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Εμείς, το ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το λειτουργούμε

με τη συνδρομή της εφημερίδας μας, ΕΒΔΟΜΗ.

Και τούτο άτυπα, ήδη από πέρυσι τον Μάη, όταν ο

φίλος καθηγητής της πολιτικής φιλοσοφίας Θεόδω-

ρος Γεωργίου, μου έκανε την τιμή να διατυπώσει

μια κριτική, απάντηση στα επιστημονικού επιπέδου,

άρθρα μου «Τάξεις και ΕΘΝΟΣ», φ. 1123/22.2.20

και το δεύτερο «Κοινωνικές ΤΑΞΕΙΣ

ή ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ» (7η, φ.

1131/9.5.20) και να δεχθεί μια διευ-

κρινιστική ανταπάντηση στο ίδιο

φύλλο (7η φ. 1133/23.5.20).

Εισαγωγικά να επισημάνω για να δι-

καιολογήσω και τον επίτιτλο του πα-

ρόντος, «Ανοικτό Πανεπιστήμιο»,
πως στον επίλογο του παραπάνω άρ-

θρου του, ο Θ. Γεωργίου έγραφε: «Και
μια τελευταία παρατήρηση (...) μ’ αυτόν τον επιστη-
μονικό διάλογο, ο Βενετσάνος και ο Γεωργίου υπε-
ρασπίζονται το πολιτικό δικαίωμα για το δημοτικό
Πανεπιστήμιο το οποίο, δυστυχώς δεν ιδρύεται
τόσα χρόνια στην πόλη μας».

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τιμητική διάκριση 

Mαθήματα από
τα παθήματα
της πανδημίας

Καταργείται η καθημε-
ρινή εφημερία στο

Ασκληπιείο 
σελίδα 5

Να κάνουμε το εμβόλιο!

Ναι, αλλά πώς;
Υπάρχουν πράγματα που δεν προσφέρονται

για ιδεολογικο - πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πανδημία.

Στις περιπτώσεις σαν τον covid-19, παραβλέπεις

τις όποιες αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις.

Συνέχεια στη σελίδα 13

Ένα τεράστιο κόστος επισκευών και ένα

τεράστιο κόστος κυκλοφοριακής συμφόρησης

με αποκλεισμό μεγάλης πληθυσμιακής ομά-

δας. Κάτι που θα επαναλαμβάνεται. σελίδα 6

Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Θέσεις και ΑΝΤΙ‐παραθέσεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Και η “επένδυση” 
στη ΒΟΥΛΙΑΓΜέΝΗ

Θεόδωρος Γεωργίου  σελίδα 14

Σημαντική η παρέμβαση

του Περιφερειάρχη.

Εν μέσω πανδημίας 

δεν επιβαρύνεις 

συγκοινωνιακά 

το επιβατικό κοινό.
]5

Να καταπέσει η σήραγγα

Με παρέμβαση Γιώργου Πατούλη 
ανακαλείται η μεταφορά 

αφετηριών του ΚΤΕΛ Αττικής

Ελληνας ΥΠΕΞ, ο Ν. Δένδιας

μίλησε ντόμπρα
αναβαθμίζοντας τη διπλωματία

Μας εξέπληξε ευχάριστα η on camera ξεκάθαρη, 

δυναμική και ρεαλιστική θέση του Ν. Δένδια, 

στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον ομόλογό 

του Τούρκο Υπ. Εξ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ακολουθούν χαρακτηριστικά αποσπάσματα. ] 7

Επιτέλους…
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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.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον επιστημονικό, θεωρητικοπολιτικό

διάλογο αποτολμώ κι εγώ μια κριτική απάντηση, γενικά

καταφατική, πάνω στο άρθρο του Θ. Γεωργίου, «Εκκλη-
σία και το επενδυτικό πρόγραμμά της, στη Βουλιαγ-
μένη» (7η, φ. 1177/10.4.21).

Αρχικά να διευκρινίσω ότι ταυτιζόμαστε στη θέση του

πως οι φερόμενες, ως «εκκλησιαστική περιουσία», εκτά-

σεις στη Βουλιαγμένη, πρέπει να χαρακτηρισθούν ως

«κοινωνικό αγαθό», γιατί τέτοιο είναι!  Οχι όμως ως δη-

μόσιο, διότι δεν μας εμπνέουν εμπιστοσύνη οι αντιλήψεις

των διαχειριστών της δημόσιας περιουσίας ως προς την

αξιοποίησή της (εκμίσθωση, για επιχειρηματική εκμετάλ-

λευση στα πλαίσια της αθηναϊκής «Ριβιέρας»). κ.τ.τ.

Όπου το «κοινωνικό αγαθό», μεταλλάσσεται de facto...

σε οικονομικό και ταξικό αγαθό, για τα υψηλά εισοδή-

ματα. Εκτός και μεταβιβαστεί μ’ αυτήν, η δέσμια υπο-

χρέωση του κοινόχρηστου και κοινόκτητου, εκτός

εμπορικής συναλλαγής.

Η εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία ήδη από

την επανάσταση του γένους, που «εορτάζουμε» τα 200

χρόνια, με το ΙΑ’ ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης1,

«δίδεται πάσα δύναμις και πληρεξουσιότης εις την Κυ-
βέρνησιν να συνάξη, όπως κρίνει ασφαλέστερον και κα-
ταλληλότερον, όλας τα κληροδοσίας (...) Β΄. Να
διευθετήσει (...) τα εντός της επικρατείας ευρισκόμενα
ιερά και φιλανθρωπικά καταστήματα ώστε να συνει-

σφέρουν (...) Γ΄. Η Κυβέρνησις θέλει συστήσει γαζο-
φυλάκιον2 (θησαυροφυλάκιο)...».
Για όσους κατανοούν τη γλώσσα της εποχής «αι κλη-
ροδοσίαι» και τα «ιερά καταστήματα» είναι η μοναστη-

ριακή και εκκλησιαστική περιουσία από δωρεές,

βεβαίως, και κληροδοσίες, που «ακούμπαγε» ο λαός

(προς διαφύλαξη από την αρπαγή των Οθωμανών),

προς τους «ιερούς» ναούς και τα μοναστήρια, δηλαδή

η εκκλησιαστική περιουσία!

Και μη φανταστείτε πως ήταν μόνο αυτό το νομικό κεί-

μενο, που θα ’πρεπε να το σεβόμαστε ιδιαιτέρως γιατί

ήταν η θέληση των επαναστατών, αυτών που μας έδω-

σαν την ελευθερία με το αίμα τους, για να μην έχουμε

τώρα τον κάθε Ερντογάν να μας κατονομάζει «τρομο-

κράτες», σαν τους Κούρδους κ.ά. Δεν ήταν μόνο το ΙΑ’

ψήφισμα της Δ’ Εθνοσυνέλευσης. Ήταν κι άλλα νεό-

τερα, εγγύτερα και πιο σύγχρονα: 

Αναφέρω μερικά σε συντομία, για να βοηθηθούν όσοι

τα χρειάζονται, με μια επιπλέον υπόμνηση όχι μόνον

δική μου, αλλά πολύ - πολύ εγκυρότερη, του Ιωάννη

Καποδίστρια: και της επιστήμης βεβαίως του Δημοσίου

Δικαίου:

Το Σύγχρονο Ελληνικό Κράτος γεννήθηκε με επανά-

σταση, γι’ αυτό και ισχύει το επαναστατικό ΔΙΚΑΙΟ

(μετά αναγνωρίστηκε με Διεθνείς Συμβάσεις. ΔΕΝ χα-

ρίστηκε από κανέναν). Για το λόγο τούτο δεν έχει καμιά

«συνέχεια» με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα

«χοτζέτια», ούτε με το Βυζάντιο και τα «χρυσόβουλα».

Τα νομικά κείμενα
Μετά το το ΙΑ΄ ψήφισμα της Δ’ Εθνοσυνέλευσης, ακο-

λουθεί το Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα της

25/9/1833.: Α’«... τα μοναστήρια και τα μοναστηριακά

κτήματα... Θ΄«Η διαχείρισις(...) ανήκει αποκλειστικώς

εις την Ημετέραν επί των εκκλησιαστικών και της παι-

δείας Γραμματείαν» (Υπουργείο)

― Β.Δ. του 1834 (εκκλησιαστικό ταμείο). Δεν προβλε-

πόταν όπως και πρότερον μισθοδοσία για τους εφημέ-

ριους και η επιβίωσή τους καλυπτόταν από τους

πιστούς.

― Β.Δ. 29/4/1843: Όλη η κινητή και ακίνητη εκκλησια-

στική περιουσία Περιέρχεται στο Δημόσιο, το οποίον

αναλαμβάνει τις οικονομικές υποχρεώσεις «...εις την
βελτίωσιν του κλήρου...».
― Με τους νόμους του 1909 και του 1910 (3596) οι μι-

σθοί των διακόνων κ.λπ. Καταβάλλονται από τα έσοδα

του ενοριακού ναού.

― Με το Νόμο 2677/1921, οι ενορίες αποδίδουν τα

έσοδά τους από όποια προέλευση, στο Δημόσιο Ταμείο,

από το οποίο μισθοδοτούνταν οι κληρικοί κ.λπ.

― Νόμος 4684/1930, ιδρύεται ο Οργανισμός Διαχείρι-

σης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ).

― Ακολουθούν διάφοροι νόμοι για τη μισθοδοσία και

τη διαχείριση των διαφόρων εσόδων των ενοριών.

― Το 1952 υπεγράφη «Σύμβαση Εξαγοράς από το Δη-

μόσιο, κτημάτων της Ορθόδοξης εκκλησίας της Ελλά-

δος» προς αποκατάστασιν Ακτημόνων Καλλιεργητών

κλπ. (Β.Δ. 26.9/1952 ΦΕΚ 299 Α΄) (άρχισαν οι χάρες). 

(Εδώ υπάγεται και το μεγάλο πάρτι των «Ακτημόνων»

της Βούλας ΣΑΑΚ και η ακολουθήσασα πώληση των

δασών του Υμηττού – Πανόραμα, Καλύμνικα, «Κτήματα

Κόνιαρη» κ.λπ. τα τελευταία των οποίων μας ταλανί-

ζουν και στις μέρες μας).

― 1987: Νόμος του Αντ. Τρίτση ρύθμιζε για 100 χρόνια

το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας και της μισθο-

δοσίας των ιερέων. Με το άρθρο 3 ουσιαστικά μεταβι-

βαζόταν όλη η εκκλησιαστική περιουσία στο κράτος

(εκεί δηλαδή που ανήκε).

Ο Νόμος αυτός ...ατύχησε. Το Συμβούλιο της Επικρα-

τείας υπό την επήρειαν προφανώς του ...Αγίου Πνεύ-

ματος (καλά, νομικά ερείσματα βρίσκονται, όταν

θέλουμε) ΑΚΥΡΩΣΕ το νόμο αυτό, ακυρώνοντας και

το επαναστατικό Δίκαιο του 1821 και κάθε εκσυγχρο-

νιστική προοπτική αυτού του κράτους.

Όμως, υπό την επήρειαν του «Αγίου Πνεύματος», και

το λέω με όλη τη θρησκευτική σοβαρότητα, έπρεπε να

λάβουν υπ’ όψιν τους και οι Δικαστές και κυρίως το ιε-

ρατείο τις ευαγγελικές οδηγίες, θέσφατα, υπέρτερα

των θεσμών για τους πιστούς!

― Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώτε (Ματθ. Γ’8).

― Μη θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς επί της γης!... θη-
σαυρίζετε δε υμίν θησαυρούς εν ουρανώ. Όπου γαρ
έστιν ο θησαυρός υμών, εκεί έσται και η καρδία υμών
(Ματθ. κεφ. ΣΤ΄ 19.21).

― Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και Μαμωνά (δαίμονας

του αθέμιτου πλούτου), ως άνω 24.

Και μια κατάθεση ακόμη, αγαπητέ φίλε Θεόδωρε,

επειδή λες, «Αφού η εκκλησία έλαβε την απόφαση να
μετατρέψει την αμφισβητούμενη περιουσία της στη
Βουλιαγμένη σε επενδυτικό κεφάλαιο, γιατί δεν κάνει
και το επόμενο βήμα: Να συμμετέχει στο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα» Δηλαδή Τράπεζα!

Σε διαβεβαιώ ότι αυτό θέλει, αλλά δεν το τολμά (προς

το παρόν).

Σε επίσκεψή μου, το 1978, στον διοικητή του ΟΔΕΠ,

κατ’ εντολήν του Αρχιεπισκόπου, τότε, Σεραφείμ, για

στέγαση αστέγων, ο Διευθυντής του ΟΔΕΠ, Μητροπο-

λίτης Ιωαννίνων μας πρόσφερε τσιγάρο από χρυσή

ταμπακιέρα («τριαντάφυλλο»), μας άναψε με χρυσό

αναπτήρα και μας είπε: «Με εξυπηρετεί το αίτημά σας,
για τη συζήτηση που κάνω με την κυβέρνηση για την
εκκλησιαστική περιουσία. Εγώ θέλω να έρθεις και να
μου πεις, «θέλω ένα οικοπεδάκι ή ένα κτήμα, αλλά δεν
έχω λεφτά». Ωραία, θα σου πω, πήγαινε δίπλα στην
τράπεζα της εκκλησίας, να πάρεις ένα μακροχρόνιο
δάνειο, με μικρό επιτόκιο, όπως κάνει το Βατικανό»!
Ας μη βαττολογούμε5, λοιπόν.

―――――――

1. Αρχεία Εθνικής Παλιγγενεσίας τομ. 4, (σελ. 190-1):

paligenesia.parliament.gr.

2. Λεξ. Liddell & Scott, Ευαγγ. Λουκάς κα1.

3. Στοιχεία αντληθέντα από το διαδίκτυο και ο Pronews

4. Εφημ. «Αδέσμευτη ΔΗΜΑΡΧΙΑ», φύλλο 2.

5. Βαττολογώ = φλυαρώ, περιττολογώ (Ματθ. s΄7). 

Εκκλησιαστική 

Περιουσία

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Κορωνοϊός στα ΕΛΤΑ Βούλας Σελ. 6

Νέο Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Σελ. 7

Μεσολόγγι: Ούριος άνεμος για τον
Αγώνα γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Αικατερίνη Μπούτσαρη (Καρατζά)
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ενεργοί πολίτες καταγγέλουν Σελ. 11

Δασικοί χάρτες: Εξαιρούνται “οι ασπά-
λαθοι από τη βλάστηση” Σελ. 15

200 χρόνια Εθνικής υπερηφάνειας Σελ. 16

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



…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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“Διερχόμενοι” 
και “Επτά Πύλες” 

του Γιώργου Ξένου

Tα Φυτεμένα Δώματα του ΚΠΙΣΝ. Εκεί, κατά μήκος του

μονοπατιού που συνδέει το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

με τον Φάρο, μας περιμένουν οι «Διερχόμενοι» του

διεθνώς αναγνωρισμένου εικαστικού Γιώργου Ξένου.

Πρόκειται για 120 ανθρώπινα περιγράμματα από σί-

δηρο (200 x 80 εκ. έκαστο). Θα μπορούσαν να είναι

ανώνυμοι ήρωες, απ’ αυτούς που αγνοεί η μεγάλη

Ιστορία των σπουδαίων προσωπικοτήτων, οι οποίοι με

τον τρόπο τους μας καλούν να σκεφτούμε τι σημαίνει

ήρωας, ποιοι είναι οι δικοί μας ήρωες, ποια η δική μας

σχέση με ό,τι χαρακτηρίζεται «ηρωική στάση».

Χωρίς πρόσωπο κι άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι

μορφές-περιγράμματα του Γιώργου Ξένου «ενθαρ-

ρύνουν την πλήρωση του κενού με πορτρέτα από την

ατελείωτη χορεία των ηρώων της κάθε επανάστα-

σης. Οι Διερχόμενοι, οι υψιτενείς αυτές φιγούρες,

είναι μια λιτανεία ηρωικών μορφών έτοιμων “Πύλας

πόλεων περήσειν”», όπως σημειώνει ο δημιουργός

τους.

Σε άλλο σημείο του ΚΠΣΙΝ, στα Νότια Μονοπάτια, θα

στηθούν οι «Επτά Πύλες», μία ακόμη πολύσημη εγ-

κατάσταση από σίδηρο. Από την επτάπυλη Θήβα της

αρχαίας τραγωδίας ως τις σημερινές πύλες εισόδου

στην Ελλάδα και την Ευρώπη, οι Πύλες αυτής της

εγκατάστασης «μιλούν» με τον τρόπο τους για ζη-

τήματα περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. 

Eως τις 31/05/2021

Ο θριαμβος της Ιουδιθ
Αντόνιο Βιβάλντι

Οπερα, τις ημερομηνίες 16, 18, 20, 22 Απριλίου 2021.

Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακές: 18.30) 

Περπατώντας κανείς στη Σπιανάδα, την κεντρική πλα-

τεία της Κέρκυρας, θα συναντήσει ένα άγαλμα του

γλύπτη Αντόνιο Κορραντίνι, τον ανδριάντα του Γιόχαν

Ματτίας φον Σούλενμπουργκ, του Σάξονα διοικητή

του νησιού από το τέλος του 17ου έως τις αρχές του

18ου αιώνα. Ήταν αυτός που το καλοκαίρι του 1716

οδήγησε τις λιγοστές στρατιωτικές δυνάμεις της Βε-

νετίας σε νίκη εναντίον των πολυπληθών στρατευμά-

των των Οθωμανών υπό τον καπουδάν πασά Τζανούμ

Κότζα και τον Καρά Μουσταφά πασά. 

Η Κέρκυρα αποτελούσε το τελευταίο πρόσκομμα

προς την κατάκτηση της Βενετίας και η νίκη των Βε-

νετσιάνων είχε τεράστια σημασία όσον αφορά την

εξάπλωση του οθωμανικού στρατού στην Ευρώπη. Για

να γιορτάσει το γεγονός αυτό, η Γαληνοτάτη παρήγ-

γειλε στον Βιβάλντι τη σύνθεση του ορατορίου Ο
θρίαμβος της Ιουδίθ, σε λατινικό λιμπρέτο του Γιά-

κοπο Κασσέττι, βασισμένο στο βιβλίο της Ιουδίθ από

την Παλαιά Διαθήκη. 

Η Κυρα Φροσυνη
Παύλος Καρρέρ

25 Απριλίου 2021 - Ώρα έναρξης: 18.30

Όπερα σε συναυλιακή μορφή • Νέα παραγωγή

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης γράφει την πρώτη μεγάλη

ποιητική του σύνθεση Η Κυρά Φροσύνη.

Ο Ζακυνθινός ποιητής Ελισαβέτιος Μαρτινέγκος δια-

σκευάζει σε λιμπρέτο την Κυρά Φροσύνη, την οποία

μελοποίησε ο Παύλος Καρρέρ.

Πέρα από τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα τον

Ιανουάριο του 1801 και περιγράφονται στην όπερα –ο

παράνομος έρωτας της Ευφροσύνης Βασιλείου με τον

γιο του Αλή Πασά Μουχτάρ και το τραγικό της τέλος

επειδή δεν ενέδωσε στο ερωτικό πάθος του Αλή– ο Καρ-

ρέρ τονίζει ιδιαίτερα τη σχέση πατέρα-γιου (Αλή-Μου-

χτάρ), οι οποίοι βρίσκονται αντίζηλοι για την ίδια

γυναίκα, καθώς και τη μεταστροφή και μετάνοια της

Φροσύνης, που αποφασίζει να εγκαταλείψει την άνομη

ζωή της και να επιστρέψει στα παιδιά της με κόστος την

ίδια της τη ζωή: «Ως Ελληνίς ατρόμητος, μετανοημένη,

ελεύθερη, στο μνήμα να ταφώ!». 

Στο πρόσωπο της μάρτυρος / ηρωίδας Φροσύνης συμ-

βολίζεται ο ελληνισμός και η χριστιανοσύνη, ενώ στο

πρόσωπο του δυνάστη Αλή όλες οι συμφορές της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Εκδηλώσεις στη Εθνική Λυρική Σκηνή

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επα-

νάστασης, η Εθνική Βιβλιοθήκη παρουσιάζει στην Αίθουσα της Λυρικής Σκηνής - Σταύρος

Νιάρχος, τα έργα:

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

ΠΑΡΟΔΟΣ

Διακαλλιτεχνικό 

ερευνητικό πρόγραμμα για

το Αρχαίο Δράμα

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου διοργανώνει για πρώτη

φορά διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα (residency)

στη Μικρή Επίδαυρο, επιθυμώντας να δώσει τη δυνατότητα

σε καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα τεχνών να προχωρή-

σουν υπό ιδανικές συνθήκες την έρευνά τους πάνω στη

δραματουργία του αρχαίου δράματος in situ.

Η ερευνητική διαδικασία θα έχει πρακτικό χαρακτήρα και θα

αναπτυχθεί σε δύο στάδια: το πρώτο στάδιο («Έρευνα») θα

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στον χώρο Β΄ της Πειραιώς

260 (Μάιος 2021), ενώ το δεύτερο στάδιο («Εφαρμογή»)

στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου (Ιούνιος 2021).

Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε μεμονωμένους καλλιτέ-

χνες, αλλά σε μια ομάδα πλήρους σύνθεσης −αποτελού-

μενη από Σκηνοθέτη, Δραματουργό, Χορογράφο, Συνθέτη,

Ερμηνευτές−, η οποία μπορεί να προϋπάρχει ή και να συ-

σταθεί γι’ αυτό τον σκοπό και δεν θα υπερβαίνει τα δώδεκα

(12) άτομα. Η ομάδα θα επιλεγεί μέσα από διαδικασία ανοι-

χτής πρόσκλησης, για να εξελίξει τη δραματουργική οπτική

της με την υποστήριξη μιας δυναμικής ομάδας συντονιστών

/ μεντόρων. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν

Διάρθρωση του προγράμματος

Πειραιώς 260 - Χώρος Β, «Έρευνα» - 10 - 31 Μαΐου

2021

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου  «Εφαρμογή» - 1 -

20 Ιουνίου 2021

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων  

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου προσκαλεί καλλι-

τεχνικές ομάδες να υποβάλουν τις προτάσεις τους,

έως και τις 30 Απριλίου 2021. Η υποβολή των προτά-

σεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω email

σε ένα ενιαίο pdf αρχείο στο seminars@greekfesti-

val.gr. 

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

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων, τιμώντας τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση, σας καλούν στη διαδικτυακή
Ιστορική Ημερίδα που συνδιοργανώνουν  το Σάββατο, 17
Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 με θέμα  «Από το Γένος,
στο Έθνος και το Κράτος των Ελλήνων».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή
καταξιωμένων ομιλητών που θα διατρέξουν τα ιστορικά
γεγονότα και θα παρουσιάσουν γνωστές και άγνωστες
πτυχές της πορείας των Ελλήνων.
Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε
διαδικτυακά στους συνδέσμους: 
Facebook: www.facebook.com/dimosvvv
https://www.youtube.com/channel/UCOI1mGmL35xQ
SeXGVBvOXjw

H Διημερίδα θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί και θα ακο
λουθήσουν ομιλίες, ερωτήσεις και διαλείμματα μέχρι τις
6 το απόγευμα.
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Καταργείται η καθημερινή εφημερία

στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο 
Όπως πληροφορηθήκαμε, το Ασκληπιείο Βούλας καταρ-

γεί τις καθημερινές εφημερίες, που δεν είχαν πάψει ποτέ

να λειτουργούν. Αλλά και σε όποιο πρόβλημα υγείας

προκύπτει στον κάτοικο της περιοχής, η πρώτη του

σκέψη είναι να πάει στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο.

Δεν είναι δυνατόν να καταργούμε τα νοσοκομεία για

κάθε άλλη ασθένεια, πλην την covid-19.

H εντολή ήρθε άνωθεν, όπως μαθαίνουμε και δεν είναι

απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Από έγκυρες πηγές, μας ενημέρωσαν ότι τις πρωινές

ώρες θα λειτουργούν τα ορθοπεδικά και ότι (εξ όσων

γνωρίζουν)  η κατάργηση αυτή των εφημεριών θα έχει

μικρή διάρκεια, έως ότου "κάτσει" το κύμα του covid-19

που βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση.

Παρ' όλα αυτά, η Διοίκηση του Νοσοκομείου, δεν έχει

εκδόσει καμία ανακοίνωση και εξ όσων μάθαμε θα συνε-

δριάσουν εκτάκτως για το θέμα, εντός των ημερών.

O Διευθυντής του Νεφρολογικού τμήματος Χάρης Ζα-

χαρόγιαννης, σε ανάρτησή του στο f γράφει: «Το Ασκλη-
πιειο της Bουλας ειναι ενα Δημοσιο Νοσοκομειο που
εδω και 100 χρονια εχει τις πορτες του ανοιχτες στον
αρρωστο 24 ωρες το 24ωρο. Στον καθενα που θα σπασει
το χερι του, το ποδι του ή αλλο τι, στον πολυτραματια
απο το τροχαιο στην παραλιακη, στο εμφραγμα κλπ.»
Αλλά και ο Μιχάλης Γιαννακός (πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ)

στηλιτεύει την απόφαση να καταργηθεί η καθημερινή εφη-

μερία του Ασκληπιείου Βούλας για ορθοπεδικά περιστατικά

σημειώνοντας ότι: «Εξυπηρετεί ατυχήματα των κατοίκων

της περιοχής που βρίσκονται 20 χιλιόμετρα μακριά από

άλλα εφημερεύοντα νοσοκομεία»!

Να συνεχιστούν και να επεκταθούν 
οι εφημερίες ζητάει ο Δήμος ΒΒΒ

Ο Δήμος ΒΒΒ σε σχετικό δελτίο Τύπου γράφει μεταξύ

άλλων: «Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της με την

απόφαση αυτή και παράλληλα, την αγωνία της για το γεγο-

νός πως πλέον το 20% των κατοίκων του λεκανοπεδίου

είναι υποχρεωμένοι τις μέρες που δεν εφημερεύει το

Ασκληπιείο, να μετακινηθούν από 20 έως ακόμα και 80 χι-

λιόμετρα προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε νοσοκομει-

ακή περίθαλψη.

Για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα, ο

Δήμος  ζητάει από τις αρμόδιες αρχές, την ηγεσία του

Υπουργείου Υγείας και της 2ης Υγειονομικής Περιφέ-

ρειας να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμέ-

νου όχι μόνο να διατηρηθούν οι εφημερίες των

ορθοπεδικών κλινικών σε καθημερινή βάση, αλλά να επε-

κταθούν και στις υπόλοιπες ειδικότητες. Αν αυτό για τε-

χνικούς λόγους δεν είναι εφικτό σε βάση δωδεκάμηνου,

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί τουλά-

χιστον κατά τους θερινούς μήνες (Μάιου – Οκτώβριο)

όπου ο πραγματικός πληθυσμός της περιοχής σχεδόν δι-

πλασιάζεται λόγω υψηλής επισκεψιμότητας».

Σημείωση συντάκτη: Καλή η πρόταση του δημάρχου,

αλλά όταν ρωτήθηκε στο Δ.Σ. (29.3.21) από τη δημ.σύμ-

βουλο, Αντή Βέλλη, ότι υπάρχει θέμα σταδιακής μετα-

τροπής του Ασκληπιείου σε νοσοκομείο μίας νόσου, της

νόσου του  COVID 19, ο δήμαρχος απάντησε ότι “οι κυ-
βερνώντες που έχουν όλη τη μεγάλη υγειονομική ει-
κόνα καλώς πράττουν”.

Αλλά και όταν ζητούσε από το νοοκομείο., να καταβάλει

περίπου 300 χιλιάδες ευρώ τέλη, ο τότε Πρόεδρος του

νοσοκομείου, Ηρακλής Καραγεώργος, του επεσήμανε

ότι θα αναγκαστεί να διακόψει την καθημερινή εφημερία,

για τα άλλα περιστατικά, που με δική του πρωτοβουλία

είχε οργανώσει, αν στερηθούν αυτά τα χρήματα, ο δή-

μαρχος δεν υποχώρησε.

Να τα λέμε αυτά. Χαιρόμαστε όμως που άλλαξε γνώμη.

Άμεσα λειτούργησαν τα αντανακλαστικά του Περιφε-

ρειάρχη Γ. Πατούλη στην απόφαση τoy ΚΤΕΛ Ν. ΑΤ-

ΤΙΚΗΣ να μεταφέρει την αφετηρία των λεωφορείων

που εξυπηρετούν όλα τα Μεσόγεια, από το Πεδίο του

Αρεως στο Χολαργό!

Η μεταφορά της αφετηρίας στο Χολαργό, επιφέρει

τεράστια προβλήματα στους επιβάτες. Διπλή συγκοι-

νωνία, συνωστισμός, ταλαιπωρία.

Μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.

Πατούλη προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Κεν-

τρικού Τομέα Γ. Δημόπουλο ανακαλείται η μεταφορά

των αφετηριών των γραμμών:

• Ραφήνα – Νέα Μάκρη – Μαραθώνα (Αγ. Ανδρέας, Κάτω

Σούλι, Γραμματικό, Σχοινιάς, Αγ. Μαρίνα, Ανατολή)

• Μαρκόπουλο – Λαύριο – Σούνιο ( Π. Ράφτη)

• Ωρωπός (Χαλκούτσι, Συκαμινό) σε χώρο επί της δια-

σταύρωσης Παράδρομος Λ. Μεσογείων και Αναστάσεως.  

Δηλώνει δε ο Περιφερειάρχης ότι η μεταφορά  των

αφετηριών θα πραγματοποιηθεί σε σημείο της Αττι-

κής το οποίο θα επιλεγεί κατόπιν σχετικής  διαβού-

λευσης. 

Κραυγή αγωνίας από τους επιβάτες

Αναγνώστρια, επιβάτης, γράφει μεταξύ άλλων:

Επικοινωνώ μαζί σας ως επιβάτης των λεωφορείων του

ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ. Χθες (13/4/2021) πληροφορηθήκαμε τυ-

χαίως από τον εισπράκτορα του δρομολογίου «Πεδίον του

Άρεως προς το Λαύριο», στο οποίο είχαμε επιβιβαστεί το

απόγευμα από τους χώρους εργασίας, για να επιστρέψουμε

στις οικείες μας, ότι από το Σάββατο 17/4/2021, δηλαδή σε

τέσσερεις ημέρες, αλλάζει η αφετηρία και το σημείο τερ-

ματισμού των λεωφορείων από το Πεδίον του Άρεως στην

Εθνική Άμυνα στο Χολαργό. Σημειώστε ότι η αφετηρία ήταν

στο Πεδίον του Άρεως από το 1952!

Η συγκεκριμένη πληροφορία προκάλεσε αλγεινή εντύπωση

σε όλους του επιβάτες στους οποίους, εν μέσω της πανδη-

μία του κορωναϊού, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα και

ταλαιπωρία. Μόλις (14.4.21)  αναρτήθηκε σχετική ανακοί-

νωση στην ιστοσελίδα του ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ στην οποία όμως

δεν γίνεται καμία αναφορά για τις ώρες των δρομολογίων

και τις τιμές των εισιτηρίων.

Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ που εκτελούν τα δρο-

μολόγια από και προς τα Μεσόγεια εξυπηρετούν μία τερά-

στια γεωγραφική έκταση (Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη,

Καλύβια, Κορωπί, Κερατέα, Λαύριο και Σούνιο) και από και

προς τη Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Πικέρμι, Μαραθώνα, Άγιο Αν-

δρέα, Σχοινιά, Σούλι, Γραμματικό, Αγία Μαρίνα) με αφετη-

ρία και τερματισμό το Πεδίον του Άρεως και χρησιμοποιούν

καθημερινά πολλοί εργαζόμενοι – κάτοικοι των παραπάνω

περιοχών για τη μετάβαση στις εργασίες τους στην Αθήνα

και αντιστρόφως.

[...]

Με τη νέα αφετηρία – τέρμα στην Εθνική Άμυνα οι επιβάτες

θα είναι αναγκασμένοι να μετεπιβιβάζονται στα ήδη γεμάτα

αστικά λεωφορεία, τις ώρες αιχμής, και χωρίς συχνά δρο-

μολόγια, των γραμμών Α5 και Β5, καθώς του Μετρό. Με

ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων απο-

φυγής διασποράς του κορωναϊού; Το αποτέλεσμα θα είναι

οι επιβάτες να φθάνουν με 20 – 30 λεπτά καθυστέρηση, τα-

λαιπωρημένοι και με κίνδυνο για την υγεία τους, εν μέσω

πανδημίας, διότι θα αλλάζουν δύο συγκοινωνίες και θα

συγχρωτίζονται με πλήθος κόσμου.

Με τιμή

Βασιλική Κερασιώτη

Σ.Σ. Οι επιβάτες ζητούσαν την άμεση αναστολή της απόφα-

σης μεταφοράς της αφετηρίας, κάτι που όπως σημειώνουμε

παραπάνω επετεύχθη με την παρέμβαση του Περιφερει-

άρχη, ο οποίος σημειώνει ότι: 

Η μεταφορά  των αφετηριών θα πραγματοποιηθεί σε ση-
μείο της Αττικής το οποίο θα επιλεγεί κατόπιν σχετικής
διαβούλευσης. 

Με παρέμβαση του Περιφερειάρχη ανακαλείται η

μεταφορά αφετηριών της ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. 
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Κορωνοϊός στα

ΕΛΤΑ Βούλας
Το κατάστημα ΕΛΤΑ Βούλας είναι από την προηγούμενη

εβδομάδα κλειστό, με κάποια μικρά ανοίγματα εις βάρος

των εργαζομένων, γιατί αφού διαπiστώθηκε κρούσμα

covid-19, έμεινε κλειστό την Δευτέρα 5.4 και την επομένη

άνοιξε χωρίς να έχουν γίνει μοριακά τεστ σε όλους τους

εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα να κλείσει από την επο-

μένη συνεχώς γιατί βρέθηκαν - όπως πληροφορηθήκαμε

όλοι οι εργαζόμενοι θετικοί. Και βέβαια πιθανόν να έχουν

μεταφέρει και τον ιό σε πελάτες που το επισκέφθηκαν την

μία ημέρα που άνοιξαν. Ετσι βρίσκονται σε αναστολή.

Aυτό προκάλεσε τεράστια προβλήματα σε επαγγελματίες

της πόλης που περίμεναν να παραλάβουν διάφορες απο-

στολές και τους “έδεσαν” τα χέρια.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι αναγνώστες θα λάβουν

πολύ καθυστερημένα τα φύλλα της εφημερίδας, αφού

μετά από ημέρες αναζήτησης στα κεντρικά, για την ταχυ-

δρόμηση, μας έστειλαν στη Γλυφάδα, που έχει έναν τε-

ράστιο κόσμο να εξυπηρετήσει, χωρίς να δουλεύει το

ίντερντ και ο εκτυπωτής τη Δευτέρα 12.4 ενώ  την Τρίτη

δεν δούλευε πάλι το ίντερνετ! Το διάλυσαν το μαγαζί;;

Να ανοίξουν το Πάσχα οι
διαπεριφερειακές μετακινήσεις

Με αυστηρά μέτρα προστασίας,

προτείνει ο Γ. Πατούλης

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν για τη μετακίνηση

του πληθυσμού το Πάσχα και το άνοιγμα των εκκλη-

σιών, θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες με βάση τα

επιδημιολογικά δεδομένα, την εμβολιαστική κάλυψη

του πληθυσμού και τα νέα

εργαλεία, όπως είναι τα

self-test, τόνισε Περιφε-

ρειάρχης Αττικής  και Πρό-

εδρος του ΙΣΑ Γ.

Πατούλης, σε συνέντευξη

που παραχώρησε στην

ΕΡΤ1.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ο Γ. Πατούλης επεσήμανε

τα εξής: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι

από τους 1,7 εκατ. συμπολίτες μας άνω των 70 ετών,

το 63% έχει εμβολιαστεί. Μπορούμε λοιπόν με επι-

στημονικά κριτήρια και συγκεκριμένες διαδικασίες,

όπως τα Rapid test που μπορούν να γίνονται εντα-

τικά σε Περιφερειακό επίπεδο μαζί με τα self-test, να

εξετάσουμε το ενδεχόμενο να ανοίξει η διαπεριφε-

ρειακή μετακίνηση το Πάσχα. 

Από την Δευτέρα  12 Απριλίου  εκτελούνται εργασίες συν-

τήρησης του οδοστρώματος - τμηματικά  - και στα 2 ρεύ-

ματα της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος από τη

συμβολή της με την Λ. Βουλιαγμένης  έως  το ύψος του

Γκολφ στην Γλυφάδα (ρεύμα προς Βάρκιζα).  

Οι εργασίες υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός από τα μεγάλα

έργα βελτίωσης και της περιοδικής συντήρησης υποδομών

στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο, τόσο στο κέντρο της

Αθήνας, όσο και συνολικά της Αττικής. Το συγκεκριμένο

έργο είναι προϋπολογισμού 15 εκ. €, ενώ το επόμενο διά-

στημα θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται αντίστοιχα έργα συ-

νολικού προϋπολογισμού πάνω από 85 εκατομμύρια €.

Στη συνέχεια θα γίνει συντήρηση του ασφαλτοτάπητα της

Λ. Βουλιαγμένης και στα 2 ρεύματα από τη συμβολή με

την οδό  Καλύμνου έως τη συμβολή της με την Λεωφόρο

Ποσειδώνος. Η συνολική  επιφάνεια επέμβασης ανέρχεται

περίπου σε  12000 τετραγωνικών μέτρων και στα δύο  ρεύ-

ματα. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για

την «Άρση επικινδυνότητας καταπτώ-

σεων πρανών στον οδικό άξονα Βάρκι-

ζας – Σουνίου πλησίον των σηράγγων

(Τρύπες Καραμανλή)».

Οι εργασίες γίνονται με εντατικούς

ρυθμούς. Μάλιστα εκτιμάται ότι θα

έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Απρι-

λίου, προκειμένου το Σάβ-

βατο του Λαζάρου 24

Απριλίου να έχουν παραδο-

θεί προς χρήση και οι δύο

λωρίδες κυκλοφορίας. 

Για την πορεία υλοποίησης

των εργασιών ενημερώθηκε

ο Περιφερειάρχης από τον

αρμόδιο Εντεταλμένο Περι-

φερειακό Σύμβουλο για θέ-

ματα της Διεύθυνσης

Διαχείρισης Μητροπολιτικών

Υποδομών Θ. Κατσιγιάννη

και τον Προϊστάμενο της Δι-

εύθυνσης  Μητροπολιτικών

Υποδομών της Περιφέρειας

Αττικής Π. Καρυώτη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση

από την έναρξη των εργα-

σιών συνεχίζονται οι συμβα-

τικά προβλεπόμενες

εργασίες, οι οποίες εξελίσ-

σονται σύμφωνα με το χρο-

νοδιάγραμμα, όπως αυτό

διαμορφώθηκε μετά την μέ-

γιστη δυνατή συμπίεση των χρόνων,

έχοντας ως γνώμονα τόσο την ασφά-

λεια των χρηστών, αλλά και του εργα-

τοτεχνικού προσωπικού του έργου,

όσο και την δημιουργία της ελάχιστης

όχλησης στους διερχόμενους οδη-

γούς, αλλά και περιοίκους. Για τον

λόγο αυτό έχει προβλεφθεί και στους

δύο εκατέρωθεν των σηράγγων κόμ-

βων, η εικοσιτετράωρη παρουσία ιδιω-

τικής εταιρείας φύλαξης, ώστε να

αποτρέπονται πιθανές κυκλοφοριακές

δυσλειτουργίες και να εξασφαλίζεται

η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία σε

αυτούς.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων γίνον-

ται   εργασίες διάτρησης των βράχων

των πρανών, με την παρουσία επί

τόπου του έργου, καθημερινά τριών

συνεργείων με αντίστοιχα διατρητικά

μηχανήματα και η τοποθέτηση των

απαραίτητων αγκυρίων.  Παράλληλα,

εξελίσσονται οι εργασίες απομάκρυν-

σης των  ασταθών βραχωδών σχημα-

τισμών από ειδικευμένο συνεργείο. 

Σε κάθε τμήμα των πρανών, όπου ολο-

κληρώνονται οι εργασίες, ακολουθεί η

τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος

από επιπλέον συνεργείο που είναι επι-

τόπου του έργου καθημερινά, όπως

συμβατικά προβλέπεται.

Τονίζεται ότι, έχει προβλεφθεί, έως

την οριστική ολοκλήρωση των παρα-

πάνω συμβατικά προβλεπομένων ερ-

γασιών, την 23/4/2021, η παράλληλη

επέμβαση στα υπάρχοντα στηθαία

ασφαλείας και σε υπάρχοντα φωτι-

στικά σώματα στην περιοχή εξέλιξης

των προαναφερθέντων εργασιών και η

αποκατάσταση αυτών, ώστε η διέ-

λευση των οχημάτων και χρηστών του

δρόμου να καταστεί λειτουργική και

ασφαλής. 

«Ζητούμε την κατανόηση των πολι-
τών για την περίοδο αυτή και απευ-
θύνουμε έκκληση προς τους
οδηγούς να ακολουθούν τις οδη-
γίες των αρμόδιων οργάνων καθώς
και τη σχετική σήμανση για τις πα-
ρακαμπτήριες οδούς για την διευκό-
λυνσή τους», σημειώνει ο

Περιφερειάρχης. 

Να καταπέσει 

η σήραγγα

Σημείωση έκδοσης: Η σήραγγα

έχει απασχολήσει πολλές

φορές τα συνεργεία επέμβασης,

για υποστήριξη, κάτι που δημι-

ουργεί αφενός ένα μεγάλο κό-

στος συντήρησης και αφετέρου

ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα

στην περιοχή.

Ιδιαίτερα σ’ αυτή τη φάση τα προ-

βλήματα που παρουσιάζει, θα συν-

τηρηθούν μεν, αλλά σύντομα θα

προκύψουν νέα, όπως σημειώνουν

ειδικοί που έχουν επισκεφθεί τη

σήραγγα. 

Θα πρέπει η Περιφέρεια να εξετά-

σει το ενδεχόμενο να κατεδαφίσει

τα βραχώδη και να ανοίξει ο δρό-

μος οριστικά, χωρίς περαιτέρω

προβλήματα.

Εντατικά έργα στη σήραγγα

(τρύπα Καραμανλή)

Ασφαλτοστρώσεις στη Λ. Βουλιαγμένης και

Ποσειδώνος (παραλιακή)
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Επιτέλους…

Έλληνας ΥΠ.ΕΞ. 

o Ν. Δένδιας

μίλησε ντόμπρα

αναβαθμίζοντας

τη διπλωματία
Συνέχεια από τη σελ. 1

«…Δηλαδή να έρθω εδώ στην Άγκυρα και να πα-

ρουσιάσω τα πράγματα σαν να μην έχει συμβεί τί-

ποτε στο Αιγαίο και σαν να μην έχει συμβεί τίποτε

στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Η θέση της Ελλάδας είναι σαφής: η Τουρκία έχει

παραβιάσει, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσό-

γειο, το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δί-

καιο της Θάλασσας. Και όχι μόνον αυτό, έχει

παραβιάσει τα ίδια τα δικαιώματα κυριαρχίας της

Ελλάδας. Έχει κάνει 400 υπερπτήσεις πάνω από

ελληνικό έδαφος, Μεβλούτ. Πάνω από ελληνικό

έδαφος…».

«…εμείς εμμένουμε στην αρχή του δίκαιου διαμοι-
ρασμού. Ξέρετε εάν πρέπει να αναφερθούμε στη
συνθήκη της Λωζάννης θα πρέπει να μιλήσουμε
και για την αποστρατικοποίηση ορισμένων νήσων.
Τα οποία νησιά τα έχετε στρατικοποιήσει….»  
Αντέταξε ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου. Για να πάρει την απάντηση:

Δένδιας: «Γιατί υπάρχει στρατός στα νησιά; Υπάρ-

χει γιατί απειλούνται από κάποιον. Μπορεί κανείς

να πει ότι δεν υπάρχει απειλή ή ότι δεν υπάρχει

αποβατική δύναμη απέναντι από τα νησιά;».

Τσαβούσογλου: «Η αμοιβαία κατανόηση σημαίνει
να μπορώ να μπω και στα παπούτσια του άλλου.
Εμείς όμως δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε
τον διάλογο αν προχωρήσουμε έτσι».

Δένδιας: «Το casus belli αποτελεί στάση που αν-
τίκειται και δεν συνάδει με σχέσεις καλής γειτο-
νίας. Η Τουρκία συνεχίζει να μην αποδέχεται τη
Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο που έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο». Επιτέλους ειπώθηκαν τα πράγματα

με τ’ όνομά τους ξεκάθαρα, με χαμόγελο και... χιό-

μουρ, γιατί “πείναγε” κιόλας.

Ανάλυση στο προσεχές φύλλο της «7ης

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης σε τη-

λεδιάσκεψη με τους Δημάρχους του

Νοτιο-Ανατολικού τομέα, παρουσίασε

τους βασικούς άξονες του νέου Περι-

φερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στε-

ρεών Αποβλήτων επισημαίνοντας:

«Στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε
ένα νέο μοντέλο διαχείρισης που θα
είναι φιλικό στο περιβάλλον, δεν θα
κοστίζει ακριβά στον πολίτη, θα λει-
τουργεί με βάση το νέο Εθνικό Σχεδια-
σμό, θα προσελκύσει επενδύσεις και
θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες πράσι-
νες θέσεις εργασίας».
Οι βασικοί άξονες του Σχεδίου όπως

ανέφερε ο περιφερειάρχης:

• αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρι-

σης των απορριμμάτων.

• βάρος στην ανακύκλωση 

• ξεχωριστά ρεύματα διαλογής 

• σε όλο το Λεκανοπέδιο  χιλιάδες γω-

νιές ανακύκλωσης, 

• 4 πάρκα κυκλικής οικονομίας που θα

φιλοξενούν σύγχρονες μονάδες

επεξεργασίας απορριμμάτων

• λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας

Βιοαποβλήτων σε όσο το δυνατόν

περισσότερα σημεία στην Αττική.

«Βουλησή μας η απόκεντρωση της
διαχείρισης των απορριμμάτων»

Κατά την τηλεδιάσκεψη οι Δήμαρχοι

στην πλειοψηφία τους ανέδειξαν την

ανάγκη αποκέντρωσης της διαχείρισης

των απορριμμάτων, άποψη που υπερα-

μύνθηκε και ο Περιφερειάρχης Αττι-

κής, επισημαίνοντας πως, όπως είχε

δεσμευθεί, ο νέος ΠΕΣΔΑ, κινείται

προς αυτή την κατεύθυνση.

«Θέλουμε να αποκεντρώσουμε τη δια-
χείριση των απορριμμάτων, ώστε να
πάψει η Δυτική Αττική να αποτελεί τον
μόνιμο σκουπιδότοπο του Λεκανοπε-
δίου. Με βάση το νέο ρεαλιστικό κι
εφαρμόσιμο ΠΕΣΔΑ, θα ξεκινήσει μια
διαβούλευση με όλους τους Δήμους,
αλλά και με τους πολίτες, ώστε σύν-
τομα να ξεκινήσει η υλοποίηση του
σχεδίου της Περιφέρειας». σημείωσε

ο Γ. Πατούλης.

Τους βασικούς άξονες του νέου

ΠΕΣΔΑ παρουσίασαν αναλυτικά οι

Τεχνικοί  Συμβούλοι σε θέματα

Διαχείρισης Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ

Δ. Μπούρκας, ο Β. Μιχαλόπουλος και

Α. Μαυρόπουλος.

Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας

Στην τοποθέτησή του ο μελετητής Β.

Μιχαλόπουλος αναφέρθηκε στα

Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας. Όπως

επεσήμανε η φιλοσοφία σχεδιασμού

των πάρκων, είναι τα απόβλητα να με-

τατρέπονται σε χρήσιμα προϊόντα και

ενέργεια σε μια κυκλική οικονομία δια-

χείρισης που θα φτάνει το 2030 σε πο-

σοστό 96% με μόνο ένα μικρό

ποσοστό 4% υπολειμμάτων να διαφεύ-

γει του κύκλου διαχείρισης προς ταφή.

Στη συνέχεια, παρουσίασε το εκτιμώ-

μενο κόστος υλοποίησης των δράσεων

του νέου ΠΕΣΔΑ, κάνοντας ειδική ανα-

φορά στις ιδιωτικές επενδύσεις που

αυτό θα προσελκύσει, καθώς και στα

οφέλη από την υλοποίηση των εν

λόγω δράσεων:

Μείωση του κόστους διαχείρισης ΑΣΑ

για τους πολίτες (45€/ τόνο)  

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

(κατά την κατασκευή και κατά τη λει-

τουργία των νέων πάρκων κυκλικής οι-

κονομίας.

Συστηματική θα είναι η παρακολού-

θηση των αποτελεσμάτων των δρά-

σεων του νέου σχεδίου, μέσα από τη

λειτουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, τα οποία θα αναρ-

τώνται ψηφιακά, ώστε να ενημερώνον-

ται οι πολίτες και να αναπτυχθεί μια

ευγενής άμιλλα μεταξύ των Δήμων,

αλλά και να ανταλλάσσονται οι βέλτι-

στες πρακτικές, σε μια διαδικασία με

διαφάνεια προς το ευρύ κοινό.

«Από τα 2.2 εκ. τόνοι απορριμμά-
των, το 1.7 εκ. οδηγείται σε ταφή»

Ο μελετητής Δ. Μπούρκας αναφέρ-

θηκε στην υφιστάμενη κατάσταση δια-

χείρισης, στην οποία εκ των 2,2 εκ.

τόνων αποβλήτων, 1,7 εκ. τόνοι οδη-

γούνται σε ταφή, με ποσοστό μικρό-

τερο από 25% να διαλέγεται στην

πηγή και να ανακτάται. «Την εικόνα
αυτή» καλείται η Περιφέρεια να ανα-
στρέψει σε λιγότερο από 10 έτη, με
ποσοστό επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης 60% και ταφής μικρό-
τερο από 10%».

Πάρκα κυκλικής διαχείρισης 

Τη σκυτάλη πήρε ο Α. Μαυρόπουλος,

ο οποίος,  παρουσίασε αναλυτικότερα

τις υποδομές που απαιτούνται για τη

διαχείριση των βιοαποβλήτων. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα δημο-

τικά πάρκα κυκλικής διαχείρισης προ-

διαλεγμένων βιοαποβλήτων, τα οποία

στόχο έχουν τη δημιουργία μίας νέας

λογικής τοπικής (αποκεντρωμένης) δια-

χείρισης και μπορούν να περιλαμβάνουν:

• Χώρους συλλογής βιοαποβλήτων

• Κομποστοποίηση & άλλες καινοτό-

μες εφαρμογές για την παραγωγή ποι-

οτικού και εμπορεύσιμου προϊόντος

(κομποστ)

• Δημοτικούς λαχανόκηπους & πειρα-

ματικούς αγρούς

Σημείωση σύνταξης: Ωραία ακού-

γονται όλα τα παρόντα, όπως και

άλλα πολλά Σχέδια που έχουμε πα-

ρακολουθήσει στην δημοσιογραφική

μας πορεία, που ξεπερνάει τις τρεις

δεκαετίες, αλλά δυστυχώς βρισκό-

μαστε στο ίδιο έργο θεατές. 

Ευχόμαστε και ελπίζουμε να δούμε

το νέο έργο σε υλοποίηση για το

καλό της Αττικής και του περιβάλ-

λοντος.
Α.Μπουζιάνη

Νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

O Περιφερειάρχης παρουσίασε τους άξονες στους Δημάρχους της Αττικής

Aντιδράσεις από το

Δήμαρχο Φυλής

Στον νέο ΠΕΣΔΑ που παρουσίασε η

Περιφέρεια, αντέδρασε ο Δημάρχος

Φυλής Χρήστος Παππούς σημειώνον-

τας ότι το σχέδιο ρίχνει, για ακόμα

μια φορά, το βάρος της διαχείρισης

των απορριμμάτων στη Φυλή και ζή-

τησε την απόσυρσή του. Επεσήμανε

ότι προβλέπει την κατασκευή εργο-

στασίου επεξεργασίας απορριμμά-

των, δυναμικότητας 660 χιλ. τόνων,

στη Φυλή. και πρόσθεσε ότι η προτει-

νόμενη μονάδα στοχεύει στην επε-

ξεργασία των απορριμμάτων όλης της

Αττικής, πλην του Πειραιά και της Βο-

ρειοανατολικής Αττικής που χωροθέ-

τησαν αντίστοιχες μονάδες στο

Σχιστό και στο Γραμματικό.

Τόνισε δε μεταξύ άλλων ότι: “Κάθε
Περιφερειακή Ενότητα οφείλει να
υποδείξει χώρο για τη διαχείριση των
απορριμμάτων της».
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Στο περασμένο άρθρο, με τη “Γυναίκα της Ζάκυθος” του Σολω-
μού γνωρίσαμε την απόγνωση των γυναικών  του Μεσολογ-
γιού, που προσέφευγαν  στη Ζάκυνθο  να ζητιανέψουν  από
τους κατοίκους του «λίγο ψωμί για τους μαχητές  και πανιά  για
να δέσουν τις  πληγές τους».
Απέναντι στο πολιορκημένο Μεσολόγγι ο οπλαρχηγός Νικό-
λαος Κασομούλης μάχεται και με την πένα του στο βιβλίο του
“Στρατιωτικά Ενθυμήματα” απαθανατίζει τις συνθήκες  επιβίω-
σης  κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και την τραγικότητα  της
“Εξόδου”.
Με την επετειακή ευκαιρία της  μνήμης εκείνης της  δραματι-
κής “Εξόδου”,  (9ης   προς 10η μηνός Απριλίου  και έτους 1826,
Σαββάτου Λαζάρου  προς Κυριακή Βαϊων) από  το βιβλίο του
με τα  “Ενθυμήματα” αποσπώ και  διαβάζω σελίδες, κρατώντας
στο ακέραιο, με ιερότητα διάλεκτο και ύφος, γραμματική και
σύνταξη.

«Από τα μέσα Φεβρουαρίου του 1826 άρχισαν πολλές φαμελ-
λιές να υστερούνται το ψωμί.  Μια Μεσολογγίτισσα,  Βαρβα-
ρήνα ονομάζεται, ήτις περιέθαλπτεν ασθενή και αυτάδελφον
μου  Μήτρον, ετελείωσεν την θροφήν της. 
Μαζί με άλλες δύο φαμελλιές Μεσολογγίτικες έσφαξαν   ένα
γαιδουράκι  πωλάρι  και το έφαγαν. Τις ηύρα  οπού  το έτρωγαν.
Ερώτησα  που ηύραν το κρέας και ετρόμαξεν η ψυχή μου όταν
άκουσα πως ήτον γαϊδούρι.  Μια συντροφιά Κραβαριτών είχαν
ένα σκύλο και κρυφά και αυτοί τον έσφαξαν και τον μαγείρε-
ψαν. 
Εμαθητεύθη και τούτο. Ημέραν παρ’ ημέραν αυξάνουσα η
πείνα,  έπεσεν και η πρόληψις  κι όλα τού να τρώγουν ακά-
θαρτα, και άρχισαν αναφανδόν πλέον να σφάζουν άλογα, μου-
λάρια και γαϊδούρια, ακόμη να τα πωλούν  μια λίρα την οκά οι
ιδιοκτήται των  - και πού να προφθάσουν. Τρείς ημέρες μετά,
επέρασαν και ετελείωσαν και αυτά τα ζώα.
Περί τα τέλη Φεβρουαρίου οι στρατιώται είχαν από 2-3 οκάδες
αλεύρι, και άλλοι καθόλου. 
Εδιορίσθη μια επιτροπή να παρατηρήσει εις όλας τας οικίας και
τα κιβώτια ακόμη των οικογενειών. Και ό,τι  αλεύρι ευρεθή να
το συνάξει  για να διανεμηθή κατ’ άνδρα εις όλους τους στρα-
τιώτας  και πολίτας, μικρούς και μεγάλους, ώστε να σώσωμεν
την τροφήν  όλοι ίσια.  Εξετάσασα (η επιτροπή) κατά σειράν
όλας τας οικίας,  μόλις ηύρεν 600 οκάδες, και έως 600 άλλες
οκάδες,  όπου είχαν αι ευρεθείσαι σάκκινες,   1200. Τούτο το
αλεύρι εμοιράσθη με έν φλυτζάνι ως μέτρον. Εμοίρασαν  και
από ένα φλιτζάνι κουκιά.
Άρχισαν λοιπόν να σμίγουν ετούτο το ολίγον κουκί και αλεύρι
εις την τέντζεριν και βάνουν μέσα και καβούρους στουμπίζον-
τας τους.
Ο συνεργάτης τού Γ. Μεσθενέα  τυπογράφου,  καθήμενος εις
την οικίαν μας  έσφαξεν και έφαγεν μια γάταν και έβαλεν τον
ψυχογυιόν του Στουρνάρη και εσκότωσαν άλλην μίαν. Τούτος
υπέμνησεν εις τους άλλους να πράξουν το ίδιον  και εις ολίγας
ημέρας  γάτα δεν έμεινεν.  
Ο αγιομαυρίτης ιατρός  Π. Στεφανίτσης εμαγείρευσεν ένα σκύ-
λον με λάδι  από τον οποίον είχαμε αρκετόν και επαινούσε το
φαγί του ότι ήτο το πλέον νοστιμότερον.  
Οι στρατιώται τέλος αυθαδίασαν  και άρπαζαν οποιονδήποτε
σκύλον ή γάταν εύρισκαν εις τον δρόμον. 
Άλογα δεν είχαν μείνει παρά έν άτι του στρατιώτη Γεωργάκη

Κίτζιου, ο περίφημος Αλαμπάτζιας άτι του Κ. Τζαβέλα  και έν

σαμαργιάτικον το οποίον  είχεν ο Ν. Στορνάρης   και το έθρε-
ψεν δια να καβαλικεύει χρείας τυχούσης ως αδύνατος. 
Τρέχοντες οι στρατιώται  άνω κάτω ζητούντες ζώα,  έφθασαν
και εις του Στορνάρη την οικίαν και άρπαξαν και εκείνο.  Με
μυρίας παρακλήσεις και το κάτω - κάτω, με ανθιστάσεις, εδυ-
νήθημεν  να το σώσωμεν. 
Εξετάζοντες  εις  τας οικίας  ηύραν εις μιάς γυναίκας Μεσο-
λογγίτισσας  το σπίτι, υποκάτω από το στρώμα  έως 25 οκάδες
αλεύρι. Τούτο έδωσε  αιτίαν  να ξανακοιτάξουν  και αυτά τα
προσκέφαλα  ακόμη των σπιτιών και  το έκαμεν η διορισθείσα
επιτροπή. 
Η επιτροπή ηύρεν  τρυπωμένον  ποσόν 35 οκάδες γαλέττα, το
οποίον είχεν κρυμμένον ο φροντιστής του Στορνάρη  Μήτρος
Γρουμπογιάννης.  Το λεηλάτησαν και αυτό κα τούτον έπειτα
τον έδειραν οι στρατιώται μας,   διότι μας έβλεπεν ότι πεθαί-
νομεν ολοένα και αυτός ζούσεν καλά. ́ Ισως  ήτο τούτο  με την
γνώμην του Στορνάρη. 
Αρχίσαμεν περί τας 15 Μαρτίου τες  πικραλήθρες, χορτάρι της
θάλασσας, το εβράζαμεν πέντε φορές, έως ότου έβγαινεν η
πικράδα και το ετρώγαμεν με ξίδι ωσάν σαλάτα, αλλά και το
με ζουμί από καβούρους ανακατωμένο και τούτο. 
Εδόθησαν και εις τους ποντικούς,  πλην ήτον ευτυχής όστις
εδύνατο να πίασει έναν. Βατράχους δεν είχαμεν κατά δυστυ-
χίαν. Από την έλλειψιν θροφής αύξαναν αι ασθένειαι, πονόστο-
μος και αρθρίτις. 

Εις  τοιαύτην κατάστασιν ευρισκόμασθον, όταν μας έφτασεν
το γράμμα απεσταλμένων μας εις Ναύπλιον  συσταίνον να βα-
στάξωμεν 12 ημέρας “και να φάγομεν εν ανάγκη ο ένας τον
άλλον”. Με εαυτήν την κατάστασιν  επολέμησαν οι αθάνατοι
της Κλεισόβας* 13 ώρες. 
...«Το πράγμα έσφιξεν. Την αυτήν   (ημέραν)  συναθροίσθησαν
εις του Τζαβέλλα  την οικίαν να σκεφθούν ωρίμως, (το)  πώς
(θα) έπρεπεν  να μην μάς καταλάβουν. (κατά την Εξοδον).  Εις
ταύτην την συνεδρίασιν ήταν μόνον οι ανώτεροι αξιωματικοί,
αι τοπικαί αρχαί και ο αρχιερεύς Ιωσήφ, Ρωγών.  Αποφάσισαν
όλοι να φονεύσωμεν όλας τας γυναίκας ανεξαίρετως και τα
μικρά παιδιά επί τώ λόγω να μην προδοθούμεν από τας κραυ-
γάς των και τότε δεν μείνει κανένας μας (ζωντανός)  και (προ-
σέτι)  να μην μείνουν αιχμάλωτοι εις τους εχθρούς.  
Δια να αποφύγωμεν δε την φιλόστοργον συμπάθειαν των πα-
τέρων και αδελφών, απεφασίσθη να σφάξη ο ένας του αλλου-
νού την οικογένειαν.  Όλοι με μίαν φωνήν (το) αποφάσισαν και
ήσαν έτοιμοι να κινηθούν (και) να ειδοποιήσουν το στράτευμα
να αρχίσει». 

Αλλά όπως γράφει πιο κάτω  ο Κασομούλης, παρενέβη  ο αρ-
χιερέας Ρωγών  Ιωσήφ και με κλάματα τους απέτρεψε.  
«Εν ονόματι της αγίας Τριάδος, Όχι. Αν τολμήσετε  να πράξετε
τούτο, πρώτον να θυσιάσετε εμένα» …
«Εμείναμεν έως μισή ώρα σιωπώντες. Και τότε ένας είπεν:  –
Καθένας να υποσχεθή δια τους εδικούς του. Άλλοι  άλλο συ-
ζητούντες αποφάσισαν να μην θανατωθούν μεν, πλήν οι υπαν-
δρευμένοι και οι  συγγενείς να πείσουν τας οικογενείας των,
ότι (κατά την Έξοδον) να τρέξουν κοντά  τους  (και) με όλην
την ευχαρίστησιν να σωθούν  (αλλά) και τίποτες δυσκολίες να
μην τους προβάλουν, αλλά  (να παράσχουν)  όλας τας ευκολίας
(χάριν της κοινής)  σωτηρίας των, τα δε μικρά παιδιά να  (τα)
ποτίσουν αφιόνι κατά την ώρα της Εξόδου  μας (ώστε αυτά)
να κοιμηθούν (και)  να μην κλαίγουν. Και όποιος  έχει την τύχη
και γλυτώση καλώς,  όποιος πεθάνει άς υπάγει εις το καλόν.
Κανένα βάρος (συνείδησης ή  ενοχής) εις κανένα δεν μένει.
Διότι τοιαύτη ήτον και η υπόσχεσις των υπανδρευμένων, όταν
προ τρείς μήνας τους είπον να πέμψουν έξω τες φαμελλιές
των και  (αυτοί) δεν ηθέλησαν»….
Όλοι οι υπανδρευμένοι εντόπιοι και ξένοι ενθυμήθησαν τούτο
και κανένας (πλέον) δεν ηγανάκτησεν.
Απεφασίσθη λοιπόν το περί τούτου άνωθεν.  
Έμεινεν (δε) να σκεφθούν τί να κάμουν  για (τους) 600  περί-

που πληγωμένους αξιωματικούς και στρατιώτας.  Δια αυτούς
αποφάσισαν να τους εξηγηθούν  όλα ταύτα καθαρά, και να
τους ειπούν οι συγγενείς των και οι αξιωματικοί,  ότι είτε ούτως
είτε άλλως, αυτοί δεν είχαν ελπίδα σωτηρίας. Ακόμη, ότι ούτε
οι υγιείς εισέτι είχαν αυτήν την πεποίθησιν δια τον εαυτόν των
να σωθούν. Ότι και οι μεν και οι δε, ευρισκόμενοι εις το χείλος
του θανάτου (είναι ανάγκη) να πεισθούν να μείνουν και να πε-

θάνουν πολεμούντες.
Κάθε οπλαρχηγός να πείση τους εδικούς  του τραυματίες και
κάθε συγγενής και όλους να τους μάσουν στα γερώτερα σπί-
τια,  να τους δώσουν φουσέκια και νερόν και να τους κλείσουν
μέσα.    
Και τούτο από όλους εφάνη αρεστόν και έβλεπες ούτως, έτρε-
ξεν ο καθείς άλλος να πείση την φαμελλιά του, άλλος τον συγ-
γενή του και άλλος τον γνωστόν του ασθενή (για) να είναι
έτοιμα όλα αυτά έως την αυγή. 
Εξεδόθη η απόφασις και η είδησις  διαδόθη εις όλας τας τά-
ξεις. Τί να ιδείς; Με την μεγαλυτέραν χαράν και ευχαρίστησιν
άρχισαν οι γυναίκες να συμμαζώνουν τα πράγματά των τα ελα-
φρότερα  και να τα δένουν. 
Να καλούν τους διαβαίνοντας στρατιώτας να τους παρακαλούν
να αλλάξουν τα λερωμένα ρούχα, να ενδυθούν καινούργια,
φουστανέλα και αλλά ό,τι  τους άρεζαν»… 
…«Τρία τέταρτα της ώρας  επεριμείναμεν καρτερούντες την
“βοήθειαν” να προσβάλη (σε αντιπερισπασμό) το στρατόπεδον
του Κιουταχή και δεν εφαίνετο τίποτες.
Οι εχθροί εάν και δεν ήξεραν την ημέραν και το σχέδιον από

ποίον μέρος ηθέλαμεν να έβγωμεν, πληροφορηθέντες από τον
φυγάδα(;)  θετικώς την έξοδόν μας, είχαν ενδυναμώσει και το
αριστερόν των από μέρος του Κιουταχή και το δεξιόν από
μέρος του Ιμπραήμ με τριπλάσιες δυνάμεις»…
…« Το σύννεφον, το οποίον εκάλυπτεν την σελήνην εις όλον
τούτο το ολίγον διάστημα, διαλυθέν ωσάν από προσευχήν του
Ιμπραϊμη εις τον θεόν,  η σελήνη έφεξεν ωσάν ημέρα.  Ξεσκε-
πασθέντες ούτω  (ημείς) από τον ίσκιον, η περίστασις  δεν  καρ-
τερούσεν να υπομείνωμεν περισσότερον. 
Μας ειδοποίησαν οι εμπροσθινοί να ετοιμασθώμεν, διότι θα ορ-
μήσουν.

Ετοιμάσθημεν  και με μιαν φωνήν: “ΑΑΑ, Επάνω τους, Πάρτε
τους” το  πύρ ήναψεν πανταχόθεν. 
Εις όλον το στρατόπεδον φωνές εχθρών, κρότοι πυροβόλων,
κρότοι τουφεκιών, ένα μίγμα όλων, δεν διεκρίνετο τίποτες. Με-
θυσμένοι όλοι από μανία, καθένας εξ ημών εκοίταζεν εμπρός
μόνον να διαβή και να διασπά τα εμπόδι…
Επάνω εις την φωτιάν, εις την ορμήν, εις τον βρασμόν της φω-
τιάς, δεν ηξεύρω πώς ακουσθη μια φωνή: “–Οπίσω, Οπίσω
μωρέ παιδιά!”
Τούτο  έκαμεν μερικούς να οπισθοδρομήσουν ίσως δια να σώ-
σουν τους άλλους.  Ούτως εξεκόπησαν από  (το) ορμήσαν
αθρόον  σώμα». Το κυρίως όμως σώμα συνέχισε την έξοδο.  Χι-
λιάδες βρήκαν τον θάνατον κατά την έξοδο (από τους  3000
που συμμετείχαν  οι 1700 χάθηκαν, (Eγκυκλ. Λεξικό  Παπυρος
Larousse).
Μεταξύ δε  αυτών οι φιλέλληνες Μάγερ, Ρέζερ, Κλέμπ, Σαπάν,
Ντιτμάρ, Λίτσοβ, Σπίτσελμπεργκ, Ριντέζελ και ο αρχιεπίσκοπος
Ρωγών  Ιωσήφ,  ο Γρίβας, ο Στορνάρης, ο Σιαδήμας, ο Τρικού-
πης, ο Παπαδιαμαντόπουλος και ο Καψάλης που ανατίναξε την
μπαρουταποθήκη με τα γυναικόπαιδα.      
(Καρλ Μέντελσον Μπαρτόλντι:  “Επίτομη Ιστορία της Ελληνικής

Επανάστασης”, εκδ. Ελευθεροτυπία 2011).

Ο Κασομούλης σκηνοθέτει με κάθε λεπτομέρεια τα  γεγονότα
της Εξόδου που ο χώρος εδώ δεν επιτρέπει την επέκταση.  Η
θρυλική όμως αυτή “Έξοδος” φύσηξε ούριο τον άνεμο,  στον
Αγώνα  για την κατάκτηση του παγκόσμιου και ιδιαίτερα του
Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στο να δικαιωθούμε με την
Αναγνώριση της Ανεξαρτησίας μας ως Ελεύθερου Κρατους.
«Το “Μεσολόγγι” τελικά  εντάσσεται μαζί με τις “Θερμοπύλες”
και τη “Δουνκέρκη”, μεταξύ των μεγάλων νικών  που οι ηττη-
μένοι επηρέασαν την πορεία της ιστορίας σε βάρος των νικη-
τών», γράφει ο  C. M. Woodhouse στο βιβλίο του “Ο πόλεμος
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας”, σε  εκδ. Εστιας 1978. 
Και αυτό το ανατρεπτικό φαινόμενο στην ιστορία του πολέμου
που διδάσκει πως η χαμένη μάχη δεν είναι πάντοτε η χαμένη
φιλοσοφία της νίκης, αλλά όταν το πιστέψομε και το θελήσομε
γίνεται  η κερδισμένη μάχη της περαιτέρω  ζωής, κλείνω  το
σημερινή μας επικοινωνία.

• Κλείσοβα: νησάκι της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου όπου έγιναν φο-
βερές  νικηφόρες μάχες αντίστασης κατά τη διάρκεια της πολιορκίας.  

Βοηθήματα 
1) Π. Γουλιέλμου: “Νεοελληνική πραγματικότητα”, Εκδ. Νέοι Σοσιαλιστές  1974 
2) Ν. Σβορώνου: ‘’Επισκόπηση Νεοελληνικής Ιστορίας”, Εκδ Θεμέλιο 2007      

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Μεσολόγγι: Ούριος άνεμος 

για τον Αγώνα
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Τα τέρατα της κοινωνίας
Είμαι τόσο πολύ αγανακτισμένη! Για άλλη μια

φορά, ένα τερατόμορφο ον, έριξε φόλες στην

πλατεία Ελευθερίας στη Βούλα, και εξόντωσε

μερικές γάτες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Εχουν πε-

θάνει σκυλιά που τα συνόδευαν τα αφεντικά

τους, αλλά πρόλαβαν και έφαγαν τη φόλα, η

οποία ήταν τόσο δυνατή που δεν υπήρξε ο χρό-

νος να φτάσουν ούτε μέχρι τον κτηνίατρο.

Έτσι έχασα και τον δικό μας “Αζόρ” πριν από

χρόνια, όταν έφαγε δηλητηριασμένη τροφή

πάνω στο πεζοδρόμιο και επί τόπου έχασαν τη

ζωή τους μία γάτα και δύο περιστέρια.

Πρέπει να βρεθεί αυτό το τέρας. Δεν πάει άλλο.

Τις γάτες στο πάρκο τις φροντίζουν αρκετοί φι-

λόζωοι και δεν ενοχλούν κανέναν. Είναι όμορ-

φες και πεντακάθαρες. 

Παίζουν με τα παιδάκια, που είναι η μόνη τους

επαφή με κάτι ζωντανό και το διασκεδάζουν, και

τα παιδιά και οι γατούλες.

Κλείνει η εφημερία του Ασκληπιείου! 

Καταργεί την καθημερινή εφημερία το Ασκληπιείο Βού-

λας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία του κο-

ρωνοϊού. Ενα Γενικό Νοσοκομείο, με πολλές κλινικές,

που εξυπηρετεί μία τεράστια γεωγραφική περιφέρεια. 

Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην υγεία των

κατοίκων, αυτών των περιοχών, διότι τα άλλα νοσήματα

καθώς και τα έκτακτα ορθοπεδικά, καρδιολογικά, τρο-

χαία δεν σταμάτησαν να υπάρχουν ή να προκύπτουν

λόγω κορωνοϊού. 

Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί ένα έκτακτο περιστα-

τικό να αντιμετωπιστεί, στις πρώτες βοήθειες, από το

Νοσοκομείο. Να σημειώσω δε ότι τα Σάββατα και τις Κυ-

ριακές, με το μποτιλιάρισμα της κυκλοφορίας, το έκτα-

κτο περιστατικό δεν ...προλαβαίνει ή επιδεινώνεται.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η Αικατερίνη Καρατζά γεννήθηκε το 1818 ή το 1820 στο Κα-
κόλακκο Πωγωνίου, στην περιοχή των Ιωαννίνων και έγινε
το σύμβολο της γυναικείας ομορφιάς της εποχής της, κατα-
κτώντας τις καρδιές Ελλήνων και ξένων, για τα ψυχικά και
πνευματικά της προσόντα!
Υπήρξε κόρη του μεγάλου ήρωα τους 1821 Μάρκου Μπό-
τσαρη, ο οποίος διετέλεσε στρατηγός της Δυτικής Ελλάδας
και έλαβε μέρος σε πολλές επικές μάχες στην Ήπειρο, όπως
στο Σούλι, στο Κομπότι, στο Πέτα, στη Βογόρτσα, στις Κομ-
ψάδες κ.α.!
Στο τέλος  πρόσφερε και τον εαυτό του θυσία στην πατρίδα
μας, στη μάχη του Κεφαλόβρυσου κοντά στο Καρπενήσι στις
9-8-1823, όταν τα αντίπαλα εχθρικά στρατεύματα των βαρ-
βάρων κατακτητών με αρχηγό τον Τουρκαλβανό πασά της
Σκόδρας  Μουσταή, τον σκότωσαν με μια σφαίρα στο μάτι,
που του διέλυσε το κρανίο και με το νεανικό του αίμα (ήταν
μόλις 33 χρόνων), πότισε το αθάνατο δεντρί της λευτεριάς,
του βασανισμένου, αδικημένου αλλά ένδοξου και φωτοδότη
λαού μας! 
Στις νικηφόρες μάχες που διεξήγαγε ο Σουλιώτης ήρωας,
χρησιμοποιούσε πολύ λίγους μαχητές χάρη στα τεχνάσματά
του, με προπομπό τη σημαία των Μποτσαραίων με τον Άγιο
Γιώργη και τις λέξει Ελευθερία-Πατρίς-Θρησκεία και δεν εν-
διαφέρθηκε ποτέ για τα αξιώματα, ακόμα και του αρχιστρα-
τήγου, που του είχε απονεμηθεί από τα ενωμένα ελληνικά
στρατεύματα, γιατί προσπαθούσε μ’ αυτόν τον τρόπο να
φέρει την ομόνοια στους κόλπους των Ελλήνων αγωνιστών,
οι οποίοι έρχονταν σε συχνές αντιπαλότητες μεταξύ τους
για την απόκτηση των ανωτέρων στρατιωτικών τίτλων.
Σε νηπιακή ηλικία η Αικατερίνη αιχμαλωτίστηκε από τους
Οθωμανούς κατακτητές και σύρθηκε στα χαρέμια και στα
σκλαβωπάζαρα, ύστερα όμως από πολλές ταλαιπωρίες κα-
τόρθωσε -με ανταλλαγή αιχμαλώτων- να ελευθερωθεί και  ο
πατέρας της την έστειλε μαζί με τα άλλα δύο αδέλφια της
στην ελληνική κοινότητα της Ιταλίας προς επιβίωση! 
Στην Ιταλία έμαθε η Αικατερίνη τα πρώτα της γράμματα και
την αποκάλεσαν για πρώτη φορά Ρόζα, δηλαδή τριαντά-
φυλλο, για την γλυκιά ομορφιά της, ενώ αργότερα εγκατα-
στάθηκε στην αγγλοκρατούμενη Κέρκυρα και μετέπειτα στη
Ζάκυνθο, μέχρι που επέστρεψε και έμεινε στο Μεσολόγγι,
όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1830 ο Αμερικανός
παπάς Χιλλ την πήρε στο ιδρυθέν σχολείο του στην Αθήνα,
στο οποίο σπούδασε χωρίς δίδακτρα, ως κόρη του μεγάλου
ήρωα. Στα γαλλικά είχε δασκάλα την Σοφί ντε Μαρμπουά –
Λεμπρύν, γνωστή σαν Δούκισσα της Πλακεντίας, που κατοι-
κούσε σε έπαυλη στην Πεντέλη και δεν είχε αποδεχθεί τον
θάνατο της μοναχοκόρης της Ελίζα, την οποία διατηρούσε
ταριχευμένη στο δωμάτιο της!
Η Αικατερίνη εξ αιτίας της μόρφωσης και της ομορφιάς της,
έγινε η πρώτη Ελληνίδα Κυρία επί των Τιμών της βασίλισσας

Αμαλίας και μέλος της βασιλικής αυλής, αποκτώντας το δι-
καίωμα να κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, επισκεπτό-
μενη βασιλικούς οίκους. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια, το 1841
στο Μόναχο, ο Γερμανός ζωγράφος Γιόζεφ Στίλερ, φιλοτέ-
χνησε το πορτρέτο της, το οποίο  βρίσκεται μεταξύ άλλων
20 καλλονών στο ανάκτορο του Νύμφενμπουργκ στο Μό-
ναχο.  Η μορφή της αποτυπώθηκε σε κοσμήματα, μαντήλια,
σερβίτσια από πορσελάνη και σε πολλά άλλα αντικείμενα,
δημιουργώντας έναν θρύλο γύρω από την ίδια και την οικο-
γένειά της!
Η Αικατερίνη έζησε από κοντά όλες τις σημαντικές εξελίξεις
του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, αρχίζοντας από  την
δοξολογία της άφιξης του Όθωνα στην Αθήνα,  στην εκκλη-
σία του Αγίου Γεωργίου του Ακαμάτη! Έβλεπε την Αθήνα να
μετατρέπεται σε μεγαλούπολη, με την διάνοιξη νέων δρό-
μων και το κτίσιμο μεγάλων κτιρίων, για την κατασκευή των
οποίων είχαν συγκεντρωθεί πολλοί  τεχνίτες και χτίστες απ’
όλη την Ελλάδα, (μαρμαράδες και γλύπτες από την Τήνο,
πηγαδάδες από την Νάξο).
Ένας πλούσιος και διορατικός Έλληνας της διασποράς, ο
Σταμάτης Δεκόζης Βούρος, διασωθείς  από τη σφαγή της
Χίου, εγκαταστάθηκε πρώτα στη Βιέννη και αργότερα στην
Κωνσταντινούπολη, συνεχίζοντας τις εμπορικές δραστηριό-
τητες τού πατέρα του, που σφαγιάστηκε στη γενοκτονία της
Χίου από τους αιμοδιψείς Οθωμανούς  κατακτητές μας το
1822,  εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και συνεργάστηκε με τον
Γεώργιο Σταύρου για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας. Έχτισε δίπατη, πολυτελή, νεοκλασική οικία  στην
οδό Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου 7, στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος, (σήμερα στεγάζεται το «Μουσείο της Πόλεως των Αθη-
νών»), στην οποία φιλοξενήθηκε το βασιλικό ζεύγος όταν
γύρισε από το Μόναχο, όπου είχε τελέσει τους γάμους του
το 1836, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του ανα-
κτόρου, που στεγάζει σήμερα, με την προσθήκη ενός ακόμα
ορόφου, την Βουλή των Ελλήνων.    
Η Αικατερίνη έζησε επίσης  την αντιβασιλεία του Όθωνα,
την απόλυτη και τη συνταγματική μοναρχία του, την επανά-
σταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, κατά την οποία με επι-
κεφαλής τον Καλλέργη ζητήθηκε το Σύνταγμα, τους
αυτόχθονες και ετερόχθονες του Κωλέττη, τα σκιαδικά επει-
σόδια, («σκιάδια» λέγονται τα καπέλα του ήλιου επειδή κά-
νουν σκιά), η οποία ξέσπασε στις 10 και 11-5-1859, μεταξύ
μαθητιώσας νεολαίας και Χωροφυλακής, γιατί οι νέοι ήθε-
λαν την  εγχώρια παραγωγή των καπέλων, για να βοηθηθεί
η ελληνική οικονομία, ενώ οι ξένοι τα ήθελαν εισαγόμενα
για δικό τους κέρδος!
Επίσης έζησε την υπόθεση Πατσίφικο και τα επακολουθή-

σαντα  Παρκερικά, από το όνομα του Άγγλου Σερ Ουίλιαμ
Πάρκερ, η οποία προέκυψε όταν οι Βαυαροί που είχαν έλθει
μαζί με τον Όθωνα, απαγόρευσαν το έθιμο της καύσης του

Ιούδα, το Πάσχα του 1849, με συνέπεια την επίθεση εξα-
γριωμένων Αθηναίων στο σπίτι του Εβραίου Πατσίφικο, την
ημέρα της περιφοράς του Επιταφίου, που του προκάλεσαν
ζημιές. [Ο ίδιος είχε εκδιωχθεί για καταχρήσεις από πρόξε-
νος της Πορτογαλίας στην Αθήνα]. Επειδή είχε αγγλική υπη-
κοότητα τον χρησιμοποίησε η Αγγλία για να κτυπήσει τα
συμφέροντα της Γαλλίας και της Ρωσίας και τον παρότρυνε
να ζητήσει ένα υπέρογκο ποσό από το ελληνικό κράτος, σαν
αποζημίωση για τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι του.
Στη άρνηση της κυβέρνησης Κυριαζή, η Αγγλία επέβαλλε
ναυτικό αποκλεισμό στο Πειραιά και στα μεγαλύτερα ελλη-
νικά λιμάνια, με ανυπολόγιστες ζημιές και προβλήματα στο
εμπόριο, αλλά και στον επισιτισμό των Ελλήνων, αλλά και
στα γαλλικά συμφέροντα, οπότε με την γαλλική παρέμβαση
το θέμα έληξε, δίνοντας το κράτος μικρότερη αποζημίωση
στον Πατσίφικο, αλλά πολύ μεγάλη για την φτωχή Ελλάδα.
Βίωσε ακόμα -η Αικατερίνη- την εμπλοκή της χώρας μας
στον Κριμαϊκό πόλεμο, την κατάληψη του Πειραιά από μικτά
γάλλο-βρετανικά στρατεύματα, αλλά και την βεβήλωση του
τάφου του πατέρα της με την «Παιδούλα της Ελλάδος» που
τον στόλιζε κ.α.! 
Τελικά οι  ραδιουργίες ξένων χωρών, οδήγησαν σε έξωση
τον Όθωνα το 1862, και το βασιλικό ζεύγος επιβιβάστηκε
στο αγγλικό πλοίο “Σκύλα” με το οποίο οδηγήθηκε στη Βαυα-
ρία, την πατρίδα του Όθωνα, ενώ συγχρόνως μας έφεραν
νέο βασιλιά τον Γεώργιο Α΄, δευτερότοκο γιο του βασιλιά
της Δανία Χριστιανού Θ΄.!!

Η Αικατερίνη παντρεύτηκε το 1845 τον Φαναριώτη ευγενή
και στρατιωτικό Γεώργιο Καρατζά, γιο πρίγκιπα της Βλαχίας,
αυταρχικό και δύστροπο, ο οποίος καταπίεζε την Αικατερίνη,
με αποτέλεσμα να αποσυρθεί μετά το γάμο της από την βα-
σιλική αυλή, ενώ από τα τέσσερα παιδιά της, τα δύο απεβίω-
σαν σε μικρή ηλικία και όλα αυτά την έκαναν  μελαγχολική
μέχρι που πέθανε το 1875 σε ηλικία 57 χρόνων, την ίδια ημε-
ρομηνία που πέθανε στην εξορία η συνομήλικη και αγαπη-
μένη της βασίλισσα, Αμαλία!

Το 1856 το όνομα «Rosa Botsatis» δόθηκε σε μια ποικιλία
ενός λευκού τριαντάφυλλου και έτσι έμεινε αθάνατο το
όνομα της Αικατερίνης Ρόζας Μπότσαρη, επισκιάζοντας το
επίθετο του συζύγου της και θυμίζοντας την ομορφιά, τον
χαρακτήρα και το δοξασμένο όνομα του μεγάλου ήρωα πα-
τέρα της!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αικατερίνη Μπότσαρη (Καρατζά)
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Λεμόνι το ...θαυματουργό

Αυτή την εποχή, οι λεμονιές είναι κατάφορτες από κίτρινα

αρωματικά λεμόνια. Στις νοτιοανατολικές περιοχές της

Αττικής, αλλά και αλλού συναντάμε πολλές λεμονιές σε

κάθε μέρος. Ευκαιρία είναι να τα αξιοποιήσουμε. Μην τα

πετάτε, γιατί το συναντάμε κι αυτό, να βλέπουμε κομμέ-

νες λεμονιές γεμάτες λεμόνια στα σκουπίδια!

Αν ανατρέξουμε στις ευεργετικές ιδιότητες του λεμονιού,

θα δούμε ότι είναι ένας ατελείωτος κατάλογος. Σαν καλ-

λυντικό και σαν ίαμα (φάρμακο), το λεμόνι δίνει εξαιρετικά

αποτελέσματα.

Τώρα που το έχουμε σε αφθονία, καλό είναι να το αξιο-

ποιήσουμε.

• Το κιτρικό οξύ που περιέχει το λεμόνι ενεργεί ως ένα

αποτελεσματικό στυπτικό διεισδύοντας μέσα στους πό-

ρους και απομακρύνοντας την λιπαρότητα, τις ακαθαρ-

σίες, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, με αποτέλεσμα ένα

λαμπερό δέρμα και μια νεανική όψη.

• Ως φυσική πηγή βιταμίνης C, τα λεμόνια χρησιμοποιούν-

ται για να εξομαλύνουν τον τόνο του δέρματος και μει-

ώνουν την εμφάνιση των κηλίδων της ηλικίας. 

• Οι δερματολόγοι και η καλλυντική βιομηχανία το έχουν

εντάξει στο «οπλοστάσιό» τους καθώς  από τη φλούδα

του παίρνουμε ένα ανεκτίμητο αιθέριο έλαιο και από το

χυμό του έναν ισχυρό αντιγηραντικό και λευκαντικό ορό. 

• Ενα ποτήρι ζεστό νερό με λεμόνι το πρωί είναι πολύ

ωφέλιμο για την υγεία μας με πολλούς τρόπους. Διώχνει

τις τοξίνες από το σώμα μας, βοηθάει την πέψη, καταπο-

λεμάει τις λιγούρες, διευκολύνει την απώλεια βάρους, και

δημιουργεί ένα αλκαλικό περιβάλλον για να ισορροπήσει

το pH του σώματος.

Απολεπιστικό

Συνδυάστε το χυμό ½ λεμονιού με 1 κουταλιά της σούπας.

καλής ποιότητας ελαιόλαδο σε ένα αεροστεγές δοχείο και

ανακατέψτε με ένα πιρούνι για να αναμιχθούν καλά τα

υλικά. Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας. μέλι και ανακα-

τέψτε μέχρι να γίνει ένα πυκνό μίγμα. Στη συνέχεια ανα-

μείξτε με ½ φλιτζάνι ακατέργαστη ζάχαρη.

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερο ή λιγότερο μέλι και

ελαιόλαδο για να κάνετε το scrub πιο πυκνό ή πιο αραιό.

Λοσιόν για ξέβγαλμα των μαλλιών

Για τα λιπαρά μαλλιά ή την συσσώρευση καταλοίπων από

προϊόντα, ανακατέψτε 1/4 φλιτζανιού χυμό λεμόνι, με ½

φλιτζάνι νερό και ξεπλύνετε τα μαλλιά σας μετά το λού-

σιμο και το κοντίσιονερ. Έτσι θα είναι πιο λαμπερά.

Οι τελευταίες δεσμεύσεις για το κλίμα

που αναλήφθηκαν από τα συμβαλλό-

μενα κράτη της Συμφωνίας του Παρι-

σιού, απέτυχαν, όπως κατήγγειλε ο

ΟΗΕ, καλώντας τις χώρες που είναι οι

μεγάλοι ρυπαντές να περάσουν από

τον λόγο στις πράξεις.

Οι 200 περίπου -χώρες- που υπέγρα-

ψαν τη Συμφωνία για το Κλίμα το 2015,

που στοχεύει στη μείωση της υπερθέρ-

μανσης στους +2 βαθμούς Κελσίου σε

σχέση με την προβιομηχανική εποχή

έπρεπε να υποβάλουν πριν από τις 31

Δεκεμβρίου 2020 τις αναθεωρημένες

δεσμεύσεις τους για τη μείωση των

ρύπων.

Από τις 200,  μόνο 75 χώρες, (από τις

οποίες τα μέλη της ΕΕ) ενήργησαν,

αντιπροσωπεύοντας μόλις το 30% των

παγκόσμιων εκπομπών. Σύμφωνα με

τον ΟΗΕ, η επίδραση αυτών των νέων

συνεισφορών μπορεί να συνιστά λιγό-

τερο από το 1% της μείωσης των εκ-

πομπών έως το 2030 (συγκριτικά με το

2010). Πολύ μακριά από το αναγκαίο

45% για να μείνουμε κάτω από τον 1,5

βαθμό Κελσίου όπως το έχουν υπολο-

γίσει οι ειδικοί για το κλίμα του ΟΗΕ

(Giec).

«Είναι απίστευτο να σκεφθεί κανείς ότι
ενώ οι χώρες αντιμετωπίζουν μια έκτα-
κτη ανάγκη που μπορεί μακροπρόθε-

σμα να εξαλείψει την ανθρώπινη ζωή
από αυτόν τον πλανήτη, και ότι παρ’
όλες μελέτες, όλες τις εκθέσεις και τις
προειδοποιήσεις των επιστημόνων
όλου του κόσμου, πολλές χώρες εμμέ-
νουν στην προσέγγισή τους ως προς
την υφιστάμενη κατάσταση», δήλωσε

η υπεύθυνη για το Κλίμα του ΟΗΕ Πα-

τρίτσια Εσπινόζα κατά τη διάρκεια της

συνέντευξης Τύπου.

Ο πλανήτης κέρδισε λίγο πάνω από 1

βαθμό Κελσίου επί του παρόντος, οδη-

γώντας ήδη σε αύξηση των ακραίων

καιρικών φαινομένων, από καύσωνες

και καταιγίδες μέχρι ξηρασίες και

πλημμύρες.

Μεταξύ των πιο ευάλωτων σε αυτές

τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής,

οι νησιωτικές χώρες κατήγγειλαν την

«τρομακτική έλλειψη βούλησης και
πραγματικής δράσης» των μεγάλων

ρυπαντών.  

«Το 2021 είναι ή του ύψους ή του βά-
θους για την παγκόσμια έκτακτη κλιμα-
τική ανάγκη. Η επιστήμη είναι
ξεκάθαρη, για να μειωθεί η άνοδος της
θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελ-
σίου, πρέπει να μειώσουμε τις εκπομ-
πές κατά 45% έως το 2030 σε σχέση
με το 2010», δηλώνει ο Γενικός Γραμ-

ματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες,

και επισημαίνει ότι οι δεσμεύσεις για

το κλίμα, «είναι ένας κόκκινος συνα-
γερμός για τον πλανήτη μας».  

Η Λέξη μαλάκας (malacash) είναι

η δημοφιλέστερη λέξη των Νε-

οελλήνων. Χρησιμοποιείται από

όλες τις ηλικίες κάθε στιγμή της

ημέρας. 

Ας δούμε τις διάφορες μορφές

που παίρνει αυτή η λέξη ανάλογα

με τη διάθεση και το θέμα συζήτη-

σης των ανθρώπων που την χρη-

σιμοποιεί.

– Ο μετεωρολόγος: η μαλακία πάει

σύννεφο
– Ο αδιάκριτος: τι κοιτάς ρε μαλάκα;
– Ο αδιόρθωτος: ε, τον μαλάκα
– Ο αλλοδαπός: τι μαλάκα είναι, τι μα-

λάκα είναι, μαλάκα, μαλάκα…
– Ο αμφίβολος: καλά μαλάκας είσαι;
– Ο ανεκδιήγητος: μα πόσο μαλάκας

είσαι;
– Ο απατημένος: μαλάκας του κερατά
– Ο απείθαρχος: κάτσε καλά ρε μα-

λάκα

– Ο αργοκίνητος: άντε ρε μαλάκα,
κουνήσου

– Ο απόλυτος: εντελώς μαλάκας

– Ο απομακρυσμένος: ρε μαλά-

καααααα!

– Ο αρχαίος: μαλάκας με περικεφα-

λαία

– Ο αχώνευτος: φάε ένα μαλάκα ρε

– Ο βαθμοφόρος: α, τον αρχιμαλάκα

– Ο βαρήκοος: μαλάκα, ε μαλάκα!

– Ο γάβρος: μαλάκας από το Πασαλι-

μάνι

– Ο δήθεν αδαής: Κάνε το μαλάκα…

– Ο διπλός: και μαλάκας και φούστης

– Ο δυσνόητος: τι είπες ρε μαλάκα

– Ο εγνωσμένης αξίας: μεγάλος μα-

λάκας

– Ο εκτεθειμένος: καρφώθηκες ρε μα-

λάκα

– Ο εμετικός: τα ξέρασε όλα ο μαλάκας

– Ο εξακριβωμένος: είναι τελικά μα-

λάκας

– Ο κοτσάνας: την είπε πάλι ο μαλάκας

– Ο επίμονος: άσε ρε μαλάκα
– Ο επιτυχημένος: μπράβο, μαλάκα

– Ο επώνυμος: μαλακαντρέας

– Ο ευρεσιτέχνης: μαλάκας με πα-

τέντα

– Ο καλοδεχούμενος: καλώς τον μα-

λάκα

– Ο κτηνοτρόφος / χαζός: μαλακοπί-

τουρας

– Ο μικρός: μαλακιστήρι

– Ο νυχτωμένος: ξύπνα μαλάκα

– Ο ξεφτισμένος: παλιομαλάκας

– Ο πρωτοεμφανιζόμενος: τι μαλάκας

είσαι εσύ;

– Ο σταθερός / σοκαρισμένος: έμεινε

μαλάκας  

– Ο συνώνυμος: άλλος μαλάκας αυτός

– Ο σωβινιστής: μαλάκας μπορεί να

είμαι, φούστης όχι.

– Ο σωματώδης: χοντρομαλάκας

– Ο τεφάλ: ξεκόλλα ρε μαλάκα

– Ο φαφλατάς: μιλάμε για πολύ μαλάκα

– Ο φευγάτος: την έκανε ο μαλάκας

Tα “παιχνίδια” της γλώσσας ή η φτώχεια της γλώσσας;

Η κλιματική αλλαγή «είναι ένας κόκκινος
συναγερμός για τον πλανήτη μας»
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

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

Εφυγε η Βέτα της Ευρυάλης...

Για τη Βέτα Αμπαζά το γένος Μέρμηγκα

Χθες το πρωί  (12 Απριλίου 2021) η Βέτα μας, η Βέτα

της γειτονιάς μας, η Βέτα του χαμόγελου και της κα-

λοσύνης, μας άφησε για πάντα…                        

Αυτή η θαρραλέα γυναίκα που ήρθε αντιμέτωπη στη

ζωή της με αμέτρητα  βάσανα και προβλήματα, που

όμως πάντα αντιμετώπιζε με απίστευτο σθένος και

αξιοπρέπεια…

Αυτή η σπουδαία συμπονετική συνάνθρωπός μας

που άντεξε  τόσο  πόνο και δυσκολίες και που στά-

θηκε βράχος ακλόνητος για την οικογένεια και τους

φίλους της δεν θα βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, θα

βρίσκεται όμως πάντα μέσα στις καρδιές των ανθρώ-

πων που είχαν την τύχη να συναντηθούν μαζί της.

Λυπάμαι που δεν μπόρεσα ποτέ να της πω πόσο

πολύ την εκτιμούσα, τη σεβόμουν και την αγα-

πούσα…

Καλοτάξιδη Βέτα μας αγαπημένη…

Ελένη Σακελλαρίου

O άγρυπνος φρουρός του ΤΕΕΘΑ

Η Βέτα της “Κάτω Βούλας” ή “Ευρυάλης” αδελφή

του Νίκου Μέρμηγκα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλ-

λόγου Κάτω Βούλας και επί το νεότερον “Ευρυά-

λης”, έφυγε από τη ζωή. 

Η κοινωνία της Βούλας και κυρίως της Ευρυάλης

πρέπει να γνωρίζει την αγωνιστική Βέτα, την ενεργό

πολίτη, στους αγώνες που κάναμε για την απόκτηση

του στρατιωτικού οικοπέδου του ΤΕΕΘΑ, που σή-

μερα βρίσκεται το 2ο Δημοτικό και το 2ο Νηπιαγω-

γείο Βούλας.

Ήταν ο άγρυπνος φρουρός και σε κάθε κίνηση που

γινόταν - γιατί γίνονταν κινήσεις ανοικοδόμησης κα-

τοικιών για αξιωματικούς - η Βέτα έτρεχε και μας ει-

δοποιούσε.

Πέρασε δύσκολα, από όταν έπαθε εργατικό ατύχημα

ο άντρας Κώστας Αμπαζάς. Τον ντάντεψε θυσια-

στικά η Βέτα, υποδειγματική σύντροφος για μια ολό-

κληρη ζωή.

Α. Βενετσάνου

3
Καλημέρα σας! Για μία ακόμη φορά έπιασε

τόπο το άρθρο και οι φωτογραφίες που δη-

μοσιεύσατε στις 3/4  με τα μπάζια στον

χώρο έξω από το πρώην PALMIER, απέναντι από το

Ασκληπιείο.  

Σήμερα τα είχαν μαζέψει και, όπως με ενημέρωσαν

άλλοι περίοικοι, αυτά βρισκόντουσαν εκεί από τα

μέσα Ιαν. 2020.  Νάστε πάντα καλά!  

Τίνα Τσιρακοπούλου

Σ.Σ. Να χειροκροτήσουμε κι εμείς τα “αντανακλα-

στικά” του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Η ανακύκλωση 

γίνεται όλο και 

πιο σύνθετη...

Αγαπητή κα Μπουζιάνη,

αναφέρομαι στο άρθρο σας της

10ης Απριλίου 2021, το οποίο ήταν

αναλυτικότατο, κατατοπιστικότατο

και απλά εξαιρετικό..... και στέκο-

μαι στον επιλογο σας "η ανακύ-
κλωση όσο πάει και γίνεται και πιο
σύνθετη και πέφτει στις πλάτες
του πολίτη."....

Μα πόσο αληθινή δήλωση.... Εδώ

και 20 χρόνια καθαρίζω μόνη μου

το πεζοδρόμιο, γιατί ούτε ένας

υπάλληλος του δήμου δεν το έχει

σκουπίσει ποτέ. Έχω πολλές

φορές, με εθελοντικές ομάδες, κα-

θαρίσει την ανατολική παραλία.

Ξεχωρίζω με μεγάλη προσοχή

ανακυκλώσιμα και συμμεικτα

απορρίμματα. Με λίγα λόγια είμαι

πολύ συνειδητοποιημένη στο θέμα

καθαριότητας και ανακύκλωσης....

Ομως,  αν και δεν  θέλω να είμαι

αγνώμων γιατί γνωρίζω  ότι ο

δήμος με υπευθυνότητα  περνάει

ανελλιπώς και παίρνει τα απορρίμ-

ματα και τα κλαδέματα από τους

κάδους,  τώρα καλούμαι να κάνω

και περαιτέρω εργασία (αν δεν

κάνω λάθος θα έχουμε 7 ξεχωρι-

στά καλαθια ανακύκλωσης).... Με

λίγα λόγια θα περνάω την μισή μου

ημέρα κάνοντας εργασία των

υπαλλήλων ανακύκλωσης (δημοτι-

κών ή μή)...

....και βέβαια δεν πιστεύω για κα-

νέναν λόγο ότι θα έχουμε ελά-

φρυνση δημοτικών τελών.... Με

λίγα λόγια είμαι σίγουρη ότι θα

εξακολουθήσουμε να πληρώνουμε

στη ΔΕΗ τα δημοτικά μας τέλη και

κάπου αλλού θα μπει και ξεχωρι-

στός κωδικός, έτσι ώστε το "κερ-
δίζω όσο διαχωρίζω" θα είναι

"πληρώνω όσο διαχωρίζω"

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο

σας και ειλικρινά ελπίζω να κάνω

λάθος στις σκέψεις μου.

Υ.Γ.1. έφερα τις αντιρρήσεις μου

και δημοσίως στο f/b για το οτι

στην σχολη Ευελπίδων θα γίνει ερ-

γοστάσιο διαλογής απορριμμάτων,

και γενικά δυσανασχετώ με το όλο

θέμα........

Υ.Γ. 2 άσχετη παρατήρηση με το

εν λόγω άρθρο, αλλά τροφή για

σκέψη...ελπίζω να μην γίνει ποτέ η

περίφημη παραλιακή riviera, γιατί

είμαι σίγουρη ότι τα δημοτικά τέλη

θα υπερδιπλασιαστούν, η  -προς το

παρόν- δωρεάν πρόσβασή μας

στην παραλία και στο yabanaki θα

μας απαγορευτεί και τα πάντα θα

ακριβύνουν τόσο που θα αναγκα-

στούμε στο τέλος να πουλήσουμε

τα σπίτια μας!

Υ.Γ.3 εάν θέλετε να δημοσιεύσετε το

e-mail μου παρακαλώ κρατήστε τα

στοιχεία μου για δική σας  χρήση.

Αγαπητή κυρία, σας ευχαρι-

στούμε για την επικοινωνία.

Είμαι κι εγώ “οπαδός” της ανακύκλω-

σης και πολλά χρόνια τώρα, διαχω-

ρίζω, χωρίς να είμαστε έτοιμοι ως

χώρα να ανταποκριθούμε. 

Ωστόσο, αρχίζει και μπαίνει ένας έν-

τονος προβληματισμός από τους πο-

λίτες, γιατί γίνεται κατάχρηση της

διαδικασίας, αναθέτοντάς την για

άλλη μια φορά στον πολίτη, με κό-

στος σε χρήμα και χρόνο, ενώ δεν

γίνεται καμία προσπάθεια ανάλη-

ψης ευθύνης, για μείωση των συ-

σκευασιών προς τις βιομηχανίες και

κάθε είδους ανάλογη επιχείρηση.

Οσο για τη “Ριβιέρα”, έχει αρχίσει και

διαφαίνεται η αλλοίωση του περι-

βάλλοντος. Κλείνουν οι παραλίες,

κλείνουν τα πάρκινγκ, ανοίγουν επι-

χειρήσεις “μεγαλοεπενδυτών” που

προσδοκούν μεγάλα κέρδη...

Θα βρεθεί κάποιος να αναλογιστεί τι

θα είναι η περιοχή των 3Β όταν

έρθει η βαριά βιομηχανία του τουρι-

σμού;

Η προθεση μου να  αναφερθω σε καποια καλα που

συμβαινουν στον τοπο μας, και συγκεκριμενα στη

Βουλα ηταν αναποφευκτη ...!

Αλλα το καλο εχει και καλυτερο, ας μιλησουμε για μια

επιχειρηση που βρισκεται στην παραλια της Βουλας.

Ειναι μεταξυ της Α Πλαζ Βουλας και του καμπινγκ

Βουλας το "STAR SPORT CLUB".

Δεν γνωριζω ποιο ειναι το διοικητικο συμβουλιο, αλλα

βλεπω οτι συμβαινουν καλα “πραγματα”, που γινονταν

και πριν τον υποχρεωτικο εγκλεισμό μας, τωρα ομως

αναγνωριζω οτι υπαρχει και ενας προσθετος λογος.

Ειναι εντυπωσιακο  να βλεπεις μια επιχειρηση αθλη-

τικου  ενδιαφεροντος  να επικεντρωνεται ΚΑΙ σε θε-

ματα περιβαλλοντος.

Καθαριζουν τον χωρο, περιποιουνται τα δεντρα και η

παρέμβασή τους στη χλωριδα ειναι η ακρως απαραι-

τητη.

Ακομα, ανομοια με διπλανες επιχειρησεις που υπαρ-

χουν, με πολυ αξιοπρεπεια και με την πληρη εννοια

της καλοσυνης προσφερουν την βοήθειά τους σε

αστεγους ανθρωπους, που βρισκονται στον χωρο του

camping.

Επισης χαρηκα ιδιαιτερα οταν διαπιστωσα οτι εχουν

φιλοζωικη συνειδηση. Οταν οι αδεσποτες γατουλες

που υπαρχουν στον χωρο για αρκετα χρονια εκδιωχ-

θηκαν, η συγκεκριμενη επιχειρηση επετρεψε να υπαρ-

χει ενα σπιτακι γι’ αυτές τις γατουλες.

Ολα αυτα με κανουν χαρουμενο που τα παιδια μας μα-

θαινουν τενις, ποδοσφαιρο αλλα και αλλα αθληματα

απο αυτους τους ανθρωπους.

Τους ευχαριστω και ας μην τους γνωριζω προσωπικα

ακομα...

Terzioglou Jordan

Karageorgiou Tina

Hellenic transfer club

Αγαπητοι συμπολιτες των 3Β
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Το 2005 ξεκίνησα ένα αγώνα για την απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών

του δήμου  στην  Λευκάδος και Κρήνης (κατω από την Βουλιαγμενης) καθως και

του  συνεργείου / αποθηκης στην Λευκαδος. Τελικα με απόφαση του συνηγόρου

του πολίτη τα αυθαίρετα απομακρύνθηκαν ενώ το συνεργείο παραμένει.

Μετα την απομάκρυνση των αυθαίρετων ζήτησα από την δημοτική αρχή τον καλ-

λωπισμό του σημείου αυτού το οποίο ακόμα παραμένει να είναι ...ΒΑΓΔΑΤΗ.

Η προσπάθειά μου αυτή εντάθηκε πριν από την εκλογή του σημερινού δημάρχου,

ο όποιος επισκέφθηκε τον χώρο και υποσχέθηκε τον καλλωπισμό της υπόγειας

διάβασης και απομάκρυνση του συνεργείου.

Οδεύουμε στο τέλος της δεύτερης θητείας του κυρίου δημάρχου και τίποτα δεν

έχει γίνει, πάρα τις κατά διαστήματα ενοχλήσεις μου.

Λυπάμαι που οδηγούμαι να κάνω αυτήν την  δημόσια καταγγελία, αλλά πιστεύω

ότι έτσι μόνο θα κινητοποιήσω τις αρχές.

Πρέπει όμως να προσθέσω ότι δεν βλέπω από τους χιλιάδες κατοίκους και περα-

στικούς να ενοχλούνται, γιατί δυστυχώς ο Έλληνας δεν ενδιαφέρεται για το τι

συμβαίνει πέρα από την αυλή του!

Λαζαρος Κεσίσογλου

Σ.Σ. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τον αναγνώστη για την τριτοκο-

σμική κατάσταση, που επικρατεί κάτω και γύρω από τη γέφυρα. Βρίσκεται σε μό-

νιμη εγκατάλειψη η περιοχή, παρά το ότι φιλοξενεί ακριβώς δίπλα εκατοντάδες

παιδιά στους αθλητικούς χώρους. Θα πρέπει η δημοτική αρχή να μη δίνει υποσχέ-

σεις, να υλοποιεί τα αυτονόητα που είναι και μέσα στα καθήκοντά της.

Η τριτοκοσμική γειτονιά στη γέφυρα της οδού Κρήνης στη Βούλα

Κατοικώ με την σύζυγό μου στην περιοχή

Δασκαλειό (3ο Λιμανάκι), της Δημοτικής

Ενότητας Κερατέας του δήμου Λαυρεωτι-

κής, στην οδό .......

Στο διπλανό οικόπεδο.... χτίζεται ένα με-

γάλο κτίριο, αυθαίρετο, χωρίς οικοδομική

άδεια και χωρίς να τηρούνται οι προδιαγρα-

φές του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα, σε πε-

ριοχή εκτός σχεδίου, του οποίου οι

οικοδομικές εργασίες έχουν αρχίσει να

πραγματοποιούνται εδώ & τρία χρόνια. Ιδιο-

κτήτης του είναι γιατρός του Ναυτικού Νο-

σοκομείου ........ Η οικοδομή καλύπτει την

θέα προς την θάλασσα της κατοικίας της συ-

ζύγου μου, ενώ παράλληλα μειώνει κατά

πολύ την αγοραστική αξία του ακινήτου.

Η περίπτωση της αυθαίρετης οικοδομής

είναι ΣΙΓΟΥΡΑ γνωστή και στον Δήμο, αλλά

και στην Αστυνομία, όμως και οι δύο υπηρε-

σίες «κάνουν τα στραβά μάτια» (ίσως η υπό-

θεση καλύπτεται  από άλλο υψηλά ιστάμενο

πολιτικό πρόσωπο...).

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο καταγγελίες

στην πολεοδομία (η δεύτερη πρόσφατα),

που έχουν καθυστερήσει την ολοκλήρωση

της οικοδομής, οι εργασίες όμως εξακολου-

θούν να συνεχίζονται.

Σε επίσκεψη τής Αστυνομίας (μετά από καταγ-

γελία) και σε παρατήρηση του οργάνου γιατί

δεν αναγράφεται η άδεια, μετά από αναζή-

τηση πληροφοριών από μέρους του εργάτη,

παρουσιάστηκε μια άδεια, η οποία όμως δεν

αφορά την αυθαίρετη οικοδομή και η οποία

επικολλήθηκε μεν στον τοίχο –όπως ζητήθηκε

από το όργανο- αλλά αφαιρέθηκε μετά την

αναχώρηση του περιπολικού!!

Επειδή πρόκειται για κραυγαλέα παρανομία,

παρακαλούμε να αναδείξετε το θέμα της

αυθαιρεσίας δόμησης στην εφημερίδα σας,

την ολιγωρία των υπηρεσιών, αναφορικά με

την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών

για την αναστολή των εργασιών μέχρι την

έκδοση άδειας οικοδομής -όπως απαιτεί ο

νόμος-, αλλά και την κάλυψη ενδεχομένων

ενεργειών από υψηλά ιστάμενα πολιτικά

πρόσωπα.
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σπύρος

Σ.Σ. Αναδεικνύουμε το θέμα, ως “αναφορά πο-

λίτη” και όχι ως καταγγελία, διότι ελλείπουν

τα αναγκαία στοιχεία επιβεβαίωσης. Ευελπι-

στούμε σε απάντηση των αρμοδίων αρχών

Φωτογραφικό υλικό και ένα σύντομο

κείμενο μας έστειλε αναγνώστης, από

την παραλία που βρίσκεται δίπλα στο Ιs-

land Club Restaurant.

O αναγνώστης επισκέπτεται συχνά την

παραλία, γιατί του αρέσει το κολύμπι σε

πιο ανοιχτή θάλασσα.

Παρατήρησε λοιπόν ότι οι διπλανοί δια-

χειριστές του Island, έκοψαν ενα δέν-

τρο, έκοψαν τα βράχια με κομπρεσέρ

και πέταξαν τα μπάζα μεσα στη θά-

λασσα, καταστρέφοντας την πρόσβαση

στη μικρή παραλία, για να μην μπορεί

να κατεβαίνει ο κόσμος!!!! 

Ίσως να μη θέλουν να βλέπει ο κόσμος

την άλλοτε όμορφη άλλη παραλία του

Island, που την έχουν γεμίσει με ξαπλώ-

στρες “κρεβάτια”. 

Μισθωμένη παραλία πριβέ;

Αραγε ο Δήμος το έχει μισθώσει;

Ενεργός πολίτης καταγγέλει

καταστροφή στη Βάρκιζα!
Αναζητώντας το δίκηο του στο Δασκαλειό!

Η παρακάτω επιστολή που μας ήρθε από το Δασκαλειό της Κερατέας, δείχνει την απελ-

πισία του πολίτη, που καταφεύγει στον Τύπο, προκειμένου να βρει το δίκηο του, αφού οι

υπηρεσίες ή αδιαφορούν ή καλύπτουν. Εμείς την δημοσιοποιούμε και ελπίζουμε οι αρμό-

διες αρχές να επιληφθούν.
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του Δημήτρη Κυπριώτη*

Με το θέμα των «ιερών οικοπέδων» που βγήκε στην

επιφάνεια, μετά την πρόθεση της  Οικονομικής Υπη-

ρεσίας  της Εκκλησίας για ξεπούλημα, ήρθαν ταυτό-

χρονα και άλλες θετικές, όμως, ενέργειες που

έγιναν από το Δήμο  στο παρελθόν, για να προστα-

τευθούν οι χώροι αυτοί, με την ανακήρυξή  τους ως

αρχαιολογικοί χώροι Α’ προστασίας (Απόφαση ΔΣ 5

/11/2018), χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί.

Πρωτοστάτης στις ενέργειες αυτές,  ήταν ο κ. Χρή-

στος Δ. Διονυσόπουλος, που στο παρελθόν η Δημο-

τική Αρχή Κωνσταντέλλου, στην πρώτη θητεία της,

τον είχε ανακηρύξει,  πολύ σωστά, ως εμπειρογνώ-

μονα σε θέματα αρχαιολογίας και τοπικής ιστορίας.

Έκτοτε όμως  το …….έχει  ξεχάσει, ειδικά αυτήν την

περίοδο που έχει ανοίξει για τα καλά ο «ασκός του

Αιόλου» και η συμβολή του στην υπόθεση αυτή, θα

ήταν άκρως πολύ χρήσιμη και καταλυτική.

Ποιος ακριβώς όμως είναι ο Βουλιαγμενιώτης Χρή-

στος Δ. Διονυσόπουλος, για να ενθυμούνται οι πα-

λαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεώτεροι; 

Ο Χρ. Δ. Διονυσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα.

Σπούδασε Κλασική Φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολο-

γία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγυπτιολογία στο

Πανεπιστήμιο του Καΐρου, Επιγραφική, Παπυρολογία

και Νομισματολογία στο

Πανεπιστήμιο της Λιέ-

γης. Εργάστηκε ως αρ-

χαιολόγος σε

ανασκαφές και ως καθη-

γητής και διευθυντής γυ-

μνασίων και λυκείων

στην Ελλάδα και το εξω-

τερικό. Διατέλεσε επι-

στημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και

Σχολικός Σύμβουλος φιλολόγων.  

Ευαισθητοποιημένος σε θέματα προστασίας του φυ-

σικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονο-

μιά, αγωνίστηκε για την προστασία της Λίμνης της

Βουλιαγμένης και ΠΕΤΥΧΕ να αναγνωριστεί μαζί με

τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της, ως ΜΝΗ-

ΜΕΙΟ ΤΗΣ  ΦΥΣΗΣ  και να ενταχθεί σε ΖΩΝΗ ΑΠΟ-

ΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Εκδόθηκε, το 2012, από τις Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, το βι-

βλίο του «Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΩΝΑ» ως Ιστορική

και Τοπογραφική Προσέγγιση», ενώ άρθρα του και

μελέτες ιστορικού, αρχαιολογικού, φιλοσοφικού και

παιδαγωγικού περιεχομένου, έχουν δημοσιευθεί σε

διάφορα επιστημονικά περιοδικά.

Υ.Γ. Ζητώ συγνώμη από το συνδημότη μας, Χ. Δ.

Διονυσόπουλο, αφού χωρίς την άδειά του προχώ-

ρησα στην παρούσα δημοσίευση, την οποία  θεώ-

ρησα ως αναγκαία και πολύ χρήσιμη, με το θέμα των

γνωστών διεκδικήσεων που έχει προκύψει στη Βου-

λιαγμένη. 

――――――
*Ο Δημήτρης Κυπριώτης είναι Ανώτατος αξιωματικός ε.α. - Κάτοι-

κος Βάρκιζας

Χρήστος Διονυσόπουλος:
Ένας επιφανής 

Βουλιαγμενιώτης μεταξύ μας!

Να το κάνουμε το ΕΜΒΟΛΙΟ
Συνέχεια από τη σελ. 1

• Αδιαφορείς για τα οικονομικά συμφέροντα.

• Παραβλέπεις οποιεσδήποτε εθνοτικές, ιδεολογικο-πολι-

τικές, γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές διαφορές.

• Δεν υπάρχουν ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ, εμπάργκο και τέτοια και βέ-

βαια, δεν εκμεταλλεύεσαι τις περιστάσεις για να «περά-

σεις» ό,τι δεν θα πέρναγες εύκολα σε άλλες, κανονικές

καταστάσεις. Με μεθόδους αυταρχικές, προπαγάνδας, κα-

ταστολής, προστίμων, απαγορεύσεων και τα συναφή.

Στέλνεις στον εχθρό σου, τον καλύτερο γιατρό σου!
Κι όμως η Κυβέρνηση κάνει σε όλα το ΑΝΤΙΘΕΤΟ. Και το

χειρότερο, υποτιμά πολύ τη νοημοσύνη, τις ανοχές και τις

αντοχές των Ελλήνων. Δεν είμαστε χαμστεράκια..

Και βέβαια, πρέπει να κάνουμε ΕΜΒΟΛΙΟ!

Ναι, αλλά ποιο εμβόλιο;

• Του κολλητού μας»; Του συμμάχου μας, του δανειστή μας,

του «νταβατζή» μας;

• Του εχθρού μας, αν είναι το καλύτερο! 

Τότε με πείθεις να το κάνω.

Όχι με στατιστικές, ποσοστά με συσχετισμούς ωφέλειας –

κόστους!...

Όχι με επιστήμονες που βλέπεις τους ανθρώπους σαν αριθ-

μούς: «Τόσοι στο εκατομμύριο! Για ‘κείνον που πεθαίνει ή

παθαίνει εγκεφαλικό, δεν είναι 0,00ν%. Είναι εκατό τοις

εκατό. Δικαιούμαι να θέλω το ασφαλέστερο! Δικαιούμαι να

έχω επιλογή. ΕΠΙΛΟΓΗ!

Επιλογή και αντικειμενική ενημέρωση για όσα υπάρχουν.

Εγώ ξέρω να επιλέξω υπεύθυνα, γιατί εμένα αφορά, πρω-

τίστως.

Αν είχε παρασκευάσει εμβόλιο ο ...Ερντογάν και ήταν το

ασφαλέστερο, ΑΥΤΟ θα έκανα.

Θέλω το ρώσικο γιατί όλοι θεωρούν πως είναι το καλύτερο·

γιατί η κυβέρνηση δεν το φέρνει; γιατί η Ε.Ε. δεν το έχει

εγκρίνει, ενώ η Γερμανία είναι έτοιμη να το παραγγείλει;

Κ.Βενετσάνος
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Από τις αρχές Μαρτίου του 2020 μέχρι σήμερα (τέλος
Απριλίου του 2021), ως παγκόσμια πολιτική κοινωνία
έχουμε διανύσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
ενός έτους και όλοι μας διαπιστώνουμε, ότι η αντιμε
τώπιση του κορονοϊού ή ορθότερα η διαχείριση της
πανδημίας είναι τουλάχιστον προβληματική.

Όσοι έχουν επιφορτισθεί με την λήψη αποφάσεων
(είτε πρόκειται για τους ειδικούς εμπειρογνώμονες,
είτε για τους πολιτικούς) για να αντιμετωπισθεί η παν
δημία, έχουν αντιληφθεί ότι έχουν κάνει τεράστια
λάθη των οποίων τις συνέπειες ζούμε όλοι μας στον
κοινωνικό βιόκοσμο. Τα μέσα που μέχρι σήμερα εφαρ
μόζονται είναι η καραντίνα ή ο εγκλεισμός στα σπίτια,
ο έλεγχος των κρουσμάτων, οι εμβολιασμοί προσφά
τως και η θεραπεία όσων πάσχουν από τον κορονοϊό
στα νοσοκομεία. Ωστόσο τα μέσα αυτά όπως και οι
σχετικές μέθοδοι εφαρμογής τους στη ζωή των αν
θρώπων είναι αναποτελεσματικά. Και η αναποτελε
σματικότητά τους δεν έχει να κάνει με τα ίδια τα μέσα,
αλλά με τον τεχνοκρατικό τρόπο εφαρμογής τους.

Αγαπητοί αναγνώστες, ως καθηγητής πολιτικής φιλο
σοφίας έθεσα ως άσκηση στους φοιτητές το εξής ερώ
τημα: Πρώτο δεδομένο: τον Μάρτιο του 2020 τα
κρούσματα του κορονοϊού ανέρχονται σε χαμηλό πο
σοστό του πληθυσμού (δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά
έφθαναν μέχρι τα 50 έως τα 80 άτομα) και η τεχνο
κρατική μέθοδος που εφαρμόσθηκε είναι η καραντίνα
ή ο εγκλεισμός του πληθυσμού στα σπίτια του. Δεύ
τερο δεδομένο: τον Απρίλιο του 2021 τα κρούσματα
ανέρχονται στα 4.000 άτομα και η τεχνοκρατική μέθο
δος που εφαρμόζεται ονομάζεται επαναλειτουργία

των οικονομικών δραστηριοτήτων. Πώς αξιολογούνται
αυτές οι δύο αποφάσεις στο πλαίσιο της τεχνοκρατι
κής διαχείρισης της πανδημίας; Εάν αξιολογήσουν ότι
πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις, τότε οφείλουν οι
πολιτικώς δρώντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και
ποιές μπορεί να είναι αυτές;

Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, στο ερώτημα αυτό
καλούμαστε να απαντήσουμε όλοι οι πολίτες στην πο

λιτική κοινωνία μας. Δεν έχει νόημα να καταγράψω
για μια ακόμη φορά την θεωρητικοπολιτική θέση
μου: η κυβερνητική εξουσία μπροστά στον κορωνοϊό
αποδείχθηκε όχι μόνον αναποτελεσματική, αλλά είναι
αποτυχημένη. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής:
να αναστοχασθούμε οι Έλληνες πολίτες για ποιούς λό
γους εφαρμόσθηκε τέτοιου τύπου τεχνοκρατική μέ
θοδος για να αντιμετωπισθεί η πανδημία. Ο πολιτικός
αναστοχασμός και ο δημόσιος διάλογος είναι οι μόνοι
τρόποι σε μια δημοκρατική μορφή ζωής, για να απο
φύγουμε στο μέλλον τα λάθη που κάναμε ως κυβερ
νητική εξουσία στο παρόν. Είναι οι μόνοι τρόποι, για
να γίνουν μαθήματα τα παθήματά μας τον καιρό της
πανδημίας.

Με την επιστημονική γλώσσα που μιλάω και γράφω,
μπορώ να διατυπώσω αυτό που θέλω να πω ως εξής:
η κρίση της πανδημίας να καταστεί «μαθησιακή δια
δικασία» για ολόκληρη την κοινωνία μας. Να βάλουμε
μυαλό, στην καθομιλουμένη. Η οικονομία και ο κοινω
νικός βιόκοσμος έχουν στην κυριολεξία καταστραφεί.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να δανείζεται, σε καθημερινή
βάση, που λέει ο λόγος, είτε από τις αγορές είτε από
επιμέρους πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν
θα αντέξει τα επόμενα χρόνια να πληρώνει ένα ακόμη
«μνημόνιο»! Θα περάσουν μήνες για να ενεργοποι
ηθεί το «Ταμείο Ανάκαμψης» της Ευρωπαϊκής Ένω
σης.

Επαναλαμβάνω, ότι οι πολιτικώς δρώντες της παρού
σας κυβέρνησης οφείλουν να παραδεχθούν τα τερά
στια πολιτικά λάθη που έκαναν για να αντιμετωπίσουν
την πανδημία. Δεν είναι μόνον η ανθρώπινη ζωή που
μηδενίζεται, είναι και η οικονομία, το θεμέλιο της κα
θημερινής ζωής μας, που έχει καταρρεύσει. Αλλά για
αυτές τις επιπτώσεις της τεχνοκρατικής διαχείρισης
της πανδημίας θα επανέλθω σύντομα με νέο άρθρο
μου αναλυτικότερα.
――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Μαθήματα από τα παθήματα

της πανδημίας

«...οι πολιτικώς δρώνες της παρούσας
κυβέρνησης οφείλουν να παραδεχθούν
τα τεράστια λάθη που έκαναν για να αν
τιμετωπίσουν την πανδημία».

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ

ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

του Βασίλη Σιαμέτη*

Άγιε Δέσποτα,  ταπεινά ζητώ την Ευλογία σας. 

Το πόσο Χριστιανός είμαι το γνωρίζει μόνον ο Θεός, εγώ

προσπαθώ ζητώντας πάντα την προστασία του Κυρίου

ημών Ιησού Χριστού και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. 

Χωρίς γνώσεις γραμματικές,  έχω επικεντρώσει την προ-

σπάθεια μου σε δύο άξονες: Ο πρώτος στο ΑΓΑΠΑΤΕ

ΑΛΛΗΛΟΥΣ και ο δεύτερος, στην  προσπάθειά μου να

μην κάνω στο συνάνθρωπό μου αυτό που δεν θέλω να

κάνει εκείνος σ΄ εμένα.

Διανύω το εξηκοστό όγδοο έτος της επίγειας ζωής μου

και ομολογώ ότι πάρα  πολλές φορές  κλονίστηκε η

πίστη μου, από την παιδική μου ηλικία μέχρι και σήμερα.

Πάντα όμως εύρισκα καταφύγιο και βοήθεια στον Πνευ-

ματικό μου και με προσευχή στον Κύριο, νικούσα τον πει-

ρασμό. Όταν όμως δυσκολευόμουν περισσότερο,

εύρισκα καταφύγιο στο Περιβόλι της Παναγιάς, στο

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ.

Δεν είναι λίγες οι φορές όμως που η πίστη μου κλονί-

στηκε από ενδεδυμένους το Ιερό Ράσο, αλλά τις θεω-

ρούσα μεμονωμένες και τις προσπερνούσα.  Τούτος

όμως ο πειρασμός έρχεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκ-

κλησίας της Ελλάδας!

Δεν μπορώ να επισκεφθώ το ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, γιατί  δεν με

εμποδίζει μόνον η πανδημία, αλλά και το πρόβλημα

υγείας μου,  που δεν μου επιτρέπει να το επισκεφθώ,

παρά μόνο με Θαύμα. 

Σεβασμιότατε,  

πενήντα ώρες το μήνα, τις περνάω στην πολυθρόνα της

αιμοκάθαρσης στο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ, που έχει γίνει το δεύ-

τερο σπίτι μου  και είναι το Καταφύγιο εκατοντάδων χι-

λιάδων ανθρώπων της Νοτιοανατολικής Αττικής και είναι

Ευλογία  Θεού η ύπαρξή του.

Γι’ αυτό τούτος ο πειρασμός με βασανίζει,  πως να τον

πολεμήσω όταν η Εκκλησία η επι Γης εκπρόσωπος του

Κυρίου και Θεού μου, διεκδικούν πενήντα περίπου

στρέμματα από  την έκταση του  Νοσοκομείου, για να

τα κάνουν τι ακριβώς; Θέλουν  άραγε το δικό μου σπίτι,

το σπίτι του Λαού, για  να το δώσουν που; Να το μετα-

τρέψουν σε χρήμα ; Γιατί; 

Σεβασμιότατε,

Θα προτιμούσα, αντί για μια απαντητική επιστολή που θα

δικαιολογεί ενδεχομένως την εν λόγω ενέργεια της Εκ-

κλησίας, μια ανακοίνωση με τη σφραγίδα της Ιεράς Μη-

τροπόλεώς μας,  με το Σταυρό τυπωμένο που να γράφει

ξεκάθαρα ότι  αποποιείται κάθε εδαφική διεκδίκηση από

το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ.

Δεν απαλλάσσω βέβαια και τη Δημοτική Αρχή, αφού

έχει και  αυτή τις δικές της απαιτήσεις. Σε αυτήν όμως

θα απαντήσει ο Λαός, όταν έρθει το πλήρωμα του χρό-

νου. 

ΥΓ. Σεβασμιότατε την Ευλογία σου και δέξου τη συγ-

γνώμη μου για το ύφος της γραφής μου και το θράσος

μου. Εγώ όμως θα συνεχίσω να ελπίζω στη ΦΩΝΗ

ΤΟΥ ΛΑΟΥ που είναι ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ!

*O Βασίλης Σιαμέτης είναι Τοπικός δημοτικός σύμβουλος Βάρης  



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                 17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασι-

κών Χαρτών όπως και για όλες τις ερ-

γασίες μέχρι και την κύρωση του

δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία

Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεν-

τρωμένης Διοίκησης (Ν. 3889/2010

όπως ισχύει).

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αξιοποιών-

τας τις δυνατότητες των νέων τεχνολο-

γιών, δημιούργησε νέα ειδική

εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασι-

κών Χαρτών στο διαδίκτυο, αντί της πα-

ραδοσιακής έντυπης ανάρτησης. Με

τον τρόπο αυτό, όλοι, πολίτες και φο-

ρείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο

περιεχόμενο του δασικού χάρτη, και

μπορούν εύκολα, απλά και γρήγορα να

πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους

ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρα-

κτήρα.

Μπορείτε να αναζητήσετε την έκταση

που σας ενδιαφέρει με τους εξής τρό-

πους:

α. πληκτρολογώντας την οδό, το τοπω-

νύμιο ή κάποιο σημείο ενδιαφέροντος

της ευρύτερης περιοχής (πχ όνομα εκ-

κλησίας, δημαρχείου, σχολείου).

β. εισάγοντας τις γεωγραφικές συντε-

ταγμένες της έκτασης που σας ενδια-

φέρει.

Για να δείτε τον χαρακτηρισμό της

έκτασης που σας ενδιαφέρει πατήστε

το εργαλείο «Πληροφορία είδους έκτα-

σης» και συμβουλευτείτε τη «Βοήθεια

Εντοπισμού περιοχής».

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την

ανάρτηση ή την υποβολή αντίρρησης

δασικού χάρτη μπορείτε να επικοινω-

νείτε  με τα αρμόδια Σημεία Υποστήρι-

ξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών

(ΣΥΑΔΧ), όπου ανήκει η περιοχή σας.

Τα διάφορα προβλήματα που έχουν πα-

ρουσιαστεί με εκτάσεις που χαρακτηρί-

ζονται “δασικές” ενώ δεν είναι ή είναι

χορτολιβαδικές, προωθεί να λύσει το

Υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών εισηγή-
θηκε να αφαιρεθούν οι ασπάλαθοι από
τη βλάστηση που χαρακτηρίζεται δα-
σική. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα
γίνει η αποδοχή της γνωμοδότησης από
το υπουργείο Περιβάλλοντος», όπως

ανέφερε ο υπουργός Κώστας Σκρέκας

και εξήγησε ότι η διαδικασία θα γίνει

χωρίς να αποσυρθούν οι δασικοί χάρ-

τες. 

«Οι λόγοι είναι πολλοί. Αν αποσυρθούν
οι χάρτες, τότε όσοι έχουν “καθαρές”
εκτάσεις δεν θα μπορούν να προχω-
ρούν σε δικαιοπραξίες χωρίς λόγο. Επι-
πλέον, δεν θα μπορούσε να υποβάλει
αντιρρήσεις όποιος το επιθυμεί. Επομέ-
νως, η τροποποίηση θα γίνεται τμημα-
τικά, με τους χάρτες αναρτημένους.
Επίσης, θα προχωρήσουμε άμεσα στη
συγκρότηση των επιτροπών εξέτασης
αντιρρήσεων ώστε να ξεκινήσουν και
αυτές το έργο τους από τις υπόλοιπες
υποθέσεις».

Ερωτηματικά προκύπτουν πάντως και

από πολίτες και από υπαλλήλους δασι-

κών υπηρεσιών, ότι αν αφαιρεθούν “οι

ασπάλαθοι από τη βλάστηση” που σή-

μερα χαρκτηρίζεται δασική, αυτό θα

λειτουργήσει σαν εργαλείο αποχαρα-

κτηρισμών. 

Στις τρέχουσες αναρτήσεις δασικών

χαρτών που έχουν ξεκινήσει από το

Μάρτιο περιλαμβάνονται και οι: Ρα-

φήνα, Ν. Μάκρη, Πικέρμι, Μαραθώνας,

Μάνδρα Αττικής, Κορωπί, Βάρη, Βούλα,

Γλυφάδα, Ανθούσα, Γέρακας (Παλ-

λήνη), Π. Φώκαια, Σαρωνίδα, Ανάβυσ-

σος, Αυλώνα, Ωρωπός, Γραμματικό,

Καπανδρίτι, Μαρκόπουλο Ωρωπού,

Σκάλα Ωρωπού, Βαρνάβα, Παιανία,

Σπάτα - Αρτέμιδα, Γλυκά Νερά,

Δασικοί Χάρτες: Εξαιρούνται “οι ασπάλαθοι από τη βλάστηση”
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18212021 Διακόσια χρόνια
εθνικής υπερηφάνειας και
προόδου

του Γεωργίου Γιώτη*

Σήμερα γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια από την εθνεγερσία
του 1821, όχι τα διακόσια χρόνια από το 1821. Η Ελληνική Επα
νάσταση προετοιμασμένη και αποφασισμένη από τη Φιλική
Εταιρεία, που εξέφρασε τότε με πίστη και τόλμη την έφεση του
Έθνους για την απελευθέρωσή του, επέτυχε, ύστερα από εν
νεάχρονο επικό αγώνα εναντίον αντιπάλου συντριπτικά ισχυ
ρότερου, να πραγματοποιήσει τον σκοπό της, με τη
δημιουργία του Ελληνικού Κράτους (Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, 2000, τ.ΙΒ, σ. 5).
Η Ελληνική Επανάσταση τελείωσε με νίκη. Στοίχισε όμως βα
ρύτατα. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες χάθηκαν
στα πεδία των μαχών, από την πείνα και τις κακουχίες, από
τους διωγμούς και τις σφαγές στις επαναστατημένες περιοχές
αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στην Κύπρο και
αλλού. Ωστόσο η Ελληνική Επανάσταση με τη μακρά διάρκειά
της, τις κορυφαίες στιγμές της και την αίσια έκβασή της, προ
βάλλει ως ιστορική εποποιΐα και ως θρίαμβος της ελευθερίας.

Ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα του Αγώνα της Ανεξαρ
τησίας κατά τη διάρκεια των εννέα ετών;

24 Φεβρουαρίου 1821 – Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης εκδίδει την
επαναστατική προκήρυξη με τίτλο: «Μάχου υπέρ πίστεως και πα
τρίδος» με την οποία κηρύσσεται η Επανάσταση στις Παραδου
νάβιες Ηγεμονίες
23 Μαρτίου 1821 – Η Καλαμάτα απελευθερώνεται από τον Κολο
κοτρώνη.
23 Σεπτεμβρίου 1821 – Κατάληψη της Τριπολιτσάς υπό την αρχη
γία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
1 Ιανουαρίου 1822 – Ανακηρύσσεται το πρώτο Σύνταγμα του Αγώνα
μέσα από τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου.
30 Μαρτίου 1822 – Η σφαγή της Χίου. Χιλιάδες Χριστιανοί κάτοι
κοι του νησιού δολοφονούνται από τα στρατεύματα του Καρά
Αλή. Το γεγονός έχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο.
7 Ιουνίου 1822 – Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καταφέρνει να πυρπο
λήσει την τουρκική ναυαρχίδα στα ανοιχτά των Ψαρών. Εντός της
φλεγόμενης ναυαρχίδας σκοτώνονται 2.000 Τούρκοι και ο επικε
φαλής της σφαγής της Χίου, ο Καρά Αλή.
26 Ιουλίου 1822 – Τα στρατεύματα των επαναστατών υπό τους
Κολοκοτρώνη, Υψηλάντη, Παπαφλέσσα και Σταματελόπουλο κα
τατροπώνουν τη στρατιά του Δράμαλη στα Δερβενάκια.
30 Μαρτίου 1823 – Αρχίζει η Β’ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος. Ανα
θεωρείται το Σύνταγμα της Επιδαύρου.
22 Ιουνίου 1824 – Ολοσχερής καταστροφή των Ψαρών.
26 Ιανουαρίου 1825 – Συνάπτεται το δεύτερο δάνειο του Αγώνα,
τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβουν τραπεζίτες της Αγγλίας
και το Φιλελληνικό Κομιτάτο. Από τα 2.000.000 λίρες της ονομα
στικής αξίας του δανείου υπολογίζεται ότι μόλις το 1/9 έφτασε τε
λικά στην Ελλάδα.
Φεβρουάριος 1825 – Ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ αποβιβάζεται στην Πε
λοπόννησο. Η παρουσία του θα φέρει την Επανάσταση στο χείλος
της ολοκληρωτικής ήττας.
11 Απριλίου 1826 – Η έξοδος του Μεσολογγίου.
11 Απριλίου 1827 Η αρμόδια επιτροπή ελέγχου ανακοινώνει την
πρώτη χρεωκοπία του – υπό δημιουργία ελληνικού κράτους, ανα
καλύπτοντας τεράστιες ατασθαλίες στη διαχείριση του Αγώνα.
20 Οκτωβρίου 1827 – Η ναυμαχία του Ναυαρίνου καταλήγει στην
πλήρη καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου.
08 Ιανουαρίου 1828 – Ο Ιωάννης Καποδίστριας αποβιβάζεται στο
Ναύπλιο μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού.
3 Φεβρουαρίου 1830 – Υπογράφεται το Πρωτόκολλο Ανεξαρτη
σίας του ελληνικού κράτους.

Τι είναι μία επέτειος; Είναι μία ημέρα ή μία περίοδος κατά την
οποία μνημονεύουμε τακτικά αξιοσημείωτα, θετικά ή αρνητικά,
γεγονότα. Γιορτάζουμε, στην κάθε επέτειο τη σημασία του αρχικού
γεγονότος για εμάς σήμερα, όχι την ημερολογιακή του θέση στον
χρόνο. Αυτή η σημασία μάς ζητεί να το αναλογιστούμε και να προ
χωρήσουμε απομακρυνόμενοι από το ίδιο το χρονικό γεγονός. Αν
αφεθούμε απλώς στην ιστοριογραφική ενθύμηση, το γεγονός θα
σβήσει ή θα διατηρηθεί μυθολογικά και ρητορικά. Με τον ιστορικό
βηματισμό, η επέτειος δεν μας γυρίζει στην αφετηρία αναχρονι

στικά· μας εκτοξεύει μαζί της μακριά και ψηλά, σημασιοδοτώντας
την από το παρόν μας. Βιώνουμε κάθε επέτειο σαν σημείο του φυ
σικού χρόνου στην ιστορική μας προοπτική. Μόνη της η ενθύμηση
μας καλεί να αρκεστούμε νοσταλγικά σε πληκτικό αναμηρυκασμό
των αρχικών γεγονότων, που στον χρόνο τους υπήρξαν ασφαλώς
συναρπαστικά. Το ευκταίο λοιπόν είναι το Εικοσιένα, από σημείο
χρονικής αναφοράς στο παρελθόν, να μετουσιωθεί σε παρούσα
στιγμή συνυφασμένη με τις προσδοκίες μας για το μέλλον. Στο
εκάστοτε επετειακό παρόν, η ώρα της εθνεγερσίας τρέπεται σε
κοινωνική, πολιτική και πνευματική επιλογή· σε ελπίδες, προβλέ
ψεις και σχέδια για το αύριο (Ράμφος 2021).

Τι θα γιορτάσουμε το 2021; Αν ήμασταν Γάλλοι ή Αμερικανοί δεν
θα αναρωτιόμασταν. Γιορτάζουμε το Έθνος. Και «έθνος» σημαίνει
κοινότητα γλώσσας και βιωμένης ιστορικής εμπειρίας. Η «βιω
μένη» εμπειρία είναι πύλη εισόδου στην Ιστορία. Το 2021 θα γιορ
τάσουμε τα διακόσια χρόνια της εθνικής μας ταυτότητας. Και θα
τα γιορτάσουμε όσοι έχουμε συνείδηση αυτής της ταυτότητας.
Δεν είναι φοβερό, δεν πονάει, όμως τρομάζει τη λεγόμενη προ
οδευτική σκέψη. Αυτή που οραματίζεται έναν κόσμο που τον απο
τελούν ενεργούμενα ορθών ιδεών, χωρίς μνήμη, χωρίς βιώματα,
με μόνη γλώσσα τη γλώσσα της πολιτικής ορθότητας (Θεοδωρό
πουλος, 2020) . Το «2021» είναι μια ευκαιρία για να αισθανθούμε
υπερήφανοι για τον εαυτό μας και την πατρίδα μας. «Εάν οι άν
θρωποι δεν αισθάνονται υπερήφανοι για τη χώρα τους, δεν θα
εργάζονται για λογαριασμό της», γράφει ο Φουκουγιάμα.

Πώς να γιορτάσουμε το 2021; Σίγουρα με σοβαρότητα. Να ξανα
δούμε τα γεγονότα, να τα αξιολογήσουμε και να αποφύγουμε τη
συνήθη σαδομαζοχιστική αυτομαστίγωση (Κιτρομηλίδης 2021).
Αν σκεφθεί κανείς τι ήταν η ελληνική κοινωνία το έτος 1800 και
πού βρισκόμαστε τώρα, ο απολογισμός είναι θετικός παρά τις τρο
μερές καταστροφές που συντελέστηκαν κατά καιρούς. Η τάση μας
ως έθνος να περνάμε συχνά με ταχύτητα από την αυτοϋποτίμηση
στον ναρκισσισμό δυσκολεύει περισσότερο τις ψύχραιμες αξιολο
γήσεις. Η Ιστορία και η συλλογική αυτογνωσία είναι ένα πεδίο αν
τιπαραθέσεων και δύσκολα μπορούν να ισορροπήσουν, ιδιαίτερα
όταν υπεισέρχεται και ο παράγοντας άγνοια. Οι πηγές υπάρχουν,
ας τις ξαναδιαβάσουμε. Η Επανάσταση και ο Αγώνας της Ανεξαρ
τησίας δημιούργησαν το μοντέρνο ελληνικό έθνος. Φυσικά αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυτός ο λαός ως ιστορικό υποκείμενο
προηγουμένως με τη γλώσσα του και τις παραδόσεις του, ιδίως τη
θρησκευτική του ταυτότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο ας ξαναδούμε μέσα από τις ιστορικές πηγές
κάποιους εθνικούς μας μύθους, οι οποίοι βέβαια πηγάζουν και
στηρίζονται σε αληθινά γεγονότα. Για την έναρξη του Αγώνα είχε
δημιουργηθεί πολύ νωρίς και είχε επικρατήσει ο θρύλος της Αγίας
Λαύρας. Σύμφωνα με αυτόν, στις 25 Μαρτίου ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός, αφού ύψωσε στην Αγία Λαύρα το λάβαρο της μονής
που είχε χρυσοκεντημένη την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
όρκισε σε αυτό τα παλικάρια και τα οδήγησε στην επίθεση εναν
τίον των Τούρκων των Καλαβρύτων (Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, 2000, τ. ΙΒ, σ. 83). Ο θρύλος της Αγίας Λαύρας διαδόθηκε
ευρύτατα σε όλη την Ελλάδα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στους
Έλληνες. Με συγκίνηση δέχθηκαν τη σύνδεση των δύο μεγαλύτε
ρων και αλληλένδετων στη συνείδησή τους ιδανικών, της ελευθε
ρίας του έθνους και της ορθοδοξίας. Η αρχή της εθνεγερσίας,
συνδενδεμένη με την ημέρα του Ευαγγελισμού και με πρωτοστάτη
εκκλησιαστικό άνδρα που όρκιζε τους αγωνιστές στο λάβαρο με
την εικόνα της Παναγίας, ήταν φυσικό να συγκινήσει κάθε ελλη
νική ψυχή.
Η 25η Μαρτίου είχε πραγματικά προκαθοριστεί ως ημέρα ενάρ
ξεως της Επαναστάσεως, που όμως άρχισε λίγες ημέρες νωρίτερα.
Πάντως στις 25 Μαρτίου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός όρκισε επα
ναστάτες όχι στην Αγία Λαύρα αλλά στην πλατεία Αγίου Γεωργίου
των Πατρών όπου μπήκε δύο ημέρες μετά την έναρξη των εκεί
συγκρούσεων Τούρκων και Ελλήνων. Το λάβαρο της Αγίας Λαύρας
πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε από τους επαναστάτες που την 21
Μαρτίου πολιόρκησαν τα Καλάβρυτα (Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, 2000, τ.ΙΒ, σελ. 84). Στον πίνακα του Θ. Βρυζάκη που σας
παραθέτω οι επαναστάτες ορκίζονται και ο Παλαιών Πατρών Γερ
μανός ευλογεί τη σημαία του Αγώνα (παρόμοια σημαία κοσμεί και
την είσοδο του Δήμου μας λόγω της επετείου). Σύμφωνα με τις
ιστορικές πηγές ο Παλαιών Πατρών Γερμανός δεν βρισκόταν στην
Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου του 1821. Εκείνη την ημέρα, λόγω
της εορτής του Ευαγγελισμού, θα συγκεντρώνονταν πλήθη χρι
στιανών. Ήταν η πιο κατάλληλη ημέρα για επανάσταση και γι’
αυτό επελέγη, αλλά βιαστήκαμε και την ξεκινήσαμε νωρίτερα (Χα
τζής, 2021).
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για την αλήθεια γύρω
από το ιστορικό γεγονός που κρύβεται πίσω από τον νεολογισμό
«Κρυφό Σχολειό» (τέλη του 19ου αιώνα). Η επινόηση του όρου

οφείλεται στον πίνακα του Νικόλαου Γύζη «Ελληνικόν Σχολείον εν
καιρώ δουλείας» (παρατίθεται παρακάτω) και στο ποίημα «Κρυφό
Σχολειό» του Ιωάννη Πολέμη (Αραμπατζής Χ. 2021,σ.42).

Ο Γύζης και ο Πολέμης θέλησαν να αποτυπώσουν στη συλλογική
μνήμη τη συνδρομή και τη συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη
διατήρηση της ελληνικής συνείδησης του υπόδουλου γένους, εμ
πνεόμενοι από την ύπαρξη στοιχειωδών δομών εκπαίδευσης, που
στηρίζονταν στην προσφορά μοναχών και ιερέων.

Η ιστορική ανάλυση των δεδομένων της περιόδου 14531821 κα
ταδεικνύει ότι ο μοναδικός θεσμός που συστηματικά εργάστηκε
για την παροχή εκπαίδευσης ήταν η Εκκλησία με συμπαραστάτες
τις σχετικά αυτοδιοίκητες κοινοτικές δομές των ελληνικών πληθυ
σμών. Τα σχολεία των Χριστιανών, μερικά πολύ σπουδαία όπως
στα Γιάννενα, στη Σμύρνη, στη Χίο, στις Κυδωνίες, στην Πόλη, στο
Άγιον Όρος, στις Σέρρες, στις Ηγεμονίες ήταν ελεύθερα. Τουλάχι
στον μέχρι και τα μέσα του 18ου αιώνα οι θεσμικές πρωτοβουλίες
και οι δράσεις λογίων ιερωμένων και μοναχών (όπως ο Κοσμάς Αι
τωλός, που ίδρυσε περισσότερα από 200 σχολεία και 10 ελληνικές
σχολές) διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στην πνευματική και πολι
τιστική αφύπνιση των Ελλήνων. Βέβαια μπορεί σε κάποια μονα
στήρια που δίδασκαν μικρά παιδιά ο αγάς της περιοχής να τα είχε
απαγορεύσει. Προφανώς υπήρξαν σκλαβιά, καταπίεση, φόβος
απαγορεύσεις (Χατζής 2021).

Η Εκκλησία ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο μοναδικός
στυλοβάτης και υποστηρικτικός παράγοντας της εκπαίδευσης των
υπόδουλων Ελλήνων. Ο θρύλος του
«Κρυφού Σχολειού» ως ερμηνευτική πρόταση που εμπνέεται από
τη συμβολή της Εκκλησίας στη διάσωση της ελληνικής συνείδησης
και παιδείας, ανιχνεύεται σε όλη την ιστορική διαδρομή της Ιστο
ρίας της Τουρκοκρατίας (Αραμπατζής Χ., 2021, σ.47).
Πέρα από τους θρύλους που αναφέραμε παραπάνω, η ανάλυση
της ιστορίας των τελευταίων διακοσίων ετών σύμφωνα με τον Κα
λύβα (2015, σ.27) αναδεικνύει τη σχέση των μεγάλων εθνικών κα
ταστροφών με τους εξίσου αξιοσημείωτους θριάμβους της χώρας,
και μια σειρά εφτά ιστορικών κύκλων που χαρακτηρίζονται από
αντίστοιχα άλματα και πτώσεις. Οι κύκλοι αυτοί ξεκινούν με υπερ
φιλόδοξα εγχειρήματα που καταλήγουν σε καταστροφικές αποτυ
χίες. Συνοπτικά τα εγχειρήματα είναι τα εξής: α)η δημιουργία ενός
νέου κράτους στις αρχές του 19ου αιώνα, β) η συγκρότηση ενός
συνεκτικού έθνους, κρατικών δομών ευρωπαϊκού τύπου και προ
ηγμένων υποδομών στη διάρκεια του 19ου αιώνα, γ) η εδαφική
προέκταση στις αρχές του 20ου αιώνα, δ)ο θεσμικός και οικονομι
κός εκσυγχρονισμός στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ε)η οικονο
μική ανάπτυξη μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στ)η
παγίωση προηγμένων δημοκρατικών και φιλελεύθερων πολιτικών
θεσμών μετά το 1974 και ζ) η οικονομική ενοποίηση με τον σκληρό
πυρήνα της Ευρώπης μετά το 2001.

Κανένα από αυτά τα εγχειρήματα δεν πέτυχε εντελώς και όλα τους
κατέληξαν σε κάποιου είδους καταστροφή: στρατιωτική ήττα στον
πόλεμο της ανεξαρτησίας, χρεοκοπία το 1893 και στρατιωτική
ήττα το 1897, Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, Εμφύλιος το
19431949, Δικτατορία το 1967, πολιτική και οικονομική κρίση το
19891990, οικονομική κρίση το 2009. Οι αποτυχίες αυτές δεν κα
τάφεραν να εξαλείψουν τα κεκτημένα των αλμάτων που είχαν
προηγηθεί. Κατά παράδοξο τρόπο, κάθε κύκλος δημιουργίας και
καταστροφής έφερνε την Ελλάδα όλο και πιο κοντά στο μεγάλο
της στόχο, που δεν ήταν άλλος από τη μετεξέλιξή της σε μια σύγ
χρονη, ευημερούσα δημοκρατία.
Αυτές οι εθνικές καταστροφές ίσως είναι και ο λόγος που τόσο
στην κοινή γνώμη όσο και στις επιστημονικές μελέτες είχε κυριαρ
χήσει, εως πολύ πρόσφατα, η αντίληψη πως η ιστορική πορεία της
χώρας δεν είχε υπάρξει ιδιαιτέρως επιτυχής. Είναι ενδεικτικό πως
ο όρος που επανέρχεται στις εργασίες αυτές είναι η «υστέρηση».
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση ολόκληρου του πεδίου
της μελέτης της πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας,
που ουσιαστικά μετατράπηκε σε σχολή μελέτης και εξήγησης της
υστέρησης της χώρας σε σχέση με τις πιο προηγμένες χώρες (Κα
λύβας, 2021).
Με την εκλαΐκευσή του, ιδίως διαμέσου της τέχνης, το δόγμα της
υστέρησης διαχύθηκε στην κοινωνία και διέπλασε τις απόψεις της.
Αυτό βέβαια δεν ήταν και τόσο δύσκολο καθώς πάτησε πάνω στο
πρόσφορο έδαφος του δημοφιλούς αφηγήματος της Ψωροκώ
σταινας και του συνδρόμου του διαρκώς αδικημένου κακομοίρη
που πέφτει μονίμως θύμα των ξένων. Το αφήγημα αυτό είχε τις
ρίζες του στο σύνδρομο ανασφάλειας που συνόδευσε τη γέννησή
μας ως σύγχρονου κράτους: ήταν ποτέ δυνατόν να φανούμε αν
τάξιοι της κληρονομιάς του αρχαίου κλασικού πολιτισμού;

――――――――
* Ο Γιώτης Γεώργιος είναι Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,

σχετικά με την 17η οικονομική επιτροπή που διεξήχθη

στις 7-4-21, η ενημέρωσή σας αφορά:

• "Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση

του δημοτικού χώρου στάθμευσης", Ποσειδώνος 6, Βου-

λιαγμένη. Καταρχάς είχαμε καταψηφίσει στο Δ.Σ. 29-3

την εκμίσθωση ευθύς εξαρχής, καθώς, όπως τοποθετή-

θηκε ο επικεφαλής της παράταξης μας, Δ.Δαβάκης, λόγω

της ανακατασκευής της πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγ-

μένη (απέναντι), οι χώροι στάθμευσης στο κάτω διάζωμα

της πλατείας καταργούνται. Επομένως, εξήγησε, οι συ-

νολικοί χώροι μειώνονται, έτσι θα πρέπει να υπάρχει με-

γάλης χωρητικότητας πάρκιγκ για τους περιοίκους, έστω

ως αντιστάθμισμα των καταργουμένων θέσεων. Εννοεί-

ται, δεν εισακουστήκαμε γιατί η διοίκηση επέλεξε για

πολλοστή φορά την εκμίσθωση αδιαφορώντας για την

πρακτική υφή του θέματος, δηλαδή την καθημερινότητα

των δημοτών-κατοίκων.

• Δεύτερον, η αναγραφόμενη διεύθυνση, Ποσειδώνος 6,

δυσεύρετη!... Διαβάσαμε όμως, ότι αφορά 660 τ.μ., χω-

ρητικότητας 28 θέσεων εκ των οποίων μόλις 6 θα διατε-

θούν στους δημότες και 2 ΑΜΕΑ. Συνεπώς, μιλάμε για 20

θέσεις, οι οποίες με την ακολουθούμενη πρακτική εκ μέ-

ρους της πλειοψηφίας θα μισθωθούν, ως εκ τούτου θα

λείψουν το δίχως άλλο από τους μόνιμους κατοίκους.

Τρίτον, στο σχέδιο που μας δόθηκε για την επικείμενη δη-

μοπρασία ήταν κενά, ΜΗ αναγραφόμενα όλα τα καίρια

σημεία όπως: ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημο-

πρασίας, χρόνος υποβολής των φακέλων δικαιολογητι-

κών των υποψηφίων, χρόνος και διάρκεια μίσθωσης,

χρόνος της εν δυνάμει παράτασης, κατώτατο όριο προ-

σφοράς, ύψος εγγυητικής επιστολής, ύψος συμβολαίου

αστικής και ποινικής ευθύνης και άλλα ουσιώδη ζητή-

ματα, η έλλειψη των οποίων καθιστά το παρουσιασθέν

σχέδιο άκυρο. Η καταψήφιση ήταν μονόδρομος.

• Ομοίως, καταψηφίσαμε τον καθορισμό των όρων δημο-

πρασίας για την κατασκευή και εκμίσθωση του δημοτικού

ακινήτου στο Κοιμητήριο Βούλας. Και εξηγούμαστε: Η

λειτουργία κυλικείου στο συγκεκριμένο σημείο και επιβε-

βλημένη είναι και άκρως χρηστική. Πώς όμως να υπερ-

ψηφίσουμε ένα σχέδιο, στο οποίο ΔΕΝ εμφανίζονται,

όπως και στο προηγούμενο, οι θεμελιώδεις όροι, κυρίως

τα ποσά εκμίσθωσης, εγγυητικής, χρόνος μίσθωσης κ.λπ.;

Δεν συμφωνούμε με οτιδήποτε θα μπορούσε εν δυνάμει

να θεωρηθεί ως σύμπραξη σε πάσχουσα διαδικασία, κατά

τα φαινόμενα. Πρωτίστως όμως δεν συμφωνούμε με τον

τρόπο διαχείρισης της και εν προκειμένω ασκουμένης πο-

λιτικής εκ μέρους της διοίκησης του δήμου: έγκριση "εν

λευκώ" των όρων!

• Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τα άλλα δύο θέ-

ματα αφορούσαν το Κάμπιγκ Βούλας! 1. "Τροποποίηση,

λύση και αντικατάσταση της από 22-5-2019 σύμβασης

(Ζώνη 1 Κάμπιγκ Βούλας) σε συνέχεια της από 1-4-2021

νέας όμοιας σύμβασης του Δήμου με την ΕΤΑΔ ΑΕ"

2. Ιδιος τίτλος με μόνη διαφοροποίηση "(Ζώνη 2 Κάμπιγκ

Βούλας)". Οι άκρως συνοπτικές εισηγήσεις αυτών των θε-

μάτων "κατέφθασαν" στις 5-4 "αργοπορημένες" κατά το

σύνηθες πλέον. Το πρόβλημα βέβαια δεν ήταν μόνο ότι

οι περιληπτικές εισηγήσεις δεν έδιναν κάποιο στοιχείο,

κάποια πληροφορία σχετικά με τις συμβάσεις, κατέληγαν

δε, με την εξής φράση: "Οι αναπροσαρμοζόμενοι όροι

είναι απολύτως επωφελείς για τον Δήμο". ΑΛΛΑ παρ'

όλη την δέσμευσή του ο δήμαρχος κατά το Δ.Σ., ότι θα

αποστείλει στον αρχηγό μας την απόφαση του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου (του προσυμβατικού ελέγχου) ΠΟΤΕ αυτό

δεν πραγματοποιήθηκε. Από πού και πώς λοιπόν, εμείς

θα καταλάβουμε ποιά η σύμβαση και ποιοί οι επικαλού-

μενοι όροι της; Πόθεν προκύπτει αυτή η βεβαιότητα ότι

είναι "επωφελείς"; Ο διαχωρισμός σε ζώνες 1 κ 2, σε τί

ακριβώς συνίσταται; Ποιά η ένα και ποιά η δύο;

Το δε εξωφρενικό της υπόθεσης: ΑΦΟΥ υπεγράφησαν οι

συμβάσεις 1,2 την 1η Απριλίου (ούτε πρωταπριλιάτικο να'

ταν) ζητά η διοίκηση του δήμου εκ των υστέρων και με

εντελώς πλημμελή ενημέρωση την έγκριση της οικονο-

μικής επιτροπής; Τί ζητά δηλαδή, να επευλογήσει τα ήδη

τετελεσμένα;

Και ως προς τους τύπους, ο υπογράφων είναι ο δήμαρ-

χος. Οι εισηγήσεις απευθύνονται στον πρόεδρο της οι-

κονομικής, δηλαδή τον δήμαρχο!... κατά το κοινώς

λεγόμενο, Γιάννης κερνά... Για πολλοστή φορά, αδυνα-

τούμε να κατανοήσουμε την σκέψη και τον τρόπο... Το

γεγονός πως ο δήμαρχος ανέφερε στο Δ.Σ. θριαμβολο-

γώντας περί μίας απόφασης που του επιτρέπει να υπο-

γράψει νέα σύμβαση, σημαίνει ότι αυτοεξουσιοδοτείται

να υπογράψει ό,τι θέλει; Και αν είναι έτσι τί την θέλει την

έγκριση της επιτροπής; Μήπως, επειδή γνωρίζει εκ των προ-

τέρων ότι θα πάρει την έγκριση "κατά πλειοψηφία";... Πε-

ριττό ν' αναφέρουμε ότι καταψηφίσαμε, διαμαρτυρόμενοι.

Το ζητούμενο, αγαπητοί αναγνώστες, δεν είναι να επιβά-

λει κάποιος την θέλησή του, έστω με την επίκληση και

χρήση των δημοκρατικών/θεσμικών διαδικασιών, αλλά να

δύναται να πείσει με λόγια, κυρίως όμως με πράξεις για

το καλώς έχειν των πεπραγμένων του. Πολύ δε φοβού-

μαστε ότι η παρούσα διοίκηση θα καταγράψει αρνητικό

ρεκόρ ως προς αυτό. Ετι χειρότερο, η ζημία ν'αποτυπωθεί

με ανεξήτηλο τρόπο στον καμβά του δήμου μας. Δημό-

τες-κάτοικοι γρηγορείτε...

Κουράγιο και Δύναμη σε όλους μας.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Ο Δήμος ΒΒΒ αφαίρεσε την

ομπρέλα των χειμερινών

στην παραλία “Νότος” 

Η μικρή γωνιά που έβρισκαν μια στιγμή ηρεμίας και

γαλήνης, όσοι κάτοικοι κυρίως της Βούλας, είναι και

χειμερινοί κολυμβητές, δεν υπάρχει πλέον.

Η ομπρέλα που κράτησε σε όλους τους καιρούς, γιατί

την είχανε κάποιοι αγκυστρώσει καλά στο έδαφος,

την πήρε ο γερανός που έστειλε ο Δήμος ΒΒΒ και την

ξήλωσε. Πήρε μαζί του και κάποιο τραπεζάκι και κά-

ποια σκαμπό που είχαν για να ακουμπάνε κάτι οι

λουόμενοι. Ξήλωσαν ακόμη και το παγκάκι που βρι-

σκόταν δίπλα από την ομπρέλα!

Όλες τις άλλες ομπρέλες που είχε τοποθετήσει ο

Δήμος ΒΒΒ, το περυσινό καλοκαίρι τις πήρε όλες η

θάλασσα!

Δεν καταλαβαίνουμε τέτοιου είδους ενέργειες. Ποιον

ενοχλούσε η ομπρέλα; Τουναντίον έβρισκε κάθε πο-

λίτης μια σκιά και ένα κάθισμα.

Ιδιαίτερα φέτος με την καραντίνα, γνώρισαν πολλοί

νέοι κάτοικοι το χειμερινό κολύμπι και ευγνωμονού-

σαν τις παρέες που έβρισκαν εκεί γιατί ξεφεύγουν

από την κατάθλιψη.

Εγινε -λένε-καταγγελία.  Καταγγελία για τί πράγμα; 

Αλλά, ακόμη κι αν έτσι είναι, θα μπορούσε αν υπήρχε

κάτι που δεν άρεσε, στο Δήμο να κάνει μία σύσταση

σ’ αυτό τον κόσμο και θα λυνόταν αμέσως το πρό-

βλημα.

Eκτός και ετοιμάζεται κι αυτή η παραλία να δοθεί σε

κάποιον ιδιώτη να γεμίσει ξαπλώστρες - κρεβάτια,

των 50 και 80 €!

Αυτός ο “φασισμός” είναι που  δεν αντέχεται και γι’

αυτό βλέπουμε καθημερινά φαινόμενα άγριας βίας.

Υστερόγραφο: Κατά τα άλλα η σκάλα είναι σκέτη πα-

γίδα, με σάπιο κάγκελο που έχουν οι χειμερινοί στε-

ρεώσει για να μη σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Αυτά

δεν τα βλέπει ο Δήμος;                         Α.Μπουζιάνη

Η κουπαστή της σκάλας στερεωμένη από τους χειμερινούς!
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Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 2132000779
FAX           : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι: Θα γίνει συνοπτικός
δημόσιος διαγωνισμός για την εργα-
σία «Συντήρηση πρασίνου – Αποψί-
λωση κοινοχρήστων χώρων για
λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμα
υψηλών και επικίνδυνων δέντρων».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση πα-
ροχής υπηρεσίας.
Η σύμβαση διαιρείται σε τρία (3) τμή-
ματα, ήτοι στη συντήρηση του αυτό-
ματου ποτίσματος και του πρασίνου
κοινοχρήστων χώρων του Δ. Κρω-
πίας, στις εργασίες αποψίλωσης από
τα  ξερά  χόρτα  και καθαρισμού  του
εδάφους για  λόγους  πυροπροστα-
σίας  κατά µήκος  των  επαρχιακών
και αγροτικών οδών  του Δήµου  και
στην περιποίηση, κλάδεμα - καθαρι-

σμό των  επικίνδυνων δένδρων από
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. 
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ανά
τμήμα ορίζεται  αναλυτικά στους
όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου, έως την 27η Απριλίου 2021
και ώρα 14:00 πριν από την ημέρα του
Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι
την 28η Απριλίου 2021 ώρα λήξης
11:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού γραπτή και προφορική ορί-
ζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό
να αναφέρονται και στην αγγλική. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες δίνονται
στους αναλυτικούς όρους Διακήρυ-
ξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγω-
νιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους
με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 28η Απριλίου 2021 με ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών 11:30

π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά στο ποσό των
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η χρηματο-
δότηση της εργασίας θα γίνει από ιδί-
ους πόρους και από Υπουργείο
Εσωτερικών για δράσεις πυροπρο-
στασίας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετο-
χής, αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.4
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι τέσσερις
(4) μήνες από την επομένη της ημέ-
ρας του  διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βα-
ρύτητας για την τεχνική και για την
οικονομική προσφορά.
Αναλυτικές πληροφορίες στους Ανα-
λυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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Η 19η Απριλίου ημέρα θανάτου του Λόρδου

Βύρωνα, 19-4-1824 στο Μεσολόγγι,  καθιε-

ρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα

130/2008 (ΦΕΚ 191/Α/19.9.2008) ως Ημέρα

Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης.

Όπως προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, διε-

ξάγονται εκδηλώσεις στις έδρες των νομών και

των επαρχιών, τελούνται δοξολογίες, κατατί-

θενται στεφάνια και εκφωνούνται  ομιλίες.

Ομιλίες που κάθε φορά, αναζητούν τον ορισμό

και το περιεχόμενο του όρου Φιλελληνισμός.

Ο μεγάλος ποιητής και φιλέλληνας Λόρδος

Βύρων (1788-1824) υπήρξε υπέρμαχος των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι ένας από τους

πρώτους που ύψωσαν τη φωνή τους, κατά της

κλοπής των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον

Έλγιν.                                                                                                                       

Στην ποίηση του Βύρωνα περιέχονται ισχυρά

μηνύματα κατά των φυλετικών διακρίσεων,

εναντίον κάθε τυραννίας και υπέρ της ελευθε-

ρίας σε όλο τον κόσμο.

Η μνήμη του Λόρδου Βύρωνα παραμένει ζων
τανή και το μήνυμά του διαχρονικό. Αγωνί
σθηκε και θυσιάστηκε για την εθνική
ανεξαρτησία της Ελλάδας, και ταυτόχρονα
απέδιδε στον εαυτό του τον τίτλο «πολίτης του
κόσμου», συνδυάζοντας τον φιλελληνισμό με
την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών. 

***
Μεγάλο και βαθιά ιστορικό και συγχρόνως

πολιτικο/κοινωνικό το θέμα του φιλελληνι
σμού, θα υπογραμμίσουμε επιγραμματικά
και με βάση αναγνωρισμένες ιστορικές έρευ
νες τις κινητήριες δυνάμεις που τον ανέδειξαν
και καθιέρωσαν ιστορικά στην Ευρώπη, στην
Αμερική, αλλά και σε άλλες οργανωμένες κοι
νωνίες της εποχής, ως ένα διαχρονικό, ιδεο
λογικό και δημοκρατικό κίνημα που
συναρτάται  και συνδέεται με τις πρωτοπορια
κές ιδέες κάθε εποχής.

Εν πρώτοις να τονισθεί ότι ο Φιλελληνισμός
δεν ήταν σε καμία περίπτωση φιλανθρωπία
και εκδήλωση οίκτου για ένα λαό βασανι
σμένο, για ένα λαό με ιστορία μακραίωνη. Ο
Φιλελληνισμός ήταν μια πολιτική πράξη των
αστών του διαφωτισμού, που είχε ριζώσει
στην Ευρώπη παρά την ήττα του Ναπολέοντα
το 1815 και την Παλινόρθωση της «Φωτισμέ
νης Δεσποτείας» στην Ευρώπη.
Το 1821 ο φιλελληνισμός εκφράσθηκε ως ένα
κίνημα αλληλεγγύης με τους επαναστατημέ
νους Έλληνες για την αποτίναξη του οθωμανι
κού ζυγού. Οι τότε φιλέλληνες εμπνέονταν
από τις αρχές και ιδέες της Γαλλικής επανά
στασης, καθώς ήταν η εποχή των εθνικών εξε
γέρσεων στην Ευρώπη και όχι μόνο στην
Ελλάδα.
Για το λόγο αυτό οι φιλελεύθεροι Eυρωπαίοι

είδαν στην ελληνική επανάσταση την αναγέν
νηση των ιδανικών της γαλλικής επανάστα
σης, για ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα.
Ασφαλώς, ο θαυμασμός για την αρχαία Ελ
λάδα πυροδοτούσε τον φιλελληνισμό πάν
τοτε, από τα χρόνια της Αναγέννησης, του
διαφωτισμού και μέχρι σήμερα, αλλά η αρχαι
ολατρία δεν ήταν η μοναδική πηγή έμπνευσης
των φιλελλήνων.
Έτσι η ελληνική επανάσταση έγινε σύμβολο

ελευθερίας και δημοκρατίας στην Ευρώπη,
όπου η αντίσταση στην απόλυτη εξουσία ήταν
αδιανόητη και λόγω Ιεράς Συμμαχίας.

Οι χιλιάδες των φιλελλήνων εμπράκτως απέ
δειξαν την αγάπη τους προς την μαχόμενη Ελ
λάδα και διαπότισαν τα ευρωπαϊκά κοινωνικά
στρώματα με την ιδέα του φιλελληνισμού
κατά τον 19ο αι. που πέρασε και στον 20ο αι.
Και δεν θα ήταν μακράν της ιστορικής πραγ
ματικότητος, αν λέγαμε ότι, οι ιδέες και ανα
φορές των μεγάλων φιλελλήνων ευρωπαίων
πολιτικών, λογίων, ζωγράφων και ποιητών,
ήσαν και οι πρώτοι σπόροι για την ευρω
παϊκή ιδέα, βλ ευρωπαϊκή Ένωση. 
Και στη πορεία της νεώτερης και σύγχρονης
Ελλάδος και ιδιαίτερα στις αρνητικές και δυ
σάρεστες εθνικές εξελίξεις, οι ανά τον κόσμο
φιλέλληνες ήρθαν αρωγοί, είτε ήταν ο ατυχής
πόλεμος του 1897, ή η μικρασιατική κατα
στροφή, ή στήριξαν την εθνική αντίσταση στο
β` πόλεμο ή έκαναν δύσκολη τη ζωή των χουν
τικών το 196774.
Και ενώ η ζωή, εθνική –ευρωπαϊκή διεθνής,
συνεχίζεται, η ιστορία μερικές φορές επανα
λαμβάνεται ή έχει ένα παράξενο τρόπο να
ισορροπεί. Και σήμερα η Ελλάδα αναζητά και
πάλι “φωνές” και στήριξη στο εξωτερικό, Ευ
ρώπη, Αμερική, Μ. Ανατολή, Ασία, κ.α. Και
πράγματι υπάρχουν οι ``φωνές`` αυτές, είναι
οι σύγχρονοι φιλέλληνες στα πέρατα του κό
σμου, πολιτικοί, στοχαστές καλλιτέχνες, ακα
δημαϊκοί,

Ελληνιστές και ασφαλώς τα 32 εκ. τουριστών
ετησίως. Φαίνεται ότι όσο υπάρχει Ελλάδα, θα
υπάρχουν και φιλέλληνες. Κύριο όμως ερώ
τημα είναι πότε η δική μας σημερινή ελληνική
οργανωμένη κοινωνία θα παύσει να κρύβεται
στο βαρύ και βαθύ ίσκιο της αρχαιολατρίας
και θα βγει δημιουργικά και πρωτοποριακά
πάλι στη παγκόσμια και ευρωπαϊκή αρένα, να
δικαιώσει τους πρώτους και τους σύγχρονους
φιλέλληνες για να μιλήσουν πάλι για την ανα
γέννηση του ελληνικού πνεύματος.

Θα κλείσω το σύντομο αυτό σημείωμα  με μια
δική μου εκτίμησημαρτυρία (και δεν είναι η
μοναδική) από τη 35η διπλωματική μου υπη
ρεσία που με κάνει να πιστεύω ότι, ο φιλελ
ληνισμός δεν είναι μια απλή ιδεολογία, ένα
ρεύμα ή ένα κίνημα, αλλά είναι ολόκληρη

στάση ζωής που διαπνέεται και εμφορείται
από ένα πολυσύνθετο σύνολο αξιών, αρχών
και ιδεών, αρχαίων, αλλά και νέων ελληνικών
καταβολών.
Και είμαστε μάρτυρες του σύγχρονου φαινομέ
νου, στον 21ο.αι. ο φιλελληνισμός να εμφανίζε
ται και να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο
ανά τον κόσμο και να μιλάμε πάλι για τους φί
λους της Ελλάδος. 

Ήταν μέσα Αυγούστου 2012 στο Ελσίνκι, με
την ελληνική οικονομική κρίση στο απόγειό
της, τη Φινλανδία να παραμένει ένας από τους
δριμύτερους επικριτές μας, ενώ το σενάριο
του Grexit έπαιζε δυνατά, η δε πρεσβεία να
δέχεται καθημερινά πολλά επικριτικά ακόμα
και υβριστικά e.mails από απλούς φινλανδούς
να λοιδορούν τους “τεμπέληδες” Έλληνες ως
σφετεριστές των αποταμιευτικών οικονομιών
των. Μέσα σ’ αυτήν την τεταμένη ατμό
σφαιρα, ένα πρωινό έμελλε να με φέρει
σ`άλλες εποχές και τόπους προικισμένους με
ρομαντισμό, κλασσική Ελλάδα, ομορφιά και
σύγχρονους φιλέλληνες.

Ένα πρωί με τους συνεργάτες μου είδαμε ξαφ
νικά να συγκεντρώνονται στο προαύλιο της
Πρεσβείας περί τα 2025 άτομα, νέοι Φινλαν
δοί με μεγάλο πανό και συνθήματα υπέρ της
Ελλάδος και ζητούσαν να ιδούν το πρέσβυ.
Από το παράθυρό μου  διέκρινα το πανό που
έγραφε ``WE ARE ALL GREEKS`` (είμαστε όλοι
Έλληνες). Επιστράτευσα τις ιστορικολογοτε
χνικές μου γνώσεις, κατέβηκα στο προαύλιο
χώρο και απέναντι στις σφριγηλές μορφές των
νέων, συμπλήρωσα το σύνθημα στο πανό,
αναγράφοντας τα υπόλοιπα λόγια του μεγά
λου ποιητή “our laws, our literature, our reli
gion, our arts have their roots in Greece”.
Τους ευχαρίστησα και ακολούθησε συζήτηση
με τους νέους αυτούς φιλέλληνες, για την Ελ
λάδα, την Ευρώπη, τη Φινλανδία και ασφαλώς
για τον μεγάλο Άγγλο Ελληνιστή ποιητή,
ΠέρσιΜπιςΣέλλεΪ (17921822) , ομογάλακτο
και ομοϊδεάτη του Λόρδου Βύρωνα        

Χρίστος Κοντοβουνήσιος –π. Πρέσβυς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50
Τ.Κ.: 190 15 ΩΡΩΠΟΣ
ΤΗΛ.: 2295-3-20325
FAX  : 2295-3-20384
ΑΔΑ: ΨΖΛΚΩ0Π-ΤΑΓ
Ωρωπός 14/04/2021
Αρ. Πρωτ. 6876

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛ-
ΚΟΥΤΣΙΟΥ
O Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
Περί καθορισμού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών δι εκποί-
ησιν η εκμίσθωσιν πραγμάτων των
δήμων και κοινοτήτων. 
2. Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) Κύρωση του
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων
3. Το Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης
4. Την αριθ. 55/2021 Απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Ορθή
επανάληψη της υπ’ αριθμ. 33/2021
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ως προς τους όρους διακήρυξης δημο-
πρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για
χώρο στάθμευσης οχημάτων στην Κοι-
νότητα Χαλκουτσίου.
5. Την αριθ. 03/2021 απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου με τίτλο  «Ορισμός
επιτροπής εκτίμησης και  καταλλη-
λότητας κατά περίπτωση στην εκποί-
ηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή  αγορά

κινητών και ακινήτων για το έτος
2021»
6. Την αναγκαιότητα του Δήμου Ωρω-
πού μίσθωσης χώρου με χρήση
χώρου στάθμευσης οχημάτων στην
Κοινότητα Χαλκουτσίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
φανερή, προφορική, μειοδοτική δημο-
πρασία για τη μίσθωση ακινήτου που
θα χρησιμοποιηθεί για την στάθμευση
οχημάτων, Γονέων, Εκπαιδευτικών &
Επισκεπτών του 1ου Γυμνασίου και
Δημοτικού στην Κοινότητα Χαλκου-
τσίου στην Κοινότητα Χαλκουτσίου
Το μίσθιο πρέπει:
• Να βρίσκεται πλησίον του 1ου Γυ-
μνασίου και του Δημοτικού σχολείου
ΔΚ Χαλκουτσίου  
• Να έχει έκταση από χίλια επτακόσια
τετραγωνικά (1.700) τ.μ. και άνω
• Να εφάπτεται σε ασφαλτοστρωμένο
δρόμο
• Να έχει δυνατότητα εισόδου-εξόδου
• Να έχει ομαλή κλίση
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατί-
θενται, σε κλειστό φάκελο στο Γρα-
φείο Διεκπεραίωσης και Πρωτοκόλλου
του Δήμου Ωρωπού εντός είκοσι (20)
ημερών από την τελευταία δημοσί-
ευση (17-04-2021 ημ. Δημοσίευσης
εφ. ΕΒΔΟΜΗ) της περίληψης της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας, ήτοι μέχρι
και την: 10-05-2021 ημέρα Δευτέρα &
ώρα 15.00μ.μ.
‘Έπειτα παραδίδονται στην Επιτροπή
του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, προκειμέ-
νου να κριθούν για την καταλληλότητά
τους, αν πληρούν τους όρους της οι-
κείας διακήρυξης και για τον καθορισμό
του τιμήματος. Οι λόγοι αποκλεισμού
κάθε ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς

στην έκθεση. 
Οι ιδιοκτήτες, που τα προσφερόμενα
ακίνητά τους κρίθηκαν κατάλληλα, θα
κληθούν με αποδεικτικό να λάβουν
μέρος στη δημοπρασία (κατάθεση οι-
κονομικής προσφοράς) σε ημέρα και
ώρα που θα ορισθεί από το Δήμαρχο.
Με την προσφορά πρέπει να κατατε-
θεί και εγγύηση συμμετοχής.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέ-
χονται από το Γραφείο Δημάρχου,
ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και
ώρες 09:00 – 15:00, Διεύθυνση Λεωφ.
Χαλκουτσίου, αριθμός 50, Σκάλα Ωρω-
πού,  Τηλ. 2295 3 20303 & 20306, FAX
2295 0 79115 και στην ηλεκτρονική Δι-
εύθυνση, info@oropos.gov.gr, έως και
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των προσφορών.
Το ολόκληρη η Διακήρυξη θα αναρτη-
θεί στο site του Δήμου: www.
oropos.gov.gr
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσι-
ευθεί με φροντίδα του Δημάρχου εί-
κοσι (20) ημέρες πριν από τη
διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχο-
κόλληση αντιγράφου αυτής στον πί-
νακα ανακοινώσεων, στην έδρα του
Δήμου, καθώς και στην επίσημη ιστο-
σελίδα του Δήμου, www.oropos.gov.gr,
και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», Επι-
πλέον, περίληψη της διακήρυξης θα
δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική
εφημερίδα (ή σε δύο τουλάχιστον
εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου
αν δεν εκδίδεται ημερήσια) και μία
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, κατά
τις διατάξεις του Ν.3548/07.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η μνήμη του Λόρδου Βύρωνα παραμένει 
ζωντανή και το μήνυμά του διαχρονικό
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i – AGRIC
Η νέα δωρεάν εφαρμογή για την 

ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αγροτών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέ-

πτυξε μια νέα εφαρμογή για “έξυπνες” συσκευές (smart-

phones), την i-AGRIC για την άμεση και έγκυρη

ενημέρωση και ασφαλή εξυπηρέτηση των συντελεστών

της αγροτικής παραγωγής και των πολιτών.

Η εφαρμογή i-AGRIC παρέχει υπηρεσίες γενικής ενημέ-

ρωσης, εξατομικευμένων ειδοποιήσεων, προσωποποιημέ-

νης ενημέρωσης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης/

συμβουλευτικής. 

Η σύνδεση γίνεται μέσω TAXISnet και ενημερώνεστε για:

→ Πρόσφατες πληρωμές ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

→ Πληρωμές αποζημιώσεων ΕΛΓΑ

→ Οφειλές προς ΕΛΓΑ

→ Διοικητικό στάδιο αιτήσεων αποζημιώσεων ΕΛΓΑ 

Κατεβάστε την εφαρμογή i-AGRIC στο κινητό σας μέσω:

• Play Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.bsmapps.c

ollectives

• Apple Store

https://apps.apple.com/gr/app/i-agric/id1545820080

Ψηφιακές όλες οι διαδικασίες

απογραφής, μεταβολής και

λήξης ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ
Πλήρως ηλεκτρονικά πραγματοποιείται πλέον η απο-

γραφή, μεταβολή και λήξη της ασφάλισης των φυσικών

προσώπων (ελεύθερων επαγγελματιών και εργοδοτών-

φυσικών προσώπων) στον e-ΕΦΚΑ με τη λειτουργία δύο

νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με τις νέες ηλεκτρονικές

υπηρεσίες, που είναι διαθέσιμες στη ενιαία ψηφιακή πύλη

του Δημοσίου Gov.gr και στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ

(https://www.efka.gov.gr) και κάνοντας χρήση των κωδικών

taxisnet, ο πολίτης μπορεί να προχωρήσει σε:

α. Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης και βεβαί-

ωση επανεγγραφής.

β. Απογραφή φυσικού προσώπου στο μητρώο εργοδοτών.

Ερχονται οι προσυμπληρω-

μένες δηλώσεις ΦΠΑ και 

η ψηφιακή έκδοση ΑΦΜ
Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις

εξυπηρετήθηκαν ψηφιακά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δη-

μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά το 2020, με αποτέλεσμα οι

φορολογούμενοι να γλιτώσουν πάνω από 1,8 εκατομμύ-

ρια επισκέψεις στην Εφορία στο διάστημα αυτό. Το όφε-

λος αυτό προς τους πολίτες και το Δημόσιο προέκυψε

από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που ενεργοποίησε η

ΑΑΔΕ εν μέσω της πανδημίας τις οποίες παρουσίασε ο

Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. 

Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για το 2021 προγραμ-

ματίζεται σειρά νέων έργων αναβάθμισης των ψηφιακών

υπηρεσιών με τη συνδρομή των πόρων του Ταμείου Ανά-

καμψης. Μεταξύ άλλων, το επόμενο δίμηνο προγραμμα-

τίζεται να τεθεί σε πρακτική εφαρμογή για όλες τις

επιχειρήσεις η ψηφιακή έκδοση παραστατικών τιμολογίων

και αποδείξεων με ταυτόχρονη ενημέρωση των ηλεκτρο-

νικών βιβλίων. Παράλληλα μέσα από τα δεδομένα του My-

data θα προσυμπληρώνονται οι δηλώσεις ΦΠΑ. Εξάλλου

σχεδιάζεται η ψηφιακή έκδοση ΑΦΜ, ενώ έρχεται και η

μεταβολή ΚΑΔ όπως και η δημιουργία υποκαταστήματος

μέσω Taxisnet.

Πλαστά πιστοποιητικά

εμβολιασμού

Χιλιάδες πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού έχουν που-

ληθεί στο διαδίκτυο τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμ-

φωνα με την εταιρεία Fakespot, που παρακολουθεί τις

απάτες μέσω διαδικτύου.

Όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fakespot,

Saoud Khalifah, εκατοντάδες απατεώνες πωλούν τέτοια

πλαστά πιστοποιητικά μέσω διεθνών ιστοσελίδων ηλε-

κτρονικού εμπορίου.

Η Fakespot χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να

εντοπίσει διαδικτυακές απάτες στο ηλεκτρονικό λιανικό

εμπόριο.

Όπως τονίζει ο Saoud Khalifah, τα πιστοποιητικά εμβολια-

σμού στις ΗΠΑ είναι χαμηλής τεχνολογίας και γι αυτό

είναι εύκολο να αναπαραχθούν. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στον ιστότοπο Shopify

απατεώνας πωλούσε ένα πακέτο τεσσάρων κενών καρ-

τών εμβολιασμού για 80 $.

Η Εθνική Ένωση Γενικών Εισαγγελέων των ΗΠΑ την πε-

ρασμένη εβδομάδα κάλεσε πλατφόρμες όπως το Twitter,

το Ebay και το Shopify να ενεργοποιηθούν ώστε να στα-

ματήσει η διαφήμιση πλαστών καρτών εμβολίων CDC.

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

στα πεταχτά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

Δημοσίευση 

διακηρύξεων

H εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ Ανατ. Αττικής,  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



20 ΣΕΛΙΔΑ - 17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021                                                                                                                                                                                                     ΕΒΔΟΜΗ

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 γραμμή βοήθειας για την άνοια δημιουργήθηκε

από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την υπο-

στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουρ-

γείου Υγείας και του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Η γραμμή πλαισιώνεται από εξειδικευμένους

σύμβουλους / επαγγελματίες υγείας, γιατρούς

νευρολόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοι-

νωνικούς λειτουργούς, που παρέχουν άμεσα

ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλές και διασύν-

δεση και απευθύνεται σε:

• Άτομα με προβλήματα μνήμης

• Ευρύ κοινό

• Φροντιστές - Οικογένεια & φίλοι ατόμων με

άνοια

• Επαγγελματίες Υγείας

Η Γραμμή Βοήθειας 1102 λειτουργεί Δευτέρα -

Παρασκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών). Παράλ-

ληλα με την τηλεφωνική επικοινωνία, παρέχει τη

δυνατότητα επικοινωνίας μέσω livewebchat. 

Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει

email στο 1102@alzheimerathens.gr ακόμη και

εκτός ωραρίου και ο εξειδικευμένος σύμβουλος

θα επικοινωνήσει μαζί του.

Γραμμής Βοήθειας

για Άνοια 1102

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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Τα αντιβιοτικά παίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώ-

πιση των λοιμώξεων, αλλά μπορούν επίσης να προκα-

λέσουν παράπλευρη βλάβη στα καλά βακτήρια του

εντέρου σας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διάρροια

για αρκετές ημέρες, αφού σταματήσετε να παίρνετε

το φάρμακο.

Πώς μπορείτε λοιπόν να λάβετε αντιβιοτικά, χωρίς

τις δυσάρεστες παρενέργειες από το στομάχι; Η

απάντηση βρίσκεται στα προβιοτικά. Το  έντερό  μας

περιέχει  περίπου 1000 διαφορετικά είδη βακτηρίων,

με συνολικά 100 τρισεκατομμύρια βακτήρια. Εάν το

80% αυτών των βακτηρίων ανήκει στο υγιές είδος,

τότε η υγεία και η ευεξία μας βρίσκεται σε καλά επί-

πεδα. 

Οποιαδήποτε μείωση στους πληθυσμούς των

«καλών» βακτηρίων διαταράσσει την ομαλή λειτουρ-

γία της εντερικής και κολπικής χλωρίδας, όπως μπο-

ρεί για παράδειγμα να συμβεί μετά από θεραπεία με

αντιβιοτικά. Λύση στο πρόβλημα αυτό δίνουν τα προ-

βιοτικά, δηλαδή μικροοργανισμοί (ζωντανά βακτήρια

και ζυμομύκητες), οι  οποίοι  είναι όμοιοι με τα ωφέ-

λιμα (καλά) βακτήρια του εντέρου και των βλεννογό-

νων.  

Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο εμείς οι ιατροί,

προτείνουμε τη λήψη προβιοτικών,  όταν συνταγογρα-

φούμε αντιβιοτικά. Τα προβιοτικά επομένως αποτε-

λούν αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας. Αυτά

συνήθως βρίσκονται σε προϊόντα γάλακτος, που

έχουν  υποστεί ζύμωση όπως το κεφίρ, το γιαούρτι,

τα μαλακά ωριμασμένα τυριά, το αριάνι όπως επίσης

και στο τουρσί και στο ψωμί με μαγιά. Προβιοτικά

όμως μπορούμε να λάβουμε και μάλιστα στη σωστή

ποσότητα, μέσω των συμπληρωμάτων διατροφής. 

Για να είναι αποτελεσματικά τα προβιοτικά θα πρέπει

να λαμβάνονται καθημερινά  τουλάχιστον 2 ώρες

πριν ή μετά τη λήψη του αντιβιοτικού. Διαφορετικά,

η αντιβίωση θα καταστρέψει τα προβιοτικά, πριν

αυτά προλάβουν να φθάσουν στο έντερο, με αποτέ-

λεσμα να χάνονται τα πολλαπλά οφέλη τους.

Είναι επίσης σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε

προβιοτικά για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά τη

λήξη της αντιβίωσης, ενώ μπορείτε να τα παίρνετε

και προληπτικά, για να διατηρήσετε ένα υγιές εντε-

ρικό και ουροποιητικό σύστημα.

Ποια προβιοτικά πρέπει να παίρνετε μαζί με αντιβιο-

τικά;

Τα είδη των προβιοτικών είναι πολλά και τα στελέχη

τους ποικίλουν. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα
συμπληρώματα διατροφής με γαλακτικά βακτήρια και

Cranberry, όπως το Democran, βοηθούν σημαντικά

στη μείωση των παρενεργειών από την αντιβίωση, με

αποτέλεσμα την αποκατάσταση της φυσιολογικής

χλωρίδας του εντέρου και του κόλπου και την

διατήρηση της καλής υγείας του ουροποιητικού

συστήματος.

Ο γαλακτοβάκιλλoς Acidophillus είναι  ένα από

τα σημαντικότερα  “καλά” βακτήρια που έχει ανάγκη

ο οργανισμός, αφού βοηθά στην ανακούφιση από τη

δυσπεψία και τη διάρροια. 

Ταυτόχρονα, το  Cranberry αποτρέπει την προσκόλ-

ληση του Ε.Coli στα τοιχώματα του ουροποιητικού,

που συνήθως προκαλεί υποτροπιάζουσες, ή μη, ουρο-

λοιμώξεις και βοηθά στη γενικότερη υγεία του ουρο-

ποιητικού και του κόλπου, γεγονός πολύ σημαντικό

για τις γυναίκες. 

Σύμφωνα με κλινική μελέτη της Ιατρικής Σχολής του

Πανεπιστημίου του Harvard, το Cranberry περιορίζει

σημαντικά τον αριθμό των μικροβίων στην ουροδόχο

κύστη και μάλιστα μειώνει κατά 60% την

επανεμφάνιση της λοίμωξης. 

Συνοπτικά, η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής που

περιέχουν συνδυασμό εκχυλίσματος  Cranberry και

προβιοτικά, όπως το Democran, βοηθά όχι μόνο στην

προστασία της φυσιολογικής χλωρίδας κατά την διάρ-

κεια και μετά την λήψη αντιβιοτικών, αλλά και στην

εξάλειψη της ανάπτυξης των παθογόνων βακτηρίων

και την διατήρηση  της υγιούς φυσιολογικής χλωρίδας

του εντέρου.

Χρήστος Ν. Παπαφράγκος

Γενικός - οικογενειακόις ιατρός
Σ/Δντής Κέντρου Υγείας Τροπαίων Αρκαδίας.

Αντιπρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής (Ε.ΚΟ.Γ.Ι)

. . . γ ια την υγειά μας

Γιατί πρέπει να παίρνετε προβιοτικά 

με τα αντιβιοτικά

Μαστογραφίες 

& Τεστ Παπανικολάου

στο Δήμο Παλλήνης

Ξεκινάει τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, πρόγραμμα

δωρεάν εξετάσεων για την πρόληψη και έγκαιρη διά-

γνωση κακοηθών όγκων μαστού και τραχήλου της μή-

τρας, για όλες τις γυναίκες που κατοικούν, μόνιμα

στον Δήμο Παλλήνης.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, για δεύτερη φορά,

μετά από αίτημα του Δήμου Παλλήνης, από κινητή μο-

νάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, στο πλαί-

σιο του Προγράμματος «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΥ» και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττι-

κής. 

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 λε-

ωφόρου Μαραθώνος, στην Παλλήνη. 

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν

άμεσα, με τον Δήμο Παλλήνης, τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες από 9.00 έως 14.00, στα τηλέφωνα

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

τίσουν το ραντεβού τους. 

Οι εξετάσεις είναι ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ-ΑΝΩΔΥΝΕΣ-ΕΓΚΥΡΕΣ

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 Μαστο-

γραφία. Επίσης, σκοπό έχει και τον επανέλεγχο των

γυναικών, που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, κατά τη

προηγούμενη φάση των εξετάσεων. 
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Ο Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΣΤΙΒΟΣ

με την αθλήτριά του 

Γκλόρια Πριβιλετζιο
στον Μαραθώνιο δρόμο της Σιένα

Καλή εμφάνιση της Γκλόρια Πριβιλέτζιο στον Μαρα-

θώνιο δρόμο της Σιένα,  την Κυριακή 11/4/21 με χρόνο

2.37.09. Αυτή  είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην

καριέρα της, μετά το 2.35.31 που έκανε το 2019 στο

Ρότερνταμ και είναι ατομικό της ρεκόρ.

Υποστηρίζοντας για μία

ακόμα φορά το πάγιο αίτημά

της για πραγματοποίηση

των εκλογών στις αθλητικές

ομοσπονδίες με φυσική πα-

ρουσία, η προσωρινή διοί-

κηση της Ομοσπονδίας

μπάσκετ υπό τον Γ. Βασιλα-

κόπουτλο επισημοποίησε

την ημερομηνία και τον

τρόπο διεξαγωγής των επι-

κείμενων εκλογών. Η ΕΟΚ

με ανακοίνωσή της προκή-

ρυξε εκλογές στις 30 Μάη

σε γνωστό ξενοδοχείο, ανα-

φέροντας ότι η διαδικασία

θα πραγματοποιηθεί με φυ-

σική παρουσία των ομάδων

- μελών της και όχι ηλεκτρο-

νικά ή σε ανοιχτό χώρο. Ση-

μειώνεται πως η

Ομοσπονδία μπάσκετ το

προηγούμενο διάστημα είχε

εκφράσει την αντίθεσή της

στην προώθηση από πλευ-

ράς υφυπουργού Αθλητι-

σμού της διεξαγωγής των

εκλογών στις Ομοσπονδίες

χωρίς φυσική παρουσία εκ-

προσώπων, αλλά μέσω ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας του

υπουργείου Ψηφιακής Πολι-

τικής. Από πλευράς Ομο-

σπονδίας είχαν εκφραστεί

αρκετές αμφιβολίες για το

αδιάβλητο της διαδικασίας.

Παράλληλα, στην ανακοί-

νωση της προκήρυξης των

εκλογών η ΕΟΚ ζητά την εί-

σοδο στο Μητρώο της ΓΓΑ

όλων των ομάδων που

έχουν ενεργό συμμετοχή

στα εθνικά πρωταθλήματα,

προκειμένου να έχουν και

δικαίωμα ψήφου στις εκλο-

γές.

Ανοιγμα του Μητρώου ζη-

τάει ο Αγγ. Παπανικολάου

Μετά τις νέες εξελίξεις και

την απόρριψη από το Πρω-

τοδικείο του αιτήματος της

πλευράς Λιόλιου για απο-

πομπή από την προσωρινή

διοίκηση της ΕΟΚ των Γιώρ-

γου Βασιλακόπουλου (απερ-

χόμενου προέδρου) και

Αριστείδη Γολέμη (απερχό-

μενου αντιπροέδρου), ο

υποψήφιος για την προ-

εδρία Αγγελος Παπανικο-

λάου εξέδωσε ανακοίνωση

στην οποία κάνει λόγο για

«αποκατάσταση της συν-

ταγματικής νομιμότητας»,

ενώ παράλληλα ζητάει το

άνοιγμα του Αθλητικού Μη-

τρώου και τη συμμετοχή

όλων των ενεργών σωμα-

τείων της χώρας στις προ-

σεχείς αρχαιρεσίες.

Νίκος Γεωργόπουλος

Μεγάλες επιτυχίες του 

Γυμναστικού Συλλόγου “Ελαία”
1η θέση και Χρυσό Με-

τάλλιο κατάκτησαν τα

κορίτσια για τον Γυ-

μναστικό Σύλλογο

“Ελαία”, στην  κατηγο-

ρία Ensamble Junior

πέντε στεφάνια στο

Academic Virual Cup

Χάλκινο μετάλλιο στην

κατηγορία 12-14 για

την ομάδα της Αισθη-

τικής Ομαδικής Γυμνα-

στικής.

Βουλιαγμένη – Πανιώνιος 13-2:

Επέστρεψε στην κορυφή

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης επικράτησε άνετα του Πανιωνίου με

13-2, στον εξ’ αναβολής αγώνα της Α1 πόλο Ανδρών, τη

Δευτέρα 12/4/21 στο Λαιμό.

Με το τρίποντο αυτό η

ομάδα του Χρβόγε Κόλιανιν

επέστρεψε στην κορυφή

της βαθμολογίας, καθώς

έπιασε στους 30 βαθμούς

τον Ολυμπιακό, αλλά ευνο-

είται στην ισοβαθμία (καθώς

έχει νικήσει στο μεταξύ τους ματς), ενώ έχει και έναν αγώνα

λιγότερο (10 έναντι 11).

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 3-0, 3-1, 4-1.
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Χρβόγε Κόλιανιν): Τζωρτζάτος, Μυλωνάκης

1, Αλαφραγκής 1, Γκιουβέτσης 1, Τρούλος 1, Γούβης 1, Αφρουδά-

κης 2, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κουρούβανης Ν., Λό-

ζινα 2, Μπάσιτς, Ανδρεάδης, Τσαταλιός, Βλάσσης 1.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Σαλτερής, Μπουζαλάς, Νταλάπας,

Σπούνερ, Μπραΐμης, Γαβαλάς Σπ., Καλαϊτζής, Ζουρίδης, Αλεξίου,

Δήμου Δ. 1, Μπαρακάτ 1, Καπετανάκης, Αναγνώστου, Μοσχοβέ-

λης, Κουκουνάς.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
Eκλογές με φυσική παρουσία

ΠΟΛΟ - WORLD LEAGUE

Στο ΟΑΚΑ η τελική φάση των γυναικών

Στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί η τε-

λική φάση (Super Final) της World League γυναικών,

στα τέλη του Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε από την Κο-

λυμβητική Ομοσπονδία.  

Στην τελική φάση της World League συμμετέχει η

Εθνική γυναικών μαζί με τις ομάδες της Ρωσίας, της

Ουγγαρίας, της Ισπανίας, των ΗΠΑ, του Καναδά, της

Ιαπωνίας και του Καζακστάν, και αναμένεται να αποτε-

λέσει «πρόβα τζενεράλε» των ομάδων ενόψει της συμ-

μετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
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Ολυμπιακός: «Χτίζει» 

τους νέους τίτλους του
Ο Ολυμπιακός είναι από την Κυριακή το βράδυ πρωταθλη-

τής για 46η φορά στην ιστορία του και πλέον στρέφει την

προσοχή του στην επόμενη μέρα. Στο αγωνιστικό κομμάτι,

η λογική θέλει τον Πέδρο Μαρτίνς να προχωρά στα επό-

μενα ματς σε ροτέισον, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμ-

πιακός θα παρουσιαστεί αδιάφορος. 

Αντίθετα οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρήσουν τη με-

γάλη διαφορά στη βαθμολογία, ενώ υπάρχει πάντα και το

γόητρο, κυρίως τώρα που κάθε ματς είναι ντέρμπι. Επίσης

στόχος παραμένει και η κατάκτηση του Κυπέλλου για να

προστεθεί στη… συλλογή ακόμα ένα νταμπλ.

Παράλληλα, διοίκηση και προπονητής θα ξεκινήσουν το χτί-

σιμο της ομάδας για τη νέα περίοδο. Ο Πορτογάλος έχει

συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο και η μόνη περίπτωση να

μην το τηρήσει είναι να έρθει πρόταση από ομάδα της Pre-

mier League. Αν συμβεί αυτό, η ρήτρα αποδέσμευσης είναι

γύρω στα 4 εκατ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός

έχει ήδη φροντίσει να ανανεώσει με όσους παίκτες έληγαν

τα συμβόλαια, με εξαίρεση τον Χολέμπας, ο οποίος όμως

και αυτός θα παραμείνει στο ρόστερ, για έναν ακόμα χρόνο.

Η αλλαγή στο σύστημα από τον Μαρτίνς σε 3-4-3 φέρνει

στο προσκήνιο σενάρια για αναζήτηση νέων ακραίων αμυν-

τικών, ενώ στο κάδρο προκειμένου να υπάρξει ενίσχυση και

στα στόπερ, μπαίνει ξανά ο Σισέ που είναι δανεικός στη

Σεντ Ετιέν. 

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
Σφραγίζονται τα πρώτα εισιτήρια 

των ημιτελικών

Η Μπάγερν κυνηγά τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Παρί,

ενώ η Τσέλσι έχει πιο εύκολο έργο.

Για τη μεγάλη ανατροπή πάει απόψε στο Παρίσι η Μπάγερν

Μονάχου, στοχεύοντας σε νίκη με δύο τέρματα διαφορά

μετά το 3-2 υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν στο πρώτο παιχνίδι

πριν από έξι βράδια, ωστόσο το έργο τής κατόχου του Τσάμ-

πιονς Λιγκ μόνο εύκολο δεν προμηνύεται.

Μπορεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 2020, ο Ρόμπερτ

Λεβαντόφσκι, να άρχισε ξανά προπονήσεις μετά πολλές

μέρες εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, όμως δεν είναι

προφανώς έτοιμος να ενταχθεί τη γραμμή πυρός των Βαυα-

ρών που έχει ανάγκη άμεση ανάγκη ενίσχυσης. 

Στους «4» Παρί και Τσέλσι
Τεράστια πρόκριση στους ημιτελικούς του Champions

League πήρε η Παρί Σεν Ζερμέν, παρά την εντός έδρας

ήττα με 0-1 από τη Μπάγερν. Στο άλλο ματς της βραδιάς, η

Τσέλσι είχε ουσιαστικά «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση

από το πρώτο παιχνίδι με την Πόρτο και παρά την ήττα με

0-1 «σφράγισε» την παρουσία της στους ημιτελικούς.

Πλέον, οι Γάλλοι περιμένουν το νικητή του Ντόρτμουντ –

Σίτι για να μάθουν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση,

ενώ η Τσέλσι θα παίξει με την ομάδα που θα προκριθεί από

το ζευγάρι, Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 
Τριγμοί για τη διοίκηση Μπερτομέου

Σ

ε φάση τριγμών όσον αφορά τα υψηλά κλιμάκια της

διοίκησής της μπαίνει καταπώς φαίνεται η Ευρω-

λίγκα, μετά τη χτεσινή αποκάλυψη για μυστική συ-

νάντηση επτά ομάδων της διοργάνωσης στην

Αθήνα. Φέρεται ότι συμμετείχαν εκπρόσωποι του

Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της Εφές, της Μα-

κάμπι Τελ Αβίβ, της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, της Ζαλγκίρις

Κάουνας και της Αρμάνι Μιλάνο, ομάδων που όλες

περιλαμβάνονται στο γκρουπ των βασικών μετόχων

της Λίγκας, με τα 10ετή συμβόλαια συνεργασίας. Οι

«7» φέρονται να κινούνται κατά του ισχυρού άνδρα

της Λίγκας, Ισπανού γενικού διευθυντή Τζόρντι

Μπερτομέου, με επίκεντρο τη διαχείριση των οικο-

νομικών της Λίγκας.

«Τίτλοι τέλους» για τον Πανταλέων

«Τίτλους τέλους» σε μια σπουδαία καριέρα έβαλε ο

εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού, Σωτήρης

Πανταλέων, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του

από την αγωνιστική δράση με τη λήξη της σεζόν. 

Με τους «πράσινους» κατέκτησε τέσσερα πρωτα-

θλήματα (1996, 2004, 2006, 2020), τρία Κύπελλα

(2007, 2008, 2010), ένα Λιγκ Καπ (2020) και ένα

Σπούπερ Καπ (2006). Οπως ανακοινώθηκε από τον

Παναθηναϊκό, η φανέλα του Πανταλέων θα αποσυρ-

θεί, σε ένδειξη τιμής στον παίκτη.

«Τίτλοι τέλους» για τον Πανταλέων

Η  Επίσκεψη  του  Υφυπουργού  Αθλητισμού  στο  τελευ-

ταίο Δ.Σ του  ΣΕΓΑΣ,  έγινε  αφορμή,  να  αναφερθώ  σε

κάποια  ζητήματα:

• Τι  θα  γίνει  με  το  κλειστό  της  Παιανίας;;;

• Τι  θα  γίνει  με  το  κλειστό  στο  ΟΑΚΑ;;;

• Τι  θα  γίνει  με  το  ΣΕΦ;;;

• Τι  θα  γίνει  με  τον  Αγ. Κοσμά;;;…. 

Από  εκεί κρέμεται το ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ, από  τι  στιγμή  που

ΕΚΛΕΨΑΝ  τους ΧΩΡΟΥΣ... οι  ΦΙΛΟΙ  σας  τι  χαμπάρια

κ.  Υφυπουργέ  του Αθλητισμού ;;;Τι  θα  γίνει  με  το  Κό-

σμημα  που  λέγεται  ΓΗΠΕΔΟ  ΠΑΟ…ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΝΙ-

ΚΟΛΑΙΔΗΣ;; Θα το  αφήσουμε  και  αυτό ΕΡΜΑΙΟ;

Κυρία   ΠΡΟΕΔΡΕ  του  ΣΕΓΑΣ…της  Μεγαλύτερης  σε  Ιστορία

Αθλητικής  Ομοσπονδίας  στον  ΚΟΣΜΟ  επειδή  γνωρίζω  την

Αθλητική  σας  μαχητικότητα,  μήπως  θα  έπρεπε να  γίνει μια

προσπάθεια,  με  όλες  τις  Αθλητικές Ομοσπονδίες  σαν  ΑΡΧΗ

να  δείτε  αν υπάρχουν  περιθώρια  για Ομαδική  δουλειά;  Μόνο

τότε  μπορούμε  να  ελπίζουμε  σε  ΚΑΤΙ.
VOLLEY LEAGUE

Φιέστα τίτλου για τον Ολυμπιακό

Με πανηγυρικό τρόπο κατέκτησε το πρωτάθλημα στο

βόλεϊ ο Ολυμπιακός, νικώντας 3-0 σετ τον ΠΑΟΚ στο κλει-

στό του Ρέντη, στον τελευταίο αγώνα του για τα πλέι οφ

της Volleyleague. Είναι ο 30ός τίτλος για τους «ερυθρό-

λευκους» και τρίτος τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σημα-

τοδοτώντας επίσης την επιστροφή τους στην κορυφή μετά

το περσινό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού.

Με «αέρα» από τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου δύο

αγωνιστικές πριν, οι παίκτες του Δημήτρη Καζάζη δεν άφη-

σαν κανένα περιθώριο στους Θεσσαλονικείς.

Κυριάρχησαν σε μπλοκ και σερβίς, απέφυγαν τα λάθη και

πήραν εύκολα και τα τρία σετ: 25-17, 25-12, 25-11.

Ο σάπιος κόσμος  των  ΣΠΟΡ
Δύο ειδήσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν τους ταχείς ρυθ-
μούς με τους οποίους ο παγκόσμιος αθλητισμός, μέρα  με
τη μέρα, όλο και πιο πολύ βυθίζεται στη σαπίλα και τη δια-
φθορά.
1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ WADA, σε έκθεση

την οποία παρουσίασε ο πρώην πρόεδρος της, Ντικ Πάουντ,

κατηγόρησε τη ρωσική ομοσπονδία στίβου ότι, με εμπλοκή

της ρωσικής κυβέρνησης, έκανε χρήση αναβολικών. Ανέφερε,

συγκεκριμένα, ότι στο εργαστήριο αντί-ντόπινγκ της Μόσχας

καταστράφηκαν, εκ προθέσεως, 1.417 δείγματα από ελέγ-

χους ντόπινγκ. Από την πλευρά της η Παγκόσμια Ομοσπονδία

Στίβου (IAAF) με τον νέο Πρόεδρό της, διάσημο Άγγλο

αθλητή Σεμπάστιαν Κόε, εξετάζει το ζήτημα…

2. Την παραίτηση του υπέβαλε ο Πρόεδρος της Γερμανικής

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Βόλφγκανγκ Νίρσμπαχ ο

οποίος από ότι δείχνουν τα πράγματα εμπλέκεται στο σκάν-

δαλο χρηματισμού μελών του Δ.Σ της FIFA, με σκοπό την

ανάθεση του Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία, όπως απο-

κάλυψε το έγκυρο γερμανικό περιοδικό Spiegel.

Στις 18/10/2015 ο «Ημεροδρόμος» είχε εκτενώς αναφερθεί

στο θέμα. Αυτή είναι η εικόνα του παγκόσμιου αθλητισμού

αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετική με τα

συμβαίνοντα σήμερα στο κόσμο; Όχι βέβαια, πώς θα ήταν

δυνατόν όταν τα οικονομικά σκάνδαλα διαδέχονται το ένα

το άλλο σε όλους τους χώρους;

Καθημερινά σκάνε σα βόμβες γύρω μας σκάνδαλα εκατομ-

μυρίων, ενώ ταυτόχρονα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε

μέρα βυθίζονται στην απελπισία και τη φτώχεια. Ο πολιτι-

σμός, οι τέχνες, τα γράμματα, ο αθλητισμός, έχουν πια εμ-

πορευματοποιηθεί, πουλιούνται όπως ο αγοραίος έρωτας.

Ποιος θα δώσει λύση στο Προσφυγικό; Ποιος το δημιούρ-

γησε; Αυτοί που ντοπάρουν τους αθλητές για να τα οικονο-

μήσουν, που λαδώνουν για να πάρουν τα διάφορα

παγκόσμια πρωταθλήματα για τις κατασκευαστικές τους

εταιρίες, με την ίδια λογική που βομβαρδίζουν τη Συρία 6

κράτη. Αυτός είναι ο Καπιταλισμός, αυτός είναι ο Φασισμός,

χέρι, χέρι σαν δύο καλά παιδιά…. ο ένας ράβει και ο άλλος

ξηλώνει, σε δουλειά να βρισκόμαστε…….. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

Ζητά ενημέρωση για τη διεξαγωγή

διεθνών αγώνων

Το άνοιγμα του δρόμου για την πραγματοποίηση διεθνών

αγώνων ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα ζητά η Ομοσπονδία του

αγωνίσματος, με σχετική επιστολή της προς τον γενικό

γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά. Σ' αυτήν η ΕΙΟ

γνωστοποιεί το σχετικό αίτημα αρκετών ιστιοπλοϊκών ομί-

λων, που ζητούν να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για τη

διεξαγωγή διεθνών διοργανώσεων. Στην κατεύθυνση αυτή

η ΕΙΟ, απευθυνόμενη και στην Υγειονομική Επιστημονική

Επιτροπή της ΓΓΑ, ζητά επικαιροποιημένες οδηγίες του

υγειονομικού πρωτοκόλλου σχετικά με την είσοδο και την

παραμονή των ξένων αθλητών και αθλητριών στην Ελλάδα. 




