
24ο €

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

Ο Μπάιντεν κοντράρει «χοντρά» με τον Πούτιν, και

φέρνει σε δύσκολη θέση τους έμπειρους εκπροσώ-

πους του.

Ο Ερντογάν βλέπει πραξικοπήματα και συνωμοσίες

σε μια κοινή δήλωση αντίδρασης στην επικίνδυνη

εκτροπή της Τουρκίας, από «σύγχρονο» κοσμικό

κράτος, σε θεοκρατικό – Ισλαμικό πισωγύρισμα. Ενώ

συνεχίζει τις ονειρώξεις του και τους λεονταρι-

σμούς.

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ενώ «έξω» οι συγκυ-

ρίες δείχνουν να τα φέρνει σχετικά καλά, στο εσω-

τερικό έχει αποτύχει παταγωδώς στους κύριους

τομείς της υγείας με τη φυσαρμόνικα των λοκ-ντά-

ουν και την ασφυξία των νοσοκο-

μείων, ενώ η οικονομία βρίσκεται

στη «διασωλήνωση» κι ο λαός στην

κατάθλιψη.

Πώς να ’μαστε καλά, λοιπόν;

Οι μόνοι που είναι καλά, είναι οι

φαρμακευτικές εταιρείες που που-

λάνε εμβόλια παραγωγής «φαστ

τρακ», και σελφ τεστ από εταιρεία

που συστήθηκε επί τούτου, στο

«τσακ μπαμ», τα επιλεγμένα ΜΜΕ και οι διαφημιστι-

κές εταιρείες, κάποιες ιδιωτικές κλινικές και άλλοι,

όπως κάποιος καινοφανής (nova) δημοσιογράφος(;)

τηλεπαρουσιαστής(;) που έπαιρνε και ήθελε να παίρ-

νει 70 - 80 χιλιάδες ευρώ το μήνα για «συν-εργα-

σία». Ενας νεαρούλης, ατσίδας – τσογλάνι (ic

oglani), για να παραδειγματίζονται και οι Τούρκοι γεί-

τονές μας. Ήθελα να ’ξερα πόσους τέτοιους διατρέ-

φει παχυλώς και πλουσιοπάροχα ο φαβοριτισμός1

και η ενδημική οικογενειοκρατία της κυβέρνησης και

κάθε...διακυβέρνησης.

Δεν έφταιγε ο ...κομμουνισμός.

Ήταν απλά ο μπαμπούλας.

Είπαμε πως θα γλυτώναμε από τις «τρέλες» του
Τραμπ, με την επιλογή ενός δημοκρατικού ισορρο-
πημένου ηγέτη των ΗΠΑ, μεγάλης και σύμμαχου
ισχυρής χώρας, ηγέτιδας (ηγέτιδας, όχι «αυτοκρα-
τορίας» υπήκοων δορυφόρων χωρών), μεγάλου τμή-
ματος που πλανήτη.                    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 
το επενδυτικό
πρόγραμμά της

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
Πρόγραμμα 

“Διαλογή στην Πηγή”
στο Δίλοφο Βάρης

σελίδα 7

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ενας νέος υπαίθριος

χώρος άθλησης
σελίδα 22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ανοίγει η σήραγγα 24/4

σελίδα 6

Θεόδωρος Γεωργίου  σελίδα 8

Κτήμα Καμπά-Reds
Mία αμφιλεγόμενη “επένδυση”

που πήρε το πράσινο φως

“Ικανοποιήθηκαν πλήρως και όλα τα  αιτήματά μας”, δηλώνει ο δήμαρχος ]12
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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.

Εξ άλλου τον γνωρίζαμε ως Αντιπρόεδρο επί προεδρίας Ομ-

πάμα. (Όχι πως ήμασταν ικανοποιημένοι από τον Ομπάμα),

που η πρώτη του επίσκεψη ήταν στην Τουρκία – παρακάμ-

πτοντας την Ελλάδα – και στην τουρκική εθνοσυνέλευση να

μας κατηγορεί ανιστόρητα, χωρίς να μας κατονομάζει, ότι

«κάποιοι πήγαν να τους πάρουν (των Τούρκων) τα εδάφη» -

που μας είχαν πάρει και που κατοικούνταν ακόμη από πυκνό

πλήθος δραστήριων Ελλήνων.

Η τελευταία επίσκεψη όμως ήταν στην Ελλάδα, ίσως κατα-

νοώντας και μετανοώντας, όπου μίλησε για τη δημοκρατία,

στη χώρα που τη γέννησε.

- Κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ, αγαπητέ Τζο, επιτρέπει το διπλω-

ματικό πρωτόκολλο ν’ αποκαλείς τον ηγέτη μιας επίσης

ισχυρής χώρας – της οποιασδήποτε χώρας- «φονιά»2 και να

τον απειλείς πως «θα πληρώσει το κόστος» και «θα το
δούμε πολύ σύντομα»! Αυτά λέγονται μόνο όταν σκοπεύεις

να κάνεις, άμεσα ή έμμεσα, ΠΟΛΕΜΟ ή να οδηγηθείς σε μια

ψυχροπολεμική κατάσταση πολύ επικίνδυνη, από την οποία

οφελούνται πολύ λίγοι και ζημιώνουν πολλοί. Οι ΛΑΟΙ! 

Τη στιγμή μάλιστα που τον κατηγορείς πως «είναι τόσο ψυ-
χρός, σαν να μη διαθέτει καν ψυχή». Αυτό θα έπρεπε να σε

κάνει πιο προσεκτικό!

– Παίζεις σκάκι;

Στο σκάκι δεν παίζεις με το συναίσθημα, αλλά με την ψυχρή

λογική: Είδες πόσο  ψύχραιμα και ευγενικά σου απάντησε ο

Πούτιν; «...Να είσαι καλά. Του εύχομαι καλή υγεία, και το
λέω χωρίς ίχνος ειρωνείας ή αστεϊσμού»3.

Ας βοηθήσουμε με τη στάση μας να επικρατήσει η λογική:

Δεν είναι ούτε καλοί, ούτε αποτελεσματικοί τρόποι αυτοί

για να μειωθεί ο πληθυσμός του πλανήτη. Ούτε κυριαρχείς

μ’ αυτούς τους τρόπους που οδηγούν σε ανεξέλεγκτες κα-

ταστάσεις.

Στην καταστροφή δεν υπάρχει κυριαρχία!

Δεν υπάρχει κυρίαρχος. Κι επειδή Μπάιντεν και Πούτιν δήλω-

σαν ότι γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, βγάζουμε από

τον τάφο τον σοφό Μαχάτμα Γκάντι να μας θυμίσει πως «πό-

λεμος, είναι όταν αλληλοσκοτώνονται άνθρωποι που δεν

γνωρίζονται μεταξύ τους, επειδή κάποιοι, που γνωρίζονται
καλά μεταξύ τους, δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν».

«Γλυκύς δ’ απείρω πόλεμος» (στον “άκαπνο” ο πόλεμος

είναι ελκυστικός).

Δεν έχει κουραστεί 80 χρόνους τώρα συνεχώς, ο Αμερικα-

νικός λαός να σκοτώνει και να σκοτώνεται; Δεν έχει διδαχ-

θεί; Ο πόλεμος δεν είναι video game!

Αλλά η όλη στάση της Αμερικής μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ

αποδεικνύει ότι ο “κομμουνιστικικός κίνδυνος” ήταν απλώς

το πρόσχημα. Ήταν ο μπαμπούλας. Αλλη ήταν και είναι η

επιδίωξη κάποιας ηγετικής ομάδας που δείχνει να κυριαρχεί

σε αρρωστημένα μυαλά: Η παγκόσμια κυριαρχία!

Αυτή είναι ανέφικτη. Είναι μια χίμαιρα.

Όσα είπα παραπάνω για τον πόλεμο, ισχύουν και για τον

Ερντογάν κι ακόμα περισσότερα. Δεν θα πω άλλα. Μόνο να

του επισημάνω ότι ακροβατεί «επί ξυρού ακμής»· στην κυ-

ριολεξία, στην κόψη του ξυραφιού, ιδιαίτερα μετά την ανάρ-

μοστη, αναιδή συμπεριφορά, που προκλητικά επέδειξε

απέναντι στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομι-

σιόν) Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - κατά την επίσημη επί-

σκεψή της στην Άγκυρα (6/4/21) -μαζί με τον ισότιμό της

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ- απέ-

ναντι στη γυναικείο φύλο, απέναντι στον πολιτισμό!

Την είχαν να ίσταται όρθια και αμήχανη, ενώ είχε προβλε-

φθεί να κάθονται σε πολυθρόνες μόνον οι δύο άνδρες. Προ-

φανώς από αμηχανία και έλλειψη τακτ και ετοιμότητας, δεν

αντέδρασε άμεσα κι ο Σαρλ Μισέλ. – ή έτσι είχε ζητήσει η

Ε.Ε., όπως ισχυρίζονται οι Τούρκοι!

Στη θέση του θα δημιουργούσα άμεσα διπλωματικό επεισό-

διο, στο όνομα της Ε.Ε., στο όνομα του μισού πληθυσμού

του πλανήτη, στο όνομα των περισσοτέρων ανθρώπων της

γης που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα

των φύλων, στο όνομα της προσωπικής μου αξιοπρέπειας.

ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΣ μ’ έναν τέτοιο ηγέτη προτού ζητήσει έμπρα-

κτα και πειστικά “συγγνώμην”.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου της Κομισιόν ήσαν δι-

πλωματικά συνεπείς προς τη σκοπιμότητα των συμφε-

ρόντων, και ουσιαστικά κατευναστικές απέναντι στον

δεσποτικό Πατιχάχ Ερντογάν!
(Ναι· «παρέβλεψε» ο ..καμαριέρης, ο υπεύθυνος του πρωτο-

κόλλου, ο Ρ.R.). Θαρρώ πως ήταν έμπρακτη αποφασιστική επι-

βεβαίωση της πρόσφατης αποχώρησης, της Τουρκίας, με

Προεδρικό Διάταγμα, από το Σύμφωνο της Κωνσταντινούπο-

λης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Από-

φαση απόλυτα συμβατή με την ανατολίτικη αντίληψη και τις

επιταγές του Κορανίου: «Οι γυναίκες σας είναι το χωράφι σας.

Καλλιεργείστε το όσες φορές σας αρέσει (...) οι σύζυγοι έχουν

απέναντί τους την υπεροχή», σύμφωνα με το Κοράνιο4.

Όσον αφορά την ελληνική κυβέρνηση και τη διαχείριση της

υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, έχουμε να παρατηρή-

σουμε επιγραμματικά, χωρίς ελπίδα να εισακουστούμε, για

ευνοήτους λόγους τα εξής; 

Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης του covid-19 ήταν

αποτυχημένη κυρίως γιατί βασίστηκε αποκλειστικά στους

τεχνοκράτες γιατρούς. Οι γιατροί δεν αποφασίζουν για τα

μέτρα – λοκ ντάουν και λοιπούς αγγλοσαξονικούς όρους –

γιατί τα μέτρα δεν αφορούν μόνο την υγεία και τα μέτρα

υγειονομικής προφύλαξης και θεραπείας. Αφορούν την οι-

κονομία, την ατομική και κοινωνική ψυχολογία, τις κοινω-

νικές σχέσεις και συμπεριφορές κ.ά.

Η επιτροπή λοιπόν, που θα συμβούλευε την κυβέρνηση – γιατί

η κυβέρνηση αποφασίζει, σταθμίζοντας τις εισηγήσεις, γιατί

αυτή λογοδοτεί στον «κυρίαρχο». Εμείς αυτήν ψηφίσαμε και

αυτήν ελέγχουμε· όχι τους λοιμοξιολόγους – η επιτροπή λοι-

πόν ΔΕΝ πλαισιώθηκε πλήρως. Και είμαι περίεργος, δεν προ-

τάθηκε κάτι ανάλογο, ούτε από τους φορείς των

ενδιαφερομένων. Αν δεν συνέβη είναι ανησυχητικό.

Διερωτώμαστε: Δεν έπρεπε να υπάρχουν, έστω δύο κοινω-

νιολόγοι, δύο κοινωνικοί ψυχολόγοι, δύο νευροψυχίατροι,

δύο οικονομολόγοι, δύο από τους «καλούς» της «κοινωνι-

κής μηχανικής;»

Κάποιοι θα τους έλεγαν ότι η διαχείριση αυτής της ιδιότυπης

γενικής κοινωνικής κρίσης, δεν αντιμετωπίζεται έτσι: (Με

διαγγέλματα, με πρωτόγνωρες αυταρχικές απαγορεύσεις,

χωρίς εξειδικευμένη κοινωνική ενημέρωση και πειστική και

αποδεκτή καθοδήγηση (όχι «φτηνή» αξιακά, αλλά πανά-

κριβη οικονομικά προπαγάνδα.

Εμείς, έγκαιρα, χωρίς να πάρουμε «γραμμή» από κάποιο

κόμμα – γιατί δεν «γουστάρουμε» («αρεσκώμεθα», είναι η

σωστή έκφραση) τον τρόπο λειτουργίας τους και την πρό-

ταξη του κομματικού και προσωπικού συμφέροντος, εμείς

λοιπόν, παρ’ όλη την αντικειμενική μας ανεπάρκεια είχαμε

προτείνει:

– 16 Ιανουαρίου, φύλλο 1165 «Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ, μια κι έξω»,

όχι ακορντεόν!

– Φύλλο 1126/14 Μαρτίου 2020: Το πρώτο ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ του

Πρωθυπουργού με θετικά σχόλια. Κύριο άρθρο: «Ανευθυνό-

τητα, ελαφρότητα», όπου κρίναμε τις «γνωματεύσεις» του

ΕΟΔΥ με γεωγραφικά κριτήρια και όχι νοσογόνα συμπτώ-

ματα, καθώς και τη θρησκευτική δογματική προσκόλληση,

ακόμη και πανεπιστημιακών.

– Φύλλο 1127/21 Μαρτίου ’20: ΚΑΤΑΡΡΕEΙ το Ευρωπαϊκό

Σύστημα Υγείας» και 1127/28.2020 ΕΠΙΤΑΞΗ των ιδιωτικών

δομών «χθες», λόγω «πολέμου». Κύριο άρθρο: Κίνδυνος

ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΥ (αναρχίας, βίας διαφθοράς...) ήδη σήμερα,

8/4/21 έχουμε φόνο διασωληνωμένου ασθενούς από

ασθενή!

Αυτά και άλλα καλά θα τα είχαν προτείνει ίσως, οι ειδικοί

της διευρυμένης πλήρους επιτροπής, ένα χρόνο πριν και δεν

θα είχαν πεθάνει τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Δεν θα είχαν

κλείσει και θα κλείσουν, δεκάδες χιλιάδων επιχειρήσεις, δεν

θα είχαν «τρελαθεί» πολλοί πολίτες, δεν θα είχε εκδηλωθεί

τόση βία και αυταρχισμός, ΔΕΝ θα είχε καταρρεύσει η οι-

κονομία.

Η «δουλειά» γίνεται σωστά, με συνεργασία πολλών ει-

δικοτήτων αρμοδίων ειδικών επιστημόνων κι όχι με τον

Πιραντέλο, «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε».

―――――――
1. Φαβοριτισμός = ευνοιοκρατία και εξειδικευμένα «Νεποτι-

σμός» (οικογενειοκρατία).

2. Συνέντευξη στο ΑBC, στον Τζορτζ Στεφανόπουλος την Τε-

τάρτη 17/3/21.

3. Πούτιν: στη δημόσια ρωσική τηλεόραση (Reuters, Α.Ρ.

19.3.21).

4. Κοράνιο: (Ιερό βιβλίο του Ισλάμ) βιβλίο δεύτερο «Μπι’σμ

Αλλάχ Αλ ραχμάν, Αλ ραχίμ» (εις το όνομα του πολυελαίου και

φιλευσπλάχνου Θεού) εδάφια 223 & 228. 

Είμαστε καλά;

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Ανοίγει ο δρόμος για έργα στους ΟΤΑ
με το πρόγραμμα “Τρίτσης” Σελ. 5

Επιτροπή Χωροταξίας στην ΠΕΔΑ
με πρόεδρο το Δ. Κιούση Σελ. 5

Αναδάσωση στο Χέρωμα Σελ. 6

Ζαν Ρισπέν
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9
Ἐξ Ἀρχετυπογνωσίας ἄρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Φιλική Εταιρία, άγνωστα
Σπύρος Σπηλιοτόπουλος Σελ. 16

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

Αθλητικά Σελ. 23



…εκτιμάτε έμπρακτα την πληροφόρηση 

και τις γνώμες που εκφράζει.

Ευχαριστούμε όσους έχουν ήδη ανταποκριθεί.

Δύναμή μας, 
η εκτίμηση των αναγνωστών μας!

Η αδέσμευτη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία

χρηματοδοτείται από τους αναγνώστες.

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

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193  | GR 4601106560000065600144193

ΕΝΙΣΧΥΟΝΑΣ την ΕΒΔΟΜΗ 
με μία συνδρομή…

0,40 ευρώ την εβδομάδα
20 ευρώ το χρόνο
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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. 

Σύμβουλος Άσκησης | Καθημερινά

Καθηγητές φυσικής αγωγής δίνουν συμβουλές και

καλές πρακτικές για ατομικά προγράμματα αερόβιας

άσκησης, μυϊκής ενδυνάμωσης, ασκησιολόγια ευλυ-

γισίας και αποθεραπείας. Για ενήλικες

Αθλητισμός για Όλους | Σάββατο & Κυριακή

Η αθλητική δραστηριότητα  έχει στόχο να ενθαρρύ-

νει και να ενισχύσει τη συμμετοχή των παιδιών με

αναπηρία στον αθλητισμό καλλιεργώντας τις κινητι-

κές και γνωστικές λειτουργίες τους. 

Για παιδιά 6 -12 ετών και τους/τις συνοδούς τους

Σπουδαίες προσωπικότητες 
Το εργαστήριο στις 14 Απριλίου τιμά τη Ρέιτσελ Λουίζ

Κάρσον, Αμερικανίδα θαλάσσια βιολόγο, περιβαλλοντο-

λόγο και συγγραφέα. Θεωρείται ότι πυροδότησε την

ανάπτυξη του παγκόσμιου οικολογικού κινήματος μέσα

από τα βιβλία της καθώς ήταν από τα πρώτα που επεσή-

μαναν τους κινδύνους της μόλυνσης του περιβάλλον-

τος. Για ενήλικες

«Οδοιπορικό στο Ναύπλιο

της Παλιγγενεσίας»

Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντω-

νίου» συμμετέχει στον εορτασμό των 200 χρόνων από την

Επανάσταση του 1821 με το θεματικό εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα «Οδοιπορικό στο Ναύπλιο της Παλιγγενεσίας»,

με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας

1821-2021, που είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 16

Ιδρυμάτων της χώρας για τον εορτασμό των 200 ετών από

την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Το οδοιπορικό απευθύνεται σε ομάδες μαθητών πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη μορφή

ψηφιακής ξενάγησης στην πόλη του Ναυπλίου και στις

συλλογές του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος

και της Εθνικής Πινακοθήκης – Παράρτημα Ναυπλίου. Στό-

χος είναι τα παιδιά να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο, σε

σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης και των μετεπανα-

στατικών χρόνων, μέχρι την αναχώρηση του Όθωνα από

την Ελλάδα το 1862.

H δράση θα είναι προσβάσιμη σε μαθητές πανελλαδικά,

αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να περιηγηθεί

στο Ναύπλιο της Επανάστασης του 1821. Η ψηφιακή ξε-

νάγηση είναι διαθέσιμη στους εξής συνδέσμους:

Ελληνικά: http://bit.ly/pli-Nafplion1821-GR

Αγγλικά: http://bit.ly/pli-Nafplion1821-EN

«Από το Γένος, στο Έθνος και
το Κράτος των Ελλήνων» 

Τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση,
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων προσκαλούν το Σάββατο, 17 Απριλίου
2021 από τις 10:00 έως τις 18:00 σε μία ιστορική διαδι
κτυακή ημερίδα με θέμα:  «Από το Γένος, στο Έθνος και
το Κράτος των Ελλήνων». 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις εγκαταστάσεις
της Σχολής Ευελπίδων με τη συμμετοχή καταξιωμένων
ομιλητών που θα διατρέξουν τα ιστορικά γεγονότα και
θα παρουσιάσουν γνωστές και άγνωστες πτυχές της πο
ρείας των Ελλήνων. 

Οι εργασίες της ημερίδας θα φιλοξενηθούν στην διαδι
κτυακή πλατφόρμα Zoom και θα μεταδίδονται ζωντανά
σε υψηλή ανάλυση μέσω της διαδικτυακής τηλεόρασης
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους ακόλου
θους συνδέσμους.

Facebook: www.facebook.com/dimosvvv
https://www.youtube.com/channel/UCOI1mGmL35xQSeXGVBvOXjw
Webtv: www.vvv.gov.gr/webtv

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κύκλος «Ωδές στον Βύρωνα»

Επιμέλεια Αλέξανδρος Μούζας

11 Απρ 2021, 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

Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από το 1821.

Η διαπραγμάτευση των ελληνικών περιπετειών του Λόρ-

δου Μπάιρον με τα εργαλεία της λαϊκής μουσικοθεατρι-

κής φόρμας του θεάτρου σκιών δεν είναι διόλου

αυθαίρετη, όπως θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, δε-

δομένου πως ο πολυπράγμων Λόρδος καταγράφεται

ανάμεσα στους θεατές μιας παράστασης της πρώιμης,

τουρκικής εκδοχής του Καραγκιόζη σε καφενείο των

Ιωαννίνων το 1809!

Στη νέα αυτή ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της

ΕΛΣ, ο σημαντικός καραγκιοζοπαίχτης Άθως Δανέλλης

επιστρατεύει τις χάρτινες φιγούρες του για να αφηγηθεί

την ιστορία των δύο επισκέψεων του Μπάιρον στην Ελ-

λάδα (αρχικά στο πλαίσιο της νεανικής του ευρωπαϊκής

περιήγησης και κατόπιν στην υπηρεσία της ελληνικής

Εθνεγερσίας) διαμέσου της δραματικής συμπύκνωσης

στον ονειρικό χωροχρόνο του παραδοσιακού μπερντέ.

Η σταδιακή μεταστροφή της φιγούρας του Λόρδου από

τουρίστα «σούπερ σταρ» της ρομαντικής ποίησης σε συ-

νειδητό φιλέλληνα, κριτή της νεοελληνικής διχόνοιας

και ευεργέτη της Επανάστασης που απέκτησε διαστά-

σεις εθνικού ήρωα στο λαϊκό φαντασιακό διαφαίνεται

μέσω της ευφάνταστης αφομοίωσής της στον αρχετυ-

πικό κόσμο του Καραγκιόζη, εμπλουτισμένο από επιδέ-

ξιες αναφορές σε ιστορικές μορφές όπως ο Αλή Πασάς,

o Τζων Χόμπχαουζ και η Τερέζα Μακρή – γνωστότερη

ως «Κόρη των Αθηνών», από το ομώνυμο ποίημα του

Μπάιρον, που την

ερωτεύτηκε περι-

παθώς καταλύον-

τας στο σπίτι της

μητέρας της το

1810, όταν το κο-

ρίτσι βρισκόταν

στην ηλικία των

δώδεκα ετών.

Αισθηματίας και

είρων, ανθρωπι-

στής και φιλό-

ζωος, λάτρης

των ιδεών και δέ-

σμιος των παθών,

άνθρωπος της

δράσης και συβαρίτης, εραστής ανδρών και γυναικών,

«τρελός, κακός και επικίνδυνος», φιλέλληνας ως το

(πρόωρο) τέλος του και, πάνω απ’ όλα, πέρα για πέρα

ποιητής, ο Λόρδος Μπάιρον ενσάρκωσε παραδειγμα-

τικά όσο καμιά άλλη μορφή τους ενθουσιασμούς, τα

επιτεύγματα και τις αντιφάσεις του ρομαντικού κινή-

ματος.

Ο Βύρων στην Ελλαδα 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ e- ΔΩΡΟΑΓΟΡΑ

Η Μ.Α.Φ. «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» διοργανώνει Πασχαλινή ψη-

φιακή  Δωροαγορά το Σάββατο, 10 Απριλίου, 9:00-

21:00, στην ιστοσελίδα της https://galilee.gr/.

Χειροποίητες πασχαλινές λαμ-

πάδες, παιχνίδια, καλάθια

δώρων, υποδήματα, βιβλία, δια-

κοσμητικά, κατασκευές εθε-

λοντών και πολλές ακόμα

επιλογές για μικρούς και μεγά-

λους σας περιμένουν. 

Καλούμε όλους τους φίλους

μας να κάνουν τις αγορές τους

διαλέγοντας όμορφα δώρα, και

να ενισχύσουν το έργο αγάπης της  «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ». 

Στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος,

αν όλοι οι ασθενείς με απειλητική για τη ζωή τους νόσο μπορού-

σαν να ζήσουν το περισσότερο από την κάθε μέρα που έχουν.

Για να πετύχουμε το στόχο μας προσφέρουμε Ανακουφιστική

Φροντίδα  σε ασθενείς με καρκίνο και ALS, προλαμβάνοντας και

ανακουφίζοντας τα ψυχικά και σωματικά συμπτώματα.
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Ανοίγει ο δρόμος για έργα

στους ΟΤΑ με το 

πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης

και δανεισμό

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1399/8.4.2021 η νέα -για

άλλη μία φορά - τροποποιημένη Κοινή Υπουργική

Απόφαση για το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Η

προηγούμενη ήταν τον Απρίλιο του 2020.

Στην παρούσα τροποποίηση οι ΟΤΑ ομαδοποιούνται

σε 7 κατηγορίες, εκ των οποίων οι έξι αφορούν τους

Δήμους και μία -η έβδομη- τις Περιφέρειες.  
Μπαίνει ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλα-

φόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρό-

γραμμα για κάθε κατηγορία, ως εξής:

Κατηγορία 1: Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο

των 300.000 κατοίκων λαμβάνουν  40.000.000 ευρώ

Κατηγορία 2: Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των

300.000 κατοίκων και ίσο ή μεγαλύτερο των 100.000 κα-

τοίκων 25.000.000 ευρώ

Κατηγορία 3: Δήμοι - έδρες Νομών με μόνιμο πληθυσμό

μικρότερο των 100.000 κατοίκων 22.000.000 ευρώ

Κατηγορία 4: Αστικοί Δήμοι (Περιφέρειας Αττικής και Πε-

ριφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας) με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο

των 100.000 κατοίκων 18.000.000 ευρώ

Κατηγορία 5: Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι

12.000.000 ευρώ

Κατηγορία 6: Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυ-

σμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί

Δήμοι με πληθυσμό < των 3.500 κατοίκων6.000.000 ευρώ

Κατηγορία 7: Περιφέρειες 30.000.000 ευρώ

Σημειώνουμε ότι η ΚΥΑ, για άλλη μια φορά, δίνει το δι-

καίωμα να “κάνουν τα στραβά μάτια”. Στην παρ.7 του αρ.6,

όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ.4 του αρ.1 της νέας

ΚΥΑ, ορίζεται ότι:

« Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν Εισήγησης της Επιτροπής Αξιο-

λόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με ειδικώς αι-

τιολογημένη Απόφασή του, να εντάξει προτάσεις που

υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοι-

χεί στον δυνητικό δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε

έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό ή αναπτυ-

ξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε έργα, η

υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λό-

γους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντι-

κής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι

αναγκαία για τη συμμόρφωση της Χώρας με τις υποχρεώ-

σεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία».

Όπερ αφήνεται στην αρμοδιότητα του υφ. Στ. Πέτσα για

το ποιος θα πάρει και πόσα θα πάρει και για ποιο έργο θα

τα πάρει.

Απρόσκοπτα συνεχίζεται η διαγω-

νιστική διαδικασία για την  «ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,

ΝΤΡΑΦΙ, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΔΙΩ-

ΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙ-

ΚΕΡΜΙΟΥ» από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Η εταιρεία διαψεύδει ρητά τα γρα-

φόμενα των τελευταίων ημερών

περί μπλοκαρίσματος της διαδικα-

σίας από το Συμβούλιο της Επι-

κρατείας, αφού η αρχική απόφαση

της ΕΥΔΑΠ κρίθηκε νόμιμη καθώς

ο ανάδοχος που είχε αναδείξει, δι-

καιώθηκε στο ΣτΕ και έτσι η εται-

ρεία έχει το δικαίωμα να εκδώσει

εκ νέου, άμεσα την απόφαση κα-

τακύρωσης του διαγωνισμού στον

μειοδότη και να ολοκληρωθεί

άμεσα ο διαγωνισμός.   

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥΔΑΠ μετά

από διαγωνισμό, κατακύρωσε  την

Εργολαβία στην εταιρία  «ΕΚΤΕΡ

Α.Ε.»  με την απόφαση υπ’ αριθ.

20722/09.12.2020. 

Τότε ο εργολάβος ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.,

εταιρεία η οποία ήταν στην δεύ-

τερη θέση στον διαγωνισμό, έκανε

προσφυγή στην ΑΕΠΠ. Η ΑΕΠΠ,

με την απόφαση της υπ' αριθ.

266/2021 ακύρωσε την απόφαση

της ΕΥΔΑΠ, για ανάθεση του

έργου στην "ΕΚΤΕΡ.Α.Ε". Έτσι η

"ΕΚΤΕΡ.Α.Ε" προσέφυγε στο ΣτΕ

με  αίτηση αναστολής της απόφα-

σης της ΑΕΠΠ. Το ΣτΕ έκρινε, με

την διαδικασία ασφαλιστικών μέ-

τρων   ότι η απόφαση της ΑΕΠΠ

ήταν λανθασμένη και ανέστειλε

την ισχύ της. 

Εναρξη Κατασκευής Δικτύων Ακάθαρτων

στο Δήμο Ραφήνας

Η απόφαση του ΣτΕ δικαιώνει την ΕΥΔΑΠ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή

Χωροταξίας, Υποδομών και Δικτύων

της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων

Αττικής (ΠΕΔΑ), με πρόεδρο, τον Δή-

μαρχο Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση

(μέλος και της αντίστοιχης Επιτροπής
της ΚΕΔΕ). 

Σκοπός της Επιτροπής είναι να οδη-

γούνται οι προτάσεις  της άμεσα στα

κεντρικά όργανα της ΠΕΔΑ και της

ΚΕΔΕ και να λαμβάνονται εγκαίρως

αποφάσεις στο πλαίσιο του συνεχούς

διαλόγου με την Κυβέρνηση, τα κόμ-

ματα, τους επιστημονικούς φορείς και

τους φορείς της κοινωνίας πολιτών.

Η σύνθεση της 11μελούς επιτροπής

της ΠΕΔΑ  είναι η ακόλουθη: πρό-

εδρος, Δημήτριος Κιούσης, Δήμαρχος

Κρωπίας, αντιπρόεδρος Ιωάννης Γκί-

κας, Δήμαρχος Αιγάλεω, μέλη, Χρή-

στος Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Καισα-

ριανής και οι δημοτικοί σύμβουλοι,

Βασίλειος Σάρκουλας, Αγίας Παρα-

σκευής, Νικόλαος Δαμάσκος, Αχαρ-

νών, Ευάγγελος Κάββαλος,

Αμαρουσίου, Ιωάννης Μπαλτάς, Με-

ταμόρφωσης, Ιωάννης Φωτάκης, Διο-

νύσου, Ευάγγελος Παπανικολάου,

Λυκόβρυσης-Πεύκης, Γεώργιος Οικο-

νόμου, Αγίας Παρασκευής, Παναγιώ-

της Κοττέας, Καλλιθέας, με

γραμματέα, το στέλεχος της ΠΕΔΑ,

Αθανασία Καλδή.

Ο Δ. Κιούσης ενημέρωσε τα μέλη της

Επιτροπής, για τρέχοντα ζητήματα

όπως: 

• Η μειωμένη  απορροφητικότητα των

πόρων του προηγούμενου προγράμ-

ματος «ΦιλόΔημος», που προέκυψε

από τις συναντήσεις με τον Υπουργό

Εσωτερικών, Μ.Βορίδη και τον Αν.

Υπουργό, Στ. Πέτσα.

• Το ζήτημα της ανάρτησης των Δασι-

κών Χαρτών με τα ιδιαίτερα προβλή-

ματα που προέκυψαν για τις περιοχές

«οικιστικών πυκνώσεων». Η οριζόντια

παράταση έξι μηνών για την υποβολή

αντιρρήσεων και η μείωση του τέλους

άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%

στους Δασικούς χάρτες που αποφά-

σισε η Κυβέρνηση, δίνει τον χρόνο,

για διορθώσεις και με νομοθετικές πα-

ρεμβάσεις να αντιμετωπιστούν πρό-

δηλα σφάλματα, σφάλματα στο είδος

χαρακτηρισμού της γης η διαδικασία

εξέτασης των αντιρρήσεων, η κυριό-

τητα του Δημοσίου, οι δασωμένοι

αγροί, οι εκχερσωμένες εκτάσεις κ.α

• Αναφέρθηκε στις διατάξεις του νέου

νέου νόμου 4782/2021 για τις Δημό-

σιες Συμβάσεις, που ικανοποιούν αρ-

κετές από τις προτάσεις των Ο.Τ.Α και

ετέθηκαν σε εφαρμογή.

• στις διατάξεις του νέου Χωροταξι-

κού Πολεοδομικού Νομοσχεδίου

(ν.4759/20) που άρει δεσμεύσεις  ακι-

νήτων στα Πολεοδομικά Σχέδια

• μίλησε για καθυστερήσεις στις μετα-

βιβάσεις των σχολικών κτιρίων από τις

ΚΤιριακές ΥΠοδομές Α.Ε.

• συζητήθηκε, το σχέδιο νόμου για τις

δημοτικές εκλογές.

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Χωροταξίας,

Υποδομών και Δικτύων της ΠΕΔΑττικής
Πρόεδρος της Επιτροπής, ο Δημήτρης Κιούσης, Δημάρχου Κρωπίας 
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Δήμος ΒΒΒ 

Εθελοντική δράση 

καθαρισμού στο 

Πανόραμα Βούλας 

Εθελοντική δράση καθαρισμού στον Υμηττό, στην

περιοχή του ορεινού Πανοράματος διοργανώνει την

Κυριακή 11 Απριλίου στις 11:00 π.μ. ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης. 

Για συμμετοχή στη δράση, ο Δήμος καλεί εθελοντι-

κές ομάδες καθώς και μεμονωμένους εθελοντές στο

σημείο συγκέντρωσης της δράσης η οποία είναι το

πυροφυλάκειο Βούλας έναντι του Δημοτικού Κοι-

μητηρίου.

Ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί στον ορεινό όγκο

του Υμηττού, σε σημεία που δεν εντάσσονται στο

δρομολόγιο των συνεργείων καθαριότητας του

Δήμου και δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε

όσους επιθυμούν να συμμετέχουν να έρθουν σε

επαφή με τη φύση αλλά και τον εθελοντισμό.

Δήμος ΒΒΒ

«Αγωγή Υγείας για Παιδιά»
για γονείς, εκπαιδευτικούς του Δήμου

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετέχει στο

διαδικτυακό πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας για Παιδιά»

του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), που ξεκίνησε την

Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00 υπό την Αιγίδα

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν,

μέσω πλατφόρμας Ζoom, το πρόγραμμα, το οποίο

πραγματοποιείται με την υποστήριξη του  Αναστάσιου

Χατζή, Παιδιάτρου-Εντατικολόγου, τ. Συντονιστή-Διευ-

θυντή ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Μέ-

λους ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση

συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (γονείς, εκπαι-

δευτικοί), που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαί-

δευσης  με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, ώστε να

είναι γνώστες των συνεπειών της έκθεσης των παιδιών

σε κινδύνους και να λειτουργήσουν προστατευτικά με

γνώμονα την Πρόληψη.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες,

με τα εξής θέματα :

1.      Ατυχήματα

2.      Εξαρτήσεις (Κάπνισμα, Αλκοόλ, Ναρκωτικά)

3.      Εφηβεία (Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα,

Παχυσαρκία, Εμβολιασμοί Εφήβων)

Κάθε παρουσίαση θα έχει χρονική διάρκεια περίπου 1

ώρα (εισήγηση και ερωτήσεις). Το πρώτο ξεκ την Τρίτη

6 Απριλίου με θέμα τα Ατυχήματα.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο,

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο mail:

irene.drizi@gmail.com  και θα σταλεί ο σύνδεσμος και

οι οδηγίες για την παρακολούθηση.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για το κλείσιμο της

σήραγγας (τρύπες Καραμανλή) για τρεις μήνες προ-

κειμένου να επισκευαστούν.

Ο προβληματισμός της μακράς διάρκειας αποκοπής

της παραλιακής λεωφόρου και οι δυσκολίες μετακίνη-

σης από άλλες οδούς, οδήγησαν τον Περιφερειάρχη

Γ. Πατούλη, σε αλλαγή της απόφασης με πιέσεις

προς ανάδοχο του έργου.

Ετσι από τη Δευτέρα 5 Απριλίου ξεκίνησαν οι επεί-

γουσες εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών διχτυών

προκειμένου να αρθούν οι χρόνιες επικινδυνότητες

από καταπτώσεις μικρών και μεγαλύτερων βράχων. 

Παράλληλα θα διενεργηθούν και ασφαλτοστρώσεις

σε ένα μεγάλο μέρος της Λ. Αθηνών – Σουνίου.

Αν θυμίσουμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν οι ερ-

γασίες να διαρκέσουν τρεις με τέσσερις μήνες με ό,τι

αυτό συνεπάγεται για την κυκλοφορία, ιδιαίτερα που

είναι πλέον μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.

Ο νέος στόχος είναι στις 24 Απριλίου, το Σάββατο

του Λαζάρου, τα έργα να έχουν αποπερατωθεί.

Στο διάστημα έως 24/4/2021 θα πραγματοποιηθεί

πλήρης και για όλο το 24ωρο διακοπή της κυκλοφο-

ρίας των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λ. Αθηνών

– Σουνίου (Ε.Ο. 91) και η κίνηση θα διεξάγεται μέσω

Λ. Βάρης –Κορωπίου και της Λεωφ. Αγίας Μαρίνας. 

Με αφορμή τις σχετικές παρεμβάσεις ο Περιφερειάρ-

χης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει: «Μετά από τις
σχετικές ενέργειές μας τα αρμόδια συνεργεία θα προ-
βούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση
υλοποίηση των έργων  και τον περιορισμό της ταλαι-
πωρίας των οδηγών στο ελάχιστο δυνατό. Απευθύ-
νουμε έκκληση προς τους οδηγούς να ακολουθούν τις
οδηγίες των αρμόδιων οργάνων καθώς και τη σχετική
σήμανση για τις παρακαμπτήριες οδούς για την διευ-
κόλυνση τους».

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση επικίνδυ-

νων προς κατάπτωση ογκολίθων και την επένδυση

των πρανών με ειδικό συρματόπλεγμα εκατέρωθεν

των σηράγγων, σε μήκος 150 μέτρων πριν και 80 μέ-

τρων μετά τις σήραγγες, στην κατεύθυνση προς

Αθήνα. Η επιφάνεια συρματοπλέγματος που θα τοπο-

θετηθεί θα είναι περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα.

Αναγνώστης μας από την Αγία Μαρίνα, έδωσε τη

λύση. «Να βάλουνε ένα φουρνέλο να το ρίξουνε
κάτω. Κλείνουμε κάθε λίγο την τρύπα του Καραμανλή
και βάζουμε σε ταλαιπωρία χιλιάδες κόσμο»

Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες στη σήραγγα Κορωπίου
Στόχος περάτωσης εργασιών 24 Απριλίου

Πρόγραμμα αναδάσωσης, μας

ενημερώνει ο Δήμος ΒΒΒ, ότι

έχει προγραμματίσει και βρίσκε-

ται  σε εξέλιξη, το οποίο προβλέ-

πει φυτεύσεις και στις τρεις

Δημοτικές Ενότητες, με τη σύμ-

πραξη του Αυτοτελούς Τμήμα-

τος Πολιτικής Προστασίας και

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

και Πρασίνου.

Ο Δήμος έχει προμηθευτεί δωρεάν

1.500 δέντρα από το δασικό φυτώ-

ριο της Αμυγδαλέζας και έχουν

επιλεγεί δέντρα βραδύκαυστα

(που δεν φλέγονται εύκολα) όπως

κουτσουπιές, χαρουπιές, δάφνες

και κυπαρίσσια, με στόχο να απο-

τελέσουν μια φυσική ασπίδα προ-

στασίας στη ζώνη μεταξύ του

αστικού ιστού και του δάσους σε

περίπτωση φωτιάς.

Στην πρώτη φάση, ολοκληρώθηκε

δεντροφύτευση 900 δέντρων στη

περιοχή Χέρωμα της Βάρης, περι-

μετρικά στο βουνό και στο σημείο

όπου ξεκίνησε πέρσι η φωτιά. Η

αναδάσωση έγινε με τη στήριξη

του Συλλόγου Χερώματος

Βάρης “Νυμφόληπτος” και

από τα δέντρα που φυτεύ-

τηκαν, τα 500 διατέθηκαν

από το Δήμο, τα 365 δέν-

τρα ήταν δωρεά του ΣΠΑΥ

και 100 δέντρα ήταν προ-

σφορά δημοτικού υπαλλή-

λου της Πολιτικής

Προστασίας. 

Στο αμέσως επόμενο διά-

στημα, προγραμματίζον-

ται φυτεύσεις και

αναδασώσεις στο περια-

στικό πράσινο και σε αλ-

σύλλια στη Βουλιαγμένης

καιΒούλας, με στόχο να

ενισχυθεί ο δασικός χαρα-

κτήρας τους.

Αναδάσωση στο Χέρωμα Βάρης
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Στο πλαίσιο της ανακύκλωσης, ο

Δήμος ΒΒΒ - όπως μας ενημέ-

ρωσε- επεκτείνεται στο Δίλοφο

Βάρης με το καινοτόμο πρό-

γραμμα Διαλογή στην Πηγή - Κερ-

δίζω όσο Διαχωρίζω, που

εφαρμόζεται από τα τέλη του

2019 στα Πηγαδάκια της Δ.Ε. Βού-

λας. Με δεδομένη την την άντ-

ληση πολύτιμης εμπειρίας, όπως

είχε προαναγγελθεί, το πρό-

γραμμα επεκτείνεται σταδιακά και

στις υπόλοιπες γειτονιές του

Δήμου. 

Σε αυτή τη φάση στο Δίλοφο, θα

γίνει μία πρώτη ενημέρωση για το

πρόγραμμα και η συλλογή στοι-

χείων από τα νοικοκυριά, στοιχείο

απαραίτητο για τη συμμετοχή

τους στο πρόγραμμα. Συγκεκρι-

μένα, εξαιτίας των μέτρων του κο-

ρωνοϊού που δεν επιτρέπουν τη

δια ζώσης διενέργεια ενημέρωσης

πόρτα-πόρτα, οι κάτοικοι του Δι-

λόφου θα βρουν στο ταχυδρομικό

κουτί της οικίας τους ένα κίτρινο

φάκελο που μέσα θα περιέχει: την

επιστολή του Δημάρχου με την

οποία τους ενημερώνει και τους

προσκαλεί να συμμετάσχουν στη

μεγάλη προσπάθεια του Δήμου, τη

φόρμα υποβολής στοιχείων όπου

θα πρέπει να συμπληρώσουν τα

στοιχεία τους, τον απαντητικό φά-

κελο των ΕΛΤΑ (χωρίς τέλος)

όπου θα εσωκλείουν τη σχετική

φόρμα, το ενημερωτικό έντυπο για

το πρόγραμμα «Διαλογής στην

Πηγή - Κερδίζω όσο Διαχωρίζω»

και το ενημερωτικό έντυπο του

Καφέ Κάδου. 

Το πρόγραμμα «Διαλογή στην

Πηγή»,  δίνει τη δυνατότητα στους

κατοίκους να κάνουν χωριστή συλ-

λογή των απορριμμάτων τους, σε

σύνολο 7 ξεχωριστά ρεύματα

ανακύκλωσης, ως εξής:

• Χαρτί/χαρτόνι, εφημερίδες, βι-

βλία, περιοδικά 

• Πλαστικές φιάλες PET (νερού ή

αναψυκτικών σε μπουκάλι)

• Πλαστικές, μεταλλικές συσκευα-

σίες και τετραπάκ 

• Yπολείμματα τροφών σε καφέ

κάδο αποκλειστικής χρήσης για

την κάθε κατοικία

• Γυάλινες συσκευασίες στους

μπλε κώδωνες 

• Χωριστή συλλογή των πρασίνων

- απορριμμάτων κήπου σε σάκο ή

δεμάτιο

• Σύμμεικτα απορρίμματα - όλα τα

υπόλοιπα απορρίμματα που δεν

ανακυκλώνονται.

O Δήμος  -όπως μας ενημερώνει-

εκτρέπει από την ταφή περισσό-

τερο από το 30% των σύμμεικτων

οικιακών απορριμμάτων που παρά-

γονται στο Δήμο, ποσοστό που

τον κατατάσσει μεταξύ των πρώ-

των Δήμων της χώρας. 

Οδηγίες για τη συμμετοχή στο

πρόγραμμα (μόνο για τους κα-

τοίκους του Διλόφου)
Προκειμένου να συμμετάσχετε στο

πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η απο-

στολή των στοιχείων σας στον Δήμο,

η οποία μπορεί να γίνει με δύο τρό-

πους:

- Συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβο-

λής στοιχείων που θα βρείτε στο φά-

κελο, με τα στοιχεία που ζητούνται και

αφού την υπογράψετε, την εσωκλεί-

ετε στον ειδικό φάκελο των ΕΛΤΑ

(χωρίς τέλος για τον αποστολέα) και

στη συνέχεια μπορείτε είτε να την πα-

ραδώσετε απευθείας στο Ταχυδρο-

μείο Βούλας (Λεωφ. Βασ. Παύλου 77,

Βούλα), είτε να τη βάλετε στα ειδικά

κουτιά των ΕΛΤΑ (κίτρινο κουτί εσωτε-

ρικού). Η αποστολή των στοιχείων θα

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις

30 Απριλίου 2021.

- Ηλεκτρονικά στη σελίδα του
http://vvv.gov.gr/index.php/environment-and-

planning/waste-and-recycling/zerowaste 

Περισσότερες πληροφορίες: 

• τηλ. 213-2020148 & 2132020002

• kathariotita@vvv.gov.gr και 

diaxorizo@vvv.gov.gr

• http://www.vvv.gov.gr/zerowaste 

σ.σ. έχω δηλώσει ότι είμαι “φανατική”

στην ανακύκλωση, αλλά όσο πάει γί-

νεται και πιο σύνθετη. Οσο πάει, πέ-

φτει στις πλάτες του πολίτη, ένα

μεγάλο βάρος και σε κόστος και σε

χρόνο, γι’ αυτό βλέπουμε .......... πολί-

τες να συμμετέχουν.  

Αννα Μπουζιάνη

ΡΑΝΤΕΒΟΥ με το Δήμαρχο του Δήμου ΒΒΒ
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συνομιλεί με τους πολίτες 

Στη διάθεση των πολιτών θα είναι ο Δήμαρχος ΒBB Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,

την Τετάρτη 14 Απριλίου στις 18:00. Θέμα της διαδικτυακής συνάντησης είναι

η εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση του Δημάρχου για τις δράσεις του Δήμου

που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη διαχείριση απορριμμάτων.  Μετά την

ενημέρωση, ο Δήμαρχος θα είναι στη διάθεση του κοινού, για να απαντήσει

σε όλες ερωτήσεις που θα τεθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν: Μέσω Zoom δηλώνοντας συμ-

μετοχή: lu.ma/perivallon-dialogistinpigi. • www.facebook.com/dimosvvv 

• https://www.youtube.com/channel/UCOI1mGmL35xQSeXGVBvOXjw

Webtv Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: www.vvv.gov.gr/webtv

(Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Varkiza Resort yabanaki

Κύριε Δήμαρχε των 3Β.
Κύριε Γρ. Κωνσταντέλλο,

μπορείτε να κάνετε κάτι ή όχι; 

Όταν το Varkiza Resort yabanaki είναι μέσα στην

βρώμα και στην πλήρη εγκατάλειψη από τον διαχει-

ριστή του χώρου, κάτι που διαπιστώνεται ακόμα και

με απλό πέρασμα από έξω, ο ίδιος προχωράει σε

επενδύσεις 104.000.000 ευρώ, για τη δημιουργία 5

νέων ξενοδοχειακών μονάδων και καλά κάνει.

Όταν όμως ο  κ. Δασκαλαντωνάκης δανείζεται για

να κάνει τις νέες του μπίζνες, χάθηκαν λίγα χρήματα

για να συντηρήσει, ώς έχει υποχρέωση από τη σύμ-

βαση που έχει υπογράψει μεταξύ ΕΤΑΔ και Δήμου,

τις διαλυμένες εγκαταστάσεις στη Βάρκιζα; 

Δήμαρχε,  έχεις υποχρέωση ως πρόεδρος της ΕΠΕ-

ΛΑΚ (Επιτροπή Ελέγχου Ακτών) να ενεργήσεις για

να έρθουν οι  εγκαταστάσεις στο ύψος των προδια-

γραφών, που πρέπει να έχουν και όχι εκεί μέσα να

παίζεται ένα παιχνίδι επινοικιαζόμενων υπηρεσιών

χωρίς κανέναν έλεγχο, για να αισχροκερδούν ασή-

μαντοι επιχειρηματίες της νύκτας.

Δημήτρης Κυπριώτης

Ανώτατος αξιωματικός ε.α

Κάτοικος Βάρκιζας 

Πρόγραμμα Διαλογή στην Πηγή 

“Κερδίζω όσο Διαχωρίζω” 

επεκτείνεται στο Δίλοφο Βάρης
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Σε πρόσφατη παρέμβασή μου με τον τίτλο: «Εκκλησία
της Ελλάδος και καπιταλιστικό κέρδος» (δημοσιεύ
θηκε στην ΕΒΔΟΜΗ, 3 Απριλίου 2021), υποστήριξα ότι
με το επενδυτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Εκ
κλησία της Ελλάδος και αφορά στις εδαφικές εκτά
σεις που κατέχει στη Βουλιαγμένη «αυτοκαταργείται
ως θεσμική εξουσία του ελληνικού κράτους» (επί
λέξει διατυπωμένη η θεωρητικοπολιτική άποψή
μου). Πολλοί φίλοι, συνάδελφοι και αναγνώστες αν
τέδρασαν και μου επεσήμαναν, ότι η θέση μου έχει
διατυπωθεί με αποφαντικό και αφοριστικό τρόπο.
Συμφωνώ μαζί τους και γι’ αυτόν τον λόγο επανέρχο
μαι για να επανεξετάσουμε το ζήτημα από την πολι
τικοηθική σκοπιά του με αναλυτικό τρόπο. 

Τα εμπειρικά δεδομένα είναι σε όλους μας γνωστά. Η
Εκκλησία της Ελλάδος, μέσω της υπηρεσίας της, που
φέρει την επωνυμία: Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρε
σία Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) δημοσίευσε διακήρυξη
στην οποία εκθέτει το επενδυτικό σχέδιό της για τις
εκτάσεις που κατέχει στην περιοχή της Βουλιαγμένης.
Προσκαλεί επενδυτές, για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
και να αγοράσουν και να αξιοποιήσουν την περιουσία
της. 

Οι θεωρητικοπολιτικές σκέψεις που θα διατυπώσω
σ’ αυτή την παρέμβασή μου έχουν δύο χαρακτηρι
στικά: αναφέρονται μόνον στην περιοχή της Βουλιαγ
μένης και δίδουν έμφαση στις πολιτικοηθικές
διαστάσεις του ζητήματος. Θα πρέπει να διευκρινι
σθεί, ότι η εκκλησιαστική περιουσία εκτείνεται ανά
την επικράτεια και η Εκκλησία της Ελλάδος ως διοικη
τικός θεσμός την διαχειρίζεται. Εξάλλου ο ίδιος ο Αρ
χιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Ιερώνυμος έχει
δημοσιεύσει σχετικό βιβλίο με τον τίτλο: «Εκκλησια
στική περιουσία και μισθοδοσία του κλήρου» (2012).
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα εξής: πρώτον,
για ποιούς λόγους στις μέρες μας (αρχές του εικοστού
πρώτου αιώνα) η Εκκλησία αποφάσισε να «αξιοποι
ήσει» τις εδαφικές εκτάσεις της στη Βουλιαγμένη;
Δεύτερον, γιατί επιλέγει ένα αμφισβητούμενο επεν
δυτικό και οικιστικό μοντέλο ανάπτυξης (περιγράφε
ται αναλυτικά στη σχετική διακήρυξη). Τρίτον, πώς και
γιατί η επενδυτική πρωτοβουλία της εκδηλώνεται σε
μία ιστορική συγκυρία κατά την οποία η διεθνής πο
λιτική κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με τα προβλή
ματα της κλιματικής αλλαγής; Τέταρτον, μήπως θα
μπορούσε η ίδια η Εκκλησία στο πλαίσιο του κοινωνι
κού έργου της να χαρακτηρίσει τις εκτάσεις στη Βου
λιαγμένη κοινωνικό αγαθό ή δημόσιο αγαθό και να τις
μετατρέψει σε πάρκα για όλους τους Έλληνες πολίτες;
Και το πέμπτο ερώτημα διατυπώνεται ως εξής: ένας

θεσμός, όπως είναι η Εκκλησία, αντί να ενδιαφέρεται
για τη «σωτηρία της ψυχής» των πιστών της, γιατί επι
δίδεται με τέτοιο ζήλο στην καπιταλιστική δραστη
ριότητα του επενδυτικού κέρδους; 

Και μόνον η διατύπωση των πέντε αυτών ερωτημάτων
«μεταφράζεται» ως θεμελίωση της θεωρητικοπολιτι
κής θέσης μου, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος μ’ αυτή την
επενδυτική πρωτοβουλία της αυτοκαταργείται ως θε
σμός, του οποίου πρώτιστη αποστολή είναι η θρη
σκεία και όχι ο καπιταλισμός. Όταν οι ίδιοι οι
«εκπρόσωποι του Θεού» επί της γης, ασχολούνται
νυχθημερόν με το χρήμα, τις επενδύσεις και το κέρ
δος, πότε θα βρουν χρόνο για να ασχοληθούν με τη
«σωτηρία της ψυχής» των πιστών;

Αγαπητοί αναγνώστες σκεφθείτε και το εξής: αφού
λοιπόν η Εκκλησία της Ελλάδος έλαβε την απόφαση
να μετατρέψει την αμφισβητούμενη, από ιδιοκτησια
κής απόψεως, περιουσία της στη Βουλιαγμένη σε
επενδυτικό κεφάλαιο, γιατί δεν κάνει και το επόμενο
βήμα: να συμμετέχει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
το οποίο, ας σημειωθεί, ότι είναι περισσότερο κερδο
φόρο; Να γίνει επιτέλους homo economicus χωρίς μά
σκες και αναστολές!
Η ειρωνική αυτή επισήμανσή μου δείχνει τα όρια του
στρουθοκαμηλισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επι
διώκει να εξασφαλίσει πόρους για την «μισθοδοσία
του κλήρου» (κατά τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο)
ενώ καταστρέφει τον τελευταίο πνεύμονα πρασίνου
στην Αττική! 
Δεν έχω σκοπό να αναπτύξω και σ’ αυτή την παρέμβασή
μου όλες τις όψεις του επενδυτικού προγράμματος της
Εκκλησίας ως πολιτικουηθικού ζητήματος. Απευθύνο
μαι μόνον προς τον Αρχιεπίσκοπο κύριον Ιερώνυμο:
Μπορεί να προχωρήσει αυτή η επενδυτική πρωτοβου
λία της Εκκλησίας στη Βουλιαγμένη τη στιγμή που όλοι
μας, δημότες, κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες
της περιοχής, με επικεφαλής τον Δήμαρχό μας Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο εκφράζουμε την αντίθεσή μας; 
Η αναζήτηση πόρων για τα λειτουργικά έξοδα της Εκ
κλησίας της Ελλάδος, όπως ισχυρίζεται ο Αρχιεπίσκο

πος στο βιβλίο του, δεν μπορεί να οδηγήσει στην φυ
σική, οικονομική και πολιτισμική καταστροφή της Βου
λιαγμένης! 

Τελειώνοντας, ως δημότης στο Δήμο 3Β και ως καθη
γητής Πανεπιστημίου, προτείνω να αποσυρθεί το
επενδυτικό σχέδιο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την
«αξιοποίηση» των εκτάσεών της στη Βουλιαγμένη και
να διεξαχθεί επιτέλους ένας ανεξουσίαστος και ελεύ
θερος δημόσιος διάλογος πρώτον, για την πολιτική
τύχη της Βουλιαγμένης ως προτύπου πράσινης περιο
χής στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και δεύτερον,
για τον χαρακτηρισμό της εκκλησιαστικής περιουσίας
σε δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν μπορεί
να μετατρέπεται σε καπιταλιστικό επενδυτικό κεφά
λαιο κατά τις βουλήσεις του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου. 

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

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Εκκλησία της Ελλάδος και 

το επενδυτικό πρόγραμμά της

στη Βουλιαγμένη

«...οι “εκπρόσωποι του Θεού” επί της
γης ασχολούνται νυχθημερόν με το
χρήμα, τις επενδύσεις και το κέρδος!»

Τα λόγια θέλουν έργα

Η “φερόμενη” εκκλησιαστική περιουσία στη Βουλιαγ-

μένη απασχολεί δεκαετίες τον πρώην Δήμο Βουλιαγ-

μένης, αλλά και τον σημερινό “καλλικρατικό” Δήμο

ΒΒΒ.

Ιδιαίτερα σήμερα, που όλες οι τάσεις συγκλίνουν να

δημιουργηθεί ένα παραλιακό μέτωπο, βιομηχανικού

τουρισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται -βεβαίως- για

τους κατοίκους των περιοχών αυτών, όσον αφορά την

ποιότητα ζωής και το κόστος ζωής βεβαίως.

Ο επί σειρά ετών δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας,

είχε δεσμεύσει τα ακίνητα για πράσινα και το πάλεψε

όσο μπορούσε.

Βέβαια η “εκκλησία”, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι,

αυτή η Εκκλησία, είναι αυτό που πραγματικά έπρεπε

να είναι, το μέλημά της είναι να γεμίσει τις τσέπες της

με χρήμα, και δεν σταμάτησε ποτέ να επιδιώκει την εκ-

ποίησή τους. Τώρα επανήλθε δριμύτερη. 

Ο παρών δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, έχει μία καυτή

πατάτα στα χέρια του, την οποία αν δεν διαχειριστεί

σωστά θα τον κάψει...

Και όσο και να θέλει ένας δήμαρχος, δεν αρκεί· δεν φτά-

νουν μόνο οι νομικές ενέργειες. Πρέπει να έχει μαζί του

το λαό, κάτι που αμφισβητεί, αφού έχει την άποψη ότι

οι αγώνες είναι “για επαναστατική γυμναστική”, και ότι

τα πράγματα γίνονται, χωρίς ...επαναστάσεις. 

Αννα Μπουζιάνη
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Πανδημίας συνέχεια!
Το παράδειγμα του Ταχυδρομείου

Σε κλοιό του ιού βρισκόμαστε με πολύ υψηλά ποσο-

στά κρουσμάτων σε όλη τη χώρα. Το άσχημο είναι ότι

έχουμε μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων εκ των

οποίων το 10% πεθαίνει καθημερινά. 

Η “αυριανή” ημέρα είναι νεφελώδης και οι ειδικοί περί

την πανδημία (λοιμωξιολόγοι και άλλοι) βρίσκονται σε

διαμάχη, διαφωνίες και αντεγκλίσεις.

Και ένας ολόκληρος λαός χαμένος, να μην ξέρει κατά

πού να πάει και τι να κάνει. Ανεργος, ανεπάγγελτος,

με κλειστές επιχειρήσεις και το μέλλον αβέβαιο.

Και το οξύμωρο, ενώ οι Έλληνες βρίσκονται σε “κα-

ραντίνα” και παίρνουν άδεια εξόδου με σημειώματα,

οι θύρες της χώρας ανοίγουν διάπλατα για την

...τουριστική βιομηχανία. “Γιατί χωρίς τουρισμό πώς
θα πληρώσει το κράτος τις υποχρεώσεις τους”, κατά

πως είπε και ο Υπουργός ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης.

Αλλά χωρίς τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον

τουρισμό, πώς θα λειτουργήσει η “τουριστική βιομη-

χανία”; Η εστίαση κλειστή, οι οργανωμένες ακτές

κλειστές, τα θέατρα, τα φεστιβάλ, τα καφέ και μια

σειρά πολλών επιχειρήσεων επίσης κλειστές.

Κάτι δεν οργανώθηκε σωστά; Κάτι πάει μόνο του;

Δείτε παράδειγμα κακής διαχείρισης στα ΕΛΤΑ Βού-

λας και αναρωτιόμαστε· είναι δυνατόν να πηγαίνει

έτσι το δημόσιο;;;

Την περασμένη Δευτέρα 5 Απριλίου, τα ΕΛΤΑ Βούλας

είχαν αναρτήσει χειρόγραφη ειδοποίηση στη τζαμαρία

ότι είναι κλειστά λόγω κρούσματος covid-19. Την Τρίτη

άνοιξαν και η ουρά των επισκεπτών έφτανε στο δρόμο.

Την Τετάρτη το πρωί, νέα ταμπέλα, έλεγε ότι είναι

κλειστά  λόγω απολύμανσης, αλλά στη συνέχεια άνοι-

ξαν μερικώς. Μπήκαμε μέσα για να ταχυδρομήσουμε,

και μας είπαν ότι εξυπηρετούνται μόνο τα συστημένα.

Ρωτήσαμε αν θα λειτουργήσουν κανονικά την επομένη

ημέρα, Πέμπτη, και μας απάντησαν: αύριο δεν ξέρουμε,

γιατί περιμένουμε τα αποτελέσματα από τα δικά μας

τεστ. Την Παρασκευή ήταν κλειστό λόγω απολύμαν-

σης. Απ’ ότι μας είπαν, στη γειτονιά, έχουν κολλήσει

όλοι οι εργαζόμενοι! Γιατί τους έστειλαν να εργασθούν

στο ταχυδρομείο. Πόσους μπορεί να κόλλησαν;;;

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Τον Φεβρουάριο του 1849, γεννήθηκε στη Μεντέα της Αλ-
γερίας, [όταν η χώρα βρισκόταν κάτω από την κατοχή της
Γαλλίας (αποικία)], ο Γάλλος Jean Richepin, (Ζαν=Γιάννης Ρι-
σπέν), ο οποίος ήταν υπερήφανος για την τσιγγάνικη κατα-
γωγή του και αναδείχθηκε σε έναν σπουδαίο ποιητή,
μυθιστοριογράφο, θεατρικό συγγραφέα, δημοσιογράφο, πο-
λιτικό, Δήμαρχο, μέλος της γαλλικής Ακαδημίας, αλλά και
εργάτη του λιμανιού, καθώς και σε ελεύθερο σκοπευτή στον
Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870 και πέθανε το Δεκέμβριο
του 1926 στο Παρίσι τιμώμενος με το βραβείο του Ιππότη
της Λεγεώνας!

Ο Ζαν Ρισπέν ήταν χαρακτήρας παρορμητικός και ποτέ του
δεν συμβιβάστηκε, ενώ μια ποιητική συλλογή του, με τίτλο
“Chanson des gueux”, που προφέρεται περίπου «σανσόν ντε
γκιε» και σημαίνει «το τραγούδι των ζητιάνων»,  έδειχνε την
περιφρόνησή του προς κάθε κοινωνικά «ανώτερη» τάξη,
όπως συνήθως ονομάζονταν οι τάξεις των ευπόρων και την
συμπάθειά του προς τους  απόκληρους της ζωής και τους
επαναστατημένους, κάτι που του στοίχισε ένα μήνα φυλακή
και πρόστιμο 500 γαλλικών φράγκων, αλλά του χάρισε την
διασημότητά του!  

Υπήρξε πάντα εκρηκτικός με τους επικριτές του, οι οποίοι
τον θεωρούσαν κήρυκα της ανταρσίας, ενώ τα έργα του
ήταν πληθωρικά, απλά, ιδεολογικά, αθυρόστομα και ρεαλι-
στικά!   

Γνώριζε άριστα την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ιστορία,
ήταν θερμός φιλέλληνας, έμαθε την σύγχρονη ελληνική
γλώσσα, συνδέθηκε με Έλληνες λογίους και επισκέφθηκε
την Ελλάδα μετά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο.

Είχε γράψει έναν υπέροχο έργο για την ελληνική μυθολο-
γία, το οποίο μεταφράστηκε από τον Κώστα Ζαρούκα το
1990 και εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις «Μέρ-
μηγκα»!  Το θαυμάσιο εκείνο έργο ήταν δίτομο, εικονογρα-
φημένο με περισσότερες από 1000 εικόνες και άλλες τόσες
σελίδες και  αποτέλεσε την πληρέστερη και πιο ενημερω-
μένη έκδοση της ελληνικής μυθολογίας, που είχε κυκλοφο-
ρήσει μέχρι τότε! Ήταν ένα ανεπανάληπτο έργο, με το οποίο
επιβεβαιωνόταν η διαχρονικότητα της ελληνικής μυθολο-
γίας, που αποτελεί την ιστορική  κληρονομιά των Ελλήνων,
κωδικοποιημένη μέσα σε μύθους, θρύλους και συμβολι-
σμούς, που όσοι δεν έχουν τις ανάλογες γνώσεις για να κα-
τανοήσουν το περιεχόμενο της, νομίζουν ότι περιλαμβάνει
απλά παραμυθάκια!

Η εισαγωγή του βιβλίου γράφτηκε από τον Σπύρο Μαρινάτο,
γεννημένο κοντά στο Ληξούρι το 1901, σπουδαίο αρχαι-
ολόγο,  έναν από τους θεμελιωτές της Μινωικής αρχαιολο-
γίας και  πρώτο υποστηρικτή της άποψης, ότι η πτώση του
μινωικού πολιτισμού, προήλθε από την έκρηξη του ηφαι-
στείου της Σαντορίνης, παρά τις σφοδρές κριτικές της διε-

θνούς επιστημονικής κοινότητας, που ερμηνεύει συνήθως
την ιστορία μας «κατά το δοκούν».  Εκτός από αρχαιολόγος
ήταν συγγραφέας, αρθρογράφος, ακαδημαϊκός και καθηγη-
τής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και σκοτώθηκε το
1974, σε ατύχημα που συνέβη σε αρχαιολογικό χώρο της
Σαντορίνης, όπου έκανε ανασκαφές και εκεί ενταφιάστηκε,
σύμφωνα με επιθυμία του, για να φυλάει αιώνια τις ελληνι-
κές πολιτιστικές αξίες!! 

Στον πρόλογο του βιβλίου του ο Ζαν Ρισπέν έγραψε: «Σας
αφήνω τώρα να χαρείτε τον ακτινοβόλο κήπο της ελληνικής
Μυθολογίας, όπου τώρα θα μπείτε…. Εσείς οι Έλληνες
είσθε και ασφαλώς θα μείνετε για πάντα η ΝΕΟΤΗΣ του κό-
σμου. 

Εμείς οι άλλοι, οι σημερινοί άνθρωποι, ας προσπαθήσουμε
να την ξαναβρούμε λιγάκι μέσα μας, αυτή την νεότητα, από
την οποία, αλλοίμονο, είμαστε πια τόσο μακριά!

Η αγέραστη ομορφιά και η νεότητα της Ελληνική Γνώσης
είναι τόσο μακριά και συγχρόνως τόσο κοντά μας, στο μέσον
του παντοτινού»!!! 

Το έργο του φέρει όλη την μαγεία της ποιητικής θεώρησης
του κόσμου, στην σημερινή απλή λαϊκή ψυχή, μιλώντας πε-
ρισσότερο με την φαντασία και την αγάπη προς τον άν-
θρωπο, μαζί με την αθάνατη ελληνική ψυχή της αρχαιότητας
και ξεκινάει με μια  αναφορά του προς στις τρεις Χάριτες!!!

Ο Ζαν Ρισπέν σε ένα άλλο έργο του υμνεί τον ελληνισμό και
την προσφορά του στον παγκόσμιο εκπολιτισμό της ανθρω-
πότητας αρχίζοντας με τα λόγια: «Δεν γίνεται να σβήσει η
Ελλάδα, ο Έλληνας και η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον
πλανήτη!  Δεν έχει πολεμηθεί κανείς λαός όσο οι Έλληνες!
Η τελευταία λέξη της γης, όταν θα αφήνει την τελευταία
της πνοή, θα είναι η λέξη:  ΕΛΛΑΣ»!! 

Ο τίτλος του έργου του είναι: 

«Αν μπορείτε διαγράψτε την Ελλάδα»!!!

Καθώς ήταν φυσικό τα λόγια της αλήθειας, που αναφέρονται
στις πολιτιστικές προσφορές  των Ελλήνων προς την ανθρω-
πότητα, αναστάτωσαν και εναντίωσαν τους ανθέλληνες,
που επιδόθηκαν σε ένα πρωτοφανή πόλεμο, με σκοπό την
απόρριψη των κειμένων του βιβλίου, ισχυριζόμενοι ότι είναι
ανακριβές το περιεχόμενό τους, ή ότι είχαν γραφτεί από κά-
ποιον  Αμερικάνο συγγραφέα και όχι από το Ζαν Ρισπέν και
τα χαρακτήρισαν σαν fake news (=ψευδείς ειδήσεις), οπότε
ανέλαβαν την  σχετική έρευνα τα ελληνικά Hoaxes, τα οποία
αποτελούν ιστοσελίδα και blog κατάρριψης αναληθών πλη-
ροφοριών. Αλλά από το 2019 συνεργάζονται με το Face-
book, και  ακούγονται όλο και περισσότερες αμφιβολίες για
την διαφάνεια των εργασιών τους. Όποιος επιθυμεί να μάθει
που βρίσκεται ή αλήθεια και που το ψέμα, μπορεί να ασχο-

ληθεί και ίσως να φωτίσει τους σκοτεινούς δαιδαλώδους
διαδρόμους στο λαβύρινθου του αληθοφάγου, αλλά και αν-
θρωποφάγου σύγχρονου και απρόσωπου Μινώταυρου! 

Πάντως έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο «Η ελληνική
ψυχή», γραμμένο από τον  Αρχιμανδρίτη Ιωαννίκιο, Καθη-
γούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Σοχού Λαγκαδά, που περιέχει τον υπέροχο αυτό ύμνο του
Ζαν Ρισπέν, ο οποίος εξαίρει τις πολιτιστικές προσφορές
των Ελλήνων προς την ανθρωπότητα, από τις πανάρχαιες
εποχές και λάμπει καθαρότητας και πραγματικότητας, προ-
καλώντας ρίγη συγκίνησης σε κάθε ελληνική ψυχή, υπάρχει
όμως και στο διαδίκτυο!

Σημαντικό και συγκινητικό είναι επίσης και ένα μικρό ποίημα
του Ζαν Ρισπέν,  αφιερωμένο στην μητρική αγάπη, μια
αγάπη άυλη, αγνή, μεγάλη, που απεικονίζεται με τα παρα-
κάτω λόγια:

Ένα παιδί, μοναχοπαίδι αγόρι \ αγάπησε μιας μάγισσας την
κόρη.  |  Δεν αγαπώ εγώ, του λέει, παιδιά \  μα αν θέλεις να
σου δώσω το φιλί μου,  |  της μάνα σου να φέρεις την καρδιά
\  να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου.

Τρέχει ο νιος, την μάνα του σκοτώνει \ και την καρδιά τρα-
βάει και ξεριζώνει.  |  Και τρέχει να την πάει, μα σκοντάφτει
\ Και πέφτει ο νιος κατάχαμα με δαύτη. 

Κυλάει ο νιος και η καρδιά κυλάει \  και την ακούν να κλαίει
και να μιλάει.  |  Μιλάει η καρδιά της μάνας στο παιδί 

και λέει:  |  «Εχτύπησες, αγόρι μου»; |  Και κλαίει!!!

Αυτό το ποίημα του Ζαν Ρισπέν είναι μικρό σε μέγεθος, αλλά
μεγάλο σε νόημα και μεταφράστηκε στη ελληνική γλώσσα
από τον ‘Αγγελο Βλάχο, έναν Αθηναίο πολιτικό και διπλω-
μάτη, το οποίο συγκινεί τις ευαίσθητες συναισθηματικές
χορδές κάθε σωστής μάνας και όχι μόνο!

Όλοι που διέπονται από ελληνική συνείδηση ευγνωμονούν
τον Ζαν Ρισπέν και εύχονται να υπάρξουν πολλοί μιμητές
του, για να λάμψει η αλήθεια για τις ελληνικές αξίες, γιατί η
κάθε μια απ’ αυτές όταν αναγνωρίζεται, χωρίς να κρυφτεί,
για να κλαπεί, θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα αυτό-
φωτο αστέρι στον Ουράνιο Θόλο και ολόκληρη η ελληνική
πραγματικότητα, με τον έναστρο ασυννέφιαστο ουρανό, του
οποίου τα περισσότερα αστέρια, γαλαξίες και ουράνια σώ-
ματα έχουν ελληνικά ονόματα!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ζαν Ρισπέν!



10 ΣΕΛΙΔΑ - 10  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021                                                                                                                                                                                                     ΕΒΔΟΜΗ

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) εμφανίζε-

ται όταν ένα παιδί ή ένας έφηβος δέχεται από κά-

ποιον ή κάποιους ανώνυμα ή επώνυμα, απειλές ή

παρενοχλείται, ταπεινώνεται, εξευτελίζεται συνήθως

με επαναλαμβανόμενο τρόπο, μέσω του διαδικτύου

(κοινωνικά δίκτυα, παιχνίδια,  εφαρμογές κ.λπ.) ή των

κινητών τηλεφώνων. 

Με άλλα λόγια οποιαδήποτε ενέργεια στο διαδίκτυο

έχει σκοπό  να οδηγήσει ένα παιδί σε απόγνωση και

να  του προκαλέσει φόβο σε συστηματική βάση μπο-

ρεί να θεωρηθεί διαδικτυακός εκφοβισμός.

Πως ακριβώς μπορεί να εκφραστεί 
ο διαδικτυακός εκφοβισμός;
Οι μορφές που μπορεί να πάρει ο διαδικτυακός εκφο-

βισμός είναι ποικίλες και μπορεί να περιλαμβάνουν:

την αποστολή μηνυμάτων με βλαβερό και απειλητικό

περιεχόμενο, την αποστολή ή δημοσίευση  ευαίσθη-

των πληροφοριών όπως σεξουαλικές προτιμήσεις, τη

δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών σε blog και

κοινωνικά δίκτυα, τη δημιουργία ψεύτικου προφίλ σε 

κοινωνικά δίκτυα με σκοπό την γελοιοποίηση κάποιου

παιδιού, τη δημιουργία κάποιας ομάδας στο διαδίκτυο

ή/και ψηφοφορίας με σκοπό τον εξευτελισμό του παι-

διού κ.α.

Οι μορφές του διαδικτυακού εκφοβισμού μπορεί να

είναι πραγματικά πολλές καθώς μέσα από κάθε νέο

κοινωνικό δίκτυο ή κάθε νέα εφαρμογή ή κάθε νέο

παιχνίδι μπορεί να προκύψει κάποια μορφή διαδικτυα-

κού εκφοβισμού

Είναι πράγματι ένα αστείο;
Να θυμόμαστε ότι αστείο είναι όταν γελάμε  όλοι με

αυτό και όχι μόνο ο ένας. Δυστυχώς ο διαδικτυακός

εκφοβισμός δεν είναι αστείο που μπορεί να συμβεί

μεταξύ συνομηλίκων, αλλά μια πολύ επικίνδυνη

πράξη με μακροχρόνιες και τραυματικές συνέπειες

για το παιδί που το βιώνει, αλλά και για το παιδί που

το παρατηρεί!

Ανάμεσα στις συνέπειες αυτές περιλαμβάνονται:

κατάθλιψη, αυτοκαταστροφική ή αυτοκτονική  συμπε-

ριφορά, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κακή  επίδοση στο

σχολείο, κοινωνική  απομόνωση.

Τι μπορούμε να κάνουμε  για να προστατευτούμε;
• Δε δίνουμε ποτέ τους κωδικούς μας σε  κανέναν,

ούτε στους καλύτερους φίλους μας.

• Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν είμαστε θυμωμένοι.

Είναι δύσκολο να πάρουμε πίσω αυτά που έχουμε πει

πάνω στο θυμό μας.

• Όταν κάτι δε μας φαίνεται σωστό σε έναν ιστοχώρο

ή σε μια συνομιλία, εάν αισθανθούμε άσχημα, ας

βγούμε αμέσως από τον ιστοχώρο ή ας διακόψουμε

αμέσως τη συνομιλία.

Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η διαδικτυακή επικοινω-

νία δεν είναι πάντα ιδιωτική, καθώς οι άλλοι μπορούν

να αντιγράψουν, να εκτυπώσουν και να μοιραστούν

με άλλους τα λεγόμενά μας ή τι φωτογραφίες μας.

• Δεν προωθούμε μηνύματα ή εικόνες και  φωτογρα-

φίες που θα μπορούσαν να  πληγώσουν τα συναισθή-

ματα κάποιου. 

• Έχουμε στο μυαλό μας ότι, εάν κάποιος μας  στείλει

ένα μήνυμα και το προωθήσουμε ή γελάσουμε με

αυτό, στην ουσία γινόμαστε και εμείς μέρος του εκ-

φοβισμού.

Και αν μου έχει ήδη συμβεί... Τι να κάνω;; 
• Δεν απαντάμε στα εκφοβιστικά μηνύματα. Μπλοκά-

ρουμε την πρόσβαση του αποστολέα.

• Κρατάμε και αποθηκεύουμε τα μηνύματα ή τις συνο-

μιλίες. Αυτό θα μας είναι χρήσιμο εάν χρειαστεί ή εάν

θελήσουμε να το καταγγείλουμε.

• Αναφέρουμε το πρόβλημά μας στους γονείς μας ή

σε άλλους ενήλικες που εμπιστευόμαστε.

Ας μιλήσουμε
Εάν δούμε ότι κάποιος φίλος, γνωστός, ή συμμαθητής

μας, είναι θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, θα ήταν

σωστό να τον υποστηρίξουμε και να καταγγείλουμε

το περιστατικό. 

Ας μην ξεχνάμε ότι οι αντιδράσεις των ανθρώπων που

γίνονται μάρτυρες ενός τέτοιου γεγονότος είναι ση-

μαντικές για να κλείσει αυτός ο κύκλος του εκφοβι-

σμού.

Μπορεί να πάρει το  δρόμο της δικαιοσύνης;
Ο εκφοβισμός είτε διαδικτυακός είτε σχολικός και οι

τρόποι με τους οποίους εκφράζεται αποτελούν ποι-

νικά κολάσιμες πράξεις, μπορούν να πάρουν το δρόμο

της δικαιοσύνης και να τιμωρηθούν.

Μπορούμε να απευθυνθούμε:
― Στη γραμμή βοήθειας  του Ελληνικού Κέντρου

Ασφαλούς Διαδικτύου, τηλ. 210-6007686,

info@help-line.gr,  www.help-line.gr όπου  ανώνυμα

μπορώ να  μιλήσω γι’ αυτό που  μου συμβαίνει.

― Στη Γραμμή καταγγελιών SafeLine (www.safe-

line.gr) όπου επίσης ανώνυμα μπορώ να καταγγείλω

παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

πηγή: www.safeline.gr

Διαδικτυακός εκφοβισμός!

3 Ενας δάσκαλος για 30 μαθητές

Ενας γιατρός για 50 ασθενείς
Δέκα αστυνομικοί για έναν Φουρθιώτη! 

3 ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Με έναν κορωνοϊό τα πήραν και τα τρία.

3 Λοιπόν, ο μόνος που θα βγει έξω το Πάσχα

θα είναι ο Λάζαρος, πάρτε το απόφαση.

3 Πώς σε λένε; ρωτάει ο επιβάτης την κορ-

μάρα αεροσυνοδό, που συνταξιδεύουν.
Μερσέντες κύριε, του απαντάει.
Κάποια σχέση με την mersedes Benz; ρω-
τάει ο επιβάτης.
Ιδια τιμή!

Αποστάγματα...

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 . . .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του “Αναγκαστικού Συνεταιρισμού

Διαχειρίσεως Κοινής Χορτονομής και Συνιδιοκτησίας Καλυ-

βίων Θορικού Αττικής”, μας απέστειλε δελτίο τύπου, όπου

σημειώνουν την αντίδρασή τους στη δημιουργία ανεμογεν-

νητριών στο Πάνειο Όρος.

Για το λόγο αυτό προσκαλούν  όλους τους φορείς του

Δήμου Σαρωνικού και κάθε έναν ξεχωριστά για συστρά-

τευση.

Επίσης καλούν τη Δημοτική Αρχή, τους Προέδρους των Κοι-

νοτήτων και κάθε σύλλογο γράφοντας μεταξύ άλλων:

“Να διασφαλίσουμε την ανάσα μας”

Δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι, διότι εκτιμούμε πως η ανά-

πτυξη ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος θα έχει καταστρο-

φικές συνέπειες, μη αναστρέψιμες :

• Εγκρίθηκε η τοποθέτηση Α/Γ εντός της ιδιοκτησίας του

συνεταιρισμού και συγκεκριμένα στη θέση ΣΤΕΦΑΝΑ, η

οποία συμπεριλαμβάνεται στα όρια του συμβολαίου

4403/1872 με το οποίο οι δικαιοπάροχοι του συνεταιρισμού

αγόρασαν από τον Περικλή Πετράκη εκτάσεις στις οποίες

ο συνεταιρισμός μας από την ημερομηνία αγοράς μέχρι σή-

μερα ασκεί αδιάλειπτα το δικαίωμα της κυριότητας και

νομής επ’ αυτών.

• Η Πολεοδομία Μαρκοπούλου εξέδωσε άδεια οικοδομικών

εργασιών στην θέση ΣΤΑΦΑΝΑ, χωρίς τον έλεγχο ιδιοκτη-

σίας.

• Το δημοτικό συμβούλιο Σαρωνικού με ομόφωνες αποφά-

σεις του τόσο το έτος 2018 όσο και το έτος 2020, τοποθε-

τήθηκε κατά της χωροθέτησης Α/Γ στο Πάνειο Όρος και με

επιστολή του στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής ζήτησε

την καταψήφισή της και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

• Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Αττικής καταψήφισε κατά

πλειοψηφία (100-1) την τοποθέτηση Α/Γ στο Πάνειο Όρος.

• Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλυβίων με ομόφωνη από-

φαση επίσης ψήφισε κατά της τοποθέτησης Α/Γ στο Πάνειο

Όρος.

Σε συνέχεια των παραπάνω εμείς, ο συνεταιρισμός, ασκή-

σαμε κάθε ένδικο μέσον που προβλέπει ο Νόμος για την

προστασία της ιδιοκτησίας μας.

Η υπογραφή σας θα συμβάλλει στον δικαστικό μας αγώνα

και στην προσπάθεια αποτροπής εγκατάστασης Α/Γ στο Πά-

νειο Όρος προκειμένου να :

1. Αντιδράσουμε στην απόφαση που πάρθηκε για εμάς αλλά

χωρίς την σύμφωνη γνώμη μας και ενάντια στα συμφέροντα

των κατοίκων της περιοχής μας και την περιουσία του συ-

νεταιρισμού των κατοίκων Καλυβίων. 

2. Αποφύγουμε τους θορύβους των Α/Γ, από τους οποίους

δεν θα μπορούμε να ησυχάσουμε μέρα-νύχτα. 

3. Αποφύγουμε την τοποθέτηση των Α/Γ οι οποίες αποτε-

λούνται από υλικά μη ανακυκλώσιμα. 

4. Αποφύγουμε την καταστροφή του βουνού με την διά-

νοιξη νέων δρόμων για την μεταφορά (με νταλίκες με με-

γάλο συρόμενο) των πτερυγίων (ρότορα) της Α/Γ μήκους

54 μέτρων και κεντρικό ιστό ύψους 77 μέτρων. 

5. Αποφύγουμε την τοποθέτηση νέων πυλώνων για την με-

ταφορά του ρεύματος των Α/Γ. 

6. Αποφύγουμε το ενδεχόμενο απαγόρευσης να διερχόμα-

στε προς την εκκλησία στο Πανί. 

7. Εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε το βουνό με όσες

δραστηριότητες έχουμε σήμερα. 

8. Διασφαλίσουμε την «ανάσα» του βουνού προς όφελος

όχι μόνον των κατοίκων της περιοχής, αλλά ολόκληρης της

Αττικής.

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχειρίσεως Κοινής Χορτο-

νομής και Συνιδιοκτησίας Καλυβίων Θορικού Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ράπτης Ευάγγελος, Πρόεδρος - Καρναμπάκος Παναγιώτης,

Αντιπρόεδρος - Κόλλιας Γεώργιος, Γραμματέας - Ράπτης

Θωμάς, Ταμίας - Αποστόλου Γεώργιος - Μπούτσης Βασί-

λειος - Μιχάλης Νικόλαος

σ.σ. Τελικά τα μόνα πάρκα που βλέπουμε να πολλαπλασιά-

ζονται καθημερινά είναι τα “αιολικά πάρκα”, “βιομηχανικά

πάρκα”, ενώ τα “πράσινα πάρκα” συνεχώς λιγοστεύουν.

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ

ΔΕΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΙ 

σε κανέναν, 

παρά μόνο στο ΘΕΟ!

Αγαπητέ αναγνώστη – Δημότη,

Αν έχει τύχει και έχεις διαβάσει τα

άρθρα μου, ακόμη και από λογοτε-

χνικό ενδιαφέρον, σε προειδοποιώ

ότι άδικα χάνεις τον καιρό σου,

αφού δεν διαθέτω τέτοια ιδιότητα,

ούτε δημοσιογραφικό «ψώνιο»,

παρά μόνο αγάπη για τον τόπο, το

συνάνθρωπο και ένα χρέος, χρέος

ΙΕΡΟ,  να παραδώσω στους νεώτε-

ρους τα όσα ολίγα με δίδαξε ο χρό-

νος, η φτώχεια, η πείνα και η

έμφυτη αγωνιστικότητα, που δεν

σκοπεύει να με εγκαταλείψει, του-

λάχιστον ακόμα.

Καταθέτω τις απόψεις μου εγγρά-

φως,  γνωρίζοντας ότι τα γραπτά

μένουν και γι’ αυτό απαιτείται συνέ-

πεια. 

Με αφορμή το άρθρο μου «ΑΠΑΝΤΕΣ

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ», που δημοσιεύτηκε

στην καλή  εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ

(20.3.21/φ.1174), άκουσα ότι κάποιοι

δυσαρεστηθήκαν. Αυτό όμως δεν με

λυπεί, αντίθετα

μάλιστα θα έλεγα

με ικανοποίησε,

αφού αυτός ήταν

και ο στόχος μου.

Κάποιοι άλλοι δια-

μαρτυρήθηκαν,

θεωρώντας ότι μηδενίζω την προ-

σφορά τους. 

Αγαπητοί μου φίλοι, όλα κρίνονται

εκ του αποτελέσματος. Η κριτική

είναι για μένα όχι απλά καλοδεχού-

μενη αλλά απαραίτητη, γιατί με βοη-

θάει  να γίνομαι καλύτερος, να

διορθώνω τα λάθη μου, γιατί ποτέ

δεν επικαλέστηκα ότι διεκδικώ  ή

διαθέτω το αλάνθαστο του Πάπα. 

Είναι όμως τμη για μένα, το ότι μια

εφημερίδα, η «ΕΒΔΟΜΗ», ένα έν-

τυπο «Διά βίου μάθησης», «Πανεπι-

στήμιο»,  μου παραχωρεί βήμα για

να επικοινωνώ με τους δημότες,

παρά τη μικρή θέση που κατέχω στο

Τοπικό Συμβούλιο Βάρης ως σύμ-

βουλος της αντιπολίτευσης.

Είμαι και θα παραμένω ευγνώμων

σε μια φιλία και συνεργασία που έρ-

χεται από μακριά και βασίζεται σε

αμοιβαία εκτίμηση.

Αγαπητοί Αναγνώστες, 

Δεν είμαι εχθρός τη Δημοτικής

Αρχής ούτε καν αντίπαλος, αντίπα-

λος είναι τα προβλήματα του τόπου

και η νοοτροπία όσων θεωρούν τη

ψήφο σας λευκή  επιταγή και τις

επιλογές τους αλάνθαστες και

αδιαπραγμάτευτες.

Η  άποψή μου είναι ότι εχθρός του

καλού δεν είναι το κακό, αλλά το

καλύτερο. Για το λόγο αυτό: 

Αγαπητέ Αναγνώστη και Δημότη

αν θέλεις να με τιμωρήσεις αγνόησέ

με, αν μ΄ αγαπάς πολέμησε με.

ΥΓ. Εκτιμώ και σέβομαι την δημοτική

παράταξη  «Λαϊκή  Συσπείρωση»  και

τον αρχηγό της. Η διαφωνία μου βρί-

σκεται σε δύο κατά την άποψή μου

σοβαρούς λόγους.

Ο πρώτος, αφορά στην επικοινω-

νιακή τακτική με το Λαό, γιατί τη

θεωρώ ανεπαρκή. Ο δεύτερος, ότι

περιμένουν πρώτα από το Λαό να

αντιδράσει και στη συνέχεια να αν-

τιδράσουν. Ο Λαός όμως χωρίς

ηγέτη δεν αντιδρά, δεν αγωνίζεται

«δεν επαναστατεί». Οι Ηγέτες προ-

πορεύονται,  ο Λαός ακολουθεί.

Βασίλης Σιαμέτης

Κοινοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Βάρης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) 

Self Test: άλλο ένα επεισόδιο στο κακό-

γουστο σίριαλ της «ατομικής ευθύνης»…
Με μεγάλη έκπληξη ακούμε τις κυβερνητικές εξαγγελίες

σύμφωνα με τις οποίες το άνοιγμα των σχολείων θα συν-

δυαστεί με υποχρεωτικά self-test στους μαθητές ανά βδο-

μάδα. Αυτά θα γίνονται από τους γονείς των μαθητών και

θα πιστοποιούνται με υπεύθυνες δηλώσεις κάθε Δευτέρα.

«Στόχος είναι ο καθένας να μπορεί να επιτηρεί την υγεία
του, να φροντίζει τον εαυτό του και το περιβάλλον του»,

δήλωσε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Πελώνη.

Για πολλοστή φορά, βλέπουμε την Κυβέρνηση να μην έχει

καμία διάθεση να αναλάβει τη διενέργεια μαζικών και επα-

ναλαμβανόμενων τεστ, όπως σύσσωμη η εκπαιδευτική

κοινότητα ζητά εδώ και μήνες, αλλά να ετοιμάζεται να

ανοίξει τα σχολεία μεταφέροντας το βάρος στην «ατομική

ευθύνη» των γονιών. Δηλαδή, μετά από την μετατροπή

μας σε βοηθούς εκπαιδευτικού μέσω της τηλεκπαίδευσης,

τώρα καλούμαστε να γίνουμε και υγειονομικό προσωπικό

για τα παιδιά μας, προκειμένου να μην προσληφθεί αντί-

στοιχο προσωπικό που θα διενεργεί τα τεστ με ασφάλεια

και υπευθυνότητα!

Ως ΑΣΓΜΕ, καλούμε την Κυβέρνηση  να αναλάβει επιτέ-

λους την ευθύνη της απέναντι σε εκατοντάδες χιλιάδες

γονείς και μαθητές όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων

με ασφάλεια εν μέσω κορύφωσης της πανδημίας. Να

ακούσει τις προτάσεις μας. 

Κανένας μαθητής εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω

αδυναμίας ανταπόκρισης στα self-test. 
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H επένδυση στο Κτήμα Καμπά, όπως ανακοί-

νωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, εισέρχεται σε τελική ευθεία,

μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγμα-

τος, με το οποίο εγκρίνεται η Πολεοδομική

Μελέτη. 

Να θυμίσουμε ότι το «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ

Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟ-

ΡΙΚΗ ΑΕ», υπεγράφη τον Μάρτιο του 2019.

Ο δήμαρχος Θαν. Ζούτσος, δήλωσε ότι «ικανοποιήθη-
καν πλήρως και απολύτως, όλα τα αιτήματα και οι πα-
ρατηρήσεις που έθεσε ο Δήμος Παλλήνης, προς
όφελος της τοπικής κοινωνίας».

Οπως σημειώνει, η Δημοτική Αρχή, με το «Μνημόνιο Συ-

νεργασίας» εξασφάλισε και ο επενδυτής δεσμεύεται, για:  

1. Νέες θέσεις εργασίας, για τους κατοίκους του Δήμου

Παλλήνης, στους οποίους, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη

να δίνει προτεραιότητα, κατά τη διαδικασία πρόσληψης

προσωπικού. Θα δημιουργηθούν 1.600 θέσεις εργασίας.

2. Eπιχειρηματικές ευκαιρίες, για τους επαγγελματίες του

Δήμου, που θα έχουν προτεραιότητα στην εξέταση αιτημάτων

για εγκατάσταση δραστηριοτήτων, εντός της επένδυσης.

3. Νέα, κοινωφελή έργα, αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ, που

θ αναβαθμίσουν της ποιότητας ζωής των κατοίκων τόσο

στις άμεσες περιοχές επιρροής της επένδυσης όσο και σε

άλλες γειτονιές του Δήμου, τα οποία θα κατασκευάσει με

δικά του μέσα και πόρους ο επενδυτής  καθ’ υπόδειξη της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης. 

4. Την ανάπλαση, με δαπάνη του επενδυτή, των ελεύθερων

και κοινόχρηστων χώρων, έκτασης 157 στρ., εντός του Κτή-

ματος, τα οποία περιέρχονται στον Δήμο και τη τοπική κοι-

νωνία, με έργα πρασίνου, άθλησης και πεζοδρόμων. 

5. Τη χρηματοδότηση, της κυκλοφοριακής μελέτης, που θα

εκπονήσει ο Δήμος Παλλήνης, για τις περιοχές Κάντζας,

Αγίου Νικολάου και Εργατικών Κατοικιών Ι και ΙΙ.

6. Την πλήρη ανακαίνιση της Βίλας Καμπά και την άμεση

μεταβίβαση της κατά ψιλή κυριότητα στον Δήμο Παλλήνης,

με συμβόλαιο,  και κατά πλήρη κυριότητα, μετά από 15 έτη.

7. Την ανακατασκευή του παλιού Εργοστασίου και του πα-

λιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, και ανάδειξη της παλιάς Σι-

δηροδρομικής Γραμμής.

8. Την αναβίωση των οικολογικών αμπελώνων.

9. Τη φύτευση υψίκορμων δέντρων, για την αντιμε-

τώπιση της όχλησης και την προστασία των περιοί-

κων από την περιβαλλοντική και αισθητική όχληση.

10. Την κατασκευή ηχητικού φράγματος, για αντιμε-

τώπιση της ηχητικής επιβάρυνσης της γύρω περιοχής. 
11. Τη δημιουργία χώρου στάθμευσης εντός της επένδυσης

που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών πρόσβασης.

12.   Τη διάθεση του αύλειου χώρου του Κτήματος για εκ-

δηλώσεις του Δήμου, σε συνεννόηση με την Εταιρεία.

Ο δήμαρχος Θανάσης Ζούτσος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εί-
μαστε η μόνη δημοτική αρχή, η οποία τόλμησε - κόντρα στις
έντονες επικρίσεις και τον λυσσαλέο πόλεμο που δεχτή-
καμε -, να διεκδικήσει και να φέρει εις πέρας, μια Συμφωνία,
που θωρακίζει την περιοχή και κατοχυρώνει οφέλη, υπέρ
των κατοίκων. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που, σήμερα, ενόψει
της υλοποίησης της επένδυσης, όλο και περισσότεροι, ανα-
γνωρίζουν τις ωφέλειες της Συμφωνίας που καταφέραμε». 

Η ιστορία της “επένδυσης”

Αντιγράφουμε από το αρχείο μας

Η “επένδυση” στη Κτήμα Καμπά, έχει ξεκινήσει από το 2007,

όταν εμφανίστηκε η εταιρεία Reds στο Δήμο Παλλήνης και

παρουσίασε τη μελέτη ανάπτυξης μαμούθ, για την περιοχή.

Σύλλογοι και μειοψηφίες του Συμβουλίου είχαν αντιδράσει

έντονα. Εγιναν πολλές συνεδριάσεις, πολλές συναντήσεις,

μεγάλες αντιδράσεις και αντιστάσεις από φορείς της περιο-

χής και από το Δήμο Παλλήνης. Το τότε Δημοτικό Συμβού-

λιο με δήμαρχο τον Σπύρο Κωνσταντά, είχε ομόφωνα

απορρίψει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων.

Ο άμεσα ενδιαφερόμενος λόγω γειτνίασης, Σύλλογος ΦΕΣ

«Η Κάντζα» με επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο

είχε διαφωνήσει με την πρόταση επισημαίνοντας γιατί: «το
προτεινόμενο εγχείρημα αποτελεί αναμφισβήτητα πολιτι-
στική, περιβαλλοντολογική και οικιστική υποβάθμιση για την
περιοχή. Οι όποιες βελτιώσεις έχουν προταθεί ή προτεί-
νονται στην αισθητική του χώρου, την όχληση των γειτο-
νικών οικισμών, το κυκλοφοριακό, τις οδικές υποδομές,
την αποχέτευση κλπ, ακόμα και εάν διέθεταν την δικαιολο-
γημένα αμφισβητούμενη αξιοπιστία ως προς την τελική
πραγμάτωσή τους, απλώς συνιστούν επιλογή ανάμεσα στο
κακό και το χειρότερο». 
Ερχεται όμως το 2009 νέα απόφαση του ΔΣ., που είναι υπέρ

της επένδυσης, με αντιδράσεις από φορείς και πολίτες που

βρέθηκαν έξω από το δημαρχείο, γιατί συνεδρίασαν “κεκλει-

σμένων των θυρών”. (Εβδομη, αρ. φ. 599-19.9.2009)

Ο χρόνος όμως είναι σβηστήρι... οι αντιδράσεις, μειώνονται,

επέρχεται κόπωση, άλλοι πείθονται και φτάνουμε σήμερα,

όπου η παρούσα Δημοτική Αρχή συμφωνεί και προχωρεί.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Παλλήνης, έχει πληρώσει 5 εκατομ-

μύρια πρόστιμο, στην εταιρεία για ...καθυστερήσεις. Σήμερα

ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, τα παίρνει πίσω με ανταποδοτικά

που συμφώνησε με την εταιρεία, ύψους 6 εκατομμ. €

Η ιστορία θα δείξει το αποτέλεσμα της επένδυσης, αλλά δυ-

στυχώς, στο βωμό μιας λαθεμένης παντελώς ανάπτυξης,

καταλύονται τα πάντα. Η περιοχή διαθέτει στενούς δρό-

μους και δύσκολες αρτηρίες κυκλοφορίας. Αν προσέξουμε

δε τις εξασφαλίσεις του Δήμου που απαρριθμεί θα δούμε τι

ετοιμάζεται να υποστούν οι κάτοικοι μιας, πράσινης μέχρι

χθες, περιοχής.

― Φύτεψη δέντρων για την αντιμετώπιση της όχλης

― ηχητικό φράγμα για την ηχητική επιβάρυνση.

Αννα Μπουζιάνη

«Κτήμα Καμπά»
Ικανοποιήθηκαν πλήρως και όλα τα αιτήματά μας, δηλώνει ο δήμαρχος

Ενας νέος ποιητής γεννήθηκε!

Ο 13χρονος  μαθητής Δημοσθένης Δεσποτίδης, κέρδισε

το πρώτο βραβείο, στον διεθνή διαγωνισμό του «Νever

Such Innocence», με το ποίημα του, «Inspirational Poem».
Εξ αυτού του λόγου τιμήθηκε από το δήμαρχο Παλλήνης,

μιας που είναι κάτοικος Γέρακα. 

Ο Δημοσθένης Δεσποτίδης, γεννήθηκε και μεγαλώνει

στον Γέρακα και από πολύ μικρός, ασχολείται με την λο-

γοτεχνία. 

Το 2020, έλαβε μέρος στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποί-

ησης, που διοργάνωσε το ίδρυμα Never Such Innocence,

με έδρα το Λονδίνο, με αφορμή την συμπλήρωση 75 χρό-

νων, από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κέρδισε

την πρώτη θέση, μεταξύ 4.000 διαγωνιζομένων από 44

χώρες, στην ηλικιακή κατηγορία 9-14, με το αντιπολεμικό

ποίημα  «Inspirational Poem» («Ποίημα Έμπνευσης»). 
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«Η Ιστορική Μνήμη είναι διδάσκαλος της Συλλογικής Αξιο
πρέπειας και της Εθνικής Αυτοσυνειδησίας/Αυτογνω
σίας». (του συντάκτη)

«Η Ιστορία είναι μια πινακοθήκη όπου υπάρχουν λίγοι
αυθεντικοί πίνακες και πολλά αντίγραφα».
(Alexis de Tocqueville, Αλέξις ντε Τοκβίλ, 18051859, Γάλλος πολιτικός φι
λόσοφος και ιστορικός, εκπρόσωπος του πολιτικού φιλελευθερισμού στην
Ευρώπη).

Το χειρότερο, ίσως, που μπορεί να συμβεί σ’ έναν άνθρωπο
είναι η «ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΙΑ» του, το να αναγάγει δηλαδή σε θεω
ρία την άρνησή του να γίνει καλύτερος και την ανικανότητά
του, γιατί τότε στερείται κάθε ελπίδας αλλαγής. Ο κόσμος πάν
τοτε προοδεύει και εξελίσσεται με πρότυπα («ΠΡΟΤΥΠΟ
χαρής»εμπνέεται και αγαλλιάζει με τα πρότυπα) και όχι με
είδωλα («ΕΙΔΩΛΟχαρής»λατρεύει τα είδωλα), που τη με
τριότητα της συνείδησης την αφήνουν ήσυχη στο αυτονόητο
της καθημερινότητάς της. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κα
νείς πώς ο κόσμος έχει καταλήξει στο σήμερα με τα άλυτα προ
βλήματά του. Άλλοτε επαίρεται για το ιστορικό παρελθόν του
ενώ δεν το δημιούργησε ο ίδιος ούτε το συνεχίζει, και άλλοτε
το αποδομεί για να μην αισθάνεται «ολίγος», μειονεκτικά,
απέναντί του. Τελικά αυτό το «ολίγον» θα μας οδηγήσει στην
απόλυτη καταστροφή, γιατί το «ολίγον» δεν ήταν ποτέ μοχλός
της ιστορίας, παρά αίτιο στασιμότητας, παρακμής, υπανάπτυ
ξης και οπισθοδρόμησης.
Γι’ αυτό εμείς σας παρουσιάζουμε εξέχουσες, καταξιωμένες
αλλά άγνωστες ιστορικές προσωπικότητεςπρωταγωνιστές
στην πολιτική ζωή, που, κατά τη γνώμη μας, αποτελούν με το
ήθος τους, τη δράση τους και το έργο τους πρότυπα ζωής. Η
πολύτιμη προσφορά τους στην πατρίδα αποτελεί παράδειγμα
πυξίδα για όλους εμάς, για εκπλήρωση του δικού μας ιστορι
κού χρέους απέναντι στον τόπο μας. Αυτό που διακρίνει τις
μεγάλες πολιτικές και στρατιωτικές ηγετικές προσωπικότητες
κυρίως στη χάραξη της Υψηλής Στρατηγικής είναι η εστίασή
τους στο Μέλλον, χωρίς όμως να παραβλέπουν τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις του Παρόντος. Ιδιαίτερα η ικανότητά τους
να δημιουργούν και να προβάλλουν ένα όραμα που λαμβάνει
υπόψη του το εκάστοτε Πολιτικό, Οικονομικό και Διπλωματικό
πλαίσιο, που δεν σχετίζεται μόνο με περιόδους πολεμικών συγ
κρούσεων αλλά και ειρήνης. Άλλωστε, ως γνωστόν, ο πόλεμος
είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.

Στο προηγούμενο άρθρο μας (27/3/21) είχαμε παρουσιάσει
την προσωπικότητα του πολιτικού και στρατιωτικού Τιμολέ
οντα του Κορινθίου, ο οποίος απελευθέρωσε τη Σικελία από
τους ΚαρχηδονίουςΦοίνικες γι΄ αυτό και επονομάστηκε ο Σω
τήρας του Σικελιώτικου Ελληνισμού. Οι Συρακούσιοι του απέ
δωσαν μέσα σε διάστημα (20) ετών τον τίτλο «Σωτήρ», ο
οποίος αποτελεί την πρώτη γνωστή στα ελληνικά αρχεία πε
ρίπτωση ένταξης της ημέρας των γενεθλίων ενός πολιτικού
άνδρα στο επίσημο εορτολόγιο της πόλης τους, γεγονός που
προσέδιδε στη γιορτή δημόσιο χαρακτήρα. Ως απόδοση δη
λαδή θεϊκών τιμών λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιών του προς
την πόλη τους. Δεν γνωρίζω άλλη περίπτωση τέτοια, ίσως αυτή
να είναι και η μοναδική!

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια άλλη άγνωστη προσωπι
κότητα της ιστορίας, αλλά διακεκριμένη, τον ΕΥΜΕΝΗ τον ΚΑΡ
ΔΙΑΝΟ, από την Καρδία της Θρακικής Χερσονήσου, τον
Χερσονίτη ή Καλλιπολίτη.
Όλοι, ή σχεδόν όλοι, γνωρίζουμε τη Στοά του Ευμένους στην
Αθήνα, δώρο το 160 π.Χ. από τον Ευμένη Β’, τον βασιλιά της
Περγάμου, 221159, γιο του Αττάλου Α’ της δυναστείας των

Ατταλιδών, πιστό φίλο και σύμμαχο των Ρωμαίων και άσπονδο
εχθρό των Μακεδόνων (Φιλίππου Ε’ και του γιου του Περσέα).
Τα ερείπια της Στοάς (διώροφη μήκους 163 μ. και πλάτους
17,65 μ. με 64 δωρικούς κίονες) σώζονται στη νότια κλιτύ της
Ακρόπολης μεταξύ του Ωδείου του Ηρώδη και του Θεάτρου
του Διονύσου κατά μήκος του περιπάτου της Ακρόπολης.
Ακόμη γνωρίζουμε τη Στοά Αττάλου στην Αρχαία Αγορά της
Αθήνας που ανεγέρθηκε από τον αδελφό του Ευμένη, Άτταλο
Β’ τον Φιλάδελφο, 157138.

Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι ο ΕΥΜΕΝΗΣ ο ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ:
ΕΥΜΕΝΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (κατά Αρριανό) ο ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ

(362316)
3 Ο Στρατηγικότερος Νους από τους διαδό
χους της μεταλεξανδρινής εποχής.
3 Υποστηρικτής της βασιλικής οικογένειας
και των Επιμελητών.
3 Υπέρμαχος της ιδέας ενότητας και συνοχής
της αυτοκρατορίας υπό τη δυναστεία του Με
γάλου Αλεξάνδρου.
3 Αγωνιστής της διατήρησης της Νομιμότη
τας της εξουσίας.
3 Αρχιγραμματέας του Φιλίππου Β’ και του Με
γάλου Αλεξάνδρου επί (20) χρόνια (7+13).

3 Σατράπης της Καππαδοκίας και της Παφλαγονίας.
3 Συντάκτης των «Βασίλειων Εφημερίδων».
3 Στρατηγός – Ίππαρχος των «ψιλών», του ιππικού των εταίρων

και των βάρβαρων συμμάχων του.
3 Ο Αντάξιος κληρονόμος της στρατηγικής ιδιοφυίας του Μεγά

λου Αλεξάνδρου.
3 Πιστός και σταθερός στις αρχές και επιλογές του.
3 Άριστος αθλητής στη πάλη και στο παγκράτιο.
3 Μέγας Διπλωμάτης – Δεξιοτέχνης στα πολιτικά θέματα (αποτε

λεί το πρότυπο της Διπλωματίας).
3 Αριστοτέχνης της τακτικής των ελιγμών και των στρατηγικών κι

νήσεων (στρατηγήματατεχνάσματα).
3 Ο ηγέτης που υπέτασσε τις περιστάσεις στη θέλησή του και δεν

κατευθυνόταν από αυτές.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ  «ΕΥΜΕΝΗΣ»
Το όνομά  του παράγεται από το  επίρρημα εὖ + τό μένος
ους=ισχύς, δύναμη, σφοδρή επιθυμία, προθυμία, διάθεση,
φρόνημα. Άρα ο φιλικός, ο ευεργετικός, ο ήπιος, ο πράος, ο
καλοπροαίρετος, ο έχων υψηλό φρόνημαψυχική διάθεση /
σθένος.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΜΕΝΗ

«ὁ δὲ Εὐμένης οὗτος ὑπὸ Ἀντιγόνου ἀναιρεῖται, ἀνὴρ σοφώ
τερος ἢ κατὰ τοὺς λοιποὺς τῶν Μακεδόνων δόξας εἶναι καὶ
ἀνεπίληπτος ἐν στρατηγίαις, ὡς καὶ τῷ ἔπειτα χρόνῳ παρα
σχεῖν ὄνομα».

(Λεξικό ΣΟΥΙΔΑ ή ΣΟΥΔΑ, 10ος αι., λήμμα 3579,15)
(=Αυτός λοιπόν ο Ευμένης εκτελείται από τον Αντίγονο, αφού
φάνηκε πως ήταν ο πιο σοφός άνδρας από τους υπόλοιπους
Μακεδόνες και άμεμπτος στη στρατιωτική διοίκηση, και προ
σέτι άφησε όνομα στους μεταγενέστερους χρόνους).

Οι Αρχαίοι Συγγραφείς τού αφιερώνουν λαμπρές σελίδες, οι
νεώτεροι τον αγνοούν και τον παραβλέπουν. Ο ιστορικός
Πλούταρχος, (50120), απ’ όλη τη χορεία των Διαδόχων, στο
έργο του «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ», έγραψε μόνο τους βίους του
Ευμένη του Καρδιανού και του Δημητρίου Πολιορκητή.
Κατά τον Γιόχαν Γκούσταφ Ντρόυζεν (Johann  Gustav Droysen,
18081884), Γερμανό ιστορικό, εισηγητή  μιας νέας Σχολής Σκέ
ψης των Γερμανών ιστορικών που εξιδανίκευσε τη μορφή
εξουσίας και ισχύος των λεγόμενων Μεγάλων Ανδρών και επι
νοητή του όρου «Ελληνιστικοί χρόνοι»:
«Η εύνοια των δύο βασιλιάδων Φιλίππου Β’ και Αλεξάνδρου
Γ’ και τα εξαιρετικά του προσόντα έκαναν τους επιφανείς Μα
κεδόνες να τον ζηλεύουν και να τον φθονούν …. Οι συνθήκες
τον ανάγκασαν να ταχθεί ολότελα στην υπόθεση της βασιλείας,
όπου και έμεινε πιστός ως το τέλος του. Μ’ απίθανη δεξιοσύνη
και τόλμη  καταφέρνοντας να καθυποτάσσει τις περιστάσεις
στη θέλησή του, γίνεται το κέντρο της γενικώτερης εξέλιξης».

Κατά τον ιστορικό Κων/νο Παπαρρηγόπουλο, 18151891: «Ο
Έλλην ούτος – ο Καρδιανός Ευμένης – υπήρξε βεβαίως ο επι
τηδειότατος των στρατηγών όσοι εξήλθον από της σχολής του
μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν απέτυχεν, απέτυχε διότι ηθέλησε να

φανή πιστός εις την βασιλικήν σημαίαν, εις την ενότητα του
κράτους, ήτις, εκπροσωποπουμένη υπό δύο εμπαθεστάτων γυ
ναικών, υπό του βλακός Αρριδαίου Φιλίππου και υπό του νη
πίου Αλεξάνδρου, δεν ήτο πλέον δυνατόν να συντηρηθή, ενώ
ο κύριος αυτού αντίπαλος, ο Αντίγονος, επεδίωκε τον κατακερ
ματισμόν, έχων προς τούτο φυσικούς συμμάχους όλους τους
ισχυροτέρους μεγιστάνας∙ πλην τούτου δε, ο Ευμένης απέτυχε
και διότι ίσως, Έλλην ών, εφθονείτο υπό των μακεδόνων στρα
τηγών ∙  ναι μεν επί Αλεξάνδρου και επί μακρόν μετά τον θά
νατον αυτού οι Μακεδόνες ηναγκάσθησαν ν’ ασπασθώσι την
προς τους Έλληνας ισότητα, αλλ’ αφού εξέλιπεν η πίεσις του
ισχυρού εκείνου βραχίονος προέκυψεν αύθις εις μέσον η με
ταξύ των δύο φύλων αντιζηλία και αντίπραξις. Αλλά, αν ο Ευ
μένης υπήρξεν ο ατυχέστερος των λεγομένων διαδόχων,
ουδείς τούτων απέβη εκείνου ενδοξότερος και χρηστότερος∙
διο είναι εις εκ των τριών πρωταγωνιστών της εποχής ταύτης,
ους κατέταξεν ο Πλούταρχος εν τη πινακοθήκη των μεγάλων
της αρχαιότητος ανδρών, ήτις θέλει διδάσκει και συγκινεί τους
ανθρώπους, ενόσω υπάρχουσιν εν τω κόσμω τούτω άνθρωποι
τιμώντες την αρετήν και την μεγαλοφυῒαν».
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Β’, από του Αλεξάνδρου
μέχρι του Αυγούστου, απόσπασμα από ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, σελ.175176).

Σημειωτέον ότι την 14η Απριλίου 2021 συμπληρώνονται 130
χρόνια από την εκδημία (1891) του Σύγχρονου «πατέρα» της
Ελληνικής Ιστοριογραφίας, του θεμελιωτή της αντίληψης της
ιστορικής συνέχειας και συνοχής της Ελλάδας από την αρχαι
ότητα έως σήμερα. Πιστεύεται ότι έθεσε τις βάσεις για τη δια
μόρφωση της Εθνικής Ταυτότητας της Νεοελληνικής
κοινωνίας.

Φρονώ ότι η ελληνική πολιτεία έχει ηθική υποχρέωση να τιμή
σει δεόντως τον Μεγάλο Έλληνα Ιστορικό με ειδικά αφιερώ
ματα και κατάθεση στεφανιών στην προτομή του που
βρίσκεται στον κήπο του Ζαππείου. Το περιοδικό “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ”,
τεύχος 1546, έτος ΞΕ’, τόμος 130ος (Αθήναι, 1/12/1991), είχε
κάνει ειδικό αφιέρωμα στον Κων/νο Παπαρρηγόπουλο για τα
εκατοντάχρονα από το θάνατό του το 1891.

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει ο Ρωμαίος βιογρά
φος και ιστορικός Γάιος Κορνήλιος Νέπως , 10030/27, στο 18ο

Βίο του που είναι αφιερωμένος στον Ευμένη τον Καρδιανό:
§13 «Nemo Eumene vivo rex appellatus est, sed praefectus».
(= ζώντος του Ευμένους ουδείς απεκλήθη βασιλεύς αλλά στρα
τηγός διοικητής …)

Αφιερώνουμε στους Φιλέβδομους Αναγνώστες μας τη συμ
βουλή που δίνει ο φιλόσοφος Επίκουρος στον επιστήθιο φίλο
του Μενοικέα στο τέλος της επιστολής του προς αυτόν, για την
κατάκτηση της αληθινής ευδαιμονίας. 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΘΕΩΣΗΣ»

«Ταῦτα οὖν καὶ τὰ τούτοις συγγενῆ μελέτα πρὸς σεαυτὸν
ἡμέρας καὶ νυκτὸς πρός τε τὸν ὅμοιον σεαυτῷ͵ καὶ οὐδέποτε
οὔθ΄ ὕπαρ οὔτ΄ ὄναρ διαταραχθήσῃ͵ ζήσῃ δὲ ὡς θεὸς ἐν
ἀνθρώποις. οὐθὲν γὰρ ἔοικε θνητῷ ζῴῳ ζῶν ἄνθρωπος ἐν
ἀθανάτοις ἀγαθοῖς».
(= Αυτά λοιπόν, και ό,τι σχετίζεται με αυτά, να μελετάς συστη
ματικά και επίμονα νυχθημερόν, μόνος σου και με όποιον σκέ
φτεται σαν κι εσένα, και ποτέ δεν θα αισθανθείς σύγχυση και
ταραχή, ούτε ξύπνιος ούτε στον ύπνο σου, αλλά θα ζήσεις ως
Θεός ανάμεσα σε ανθρώπους. Γιατί καθόλου δεν μοιάζει με
θνητή ύπαρξη ο άνθρωπος που ζει μέσα σε αθάνατα
αγαθά).
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 10ο βιβλίο, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ,

341270, Επιστολή προς Μενοικέα, 135) 

——————————
* Ἀρχετυπογνωσία: Η συστηματική μελέτη και γνώση των αρχετύ-

πων, πρωτοτύπων, προτύπων υποδειγματικής ανθρώπινης συμπε-

ριφοράς.

* Εἰδωλοποιία: Η κατασκευή ειδώλων (απεικασμάτων/ινδαλμάτων-

idols), ψεύτικων και ανούσιων προτύπων, η ανάδειξη ασήμαντων

προσώπων, έτσι ώστε να γίνονται αντικείμενα μίμησης και δέκτες εκ-

δηλώσεων υπερβολικής αγάπης.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀρχετυπογνωσίας* ἄρχεσθαι

&

Εἰδωλοποιίας * παύεσθαι

Πιθανολογούμενο πορ
τραίτο του Ευμένη Β΄
Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο Νεάπολης
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Aνθρωπιστική βοήθεια συγκέντρωσαν

οι μαθητές του 3ου ΓΕΛ Κορωπίου και

την απέστειλαν στους πληγέντες από

τους σεισμούς της 3ης και 4ης Μαρτίου

2021 στην περιοχή της Ελασσόνας. Η

βοήθεια μεταφέρθηκε, με τη συνδρομή

μελών της Πολιτικής Προστασίας και

της Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Κρω-

πίας (ΕΟΔΚ). Ο αντιδήμαρχος Πολιτι-

κής Προστασίας και Περιβάλλοντος,

Θεόδωρος Γ. Γρίβας και το μέλος της

Γεώργιος Λάιος συνόδευσαν την αν-

θρωπιστική βοήθεια την οποία παρέδω-

σαν την 1η Απριλίου 2021, στην «Ιερά

Μητρόπολη  Ελασσώνος» και στο Κοι-

νωνικό της Παντοπωλείο, που αποτε-

λεί κέντρο διανομής για την αρωγή

των σεισμοπλήκτων.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιού-

σης απευθυνόμενος στον Διευθυντή

του 3ου ΓΕΛ και στο 15μελές μαθητικό

συμβούλιο, την Τετάρτη 31 Μαρτίου

2021, έκανε την ακόλουθη δήλωση.

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παραλά-
βαμε τα προϊόντα ανθρωπιστικής βοή-

θειας για τους σεισμόπληκτους συμπο-
λίτες μας, περιοχών της Περιφέρειας
Λαρίσης,  τα οποία συγκέντρωσαν οι
μαθητές σας, του 3ου ΓΕΛ Κορωπίου,
μέσω του μαθητικού συμβουλίου με την
υποστήριξη και του συλλόγου διδα-
σκόντων τους. Αξίζουν έπαινο όλοι
όσοι συνέβαλλαν σε αυτή την πρωτο-

βουλία ενώ είναι σημαντικό ότι έλαβε
θεσμικό χαρακτήρα με την συμβολή του

15μελούς μαθητικού συμβουλίου σε μια
περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά
λόγω μέτρων κατά της πανδημίας. Σας

μεταφέρω τα θερμά συγχαρητήρια του
Δήμου Κρωπίας και του Δημοτικού Συμ-
βουλίου».

Ανθρωπιστική βοήθεια, στους σεισμόπληκτους, από το 3ο ΓΕΛ Κορωπίου

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 



Αφορμή για να “πλησιάσω” αυτό το δύ-

σκολο θέμα ήταν όταν πριν λίγο καιρό, περ-

πατούσα σε ένα μικρό λιβάδι, στην πηγή

ενός μικρού ρυακιού, όταν αίφνης, ο ήλιος

λίγο πριν δύσει, μετά από μια κρύα ημέρα,

έριξε το φως του στον ορίζοντα και οι απα-

λότερες ακτίνες του, έπεσαν στο γρασίδι,

δίπλα στα πόδια μου. Ένα φως που δεν

μπορούσα να φανταστώ με τίποτα. Δεν

έλειπε τίποτα για να σκεφθώ ότι εκείνο το

λιβάδι ήταν ο μικρός παράδεισος!

Όμως τί είναι η φύση: Υπό μία ευρεία έν-

νοια αναφέρεται σε στοιχεία που δεν μπο-

ρεί να αλλάξει ο άνθρωπος, ο χώρος, ο

αέρας, ο ποταμός, τα φύλλα των δέντρων.

Η φύση ουδέποτε έγινε το παιχνίδι ενός πε-

φωτισμένου μυαλού. Τα λουλούδια, τα ζώα,

τα βουνά αντανακλούν τη σοφία στην κα-

λύτερή της στιγμή. Είναι αυτό που διακρίνει

το ξύλο του ξυλοκόπου από το δέντρο του

ποιητή. Είναι αυτή που λέει στους ανθρώ-

πους: “Είναι δικά μου σφάλματα και παρ’

όλες τις ιταμές, θλίψεις του, θα του απα-

λύνω τον πόνο”.

Η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που προσφέ-

ρουν οι αγροί, τα δάση, τα βουνά είναι ότι

προτείνουν μία απόκρυφη σχέση ανάμεσα

στη φύση και τον άνθρωπο. Η φύση θερα-

πεύει και ξεκουράζει το σώμα και το νου.

Τελικά η γλώσσα είναι μια άλλη λειτουργία

της φύσης προς χάριν του ανθρώπου. Είναι

το όχημα της σκέψης που διαρθρώνεται σε

τρία επίπεδα:

1) Οι λέξεις σηματοδοτούν φυσικά φαινόμενα

2) Φυσικά γεγονότα συμβολίζουν ιδιαίτερα

πνευματικά γεγονότα

3) Είναι το σύμβολο του πνεύματος.

Ποιος δεν θυμήθηκε “τα πάντα ρει” κοιτών-

τας το ποτάμι σε μια στιγμή περισυλλογής.

Οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν τη φύση

“κόσμο” μια λέξη που σημαίνει στολίδι,

ομορφιά, τέρψη”, που πηγάζει από τοχώμα.

Ας περπατήσουμε λοιπόν σ’ αυτή τη φύση.

Είναι αλήθεια ότι πολλοί συμπολίτες μας

θυμούνται και περιγράφουν περιπάτους που

έκαναν πριν δέκα χρόνια, στη διάρκεια των

οποίων είχαν την ευλογία να “χάσουν τον

εαυτό τους” μέσα στα δάση. Τα πόδια έχο-

ουν φτιαχτεί για να περπατάς στη φύση, όχι

να κάθεσαι σταυροπόδι μπροστά στην T.V. 

Περπατώντας στη φύση, αισθάνονται ότι

περπατώ, όπου περπατούσαν οι παλιοί μύ-

στες και ποιητές, συζητώντας και διαλογι-

ζόμενοι.

Τι μας δυσκολεύει κάθε φορά και δεν μπο-

ρούσε να αποφασίσουμε να βγούμε στη

φύση για ένα περπάτημα. Πιστεύω ότι στη

φύση υπάρχει ένα μαγνητισμός που αν

αφεθούμε ασυνείδητα θα μας κατευθύνει

σωστά. Όταν βγαίνουμε από το σπίτι για

περπάτημα, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα

την πορεία, ακολουθούμε το ένστικτό μας.

Καμιά φορά η άγνοια ενός ανθρώπου για τα

οφέλη του περπατήματος, τον ξαφνιάζει

όταν βρεθεί λίγο πιο πέρα, είτε μπροστά

από το σπίτι, είτε στον κήπο, ή στο πάρκο

της γειτονιάς. Αλλάζει η ψυχολογία του.

Τελικά το περπάτημα στη φύση, μόνο ευερ-

γετικές ιδιότητες έχει, για τον άνθρωπο

που ζώντας σε μία πόλη χάνεται στον όχλο

και δεν βρίσκει ουσιαστικά την ευκαιρία να

δώσει ππροτεραίτοτα σε ό,τι είναι σημαντι-

κότερο για τον ίδιον.

Βλέπετε η σύγχρονη εποχή μας θέλει “ρομ-

πότ” και οι απαιτήσεις της μας καθηλώνουν

σε γραφεία και σπίτια. Αλλά πάντα πρέπει

να προσπαθούμε να βρεθούμε κοντά στη

φύση, για μια διαφορετική προσέγγιση της

ζωής. Γιατί όπως λέει και ο Γάλλος φιλόσο-

φος Νιέπς (Nicephore Niepce): “Εδώ είναι η
βιβλιοθήκη μου αλλά το γραφείο μου στην
ύπαιθρο”.

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντιναύαρχος ε.α.

όπλοις

“Περπατώντας στη φύση” 
Μια διαφορετική προσέγγιση

Eν
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Φιλική Εταιρεία
Σχεδόν άγνωστα ιστορικά στοιχεία

Η επανάσταση του 1821, ύστερα από εκατοντάδες χρόνια

σκλαβιάς του Ελληνικού Έθνους σε αρκετούς κατακτητές

(Ρωμαίοι, Τούρκοι, Ενετοί κ.λπ.), αποτέλεσε ένα σπουδαίο

σταθμό ανάκαμψης ή καλύτερα πλήρους αναγέννησης για

την εξαιρετικά ταλαιπωρημένη Ελλάδα.

Αρχικά οι πρώτες αντιστασιακές και επαναστατικές οργα-

νώσεις παρουσιάζονται δειλά – δειλά στο εξωτερικό και τα

Ιόνια νησιά. Ειδικότερα:

1. Μυστική Εταιρεία στο Παρίσι με τον περίεργο τίτλο «Ελ-

ληνόγλωσσο Ξενοδοχείο». Ιδρυτής Γρηγόρης Ζαλίκνος,

Θεσσαλονικιός και ο πρίγκιπας Δημ. Κομνηνός της Βυζαν-

τινής οικογενείας. Επίσημα επιδίωξε τη μόρφωση των νεα-

ρών Ελλήνων, μυστικά δε την οργάνωση επαναστατικής

απελευθέρωσης. Μέλος της και ο νεαρός τότε, σπουδαστής

στο Παρίσι Αθαν. Τσακάλωφ.

2. Η «Ελληνική Στοά» στην Οδησσό με ιδρυτή τον πρίγκιπα

Μαυροκορδάτο από το 1784, προς απελευθέρωση των

σκλάβων των Οθωμανών.

3. Εταιρεία των «Καλών Εξαδέλφων» το 1787 στη Βιέννη.

Ιδρυτής ο Αντώνιος Κυριαζής ή γνωστός ως Ρήγας Φεραίος.

Σκοπός η σύσταση Ελληνικών Εταιριών σε Βιέννη και Σερ-

βία για αδελφοποίηση και απελευθέρωση σκλαβωμένων,

από τους Τούρκους, λαών. Δυστυχώς όμως ανακαλύφθηκε

στη Βίσκη με σύλληψη και εκτέλεση επτά εταίρων με

πρώτο το Ρήγα Φεραίο, το 1798.

4. Μυστική Εταιρία στην Κέρκυρα με όνομα “Loggia di

Beneficenza”, που όμως έκλεισε το 1806.

5. Το 1807, όταν ο Ναπολέων κατέλαβε τα Ιόνια νησιά, η

Γαλλία, ίδρυσε τη μυστική Εταιρία «La Philogenie” με

σκοπό την απελευθέρωση της Ελλάδος. Όμως το 1809

έκλεισε ύστερα από επίθεση του καθολικού κλήρου, ενώ το

ίδιο έτος ιδρύθηκε νέα εταιρία η “Saint Napoleon” με τα ίδια

μέλη.

6. Στη Λευκάδα η «Ενωση Λευκάδος», το 1810. Ο Εμμα-

νουήλ Ξάνθος (από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρίας) εκεί

μυήθηκε στον τεκτονισμό με σύσταση του Παν. Καραγιαν-

νίδη. Το ίδιο έτος ιδρύθηκε εκεί και η εταιρία «Φιλαλήθεια».

7. Στη  Ζάκυνθο, το 1815, η Εταιρία «Ο αναγεννηθείς Φοί-

νιξ». Εκεί σ’ αυτήν μυήθηκε στον τεκτονισμό και τη φιλική

Εταιρία ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

8. Στη Μόσχα, το 1812, η μυστική εταιρία «Φοίνιξ» με πρό-

εδρο τον Ι. Καποδίστρια. Επίσης στο Παρίσι η «Στοά

Αθηνά» και η «Φιλαθηναϊκή Ακαδημία», στην Αθήνα και

Βιέννη Στοές «Εταιρία Φιλομούσων» και «εταιρία Φίλων και

τεχνών».

Η φιλική εταιρία
Η ίδρυσή της ήταν φυσικό και αναμενόμενο αποτέλεσμα

των ανωτέρω προηγηθεισών εκδηλώσεων και του αναλό-

γου κλίματος με τους Ρωσοτουρκικούς πολέμους και την

αύξηση των επαναστατικών ιδεών στη Βαλκανική. Όμως ο

προσγειωμένος Κολοκοτρώνης γράφει στ’ απομνημονεύ-

ματά του: «Είδα πως ό,τι κάμωμε θα το κάμωμε μοναχοί μας
και δεν έχουμε ελπίδα από τους ξένους» Επίσης ο φιλικός

Ξάνθος λέει: «Απεφάσισαν οι ειρημένοι (ιδρυτές της φιλι-

κής) να επιχειρισθώσι την σύστασιν τοιαύτης εταιρίας δια
να ενεργήσωσι μόνοι των ό,τι ματαίως και προ πολλού χρό-
νου ήλπιζον από την φιλανθρωπίαν των χριστιανών βασι-
λέων».
Αυτός ήταν και ο εμπνευστής της ίδρυσης της φιλικής εται-

ρίας το 1814, σύμφωνα με τα τεκτονικά πρότυπα. Οι πρώτοι

που τους εμπιστεύτηκε ήταν ο Νικ. Σκουφάς και ο Αθαν.

Τσακάλωφ. Μια απ’ τις βασικές αποφάσεις τους ήταν η μη

αποκάλυψη των ηγετών της εταιρίας, ώστε ν’ αφεθεί η φαν-

τασία των Ελλήνων ελεύθερη να υποθέσει συμμετοχή

υψηλά ισταμένων προσώπων και να ενισχύει  και τη δική

τους συμμετοχή και την αισιοδοξία τους.

Τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση της Φιλικής Εταιρίας, δη-

λαδή το 1818, ο Σκουφάς απεβίωσε. Επίσης ένα μέλος της

Ανωτάτης Αρχής, ο Γαλάτης, εκτελέστηκε με εντολή των

άλλων μελών, γιατί με τη συμπεριφορά του έφερε σε κίν-

δυνο τη μυστική ύπαρξη της εταιρίας. Παράλληλα τα μέλη

της επισκέπτονται όλες τις περιοχές που κατοικούν Έλλη-

νες, προετοιμάζοντάς τους για τον αγώνα της ανεξαρτη-

σίας. Επικεφαλής σ’ αυτές τις ενέργειες είναι ο

Αναγνωστόπουλος, ο Παπαφλέσσας, ο Αναγνωσταράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πάμπλουτος Σκουφάς πέθανε

πάμπτωχος. Πτώχευσε, περιφρονήθηκε από τους εμπό-

ρους, έκανε αποτυχημένες εκκλήσεις σε λόγιους, διώχθηκε

απ’ τη Ρωσική κυβέρνηση και τον Καποδίστρια. Ο Καραγε-

ώργης δολοφονήθηκε, ο Γαζής ήταν αδιάφορος. Ο Τσακά-

λωφ άτολμος, ο Ξάνθος βιοπαλαιστής. Ο Σκουφάς όμως,

ετοιμοθάνατος σχεδόν, έδινε οδηγίες και θάρρος. Κατά το

επιτύμβιο του Ζαχαρία Αινιάν στη μνήμη του Σκουφά:

«Ελλάς σώζον, φοίνικος δ’ ‘απ του και συ κυπαρρίσι, εγεί-
ρουν δε τάχιστα».
Διάδοχος του Σκουφά, ο Σέκερης, άξιο τέκνο της Ελλάδος

ξεκίνησε πλούσιος, προσέφερε όλα στον αγώνα και κατέ-

ληξε πένητας στην Οδησσό, εξακολουθών να περιθάλπει

τους διωκόμενους.

Επανάσταση

Ο Υψηλάντης ανέλαβε δράση και στις 22.2.1821 στο Ιάσιο

της Μολδοβλαχίας ύψωσε τη σημαία της επανάστασης. Ως

γνωστόν όμως ο Ιερός λόχος (ανθός της νεολαίας εκτός

Ελλάδος) καταστράφηκε στο Δραγατσάνι (7.7.1821) και ο

Υψηλάντης φυλακίστηκε από τις Αυστριακές αρχές.

Περιληπτικά  η επανάσταση:

– Στις 13.3.21 ύψωση της σημαίας στη μονή Αγ. Λαύρας με

την παρουσία του Παλαιών Πατρών Γερμανού, Φιλικού και

αυτού. Η αρχή αυτή γιορτάζεται συμβολικά την 25η Μαρ-

τίου.

– Στις 21 Μαρτίου ο Παπαδιαμαντόπουλος με άλλους

οπλαρχηγούς πολιορκεί τους Οθωμανούς στο φρούριο των

Πατρών.

– Στις 22 Μαρτίου ο Πετρόμπεης, ο Κολοκοτρώνης και ο Πα-

παφλέσσας με 2000 Μανιάτες πολιόρκησαν και κατέλαβαν

την Καλαμάτα.

– Στις 13 Μαΐου ο Κολοκοτρώνης συντρίβει στο Βαλτέτσι

τους Τουρκαλβανούς.

– Στις 23 Σεπτεμβρίου πολιορκείται και καταλαμβάνεται η

Τρίπολη. Επισφραγίζεται έτσι η επικράτηση της Επανάστα-

σης. 

Όλα τα παραπάνω περιέχονται σε μια φράση του Σολωμού:

«Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν
πρώτα αντρειωμένη, χαίρε ως χαίρε λευτεριά».

Σπύρος Σπηλιοτόπουλος

―――――――
Στοιχεία από: Σύντομη ιστορία της Ελληνικής επανάστασης (Τ. Βουρνά).

Φιλικοί πρόεδροι του ’21 (Σ. Μελά)

Μουσείο Φιλικής Εταιρίας – Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού

Απομνημονεύματα Θ. Κολοκοτρώνη

Απομνημονεύματα Εμμ. Ξάνθου

Επιφυλλιδογραφία Α΄(Σ. Νικολακόπουλου)
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,

η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) που διεξήχθη στις 30-4, την

επομένη του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίστηκε από

μία "περίεργη" διαδικασία, καθώς από τα δέκα θέματα της

πρόσκλησης, τα μισά είχαν σταλεί στις 26-3 άνευ ειση-

γήσεων. Οι δε εισηγήσεις των απεστάλησαν εν τέλει την

προηγουμένη της

ημέρας συνεδρίασης και κατά την διάρκεια διεξαγωγής

του ΔΣ. Διαμαρτυρηθήκαμε για το γεγονός αυτό, το

οποίο συντείνει στην υποβάθμιση του ρόλου της επιτρο-

πής και αποτελεί απαξίωση στον θεσμό και πάντως στο

πρόσωπό μου, ως του μόνου μέλους της, εκ μέρους της

αντιπολίτευσης και ειδικότερα της παράταξής μου.

Οχι δε μόνο, οι εισηγήσεις εστάλησαν κατά την διάρκεια

του Δ.Σ., αλλά σχεδόν ταυτόχρονα εστάλησαν επιπλέον

και τρία θέματα εκτός ημερησίας για την ίδια επιτροπή.

Η αγανάκτησή μας δεν συνίσταται τόσο στ' ότι μεσολα-

βούσαν λίγες

ώρες για την μελέτη των θεμάτων (από τα μεσάνυχτα

της Δευτέρας, όταν τελείωσε το Δ.Σ. μέχρι τις 10:00 το

πρωί της Τρίτης, όταν έπρεπε να σταλεί το απαντητικό

mail) αλλά γιατί τα εκτός και εντός ημερησίας ήταν πολύ

σημαντικά για ν' αντιμετωπιστούν μ’ αυτό τον τρόπο, του-

λάχιστον ως προς την διαδικασία!

Επί παραδείγματι, ανάμεσα στα εκτός ημερησίας βρισκό-

ταν η "Κατασκευή νέου Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού

Βούλας", έργο με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους

2.100.000€. Τόσο ασήμαντο το βρίσκει  η διοίκηση, ώστε

να το φέρει με

συνοπτικές διαδικασίες; Εξ όσων γνωρίζουμε, τα θέματα

εκτός ημερησίας διάταξης έχουν τον χαρακτήρα του κα-

τεπείγοντος. Ο δήμαρχος όμως ανέφερε στο ΔΣ ότι πρό-

κειται

για μία μελέτη που επί 1,5 χρόνο "πάει κι έρχεται". Επο-

μένως, για ποιό λόγο επελέγη η εσπευσμένη εισαγωγή

του; Καταψηφίσαμε όλα τα "εκτός" αναφέροντας ότι ο

τρόπος  διαχείρησής τους "επιφέρει την απαξίωσή τους".

«Πολεοδομική Διερεύνηση κι εξέλιξη της περιοχής
του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου»

Από τα της ημερησίας και για όσα, οι εισηγήσεις τους

ήρθαν την προηγουμένη, διαπιστώσαμε με απογοήτευση,

ότι επρόκειτο επίσης για πολύ σοβαρά θέματα όπως:

"Λήψη απόφασης... για εκπόνηση ειδικών Τεχνικών Εκ-

θέσεων και Μελετών στην Πολεοδομική Ενότητα Βου-

λιαγμένης". Στη μονοσέλιδη εισήγηση της νομικής

υπηρεσίας αναφέρετο: «Α) Επικαιροποίηση Τεχνικής Εκ-

θεσης για την πολεοδομική διεύρυνση κι εξέλιξη της πε-

ριοχής του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου

Βουλιαγμένης - περιοχή πλατ. Αίγλης, καθώς και αυτής

της οδού Απόλλωνος, και ως προς τα Κτηματολογικά

στοιχεία...

Β) Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων για την πολεοδομική εξέ-

λιξη της οικοδομικής νησίδας Ο.Τ.103, όσο και της ευρύ-

τερης περιοχής αυτής στο Μεγάλο Καβούρι». 

Από την οικονομική επιτροπή ζητήθηκε μόνο η έγκριση

για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών προκειμένου για

την εκπόνηση των τεχνικών εκθέσεων, η ουσία όμως του

ζητήματος πού βρίσκεται;

Εντύπωση μας έκανε και άλλο ένα από αυτά τα θέματα:

Υποβολή χρηματοδότησης για την πρόσκληση "Καινοτό-

μες δράσεις για τους πολίτες, του χρηματοδοτικού προ-

γράμματος Φυσικό Περιβάλλον κ αικαινοτόμες δράσεις

του Πράσινου ταμείου". Πρόκειται για δράσεις σε διοικη-

τικά κτίρια του δήμου και για την ενημέρωση κατά βάση

προγραμμάτων, όπως Διαλογή στην Πηγή κ.α. Ο δήμος

δε, δεσμεύεται για την υλοποίηση των δράσεων με ποσό

10.000€ πλέον ΦΠΑ. Συνεπώς, το επονομαζόμενο πρό-

γραμμα "zero waste Διοίκηση", δεν είναι zero euro, προ-

φανώς υπάρχει καθορισμένο κόστος.

Με δάνει, από το ΤπΔ, τα έργα!

Αυτή η Ο.Ε. τελείωσε με το 10ο θέμα, του οποίου τις τε-

χνικές μελέτες ομοίως λάβαμε την προηγουμένη. Στα

πλαίσια της "Αστικής Αναζωογόνησης" και με χρηματο-

δότηση επίσης του προγράμματος "Αντώνη Τρίτση" δια-

βάσαμε:

1ο Κύριο Υποέργο με τρία τμήματα μεταξύ αυτών, Ανα-

βάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου

2ο Κύριο Υποέργο,Τμήμα Α, Ανάπλαση οδ. Βασ. Παύλου

Τμήμα Β, Ανάπλαση οδού Ακτής και Ηλίου.

Και ενώ κατά βάση η υποβολή πρότασης χρηματαδότη-

σης αφορά αναβάθμιση δικτύων χώρων πρασίνου (Αστική

Αναζωογόνηση γαρ) ειπεισέρχονται ολίγον οι παιδικές

χαρές, ολίγον τα πεζοδρόμια, ολίγον από "αστικό εξοπλι-

σμό" ....εντέλει μέσω επενδυτικού δανείου από το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων επιχειρείται και η Αναβάθ-

μιση Αλευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας με: Αρχιτεκτονικές

παρεμβάσεις,α ναβάθμιση λιμενικών εγκσταστάσεων,

ηλεκτρομηχανολογικές

εγκαταστάσεις στην ύδρευση αποχέτευση, ενεργητική

πυροπροστασία, ισχυρά/ασθενή ρεύματα, πυργίσκοι τρο-

φοδότησης σκαφών. Εν ολίγοις... τα πάντα. Ομοίως επι-

χειρούνται καθολικές παρεμβάσεις για

ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια, δημιουργία δρόμων

ήπιας κυκλοφορίας και χώρων στάθμευσης για τις οδούς

Βασ. Παύλου και Ακτής-Ηλίου.

Δεν έχουμε σχετικά σχεδιαγράμματα, παρά μόνο περι-

γραφές εργασιών. Επομένως δεν μπορούμε να σας ενη-

μερώσουμε στο ειδικότερο. Αντιλαμβάνεστε όμως όλοι,

ότι πρόκειται για μείζονος σημασίας θέμα. Δεν πρόκειται

δε, μόνο για την έλλειψη ενημέρωσης στα επιμέρους

αλλά και για την έλλειψη διαβούλευσης. Γιατί, όταν τα

έργα αυτά αφορούν την καθημερινότητά μας, είναι απα-

ράδεκτο να μην τίθενται σε διαβούλευση. Οχι την τυπική,

την ουσιαστική

διαδικαδία,η οποία όμως επιβάλλει την απαραίτητη συν-

θήκη της επικοινωνίας εκ μέρους της διοίκησης προς

τους δημότες. Μια επικοινωνία έγκαιρη και πλήρη, που

να δηλώνει το τί προτίθεται να κάνει η διοίκηση και πώς

αυτό αποτυπώνεται στους δημότες-κατοίκους. Δυστυχώς

η διοίκηση έχει αποδείξει ότι αυτό δεν είναι ένα από τα

ισχυρά της σημεία.... Παρακαλούμε ωστόσο, όλους τους

περιοίκους να βρίσκονται σε εγρήγορση γιατί ο τρόπος

άσκησης της εξουσίας εκ μέρους της παρούσας διοίκη-

σης του δήμου μας δημιουργεί δυνητικά προβλήματα σ'

εμάς τους διοικούμενους.

Και πάλι 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 Γλυφάδας 213 1358800 

τηλεφωνικό κέντρο και για τα 3 ΚΕΠ

ΚΕΠ Κορωπίου 21 3200 0800

ΚΕΠ Λαυρίου 2292024839, 2292024850

ΚΕΠ Κερατέας 2299069099.

ΚΕΠ Μαρκοπούλου   2299020035, 2299020037 

και 2299020032

ΚΕΠ Πόρτο Ράφτη   2299 020034

ΚΕΠ Παλλήνης 21 0666 4737

ΚΕΠ Γέρακα  210 66 17 650, 210 66 17 651

ΚΕΠ Παιανίας 21 0664 4484

ΚΕΠ Σαρωνικού 2299 047399 

ΚΕΠ Σαρωνίδας 2291 041220

ΚΕΠ Αναβύσσου 2291 041220

ΚΕΠ Παλ. Φώκαιας 2291 038448

ΚΕΠ Ραφήνας 2294 078870

ΚΕΠ Σπάτων - Αρτέμιδος 21 0663 0311

ΚΕΠ  Διονύσου 21 3213 9917
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Ως Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ (ΡΙ.ΚΙ.Π) λέμε

επί της αρχής και επί της ουσίας  λέμε ΟΧΙ σε αυτού

του είδους την ανάπτυξη στο Ελληνικό. Αυτό δεν

είναι ανάπτυξη, καζίνο –ουρανοξύστες στη παράκτια

ζώνη – κλειστές κοινωνίες σε περίκλειστες πόλεις –

βορά στο κέρδος κοινόχρηστοι χώροι και υποδομές.

Το Λας Βέγκας και το Ντουμπάι έρχονται στη Νότια

Αττική, σε περίκλειστη περιοχή που στο σύνολό της

ξεπερνά την έκταση του κράτους του Μονακό.

Οι ίδιοι πολιτικάντηδες που μας έριξαν στη χρεοκοπία

και τα μνημόνια και άφησαν 12 χρόνια το πρώην αε-

ροδρόμιο του Ελληνικού να ρημάζει, ξαναψηφίστηκαν

για να ολοκληρώσουν το έργο της λεηλασίας και του

ξεπουλήματος κάθε περιουσιακού στοιχείου που θα

μπορούσε να αποτελέσει το πλεονέκτημα της κοινω-

νίας για ένα καλύτερο μέλλον.

Η στήριξη, με την ψήφο τους στη Βουλή, από τα κόμ-

ματα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ σε αυτή την  αποικιοκρατική

παραχώρηση του Ελληνικού είναι ενάντια στο συμφέ-

ρον του κράτους, των δήμων και των πολιτών της Ατ-

τικής.

Η συνταγή γνωστή: αφήνουν να υποβαθμιστεί επί

χρόνια κάθε αξιόλογο ακίνητο ή περιοχή και έπειτα

κατηγορούν το Δημόσιο για αναποτελεσματικότητα

και φέρνουν τους «σωτήρες επενδυτές» για να το ξε-

κοκαλίσουν. 

Παράδειγμα το Μικρό Καβούρι

Ο Δήμος μας έχει ως παράδειγμα τη χερσόνησο του

Μικρού Καβουρίου Βουλιαγμένης που εκποιήθηκε

μαζί με το δασικό περιβάλλον, τα αρχαία, τις παρα-

λίες και τον κοινόχρηστο δρόμο για να γίνει η περί-

κλειστη γειτονιά των μεγιστάνων.

Η κυβέρνηση αυτή συνεχίζει το έργο αποδόμησης

κάθε έννοιας  προστασίας και διασφάλισης του Δημό-

σιου συμφέροντος και αγαθών ( φυσικό – αστικό και

πολιτιστικό περιβάλλον).

Επαναδιαπραγματεύεται κάθε σύμβαση με αποτέλε-

σμα το Ελληνικό Δημόσιο να εκχωρεί περισσότερα,

να χάνει χρήματα και να υποβαθμίζει το περιβάλλον

και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το ίδιο συνέβη και στη Χαλκιδική με  την  παράδοση

ολόκληρων  περιοχών στην εξορυκτική μανία των

επενδυτών,  με την εκχέρσωση παρθένων δασών και

τον θανατηφόρο χημικό εμπλουτισμό που φέρνουν

τους κατοίκους σε απόγνωση.

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ και ΟΧΙ ΜΟΝΟ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 251.000,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 300.185,15

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 67.455,15

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.000,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 105.320,00

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 62 Παροχές τρίτων 56.510,00

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

250.000,00 63 Φόροι - Τέλη 37.600,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 500,00

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00 65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 

πίστης

500,00

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 31.300,00

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 321.430,70 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

0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 324.266,05

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 319.430,70 71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων

2.000,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.000,00 73 Έργα 49.955,36

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 

ειδικές δαπάνες

272.310,69

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 211.188,14

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 8.097,78

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

Π.Ο.Ε.

162.190,12 82 Λοιπές αποδόσεις 48.067,45

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 

Εντός του οικονομικού έτους

155.022,91

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

162.190,12 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.200,93

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

48.067,45 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 48.067,45 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 55.152,00 

Σύνολα: 837.840,27 Σύνολα: 837.840,27

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

� ���������	
�� ��������� � ��
������	�	 �����������
�� ��
	
�
����
�������������
�	�� ��������� �� ����� !�"#�� $�%#�&'�()&�"�* ����+�+
�� �	
�����
������������
�	�� ��������� �� ����� !�#�',-./�"#��-'0-)/ ������1���

�� �	
�����
������
�
�������2�����������34��� ����� �� �#'�5 !�-'0-)/ �+���1���

�
�	
�����
�2
������2�������34�����������
�
�����	�3�

����� �� 67'���8�� 9: �����1��++

�+ 6
�
��������	6
��	 ���������� � 2��&;�<,/�";� $�%# ����++���

��
�	
�����
�����
��=�	��	�=���2���
��=���
������	

����� �+
�9:')� !�<�#�-:/�,$>&:' -:(:�%:��(0#!�
&0(-:!

��������

�� 2
�������������	
�� ����������� �� �#&;/,!�&'��?@,�#!�#/#9)(0�)/ ����

� ���������	
�� ��������11� ��
�9:')� !�<�#��,-#���;(,�!�,�(�%:�;-)/�(,
-'0-�>!�A�#'#5)'?(,�!�8��#'�5 !�8�
�&�5�':<?(,�!�8��&�%�-?(,�!�8��)', !B

����

��
�	
�����
����
��	��������	������������	
����
�	��	

����� �� 2��&;� $�%# ��������

��
�������	�����
��=�	��	�=�����2�C�
2���
��=��3�������3�

��������11� � ������	��	 ���������

�� ����
��=�	��	�=���������	��	 ����� ��
�<�' !�"-�'0)/�-,5/�"./� '<)/�"#�
&'��?@,�,!�&#<0)/

���������

�+ ��
	����	��	�8���
	��4��8�����D
2� ����� �� E'<# ����

�� 2
�������������	
�� ����� �
4,9 -,!�� ',>/,!��&,�'#�#-�" !�,'<#(0,!�"#�
,�%�" !�%#&;/,!

����

�
�	
�������2F
��3��
��
�
4��3����3�
A��
��B��
��D�D��3�
�����=�����3���6
�

����� �+
�0-9���&;<�#!�,& /%>(:!�A(>��,-�5 !�(,
,&�5,�'?(,�!B

����

�� �	
����
��������� ����� � ��
D2�C��	 ������1�+�
�� �	
�����
���������� ����� �� �9:')� !�>&�5',.(,)/�A��
���B ����

�
��	������	���
������������������	��	���
��
���

����� �� 2��& !�#&�%7(,�! ������1�+�

�� ��	������	���
������� ����� �+
�'��9 G,�!��:�,0(&'#$:!�,�(&'#"- )/�
>&�9�0&)/��,�#�)� /)/�"#-;�-#���
����
�/-7!�-�>���"�/���"�*� -�>!

����

��
��	����������
2
������
�D�D��3F����
�	
���������������2F
������

����� 1 ��
F�4����
 �����+


��	������	�������
����4
	�
����������3�
���	��
6�	����4��3��8��	
�����
	���
�
	��
	������
�	

������1�+��

� ��	������	�������
����4
	�
����������3� ��+���1�+��
� ���	��
6�	����4��3� ���������
+ ���4����
���
2
��
 ���������

	*/�9#H� �����1����� 	*/�9#H� �����1����

����� �����

��	�
�����
���
�����������������������	������������������
����������
����
���������������

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε.
Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου
19009 Λιμάνι Ραφήνας
Τηλ.: 22940-23605/22840
Fax: 22940-26076
Πληροφορίες: Επιτροπή Διενέρ-
γειας Διαγωνισμού
e-mail: grammateia@rafinaport.gr 
Ραφήνα:  05/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 1696

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  Π01/2021 
Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας
Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Πλει-
οδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές
προσφορές και σε περίπτωση ισο-
ψηφίας, συνέχιση του Διαγωνισμού
με προφορικές προσφορές, για την
προσωρινή παραχώρηση του ιδιαί-
τερου δικαιώματος χρήσης χώρου
συνολικής έκτασης 290τ.μ. ο
οποίος αποτελείται από προκατα-
σκευασμένο οικίσκο επιφάνειας
10τ.μ. με χρήση αναψυκτηρίου –
περιπτέρου, από ξύλινα κινητά
πλαίσια επιφάνειας 30τ.μ. και υπαί-
θριο χώρο επιφάνειας 250τ.μ., στην
παραλία «ΜΑΡΙΚΕΣ», που βρίσκεται
εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Ραφήνας, δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.,
χρονικής διάρκειας μέχρι τριών (3)
ετών με ετήσια ανανέωση με Από-
φαση του Διοικούντος Οργάνου, με

ημερομηνία  έναρξης από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της σχετικής
Βεβαίωσης Παραχώρησης, με
σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗ-
ΡΙΟΥ με ανάπτυξη ξαπλώστρων και
ομπρελών, ετήσιου Προϋπολογι-
σμού είκοσι χιλιάδων και δέκα ευρώ
(€ 20.010,00) πλέον χαρτοσήμου
3,6%.
Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
το ποσό των χιλίων εξακοσίων
εβδομήντα ευρώ  (€ 1.670,00).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
27 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 πμ στα γραφεία του Ορ-
γανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός
Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος
όροφος), σύμφωνα με τους όρους
της λεπτομερούς Διακηρύξεως.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της Διακήρυξης, στα
γραφεία του Οργανισμού Λιμένος
Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840,
22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα
και κατά τις ώρες 08:30-14:30
καθώς και στην ιστοσελίδα της
«Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 

Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Δέσποινα Γκικάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο  09-04-2021
Αρ. Πρωτ. :     6559

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Προκηρύσσει επανα-
ληπτικό δημόσιο μειοδοτικό φα-
νερό και προφορικό διαγωνισμό για
τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρκό-
πουλο σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/1981, του Ν.
3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και την 30η Απριλίου
2021, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογη-
τικά που αναλυτικά περιγράφονται

στην αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
για τη στέγαση του κτηρίου πολιτι-
στικών εκδηλώσεων του Δήμου
Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέ-
πει να βρίσκεται εντός του εγκεκρι-
μένου σχεδίου του Δήμου
Μαρκοπούλου. (αναλυτική περι-
γραφή και λοιπά στοιχεία βλ. ανα-
λυτική διακήρυξη αρ πρωτ
6556/9-4-2021)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή από-
φασή του θα ορίσει την ημέρα και
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
καλώντας με απόδειξη αυτούς, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλ-
ληλα. 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
καθώς και η αναλυτική διακήρυξη
παρέχονται από το Δήμο Μαρκο-
πούλου (www.markopoulo.gr), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεν-
τρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ.
22990 20000

Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο    9-4-2021
Αρ. Πρωτ. : 6562

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙ-
ΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Προκηρύσσει επανα-
ληπτικό δημόσιο μειοδοτικό φα-
νερό και προφορικό διαγωνισμό για
τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρκό-
πουλο σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/1981, του Ν.
3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και την 30η Απριλίου
2021, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογη-
τικά που αναλυτικά περιγράφονται
στην αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα στεγάσει το Δ.Ι.Ε.Κ. του

Δήμου Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέ-
πει να βρίσκεται εντός του εγκεκρι-
μένου σχεδίου του Δήμου
Μαρκοπούλου και σε απόσταση 400
μέτρων από στάση λεωφορείου.
Σαν απόσταση λογίζεται η οριζόν-
τια διαδρομή επί κοινοχρήστου
χώρου (δρόμου). Επίσης, θα πρέπει
να αποτελείται από χώρους κύριας
χρήσης συνολικής επιφάνειας 270
τ.μ. κατ’ ελάχιστον, και μέχρι 300
τ.μ. το περισσότερο. (αναλυτική πε-
ριγραφή στην αναλυτική διακήρυξη
αρ πρωτ 4612/2020).
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας
με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
Η αναλυτική διακήρυξη αναρτάται
στην σελίδα του κεντρικού ηλε-
κτρονικού μητρώου δημοσίων συμ-
βάσεων www.promitheus.gov.gr και
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr. Πληροφορίες
για τη δημοπρασία καθώς και παρέ-
χονται από το Δήμο Μαρκοπούλου,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου,
τηλ. 22990 20000.

Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης
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Επιστρεπτέα προκαταβολή 7:

ΕΩΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Έως τις 19 Απριλίου επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα της

ΑΑΔΕ mybusinesssupport για την ένταξή τους στην Επι-

στρεπτέα Προκαταβολή 7 σύμφωνα με την υπουργική

απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως.

“Βήμα για να μάθουμε 
να συμβιώνουμε με τον ιό” 

το άνοιγμα της αγοράς
«Δεν είναι άνοιγμα της αγοράς, αλλά ένα μικρό βήμα για
να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον ιό», είπε μιλώντας για

το επικείμενο άνοιγμα του λιανεμπορίου σε εκπομπή στον

τηλεοπτικό σταθμό MEGA ο γενικός γραμματέας Εμπο-

ρίου Π. Σταμπουλίδης, ο οποίος υπενθύμισε ότι σε όλη τη

χώρα δεν θα λειτουργήσουν τα πολυκαστήματα, τα εμπο-

ρικά κέντρα, τα εκπτωτικά χωριά, τα outlets και τα shoping

shops. Όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικά. Περιέ-

γραψε τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης θα μπορεί να επι-

σκέπτεται τα εμπορικά καταστήματα διευκρινίζοντας πως

το μήνυμα στο 13032 είναι μοναδικό για κάθε μέρα και

μπορεί να αποσταλεί εκ νέου μετά τις 12 το βράδυ.

Αποζημιώσεις εκμισθωτών:

Παράταση για το Μάρτιο
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που ρυθμίζει την δια-

δικασία αποζημίωσης των εκμισθωτών οι οποίοι δεν ει-

σπράττουν τα μισθώματα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης

των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

«Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σε αριθμούς»

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Οικονο-

μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποφάσισαν να συνεργαστούν

ώστε να «παντρέψουν» την δύναμη της επιστημονικής

Κοινότητας με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που

εκπροσωπεί το Ε.Ε.Α.. Με βάση το Μνημόνιο Συνεργα-

σίας που υπέγραψαν τα δυο μέρη το 2020, στόχος είναι,

ανάμεσα σε άλλα, η αναβάθμιση του γνωστικού επίπεδου

και των δεξιοτήτων εργαζομένων και επαγγελματιών-επι-

χειρηματιών με ανάληψη κοινών δράσεων που αφορούν

στη διασύνδεση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δρα-

στηριότητας του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας

και την επιχειρηματικότητα.

Τα δυο πρώτα webinars της συνεργασίας θα διεξαχθούν

στις 8 και 20 Απριλίου, στις 17:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Το πρώτο webinar στις 8/4/2021 (17.00) είναι προσαρμο-

σμένο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθε-

ρους επαγγελματίες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το

ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα σημεία που θα αναλυθούν είναι:

― Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα «Το

Ηλεκτρονικό Εμπόριο σε αριθμούς»

• Σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσω για να

δημιουργήσω ένα eshop

• Τι κερδίζω από το eshop μου;

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Καθ. Γ. Δουκίδης και Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη

Παρακολουθήστε το ζωντανά κάνοντας εγγραφή στο

https://zoom.us/webinar/register/WN_wcYVD1AZQYi0LGy0MXUwyQ

3μηνη παράταση της ειδικής 

ασφαλιστικής εισφοράς
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Σπήλιος

Λιβανός,  κατόπιν συνεργασίας που είχε με τον πρόεδρο

του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο, αποφάσισε να δοθεί τρί-

μηνη παράταση, μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, της πληρω-

μής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ των

γεωργών και κτηνοτρόφων οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώ-

σει τις υποχρεώσεις τους μέχρι της 31ης Μαρτίου, όπως

αρχικά είχε οριστεί.

Α
πό τη Δευτέρα 12 Απριλίου, επανέρχεται στην

Αθήνα, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων,

ήδη, υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας ενημερώνουν

τους πολίτες.

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

Δημοσίευση 

διακηρύξεων

H εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ Ανατ. Αττικής,  πε-

ριλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες

που πληρούν τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν περι-

λήψεις, διαγωνισμούς, προμήθειες, και γενικά τις κατά

νόμον καταχωρήσεις των φορέων του δημοσίο.

Η κατάσταση αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Γε-

νική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Δι-

εύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ).

Aπόφαση: E/287/23.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝ846ΜΓΨ7-8ΤΒ).

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

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

Βάσει της κατάστασης, στην Ανατ. Αττική είναι μόνο

δύο εφημερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα αυτό.

Η μία είναι η ΕΒΔΟΜΗ.

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία 52 ετών, κάτοικος ΒΑΡΗΣ, εργασία εσω-

τερική ή εξωτερική για φροντίδα ηλικιωμένων. 

Προϋπηρεσία 10 χρόνια στον τομέα αυτόν.

Τηλ. 6992879814

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

Ζητείται κυρία να συνοδεύει στο μπάνιο άλλη κυρία (στο

Καβούρι). Τηλ. 210 8952.269, 6945411125

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
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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 Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα  θα

πραγματοποιήσει live  διαδικτυακό σεμινάριο με

θέμα «Γυναίκα και ρευματικά νοσήματα.Νικήτρια

πάντα εγώ», την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και

ώρες 18:00-19:00 μέσω της σελίδας της στο face-

book http://www.facebook.com/eleanarheumatism. 

Τα θέματα του σεμιναρίου είναι: 

• «Ρευματικά Νοσήματα και αναπαραγωγική ηλικία »,

με ομιλήτρια την Ελένη Κομνηνού, Ρευματολόγο, Επιστη-

μονικά Υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος & Διευθύντρια

Κλινικής «Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων» Metropolitan

General, Υπεύθυνη Ιατρείου «Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοση-

μάτων & Κύηση» ΙΑΣΩ.

• «Ρευματικά  Νοσήματα και Εμμηνόπαυση» με ομιλή-

τρια την Αργυρώ Καγιά, Μαιευτήρα-Χειρούργο Γυναι-

κολόγο.

• «ΡΑ & ΨΑ: Τρόποι και συμβουλές για να είμαι η νική-

τρια» με ομιλήτρια την Νάντια Μάλλιου, Γεν. Γραμματέα

Δ.Σ. ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, Ψυχολόγο.

Το διαδικτυακό σεμινάριο είναι μια προσπάθεια της

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α  για να έχουν όλοι οι ασθενείς στην Ελλάδα

έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Η παρακολούθηση είναι

δωρεάν ενώ όσοι επιθυμούν, αφού παρακολουθήσουν

το webinar μπορεί να θέσουν τα ερωτήματά τους γραπτά

στο fb ή στο email info@arthritis.org.gr.

«Γυναίκα και Ρευματικά Νο-
σήματα. Νικήτρια πάντα εγώ»

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, 18:00 μέσω FB

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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Αποκατάσταση μαστού (μετά από αφαίρεση λόγω καρ-

κίνου) και επίτευξη συμμετρίας σε ένα και όχι τρία χει-

ρουργεία με τη βοήθεια της τρισδιάστατης απεικόνισης

πραγματοποιούν Έλληνες γιατροί!

Τα οφέλη της νέας μεθόδου είναι πολλά κυρίως για τις

γυναίκες ασθενείς, αλλά και για το ασφαλιστικό σύ-

στημα της χώρας.

«Το βασικό όφελος για τις γυναίκες ασθενείς είναι το

γεγονός ότι μένουν ικανοποιημένες, γιατί αφήνουν σύν-

τομα πίσω τους το κεφάλαιο της μαστεκτομής και μπο-

ρούν απερίσκεπτα να συνεχίσουν με την

συμπληρωματική θεραπεία της νόσου» αναφέρει ο δια-

κεκριμένος  πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Γραββάνης

Δ/ντής Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χει-

ρουργικής του Νοσοκομείου METROPOLITAN, που

εφαρμόζει τη νέα μέθοδο μαζί με την ομάδα του.

Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται στην Ελλάδα εδώ και τρία

χρόνια με απόλυτη επιτυχία.

«Σήμερα, με την τρισδιάστατη απεικόνιση και εκτύπωση

μπορούμε να επιτύχουμε αποκατάσταση μαστού και

συμμετρία με τον υγιή μαστό σε ένα στάδιο. Βέβαια

πάντα με γνώμονα ότι η χειρουργική παρέμβαση δεν θα

εμποδίσει ή θα καθυστερήσει την συμπληρωματική θε-

ραπεία της ασθενούς για την καταπολέμηση της

νόσου», εξηγεί ο Α. Γραββάνης, 

Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται στο Τμήμα

Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

του Νοσοκομείου METROPOLITAN, όπου έχει δημιουρ-

γηθεί ένα εργαστήριο τρισδιάστατης απεικόνισης και

εκτύπωσης.

Χρησιμοποιώντας ειδικά λογισμικά οι πλαστικοί χει-

ρουργοί μπορούν να υπολογίσουν τον όγκο του υγιούς

μαστού, να προσομοιάσουμε τον όγκο και σχήμα του

επιθυμητού μαστού και να εκτυπώσουμε τρισδιάστατα

μοντέλα τα οποία τους κατευθύνουν στο χειρουργείο

να επιτύχουν το επιθυμητό συμμετρικό αποτέλεσμα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ

Το σημαντικότερο είναι ότι με την βοήθεια αυτής της τε-

χνολογίας μπορούμε να σχεδιάσουμε και να επέμβουμε

στον υγιή μαστό, στο ίδιο χειρουργείο, για επίτευξη

συμμετρίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε σωστά επιλεγμένες ασθενείς

(δεν θα χρειαστεί συμπληρωματική ακτινοβολία, νέες,

υγιείς, με κατάλληλο σωματότυπο) μπορεί να πραγμα-

τοποιηθεί η ογκολογική επέμβαση από τους χειρουρ-

γούς της Κλινικής Μαστού του Νοσοκομείου μας και

από την ομάδα των πλαστικών χειρουργών άμεση απο-

κατάσταση μαστού και επέμβαση στον υγιή μαστό για

συμμετρία έτσι ώστε:

- αισθητικά, οι δύο μαστοί να είναι παρόμοιου μεγέθους

και σχήματος, με αντίστοιχες θέσεις στο θώρακα και πα-

ρόμοια πτώση, ώστε να δίνουν ένα οπτικό αποτέλεσμα

που να πλησιάζει την πρότερη κατάσταση ή και να τη

βελτιώνει.

- λειτουργικά, να μην υπάρχει μεγάλη ανισομέρεια ανά-

μεσα στα δύο ημιθωράκια που επηρεάζει την ποιότητα

ζωής των ασθενών.

«Με βάση την εμπειρία των τριών ετών, σε όλο και πε-

ρισσότερες ασθενείς εφαρμόζουμε σήμερα αυτή την

μέθοδο. Ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών αποφεύ-

γουν το 2ο ή και 3ο χειρουργείο αποκατάστασης-συμ-

μετρίας. Σε λίγες περιπτώσεις η απόλυτη συμμετρία

μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο στάδιο» προσθέτει ο

Α. Γραββάνης.

Σύμφωνα με τους  πλαστικούς, μετά από μια ογκολογική

επέμβαση στον πάσχοντα μαστό είναι η επίτευξη συμ-

μετρίας με τον υγιή, ώστε η γυναίκα να νιώσει το κατά

δυνατό αρτιμελής και συμμετρική.

Μέχρι πριν από τρία χρόνια αυτό παραδοσιακά γινόταν

σε ένα δεύτερο ή ακόμη και τρίτο χειρουργικό στάδιο.

Όμως οι πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις δεν είναι

το ιδεατό σε μία καρκινοπαθή γυναίκα ασθενή, που μετά

την αφαίρεση πρέπει να ολοκληρώσει την θεραπεία της

(χημειοθεραπεία ή/και ακτινοβολία) και επιθυμεί να επα-

νέλθει το συντομότερο στην κανονικότητα.

«Σήμερα, όλα αυτά τείνουν να γίνουν παρελθόν, καθώς

με την τρισδιάστατη απεικόνιση και εκτύπωση μπορούμε

να επιτύχουμε συμμετρία σε ένα στάδιο» καταλήγει ο

Α. Γραββάνης.
https://plastikos-gravvanis.gr

https://cosmosep.gr 

. . . γ ια την υγειά μας

Αποκατάσταση μαστού μετά από επέμβαση και

επίτευξη συμμετρίας

Μαστογραφίες 

& Τεστ Παπανικολάου

στο Δήμο Παλλήνης

Ξεκινάει τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, πρόγραμμα

δωρεάν εξετάσεων για την πρόληψη και έγκαιρη

διάγνωση κακοηθών όγκων μαστού και τραχήλου

της μήτρας, για όλες τις γυναίκες που κατοικούν, μό-

νιμα στον Δήμο Παλλήνης.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, για δεύτερη

φορά, μετά από αίτημα του Δήμου Παλλήνης, από

κινητή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολο-

γίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Η ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» και υπό την αιγίδα της Πε-

ριφέρειας Αττικής. 

Η μονάδα θα βρίσκεται από τις 19/4, στον περιβάλ-

λοντα χώρο του 2ου Αθλητικού Κέντρου Γέρακα (Κο-

λυμβητήριο), επί των οδών Γαργηττού και Μιλτιάδου

και μετά από, περίπου ένα μήνα, θα μεταφερθεί στο

Αθλητικό Κέντρο «Γρηγόρης Λαμπράκης», επί της

λεωφόρου Μαραθώνος, στην Παλλήνη. 

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν

άμεσα, με τον Δήμο Παλλήνης, τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες από 9.00 έως 14.00, στα τηλέφωνα

2106668888, 2132031610-627-632, για να προγραμ-

ματίσουν το ραντεβού τους. 

Οι εξετάσεις είναι ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ-ΑΝΩΔΥΝΕΣ-ΕΓΚΥ-

ΡΕΣ και προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ. 

Επίσης, έχει ληφθεί η σχετική έγκριση από τον

ΕΟΔΥ και θα τηρηθούν απόλυτα και αυστηρά, όλα τα

μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας. 

Στόχος του Προγράμματος είναι να εξεταστούν

όλες οι γυναίκες 25-60 ετών, με Τεστ Παπανικολάου

και οι γυναίκες άνω των 40 ετών, επιπροσθέτως με

Μαστογραφία. Επίσης, σκοπό έχει και τον επανέ-

λεγχο των γυναικών, που συμμετείχαν στο Πρό-

γραμμα, κατά τη προηγούμενη φάση των εξετάσεων. 
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε

την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, το 1ο

Παγκόσμιο Διαδικτυακό πρωτάθλημα

Ju Jitsu, υπό την αιγίδα της Διεθνούς

Ομοσπονδίας JJIF.  Σ’ αυτό το Παγκό-

σμιο πρωτάθλημα συμμετείχαν 371

ζευγάρια από 30 χώρες στο Duo Clas-

sic System (η αγωνιστική εκδοχή των

τεχνικών αυτοάμυνας).  Ο Α.Σ. Λεύκα-

ρος συμμετείχε με 22 ζευγάρια εκ των

οποίων τα 10 κατάφεραν και πέρασαν

στα ημιτελικά, το κάθε ένα στην κατη-

γορία του.  Η τελική κατάταξη των με-

ταλλίων για τον σύλλογό Λεύκαρο

είναι : 

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Λουκάς Γιαννακουδάκης  -   Στέφανος

Ζαντιώτης στην κατηγορία  Duo Men U16

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Θωμάς Γιαννακουδάκης  -    Παναγιώτα

Πάσσα στην κατηγορία   Duo Mix U12

Μαίρη Γαλάνη -  Κωνσταντίνος  Γαλά-

νης στην κατηγορία  Duo Mix U16

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 

Θανάσης Ζαντιώτης – Ηλίας Πίκης

στην κατηγορία  Adults Μen +21

Νίκος Αδαμάκης – Βρετούλα Πίκη

στην κατηγορία Duo Mix U21

Άγγελος Μυλωνάς – Κωνσταντίνος

Μυλωνάς στην κατηγορία Duo Men

U18

Κυριακή Δεβλέτογλου – Στεφανία Δε-

βλέτογλου στην κατηγορία Duo

Women U16

Γιώργος Μαυρόγιαννης – Στράτος  Μαυ-

ρόγιαννης στην κατηγορία Duo Men U16

Δήμητρα Σκουτέρη – Μαρισάντυ Μποϊ-

κου στην κατηγορία Duo Women U12

Θωμάς Γιαννακουδάκης – Φίλιππος

Λάλουσης στην κατηγορία Duo Men

U12

Αξιοσημείωτη προσπάθεια κατέλαβαν

και οι αθλητές που πλασαρίστηκαν

στις θέσεις 5 ως 8 και είναι:

Χρήστος Βαβάτσικος, Νίκη Καλπακί-

δου, Κων/νος Καστάνης, Αλέξανδρος

Κυρίδης, Φωτεινή και Χριστίνα Μαυρό-

γιαννη, Βαγγέλης Μπαλιούσης, Σταμά-

της Μποϊκος, Ανδρέας Ξερούτσικος,

Δημήτρης Παπασταύρου, Κων/νος

Πάσσας, Ναταλία Προκάκη, Θεοδόσης

Σερπάνος.

O Α.Σ. Λεύκαρος κατέλαβε την 8η

θέση, πράγμα που για άλλη μια φορά

μας κατατάσσει πολύ ψηλά, στους ποι-

οτικούς δείκτες πρωταθλητισμού της

Διεθνούς Ομοσπονδίας.  

Μαζί με την συμμετοχή ακόμα δύο

Αθλητικών συλλόγων (Α.Σ. Τιτάνες και

Α.Σ. Σκίρων), η Ελλάδα κατέκτησε την

6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.  

Ένα μεγάλο μπράβο στους αθλητές, στους

γονείς και στους προπονητές που κάτω

από αυτές τις αντίξοες συνθήκες,  έδωσαν

τον καλύτερό τους εαυτό.

Στο Top 10 της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

ο πρωταθλητής σύλλογος Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ

Ένας χώρος άθλησης εξοπλισμένος με μηχανήματα

γυμναστικής, σύγχρονος και ελκυστικός, σας καλεί να

τον εξερευνήσετε και να τον χαρείτε, επισημαίνει με

ανακοίνωσή του ο Δήμος Γλυφάδας Γ. Παπανικο-

λάου. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστίππου

και Επαμεινώνδα. Ακριβώς δίπλα θα δημιουργηθεί παι-

δότοπος για να μπορούν τα παιδάκια να απολαμβά-

νουν το παιχνίδι στη γειτονιά τους και να μην είναι

αναγκασμένα να διασχίσουν τη Γούναρη.

«Βάλτε φόρμα και αθλητικά παπούτσια, εμείς θα
φροντίσουμε για τα υπόλοιπα. Έναν ακόμα χώρο
υπαίθριας άθλησης παραδώσαμε σήμερα στη Γλυ-
φάδα μας – και συνεχίζουμε και με άλλους. Εν μέσω
πανδημίας, η ανάγκη για ανοιχτούς χώρους άσκησης
και άθλησης είναι τεράστια και στην πόλη μας αξιο-
ποιούμε κάθε διαθέσιμο χώρο – και μπόλικη φαντα-
σία! – και τους αυξάνουμε διαρκώς. Πάντα με τρόπο
ποιοτικό, ασφαλή και σύγχρονο», τονίζει ο δήμαρχος

Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου.

Το νέο υπαίθριο γυμναστήριο είναι στη διασταύρωση

των οδών Αριστίππου και Επαμεινώνδα. Δίπλα ακρι-

βώς θα δημιουργήσουν έναν παιδότοπο, ένα έργο που

το είχε μεγάλη ανάγκη όλη η περιοχή, για να μην

αναγκάζονται οι γονείς ή οι παππούδες και γιαγιάδες

που κατοικούν στη γειτονιά να διασχίζουν τη Γούναρη

με τα μικρά παιδιά για να πάνε στην κοντινότερη παι-

Ενας νέος υπαίθριος χώρος άθλησης στη Γλυφάδα!
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ΕΠΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Εισήγηση για βαριά τιμωρία της ΑΕΚ

Σε φάση νέας όξυνσης δείχνουν να μπαίνουν οι κόντρες αν-

τίπαλων συμφερόντων και συμμαχιών στον χώρο του ελλη-

νικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, μετά την εισήγηση

της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ για βαριά τιμωρία

της ΑΕΚ, κάτι που αναμένεται να ρίξει «λάδι στη φωτιά» με-

ταξύ των ανταγωνιζόμενων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Το Ερευνητικό Τμήμα της Επιτροπής ασχολήθηκε με τις κα-

ταγγελίες σωματείου της Καρδίτσας με την επωνυμία «Σύλ-

λογος Φιλάθλων Πολιτών Καρδίτσας», για παρέμβαση

παραγόντων της ΠΑΕ ΑΕΚ στις πρόσφατες εκλογές της το-

πικής Ποδοσφαιρικής Ενωσης, και χτες γνωστοποίησε την

εισήγησή του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας, εισήγηση

η οποία περιλαμβάνει βαριές τιμωρίες για την ΠΑΕ ΑΕΚ και

για τρία φυσικά πρόσωπα. 

Συγκεκριμένα, για την ΠΑΕ εισηγείται αφαίρεση έως και 10

βαθμών συνδυαστικά, καθώς και ισόβιο αποκλεισμό του

ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Δ. Μελισσανίδη, και του Γιάννη

Παπαδόπουλου, συμβούλου της διοίκησης. Η εισήγηση εμ-

πλέκει στην υπόθεση και τον Αγγελο Δανιήλ, μέλος της

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και πρόεδρο της ΕΠΣ

Αχαΐας, για τον οποίο προτείνεται αντίστοιχη τιμωρία. Τώρα

καλείται να αποφασίσει για την υπόθεση η Επιτροπή Δεον-

τολογίας.

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της ΠΑΕ ΑΕΚ στην εισήγηση. Η

«Ενωση» εξαρχής είχε αμφισβητήσει την καταγγελία από

το συγκεκριμένο σωματείο, κάνοντας λόγο για «στημένη

υπόθεση» και καταγγέλλοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει

καν τέτοιο σωματείο στο μητρώο της ΕΠΣ Καρδίτσας. Στην

ίδια γραμμή κινήθηκε και τώρα, κάνοντας λόγο για στοχο-

ποίηση της ομάδας και του Δ. Μελισσανίδη με «αστείες κα-

τηγορίες», «ανύπαρκτη ιστορία» και δηλώνοντας ότι η ΠΑΕ

«θα αντεπιτεθεί με ακράδαντα στοιχεία, που θα καταρρί-

ψουν τη σκευωρία».

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αλλαγή δεδομένων για τη διοίκηση Πρωτοδικείου

Αλλαγή δεδομένων στα διοικητικά δρώμενα της Ομοσπον-

δίας Μπάσκετ, ειδικότερα όσον αφορά τη συγκρότηση της

προσωρινής διοίκησης που όρισε το Πρωτοδικείο, προέκυψε

μετά τη δεύτερη συνεδρίαση μελών της Διοικούσας Επιτρο-

πής.

Σημειώνεται πως η πρώτη συνεδρίαση των μελών που όρισε

το Πρωτοδικείο συνοδεύτηκε από ένταση και αποχώρηση

της πλευράς του μέχρι πρότινος προέδρου της Ομοσπον-

δίας, Γ. Βασιλακόπουλου. Τα εναπομείναντα μέλη εξέλεξαν

πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής τον πρώην διεθνή μπα-

σκετμπολίστα Φάνη Χριστοδούλου.

Ωστόσο πραγματοποιήθηκε νέα συνεδρίαση με τηλεδιά-

σκεψη (5.4.21) , στην οποία συμμετείχαν 12 από τα μέλη

της διοίκησης Πρωτοδικείου. Σε αυτή καταγγέλθηκε πως το

ΔΣ της περασμένης Δευτέρας δεν διέθετε τη νόμιμη σύν-

θεση ώστε να προβεί και στην εκλογή προέδρου. Πραγμα-

τοποιήθηκε νέα ψηφοφορία κατά την οποία εξελέγη

πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ο μέχρι πρότινος πρό-

εδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος. Αντιπρόεδροι

εξελέγησαν οι Γολέμης και Παρίσης. Η νέα Προσωρινή Δι-

οικούσα Επιτροπή όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής των

εκλογών στην Ομοσπονδία την 30ή Μάη με την ελπίδα

μέχρι τότε να είναι εφικτή η φυσική παρουσία των μελών.

Πάντως, μετά και την τελευταία διαδικασία, ανοιχτό είναι

το ενδεχόμενο τα πράγματα όσον αφορά τα διοικητικά της

ΕΟΚ να οδηγηθούν εκ νέου στο Πρωτοδικείο.

SUPER LEAGUE 1

Καταγγελίες Βράνιες 

για προσπάθεια δωροδοκίας του

Αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις του Βόσνιου πρώην

παίκτη της ΑΕΚ, Ογκνιεν Βράνιες, για απόπειρα δωροδοκίας

του πριν από τον κρίσιμο αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ το 2018, όπου

ουσιαστικά κρίθηκε ο τίτλος υπέρ της «Ενωσης». Μιλώντας

για τον επίμαχο αγώνα σε συνέντευξή του στην εκπομπή

«Usijanje» του τηλεοπτικού σταθμού «Kurir» της Σερβίας, ο

Βράνιες αποκάλυψε απόπειρα χειραγώγησής του, πριν από

την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, ανέφερε, ότι τον πλησίασε

Σέρβος ατζέντης παικτών και του πρότεινε να «στήσει» το

παιχνίδι, με ανάλογα χρηματικά οφέλη.

Ο 31χρονος νυν παίκτης της Σαρλερουά διευκρίνισε πως

αρνήθηκε κάθε προσφορά και πως ενημέρωσε άμεσα την

ΑΕΚ. Ωστόσο κύκλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ σχολίασαν ότι πρώτη

φορά ακούν για τέτοιο περιστατικό και ότι δεν υπήρξε καμία

ενημέρωση από την πλευρά του παίκτη για κάποιο συμβάν

πριν από εκείνον τον αγώνα.

Πάντως οι αποκαλύψεις Βράνιες έχουν προκαλέσει διά-

φορα ερωτήματα, για τον χρόνο που επέλεξε να προβεί σε

αυτές, σχεδόν τρία χρόνια απ το συγκεκριμένο ματς.

Τσάμπιονς Λιγκ 
«Ζωντανή» η Ντόρτμουντ, άλμα από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Το γκολ του Φόντεν στο 90΄ χάρισε τη νίκη με 2-1 (19΄ Ντε

Μπρόινε – 84΄ Ρόις τα άλλα γκολ) στη Μάντσεστερ Σίτι επί

της Ντόρτμουντ και το αναμενόμενο προβάδισμα για πρό-

κριση στην ημιτελική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Η γερμα-

νική ομάδα, όμως, παρουσιάστηκε πολύ ανταγωνιστική και

χάρις στο εκτός έδρας γκολ, έχει πιθανότητες να ανατρέ-

ψει τα προγνωστικά.

Στον άλλο προημιτελικό, η Ρεάλ νίκησε 3-1 τη Λίβερπουλ

και πάει δίκαια με «μαξιλαράκι» δύο τερμάτων στη ρεβάνς

του Ανφιλντ. Με δύο ασίστ του Κρος, οι Μαδριλένοι προ-

ηγήθηκαν 2-0 (27΄ Βινίσιους, 36΄ Ασένσιο), ο Σαλάχ μείωσε

στο 51΄ σε 2-1, αλλά την τελευταία κουβέντα την είπε ο

πάλι ο Βινίσιους, με γκολ στο 65΄.  

Στο άλλο παιχνίδι, η Πόρτο που απέκλεισε τη Γιουβέντους,

δεν θα φοβηθεί την Τσέλσι που δέχθηκε πέντε γκολ εντός

έδρας από τη Γουέστ Μπρομ πριν από λίγες μέρες.

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Εισιτήριο για Τόκιο εξασφάλισε ο Στ. Ντούσκος

Την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στο

αγώνισμα του μονού σκιφ εξασφάλισε ο Στέφανος Ντού-

σκος μέσω της προολυμπιακής ρεγκάτας που πραγματοποι-

ήθηκε στο Βαρέζε της Ιταλίας. Ο Ελληνας κωπηλάτης

κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στον τελικό του αγωνί-

σματος τερματίζοντας σε χρόνο 6.52.22 και να σφραγίσει

το εισιτήριο για τη διοργάνωση στην πρωτεύουσα της Ια-

πωνίας.

ΣΤΙΒΟΣ

«Εφυγε» ο Βασίλης Σεβαστής

Συλλυπητήρια από το ΚΚΕ
Απεβίωσε χτες σε ηλικία 72 ετών, μετά από μάχη με τον κο-

ρονοϊό, ο Βασίλης Σεβαστής, επί χρόνια πρόεδρος του

ΣΕΓΑΣ και με πλούσια καριέρα ως αθλητής, αλλά και μακρό-

χρονη θητεία στα διοικητικά δρώμενα στο χώρο του στίβου.

Ο εκλιπών νοσηλευόταν τις τελευταίες βδομάδες στο νο-

σοκομείο «Σωτηρία» δίνοντας μάχη, ωστόσο τις τελευταίες

μέρες η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΟΙΜΠΕΡΙΛΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ

Η πρόσφατη απόφαση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας

Στίβου (IAAF) να παρατείνει την τιμωρία της Ρωσίας και, ου-

σιαστικά, να την αποκλείσει από τα αγωνίσματα του κλασι-

κού αθλητισμού στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο,

σίγουρα προκάλεσε αίσθηση. Με αφορμή το μεγάλο σκάν-

δαλο ντόπινγκ στη χώρα, που αποκαλύφθηκε το 2015, με

ιδιαίτερα σκοτεινό παρασκήνιο, τα πλοκάμια του οποίου άγ-

γιζαν μέχρι και τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, το ότι από

τότε μέχρι σήμερα οι αρμόδιοι του αθλητισμού της χώρας

δεν προχώρησαν στις μεταρρυθμίσεις (διοικητικές και τε-

χνικές) που είχαν οριστεί, οδήγησε την ΙAAF στην απόφαση

για παράταση του αποκλεισμού. Απόφαση που θεωρείται

πρωτόγνωρη αφού για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο

σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πολύπλευρες κόντρες με πολιτικό αντίκτυπο

Από την άλλη και ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης του

...σίριαλ, που ακόμα δείχνει να έχει και άλλα επεισόδια (η

Ρωσία προσέφυγε στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο) και

της όποιας αίσθησης προκαλούν τα γεγονότα που έγιναν,

γίνονται και θα γίνουν, αναδεικνύεται και κάτι πιο ουσια-

στικό: Το χοντρό παιχνίδι διαφόρων συμφερόντων που παί-

ζεται στο έδαφος του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού,

πρόσφορο πεδίο δράσης για κάθε είδους αντίπαλες συμμα-

χίες, που υπερβαίνουν κατά πολύ τον αθλητισμό. Πεδίο

δράσης που είτε έχει να κάνει με τον καθαρά εμπορικό αν-

ταγωνισμό με σκοπό την πρωτοκαθεδρία στα κέρδη είτε σε

άλλες περιπτώσεις με ζητήματα ευρύτερης σημασίας.

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας θα αποτελέσουν όσα

καταγγέλλονται στην επιστολή που απέστειλαν στην

Πρόεδρο της Δημοκρατίας 22 αθλητές και αθλήτριες

ενόργανης γυμναστικής στην οποία καταγγέλλουν προ-

πονητικές μεθόδους «που έφταναν ή ξεπερνούσαν τα

όρια του βασανισμού».

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρία

Παπαγεωργακοπούλου διέταξε τη διενέργεια προκαταρ-

κτικής εξέτασης με αντικείμενο να διερευνηθεί η υπό-

θεση και να εξακριβωθεί αν προκύπτει η διάπραξη

αδικημάτων που αφορούν σεξουαλική βία ή σωματική κα-

κοποίηση. Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στον Ει-

σαγγελέα Πρωτοδικών Απόστολο Ανδρέου ο οποίος θα

λάβει καταθέσεις από υπογράφοντες την επίμαχη επι-

στολή.

Η καταγραφή των περιστατικών που αναφέρονται στην

επιστολή ξεκινά από το 1985 και γίνεται λόγος για σω-

ματικές τιμωρίες, υποχρεωτικές νηστείες, ψυχολογική

κακοποίηση και σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε βάρος

αθλητών και αθλητριών στην πλειονότητά τους μικρά παι-

διά, αφού οι περισσότεροι αναφέρουν πως ξεκίνησαν την

ενασχόληση με το άθλημα από την ηλικία των 5 ετών,

ενώ στα 9 τους είχαν ήδη συμμετοχές σε αγώνες, είτε

σε συλλογικό είτε σε διεθνές επίπεδο.

Στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμνα-

στικής Ομοσπονδίας αποφασίστηκε ο ορισμός τριμελούς

επιτροπής που θα εξετάσει τις καταγγελίες και θα παρά-

σχει βοήθεια στην εισαγγελική έρευνα.




