...δια στόματος του πρωθυπουργού Κυρ. Μη-

τσοτάκη έχει επανειλημμένα υπογραμμιστεί ότι «δεν
παρεκκλίνει από την κοινή στρατηγική που έχει χαρά-
ξει η Ενωση».
Η «Ένωση» βεβαίως, με πρόσφατη ακόμη δήλωση

(23.3.21) εκπροσώπου της Κομισιόν τονίζει πως

«...μετά τη μονομερή έγκριση και αγορά εμβολίων από
τη Ρωσία και την Κίνα, από κράτη-μέλη (της Ε.Ε.) ο
στρατηγικός σχεδιασμός της Ε.Ε. για την προμήθεια
των εμβολίων δεν αλλάζει»! «Το τι κάνουν κράτη-μέλη
επιπρόσθετα σ’ αυτό είναι δική τους ευθύνη»! 
Δεν πάει να πεθαίνει ο κόσμος, δεν πάει να υπάρχουν

ελλείψεις και να μην τηρούνται οι συμβατικές υποχρε-

ώσεις, από τις εταιρείες, παράδοσης των εμβολίων, δεν

πάει να διαπιστώνονται παρενέργειες – που τις αντιμε-

τωπίζουμε επικοινωνιακά με στατιστικές, «υποκείμενα

νοσήματα», συμπτώσεις... – η Ε.Ε. και τα «καλά παιδιά»

εκεί... πιστοί στα συμφέροντα των μεγαλοεταιρειών,

και των ισχυρών κρατών κόντρα ακόμη και προς τις

...φιλελεύθερες ιδέες τους! (Laissez-faire, Laissez

passer) θέση διατυπωμένη ήδη τον 17ο και 18ο αιώνα

από τους Γάλλους Μερκαντιλιστές*. Βασική αρχή και

του νεοφιλελευθερισμού της παγκοσμιοποίησης της

αγοράς, και θεσμοθετημένη  μετην ευρωπαϊκή Συνθήκη

της Λισσαβόνας (μεταμφιεσμένο το καταψηφισθέν ευ-

ρωσύνταγμα, από Γαλλία – Ολλανδία – Ιρλανδία, που

πέρας ως «Συνθήκη», πράγμα που συνιστά απάτη).

Κάποια στιγμή επιβάλλεται να γίνεται ιεράρχηση αξιών

και αρχών, προκειμένου να λάβουμε σχετικές αποφά-

σεις. 

Τα «συμφέροντα» είναι και «καλά»

Προς επιβεβαίωση των όσων ισχυρίζομαι ας ρίξουμε

μια ματιά στα επιφαινόμενα συμφέροντα – γιατί υπάρ-

χουν και αφανή.

Το εμβόλιο Pfizer είναι συμπαραγωγή της γερμανικής

εταιρείας BioNtech και της Βελγικής Pfizer.

Το Μoderna είναι Αμερικανική εταιρεία που έχει εργο-

στάσιο και στην Ελβετία. Το AstraZeneca είναι συμπα-

ραγωγή της ομώνυμης Βρετανικής εταιρείας και τους

Παν/μίου ρης Οξφόρδης (UK). Το Janssen είναι της

ομώνυμης Αμερικανικής εταιρείας, του Ομίλου Johnson

& Johnson Αμερικανικού, βεβαίως.

Δεν είναι «κακό» οι συνεργασίες, ούτε είναι κακό, στα

πλαίσια της εταιρικής αλληλεγγύης, η προτίμησή τους.

Κακό είναι, και μάλιστα σε σχέση με το «φιλελεύθερη»

ιδεολογία και τον «ελεύθερο ανταγωνισμό», να τις

προστατεύεις εις βάρος άλλων ανταγωνιστών με

(δια)κρατική παρέμβαση. Κι αυτό, κόντρα σε διακηρυγ-

μένες και θεσμοθετημένες αρχές σου και πιθανότατα

εις βάρος της υγείας των λαών σου και σίγουρα απα-

γορεύοντάς τους την, για οποιονδήποτε λόγο, ελεύ-

θερη επιλογή.

Δεν σου φτάνει η προπαγάνδα σου, δεν φτάνουν τα εκα-

τομμύρια που ξοδεύεις στα επιλεγμένα ΜΜΕ (Μέσα Μα-

ζικού Επηρεασμού) αποκλείεις από πάνω για  λόγους

οικονομικούς και γεωπολιτικής, με ιδιότυπο εμπάργκο,

εμβόλια που πιθανόν να είναι αποτελεσματικότερα και

πιο ασφαλή και πιθανότατα είναι επιλογής μέρους των

πολιτών σου (2 στους τρεις έδειξε πρόσφατη δημοσκό-

πηση της ALCO (σχετικό ρεπορταζ σελ. 16).

Ψυχροπολεμικές τακτικές 

και εθνοτικές αντιθέσεις

Μπροστά στην παγκόσμια απειλή του ιού!

Μην ξεχνάμε τον Τραμπ (άνευ επιθετικοκύ προσδιορι-

σμού) που ως πρόεδρος των ΗΠΑ ονόμαζε δημόσια τον

covid-19 «Κινέζικο ιό» (17.3.20) και την αντίδραση του

Πεκίνου. Αξιοσημείωτο πάντως είναι πως η Κίνα του 1,4

δις κατοίκων, σήμερα (31/3) είχε ΜΗΔΕΝ θανάτους,

όταν στην Ελλάδα των 11 εκατομ. Είχαμε 76 στη Γερ-

μανία 200 και στη Ρωσία 402!

Κουβέντα για το κινέζικο εμβόλιο που το προμηθεύεται

η Τουρκία του Ερντογάν. Με το ρώσικο εμβόλιο τί γί-

νεται; Το «κλώθουν» για τους ίδιους λόγους: εθνοτικών

γεωστρατηγικών αντιθέσεων και οικονομικο-γεωπολι-

τικών ανταγωνισμών: Στην υγεία, μωρέ; the money is

money, είναι η απάντηση.

Κι όμως, είναι ένα εμβόλιο που όλοι το παραδέχονται

πλέον ως αποτελεσματικό και ασφαλές, συζητάνε κιό-

λας για συμπαραγωγές, λένε τα καλύτερα λόγια,

αλλά.... κωλυσιεργούν!

Δεν μιλάω για μας «Εμείς είμαστε μικρή χώρα»! ...Οχι:

Μικρούς πολιτικούς έχουμε και ελάχιστους των περι-

στάσεων. Και την ευθύνη την έχουμε εμείς. Έχουμε

χάσει την πυξίδα. Την έχουν απομαγνητίσει τα προβλή-

ματά μας, η νοοτροπία μας, η αδιαφορία μας, η απέχ-

θειά μας στη μελέτη, ο «ωχαδερφισμός», η ροπή προς

την τρυφή (καλοπερασακισμός) ...γνωστά.

Το ρώσικο εμβόλιο λοιπόν sputnik-v είναι μιας δόσης,

ιϊκού φορτίου 91,6% αποτελεσματικότητας και ασφά-

λειας. Εχει εγκριθεί από τουλάχιστον 55 χώρες.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολι-

τική Ζοσέπ Μπορέλ συνεχάρη δυο φορές τον Ρώσο

Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ για τον εμβόλιο

sputnik-v, «είναι μια καλή είδηση για την ανθρωπό-
τητα»3. Καθώς επίσης και ο Αμερικανός Υπ. Εξωτερι-
κών Αντονι Μπλίνκεν3. 

Πάντως, «...οι καθυστερήσεις των Βρυξελλών σχετικά
με τους εμβολιασμούς, έχουν οδηγήσει και άλλες
χώρες σε σκέψεις για αγορές, όχι μόνο από τη Μόσχα
και το Πεκίνο, αλλά και από την «μαύρη αγορά» με προ-
τάσεις από μεσάζοντες (...) μεταξύ των οποίων και η

Ελλάδαζ.4.

Λαμπρόν πεδίον δράσεως δια τους τόλμην και πόρους

έχοντες».

――――――――

* Μερκαντιλισμός = Εμποριοκρατία.

1. «Πρώτο θέμα», 1/4/21.

2. Ιατρικό επιστημονικό περιοδικό Lancet.

3. «Καθημερινή» 5/2/21 (www.kathimerini.gr)

4. New York Tims, ρεπορταζ 27/2/21 – kathimerini.gr
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Διαβάστε ακόμη
Μήνυση του Δήμου ΒΒΒ στην εται-
ρεία που αγόρασε τα Ο.Τ. του Μπενα-
κείου Ιδρύματος Σελ. 5

Η “φερόμενη” εκκλησία της Ελλά-
δος Σελ. 6

Ο Σολωμός και η “Γυναίκα της Ζάκυ-
θος” γιάννης κορναράκις του μάνθου Σελ. 8

Λάρισες και ακροπόλεις
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Υμηττός: το βουνό μέσα στην πόλη
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

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

Αθλητικά Σελ. 22, 23



Τα ακίνητα αυτά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τίθενται

ενώπιον του ενδιαφέροντος των επενδυτών από την Εκ-

κλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ) δια

μέσου μιας πραγματικά παγκόσμιας πρωτοτυπίας που

δημιουργεί υπόνοιες ότι υποκρύπτει ισχυρά συμφέ-

ροντα, προσυνενοήσεις, αλλά και σύνδεση με κρατι-

κούς λειτουργούς που κατέχουν θέσεις κλειδιά!

Μεταξύ των 38 αυτών ακινήτων που βρίσκονται στη Θεσ-

σαλονίκη, στην Κηφισιά, στα Πατήσια, στις Αχαρνές, στη

Βουλιαγμένη και αλλού, περιλαμβάνονται και ορισμένα

τα οποία χαρακτηρίζονται φιλέτα, καθώς η αξία και η

θέση τους τα καθιστούν μοναδικά.

Τέτοια ακίνητα, για παράδειγμα, είναι τα 80 στρέμματα

του ορφανοτροφείου θηλέων στη Βουλιαγμένη, δίπλα

και ακριβώς πάνω από την πλαζ του Αστέρα Βουλιαγ-

μένης. Καθώς και τα 1000 στρέμματα της Φασκομηλιάς,

περιοχή που βρίσκεται πάνω στη θάλασσα μεταξύ Βάρ-

κιζας και Βουλιαγμένης (σ.σ.η Φασκομηλιά). Ως προς

την πώληση των «φιλέτων» αυτών, το ζήτημα που ανα-

δεικνύεται, και το οποίο καθιστά την υπόθεση παγκόσμια

πρωτοτυπία, έγκειται στο γεγονός ότι ο διαγωνισμός

που προκηρύσσεται αφορά σε ακίνητα τα οποία δεν είναι

τακτοποιημένα δασικά, πολεοδομικά και χωροταξικά! Η

αρμόδια Επιτροπή της Εκκλησίας όσον αφορά στην αξιο-

ποίηση της περιουσίας της διενεργεί έναν διαγωνισμό ο

οποίος απευθύνεται προς αυτούς τους επενδυτές – με-

γαλοεπιχειρηματίες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα μέσω

σχέσεων ή διασυνδέσεων με φορείς – κλειδιά, αλλά και

την εξουσία να τακτοποιήσουν εκ των υστέρων τα ανοι-

χτά ζητήματα των ακινήτων αυτών.

Σε απλά λόγια, η φύση της διαγωνιστικής αυτής διαδι-

κασία δημιουργεί υπόνοιες ότι πιθανόν να έχουν υπάρ-

ξει συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων της εκκλησίας,

ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων και κρατικών

λειτουργών!

Διότι, η αλήθεια είναι πως κανείς σώφρων επενδυτής

δεν θα συμμετείχε σε μια διαγωνιστική διαδικασία όπου

θα διεκδικούσε να αποκτήσει ακίνητα «μπλεγμένα με

ανοιχτά ζητήματα περιβαλλοντικά, δασικά, πολεοδομικά

και χωροταξία!

Τα οποία αφού πλειοδοτούσε στο διαγωνισμό θα επιχει-

ρούσε να τα τακτοποιήσει!!!

Στην διαδικασία αυτή, που εκ πρώτης μπάζει από παντού

και δημιουργεί υπόνοιες και σκεπτικισμό, έχει ήδη αντι-

δράσει ο Δήμος Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης, ο

οποίος ορθά αντιτίθεται και καθυστερεί τον διαγωνισμό.

Ωστόσο, ο εν λόγω δήμος ας μην παριστάνει την αθώα

περιστερά, αφού έχουμε ράμματα για τη γούνα του όσον

αφορά στην ανάθεση της παραλίας – φιλέτο σε πανί-

σχυρα εκδοτικά και ξενοδοχειακά συμφέροντα!

«Η απευθείας ανάθεση από
το Δήμο, της πλαζ στο 
Καβούρι σε Προκοπίου,
Μαρτίνο, 
Κωνσταντακόπουλο!!!
Ταμπέλα με τους «ευεργέτες του 

χιλιάρικου δίπλα στο Aqua Marina

Μπορεί ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης να

αντιδρά –και σωστά- στην πώληση της εκκλησιαστι-

κής περιουσίας στον δήμο με όρους ανεπαρκείς και

ακίνητα μη τακτοποιημένα χωροταξικά, πολεοδομικά

και δασικά!!! Ωστόσο, ο τρόπος που η δημοτική αρχή

λειτουργεί όσον αφορά σε άλλα ευαίσθητα για τους

κατοίκους του δήμου συμφέροντα δημιουργεί ερωτή-

ματα ως προς τις προθέσεις της.

Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάθεση μιας από τις ωραι-

ότερες παραλίες του δήμου προς εκμετάλλευση σε

ΔΥΟ εφοπλιστές και έναν ακόμη εφοπλιστή - ξενο-

δόχο!

Σε απλά λόγια, ο δήμαρχος κ. Κωνσταντέλος ανέθεσε

απευθείας μέσα από διαδικασία που θα πρέπει να δι-

ευκρινιστεί την καλύτερη παραλία της περιοχής στους

εφοπλιστές Μαρτίνο και Προκοπίου που συμπτωμα-

τικά έχουν και υπερπολυτελείς οικίες στην περιοχή,

καθώς και στον μικρό εφοπλιστή – ξενοδόχο Αχιλλέα

Κωνσταντακόπουλο για να μεταφέρει την πελατεία

του Χίλτον στη θάλασσα!

Επί τη ευκαιρία, πρέπει να ομολογήσω ότι πρώτη

φορά είδα ταμπέλες του δήμου σε υπό κατασκευή

πλατεία δίπλα στην Aqua Marina που να κατονομά-

ζουν τους δωρητές των μελετών: Προκοπίου και

Αστέρας Βουλιαγμένης!!! Σιγά, ρε παιδιά του δήμου,

πόσα λεφτά πλήρωσαν για τη μελέτη οι εθνικοί ευερ-

γέτες; Ένα χιλιάρικο;;;

σ.σ. Οι υπογραμμίσεις δικές μας.

Π
ροβληματισμό δημιουργεί το ρεπορ-

τάζ της έγκυρης Οικονομικής εφημε-

ρίδας AXIANEWS, το περασμένο

Σάββατο 27.3.21, όσον αφορά την ακίνητη

περιουσία της εκκλησίας, στη Βουλιαγμένη,

η οποία  έχει βγάλει ανακοίνωση αναζητών-

τας επενδυτές στα πράσινα ακίνητα της Βου-

λιαγμένης, αλλά και την ανάθεση της πλαζ

Βούλα – Καβούρι.

Με τον παρακάτω τίτλο η εφημερίδα σημει-

ώνει ότι: «Σε απλά λόγια, η φύση της διαγω-
νιστικής αυτής διαδικασίας δημιουργεί

υπόνοιες ότι πιθανόν να έχουν υπάρξει συ-
ζητήσεις μεταξύ ανθρώπων της εκκλησίας,
ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων και
κρατικών λειτουργών!»
Βέβαια, οι κατοικούντες στην περιοχή, υπο-

ψιασμένοι και ενεργοί πολίτες, πολλά

ακούνε, όπως χαρακτηριστικά είπε και ο Κ.

Πασακυριάκος στο Δ.Σ. ότι  στην περιοχή,

«εχει βουήξει ο τόπος ότι υπάρχει σειρά επα-
φών με παράγοντες».
Και πώς να μη “βουήξει” και να ανοίξει η

όρεξη των επενδυτών, αφού τους καλούμε

στη Ριβιέρα και στη Βουλιαγμένη.

Αν λοιπόν δεν γίνουν οι κάτοικοι ένα τοίχος

απέναντι σε κάθε τέτοια κίνηση, αν δεν γίνει

γενική συστράτευση προς κάθε κατεύθυνση

που επιδιώκει να καταστήσει τη Βουλιαγμένη

κρανίου τόπο, τότε κλάψτε την και μεταδη-

μοτέψτε.
Αννα Μπουζιάνη
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Απρίλιος στο ΚΠΣΝ
με πολλές και όμορφες δράσεις

Αυτό τον μήνα, το Κέντρο Πολιτισμού Στ. Νιάρχος,

υποδέχεται την Άνοιξη  με δημιουργικά και ευχάρι-

στα προγράμματα καθώς και εργαστήρια για παιδιά

και για ενήλικες που σας περιμένουν να τα εξερευ-

νήσετε.

Κόμικ: Ήρωες παντός καιρού
Στις 17 Απριλίου, στο δημιουργικό εργαστήρι, μέσα από σύν-

τομες παρουσιάσεις - συζητήσεις, τα παιδιά θα δουν τα χα-

ρακτηριστικά των ηρωικών προτύπων και θα σχεδιάσουν, με

τη δική τους φαντασία, κάθε είδους ήρωες ακολουθώντας τις

τεχνικές που υπάρχουν στα κόμικς. Θα ασχοληθούν με τον

λαϊκό ήρωα, Ρομπέν των Δασών.  Για παιδιά 9 -12 ετών

Γνωριμία με το σκάκι 
Στις 4 και 18 Απριλίου, το εργαστήριο απευθύνεται τόσο

σε παιδιά που δεν έχουν καμία επαφή με το σκάκι, όσο και

σε παιδιά που γνωρίζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού.

Τα παιδιά, μέσα από το σκάκι, καλλιεργούν τη στρατηγική

σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων με διασκεδα-

στικό και δημιουργικό τρόπο. Για παιδιά 6 -12 ετών

Ο Βυρων στην Ελλαδα 
Aπό 4 έως 11 Απριλίου 2021

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κύκλος «Ωδές στον Βύρωνα»

Επιμέλεια Αλέξανδρος Μούζας

Ώρα έναρξης: 11.00  |    

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης
Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για τη

δημιουργία του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυ-

ρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από το 1821.

Η διαπραγμάτευση των ελληνικών περιπετειών του Λόρ-

δου Μπάιρον με τα εργαλεία της λαϊκής μουσικοθεατρικής

φόρμας του θεάτρου σκιών δεν είναι διόλου αυθαίρετη,

όπως θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, δεδομένου πως

ο πολυπράγμων Λόρδος καταγράφεται ανάμεσα στους θε-

ατές μιας παράστασης της πρώιμης, τουρκικής εκδοχής

του Καραγκιόζη σε καφενείο των Ιωαννίνων το 1809!

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

«Ασφαλής πλοήγηση στο
διαδίκτυο»

Η προστασία του εαυτού μας, της πε
ριουσίας μας αλλά κυρίως των παι
διών μας από κακόβουλες ή
εγκληματικές ενέργειες μέσω διαδι
κτύου είναι τι θέμα του ραντεβού με
το Δήμο την Τετάρτη 7 Απριλίου στις
18:00.
Ενημέρωση για το πολύ σημαντικό
θέμα θα παρέχουν αξιοματικού της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγ
κλήματος. Μεταξύ των θεμάτων που

θα συζητηθούν είναι ο εκφοβισμός
μέσω διαδικτύου, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, τα διαδικτυακά παιχνίδια,
οι διαδικτυακές αγορές και ο σεξουα
λικός εκβιασμός και εξαναγκασμός
μέσω διαδικτύου. 
Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών θα
δοθεί ο λόγος στο κοινό για ερωτήσεις
και θα σταλούν ενημερωτικά φυλλά
δια με συμβουλές προφύλαξης, σε
όλους όσοι εγγραφούν στην παρακάτω
πλατφόρμα όπου δηλώνετε συμμε
τοχή.

Δηλώσεις συμμετοχής στο:
https://lu.ma/kyvernoegklima
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, οι θέσεις
είναι περιορισμένες.
Παράλληλα, για όσους δεν μπορέσουν
να συμμετέχουν μέσω της διαδικτυα

κής πλατφόρμας μπορούν να παρακο
λουθήσουν το σεμινάριο ζωντανά
μέσω της διαδικτυακής τηλεόρασης
του Δήμου.
Facebook: www.facebook.com/dimosvvv
Youtube: https://www.youtube.com/chan
nel/UCOI1mGmL35xQSeXGVBvOXjw
Webtv Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ
μένης: www.vvv.gov.gr/webtv

Μαγειρική  Sarantos n’ Friends
Τομέας Επισιτισμού ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας

Δημιουργικό workshop μαγειρικής για
τους λάτρεις της γαστρονομίας – και
όχι μόνο  το οποίο συμπεριλαμβάνει
“συνταγές στην καραντίνα – tips and
more” και “μαγειρεύοντας υγιεινά με
τα παιδιά μας”, μπορείτε να παρακο
λουθήσει την Τετάρτη 21/04.

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

Ο Ιωάννης Τριανταφύλλου, o Στρατηγός Μακρυγιάν-

νης, ήταν από τους πιο αντιφατικούς αγωνιστές της

Ελληνικής Επανάστασης. Γεννημένος στα τέλη του

18ου αιώνα σε ένα μικρό χωριό της Φωκίδας, υπηρε-

τεί ως έφηβος έναν χωροφύλακα συγγενή του, απο-

κτά πλούτη ως έμπορος και δανειστής, μυείται στη

Φιλική Εταιρεία στα 1820 και ένα

χρόνο αργότερα μπαίνει στον ένο-

πλο αγώνα, προσχωρώντας στις

τάξεις των κλεφταρματολών της

Ρούμελης και παίρνοντας μέρος σε

μερικές από τις σημαντικότερες

μάχες της οκταετίας που θα ακο-

λουθήσει, είτε ως απλός πολεμι-

στής είτε ως στρατηγός. Στα 1829,

διορισμένος πολιτικός πια, αποφα-

σίζει να μάθει σε όψιμη ηλικία

γράμματα και αρχίζει τη συγγραφή των Απομνημο-

νευμάτων του, παλεύοντας να εκφράσει με την «απε-

λέκητη» γλώσσα του το πάθος, τη σύγχυση αλλά και

την παραφροσύνη που του προκαλούσε η ταραγμένη

εποχή του και τα μεγάλα γεγονότα της.

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, εκτός από

ένα πολύτιμο ιστορικό ντοκουμέντο, που φωτίζει με

τον υποκειμενισμό του τα συμβάντα της Επανάστα-

σης του 1821, αποτελούν κι ένα μνημειώδες κείμενο

της νεοελληνικής γραμματείας, καθώς προσφέρουν

ένα σπάνιο τεκμήριο του λαϊκού πολιτισμού, αλλά και

της προφορικής γλώσσας της εποχής.

«Αφού λοιπόν καταγίνηκα ένα δυο μήνες να μάθω
ετούτα τα γράμματα οπού βλέπετε, εφαντάστηκα να

γράψω τον βίον μου, όσα
έπραξα εις την μικρή μου ηλι-
κία και όσα εις την κοινωνία,
όταν ήρθα σε ηλικία, και όσα
δια την πατρίδα μου, οπού
μπήκα εις της Εταιρίας το μυ-
στήριον δια τον αγώνα της
λευτεριάς μας και όσα είδα και
ξέρω οπού ᾿γιναν εις τον
Αγώνα, και σε όσα κατά δύ-
ναμη συμμέθεξα κ᾿ εγώ κ᾿

έκαμα το χρέος μου, εκείνο οπού μπορούσα.»
Σκηνοθετική επιμέλεια: Έκτορας Λυγίζος

Ερμηνεύουν: Αλεξία Καλτσίκη, Αινείας Τσαμάτης

Κυριακή 04/04, 18.00
ΦΑΡΟΣ 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση live

στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ www.snfcc.org, στο Facebook

@SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube.

Παραβάσεις: Πρόσωπα του ήρωα
Στρατηγού Μακρυγιάννη, 

Απομνημονεύματα: η πολιορκία της Ακροπόλεως
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Η σήραγγα της Λουμπάρδας, Λεωφ. Αθηνών-

Σουνίου του Δήμου Κρωπίας (τρύπα Καραμανλή),

κλείνει για τρεις περίπου μήνες και στα δύο ρεύ-

ματα κυκλοφορίας, προκειμένου να γίνουν εργα-

σίες υποστήριξης.

Αυτό όπως αντιλαμβάνεται κανείς θα προκαλέ-

σει κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή και

θα πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτι-

κοί.

Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Αττικής και ο Διευθυν-

τής Τροχαίας Αττικής ανακοίνωσαν, κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις, που ήδη εφαρμόζονται από την περασμένη

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα αναφέρει η Τροχαία: πλήρης διακοπή κυ-

κλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Λ.

Αθηνών - Σουνίου (Ε.Ο. 91), στον οδικό άξονα Βάρκι-

ζας – Σουνίου πλησίον των σηράγγων («Τρύπες Κα-

ραμανλή»), σε συνολικό μήκος 900 μέτρων, κατά το

χρονικό διάστημα 26-03-2021 έως και 26-07-2021,

καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, λόγω εκτέλεσης

εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Άρση επικινδυνό-

τητας καταπτώσεων πρανών» 

Οι εκτροπές κυκλοφορίας

1) Η κυκλοφορία των κινούμενων προς Σούνιο οχη-

μάτων, θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής:

Αριστερά κόμβος Λ. Αθηνών-Σουνίου - Βασ. Κων-

σταντίνου, δεξιά Βάκχου, δεξιά Λ. Αναγυρούντος,

δεξιά Λ. Βάρης-Κορωπίου, δεξιά Λ. Αγίας Μαρίνας,

συνέχεια Λ. Αγίας Μαρίνας έως τη συμβολή της με

Λ. Αθηνών-Σουνίου μέσω του κόμβου Λ. Αθηνών-

Σουνίου – Λ. Αγίας Μαρίνας-Κορωπίου.

2) Η κυκλοφορία των κινούμενων προς Αθήνα οχη-

μάτων, θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής:

Δεξιά κόμβος Λ. Αθηνών-Σουνίου – Λεωφ. Αγίας Μα-

ρίνας Κορωπίου, αριστερά Λ. Βάρης-Κορωπίου έως

τη συμβολή της με τη Λ. Αθηνών - Σουνίου μέσω του

κόμβου Λ. Αλκυονιδών-Λ. Βάρης.

SOS για τις αρτηρίες 

Bασ. Κων/νου & Αγ. Μαρίνας

Οι εκτροπές αυτές είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν

τεράστια προβλήματα στην περιοχή, αν λάβει δε κα-

νείς υπόψιν του ότι θα είναι μέσα σε καλοκαιρινή πε-

ρίοδο.

Εκείνο που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι θα πρέ-

πει να ολοκληρωθεί η επίστρωση του οδοστρώματος

της Λεωφ. Βασ. Κων/νου στη Βάρη, που έχει μείνει

“ανοιχτή” μετά τα έργα καθώς και μια ιδιαίτερη και

αυξημένη τροχαία σηματοδότηση στη Λεωφ. Αγίας

Μαρίνας, η οποία από μία δευτερεύουσα αρτηρία έχει

γίνει κεντρικός άξονας, χωρίς να πληρεί τις προϋπο-

θέσεις, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν συχνά, θανα-

τηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Το κλείσιμο της σήραγγας στη Λ. Σουνίου θα προκαλέσει

μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή

Ξ
εκίνησαν τη Δευτέρα 29 Μαρτίου,

εργασίες ασφαλτόστρωσης και

αποκατάστασης του οδοστρώμα-

τος σ΄ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο τμήμα της

παραλιακής λεωφόρου, από τη Βουλιαγ-

μένη έως τη Βάρκιζα.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο

του μεγάλου έργου βελτίωσης και της πε-

ριοδικής συντήρησης υποδομών στο πρω-

τεύον αστικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας

Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπο-

λογισμού 15 εκ. ευρώ. 

Με τη εργολαβία αυτή θα γίνουν εκτετα-

μένες παρεμβάσεις σε μεγάλους οδικούς

άξονες της Περιφέρειας Αττικής όπως η

παραλιακή λεωφόρος, η λεωφόρος Κηφι-

σίας, η λεωφόρος Μεσογείων και η λεω-

φόρος Κατεχάκη. 

Οπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Γ. Πα-

τούλης, επιλέχθηκε οι εργασίες να ξεκι-

νήσουν από ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο

τμήμα της παραλιακής λεωφόρου, αυτό

μεταξύ Βουλιαγμένης και Βάρκιζας προ-

κειμένου να γίνουν έργα αποκατάστασης

του οδοστρώματος, το οποίο δεν έχει

λάβει καμία συντήρηση για δεκαετίες.

Οι εργασίες ξεκινούν από τη συμβολή της

παραλιακής με την οδό Πανός στον Δήμο

Βουλιαγμένης και θα περατωθούν στην

συμβολή της με την οδό Βασ. Κων/ντίνου

στη Βάρκιζα. Συγκεκριμένα οι εργασίες

θα γίνουν σε μήκος 4800 m, που αντιστοι-

χούν σε 67.500 m² οδοστρώματος.

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών ο

Περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει με-

ταξύ άλλων: «Προτεραιότητά μας η μεγι-
στοποίηση των επιπέδων οδικής
ασφάλειας στην Αττική, αλλά και να κα-
ταστήσουμε έναν από τους πλέον επικίν-
δυνους οδικούς άξονες της Αθήνας - την
παραλιακή λεωφόρο από τη Βουλιαγμένη
μέχρι το Σούνιο - σε έναν σύγχρονο ευ-
ρωπαϊκό αυτοκινητόδρομο.

Αποκατάσταση οδοστρώματος
παραλιακής λεωφόρου από τη
Βουλιαγμένη έως τη Βάρκιζα

Για τα ακίνητα στην περιοχή “Ν. Κάλυ-

μνος” στη Βούλα, τα ονομαζόμενα

πρώην “Κόνιαρη” και μετέπειτα “Μπενά-

κειο”  έχουμε χύσει πολύ μελάνι. Μια

ιστορία που ξεκινάει από δεκαετίες

πίσω με εμπλοκές και διαπλοκές διαφό-

ρων προσώπων. Σήμερα πλέον ιδιοκτή-

της της περιοχής, όπως έχουμε γράψει

είναι εταιρεία επενδύσεων ονόματι En-

terprise Greece, η οποία φιλοδοξεί να

δημιουργήσει μία κλειστή πόλη μέσα

στην πόλη, με το επενδυτικό πρό-

γραμμα που ονομάζει «Επενδυτικό

έργο οικιστικής τουριστικής ανάπτυξης

Project Voula».

Ο Δήμος ΒΒΒ να θυμίσουμε ότι έχει

πάρει κάποιες αποφάσεις μέσα στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο, όπως η απαλλο-

τρίωσή τους για πράσινα και αθλητικές

εγκαταστάσεις και η  μείωση του συν-

τελεστή δόμησης τα οποία μάλλον δεν

καρποφορούν.

Η εταιρεία προσπαθεί να “βαφτίσει” την

“επένδυση”, ως “στρατηγική επένδυση”

(Ν. 4608/2019) προκειμένου να προσπε-

ράσει πολεοδομικά και άλλα εμπόδια.

Ο δήμος ΒΒΒ κατέθεσε μήνηση προς

τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ζη-

τώντας την ποινική δίωξη της ιδιοκτή-

τριας εταιρείας, με το αιτιολογικό ότι

έχει καταθέσει “ψευδή στοιχεία” στην

υποβολή υπεύθυνης δήλωσή της του Ν.

1599/1986.

Οπως δήλωσε η Δημοτική Αρχή, αναμέ-

νει τις σχετικές ενέργειες του Δ.Σ. της

Invest Greece προκειμένου να αποφασι-

στεί αν θα ζητηθούν από το Εισαγγελέα

περαιτέρω διώξεις, κατά της συγκεκρι-

μένες εταιρείας. 

Τα “πράσινα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις”  

“Στρατηγικής επένδυσης” Πολεοδόμηση;

Μήνυση του Δήμου ΒΒΒ κατά της Εταιρείας
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις και Αποφάσεις του Δήμου ΒΒΒ
Στις 29 Μαρτίου, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου ΒΒΒ,  μέσω τηλεδιάσκεψης με μια πλειάδα

θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

Οι προ ημερησίας ερωτήσεις των παρατάξεων της αν-

τιπολίτευσης, έχει πλέον γίνει ένας μονόλογος του

δημάρχου, αν σκεφθούμε ότι όλες οι παρατάξεις

έχουν δύο λεπτά (ο καθένας) για να κάνει ερωτήσεις,

περίπου 16 λεπτά, ενώ ο δήμαρχος μιλάει και δύο

ώρες, χωρίς να επιδέχεται καμία διακοπή και καμία δι-

ευκρίνιση. Ε, αυτό δεν λέγεται συνεδρίαση. Ο δε πρό-

εδρος του Δ.Σ. βγάζει όλη του την αυστηρότητα, στο

χρόνο της αντιπολίτευσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου 70,

τα 50 θέματα αφορούσαν Απολογισμό επιχορήγησης

έτους 2020 των Αθλητικών Ομίλων και εννιά θέματα

αφορούσαν κοπές ή μη δέντρων.

Ο θάνατος των δέντρων...

• Για το “κλάδεμα¨” αρμυρικιών και τη ριζική αποψή-

λωση στην πλαζ Ακτής Βουλιαγμένης, αναφέρθηκε ο

Δ. Δαβάκης, ρίχνοντας ευθύνες στο Δήμο και στις

υπηρεσίες.

• Για την ατελείωτη κοπή δέντρων στο Δήμο έκανε

λόγο ο Θ. Ματόπουλος επισημαίνοντας ότι όταν οι-

κοδομείται ένα οικόπεδο αποψιλώνεται παντελώς

από τα δέντρα και έφερε παράδειγμα ότι στην οδό

Νηρέως 47 - 49 (σε οικοδομή) θα κοπούν 30 δέντρα.
Δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να σκάβει όλο το σύνολο
του οικοπέδου και να κόβει τα δέντρα. Πρέπει να πε-
ριορίζεται στο οικοδομήσιμο τμήμα».

Η “φερόμενη” 

εκκλησιαστική περιουσία
Η ερώτηση που κυριάρχισε ήταν η «φερόμενη ως εκ-

κλησιαστική περιουσία» στη Βουλιαγμένη και ο εκλο-

γικός νόμος που επίκειται η ψήφισή του. (θα

αναφερθούμε προσεχώς).

«Διεκδικεί πολύ περισσότερα από ότι δικαιούται η Εκ-
κλησία. Και οι 101-102-103-104 οικίσκοι πρέπει να κα-
τεδαφιστούν, διότι είναι αυθαίρετες κατασκευές.
Πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στην εκκλη-
σία», τόνισε ο Θ. Ματόπουλος.

Ο Κ. Πασακυριάκος το ονόμασε “κορυφαίο θέμα”  ση-

μειώνοντας ότι από το 2004 μέχρι σήμερα υπάρχουν

16 δικαστικές αποφάσεις. Σημείωσε ακόμη ότι η  ανα-

κοίνωση του Δήμου απ’ τη μιά λέει ότι δεν μπορεί να

γίνει τίποτα και απ’ την άλλη κάνει έκκληση στην εκ-

κλησία.  Ενώ, εδώ στην περιοχή, εχει βουήξει ο τόπος

ότι υπάρχει σειρά επαφών με παράγοντες...

Ζήτησε εξηγήσεις τι εννοεί ο δήμαρχος όταν λέει ότι 

«Δεν είναι ώρα “για επαναστατική γυμναστική”», αγα-

πημένη φράση του δημάρχου, για να πείσει ότι τα

πράγματα έτσι γίνονται, χωρίς ...επαναστάσεις.  

«Φτιάξαμε ένα νομικό επιτελείο 
που γνωρίζει την υπόθεση καλύτερα

από την εκκλησία»

Ο δήμαρχος απάντησε ότι ο Δήμος έχει φτιάξει τη νο-

μική του άμυνα. «Δεν αιφνιδιαστήκαμε. Αναμέναμε
αυτή τη κίνηση από την εκκλησία». Και συνέχισε: 

Τα πράγματα  το τι ακριβώς έχουμε κάνει, έχουμε

κάνει τo εξής κύριε Πασακυριάκο, αγαπητέ φίλε

Κώστα.  Εχουμε φτιάξει δύο πολυ σημαντικές μελέ-

τες που έχουν τεχνικό χαρακτήρα, νομικό χαρακτήρα,

δασολογικό χαρακτήρα  και συγχρόνως φτιάξαμε ένα

νομικό επιτελείο που γνωρίζει την υπόθεση καλύτερα

από τους νομικούς της εκκλησίας.

Λέτε, ρωτήσατε τι έχασε ο Δήμος με τις αποφάσεις

του 2002, 2004. Ο Δήμος δεν έχασε τίποτα απολύτως.

Οι διοικήσεις του Γρ. Κασιδόκωστα δέσμευσαν περι-

ουσία τρίτου, ο οποίος έχει νόμιμους τίτλους. Ηταν

λογικό και ήταν μονόδρομος να προχωρήσει και να

αποδεσμευτεί. Δεν έχασε τίποτα, καταλήγει ο δήμαρ-

χος.

(Σ.Σ. Από τη μάνα του Σουλτάνου; Ή μήπως τ’ απέ-

κτησε δια της εργασίας και το επιχειρείν; Το “μη θη-
σαυρίζετε θησαυρούς επί της γης” το ξεχάσανε

Δεν χάσαμε την παραλία
της Βούλας γιατί
δεν την είχαμε!!!

Και για να καταδείξει ότι δεν έχασε τίποτα ο Δήμος

φέρνει παράδειγμα την απώλεια της παραλίας της

Βούλας από τη Μετοχική εταιρεία (ΜΕΕΚΒ), λέγον-

τας: 

«Ξέρετε με τα χαμένα δικαστήρια έχουμε
μια πολύ μεγάλη διάθεση εδώ. 
Λένε κάτι σοφοί δημοσιογράφοι* της περιο-
χής. “Χάσαμε την παραλία της Βούλας” 
Ποιά χάσαμε; Την είχαμε ποτέ δηλαδή; Αν
την είχαμε γιατί πήγαμε και την ζητήσαμε
παραχώρηση από τον ΕΟΤ; Αμα είναι κάτι
δικό σου πας στον άλλον και ζητάς να στο
παραχωρήσει; Την χάσαμε! Θεωρητικολο-
γίες!!!

Ανατριχιάσαμε! Πώς ο δήμαρχος θα διεκδική-

σει τα κεκτημένα του δημοσίου και του δήμου, όταν

διερωτάται αν την είχαμε ποτέ την παραλία; 

Την παραλία της Βούλας τη διαχειρίζεται από τη δε-

καετία του 1930, η Κοινότητα Βούλας, ο Δήμος Βού-

λας και ο Δήμος ΒΒΒ, με αναπλάσεις, παιδικές

χαρές, αγάλματα και ο λαός της Βούλας και του λε-

κανοπεδίου της Αττικής, και δεν μας ανήκει!

Ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία και όχι στο δημόσιο

και στο δήμο, που είναι δημόσιος φορέας;

Κι αν είναι έτσι κύριε δήμαρχε, γιατί πληρώ-

νουμε δικηγορικά γραφεία και προχωράμε

σε δικαστικές διενέξεις;;; 

Για την τιμή των όπλων;;

Πόσες χρήσεις γης έχει ο Δήμος ΒΒΒ;

Σημαντική ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Πέτρο-

βιτς, ιδιαίτερα με την εταιρεία που φέρνει “στρατηγι-

κές επενδύσεις” στη Βούλα. 

Τι ισχύει, ποιες χρήσεις γης έχει ο Δήμος, γιατί άλλα

δείχνει το GAS του Δήμου και άλλα το ΥΠΕΚΑ.  Υπάρ-

χει μία ασάφεια. Θα πρέπει ο Δήμος να έρθει σε συμ-

φωνία με το ΥΠΕΚΑ.

Κυκλοφοριακή α-πορρύθμιση

Το 5ο θέμα της H.Δ., αφορούσε την Αναθεώρηση της

μελέτης οργάνωσης της κυκλοφορίας και σήμανσης

στις περιοχές “Ευρυάλη”, “Πολιτεία” και “Πηγαδάκια”

της Δημοτικής Ενότητας Βούλας. Οπως γνωρίζουμε

όσοι κατοικούμε σ’ αυτές τις συνοικίες, έχει εφαρμο-

στεί μία κυκλοφοριακή μελέτη που έχει δημιουργήσει

προβλήματα, ιδιαίτερα στην Ευρυάλη που έχει προ-

καλέσει συμφόρηση με τις μονοδρομήσεις. 

Η οδός Μεταξά που μονοδρομήθηκε από την παραλία

προς τη συνοικία έχει προκαλέσει προβλήματα, παρα-

βιάζονται τα σήματα, αφού οι οδηγοί για να πάνε στο

σπίτι τους, πρέπει να κάνουν το γύρο της ...Βούλας.

Δεν συζητήθηκαν οι διάφορες προτάσεις και δεν πάρ-

θηκε απόφαση. Ωστόσο η κυκλοφορία παραμένει προ-

βληματική!

Η παραλία, που «δεν χάσαμε γιατί δεν ήταν δική μας!»
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Μακρύς ο δρόμος 

για το ρέμα Κόρμπι

To 6ο θέμα αφορουσε την  «έγκριση του διορθωμένου

Πίνακα Κτηματολογικών στοιχείων-επικειμένων αναγ-

καστικής απαλλοτρίωσης του έργου “Διευθέτηση ρέ-

ματος Κόρμπι».

Να θυμηθούμε λίγο την ...ιστορία

Ανατρέχοντας στα αρχεία της ΕΒΔΟΜΗΣ, διαβά-

ζουμε ότι εγκαινιάστηκε η έναρξη εργασιών

(14.12.18), της διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι στην

παραλία της Βάρκιζας. Στα εγκαίνια παραβρέθηκε η

Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο δήμαρχος

των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος και πολίτες (φωτο).

Χρόνος κατασκεύς 2 περίπου χρόνια, όπως είχε ανα-

φέρει ο δήμαρχος τότε: ο δήμαρχος ευχαρίστησε την
Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και την πολύ καλή
φιλική σχέση που έχουν αναπτύξει, τονίζοντας ότι
“στα εγκαίνια που θα γίνουν μετά από 24 μήνες, να
είμαστε εδώ πάλι και να απολαύσουμε το έργο κατα-
σκευασμένο”. 

Στη συνέχεια θα έπρεπε να έχει προχωρήσει, αφού

τέλος Απριλίου του ’18 το Δ.Σ. συζήτησε εκτάκτως τις

απαλλοτριώσεις  και ενέκρινε το κτηματολογικό διά-

γραμμα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

«Η διαδικασία είναι ταχύτατη για “λόγους δημοσίου
συμφέροντος”. Ο εργολάβος θα μπει στο έργο εφό-
σον έχει ανακηρυχθεί η απαλλοτρίωση και όχι να έχει
ολοκληρωθεί», ήταν η απάντηση του δημάρχου προς

το Δημ. Δαβάκη. 
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/13847-anagkastikes-

apallotrivseis-sto-rema-kormpi.html

Σήμερα (29.3.21) -δύο χρόνια μετά- ενέκρινε εκ νέου

το Δ.Σ. τροποποίηση των κτηματολογικών χαρτών,

μετά από ενστάσεις κατοίκων. 

Και όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, η

διευθέτηση του ρέματος παραπέμπεται για το 2023

με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον, την πα-

ραλία της Βάρκιζας και την περιοχή γενικότερα.

Αννα Μπουζιάνη

Από τα εγκαίνια της έναρξης διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι.

...σοφοί δημοσιογράφοι

* Δεν τα λέει ένας “σοφός δημοσιογράφος”,

κύριε δήμαρχε, αλλά ο πρώτος -ιστορικά- Αν-

τιδήμαρχος Βούλας - εκπρόσωπος του Δήμου

(1982-86) και Πρόεδρος της Νομικής Επιτρο-

πής.

Ας κοιτάξετε το Βασιλικό Διάταγμα (Β.Σ.) του

1940 και την ισχύουσα Κ΄ Συντακτική Πράξη

του 1968, κι όχι μόνο κάποια δικαστική από-

φαση. 

Και πάνω απ’ όλα, το Δημόσιο κοινωνικό συμ-

φέρον κύριε Δήμαρχε, και ν’ αφήσετε τις ει-

ρωνίες από το επίσημο βήμα του Δήμου, εκ

του ασφαλούς και χωρίς δυνατότητα αντίλο-

γου.

Παραδειγματιστείτε από την ευπρέπεια της

εφημερίδας μας. Σας κρίνει, αλλά δεν σας

’βρίζει, ούτε σας μειώνει, και αποκτήστε ευή-

κοα ώτα για το καλό της πόλης, από γηραιότε-

ρους και παλαιότερους.

Κώστας Βενετσάνος

Α’ Αντιδήμαρχος Δήμου Βούλας

Για το νέο εκλογικό νόμο

Eδώ αναμετρώνται δύο διαφορετικές λογικές. Από τη μια

του κ. Φιλίππου, μια κομματική αντιπολιτευτική λογική, αδιέ-

ξοδη τελικά για τον Δήμο μας, με αιτήματα που δεν έχουν

τύχη να ικανοποιηθούν. Από την άλλη η δική μας, μια αυτο-

διοικητική λογική που διεκδικεί βάσιμα και ταυτόχρονα ρε-

αλιστικά αυτά που δικαιούται ο Σαρωνικός λόγω των

ιδιαιτεροτήτων που διαθέτει. Το δικό μας λοιπόν αίτημα, η

δική μας διεκδίκηση είναι να τεθεί ο δήμος μας σε καθεστώς

εξαίρεσης, σε ό,τι αφορά την κατάργηση των Συμβουλίων

Κοινότητας στις έδρες των Δήμων, όπως για κάποιους λό-

γους

έχουν τεθεί σε καθεστώς εξαίρεσης και κάποιοι άλλοι

Δήμοι. Στο τέλος της μέρας θα αναμετρηθούν αυτές οι δύο

λογικές και θα φανεί ποιος λειτούργησε με κριτήριο αυτο-

διοικητικό προς όφελος του Δήμου και ποιος λειτούργησε

με κριτήριο κομματικό αδιαφορώντας για τον Σαρωνικό.

Για το αποχετευτικό της παραλίας

Προκρίνεται η λύση για την οποία εργαζόμασταν συστημα-

τικά από το 2017, ως μια λύση ρεαλιστική, εφικτή, οικονο-

μική σε αντίθεση με την Ψυττάλεια που ήταν τελικά μια

εμμονή του νυν Δημάρχου – μέχρι πολύ πρόσφατα-που μας

κόστισε όμως πολύ χρόνο, μας πήγε πολύ πίσω.

Γνωρίζουμε άλλωστε όλοι και όσοι δεν γνώριζαν έμαθαν

μετά τα αποκαλυπτικά ντοκουμέντα που κατέθεσα σε συ-

νέντευξή μου προ μηνός, ότι την Ψυττάλεια δεν την ήθελε

κανείς από τα αρμόδια θεσμικά αυτοδιοικητικά και κυβερνη-

τικά όργανα. Νιώθω ταυτόχρονα και χαρούμενος γιατί ένα

σοβαρό πρόβλημα των δημοτών του παραλιακού μας μετώ-

που μπαίνει σε τροχιά επίλυσης. Είναι αλήθεια ότι δεν μπο-

ρούμε να σχεδιάζουμε με αναπτυξιακούς όρους χωρίς να

σχεδιάζουμε ταυτόχρονα την υλοποίηση βασικών υποδο-

μών. Οι υποδομές αποτελούν τα θεμέλια πάνω στην οποία

θα οικοδομηθεί

και θα αναπτυχθεί ένα σοβαρό επιχειρησιακό αναπτυξιακό

σχέδιο για τον Δήμο μας.

Για την ανάπτυξη στον Δήμο μας

Κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να στα-

θεί χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών. Εμείς λοιπόν, η παρά-

ταξή μας, έχουμε μια βασική προγραμματική αναπτυξιακή

πρόταση, την οποία θα συζητήσουμε με τους δημότες μας,

με στόχο να την διαμορφώσουμε μαζί στα βασικά της ση-

μεία. Η πρόταση αυτή καταλαμβάνει τέσσερεις μεγάλες

ενότητες, οι οποίες συνυφαίνονται μεταξύ τους:

― Υλοποίηση οδικών υποδομών και ανάπτυξη δημοτικής

συγκοινωνίας

― Toυριστική ανάπτυξη με ανάδειξη  των συγκριτικών πλε-

ονεκτημάτων του Δήμου

― Έξυπνος δήμος με παροχή προηγμένων υπηρεσιών και

διασύνδεση των δημοτικών ενοτήτων

― Συγκρότηση μιας ισχυρής πολιτιστικής ταυτότητας και

συνεργασία με όμορους δήμους

Η πρόταση αυτή εμπεριέχει ένα απαραίτητο στοιχείο, τη

διαχείριση της καθημερινότητας με τρόπο οργανωμένο, με-

θοδικό και δίκαιο για όλες τις ενότητες του Δήμου μας.

από τη συνέντευξή του  στην εφημερίδα ΣAΡΩΝΙΚΟΣNEWS

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 19.30:

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
http://giorgos-sofronis.gr/content/video/fb-live-promo-2021-04-

04.mp4

Συμμετέχουμε! Ενημερωνόμαστε!

Προτείνουμε! Συναποφασίζουμε!
https://www.facebook.com/events/129709082439993/

Συζητάμε τα προβλήματα. Προτείνουμε τις λύσεις.

Απαντάμε σε όλους και για όλα.

Διαμορφώνουμε μαζί την επόμενη ημέρα του Σαρωνικού!Γιώργος Σωφρόνης
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Το έργο “Η Γυναίκα της Ζάκυθος”,  τραγικό σκίτσο κλεισμένο στο
πεζογράφημα του Διονυσίου Σολωμού, μεταφέρει  σε απόηχο τις
δραματικές στιγμές της πολιορκίας του Μεσολογγίου, στην απέ-
ναντι Ζάκυνθο και  αναστατώνει  την εν ηρεμία  συντηρητική της
κοινότητα.   
Στο απέναντι νησί,  βροντές των κανονιών  που φτάνουν και   δη-
λώνουν την κορύφωση της επικής σύρραξης, διαταράσσουν τη γα-
λήνη, αλλά και όταν μαζί γυναίκες  της προσφυγιάς από το
Μεσολόγγι,  έρχονται   ικέτιδες  για έρανο,  στο   «δώστε ψωμί
για τον  μαχητή  και  πανιά για  τις πληγές του», φέρνουν τους
κατοίκους του νησιού ακόμα και σε διχασμό. 
Οι “καλοί” της επάνω κοινωνίας,  προβάλλοντας την φιλοτουρκική
τους διάθεση  αρνούνται να ανοίξουν την πόρτα τους, ενώ οι άλλοι
οι απλοί –που θα  θέλαμε να γράφονται στους πολλούς– συμπο-
νούν, συμπαραστέκονται και με στέρηση  μοιράζονται τον οβολό
τους.
Η Ζάκυνθος  εκείνη την χρονιά βιώνει μια πολιτική περίοδο   με
‘’Σύνταγμα’’,  αλλά κάτω από την υπέρτατη εξουσία   μιας αγγλικής
‘’Αρμοστείας’’. 
Ο Σολωμός,  ο ρομαντικός οραματιστής,  εκείνο τον καιρό για λί-
γους μήνες τυχαίνει   να βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Εκ του μακρόθεν
λοιπόν μπορεί και ακούει  τους βρυχηθμούς και τις κραυγές  του
πολέμου, συνταράσσεται  όμως  και  αγανακτεί με τα όσα παρα-
τηρεί να συμβαίνουν στο νησί, από κάποιους  των κατοίκων του
και αυτά   τον προβληματίζουν.
Βλέπει  την κοινωνική ανισότητα, ανησυχεί για την αδικία που δέ-
χονται  οι αδύναμοι και μη συμπορευόμενοι με το καθεστώς της
αγγλικής  Άρμοστείας. Με την πένα του στηλιτεύει   την κατα-
πίεση,  σκιτσάρει το γεγονός του εράνου που μερικοί  ντόπιοι τον
βλέπουν σαν επαιτεία και όχι εθνική υποχρέωση, καταδικάζει  τον
φιλοτουρκισμό  ‘’των καλών’’  και “βολεμένων”, επαινεί και βρα-
βεύει την εθνική συμπαράσταση των πολλών στον πόνο και στο
αίμα του “Αγώνα”.  
Βυθίζει όμως και την πένα  του, και αποτυπώνει  προφητικά  και
σε αποκάλυψη τον βηματισμό  του  ελληνικού λαού στο ιστορικά
μελλοντικό  του υπάρχειν,  που ολέθρια αναρριγεί  στις λέξεις δι-
χόνοια και διχασμός. 

Σήμερα θα εστιασθούμε   αποσπασματικά  και  όπου δει με συν-
τμήσεις  στο έργο του Εθνικού ποιητή: “Η Γυναίκα της Ζάκυθος”,
αρχίζοντας πρώτα με  τον  εισαγωγικό πρόλογο δια στόματος ιε-
ρομόναχου Διονύσιου, μετά με σελίδες  που αφορούν  τις Μεσο-
λογγίτισσες  ικέτιδες  που ζητιανεύουν,   και  τη μορφή και
συμπεριφορά της  κακιάς Γυναίκας που δραματουργεί σε πρωτα-
γωνιστικό ρόλο, και  τελικά περιγράφοντας την  τραγικότητα της
είδησης του χαμού του ιερού εκείνου τόπου  που  ακούει στο
όνομα Μεσολόγγι,  και που κατάφερε με την ιστορική Έξοδό του
να αναστρέψει  τον  γενικότερο ρουν της Επανάστασης. 
Με  μονοπρόσωπη λοιπόν αφήγηση, σε τόνο Αποκαλυπτικό τύπου
Ιωάννη,  με  κατάχρηση στη λέξη  «Καί» καί με φειδώ   στο «Ιδού»,
ο ποιητής  αναθέτει  στον ιερομόναχο Διονύσιο   να προχωρήσει
στον  εισηγητικό πρόλογο.
«Ιδού, Εγώ ο ιερομόναχος  Διονύσιος ιερομόναχος, εγκάτοικος
στο ξωκλήσι του αγίου Λυπίου στοχάζομαι   να ψάξω κατά τη Θεία
Γραφή πόσοι οι δίκαιοι είναι.  
……………………… 
»Και  καθώς είχα ακουμπήσει το χέρι μου  στο χείλος ενός πηγα-
διού  θέλοντας να μετρήσω  με τα δάχτυλα τους δικαίους,  ασή-
κωσα  από το φιλιατρό (= χείλος τοιχίου στο άνοιγμα - στόμιο του
πηγαδιού) το χέρι μου το ζερβί και κοιτώντας τα δάχτυλά του δε-
ξιού είπα:  Τάχα  να είναι πολλά; 
»Και αρχίνησα και εσύγκρενα τον αριθμό των δικαίων όπου γνώ-
ριζα, με αυτά τα πέντε δάχτυλα και βρίσκοντας πως ετούτα επε-
ρισσεύανε, ελιγόστεψα το δάχτυλο το λιανό, κρύβοντας τα
ανάμεσα στο φιλιατρό και στην απαλάμη μου.  
»Και έστεκα και εθεωρούσα τα τέσσερα δάχτυλα για πολλή ώρα,

και αιστάνθηκα μεγάλη λαχτάρα, γιατί είδα πως ήμουνα στενεμέ-
νος  να λιγοστέψω, και κοντά στο λιανό μου δάχτυλο, έβαλα το
σιμοτινό του στην ίδια θέση.  
»Εμνέσκανε το λοιπόν από κάτου από τα μάτια μου τα τρία δά-
χτυλα μοναχά, και τα χτυπούσα ανήσυχα απάνου στο φιλιατρό,
για να βοηθήσω το νού μου να εύρη κάνε τρείς δικαίους.   
»Αλλά επειδή αρχινήσανε  τα σωθικά μου να τρέμουνε σαν τη θά-
λασσα που δεν ησυχάζει ποτέ, ασήκωσα τα τρία μου δάχτυλα και
έκαμα το σταυρό μου.  
»Έπειτα θέλοντας να αριθμήσω τους αδίκους, έχωσα το ένα χέρι
μες στην τσέπη του ράσου μου και το άλλο ανάμεσα στο ζωνάρι
μου, γιατί εκατάλαβα αλίμονον, πως τα δάχτυλα δεν εχρειαζόν-
τανε ολότελα.  
»Και ο νούς μου εζαλίστηκε από τον μεγάλον αριθμό  (των αδί-
κων). Όμως με παρηγορούσε το να βλέπω πως καθένας κάτι καλό
είχε   απάνου του. 
»Και άκουσα ένα γέλιο φοβερό στο πηγάδι και είδα προβαλμένα
δύο  κέρατα.  
»Και μού ήρθε στο νού μου περσότερο από όλους αυτούς,  η γυ-
ναίκα της Ζάκυθος, η οποία πολεμάει να βλάφτει  τους άλλους με
τη γλώσσα και  τα έργατα, και ήταν έχθρισσα θανάσιμη του
έθνους…»
«Το λοιπόν  το κορμί της γυναικός ήτανε μικρό και παρμένο. Και
το στήθος σχεδόν πάντα σημαδεμένο από τες αβδέλλες που
έβανε να ρουφήξουν το  τηχτικό  (μήπως χτικιό;  = φθίση, φυμα-
τίωση)  και από κάτου κρεμότανε δυό βυζιά ωσάν καπνοσακούλες.
Και αυτό το μικρό κορμί επερπατούσε γοργότατα και οι αρμοί της
εφαινόντανε ξεκλείδωτοι  …..,,… Και όποιος ήθελε να σιμώσει την
πιθαμή για να μετρήσει τη γυναίκα, ήθελε εύρη το τέταρτο του
κορμιού στο κεφάλι  …… Και άνοιγε κάθε λίγο ένα μεγάλο στόμα
για να αναγελάσει του άλλους. και έδειχνε τα κάτου δόντια τα
μπροστινά, μικρά και σάπια που σμίγανε με τα απάνου, που ήτανε
λευκότατα και  μακριά.  
Και το μάγουλο εξερνούσε σε άγριο, το οποίο πότε ζωντανό και
πότε πανιδιασμένο και μαραμένο.»
«Και συνέβαινε αυτές τες ημέρες,  όπου πολιορκούσαν το  Μισολ-
λόγγι και συχνά ολημερνίς και κάποτε οληνυχτίς έτρεμε η Ζάκυθο
από το κανόνισμα το πολύ.
Και κάποιες γυναίκες  Μισολογγίτισσες είχαν έρθει, περπατούσαν
τριγύρω γυρεύοντας για τους άντρες τους, για τα παιδιά τους, για
τα αδέλφια τους που επολεμούσανε.                                                                                                                                                                                
Στην αρχή εντρεπόντανε να βγούνε και επροσμένανε το σκοτάδι
να απλώσουν χέρι επειδή δεν ήτανε μαθημένες,  αλλά όταν πε-
ρισσέψανε οι χρείες εχάσανε την ντροπή, ετρέχανε ολημερνίς
και όταν εκουραζόντανε εκαθόντανε στ ακρογιάλι κι ακούγανε
γιατί εφοβόντανε  μην πέσει το Μισολόγγι.
Και τες έβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα τρίστρατα, τα σταυρο-
δρόμια, τα σπίτια, τα ανώγια, και τα χαμώγια, τες εκκλησίες, τα
ξωκλήσια, γυρεύοντας  και λαβαίνανε χρήματα, πανιά για  τους
λαβωμένους.
Και δεν τους έλεγε κανένας  το “όχι”, γιατί οι ρώτησες τών γυναι-
κών ήτανε τες περσότερες φορές συντροφευμένες από τες κανο-
νιές του Μισολογγιού και η γη έτρεμε αποκάτου από τα πόδια μας. 
Και οι πλέον πάμφτωχοι εβγάνανε το οβολάκι τους και το δίνανε
και εκάνανε το σταυρό τους κοιτάζοντας κατά το Μισολόγγι και
κλαίοντας.»      

Ακολουθούν  τα πάρα κάτω, για την αναγκαία δε οικονομία του
χώρου, με παρεμβατική σταχυολόγηση, και οπου δεί σύντμηση με
οπωσδήποτε πλήρη σεβασμό προς τον εννοιολογικό σκοπό του
κειμένου. 
Χτυπούν λοιπόν οι Μισολογγίτισσες την πόρτα της γυναίκας της
Ζάκυθος. Και ιδού μεγάλη ταραχή ποδιών όπου πάντοτες ηύξανε
και εσταμάτησε ……… / Και ιδού παρουσιάζονται ομπρός της οι
γυναίκες του Μισολογγιού. Εβάλανε το δεξί τους στα στήθια και
επροσκηνύσανε κα εμείνανε  σιωπηλές.  
– Και έτσι δα πως; Τί κάνουμε;  Θα παίξομε; Τί ορίζετε;  
Εκάμετε τόση ταραχή με τα συρτοπάπουτσα, που λογιάζω πως

ήρθετε να μου δώσετε προσταγές;  

Και όλες εμείνανε σιωπηλές και ακίνητες, αλλά μια είπε: 
–Αμ έχεις δίκηο. Είσαι στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου και

εμείς είμαστε ξένες και όλο διώξιμο θέλουμε.  Και ετότες  γυναίκα
της Ζάκυθος την αντίσκοψε και αποκρίθηκε: 
–Κυρά δασκαλα, όλα τα χάσατε, αλλά από εκείνο που ακούω η
γλώσσα σάς έμεινε.  Είμαι στην πατρίδα μου και στο σπίτι μου και
η αφεντιά σου δεν ήσουνα στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου. 
Και τί κακό σας  έλλειπε  και τί κακό είδετε από τον Τούρκο;
Δε σάς άφηνε φαητά, δούλους, περιβόλια, πλούτια; Και δόξα σοι
ο Θεός είχετε περσότερα από εκείνα που έχω εγώ.  
Σας είπα εγώ να χτυπήσετε τον Τούρκο που ερχόστενε τώρα σε
μέ να μού γυρέψετε  και να βρίσετε; 
Ναίσκε! Εβγήκατε όξω να κάμετε παληκαριές. Οι γυναίκες επολε-
μούσετε.  Όμορφο πράμα που ήθελε ήστενε με τουφέκι και με βε-

λέσι ή εβάνετε και βρακί; Και κάτι εκάμετε στην αρχή, γιατί επή-
ρετε τα άτυχα παλικάρια της Τουρκιάς  ξάφνου. 
Και πώς εμπόρειε ποτέ του να τα υποπτευτεί τέτοια προδοσία; Τό-
θελε ο Θεός;  Δεν ανακατωνόστενε με δαύτον μέρα  και νύχτα; …
………………
–Και τώρα που βλέπετε πως πάνε τα πράματά σας κακά, θέλετε

να πέσει το βάρος επάνου μου; Καλή μα την αλήθεια. Αύριο πέφτει
το Μισολόγγι, βάνουνε σε τάξη την Ελλάδα τη ζουρλή οι βασιλιά-
δες εις τους οποίους έχω όλες μου τις ελπίδες. 
Αν όσοι μείνουνε από τον ξολοθρεμό, έρχονται στη Ζάκυνθο να
τους θρέψουμε και με την κοιλιά γεμάτη μας βρίζουνε και εσείς
τώρα δεν έχετε άλλη δουλειά παρά μου  ψωμοζητάτε,  αλλά εγώ
έχω δουλειά, ακούστε έχω δουλειά.    

Και γίνηκε σαν η προσωπίδα την ύψινη οπού χύνουνε οι ζωγράφοι
εις τα πρόσωπα των νεκρών.   
Και εγκρίλωσε τα μάτια και το άβλαφτο μάτι εφάνηκε αλληθωρικό,
και το αλληθωρικό έσιαξε.  
Και όποιος την έβλεπε να ξανάρθει στην πρώτη της μορφή, έλεγε
ο διάβολος την έχει αδράξει αλλά εμετάνοιωσε και την άφησε για
το μίσος που έχει στον κόσμο.   
Και η γυναίκα της Ζάκυθος, βάνοντας τη απαλάμη της απάνου
στην καρδιά της, αναστενάζοντας βαθειά είπε:
–Πώς μού χτυπάει Θέ μου η καρδιά που μού έπλασες τόσο καλή.
/ –Με συγχύσανε αυτές οι πόρνες. Όλες οι γυναίκες το κόσμου
είναι πόρνες. / «Και έφυγα από την πέτρα του σκανδάλου εγώ ο
Διονύσιος ο Ιερομόναχος. Και ότι έβγαινα από τη θύρα  του σπι-
τιού, ……. μια φωνή δυνατή και ογλήγορη μού βάρεσε την ακοή
λέγοντας: 
– Ω Διονύσιε Ιερομόναχε, τα μέλλοντα θενά γενεί για σε  τώρα
παρόν.  Ακαρτέρει και βλέπεις εκδίκησίν του  Θεού ……………
Και ακολούθησα τις γυναίκες του Μισολογγιού, οι οποίες στρω-
θήκανε στο ακρογιάλι …………….. 
Και εγώ ήμουνα από πίσω από μια φράχτη και εκοίταζα.  Και μια
από αυτές απλώνοντας το χέρι και ψηλαφίζοντας το γυαλό,
–Αδελφάδες εφώναξε,  ακούτε  αν έκαμε  ποτέ τετοιο σεισμό  σαν
και τώρα  το Μισολόγγι, ίσως νικάει, ίσως πέφτει…………
Και εκίνησα να φύγω …..    
Και εγώ ευρέθηκα και δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε τη χώρα,
μήτε το στρατόπεδο, μήτε τα σπίτια, μήτε τη λίμνη, μήτε τους  πο-
λιορκημένους, μήτε τους πολιορκούμενους ,και όλα τα έργα τους,
όλα τα πάντα τα εκατασκέπαζε μια καπνούρα γιομάτη λάμψη,
βροντή, και αστροπελέκι.  
Και εκίνησα με το Χάρο  μες την  καρδιά μου να φύγω ……………
Και όλα μού έγιναν άφαντα.»   

Τη γυναίκα της Ζάκυθος για πρώτη φορά  σε θεατρική παρουσίαση
την είδα  προ ετών στη Γλυφάδα στο θερινό πρόγραμμα  του
Δήμου.  Η σκηνοθεσία και η χαρισματική  ερμηνεία ήταν από ηθο-
ποιό Νίκο Καλαμό  που  καταχειροκροτήθηκε. 
Από  το πρόγραμμα της παρουσίασης αντιγράφω, ότι η Γυναίκα
αυτή όπως και ο διάβολος ενσαρκώνουν   πλευρές της ίδιας οντό-
τητας του κακού  και ότι η  μεγάλη αξία του έργου συναρτάται  με
τον τρόπο της γλωσσικής εκφοράς του.  
Από τον Εμμ. Κριαρά τίθεται  το ερώτημα «ποιό ήταν το πρότυπο
της ηρωίδας του και ποιο το βαθύτερο νόημα του έργου». 
Για το “πρότυπο της γυναίκας” δεν ξέρω.  Κάποιοι   είπαν «η μη-

τέρα του  ήταν  που  τη μισούσε» (Πανος Καραβιας λογοτέχνη
άλλοι  τόριξαν στη βαθιά διανόηση  και είπαν «γιατί ήθελε ένα πρό-
τυπο ρεαλιστικού εξπρεσιονισμού» (Μαρκος Αυγέρης) και κάποιοι
το πολιτικοποιίησαν (Βάρναλης)  κλπ.
Οσον αφορά το βαθύτερο νόημα εγώ την απάντηση τη βρήκα στη
μάνα μου  τη μικρασιάτισσα,  που τη φωνάζανε υποτιμητικά  οι αυ-
τόχθονες Ελληνες “τουρκόσπορη”. Τη μάνα μου που ήταν από αρ-
χοντική  και ευκατάστατη οικογένεια της Σμύρνης, γενιάς από
Ταύγετο. Τη μάνα  μου  που  τότε δωδεκάχρονη σε εκείνον, όπως
οι ιερόσυλοι είπανε  “Συνωστισμό”, είδε  τον αδελφό της τον δε-
καοχτάχρονο να σφαγιάζεται και την οχτάχρονη αδελφή της να
πεθαίνει. Το νόημα το προφητικό το βρήκα στην υποδοχή  που  με
μαγκούρες στην Ανάβυσσο  έκαναν  οι ντόπιοι στους μικρασιάτες
Έλληνες  πρόσφυγες,   αλλά  και  σε όλη  την ακτογραμμή του Σα-
ρωνικού, με κάποιες φυσικά εξαιρέσεις, όπως η  αγάπη των  μο-
ναχών  της μονής Πετράκη  που τους υποδέχτηκαν στοργικά στη
Βάρκιζα. Και πολλά ακόμα θα ήθελα να καταμαρτυρήσω, αλλά δεν
έχω το χρόνο να συνεχίσω.  

Αυτά για σήμερα 

Βοηθήματα 
1) Χαρ. Μηχιώτη ς : ‘’Διον. Σολωμός”, εκδ Κασταλία  2007 
2) Ερ. Καψωμένος : “Ο Σολωμός και η Ελληνική Πολιτισμική  Παράδοση”, εκδ. Βουλή
των Ελλήνων  1998 
3) Ερ. Καψωμένος: “Διον Σολωμός- Ανθολόγιο”, εκδ  Βουλη των Ελλήνων  1998 
4) Εμμ. Κριαράς: “Φιλολογικά Μελετήματα”, εκδ Φιλιπππότη  1979 
5) Ανδρ Καραντώνης: “από τον Σολωμό στον Μυριβήλη”, εκδ. Εστιας 1965  

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Ο Σολωμός και 

η “Γυναίκα της Ζάκυθος”
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Πανδημίας συνέχεια!
Ο κορωνοϊός καλά κρατεί, τα κρούσματα πολλές χι-

λιάδες, τρομακτικά νούμερα οι νεκροί, παρά τα κλει-

στά μαγαζιά, τα κατεβασμένα ρολά, το διαλυμένο

δημόσιο στην κυριολεξία, αφού πρέπει να “τάξεις στ’

άστρα” για να απαντήσουν σε τηλέφωνο, να επισκε-

φθείς υπηρεσία απαγορεύεται, και τα ηλεκτρονικά μη-

νύματα πέφτουν ...στα spam.

Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), βρίσκονται

κι αυτές στην “εντατική”, αφού είναι φρακαρισμένες,

με ασθενείς covid-19 ακόμη και στους διαδρόμους.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ανοίγουν τα καταστή-

ματα και ξεκινούν τα σχολεία!

Λοιμοξιολόγοι και κρατικοί εκπρόσωποι βρίσκονται

στα “μαχαίρια”, λέει, από τις διαφωνίες τους. 

Κάτι δεν γίνεται σωστά. Φάρμακα υπάρχουν -ακούγε-

ται- αλλά δεν τα “εισάγουμε”, “τα δίνουμε με το στα-

γονόμετρο” και η αμφισβήτηση του πολίτη ως προς

την σωστή κατεύθυνση της αντιμετώπισης και των

μέτρων, συνεχώς ανεβαίνει, αυξάνεται, και στο τέλος

θα βγουν όλοι στους δρόμους αγανακτισμένοι και

αδιάφοροι ως προς την αποτελεσματικότητα της παν-

δημίας.

Δεν χάσαμε, δεν είχαμε!!!
Ο δήμαρχος των ΒΒΒ αρνήθηκε ότι η Βούλα έχασε το

παραλιακό μέτωπο στο ύψος του “Νότος καφέ”,  γιατί

-όπως είπε- δεν την είχε ποτέ! «“Χάσαμε την παραλία
της Βούλας!” Ποια χάσαμε; Την είχαμε ποτέ δη-
λαδή;» είπε από μικροφώνου στο Δ.Σ., απαντώντας

ειρωνικά σε δημοσίευμά μας για την απώλεια του πα-

ραλιακού μετώπου από την ιδιωτική εταιρεία ΜΕΕΚΒ. 

Η αντιπολίτευση υιοθετεί την θέση του δημάρχου;

γιατί δεν είδαμε καμία αντίδραση, όταν το εκφώνησε. 

Λοιπόν στο Δήμο ΒΒΒ βρίσκονται 4 παρατάξεις στην

αντιπολίτευση. Την 5η δεν τη λαμβάνουμε υπόψιν.

Θέτουμε ευθέως το ερώτημα προς τις παρατάξεις.

Συμφωνούν; Και αν δεν συμφωνούν γιατί δεν δια-

μαρτύρονται;

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Λάρισες ονόμαζαν οι πρόγονοι των Ελλήνων Πελασγοί, τα

οχυρά που έχτιζαν με πέτρες  στην άκρη των πόλεων και

χρησίμευαν σαν φρούρια, όπου κατοικούσε ο άνακτας της

πόλης, γι’ αυτό ο Στράβων αναφέρει, ότι η λέξη είχε το

νόημα της Πελασγικής αρχής! 
Η λέξη Λάρισα, προέρχεται από την πελασγική λέξη λάας-
λας (= ουσιαστικό αρσενικού γένους, συνηρημένο, περισπώ-
μενο), που σημαίνει λίθος ή πέτρα και η ίδια λέξη
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για τη δημιουργία σύνθετων
λέξεων όπως:  λατομείο, λαξευτής, λαός, Λαέρτης, Λάρισα,
Ελλάς κ.α.
Οι Πελασγοί, ήταν οι πρώτοι Έλληνες που κατοίκησαν στις
περισσότερες παραθαλάσσιες περιοχές της  Μεσογείου,
πριν τον κατακλυσμό του Ωγύγου, γι’ αυτό λέγονται και
Πρωτοέλληνες, αλλά ποτέ Προέλληνες, που σημαίνει ότι κα-
τοίκησαν πριν εμφανιστούν οι Έλληνες, υπονοώντας ότι οι
Πελασγοί δεν ήταν Έλληνες, όπως ισχυρίζονται οι παραχα-
ράκτες της ελληνικής ιστορίας, ότι οι Έλληνες είναι Ινδοευ-
ρωπαϊκής προέλευσης και  ήρθαν από την Ινδία, ενώ οι
Έλληνες είναι αυτόχθονες κάτοικοι σαν τους «τέττιγες»
(=τζιτζίκια) και όπως βεβαιώνει ο Θουκυδίδης, οι πλούσιοι
Αθηναίοι χτένιζαν τα μαλλιά τους και τα συγκρατούσαν με
περόνες σε σχήμα κεφαλής τέττιγα, που ήταν το σύμβολο
της αυτοχθονίας και της εντοπιότητας των Ελλήνων. 
Στην Ινδία είχαν πάει ο Ηρακλής με τον Διόνυσο και την εκ-
πολίτισαν, δίνοντάς της το  όνομα Ινδία, που σημαίνει το
παιδί του Δία, ενώ δίδαξαν την Σανσκριτική γραφή, τις καλ-
λιέργειες του αμπελιού και της ελιάς και την ιερότητα του
ταύρου, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα άλλα με λανθασμένο
τρόπο!
Η αρχιγένεθλος ελληνική γλώσσα που γονιμοποίησε τον
παγκόσμιο λόγο, ήταν Πελασγική, όπως ήταν και η θρησκευ-
τική ιδεοληψία, η κοσμοθεωρία, η θαλασσοκρατία, η Μι-
νυακή-Πελασγική κατασκευαστική τεχνογνωσία, με την
οποία κατασκεύαζαν φράγματα, λιμάνια, αποστραγγιστικά
και εγγειοβελτιωτικά έργα, Κυκλώπεια τείχη, Κολοσσιαία
αγάλματα, περίτρανα νεκρικά μνημεία, Φρυκτωρίες, Πυρα-
μίδες για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας (Πυραμίς =
πυρ + άμμος  και στη λέξη πυρ, αποδιδόταν η ηλιακή ακτινο-
βολία),  αλλά και Λάρισες!!  Για το χτίσιμό τους χρησιμοποι-
ούσαν τεράστιους ογκόλιθους, τους οποίους έφτιαχναν από
ειδικό σκυρόδεμα (=ειδικό μείγμα χαλικιών, παρόμοιο με το
σημερινό μπετόν, αλλά ασυγκρίτως ισχυρότερο), τους έδι-
ναν το σχήμα που ήθελαν μέσα σε καλούπια και για την με-
ταφορά τους χρησιμοποιούσαν ανυψωτικούς γερανούς,
εργαλεία και μηχανήματα!!
Το κάστρο του Άργους λέγεται Λάρισα, επειδή το έκτισαν
Πελασγοί τεχνίτες, που τους θεωρούσαν γιους του Ποσει-
δώνα και παρά τις πολλές μετατροπές που έκαναν στη τοι-
χοποιία του, διάφοροι κατακτητές τον Μεσαίωνα, φυλάει την

πελασγική του ταυτότητα και μαρτυράει τις αλήθειες της ελ-
ληνικής ιστορίας. Το Άργος  το ίδρυσε ο Φωρονέας, μετά
τον πρώτο κατακλυσμό του Ωγύγου, από τους διασωθέντες
Πελασγούς της Πελοποννήσου και στην αρχή το ονόμασε
Φωρονικό Άστυ και αργότερα Άργος.
Μετά όμως τον δεύτερο κατακλυσμό, που έγινε όταν βασι-
λιάς της Φθιώτιδας ήταν ο Δευκαλίωνας και πήρε το όνομά
του, πνίγηκαν οι περισσότεροι Πελασγοί τεχνίτες και από
τότε άρχισαν να χτίζουν τις Λάρισες πάνω σε βραχώδεις λό-
φους, που βρίσκονταν στην άκρη των πόλεων και από τότε
τις έλεγαν Ακροπόλεις, δηλαδή οι Λάρισες και οι Ακροπό-
λεις είχαν διαφορά στο τρόπο κατασκευής τους, αλλά προ-
σέφεραν τις ίδιες υπηρεσίες.
Λάρισα ονόμασαν οι Πελασγοί και την πρωτεύουσα της Θεσ-
σαλίας και από τότε κρατάει το ίδιο όνομα, για να μαρτυράει
την ομοιογένεια του ελληνικού λαού, τη συνέχεια, την συ-
νέπεια, τη σύμπνοια, τη συνοχή, την αέναη πορεία και την
αιωνιότητα  μέσα στον ατέρμονα χρόνο,  σαν σύμβολο Νίκης
και Ενότητας, που εκφράζεται με το γεωμετρικό σχήμα του
πανάρχαιου ελληνικού μαιάνδρου, που αποτελεί την σπείρα
του γενετικού ελληνικού υλικού!!!

Μια μυθολογική εκδοχή για την ονομασία της πόλης, λέει
ότι η νύμφη Λάρισα, παίζοντας «μπάλα», γιατί την μπάλα
την εφηύραν οι Έλληνες και όχι οι Άγγλοι, γλίστρησε στον
Πηνειό ποταμό και πνίγηκε, οπότε προς τιμήν της ονόμασαν
την πόλη Λάρισα και χάραξαν τη μορφή της στη μια όψη των
νομισμάτων τους, ενώ στην άλλη, το αγαπημένο τους
άλογο!! Θεσσαλία σημαίνει θέση αλός (η αλς, της αλός = η
θάλασσα), γιατί πριν τα  ακραία κατακλυσμιαία φαινόμενα,
η περιοχή ήταν λιμάνι και για την καλύτερη διακυβέρνηση
της Θεσσαλίας, οι Πελασγοί την είχαν χωρίσει σε τέσσερα
διαμερίσματα, που τα ονόμαζαν τετράδες ή μοίρες και ήταν
η Πελασγιώτιδα, η Εστιαιώτιδα, η Θεσσαλιώτιδα και η Φθιώ-
τιδα ή Φθία και είχαν συμμαχήσει μεταξύ τους, για την αντι-
μετώπιση εχθρικών επιθέσεων, με κοινό στρατιωτικό ηγέτη,
που λεγόταν «Ταγός» και διοικούσε ένα μεγάλο στρατό από
ιππείς!  
Οι οικογένειες των κυβερνώντων και των Ταγών ήταν πάμ-
πλουτες, γιατί καρπούνταν τον εύφορο θεσσαλικό κάμπο και
φιλοξένησαν κατά καιρούς διάσημους άνδρες, όπως τον
Πίνδαρο, τον Σιμωνίδη, τον Ανακρέοντα, αλλά και τον Ιππο-
κράτη!! 
Το όνομα Λάρισα το χρησιμοποιούσαν σαν γυναικείο όνομα
και ξένοι λαοί, οι οποίοι προσπαθούσαν να μιμηθούν τους
Έλληνες, δηλαδή έκαναν το αντίθετο από αυτό που κάνουν
σήμερα κάποιοι  Έλληνες και χρησιμοποιούν ξένες λέξεις,
κυρίως αγγλικές, αντί ελληνικών, που έχουν εγκλωβισμένη
την Σοφία του σύμπαντος Κόσμου και τον πολιτισμό της αν-
θρωπότητας!!! 
Από τις Ακροπόλεις, η πιο γνωστή είναι η Ακρόπολη της

Αθήνας, κτισμένη σε βράχο, στην άκρη της πόλης και για
πολλούς αιώνες αποτελούσε το σπουδαιότερο θρησκευτικό
ιερό της. Στη θέση του Ερεχθείου υπήρχε χώρος που κατοι-
κούσε ο άνακτας της πόλης, αλλά από τον 11 αιώνα π.Χ.
έγινε τόπος λατρείας της θεάς Αθηνάς, η οποία έδωσε το
όνομά της στην πόλη και έγινε η προστάτιδά της. Υπήρχαν
τόποι λατρείας και άλλων θεών, όπου γίνονταν λαμπρές εορ-
ταστικές εκδηλώσεις. Την κατασκευή της Ακρόπολης  επι-
μελήθηκε ο αρχιτέκτονας Μνησικλής το 437-432 π.Χ. και
αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο και δύο πτέρυγες. Η βό-
ρεια λεγόταν Πινακοθήκη από τις πολλές τοιχογραφίες και
τους ζωγραφικούς πίνακες που είχε και στη νότια το 420
π.Χ. ανεγέρθη ο μικρός ιωνικός ναός της Αθηνάς Νίκης, από
τον αρχιτέκτονα Καλλικράτη. 
Ο Παρθενώνας ήταν ναός αφιερωμένος στη Θεά Αθηνά, χτί-
στηκε το δεύτερο μισό του 5ου π.Χ.αι. από το 447 ως το 432
π.Χ., πάνω σε πυρπολημένα κτίρια από τους Πέρσες το 480
π.Χ. Εμπνευστής ήταν ο Περικλής, επικεφαλής του έργου ο
Φειδίας και αρχιτέκτονες, ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης.  Ο
ναός είναι δωρικού ρυθμού, με 8 κίονες στις στενές πλευρές
και 17 στις μακριές, ενώ οι κίονες, οι τοίχοι και ο γλυπτός
διάκοσμος είναι από  λευκό πεντελικό μάρμαρο! Εξωτερικά
είχε γλυπτές μετόπες, με την ανατολική να δείχνει τη γιγαν-
τομαχία, τη νότια την κενταυρομαχία, τη δυτική την αμαζο-
νομαχία και τη βόρεια τον τρωικό πόλεμο.   Το ανατολικό
αέτωμα είχε μυθικές σκηνές από την γέννηση της Αθηνάς
και το δυτικό τον αγώνα της  Αθηνάς με τον Ποσειδώνα, για
την διεκδίκηση της πόλης . Στους τοίχους του κυρίως ναού
υπήρχε ανάγλυφη ζωφόρος, με την πομπή των Παναθη-
ναίων.  Στο εσωτερικό του ναού υψωνόταν  το χρυσελεφάν-
τινο άγαλμα της θεάς, έργο του μεγάλου Φειδία.
Στα βόρεια βρίσκεται το Ερέχθειο, ναός  ιωνικού ρυθμού με
πολύπλοκο σχέδιο και βόρεια υπάρχει ένα μνημειώδες πρό-
πυλο με διακοσμημένη θύρα και νότια μια πρόσταση με έξι
κόρες, τις γνωστές Καρυάτιδες, που στηρίζουν τη στέγη του
ναού, που ήταν χωρισμένος σε δύο μέρη, όπου λατρεύονταν
η Αθηνά και ο Ποσειδώνας – Ερεχθέας. Επίσης υπήρχαν
αγάλματα μαρμάρινα και χάλκινα και πολλά αναθήματα προς
την Θεά.Δόξα και τιμή στους κατασκευαστές, αλλά και
στους συντηρητές των ιερών μνημείων, όσων γλύτωσαν από
την φθορά του χρόνου και από τις ανθρώπινες καταστροφές,
που  ανήκαν στις Λάρισες, οι οποίες αργότερα ονομάστηκαν
Ακροπόλεις!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Λάρισες και ακροπόλεις!
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Το περιβάλλον φωνάζει. Πρέπει να σκύψουμε να το

αφουγκραστούμε. Και οι προηγούμενες γενιές όρισαν

κάποιες περιοχές ως προστατευόμενες γιατί παρου-

σιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τη φύση και την

εξέλιξή της. Μια εξέλιξη που πρέπει να τη σεβα-

στούμε και να την προστατεύσουμε.

Οι προστατευόμενες αυτές περιοχές χαρακτηρίζονται

βάσει δύο ιδιοτήτων. Η μία είναι της βιοποικιλότητας

και η άλλη της διατήρησης των άγριων πτηνών, ιδιό-

τητες που συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000. Στόχος

του δικτύου είναι να προστατευθούν οι σημαντικότε-

ροι τύποι οικοτόπων και τα απειλούμενα είδη στην

ΕΕ.

Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της απώλειας

βιοποικιλότητας επηρεάζουν όσο ποτέ άλλοτε την κα-

θημερινότητά μας, τη ζωή και την υγεία μας. Σήμερα

γνωρίζουμε πια, ότι η σχέση μας με τη φύση δεν είναι

βιώσιμη και ότι μόνο η προστασία του φυσικού περι-

βάλλοντος μπορεί να αποτελέσει το ισχυρό θεμέλιο

που χρειαζόμαστε για ένα ασφαλές μέλλον.

Οι περιοχές Natura σήμερα κιδυνεύουν

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, είναι το μεγαλύ-

τερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο.

Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από

446 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 28%

της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της

χώρας.

Οι περιοχές Natura 2000 δεν είναι κάτι άπιαστο και

εξωτικό. Αντίθετα είναι δίπλα μας, και συχνά τις

έχουμε επισκεφθεί χωρίς να συνειδητοποιούμε την

οικολογική τους αξία και σημασία, όπως παράδειγμα

με τον Υμηττό που ζούμε κυριολεκτικά δίπλα του και

την Πάρνηθα. 

Σήμερα με την αλόγιστη τσιμεντοποίηση και την

απληστία στο χρήμα, οι περιοχές natura βρίσκονται

σε κίνδυνο, παράδειγμα η Φασκομηλιά στη Βουλιαγ-

μένη που η εκκλησία προσπαθεί να πουλήσει.

Ας γνωρίσουμε τον Υμηττό

Ο Υμηττός είναι γνωστός, ως το βουνό των Nυμφών,

των φιλοσόφων, των μοναστηριών, και των περιηγη-

τών. Ο ορεινός όγκος του αποτελεί ορόσημο της Ατ-

τικής δεσπόζοντας πάνω από την πρωτεύουσα.

Υψώνεται σαν ένα διαχωριστικό τείχος μεταξύ του

λεκανοπεδίου της Αθήνας και της πεδιάδας των Με-

σογείων, διαμορφώνοντας το αθηναϊκό τοπίο από τα

αρχαία χρόνια.  

Ο Υμηττός καλύπτει περίπου 80.000 στρέμματα, και

εκτείνεται από την Αγία Παρασκευή και τα Γλυκά

Νερά, έως τη Βούλα και τη Βάρη, καταλήγοντας στη

θάλασσα του Σαρωνικού Κόλπου. Το χαμηλότερο ση-

μείο της κορυφογραμμής του βρίσκεται στο διάσελο

Σταυρός, που χωρίζει το βουνό στη μέση, δημιουρ-

γώντας τον Βόρειο και τον Νότιο Υμηττό. Η ψηλότερη

κορυφή του ονομάζεται «Εύζωνας», έχει υψόμετρο

1026 μ., και απέχει μόλις 7,5 χιλιόμετρα από την πλα-

τεία Συντάγματος σε ευθεία γραμμή!

Ο Υμηττός παρουσιάζει ένα μοναδικό συνδυασμό

ιστορίας, φυσικής ομορφιάς, και οικολογικής αξίας.

Η παρουσία του ανθρώπου στην περιοχή χρονολογεί-

ται ήδη από τη Νεολιθική εποχή (6η χιλιετία π.Χ.) σύμ-

φωνα με ευρήματα στα πολυάριθμα σπήλαια του

βουνού. Ιεροί χώροι λατρείας, διαφορετικών χρονι-

κών περιόδων και λατρευτικών στοιχείων, βρίσκονται

μέχρι σήμερα διάσπαρτοι σε ολόκληρο τον ορεινό

όγκο. Ιερά των αρχαίων θεών όπως της Αφροδίτης,

της Δήμητρας, του Δία, του Απόλλωνα, και του Πάνα,

αλλά και χριστιανικά μοναστήρια της βυζαντινής και

μεταβυζαντινής περιόδου, κάποια από τα οποία λει-

τουργούν ακόμα.

Το μεγαλύτερο μέρος του βουνού καλύπτεται από με-

σογειακό πευκοδάσος, με διάσπαρτες συστάδες από

κυπαρίσσια. Η βλάστηση συμπληρώνεται από φρύ-

γανα και μεσογειακούς θαμνώνες με πουρνάρι και

σχίνο, ενώ στην κορυφή Εύζωνας διασώζεται ένα

υπόλειμμα ελληνικού δάσους πρίνου. Στο νότιο

τμήμα, όπου βρίσκεται η λίμνη Βουλιαγμένης, η Φα-

σκομηλιά και η παράκτια ζώνη, κυριαρχούν οι απόκρη-

μνοι βράχοι με αραιή βλάστηση.  

...Φωτογραφίστε τον Υμηττό

Είμαστε τυχεροί που ζούμε καάτω από τη σκιά του.

και μία πεζοπορία απλή στα μονοπάτια του, δίνει ανα-

ζωογόνηση. Και οι εικόνες του σε προκαλούν να τις

αποτυπώσεις. Γι’ αυτό είτε είμαστε απλοί ταξιδευτές,

είτε παθιασμένοι με τη φωτογραφία, είτε άνθρωποι

ευαίσθητοι σε θέματα προστασίας της φύσης, μπο-

ρούμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι και να συμ-

πληρώσουμε όλοι μαζί τα κομμάτια ενός παζλ που θα

κάνει ευρύτερα γνωστή την ομορφιά και τη σημασία

των περιοχών Natura 2000.

Και αφού τις αποτυπώσετε μπορείτε να δηλώσετε

συμμετοχή στο διαγωνισμό φωτογραφίας με χρημα-

τικά βραβεία! Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο

https://www.photo.gr

Υμηττός: Το βουνό μέσα στην πόλη

3 Άνδρας στο Φαρμακείο: Παρακαλώ από

εδώ θα πάρουμε βιάγκρα για γυναίκες;
― Όχι, απέναντι στο κοσμηματοπωλείο!

3 1821: Ελευθερία ή θάνατος

2021 Ελευθερία = θάνατος!

3 Τελικά ο μόνος ηθοποιός που ήταν κύ-

ριος και δεν ακούστηκε καθόλου ήταν ο
Γκουγκούσης.

Αποστάγματα σοφίας...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους
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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 . . .
Φροντίδα για το πράσινο!

Το αρθρο του κυρίου Σταματη Νικηταρα {στο τευ-

χος 20 Μαρτιου 2021} ανεπτυξε εξαιρετικες ιδεες

για τη διατηρηση και επεκταση του φυσικου κάλ-

λους της Βαρκιζας.

Ειναι λυπηρο να διαπιστωνω οτι σε μια μικρη πλα-

τεια (Ιωσήφ Κοκκονέζου, στην οδό  Θησεως 55-51)

οπου οι κατοικοι πηραν μια υπεροχη πρωτοβουλια

να φυτεψουν και να συντηρησουν τον μικρο αυτο

χωρο, διεκοπη(;) η υδροδότηση της πλατειας,

πραγμα που τους αναγκαζει να κουβαλούν το νερο

απο το σπιτι για να ποτιζουν.

Παρακαλω ο Δημος πρεπει να να αποκαταστησει

την ύδρευση στον συγκεκριμενο χωρο.

Με εκτιμηση

Βασιλικη Πριντεζη 

σημείωση σύνταξης: Μια ωραία προσπάθεια των κα-
τοίκων θα πρέπει να επβραβεύεται από το Δήμο και
να μην αγνοείται.

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

Ελάβαμε από αναγνώστη την παρακάτω επιστολή,

την οποία δημοσιεύουμε, σεβόμενοι την επιθυμία του

για μη δημοσιοποίηση του ονόματός του

Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα και Βάρη. Τα τρία πρώτα Β

έχουν πολλά κοινά έως και σήμερα, όμορφες παραλίες αρ-

κετό πράσινο το οποίο όμως τα τελευταία δέκα χρόνια μει-

ώνεται με γρήγορους ρυθμούς, υψηλή αξία ακινήτων και

ήπιας μορφής κέντρα διασκέδασης ως επί το πλείστον

μικρά εστιατόρια κα ελάχιστα bar με εξαίρεση την Βάρκιζα. 

Η Βάρη είναι το λιγότερο λαμπερό αδελφάκι μια που η πε-

ριοχή ακόμη και σήμερα κατοικείται σε μεγάλο βαθμό από

τις οικογένειες που την πρωτοκατοίκησαν, στην πλειοψηφία

τους κτηνοτρόφοι και αγρότες. Στην οικονομία της Βάρης

ακόμη και σήμερα κυριαρχούν αυτές οι οικογένειες. Στην

ευρύτερη περιοχή της Βάρης πρόκειται να κατασκευαστεί

μάλιστα μια μεγάλη μονάδα στερεών αποβλήτων που θα δέ-

χεται εκατομμύρια τόνους σκουπίδια, πιθανότατα και των

25.000 ατόμων που θα κατοικούν στο gated community του

Ελληνικού και ίσως και των έξη Δήμων της ανώνυμης εται-

ρείας «Σωκράτης» που θα συμμετέχει και ο Δήμος των 3Β

και θα την διοικεί ένα διοικητικό συμβούλιο διορισμένων

εκλεκτών ων δημάρχων. Το χωρίς λάμψη αδελφάκι των 3Β

δυστυχώς θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Για την ση-

μερινή του κατάσταση πάντως δεν φταίει ο τωρινός δήμαρ-

χος, ο οποίος το έχει εντοπίσει πολλές φορές, αλλά οι

οικογένειες που «κυβερνούσαν» και «κυβερνούν» και οι δή-

μαρχοί της, μέλη αυτών των οικογενειών. Η Βάρη λέγεται

ότι είναι η περιοχή που βγάζει τον δήμαρχο στα 3Β. Μάλι-

στα στενοί Βαριώτες συνεργάτες του δημάρχου λένε

«εμείς του στήσαμε τον συνδυασμό και τον βγάλαμε δή-
μαρχο και εμείς μπορούμε μόνο να τον ξαναβγάλουμε».
Η Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα άρχισαν να αναπτύσ-

σονται γοργά, όταν μετά τον πόλεμο, οι αστοί Αθηναίοι και

Πειραιώτες τα επέλεξαν ως παραθεριστικά κέντρα. Το Δια-

μάντι βέβαια ήταν και είναι η Βουλιαγμένη, της οποίας όμως

σύντομα το φυσικό περιβάλλον θα υποβαθμιστεί μια που η

εκκλησία αποφάσισε να βγάλει στο σφυρί 187 στρέμματα

απαράμιλλου φυσικού κάλους και ο μικρός πανέμορφος

όρμος της θα μετατραπεί σε μαρίνα για mega yachts με ελι-

κοδρόμιο και υδατοδρόμιο για υδροπλάνα. Μάλιστα ο Δή-

μαρχος περηφανεύεται σε στενούς του κύκλους ότι «αν δεν
είχε μεσολαβήσει ο ίδιος δεν θα είχε προχωρήσει ούτε η
επένδυση του Αστέρα ούτε η Μαρίνα». 
Η Βούλα πρόσφατα έχασε όλη την πανέμορφη παραλιακή

περατζάδα του «Νότου» την οποία διεκδίκησε και απέκτησε

συνεταιρισμός ιδιωτών (ΜΕΕΚΒ) καθώς και 71 στρέμματα

στις παρυφές του πανοράματος τα οποία πουλήθηκαν σε

κοινοπραξία επενδυτών (Hines & Henderson park) με στόχο

να κατασκευάσουν ένα gated community που οι Βουλιώτες

δεν θα έχουν πρόσβαση. Το πρόβλημα της Βούλας όμως

όπως λένε οι κάτοικοι δεν είναι μόνο το ξεπούλημα και των

τελευταίων ελεύθερων εκτάσεων που μπορούν να περπα-

τήσουν και να ασκηθούν, αλλά είναι και οι κατεστραμμένοι

δρόμοι, τα διαλυμένα πεζοδρόμια χωρίς ίχνος πρασίνου και

πρόσβαση για ΑΜΕΑ και τα σκουπίδια που συσσωρεύονται

γύρω από τους δημοτικούς κάδους οι οποίοι ποτέ δεν πλέ-

νονται. Οι Βουλιώτες ισχυρίζονται ότι  χρειάζεται να εκπο-

νηθεί μια συνολική μελέτη ώστε να διαπλατυνθούν τα

πεζοδρόμια, να φυτευτούν για να δροσίσει ο τόπος που

βράζει κάθε καλοκαίρι, να μονοδρομηθούν οι δρόμοι και

πολλοί να μετατραπούν σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

Θέλουν ένα πράσινο, καθαρό και πολιτισμένο περιβάλλον.

Η Βάρκιζα αποψιλώνεται από το πράσινο συστηματικά λόγω

ανοικοδόμησης και έλλειψης φροντίδας. Το πανέμορφο πα-

ραλιακό της μέτωπο έχει κατακλυσθεί από μεγάλα μαγαζιά

διασκέδασης και φαγάδικα που τα καλοκαίρια κάνουν την

ζωή αφόρητη στους μόνιμους κατοίκους. Οι τελευταίες μι-

κρές ελεύθερες παραλίες της είναι εγκαταλελειμμένες

ακόμη και επικίνδυνες όπως τα Κανάρια. Τελευταία μάλιστα

η μεγάλη παραλία της Βάρκιζας έγινε ένα ποτάμι λάσπης

λόγω ου ότι οι εργασίες στο ρέμα Κόρμπι έχουν καταντήσει

ένα σύγχρονο γεφύρι της Άρτας.

Μια από τις μεγάλες στενοχώριες των κατοίκων όλων των

περιοχών είναι ότι πλέον και οι τελευταίες πανέμορφες

ελεύθερες παραλίες έχουν δοθεί προς εκμετάλλευση σε

ιδιώτες όπως ο όρμος Μαλτσινιώτη και η παραλία μπροστά

από το ξενοδοχείο Divani. Χαρακτηριστικά λένε «θα είμαστε
ξένοι στον τόπο μας σε λίγα χρόνια όταν ολοκληρωθούν
όλες οι μεγάλες επενδύσεις, δεν θα έχουμε πρόσβαση στα
ομορφότερα σημεία του τόπου μας είτε γιατί δεν θα αντέ-
χουμε το κόστος είτε γιατί θα μας απαγορεύεται η πρό-
σβαση. Ο δήμαρχος δυστυχώς γι αυτή την κατάσταση
αποκλεισμού που δημιουργείται όχι μόνο δεν αντέδρασε
αλλά την στήριξε με κάθε δυνατό μέσο».

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται λεπτομερώς όχι μόνο

στα λόγια των πολιτών που συναντήσαμε, αλλά και σε δυο-

τρεις τοπικές σελίδες facebook που δεν έχουν χρώμα Κων-

σταντελλικό από τα γραφόμενα εκατοντάδων πολιτών οι

οποίες ανάλογα το θέμα και τις αναδημοσιεύσεις και σε

άλλα ειδησεογραφικά site έχουν φτάσει έως και 15,000 μο-

ναδικές θεάσεις σε τοπικό πάντα επίπεδο. Ο Δήμαρχος έχει

δώσει εντολή στην ομάδα του, καθημερινά να του αναφέ-

ρουν λεπτομερώς όσα αρνητικά γράφονται σ’ αυτές τις σε-

λίδες γι’ αυτόν και για τις αποφάσεις του. Αυτός όμως είναι

μικρός πονοκέφαλος μπροστά σε έναν άλλον. Ακούγεται

έντονα από τον στενό κύκλο του Δημάρχου ότι στηρίζεται

από ένα ισχυρότατο lobby εφοπλιστών, τουλάχιστον έως

σήμερα, που θα εγκαταλείψει το πλοίο αν δουν ότι τα νερά

που έχει αρχίσει να μπάζει θα εξελιχθούν σε ναυάγιο μεγέ-

θους Τιτανικού και θα στηρίξουν νέες προσπάθειες που

είναι στα σκαριά. Πληροφορηθήκαμε ότι πίσω από αυτές τις

προσπάθειες υπάρχουν δυο σύλλογοι με ιδρυτές και μέλη

παλαιούς κατοίκους των περιοχών χωρίς καμία πολιτική ή

άλλη δέσμευση, χωρίς συμφέροντα μια που δεν τους στη-

ρίζει κανένα lobby και χωρίς μεγάλες επιχειρήσεις ενεργές

στην περιοχή. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα με δυναμικό

λόγο και παρουσία στα τοπικά ΜΚΔ και στον τοπικό τύπο

δέχονται συστηματικές, οργανωμένες πιέσεις για να εγκα-

ταλείψουν τις προσπάθειές τους. Νεώτερα γι αυτές τις προ-

σπάθειες θα έχουμε σύντομα. Δεν βιάζονται ούτε θέλουν

να εντυπωσιάσουν «σπεύδουν βραδέως» αλλά δυναμικά και

με ένα στόχο προς το παρόν «να μην αφήσει το τωρινό ΔΣ
και ο δήμαρχος πίσω τους όταν φύγουν  καμένη γη»!  

Ο Κωνσταντέλλος και οι δημοτικοί του σύμβουλοι 

θ’ αφήσουν πίσω τoυς καμμένη γη

Αξιότιμη κ. Σακελλαροπούλου

Πρόεδρον της Δημοκρατίας 

της ΕΛΛΑΔΟΣ

Κυρία Πρόεδρε, 

Με τον δέοντα σεβασμό για το

αξίωμά σας, τονίζω στην προσφώνησή

μου το «ΕΛΛΑΔΟΣ» για να σας ερω-

τήσω κάποια πράγματα. 

Γιατί κάνατε παρέλαση τα «προσω-

πικά σας δεδομένα» για τα οποία κο-

πτόμεθα τώρα τελευταίως εμείς οι

Έλληνες;

Νοιώθατε «ελλιπής» χωρίς την αν-

τρική παρουσία να σας συνοδεύει, ή η

προοδευτικότητά σας, που την θεωρώ

οπισθοδρόμηση αναχρονιστική, σας

αφήνει αδιάφορη για την Ελληνική κοι-

νωνία, που δεν μπορεί να καταπιεί τα

ξενόφερτα καμώματα και εδώ δεν

είναι Ολλανδία ή Λουξεμβούργο ή

ίσως η Μεγάλη Αικατερίνη με τους

κατά καιρούς συντρόφους της!

Είμαι φεμινίστρια με πτυχία· εννοώ

έχω σπουδάσει με πολλές υποτροφίες

τα Γυναικεία Θέματα, και με την ορθή

έννοια του όρου (όχι την παρεξηγη-

μένη) και αυτό που αποκόμισα από τις

Σπουδές αυτές είναι ότι σκοπός και

ιδανικό είναι η παιδεία της γυναίκας,

που πρέπει να αποβλέπει στην αυτάρ-

κεια και την ηθική και πνευματική ολο-

κλήρωση της προσωπικότητας της

γυναικείας ύπαρξης, στην ευτυχία της. 

Με λίγα λόγια είναι, τέλος στην

εξάρτηση από τον πατέρα, τον

αδελφό, τον σύζυγο, τον γιό, τον ερα-

στή, τον παπά, τον γιατρό, τον ψυχα-

ναλυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν

αναγνωρίζουμε το μεγαλείο της οικο-

γένειας, τον σεβασμό και την αγάπη

προς τους οικείους και την λατρεία

προς τον Θεό και την πατρίδα. 

Ξέρετε διδάσκω σε νέους ανθρώ-

πους, σε παιδιά και εφήβους και δεν θα

ήθελα να χάσουν την παιδικότητά τους

με τους νεωτερισμούς που δεν ταιριά-

ζουν στα γνήσια Ελληνικά έθιμα και

στις αρχές μας (τουλάχιστον ακόμη).

Θα ευχόμουν η πρώτη κυρία της Ελ-

λάδος, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος,

που οι καιροί ή η μοίρα τής χάρισε ή η

αξία της, να είναι φωτεινό παράδειγμα,

τέλεια προσωπικότητα, που εκτός των

πολιτειακών γνώσεων, ευτυχή, αυ-

τάρκη και μαχόμενη για την πίστη, την

πατρίδα μας, τις αξίες και τα ιδανικά

της φυλής μας. 

Μετά τιμής

Βούλα Λαμπροπούλου
Ομότιμος Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Γυ-

ναικείων Σπουδών του Παν/μίου Αθηνών

Επιστολή προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
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O χώρος στάθμευσης που βρίσκεται δίπλα από την Α΄πλαζ Βούλας, στο

τέρμα του Τραμ και απέναντι από το Ασκληπιείο της Βούλας, στην κεντρική

είσοδο της πόλης, έχει γίνει μικρή χωματερή.

Η αναγνώστριά μας έστειλε τις φωτογραφίες μόλις τραβηγμένες στις 31

Μαρτίου.

Αναρωτιέται μάλιστα «Είναι ενήμερος ο Δήμος/Δήμαρχος Βούλας για την
βρωμιά που υπάρχει εδώ και πολλές εβδομάδες στον κοινόχρηστο χώρο
του πρώην “Palmier”, όπου είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ή και πε-
ριπάτου κατοίκων;  Περιμένουμε την έμπρακτη απάντηση του Δήμου μας».

ΤΤ

Τριτοκοσμικές εικόνες στο κεντρικότερο σημείο της Βούλας.

Εικόνες που προσβάλλουν...

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή

Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα

είχε αντιπροσωπεία της Διοικούσας

Επιτροπής  της πλειοψηφίας της

ΠΕΔ Αττικής με επικεφαλής τον

πρόεδρος της, Γεώργιο Μαρκό-

πουλο, Δήμαρχο Γαλατσίου, το

μέλος του προεδρείου, γραμματέα

Αναστάσιο Μαυρίδη, Δήμαρχο Λυ-

κόβρυσης-Πεύκης και μέλη της Δ.Ε.

της πλειοψηφίας του οργάνου, Δη-

μήτριο Κιούση, Δήμαρχο Κρωπίας

και Ευάγγελο Μπουρνούς, Δήμαρχο

Ραφήνας-Πικερμίου.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης

- που πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 31 Μαρτίου 2021 στο γραφείο

του Αν. Υπουργού Εσωτερικών -

ήταν η ενημέρωση για το θεσμικό

πλαίσιο υλοποίησης του προγράμ-

ματος χρηματοδότησης «Αντώνης

Τρίτσης». Το πρώτο δεκαπενθήμερο

του Απριλίου 2021 αναμένονται επί-

σημες ανακοινώσεις για τα ανώτατα

όρια χρηματοδότησης ανά κατηγο-

ρία Δήμων. Ετέθησαν επίσης και επι-

πλέον τρόποι ενίσχυσης της χρημα-

τοδότησης με άλλους πόρους. 

Τέλος, συζητήθηκαν, ο εκλογικός

νόμος και άλλα σημαντικά θεσμικά

ζητήματα της Αυτοδιοίκησης. 

Η αποστολή 

των δημοσιογράφων

Με ανακοίνωσή της η Ενωση Συντακτών Ημερησίων

Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), που κοινοποιήθηκε

21.3.21, σημειώνει ότι «αποστολή των δημοσιογρά-
φων είναι να ελέγχουν την εξουσία και να δίνουν
φωνή στους πολίτες...».
Να “ελέγχουν την εξουσία” όχι να τη λιβανίζουν...

και θρασύτατα να ψέγουν όσους δεν αναπέμπουν

το...μεθυστικό και επικερδές θυμίαμά τους προς

τους επιβήτορες, αλλά τους ελέγχουν και τους κρί-

νουν, με κύριο σκοπό να τους ανακαλέσουν στην έν-

νομη τάξη, να τους συνετίσουν, επ’ ωφελεία και των

ιδίων (των παράσπονδων ηγετών), αλλά και κυρίως

του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών! (όχι

των πωλητών των δημοσίων αγαθών).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με αφορμή τα εξώ-

δικα προς την «Εφημερίδα των Συντακτών» και το «Docu-

mento» υπογραμμίζει ότι αποστολή των δημοσιογράφων

είναι να ελέγχουν την εξουσία και να δίνουν φωνή στους

πολίτες, ειδικά όταν επωνύμως καταγγέλλουν φαινόμενα

κρατικής αυθαιρεσίας. Είναι χρέος της ΕΛ.ΑΣ και της επο-

πτεύουσας πολιτικής ηγεσίας να δώσουν πειστικές απαν-

τήσεις στις επώνυμες καταγγελίες και όχι αστυνομικοί με

εξώδικα να εγκαλούν εφημερίδες επειδή τις δημοσίευσαν,

ούτε να υποδεικνύουν στους δημοσιογράφους πως να κά-

νουν τη δουλειά τους. Τα αστυνομικά όργανα πριν κάνουν

υποδείξεις για την δημοσιογραφική δεοντολογία θα ήταν

καλύτερο να πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι απομονώ-

νουν και καταδικάζουν απερίφραστα τα περιστατικά βίας και

αυθαιρεσίας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Συνάντηση Αντιπροσωπείας ΠΕΔΑ με τον 

αν.Υπουργό Εσωτερικών Στ. Πέτσα 

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ
3 Ένας δήμαρχος που αμφισβητεί την περιουσία του Δήμου του, μπορεί

να τη διεκδικήσει;
3 Ενα τοπικό μέσο, που σιτίζεται από έναν δήμαρχο -αμέσως ή εμμέσως-

μπορεί να έχει αντικειμενική άποψη;
3 Ενας δήμαρχος που απαξιώνει τους νόμους μπορεί να είναι θεματοφύ-

λακας;
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Μ
ε αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την

έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει την έκ-

θεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θα-

νάση και Μαρίνας Μαρτίνου», στο Μέγαρο Σταθάτου.

Eίναι μία έκθεση, που περιλαμβάνει σημαντικά ευρωπαϊκά

έργα του 19ου αιώνα και του ελληνικού Νεοκλασικισμού

σε διάλογο με αρχαία αριστουργήματα, υπό την επιμέλεια

της Ιστορικού Τέχνης Δρος Φανής-Μαρίας Τσιγκάκου και

του Καθηγητή Νικολάου Χρ. Σταμπολίδη.

Η έκθεση, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουρ-

γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη συνδιοργάνωση και

χρηματοδότηση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου, ΑΙΓΕΑΣ, την οποία

έχουν ιδρύσει  οι Θανάσης και Μαρίνα Μαρτίνου, θα ανοί-

ξει τις πόρτες της στους επισκέπτες αμέσως μόλις επανα-

λειτουργήσουν τα Μουσεία, ενώ μέχρι τότε, το κοινό θα

μπορεί να περιηγηθεί σε αυτήν δωρεάν, μέσω virtual ξενά-

γησης στο νέο microsite, https://1821.cycladic.gr.

Τα αντικείμενα της έκθεσης προέρχονται στην πλειονό-

τητά τους από τη Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου.

Πρόκειται για ευρωπαϊκές, φιλελληνικές, καλλιτεχνικές

δημιουργίες καθώς και έργα Ελλήνων καλλιτεχνών εμ-

πνευσμένα από θέματα της αρχαιότητας που παρουσιά-

ζονται σε διάλογο με αυθεντικές αρχαιότητες από μεγάλα

Μουσεία της Ιταλίας και της Ελλάδας όπως τα Μουσεία

του Καπιτωλίου της Ρώμης, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο της Βενετίας, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Όστια,

το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την Αρχαία Ελεύθερνα

και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου. 

Στόχος των διοργανωτών είναι η ανάδειξη των αρχαιολα-

τρικών πτυχών του φιλελληνικού κινήματος, πριν, κατά τη

διάρκεια και μετά την Επανάσταση. Η αρχαιολατρεία

υπήρξε ο μακροβιότερος σύνδεσμος των Ευρωπαίων με

την Ελλάδα. Κατά την Επανάσταση μετασχηματίστηκε σε

φιλελληνισμό και αποτυπώθηκε εικαστικά σε ευρωπαϊκα

έργα τέχνης ενώ μετά τη δημιουργία του ελληνικού κρά-

τους υιοθετήθηκε από τους Έλληνες νεοκλασσικούς καλ-

λιτέχνες με στόχο την ανάδειξη της αδιάρρηκτης

συνέχειας της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς.

Τα αρχαία αριστουργήματα συνομιλούν με τις νεοκλασσι-

κές εκδοχές τους μέσα στο εμβληματικό Μέγαρο Σταθά-

του, ένα δείγμα του ελληνικού Νεοκλασικισμού του Έρνστ

Τσίλλερ, που αποτελούσε την κατοικία της οικογένειας

του Όθωνα και της Αθηνάς Σταθάτου μέχρι το 1938. Το

κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία  να  δει  το εσωτερικό

μιας πραγματικής μεγαλοαστικής ευρωπαϊκής κατοικίας

του 19ου αιώνα, βιώνοντας μία θεατρική εμπειρία.

Eπισκέπτες από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου έχουν

την ευκαιρία να απολαύσουν την έκθεση «Αρχαιολατρεία

και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτί-

νου», ψηφιακά με ελεύθερη πρόσβαση σε ένα ειδικά σχε-

διασμένο microsite.

Η έκθεση αποτυπώνεται σε τρισδιάστατη μορφή στο σύ-

νολό της, όπως ακριβώς παρουσιάζεται και στον φυσικό

χώρο μέσα στο Μέγαρο Σταθάτου. Οι επισκέπτες μπορούν

να εξερευνήσουν ψηφιακά όλα τα αντικείμενά της ενώ

επεξηγηματικά κείμενα και λεπτομερείς περιγραφές των

έργων συμπληρώνουν την ψηφιακή περιήγηση.  

Η Ιδιωτική Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου, τμήμα

της οποίας παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό, απο-

τελεί μία από τις αρτιότερες φιλελληνικές συλλογές. Η

ιστορική και αισθητική αξία των κειμηλίων που την αποτε-

λούν, προκύπτει ως φυσικό αποτέλεσμα της μακρόχρονης

ενασχόλησης της οικογένειας Μαρτίνου με την τέχνη. Το

παλαιοπωλείον  «MΑΡΤΙΝΟΣ» προμηθεύει με πολύτιμα

ιστορικά κειμήλια Πολιτιστικά Ιδρύματα, Μουσεία και Ιδιω-

τικές Συλλογές  στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για περισ-

σότερα από 100 χρόνια.

«Αρχαιολατρεία και

Φιλελληνισμός»
Μία σημαντική έκθεση από

τη συλλογή Θανάση και 

Μαρίνας Μαρτίνου
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Η Ελλάδα εορτάζει με εθνικούς πανηγυρισμούς τα 200
χρόνια από την απελευθέρωση των περιοχών και των
κοινοτήτων της από την οθωμανική κυριαρχία. Σ’ αυτή
την ιστορική συγκυρία η Εκκλησία της Ελλάδος απο
φάσισε να επεξεργασθεί επενδυτικό σχέδιο ανάπτυ
ξης εδαφικών εκτάσεων, οι οποίες περιήλθαν στην
ιδιοκτησία της κάτω από αμφισβητούμενες ιστορικές
διαδικασίες!

Εννοείται πως το πρώτο ερώτημά μας δεν έχει να
κάνει με την νομιμότητα των ιδιοκτησιακών τίτλων της
Εκκλησίας της Ελλάδος στην περιοχή της Βουλιαγμέ
νης, αλλά με τη σημερινή ιστορική συγκυρία και το
«μοντέλο αξιοποίησης» της γης.

Αλλά ας εξετάσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του: για
ποιό λόγο στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα
(δηλ. μετά από δύο αιώνες) η Εκκλησία της Ελλάδος
αποφάσισε, ως ιδιοκτήτης μεγάλων δημόσιων εδαφι
κών εκτάσεων, να παίξει το ρόλο του επενδυτή; Το εκ
κλησιαστικό ποίμνιο γνωρίζει τον παπά ή τον δεσπότη
ως πνευματικό πατέρα του και όχι ως σύμβουλο, ο
οποίος μεριμνά για την αξιοποίηση της εδαφικής
έκτασης που κατέχει. Για το ερώτημα της αξιοποίησης
της περιουσίας του ο πιστός «μεταμορφώνεται» σε
πολίτη και ψάχνει την πολιτική τύχη του στο δικηγόρο
και τον συμβολαιογράφο. Και τελικά γι’ αυτόν αποφα
σίζει η Πολιτεία.

Επειδή δε θέλω να μακρηγορήσω τονίζω, ότι η Εκκλη

σία της Ελλάδος με αυτή την πρωτοβουλία της, να
αναθέσει σε επενδυτικά γραφεία την καπιταλιστική
εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας της στη ΒΟΥΛΙΑΓ
ΜΕΝΗ, κάνει δύο πράγματα: πρώτον, αυτοκαταργεί
ται ως θεσμική εξουσία στο ελληνικό κράτος. Και
δεύτερον, στην εποχή της κλιματικής αλλαγής κανένας
μα κανένας (είτε άτομο, είτε θεσμικός φορέας) δεν
διανοείται να εξαφανίσει και τον τελευταίο υφιστά
μενο πνεύμονα της φύσης στην Αττική.

Προβληματίζομαι για την σχετική πρωτοβουλία της
Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασα με προσοχή το ρε
πορτάζ του δημοσιογράφου Στέργιου Ζιαμπάκα
(“Εφημερίδαν των Συντακτών”, 26 Μαρτίου 2021),
όπου επισημαίνεται, ότι και η Δημοτική Αρχή με επι
κεφαλής τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και όλοι
οι κάτοικοι της περιοχής και όλοι ανεξαιρέτως, οι δη
μότες στα 3Β εναντιώνονται στις επενδυτικές πρωτο
βουλίες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σημειώνω
χαρακτηριστικά ότι στο «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
του οποίου η κατάρτιση συνεχίζεται καταγράφεται
ότι: η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ονομάζεται ως «φε

ρόμενος ιδιοκτήτης!» των σχετικών δημόσιων εδαφι
κών εκτάσεων.

Και μια τελευταία επισήμανσή μου: στο δίτομο έργο
του ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (του Αρχιεπισκόπου Αθηνών) με τον
τίτλο «Εκκλησιαστική περιουσία και μισθοδοσία του
κλήρου» (2012) διαβάζουμε επί λέξει τα εξής: «Σκοπός
μας είναι τα έσοδα από την εκκλησιαστική περιουσία
να χρησιμοποιούνται μόνον για την κάλυψη των λει
τουργικών δαπανών και των αναγκών του λαού μας».
Η οικιστική και εμπορική όμως εκμετάλλευση της εκ
κλησιαστικής περιουσίας δεν μπορεί να γίνει σε συν
θήκες κλιματικής αλλαγής.

Και μετά απ’ αυτήν την αναφορά που έγραψε στο «ευ
λογημένο καταφύγιό του» (Αύγουστος του 2011) ο κύ
ριος ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ θέλω να τον ρωτήσω το εξής: η
Εκκλησία της Ελλάδος μπορεί να εξαφανίσει ως «δια
μαγείας» το οικιστικό μοντέλο της μεταπολεμικής
ανάπτυξης στην Ελλάδα (το οποίο έχει καταστρέψει
ολόκληρη την Ελλάδα) και να εγκαθιδρύσει ένα νέο
πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης; Ή μήπως τελικά επι
διώκει ο ίδιος ο Αρχιερέας ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ να μείνει στην
ιστορία ως ο κτηματομεσίτης της ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ;
――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Εκκλησία της Ελλάδος και 

καπιταλιστικό κέρδος: 

η περίπτωση της Βουλιαγμένης

“η Εκκλησία της Ελλάδος με αυτή την
πρωτοβουλία της, αυτοκαταργείται ως
θεσμική εξουσία στο ελληνικό κράτος.”

Τα 3Φ

ταξείδι στο χρόνο

Το μάθημα, στους Σπουδαστές της Σχο-

λής Ικάρων στη Δεκέλεια, είχε τον τίτλο

«Χρόνος: Δράση-Αντίδραση». Μήνας

Οκτώβριος, έτος 2017, μέσα του Φθινο-

πώρου. Υπήρξε, για τα χρόνια της προ-

σωπικής άσκησης της εκπαιδευτικής

δραστηριότητας – η οποία συνεχίζεται –

μία από τις πλέον εντυπωσιακές, από

πλευράς ποιότητας, εμπειρίες: ο χρόνος

αντίδρασης των ακροατών πλησίαζε το

σημείο τομής, στην αρχή των γεγονότων. 

Η δοκιμή, περιέλαβε δυο-τρεις ασκήσεις

επί χάρτου – και για εκείνους που δρουν

και αντιδρούν στον αέρα –, μεταξύ των

οποίων και η εξής:

Χρόνος

ἄχρονος,

ἐν χρόνῳ
ἀντιχρονίζεται

συγχρονιζόμενος

ἐν ταυτῶ χρόνῳ.

Το αποτέλεσμα, με αριθμητική αποτύ-

πωση, θα το μαρτυρήσουμε σε επόμενο

χρόνο.

Μικρή, διάβαζα και ξαναδιάβαζα το φημι-

σμένο έργο του πολυαγαπημένου, σε

παγκόσμια κλίμακα, Γάλλου συγγραφέα,

Ιουλίου Βέρν, «Ο Γύρος του Κόσμου σε
80 Ημέρες». Τα ονόματα των πρωταγω-

νιστών, Φιλέας Φoγκ, Πασπαρτού και τα

γνώριμα σε όλους τους αναγνώστες, οι

ενέργειες και οι διάλογοί τους, παρέμε-

ναν εντυπωμένα στο παιδικό και εφηβικό

μυαλό, καλλιεργώντας το ανήσυχο

πνεύμα και συνθήκες τέτοιες, ώστε, ανά

χρονικά διαστήματα, επανερχόμουν σε

ανάγνωση. Έως και σήμερα. Άλλωστε, ο

Ήρωας, σύμφωνα με τη γραφή, συνδεό-

ταν στενότατα με την Λέσχη Reform, στο

Λονδίνο του 19ου αιώνα, με τις μεγάλες

– ανάλογες και στην Ελλάδα και σε

άλλες χώρες – αλλαγές. 

Κατόρθωσε, ο Φιλέας Φογκ, ευγενής,

μυημένος και στην Grand Tour της επο-

χής – χάριν της οποίας, μιλώ για τα του

οίκου ημών και υμών, αναδείχθηκε και η

ανάγκη αποκάλυψης, συντήρησης και

φροντίδας πάμπολλων μνημείων στον

τότε ελλαδικό γεωγραφικό χώρο, και τις

γείτονές του περιοχές – να διαφύγει των

στενών ορίων του χρόνου, φεύγοντας

από τον Τόπο, διαβαίνοντας τα μέρη της

Γήινης Σφαίρας κατά Μήκος, και επανερ-

χόμενος στον Λιμένα. Αντίθετα στην κί-

νηση του Ήλιου, με συνομιλητή το Φως.

Ο ίδιος ο σκοπός της διαδρομής, ως άλλη

Ιθάκη, προ-Καβαφική(;), ήταν Φωτεινός:

εποχή του Δια-Φωτισμού. 

Αναρωτήθηκα, πολλές φορές, για τον

ρόλο του Passepartout. Συμβολικός ή

πραγματικός, κατονομασθείς ή ονομαστι-

κός, φαίνεται, στα δικά μου μάτια, να

είναι εκείνος που επιδιώκει να διαφεύγει

των προβλημάτων, συνθέτοντας φυγές

προς επίτευξη λύσεων, ώστε να διασφα-

λίζεται η με το χαμηλότερο κόστος και

τις λιγότερες απώλειες επάνοδος στην

κανονικότητα. Συνθέτει, ο με φανερό

δεύτερο ρόλο επίκουρος, παράλληλες ή

τεμνόμενες γραμμές, ευθείες, τεθλασμέ-

νες ή καμπύλες, συμμετέχοντας στο ίδιο

γεωγραφικό ταξείδι. 

Συνομιλεί, ο Άνθρωπος, με την Ενέργεια

του Φωτός, καθημερινά. Είναι ο ίδιος

Φως, με Φύση προικισμένη να διαφεύγει

της φθοράς, σε κάθε χρόνο που ενστερ-

νίζεται την Αγάπη. Η μελωδία, αποτυπώ-

νεται στο χαρτί, και επεξηγεί τη νίκη του

Φιλέα: οι “Λέσχες Reform” διακρίνονται,

όποτε υπηρετούν την Ανθρωπότητα. 

31.03.2021

Βασιλεία Στ. Κατσάνη
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Ο Δήμος Κρωπίας, μας ενημέρωσε, ότι

αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης του Δήμου

και μπορούν οι   πολίτες που ενδιαφέρονται

για υποθέσεις τους σε ζώνες «οικιστικών

πυκνώσεων» - υπό προϋποθέσεις- να υπο-

βάλλουν αντιρρήσεις, έως 8 Ιουλίου  2021,

ενώ για κατοίκους που διαμένουν στην αλ-

λοδαπή, η καταληκτική ημερομηνία είναι  28

Ιουλίου 2021.

Η απόρριψη ως αντισυνταγματικής της εξαί-

ρεσης των περιοχών  οικιστικών πυκνώσεων

από το Σ.τ.Ε (ΟΛΟΜ 685/2019) που κατέθε-

σαν Ο.Τ.Α οδήγησε σε μια ενιαία  ανάρτηση

δασικού χάρτη και στο Δήμο Κρωπίας

(108.743,70 στρεμμάτων, μερικώς κυρωμέ-

νος ΦΕΚ, τ.Δ΄, 3 Φεβρουαρίου 2020,

Αρ.Φύλλου 45)) που αφήνει σε συγκεκριμέ-

νες μόνο περιοχές τη δυνατότητα υποβο-

λής αντιρρήσεων.

Τα βασικά γενικά χαρακτηριστικά του χάρτη

για τους ενδιαφερόμενους είναι:  

• Περιοχές πράσινες χωρίς διαγράμμιση

επιδέχονται αντιρρήσεων - με βάση και τον

ιδιαίτερο χαρακτηρισμό τους.

• Περιοχές με διαγραμμίσεις σε πράσινο

φόντο εξαιρούνται της διαδικασίας υποβο-

λής αντιρρήσεων (σ.σ θεωρείται ότι έχουν

ολοκληρωθεί προγενέστερα)

Ο Δήμος Κρωπίας, δεν συμφωνεί με την με-

ρική δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων

ενώ κρίνει ότι χρειάζονται διορθωτικές κι-

νήσεις προσαρμογής της Πολιτείας σε

αυτές τις εξελίξεις ώστε να εξυπηρετηθούν,

κατά το δικαιότερο, τόσο οι κατοικήσιμες

ζώνες των «οικιστικών  πυκνώσεων»  που

αντικειμενικά έχουν δημιουργηθεί-υφίσταν-

ται όσο και ο στόχος της προστασίας των

δασών και των  εν γένει δασικών εκτάσεων

που αποτελούν ένα από τα βασικά φυσικά

θεμέλια της ζωής μας, Συνταγματικά κατο-

χυρωμένα,  προϋπόθεση κάθε σχεδίου βιώ-

σιμης ανάπτυξης. 

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που

αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφι-

σβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής

των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων,

της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και

ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της

σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Η ανάρτηση του δασικού χάρτη του Δήμου

βρίσκεται στην γενική εφαρμογή με τη δυ-

νατότητα εντοπισμού της περιοχής του  στο

σύνδεσμο https://gis.ktimanet.gr/gis/forest-

suspension. 

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή

μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό

τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υπο-

βολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του

Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο"

Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρό-

σωπη παρουσία, και για όσο διάστημα

ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας

της δημόσιας υγείας, το ΣΥΑΔΧ στο :

• Δασαρχείο Πεντέλης, τηλ. 210-6135010,

τηλεομοιοτυπία 210-6137920, μόνο κατόπιν

προηγούμενου ραντεβού.

Η απόφαση του Διευθυντή Δασών Ανατολι-

κής Αττικής για την πρόσκληση ενδιαφερο-

μένων και την υποβολή αντιρρήσεων (σ.σ

στην κατηγορία όσων υπάγονται στις λεγό-

μενες οικιστικές πυκνώσεις) είναι:
https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/up-

loads/2021/03/apofasi-anartisis-dasikou-xarti.pdf 

Οι πολίτες, για να εξυπηρετηθούν καλύ-

τερα, καλόν είναι να απευθύνονται σε επαγ-

γελματίες τεχνικούς επιστήμονες που

έχουν τη κατάλληλη γνώση για την υποστή-

ριξη των συμφερόντων τους. 

Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης του Δήμου Κρωπίας

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
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30 Μαρτίου: Ημέρα με πολλά θλιβερά

ρεκόρ στο μέτωπο του covid-19

Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας

Υγείας (ΕΟΔΥ) τα σημερινά κρούσματα εκτινάχθηκαν

στα 4.340 (επί 65.979 δοκιμαστικών διαγνωστικών

ελέγχων (tests). Ενώ οι ημερήσιες εισαγωγές στα νο-

σοκομείων της χώρας ανήλθαν στις 402, ανεβάζοντας

το σύνολο των νοσηλευομένων ασθενών στους 5.150,

ενώ οι διασωληνωμένοι ανήλθαν στους 741 και 72 άν-

θρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το σύνολο των νεκρών

που έχουν καταγραφεί από πέρυσι λόγω του κορω-

ναϊού έφτασαν στη χώρα μας τους 8.017 και παγκο-

σμίως ξεπέρασαν τα 2.816,000 θανάτους.

Αυτά είναι τα τραγικά νούμερα, στην Ελλάδα, σε μια

ανοδική πορεία απ’ τον περυσινό Μάρτιο (2020) που

καταγράφηκε ο πρώτος νεκρός (12.3.20).

Εν τω μεταξύ, έξω από το Ιατρικό Κέντρο Ιλίου βρέ-

θηκε στις 31 Μαρτίου, νεκρή γυναίκα 65 ετών, μισή

ώρα μετά τον εμβολιασμό της, πιθανότατα με το εμ-

βόλιο της AstraZeneca. Σύμπτωση; Αναμένονται τα

πορίσματα της νεκροψίας. Και της επιστημονικής

αξιοπιστίας, και της πολιτικής ευαισθησίας και υπευ-

θυνότητας.

Εξ αυτού του λόγου ο κόσμος είναι ανήσυχος και επι-

φυλακτικός, παρά το ότι τα καθημερινά νούμερα των

κρουσμάτων τρομάζουν.

Και ο «ΤΥΠΟΣ» κρίνεται

Και ο Τύπος – έντυπος και ηλεκτρονικός – κρίνεται,

βεβαίως. Όχι να μεταδίδει αβασάνιστα ότι του διοχε-

τεύουν οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες, μαζί με τις δια-

φημίσεις – καταχωρήσεις και τις άλλες

χρηματοδοτήσεις.

Η ΕΣΗΕΑ πάντως εξέδωσε οδηγίες, της Διεθνούς

Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ), για τα δημοσι-

εύματα, περί εμβολίων covid-19.

Τα εμβόλια, ο Μερκαντιλισμός* και 

η Γεωπολιτική του ψυχρού πολέμου

Τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής από τον

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) είναι τέσ-

σερα. Με συνοπτικές σκιαγραφήσεις τα εξής:

― BioNtech/Pfizer είναι προϊόν συνεργασίας των δύο

εταιρειών, της πρώτης γερμανικής και της δεύτερης

βελγικής. Δύο δόσεων, εντός τεσσάρων εβδομάδων.

Τροποποιημένων νουκλεοσιδίων (mRΝΑ). Δημιουργεί

στον οργανισμό ανάλογα αντισώματα για ν’ αμυνθεί

κατά του συγκεκριμένου ιού.

― Moderna της ομώνυμης Αμερικανικής εταιρείας.

Δύο δόσεων κι αυτό, mRNA. Μειώνει τον κίνδυνο μό-

λυνσης κατά 90%, όπως και το προηγούμενο, σύμ-

φωνα με τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και

Πρόληψης Ασθενειών (CDC), με εργοστάσιο και στην

Ελβετία.

― AstraZeneca της ομώνυμης εταιρείας και του Πα-

νεπιστημίου της Οξφόρδης (UK). Επειδή παρατηρήθη-

καν ελάχιστες περιπτώσεις θρομβώσεων, (28) και

κάποιες πιθανόν, – εν τω μεταξύ – όπως δήλωσε η

πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού Μ.

Θεοδωρίδου, ο ΕΜΑ επιβεβαίωσε «ότι τα οφέλη του
εμβολίου (…) εξακολουθούν να υπερτερούν σαφώς
του κινδύνου παρενεργειών».

Από τις ανακοινώσεις των διαφόρων οργανισμών και

φορέων καθώς και τις συνεντεύξεις αρμοδίων συμπε-

ραίνεται και είναι γνωστό πως η πραγματική δοκιμα-

σία των φαρμάκων γίνεται όταν αυτά βγουν στην

αγορά, όχι τόσο στο πειραματικό στάδιο των εθελον-

τών από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Μετά μπαίνουν

οι στατιστικές, τα ποσοστά, οι συμπτώσεις, οι παρεμ-

βάσεις... τα συμφέροντα (όπως το δημόσιο συμφέ-

ρον) κ.λπ. αλλά όπως έγινε καταφανές και η

...γεωοπολιτική! (κοίτα και κύριο άρθρο).

Το τέταρτο εμβόλιο που εγκρίθηκε προσφάτως από

τον ΕΜΑ είναι το εμβόλιο της Janssen του αμερικα-

νικού Ομίλου Johnson & Johnson. Είναι εμβόλιο μιας

δόσης και κατά τούτο τουλάχιστον υπερτερεί των

προηγούμενων τριών.

Το εμβόλιο αυτό, όπως ανακοίνωσε η Διευθύνουσα

σύμβουλος της Janssen Ελλαδος,  Gisella Dante,

«είναι 72% αποτελεσματικό στις ΗΠΑ και 66% συνο-
λικά για την πρόληψη της μέτριας έως σοβαρής covid-
19, 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, 85%
αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της σοβαρής
νόσου και επέδειξε πλήρη προστασία κατά των covid-
19 νοσηλειών και θανάτων (...) Προστασία για όλες
τις γεωγραφικές περιοχές, τις ηλικίες και για πολλα-
πλές παραλλαγές (μεταλλάξεις) συμπεριλαμβανομέ-
νων και της SARS – COV-2, από το στέλεχος Β.1.351,
της Νότιας Αφρικής».

Δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία mRNA (τροποποι-

ημένων νουκλεοσιδίων) που χρησιμοποιούν τα προ-

ηγούμενα τρία εμβόλια των δύο δόσεων, αλλά την τε-

χνολογία ιϊκού φορτίου της πλατφόρμας Advac

πατέντας της Sanssen.

Αξίζει να σημειωθεί,  θετικά, η ταχύτητα εγκρίσεως

από τον ΕΜΑ. Η Janssen υπέβαλε μελέτη προς έγ-

κριση στον ΕΜΑ στις 16 Φεβρουαρίου κι ο Ευρωπαϊ-

κός Οργανισμός φαρμάκων (ΕMA) ενέκρινε το

εμβόλιο Janssen της Johnson & Johnson σε 23 ημέρες

(11.3.21).

Τι γίνεται με το sputnik-v της Ρωσίας;

Το περίεργο όμως είναι η καθυστέρηση και οι αιτιά-

σεις για το ρώσικο εμβόλιο – το πρώτο που πήρε κρα-

τική έγκριση από τον Αύγουστο του 2020 και υπέβαλε

σχετικό αίτημα στον ΕΜΑ τον περασμένο Δεκέμβρη.

Ο ΕΜΑ ξεκίνησε σταδιακή επανεξέταση του ρωσικού

εμβολίου sputnik-v στις αρχές Μαρτίου και πρόκειται

να επισκεφθεί τη Μόσχα στις 10 Απριλίου, για εξέ-

ταση του τρόπου παραγωγής κ.λπ. Αυτό θεωρείται

αδικαιολόγητη κωλυσιεργία τώρα που πεθαίνουν άν-

θρωποι και η οικονομία βρίσκεται σε «διασωλήνωση»! 

Πάντως, νεότερες ειδήσεις (31.3) φέρνουν τις εξελί-

ξεις να επιταχύνονται: Την Τρίτη του βράδυ, 30 Μαρ-

τίου, η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ και ο

Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχαν τηλεδιά-

σκεψη με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου

μεταξύ των άλλων θεμάτων που εθίγησαν, συζητή-

θηκε επί μακρόν τόσο το θέμα της προμήθειας του

ρωσικού εμβολίου από την ΕΕ, όσο και η περίπτωση

συμπαραγωγής του σκευάσματος σε εργοστάσια της

Ε.Ε., εφόσον ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

παράσχει την έγκρισή του.

Την θέση αυτή είχε διατυπώσει προ διμήνου ήδη ο

Γεν. Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο euronews ότι η

Ελλάδα θα προχωρήσει τη διαδικασία για την προμή-

θεια του ρωσικού και κινέζικου εμβολίου «από τη
στιγμή που θα έχουν έγκριση από τον ΕΜΑ». Καθώς

και άλλα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ελληνικό εν-

διαφέρον για μια ενδεχόμενη παραγωγή του ρωσικού

εμβολίου στη χώρα μας («ΤΑ ΝΕΑ»), αλλά το ΥΠΕΞ

τους διέψευσε: «Ουδέποτε αναφέρθηκε ενδεχόμενη
συμπαραγωγή του ρωσικού εμβολίου στη χώρα μας».

Βέβαια το να είμαστε «δεδομένοι» και «καλά παιδιά»

καθιστά τη χώρα μας ουραγό! Λυπηρό. 

Τη στιγμή μάλιστα που δημοσκόπηση της  ALCO, προ

15θημέρου, φέρει το 67% των Ελλήνων να τοποθε-

τούνται θετικά ακόμη και στην προμήθεια με διμερείς

συμφωνίες του ρωσικού και κινεζικού εμβολίου.
Κ.Β.

――――――――

Βοηθήματα:

– Pfizer.gr/(...) mrna-vaccine - (...) covid-19

– biontech.de(...)

– ema.europa.eu/(...) comirnaty(...)

– naftemporiki.gr

– kathimerini.gr/(...) merkel-kai-makron-zityn-rosika-emvo-

lia-apo-ton-poutin

– euronews.com/2021/02/02/covid-19 (...)

* Μερκαντιλισμός = Εμποριοκρατία

Πολλά θλιβερά ρεκόρ της πανδημίας

Ενώ υποβόσκει 

η εμπορευματοποίηση

και πολιτικοποίηση

των εμβολίων
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,

το ΔΣ πραγματοποιήθηκε εντέλει στις 29-3, μέσω τηλεδιά-

σκεψης, με μεγάλο τεχνικό ηχητικό πρόβλημα καθ' όλη τη

διάρκειά του, με 70 θέματα στην ημερήσια διάταξη (στη συ-

νέχεια έγιναν 71), ως δε αναμενόμενο επτάωρης διάρκειας.

Διαμαρτυρόμαστε και πάλι για την ακατάσχετη ομιλία του

δημάρχου, εξαιτίας της οποίας το Δ.Σ. κατέστη βαρετό και

κουραστικό, σχεδόν αδύνατο να το παρακολουθήσει κάποιος

και πάντως όχι μέχρι τέλους. Αυτή η δυσλειτουργία εντέλει

του σώματος αιτιάται σ’ αυτό που καταλήγει να κάνει ο δή-

μαρχος, δηλαδή προπαγάνδα υπέρ της διοίκησής του και ευ-

λογία της γενειάδας του και ας μην έχει. Φτάνουμε δε στο

σημείο να σκεφτούμε ότι γίνεται επί τούτου, προκειμένου

να μην μπορούν οι δημότες-κάτοικοι να το παρακολουθούν,

καθώς οι περισσότεροι δεν είναι αργόσχολοι αλλά εργάζον-

ται. Επομένως τίνι τρόπω δύνανται να παρακολουθήσουν μία

συνεδρίαση που τελειώνει τα μεσάνυχτα; Μήπως γι' αυτό

έσπευσε ο δήμαρχος να μας ανακοινώσει ότι οι ακροατές

κάποια δεδομένη στιγμή (στο μέσο της συνεδρίασης περί-

που) ήταν 850; Παρ' όλα αυτά οφείλουμε να σας ενημερώ-

σουμε (ίσως έτι περισσότερο εξαιτίας αυτού) για τα

σημαντικότερα.

Από τις ερωτήσεις που θέσαμε προ ημερησίας.

Εκ των προτέρων δε, να λάβετε υπόψη ότι με την μέθοδό

του "απαντώ όσα λιγότερα από εκείνα που δεν με συμφέ-
ρουν" για τα μισά ζητήματα που θέσαμε, απάντηση δεν πή-

ραμε.

Ο επικεφαλής της παράταξής μας, Δ.Δαβάκης ρώτησε:

• Για το θέμα της ΜΕΕΚΒ και για την διαδικασία που εκκινή-

σαμε προκειμένου να λάβουμε από κοινού με την λοιπή αν-

τιπολίτευση τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Σας

θυμίζουμε ότι για την σχετική επιστολή που στείλαμε στις

έτερες παρατάξεις, περιέργως ο δήμαρχος ήταν ήδη ενήμε-

ρος, καίτοι ο ίδιος ΜΗ αποδέκτης. Σας ενημερώνουμε επί-

σης, ότι με τον τρόπο που εσκεμμένα η διοίκηση αποφάσισε

να παραδώσει τα έγγραφα, ο αρχηγός μας διαφώνησε και

δεν υπέγραψε το έγγραφο παραλαβής, όπως κάποιες άλλες

παρατάξεις. Το έγγραφο λοιπόν, ούτε λίγο - ούτε πολύ, απέ-

κλειε κάθε δημοσιοποίηση του περιεχομένου και πάντως

οπωσδήποτε δημοσίευση στον τοπικό τύπο, σε περίπτωση

δε "διαρροής", θα έπεφτε πάνω μας η ευθύνη ή οποιουδή-

ποτε υπέγραψε.

Πράγματι ο επικεφαλής μας αρνήθηκε να υπογράψει το συγ-

κεκριμένο έγγραφο παραλαβής και πράγματι εθίγη, καθώς

αντιμετωπίστηκε ως "δοσίλογος" κι όχι ως αληθινός προ-

ασπιστής των δικαίων των δημοτών, γεγονός αναντίρρητο

καθ' ότι, υπηρετώντας την διοίκηση επί μακρόν, έχει αποδεί-

ξει την ακεραιότητα τού χαρακτήρα του περίτρανα.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης αλλά πάντα με αφορμή την

δική μας ερώτηση επ' αυτού, υπήρξε λογομαχία απροσδόκητη,

όχι μόνο με τον δήμαρχο, αλλά και με άλλο αρχηγό παράτα-

ξης.... Δεν κατανοούμε το γιατί και θα θέλαμε τελικά, αφού

ενημερώθηκαν κάποιες από τις άλλες παρατάξεις, να ενημε-

ρώσουν με την σειρά τους για το περιεχόμενο, κυρίως δε, ως

προς το αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, εξαιτίας

των οποίων η παραλία της Βούλας ανήκει πλέον στην ΜΕΕΚΒ.

Αυτό εξάλλου αποτελεί πρωτίστως υποχρέωση της διοίκησης,

ομοίως όμως και όλων όσοι γνωρίζουν το πώς και γιατί απο-

κλείστηκαν οι κάτοικοι-δημότες από το δημόσιο - για εμάς -

αγαθό του συγκεκριμένου παράλιου χώρου. Περιττό μάλλον

και σίγουρα αχρείαστο να επαναλάβουμε τις απρεπείς εκφρά-

σεις προς το πρόσωπο του αρχηγού μας, ως και την διαστρέ-

βλωση των λεγομένων του. Κρίμα!

• Αλλη ερώτηση που έθεσε ο επικεφαλής μας αφορούσε το

"σήριαλ" των αυστηρότατων κλαδεμάτων που πραγματοποι-

ήθηκαν από/εκ μέρους ιδιώτη εντός της παραλίας της ΕΤΑΔ

στη Βουλιαγμένη. Στην απάντηση υπήρχαν ανακολουθίες,

όπως για την ακριβή ημερομηνία του συμβάντος, πότε βγήκε

το δελτίο τύπου κ.λπ. Ομοίως, ασάφεια υπήρχε σχετικά με

τους υπαλλήλους της πλαζ (της ΕΤΑΔ) για το πώς πείστη-

καν από το ιδιωτικό συνεργείο κοπής ότι αυτό δρα για λο-

γαριασμό του δήμου "τους είπαν ότι έχουν πάρει άδεια από
το δήμο". Δεν εμφανίστηκε όμως κάποιος από τους υπαλ-

λήλους όταν πήγε η δημοτική αστυνομία την επομένη, ούτε

την μεθεπομένη όταν πήγε ο δήμαρχος ή η υπηρεσία πρα-

σίνου για αυτοψία... Οπως όλα δείχνουν το συμβάν έγινε το

Σάββατο, επομένως το κακό είχε ήδη γίνει. Στο δε πάρκιγκ

της πλαζ, όπου "μπήκαν οι μπορντούρες και το αυτόματο πό-
τισμα", είχε γίνει συνεννόηση με τους υπαλλήλους της

ΕΤΑΔ; Πώς ο δήμος επιλήφθηκε για να αποκαταστήσει το

αυτόματο πότισμα σε πράσινο και τοποθέτησε φυτά σε χώρο

που δεν του ανήκει;

• Ο Δ. Δαβάκης ρώτησε σχετικά με την επίσκεψη του Περι-

φερειάρχη στα έργα του δήμου, κυρίως στα πλαίσια ότι αυτά

χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια. Συγχρόνως πρό-

τεινε να απευθύνει ο Δήμος πρόσκληση προς τον περιφερει-

άρχη και τον αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να

ενημερωθούμε (διαδικτυακά). Διατύπωσε και την απορία σε

σχέση με τα δελτία τύπου, που εξέδωσε ο δήμος και των

οποίων το περιεχόμενο χαρακτήρισε οξύ εκ μέρους της δι-

οίκησης.

Ο Δήμαρχος κατά του Περιφερειάρχη

Ο δήμαρχος δυστυχώς εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά της

Περιφέρειας. Δεν θα επαναλάβουμε τους χαρακτηρισμούς

γιατί κατ' αυτό τον τρόπο θ' αναπαράξουμε μία στείρα και

αγενή τοποθέτηση. Μας λυπεί όμως το γεγονός ότι ο Περι-

φερειάρχης δεν αντιμετωπίζεται όπως αρμόζει, δηλαδή

πρωτίστως ως θεσμός. Και εντέλει, η Περιφέρεια χρηματο-

δοτεί με τεράστια ποσά έργα του δήμου, έργα για εμάς. Συ-

νεπώς, καλό και χρήσιμο, να χαίρει κάποιου στοιχειώδους

σεβασμού! Μήπως νομίζει ο δήμαρχος ότι με τις φοβέρες,

θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα; Πλανάται...

• Για την υπόθεση εκποίησης της Εκκλησιαστικής περι-

ουσίας στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης κρατούμε πάρα πολλές

επιφυλάξεις για τους χειρισμούς της διοίκησης.

• Στο τέλος των προ ημερησίας ερωτημάτων και αφού ο

συνήθης ύποπτος είχε αναλώσει πάνω από 2 ώρες ομι-

λίας, μας διάβασε μια απόφαση, "από το πουθενά", σχε-

τικά με το θέμα του Κάμπιγκ Βούλας. Αγνοούμε το

ακριβές περιεχόμενο αυτής, το ποιός την ζήτησε, επ'

αφομή ποιού γεγονότος κ.λπ. Το χειρότερο όμως ήταν,

ότι με τους γνωστούς χαρακτηρισμούς όπως "προσά-

ναμμα", ο δήμαρχος θέλησε να υποβιβάσει τις πρότερες

ενέργειες του αρχηγού μας. Τον ειρωνεύτηκε τον παρερ-

μήνευσε! Και ενώ δεσμεύθηκε από την Δευτέρα το βράδυ

ότι θα κοινοποιήσει αυτό το περιεχόμενο που ανέγνωσε,

72 ώρες μετά δεν έχει υπάρξει  ενημέρωσή μας.

Το επιστέγασμα του Δ.Δαβάκη σε αυτό το ΔΣ, ως ειπώ-

θηκε: "Δηλωσίας δεν έγινα γιατί απολάμβανα δημοκρα-
τία. Αυτή η κακή αντιπολίτευση που εσείς λέτε απέναντι
σε αυτή τη διοίκηση, για μένα είναι παράσημο".
Κάποια από τα ερωτήματα που ΔΕΝ απαντήθηκαν:

• Σχετικά με τις χαρακτηρισμένες δασικές και ήδη ανα-

κηρυγμένες αναδασωτέες περιοχές του δήμου μας.

• Το χρονοδιάγραμμα φυτεύσεων.

• Το ακριβές κόστος σχετικά με το μητρώο εθελοντών.

• ΔΕΝ απάντησε στην παρατήρησή μας για το θέμα της

σύνδεσης στο δίκτυο ακαθάρτων, που εμποδίζεται από

λίγα μέτρα οικοπέδου που παρεμβάλλεται και των σπι-

τιών που ταλαιπωρούνται από την ολιγωρία της διοίκησης

επί του προβλήματος.

Κλείνοντας σας επικοινωνούμε το πώς θεωρούμε ότι πρέ-

πει να διοικηθεί αυτός ο τόπος. Με την αυτονόητη δια-

φάνεια, την ευνόητη δημοκρατικότητα, την άμεση

επικοινωνία με τους δημότες, την ουσιαστική προάσπιση

των συμφερόντων τους, όχι με λόγια αλλά με πράξεις.

Τα λόγια περισσεύουν, οι πράξεις λιγοστές....

Κουράγιο, Δύναμη.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

rantevou.kep.gov.gr

Μέσα από την νέα πλατφόρμα rantevou.kep.gov.gr οι

πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν

άμεσα και με ακρίβεια την επίσκεψή τους στο ΚΕΠ

που τους εξυπηρετεί, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία

και το συνωστισμό.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς

Taxisnet όπου ο πολίτης επιλέγει το ΚΕΠ της περιο-

χής που τον ενδιαφέρει, την ημέρα και την ώρα του

ραντεβού. Μετά την οριστικοποίηση ο ενδιαφερόμε-

νος μπορεί να εκτυπώσει τα στοιχεία της επίσκεψης

ή να τα παραλάβει ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου.

Ο προγραμματισμός της επίσκεψης αφορά στο σύ-

νολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ. Να

υπενθυμίσουμε ότι για όσους πολίτες δεν επιθυμούν

να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα υπάρχει πάντα

η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατά-

στημα της επιλογής τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 

ΚΕΠ Βούλας 213 2019 800

ΚΕΠ Βουλιαγμένης 2132020719

ΚΕΠ Βάρης 21 0897 9140

ΚΕΠ Κορωπίου 21 3200 0800

ΚΕΠ Λαυρίου 2292024839, 2292024850

ΚΕΠ Κερατέας 2299069099.



Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του  ν. 3548/2007 (Α’68) 

για τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου. 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/
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Η ανεξάρτητη φωνή της Κοινότητας Κε-

ρατέας σβήνει με το νέο νομοσχέδιο

του Υπουργείο Εσωτερικών και τη

σιωπή του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυ-

ρεωτικής

Τις τελευταίες εβδομάδες δίνεται ένας

αγώνας από την Κοινότητα Κερατέας,

αλλά και από όλες τις Κοινότητες της Ελ-

λάδας, ενάντια στο σχέδιο Νόμου του

Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο κα-

ταργούνται όλες οι Κοινότητες της Αττι-

κής (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων), αλλά

και η ξεχωριστή κάλπη εκλογής των Κοινο-

τήτων. Παράλληλα, σε όσες Κοινότητες

διατηρούνται, δεν θα επιτρέπεται σε ανε-

ξάρτητους συνδυασμούς να τις διεκδική-

σουν, δίνοντας στον Δήμαρχο και όχι

στους πολίτες της Κοινότητας, την επι-

λογή των αντιπροσώπων τους.

Η Κοινότητα Κερατέας έχει υλοποιήσει μια

σειρά ενεργειών αντίδρασης, σε συνεργα-

σία με όμορες Κοινότητες, το Συντονιστικό

όργανο Αττικής, αλλά και το ευρύτερο των

Κοινοτήτων όλης της χώρας.  Βλέποντας

ότι πολλά Δημοτικά Συμβούλια με αποφά-

σεις τους στήριξαν τον αγώνα των Κοινο-

τήτων τους,  ζητήσαμε και από το Δημοτικό

Συμβούλιο Λαυρεωτικής να στηρίξει τις θέ-

σεις μας και να συνταχθεί με απόφαση στο

πλευρό μας, υιοθετώντας ένα ψήφισμα

στήριξης, που θα προωθήσει στον Υπουργό

Εσωτερικών αλλά και θα αναρτήσει στην

ιστοσελίδα της διαβούλευσης του νομο-

σχεδίου.  

Δυστυχώς, το Δημοτικό Συμβούλιο, στις

17/3/2021 όχι μόνο δεν στήριξε τις θέσεις

μας, αλλά έλαβε μια απόφαση,  που δεν

στηρίζει τον αγώνα μας  και δεν υιοθετεί

τα δίκαια αιτήματα μας. Το Δημοτικό Συμ-

βούλιο εκτός από τα μέλη των παρατάξεων

της Αρετούσας Μακρή, του Σταύρου Ια-

τρού και του Απόστολου Παμφίλη,  εξέ-

φρασε την συμφωνία του στο νομοσχέδιο

και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ,  η οποία για

πολλούς λόγους προσπαθεί να εξαφανίσει

το θεσμό των Κοινοτήτων και την ανεξαρ-

τησία τους. 

Καταδικάζουμε την απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου και εκφράζουμε την  αγα-

νάκτηση μας,  ιδιαίτερα για τη στάση των

Δημοτικών Συμβούλων από την Κερατέα,

που ενώ καθημερινά διαπιστώνουν ότι η

Κερατέα παρακμάζει και υποβαθμίζεται,

δεν κατανοούν ότι η εξάλειψη της Κοινό-

τητας Κερατέας και της ανεξαρτησίας

της,  είναι η ταφόπλακα της πόλης, στε-

ρώντας κάθε δυνατότητα αυτοδιοίκησης

της. 

Δυστυχώς από την πρώτη ημέρα εκλογής

μας,  έχουμε βιώσει μια πλήρη απαξίωση

από την Δημοτική Αρχή,  η οποία μάλλον

ενοχλείται από την ανεξάρτητη φωνή του

Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας,  που

γνώμονα έχει την βελτίωση της ποιότητας

ζωής των κατοίκων της και την ανάπτυξη

της πόλης μας. 

Η Κοινότητα Κερατέας με τους 60 οικι-

σμούς και τα 129.5τ.χλμ, ένα από τα ιστο-

ρικότερα χωριά των Μεσογείων,

καταργείται και σύντομα μαζί με την Κοινό-

τητα, θα χαθεί και το όνομα της.

Καλούμε τους φορείς και τους κατοίκους

της Κερατέας να σταθούν στο πλευρό μας,

για να διατηρήσουμε την Κοινότητα και την

ανεξάρτητη φωνή μας και να αγωνιστούμε

όλοι μαζί για την αυτοδιοίκηση αλλά και

την ανάπτυξη της πόλης μας.

Εκ μέρους της Κοινότητας Κερατέας

Ο πρόεδρος

Απόστολος Ζορμπάς

H εξάλειψη της Κοινότητας Κερατέας,  είναι η ταφόπλακα της πόλης

Kαταργούνται όλες οι Κοινότητες της Αττικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Kορωπί : 02-04-2021
Αρ. Πρωτ. :
Βασ. Κων/νου 47 19441 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : +30 2132000779
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι προτίθεται να προβεί
στη διενέργεια ανοικτού ANΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού με
βάση την οδηγία 2014/24/ΕΕ και τα
ακόλουθα στοιχεία:
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
εγγράφου.
I.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr στην οποία και
βρίσκονται τα απαιτούμενα εργαλεία
και συσκευές. Οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερθείσα
διεύθυνση. Περαιτέρω πληροφορίες
είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση
στην προμετωπίδα του εγγράφου.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Καθαριό-
τητα, ύδρευση, κοινωνικές υπηρεσίες,
δημοτικός ηλεκτροφωτισμός κλπ
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Κατασκευή συνδέσεων
με το δίκτυο ακαθάρτων 2019 Αριθ-
μός αναφοράς: ΤΥ/10/2019
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 45232400-6
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Έργα
II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Το υπ’
όψιν έργο αφορά στην κατασκευή
4.127 τεμ εξωτερικών διακλαδώσεων
των ακινήτων του δικτύου  ακαθάρ-
των στην πόλη Κορωπίου.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 4.432.272,98 EUR (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν
υποδιαιρείται σε τμήματα
II.2) Περιγραφή
II.2.2)    Eπιπλέον κωδικός (-οί) CPV
45232400 Έργα κατασκευής αποχε-
τεύσεων
II.2.3)   Τόπος εκτέλεσης: Kωδικός

NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΩΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
II.2.4)  Περιγραφή της σύμβασης:
Θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί διαμέ-
τρου DN125 η DN160 PVC Σειράς 41
για όλες τις διακλαδώσεις. Προβλέπε-
ται η τοποθέτηση προκατασκευασμέ-
νου φρεατίου καθαρισμού και
ελέγχου (ταμπουρέτου) στην ρυμοτο-
μική γραμμή σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης.Ρητά ορί-

ζεται ότι σε κάθε σύνδεση της διακλά-
δωσης με τον αγωγό αποχέτευσης θα
τοποθετείται ειδικό τεμάχιο αναμονής
(σαμάρι), αποκλειομένης της σύνδε-
σης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Τα  κριτή-

ρια που αναφέρονται κατωτέρω. Τιμή
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία  χωρίς ΦΠΑ: 4.432.272,98 €
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφω-
νίας – πλαίσιο ή δυναμικού συστήμα-
τος αγορών.
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε πα-
ράταση
Περιγραφή παρατάσεων :
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβά-
σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» (Α 147)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλα-
κτικές προσφορές: ΔΕΝ γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές.
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης:  Δικαίωμα
προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρε-
σης: Όπως προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 201/24/Εκαι 2014/25/Ε)» (Α 147),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΙΙ.2.13)   Πληροφορίες σχετικά με τα

Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και

πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από
τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ταυτότητα του έργου: 
Πράξη «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡ-
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ –
ΠΑΙΑΝΙΑΣ» ενταγμένη με κωδικό ΟΠΣ
5003920 στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Πε-
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2000»
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρη-
ματοοικονομικές και τεχνικές πληρο-
φορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο:        
Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο
άρθρο 2.2: Κριτήρια ποιοτικής επιλο-
γής των Αναλυτικών Όρων  της Δια-
κήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής
όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμ-
βασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβα-
σης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.3.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης: Όπως αναφέρεται στους αναλυ-
τικούς όρους της Διακήρυξης   
III.3.3) Πληροφορίες σχετικά με το
προσωπικό που αναλαμβάνει την

εκτέλεση της σύμβασης: Υποχρέωση
αναφοράς των ονοματεπωνύμων και
των επαγγελματικών προσόντων του
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η
εκτέλεση της σύμβασης.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία.
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA): Η
σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφω-
νία περί Δημοσίων Προμηθειών.
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής: 13/05/2021 23:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
9 μήνες μετά την 13/05/2021
IV.2.6) Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών: 19/05/2021 12:00,
μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφο-
ρών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών, από την
αρμόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επανα-
λαμβανόμενες συμβάσεις:
Δεν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη
δημόσια σύμβαση.
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες: Συμπληρωματικές πληροφορίες
ή διευκρινήσεις, μπορούν να ζητούν-
ται μέχρι την 05 Μαΐου 2021 και
αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις)
θα παρέχονται από μέρους της ανα-
θέτουσας αρχής μέχρι την 07η Μαΐου
2021, μόνο μέσω του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφ.
Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
18233 Ελλάδα, email: aepp@aepp-
procurement.gr, τηλ. +30 2132141216,
http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Ακρι-
βείς πληροφορίες σχετικά με την
προθεσμία για την υποβολή προσφυ-
γών, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στο άρθρο 4.3 των αναλυτικών όρων
της Διακήρυξης.
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία πα-
ρέχονται πληροφορίες για την υπο-
βολή  προσφυγών: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ,
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί, Ελ-
λάδα, email: tykoropi@gmail.com, τηλ.
2132000779, www.koropi.gr
VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλή-
ρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Elec-
tronic Daily - TED): 02/04/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 Ν.Π.Δ.Δ. ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 865.729,60 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.401.057,12

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.729,60 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 908.513,48

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 159.331,15

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 62 Παροχές τρίτων 127.535,00

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0,00 63 Φόροι - Τέλη 1.211,90

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 60.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 98.150,75

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00 65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 

πίστης

500,00

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 800.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 104.814,84

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 190.971,10 67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε 

τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - 

Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)

0,00

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00 68 Λοιπά έξοδα 1.000,00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

190.671,10 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 54.000,00

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων

54.000,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 300,00 73 Έργα 0,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 

ειδικές δαπάνες

0,00

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 

ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

0,00 75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις)

0,00

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 403.117,77

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 17.888,90

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

Π.Ο.Ε.

10.213,23 82 Λοιπές αποδόσεις 375.015,64

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 

Εντός του οικονομικού έτους

10.213,23

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

10.213,23 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 13.396,68

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

375.015,64 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 374.015,64 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 429.642,00 

Σύνολα: 1.871.571,57 Σύνολα: 1.871.571,57

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
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Παρατείνεται το ωράριο 

στα σούπερ μαρκετ 
Παρατείνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου η υποχρέωση των

σούπερ μάρκετ να αποστέλλουν τις τιμές των τροφίμων,

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής.

Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και η δυ-

νατότητα διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των σού-

περ μάρκετ, τις καθημερινές κατά μία ώρα και κατά δύο

ώρες το Σάββατο καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας

τους, τις Κυριακές είτε για όλη τη χώρα είτε για μέρος

αυτής.

Ανοίγει 5 Απριλίου το 

λιανεμπόριο, πλην 

πολυκαταστημάτων και 

εμπορικών κέντρων
Ανοίγουν από τη Δευτέρα 5 Απριλίου τα καταστήματα λια-

νεμπορίου, πλην των πολυκαταστημάτων και των εμπορι-

κών κέντρων, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής

Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς,

κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της παν-

δημίας του κορονοϊού.

Θα επιτρέπεται η πώληση εκτός καταστήματος με ραν-

τεβού, με το click away, και η πώληση εντός καταστήμα-

τος με ραντεβού, με click in shop.

Εντός του καταστήματος θα επιτρέπεται ένας πελάτης

ανά 25 τ.μ. με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση.

Eπίσης από σήμερα, Σάββατο 3 Απριλίου και μόνο για τα

Σαββατοκύριακα θα επιτρέπεται με τη χρήση του κωδικού

6 η μετακίνηση για προσωπική άσκηση με όχημα σε υπαί-

θριο χώρο έως 3 άτομα ή μια οικογένεια.

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

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

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

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 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.ΣΠΥ-

ΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ—

Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλεκτρικος Θερμοσιφω-

νας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑ-

ΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING  (Περιφραγμενο / Φυλασομενο)

κος  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο στο

Χέρωμα Βάρης & Bάρκιζα με τιμή μέχρι 400

ευρώ, από ζευγάρι συνταξιούχων με κατοικίδια.

Τηλ. 6907102078, 6940338610.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για Εκμίσθωση 

Σχολικού Κυλικείου)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ
Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί
Τηλ 2106628405, φαξ 2106624649

Η Α/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή του
Δήμου Κρωπίας προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την

εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου στις 1/7/2021 ημέρα Τρίτη
και ώρα 13:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής, τηλ: 2106628405 κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες.

Κορωπί 29/3/2021
Η Πρόεδρος

ΝΕΦΕΛΗ ΛΟΤΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για Εκμίσθωση 

Σχολικού Κυλικείου)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ
Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί
Τηλ 2106628405, φαξ 2106624649

Η Α/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή του
Δήμου Κρωπίας προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την

εκμίσθωση του κυλικείου του 5ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου στις 2/7/2021 ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 13:00
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής, τηλ: 2106628405 κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες.

Κορωπί 29/3/2021
Η Πρόεδρος

ΝΕΦΕΛΗ ΛΟΤΚΑ

Ιδρύεται “Κοινότητα 

Αγίας Μαρίνας” 
Μετά από αίτημα των κατοίκων

Η ανακήρυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου Κρω-

πίας σε “Τοπική Ενδοδημοτκή Κοινότητα Αγίας Μαρίνας”,

είναι μόλις ένα βήμα πριν την υλοποίηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αρ. 22844/26-3-2021,

έγγραφό του, έκανε αποδεκτό το αίτημα των κατοίκων

του παραλιακού μετώπου του Δήμου, για την ανακήρυξη

της Αγίας Μαρίνας, σε «Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ», όπως αυτό εκφράστηκε από την Συντο-

νιστική Επιτροπή της Κίνησης, και αναμένει την απόφαση

«γνώμης» του Δημοτικού Συμβουλίου και την κατάθεση εκ

μέρους του, του σχετικού αιτήματος σύστασης του Οικι-

σμού της Αγίας Μαρίνας ως «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙ-

ΝΑΣ» , για να προχωρήσει στην έκδοση του σχετικού

Προεδρικού Διατάγματος.

Ήδη η «Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης», διαβίβασε το

σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στον Δή-

μαρχο, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους

Επικεφαλής της Μείζονος και Ελάσσονος Αντιπολίτευσης

και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, και αναμένουν

την έγκαιρη έκδοση της σχετικής απόφασης «γνώμης» του

Δημοτικού Συμβουλίου και την κατάθεση στο Υπουργείο,

του σχετικού αιτήματος. 

«Διαβαίνοντας το κατώφλι της επόμενης 10ετίας και ρί-
χνοντας μια ματιά στη Δημοτική μας οντότητα και στις ιδι-
αιτερότητες που διέπουν την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό των υποδομών της, θεωρούμε αναπόδρα-
στη και αυτονόητη ενέργεια εκ μέρους της Δημοτικής
Αρχής, την αναγκαιότητα της αποκέντρωσης αυτοδιοικη-
τικών αρμοδιοτήτων στους περιφερειακούς οικισμούς της,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα αναπτυξιακά
και άλλα προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα
των κατοίκων της», σημειώνει η Σ.Ε.Κ. 

Συντονιστική Επιτροπή Κίνησης 

«Η Αγία Μαρίνα Ενδοδημοτική Κοινότητα»

Γέφυρα στην οδό Λουμπάρδας

στην Αγία Μαρίνα

Οπως ενημερωθήκαμε από το Δήμο Κρωπίας, επειδή

έπεται η κατασκευή μεγάλης γέφυρας στην οδό Λουμ-

πάρδας, στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου, στο πλαίσιο του

αντιπλημμυρικού έργου ρέματος Ξερέα θα γίνει προσω-

ρινή μεταφορά της λαϊκής αγοράς, σε άλλη οδό σύμ-

φωνα με την πρόταση-επιλογή της Ομοσπονδίας

Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγο-

ρών Περιφέρειας Αττικής.

Η ημερομηνία μεταφοράς θα ανακοινωθεί.
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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

• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• Οδηγός του Πολίτη 

) 1539

• Γραμμή Βοήθειας για Άνοια 

) 1102
Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών)

Η Παγκόσµια Ηµέρα Διπολικής διαταραχής είναι σηµαν-

τική για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού στο

θέμα αυτό και είναι η 30ή Μαρτίου. 

Η θεµατολογία της χρονιάς θα είναι: “ΕΔΟ ΜΑΖΙ - Κοι-
νωνική Υποστήριξη & Συναισθηµατική Υγεία την
Εποχή του Κορωνοϊού”  και μπορείτε να την παρακο-

λουθήσετε στις 17/04/21 στις 12µµ - 4µµ στο zoom δια-

δικτυακάhttps://us02web.zoom.us/j/6970018622.

Θα συζητηθεί ο ρόλος της κοινωνικής υποστήριξης στη

Διπολική διαταραχή και στην Κατάθλιψη. Θα γίνει

ενηµέρωση για τις δράσεις κοινωνικής υποστήριξης που

ήδη τρέχουν. Παράλληλα θα ξεκινήσει η δράση ατοµικής

κοινωνικής υποστήριξης που θα παρέχει δωρεάν αξιο-

λόγηση και ενηµέρωση για την ψυχική κατάσταση

ασθενών που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στον ιδιω-

τικό τοµέα, αλλά και ασθενών που το παρόν διάστηµα

λόγω των συνθηκών είναι κοινωνικά αποµονωµένοι. Η

διπολική διαταραχή (ή πιο παλιά µανιοκατάθλιψη) είναι

η πιο σοβαρή ψυχική διαταραχή της διάθεσης. Χαρακτη-

ρίζεται κυρίως από επεισόδια Μανίας (ανεβασµένης &

εκτός ελέγχου διάθεσης) και επεισόδια Κατάθλιψης

(πεσµένης διάθεσης µε σηµαντική δυσκολία στη λει-

τουργία). Υπολογίζεται ότι πάσχουν 1-6% του πλη-

θυσµού παγκοσµίως, δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες

ασθενείς.

Οσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να

συµµετέχουν στις  δράσεις μπορούν να εγγραφούν στη

λίστα συµµετοχής της ΕΔΟ http://bit.ly/edo2021 ή τη-

λεφωνικά στο 6970018622 .  

ΕΔΩ ΜΑΖΙ
Παγκόσμια Ημέρα 

Διπολικής διαταραχής

ANASTASIA PALATIANOU, MSc
PSYCHOLOGIST

16 GR. LAMPRAKI, 2ND FLOOR, GLYFADA 166-74
www.onthecouchtherapy.com • Email:  info@onthecouchtherapy.com

211-411-6600 • 6944 709 483
Master of Science in Mental Health Studies, King’s College London

Bachelor of Science in Psychology with Sociology, Kingston University London
Licensed Mental Health Counselor in Miami, Florida

Member of the Association of Greek Psychologists
Scholar of the Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
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. . . γ ια την υγειά μας

Ολοκληρώθηκε η δράση της Περιφέρειας Αττικής και

του ΙΣΑ (Iατρικού Συλλόγου Αθηνών), σε 34 Δήμους

της Αττικής, για την εγγραφή των πολιτών στην άυλη

συνταγογράφηση. 

Τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ,

επισκέφθηκαν τις Λαϊκές αγορές και σε ειδικά δια-

μορφωμένα σταντ, διένειμαν ενημερωτικό έντυπο με

τα Βήματα Εγγραφής στην Άυλη Συνταγογράφηση

και βοήθησαν όσους πολίτες επιθυμούσαν να κάνουν

την εγγραφή τους στην υπηρεσία και απαντούσαν σε

απορίες των πολιτών για την άυλη συνταγογράφηση.

Βοήθησαν δε  να εγγραφούν πάνω από 200 πολίτες

που δεν είχαν καλή σχέση με την τεχνολογία.

Στο πλαίσιο της δράσης διανεμήθηκαν 20.000 ενημε-

ρωτικά έντυπα, ενημερώθηκαν πάνω από 1.600 πολί-

τες. 

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Περιφερειάρχης Αττικής και

Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«...παίρνουμε νέες πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε
τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ηλι-
κιωμένοι και οι χρόνιοι πάσχοντες που αντιμετωπί-
ζουν περισσότερα προβλήματα στην πρωτόγνωρη
αυτή υγειονομική κρίση».

Τί είναι η άυλη συνταγογράφηση;

Η άυλη συνταγογράφηση είναι μια υπηρεσία της Ενι-

αίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Αν ενεργοποιήσετε την

άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνετε από τον γιατρό

σας τα στοιχεία των συνταγών φαρμάκων ή των πα-

ραπεμπτικών εξετάσεών σας με μήνυμα (sms) ή ηλε-

κτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο κινητό σας και όχι

με εκτυπώσεις. Με την εγγραφή σας μπορείτε επίσης

να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω SMS ή email για ια-

τρικά σας ραντεβού. Πρακτικά η άυλη συνταγογρά-

φηση:

• αντικαθιστά την έντυπη συνταγή ή/και τα παραπεμ-

πτικά εξετάσεων σε ηλεκτρονική μορφή.

• επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους χρονίως πά-

σχοντες να λαμβάνουν συνταγή εξ αποστάσεως,

χωρίς δηλαδή την επίσκεψη στο θεράποντα ιατρό.

Συγκεκριμένα, οι θεράποντες ιατροί μπορούν να επα-

νεκδίδουν μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές,

που αφορούν σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή που

λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες και οι οποίες θα

εκτελούνται στα φαρμακεία.

Αφορά όλους τους πολίτες που χρειάζεται  να τους

συνταγογραφήσει φάρμακα ο γιατρός τους.

Η άυλη συνταγογράφηση γίνεται μόνο μια φορά και

ισχύει για πάντα. Αν το επιθυμεί, ο πολίτης δύναται

να απενεργοποιήσει ή ενεργοποιήσει εκ νέου την

άυλη συνταγογράφηση με τον ίδιο τρόπο.

Επιλέγοντας την άυλη συνταγογράφηση δεν χρειάζε-

ται να πάτε στο γιατρό για να σας γράψει φάρμακα ή

να σας γράψει εξετάσεις.

Για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, πηγαί-

νετε με το κινητό σας στο φαρμακείο ή το διαγνω-

στικό ιατρείο αντίστοιχα.

Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή φαρμάκων, ή το

διαγνωστικό ιατρείο εκτελεί το παραπεμπτικό εξετά-

σεων με τον αριθμό (barcode) που έχετε λάβει.

Αν έχετε χάσει το sms ή το e-mail με τον αριθμό (bar-

code), ο φαρμακοποιός ή ο ιατρός του διαγνωστικού

ιατρείου βρίσκει τη συνταγή σας με τον ΑΜΚΑ σας.

Για να την εκτελέσει, του γνωστοποιείτε τον κωδικό

επιβεβαίωσης που θα λάβετε στο κινητό σας.

Όταν εκτελεστεί η συνταγή φαρμάκων ή το παραπεμ-

πτικό εξετάσεων, θα λάβετε ενημερωτικό sms ή e-

mail.

Eκστρατεία ενημέρωσης για την Άυλη Συνταγογράφηση

Διαδικτυακό 

Πρόγραμμα Αγωγής

Υγείας για Παιδιά

στο Μαρκόπουλο

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  (ΕΔ-

ΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το Δήμο

Μαρκοπούλου Μεσογαίας υπό την Αι-

γίδα του ΙΣΑ, ανακοινώνει την έναρξη

του διαδικτυακού προγράμματος

«Αγωγή Υγείας για Παιδιά» την Τρίτη 6

Απριλίου 2021 και ώρα 18:00.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακο-

λουθήσουν το πρόγραμμα που υλοποι-

είται με την υποστήριξη του

Αναστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου, Εντα-

τικολόγου, τ. Συντονιστή Διευθυντή

ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ

ΣΟΦΙΑ», Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου

Αθηνών μέσω πλατφόρμας zoom.

Το σεμινάριο αποτελείται από 3 θεμα-

τικές ενότητες με τα εξής θέματα : 

1. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

2. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Κάπνισμα, Αλκοόλ,

Ναρκωτικά)

3. ΕΦΗΒΕΙΑ (Σεξουαλικά μεταδιδό-

μενα νοσήματα, Παχυσαρκία, Εμβολια-

σμοί Εφήβων)

Η παρουσίαση θα έχει χρονική διάρκεια

περίπου 1 ώρα (20’ εισήγηση και 40’

ερωτήσεις-συζήτηση) και θέμα τα

«ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ».

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαι-

σθητοποίηση συγκεκριμένων πληθυ-

σμιακών ομάδων (γονείς,

εκπαιδευτικοί),  που μπορούν να απο-

τελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης  με έγ-

καιρη και έγκυρη ενημέρωση  ώστε να

είναι γνώστες των συνεπειών της έκθε-

σης των παιδιών σε κινδύνους και να

λειτουργήσουν προστατευτικά με γνώ-

μονα την Πρόληψη.

Βήματα εγγραφής και παρακολούθη-

σης του διαδικτυακού σεμιναρίου

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο:  

• Δηλώστε συμμετοχή στο  e-mail στο

69xrisnikolaou@gmail.com ή καλών-

τας στο τηλ. 22990-20175 (09.00 π.μ. -

14.00 μ.μ.), όπου θα σας σταλεί ο σύν-

δεσμος και οδηγίες για τη συμμετοχή

σας. 

Δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως 2-4-

2021 στις 2.00 μ.μ.
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Ο Γ.Σ. Γλυφάδας

στον Μαραθώνιο της Σιένα

Οι αθλητές του ΓΣ Γλυφάδας στην Ευρώπη!

Μετά τον Μάρκο Γκούρλια, που συμμετείχε Ημιμα-

ραθώνιο δρόμο της Δρέσδης και ήρθε 15ος και στο

Νο 2 ολων  των εποχων στην Ελλαδα, με το νέο

ατομικό ρεκόρ 1.04.42 που πέτυχε, και η Γκλόρια

Πριβιλέτζιο επιστρέφει στην αγωνιστική δραση,

λαμβάνοτας μέρος στον Μαραθώνιο δρόμο της

Σιένα  στις 11 Απριλίου 2021. 

Ο στόχος της είναι να  βελτίωσει το ατομικό της

ρεκόρ των  2 ωρών  35΄. 31΄΄ και να πιάσει  το

2.29΄.30΄΄ που είναι και το Ολυμπιακό όριο.

Το ευχόμαστε!

ΕΠΟ που απαιτεί συναίνεση

Παμψηφεί Πρόεδρος

ο Θοδωρής Ζαγοράκης 

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης εξελέγη σχε-

δόν παμψηφεί, αλλά άμεσους συνερ-

γάτες στην Ομοσπονδία θα έχει 11

μέλη, όλα προερχόμενα από τον χώρο

των ενώσεων.

Τα προγνωστικά στις εκλογές της ΕΠΟ

επιβεβαιώθηκαν στο ακέραιο και ο Θο-

δωρής Ζαγοράκης, μετά και την από-

συρση του έτερου υποψηφίου

Κωνσταντίνου Νίκα, εξελέγη σχεδόν

παμψηφεί (με 66 ψήφους επί 68 εκλε-

κτόρων, αφού η ΕΠΣ Σάμου απείχε),

ενώ άμεσους συνεργάτες στην Ομο-

σπονδία δεν θα έχει πρώην συμπαίκτες

του στο Euro 2004 αλλά 11 μέλη, όλα

προερχόμενα από τον χώρο των ενώ-

σεων.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας

γίνεται ο 31ος πρόεδρος στην ιστορία

της ΕΠΟ και το ζητούμενο πλέον είναι

αν θα καταφέρει να συνεργαστεί με τη

νέα διοίκηση που θα συγκροτηθεί σε

σώμα ώστε να εφαρμοστεί η ολιστική

μελέτη των FIFA – UEFA, με την τε-

λευταία να κάνει λόγο για «εμβλημα-
τική φιγούρα που θα προσδώσει κύρος
στην εθνική ομάδα και στο ελληνικό
ποδόσφαιρο».
Οι πρώην διεθνείς Χαριστέας (14

ψήφοι), Δ. Παπαδόπουλος (15 ψήφοι),

Καφές (13 ψήφοι), Σεϊταρίδης (απέ-

συρε την υποψηφιότητά του παραμονή

των αρχαιρεσιών) και Ανατολάκης (14

ψήφοι), που θα ήθελε στο πλευρό του

ο νέος πρόεδρος προκειμένου να ανα-

δειχθεί ένα συμβούλιο που να εκφρά-

ζει όλες τις τάσεις, δεν εξελέγησαν.

Το ίδιο και οι Βίκυ Δημητρακοπούλου

(16 ψήφοι) και Κώστας Κωνσταντινί-

δης (13 ψήφοι).

Οι 11 που εξελέγησαν είναι οι: Α. Αν-

τωνίου (63 ψήφοι), Π. Δημητρίου (59

ψήφοι), Γ. Χατζησαρόγλου (54 ψήφοι),

Δ. Γαβριηλίδης (53 ψήφοι), Δ. Κουπτσί-

δης (52 ψήφοι), Δ. Μπουχλαριώτης (51

ψήφοι), Π. Παπαχρήστος (50 ψήφοι),

Λ. Θωμαΐδης (50 ψήφοι), Κλ. Τζαφέ-

ρης (49 ψήφοι), Κ. Φύτρας (48 ψήφοι)

και Α. Δανιήλ (47 ψήφοι), όλοι τους

προερχόμενοι από ενώσεις, φιλικά

προσκείμενες σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι

πέντε (Γαβριηλίδης, Δανιήλ, Μπουχλα-

ριώτης, Τζαφέρης, Φύτρας) από τους

έντεκα εκλέγονται για πρώτη φορά,

ενώ οι υπόλοιποι έξι συμμετείχαν και

στο απερχόμενο Δ.Σ.

Νίκος Γεωργόπουλος

Ο Γιάννης Λιγνός είναι ο νέος πρό-

εδρος στην Ελληνική Ομοσπονδία

Ξιφασκίας, διαδεχόμενος τον Μα-

νώλη Κατσιαδάκη, που με τη σειρά

του εξελέγη εκπρόσωπος της Ομο-

σπονδίας στην ΕΟΕ. 

Στις πρόσφατες εκλογές ο Γ. Λι-

γνός έλαβε 26 ψήφους, η Μαρι-

νέττα Γούναρη - Χατζησαράντου

ακολούθησε με 11, ενώ η υποψη-

φιότητα του Γιάννη Μανομενίδη

δεν έλαβε ψήφο. Στη θέση του

γραμματέα της Ομοσπονδίας εξε-

λέγη ο Ανέστης Κωστίδης, πρό-

εδρος του αθλητικού σωματείου

ξιφασκίας ΑΞΙΑ. Με δήλωσή του ο

ίδιος αναφέρθηκε στις σημερινές

δύσκολες συνθήκες του αθλητι-

σμού, που έχει πάψει να αποτελεί

κοινωνικό αγαθό και έχει μετατρα-

πεί σε προϊόν προς ιδιωτική εκμε-

τάλλευση, καθώς και στο συνεχές

πετσόκομμα των αθλητικών επιχο-

ρηγήσεων. Παράλληλα αναφέρ-

θηκε στους στόχους της νέας

διοίκησης στην ξιφασκία, εστιάζον-

τας στην ανάπτυξη του αθλήματος

ως κοινωνικού αγαθού πανελλα-

δικά και σε όλες τις κατηγορίες,

καθώς και στις πρωτοβουλίες για

την αύξηση της χρηματοδότησης.

Την 7η νίκη σε 7 αγώνες στο πρωτά-

θλημα της Α1 Ανδρών ΠΟΛΟ πέτυχε

την Τρίτη (30/3) στο Λαιμό, η Βουλιαγ-

μένη.

Η ομάδα του Χρβόγιε Κόλιανιν επικρά-

τησε σ’ αγώνα με 26-6 των Χανιών και

πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της

στον 1ο ημιτελικό του Euro Cup με την

Όρβοσι ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάβ-

βατο στη Βουδαπέστη.

Τα οκτάλεπτα: 8-0, 5-2, 7-2, 6-2.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Χρβόγιε Κολιά-

νιν): Τζωρτζάτος, Μυλωνάκης, Αλα-

φραγκής 3, Γκιουβέτσης 4, Τρούλος 5,

Γούβης, Αφρουδάκης 1, Καλογερόπου-

λος 1, Χαλυβόπουλος Αρ. 6, Κουρού-

βανης Ν., Λόζινα 2, Μπάσιτς,

Ανδρεάδης, Τσαταλιός 3, Βλάσσης 1.

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (Ηλίας Μαχαίρας): Κου-

τρουλάκης, Βολτυράκης, Πολύζος,

Αγιωργούσης, Μπατάκης, Γουίλιαμς 2,

Χαριτάκης 1, Μπογκντάνοβιτς 2, Καν-

δανολέων, Σπάχιτς 1, Μαζοκοπάκης,

Κουμής, Νικολαΐδης, Πετρόχειλος, Πα-

παμανωλιουδάκης.

POLO

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΧΑΝΙΑ 26-6: Επτά στα επτά για τον ΝΟΒ!

Ξιφασκία

Πρωτιά για τον Γ. Λιγνό

Σπουδαία επιτυχία του

Μαν. Στεφανουδάκη

Σε μια σπουδαία διεθνή επιτυχία για

τον αθλητισμό ΑμεΑ έφθασε ο Μα-

νώλης Στεφανουδάκης, ο οποίος στο

διεθνές Γκραν Πρι της Τύνιδας κατά-

φερε να κατακτήσει δύο χρυσά με-

τάλλια στο ακόντιο και τη σφαίρα

της κατηγορίας F54.

Ο δις παραολυμπιονίκης στον ακον-

τισμό ξεπέρασε τα 29 μέτρα (29,17

μ.), ενώ η καλύτερη βολή του στη

σφαιροβολία μετρήθηκε στα 8,22 μ.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Απάντηση των σωματείων 

στα σχέδια της κυβέρνησης

Στο κενό δείχνουν να πέφτουν τα σχέδια της κυβέρνησης

για έλεγχο του αθλητικού κόσμου μέσω της πολύπλευρης

παρέμβασης που επιχειρήθηκε τους προηγούμενους μήνες,

με αφορμή τις αρχαιρεσίες στις Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Σε αρκετές από αυτές, που το προηγούμενο διάστημα πραγ-

ματοποίησαν τις εκλογικές τους διαδικασίες, τα σωματεία

με την ψήφο τους έδωσαν τη δική τους απάντηση στις κυ-

βερνητικές μεθοδεύσεις, που περιλάμβαναν αποκλεισμό δε-

κάδων σωματείων από τις διαδικασίες με πρόσχημα την

εγγραφή στον Αθλητικό Μητρώο, καθώς και την προώθηση

συγκεκριμένων συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.

Γυμναστική: Τα ηνία στον Θ. Σταθόπουλο

Με νίκη του Θανάση Σταθόπουλου, που αναδείχθηκε νέος

πρόεδρος, ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στην Ελληνική

Γυμναστική Ομοσπονδία. Αντικαθιστά έτσι τον Θανάση Βα-

σιλειάδη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος για 14 χρόνια. 

Οι εκλογές έγιναν με τη συμμετοχή 93 σωματείων - μελών

με δικαίωμα ψήφου και άλλων 16 χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Παρά τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στη λειτουρ-

γία της πλατφόρμας «Ζευς», τελικά όλα τα σωματεία με δι-

καίωμα ψήφου μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό

εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί από την Εφο-

ρευτική Επιτροπή. 

Ο Θ. Σταθόπουλος εξελέγη συγκεντρώνοντας 36 ψήφους,

έναντι 30 ψήφων του Νίκου Προβιά και 27 ψήφων του Χρή-

στου Ψαθά.

Ιστιοπλοΐα: Επικεφαλής η Νίκη Αναστασίου

Η μέχρι πρότινος γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιστιο-

πλοΐας και επικεφαλής της «Κίνησης Φίλων Ιστιοπλοΐας»,

Νίκη Αναστασίου, είναι η νέα πρόεδρος της Ομοσπονδίας

μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν τις προηγού-

μενες μέρες. Είναι η πρώτη φορά που γυναίκα αναλαμβάνει

πρόεδρος στην ιστορία της Ομοσπονδίας. Στην ψηφοφορία

η Ν. Αναστασίου πήρε 57 ψήφους, έναντι 26 του Γιάννη Πα-

παδημητρίου και 25 του Λάζαρου Τσαλίκη. Το ποσοστό

εκλογής της νέας προέδρου άγγιξε το 58% στα 108 σωμα-

τεία που συμμετείχαν στις εκλογές. Εκπρόσωπος της ΕΙΟ

στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εξελέγη ο Σ. Χανδακάς

και αναπληρωματικός ο Κ. Χατζηκωνσταντίνου. Η θητεία

της νέας διοίκησης θα έχει χρονική διάρκεια περίπου 3,5

ετών.

ΚΟΕ: Νέος πρόεδρος ο Κ. Γιαννόπουλος

Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος της Κο-

λυμβητικής Ομοσπονδίας, μετά τις εκλογές που έγιναν

χτες. Ο πρώην διεθνής πολίστας επικράτησε του πρώην κο-

λυμβητή των επιτυχιών στην ανοιχτή θάλασσα, Σπύρου Για-

νιώτη. Ο νέος πρόεδρος συγκέντρωσε 111 ψήφους σε

σύνολο 202 σωματείων, ενώ ο Σπ. Γιαννιώτης με το «Νέο

Κύμα» 91. Για τη θέση στην ΕΟΚ εξελέγη ο Νίκος Ξυλούρης

με 103 ψήφους, έναντι 96 του πρώην προέδρου της ΚΟΕ

της Δ. Διαθεόπουλο.

Ποδηλασία: Στο τιμόνι ο Β. Διαμαντόπουλος

Στο τιμόνι της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας βρέθηκε ο γραμ-

ματέας του Ποδηλατικού Ομίλου Πάτρας, Βασίλης Διαμαν-

τόπουλος, που επικράτησε του Παναγιώτη Πριστούρη στις

εκλογές της ΕΟΠ. Ο νικητής έλαβε 26 ψήφους, έναντι 17

που πήρε ο αντίπαλός του.

Κωπηλασία: Νίκη για τον Γ. Βράμπα

Με τη συμμετοχή 29 σωματείων ολοκληρώθηκαν οι εκλογές

στην Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία. Σε αυτές το χρί-

σμα του προέδρου πήρε ο Γιάννης Βράμπας, που συγκέν-

τρωσε 21 ψήφους έναντι 8 του αντιπάλου του, Βασίλη

Λυκομήτρου.

Χάντμπολ: Επανεκλογή του Κ. Γκάντη

Ο Κώστας Γκάντης επανεξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Χάντμπολ. Ως μοναδικός υποψήφιος για τη

θέση στις πρόσφατες διαδικασίες, έλαβε 62 ψήφους σε σύ-

νολο 72 σωματείων που συμμετείχαν.

Πρώτος στόχος  νέος προπονητής

Έκτη ήττα σε επτά παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό του

Όντετ Κάτας, που συνεχίζει την ελεύθερη πτώση τόσο από

πλευράς απόδοσης όσο και από πλευράς βαθμολογικής

θέσης. Οι πράσινοι μετά από 32 αγωνιστικές, αν και η ελ-

ληνική ομάδα χρωστάει δύο παιχνίδια με Ζενίτ και ΤΣΣΚΑ

στην Ρωσία, βρίσκονται στην 16η θέση έχοντας από κάτω

τους μόνο τον Ερυθρό Αστέρα και το ανέκδοτο της φετινής

Euroleague, την Χίμκι. Η αγωνιστική εικόνα της ομάδας του

Ισραηλινού τεχνικού είναι πολύ κακή. Σύνολο χωρίς αρχή,

μέση και τέλος που δεν βγάζει ενέργεια ούτε στην άμυνα,

ούτε στην επίθεση. Βραχυκυκλώνει στο σετ παιχνίδι, αδυ-

νατεί να βρει λύσεις αν δεν τρέξει στο ανοικτό γήπεδο, δεν

έχει καταφέρει να δώσει χώρο και ρόλο στον Μάριο Χεζόνια

και δεν δείχνει την παραμικρή πρόοδο από την στιγμή που

έγινε η αλλαγή προπονητή. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα;

Το προσεχές καλοκαίρι, παρόλο που θα υπάρχουν αρκετά

ανοικτά μέτωπα, το βασικότερο είναι να βρεθεί ο κόουτς

εκείνος που θα μπορέσει να οδηγήσει τον Σύλλογο ξανά σε

κορυφαίο επίπεδο. Χρειάζεται ένας προπονητής με ισχυρή

προσωπικότητα, με εμπειρία από την Euroleague, με παρα-

στάσεις, ικανός να εμπνεύσει τον σεβασμό και να θέσει

αγωνιστικούς κανόνες.  

Δεν θα μπω σε αγωνιστική ανάλυση του ματς. Δεν αξίζει

άλλωστε να το κανείς για μια αναμέτρηση στην οποία ο

ένας είχε κίνητρο επιβίωσης και ο άλλος διαδικασία διεκπε-

ραίωσης.Το θέμα για τους πράσινους είναι ότι ο Κάτας δεν

μπόρεσε, πέρα από όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με

την εικόνα της ομάδας στο παρκέ, να εμφυσήσει στους παί-

κτες του κίνητρο για να διεκδικήσουν την νίκη και να σώ-

σουν το γόητρο ενός Συλλόγου που κοσμούν την

τροπαιοθήκη του έξι ευρωπαϊκά κύπελλα. Πολλοί θεωρούν

ότι είναι άδικο να κριθεί ο Ισραηλινός φέτος με βάση το γε-

γονός ότι δεν έχει επιλέξει αυτός το υλικό. Είναι όμως έτσι;

Ναι δεν έχει κάνει αυτός τις επιλογές, αλλά από την άλλη

δεν βελτίωσε την ομάδα. Δεν την πήγε ένα επίπεδο πάνω.

Δεν μπόρεσε να εντάξει τον Χεζόνια στο σύνολο, δεν

έφτιαξε ξεκάθαρους ρόλους για αρκετούς από τους παί-

κτες. Πέρα από όλα τα παραπάνω, υπάρχει και κάτι ακόμα.

Παίρνει πολύ εύκολα τεχνικές ποινές δημιουργώντας

εκνευρισμό στην ομάδα. Ξεχνά να πάρει timeout σε κρίσιμες

στιγμές του ματς. Εν ολίγοις αν θέλεις να επιστρέψεις σε

κορυφαίο επίπεδο, επιβάλλεται να δώσεις τα κλειδιά και σε

έναν προπονητή μεγάλων κυβικών. Μπορείς; Αν δεν μπο-

ρείς συμβιβάζεσαι με τα λιγότερα και ξεχνάς απαιτήσεις και

όνειρα….

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Νέοι κώδικες αντιντόπινγκ, που 

δεν αγγίζουν τις αιτίες της μάστιγας

Η εναρμόνιση ενός ακόμα κώδικα αντιντόπινγκ του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) με την ελληνική

νομοθεσία συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής,

με την κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα

να εμφανίζουν τον εν λόγω κώδικα ως «φάρμακο διά πάσαν

νόσον» στον αθλητισμό, αποκρύπτοντας ωστόσο ποια είναι

η πραγματική αιτία αυτής της μάστιγας, που πλέον έχει ξε-

φύγει από τα όρια του πρωταθλητισμού και έχει επεκταθεί

στα γυμναστήρια, ακόμα και στον σχολικό αθλητισμό.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το υπουρ-

γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Αναγκαίες ρυθ-

μίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον

αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντό-

πινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ», και το

οποίο προβλέπει εκ νέου ορισμούς και πεδία εφαρμογής

των κανόνων, νέες κυρώσεις, διατάξεις για την εκπαίδευση

των αθλητών και στελεχών κ.ά.

Οπως ανέδειξε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συν-

τυχάκης, το ΚΚΕ δεν στέκεται αρνητικά στην εναρμόνιση

με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, όμως αναδεικνύει

ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να καταπολεμηθεί όσους κώ-

δικες και αν θεσπίσει ο WADA, όσες αυστηροποιήσεις ποι-

νών και αν υπάρξουν, γιατί «το ντόπινγκ είναι γνήσιο τέκνο
του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, των επιχειρή-
σεων, του αθλητισμού των χορηγών, των ρεκόρ που τα
συνδέει με ανταλλάγματα, και έχει μετατρέψει μια λαϊκή
ανάγκη, ένα λαϊκό δικαίωμα, σε μια κερδοφόρα βιομηχανία
θεάματος, με θύματα πάντα αθλητές, γονείς, το λαό, τη νε-
ολαία. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το ντόπινγκ ακυ-
ρώνει τον αθλητισμό ως κοινωνικό αγαθό».

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σοφία Σακοράφα
η πρώτη γυναίκα πρόεδρος

του ΣΕΓΑΣ
Η πρώην πρωταθλήτρια του ακοντισμού, πτυχιούχος

ΤΕΦΑΑ και πολιτικός Σοφία Σακοράφα είναι η νέα

πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, καθώς συγκέντρωσε την πλει-

οψηφία των ψήφων στις εκλογές ως επικεφαλής της

παράταξης «Ανανεωτική Κίνηση Αθλημάτων ΣΕΓΑΣ»

(ΑΚΑΣ). Είναι η πρώτη φορά που η Ομοσπονδία Στί-

βου, η αρχαιότερη όλων των Αθλητικών Ομοσπον-

διών, θα έχει γυναίκα πρόεδρο.

Η Σ. Σακοράφα συγκέντρωσε 114 ψήφους σε σύ-

νολο 224 σωματείων που συμμετείχαν στη διαδικα-

σία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Τασούλα

Κελεσίδου, επικεφαλής της «Αναγέννησης για τον

Στίβο», με 107 ψήφους, ενώ υπήρξαν και 3 λευκά.

Επιπλέον, στην ψηφοφορία για τον εκπρόσωπο της

Ομοσπονδίας στην Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) νικη-

τής αναδείχθηκε ο Βασίλης Σεβαστής, μέχρι πρότι-

νος γραμματέας της Ομοσπονδίας και εκπρόσωπος

της ΑΚΑΣ, συγκεντρώνοντας 131




