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αγαπάτε αλλήλους
& Eιρήνη υμίν

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
«...μακάριοι οι μη ιδόντες
και πιστεύσαντες»
Ιησούς κατά Ιωάννην (κ΄ 29)
Ημέρες που είναι... ημέρα Λαμπρή, ας αφήσουμε τους ιούς και ας την αφιερώσουμε στον Υιόν του Θεού και
οι «Μακάριοι» και «οι μη ιδόντες»
άπιστοι Θωμάδες.
Και ας το κάνουμε με πνεύμα λογικής που Αυτός μας εχάρισε –
εάν πιστεύουμε – ή οι εξελικτικές
του Κώστα
δυνάμεις της υλικής φύσης – εάν
Βενετσάνου
δεν πιστεύουμε.
Και πρώτα - πρώτα πως πρέπει να ονομάζουμε
αυτή την ημέρα;
Πάσχα; Ακούω τις ευχές, κι επίσημες ακόμη,
«Καλό Πάσχα»! Το Πάσχα (αραμαϊκά pasha,
εβραϊκά pesah)1 σημαίνει «πέρασμα» και αναφέρεται στην έξοδο των Ιουδαίων από την Αίγυπτο και το πέρασμά τους στη γη της
Συνέχεια στη σελ. 2
επαγγελίας.
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

OXI στην απόσχιση της
Αγίας
Μαρίνας
]7

Η 1η Μάη είναι απεργία
αγώνες στην αιωνιότητα
σελίδα 18

Oι ελληνοτουρκικές σχέσεις
στη νέα διεθνή
πραγματικότητα
Θεόδωρος Γεωργίου ] 14

Υπέρ του Μητροπολίτη
Γλυφάδας κ. Αντωνίου
η απόφαση του ΣτΕ
Εχασε ο Γρ. Κωνσταντέλλος
σελίδα 3

Στα “όπλα” ο Δήμος ΒΒΒ
για τα απορρίμματα
σελίδα 7

2 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΜΑΪΟΥ 2021

ΕΒΔΟΜΗ

ANAΣΤΑΣΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Τιμώ τους Εβραίους – όπως και κάθε λαό – γιατί
χάρη στην ιδιαίτερη θρησκεία τους κατάφεραν να
κρατήσουν τη συνοχή τους ως έθνος, επί χιλιετίες
και ν’ αναστηθούν στις ημέρες μας και να χαίρουν
του σεβασμού και ισχυρότατων ακόμη κρατών.
Όμως δεν έχει να κάνει το Πάσχα με μας τους Έλληνες και όλους τους χριστιανούς.
Εμείς έχουμε το αντίστοιχό μας, στο ένδοξο Μεσολόγγι, την έξοδο του Μεσολογγίου, πριν 200 χρόνια
χωρίς τη μεσολάβηση κανενός θεού, κι έχουμε λέξεις απ’ την πάμπλουτη γλώσσα μας: ΑΝΑΣΤΑΣΗ
αν θέλουμε να περιοριστούμε στο γεγονός τη πίστεως υπό στενή έννοια, ή της συμβολικής της
αξίας, υπό την ευρεία γενική έννοια.
Ακριβώς αυτή η συμβολική σημασία της αναστάσεως έχει και τη μεγαλύτερη αξία. Είναι εκείνη που
περικλείει την πεμπτουσία της διδασκαλίας του
Ιησού: Η Αγάπη: Αυτή κατ’ ουσίαν γιορτάζεται την
Κυριακή της Λαμπρής, είτε στην πρωινή λειτουργία,
είτε στον εσπερινό (το εσπέρας –ες πέρας της ημέρας, στο τελείωμά της).
Η Αγάπη, λοιπόν είναι η διδασκαλία του Ιησού, και
τα πολλά και περίπλοκα αν δεν είναι «εκ του πονη-

Διαβάστε ακόμη
Το Ασκληπιείο είναι και πρέπει να παραμείνει δημόσιο
Σελ. 6
Μια “γροθιά” για τα απορρίμματα ο Δήμος
Λαυρεωτικής
Σελ. 7

Ο Γάλλος φιλέλλην Didot και το 1ο τυπογραφείο γιάννης κορναράκις του μάνθου Σελ. 8

Η πορεία του Ιησού

Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η ισχύς εν τη ενώσει Β. Σιαμέτη

Σελ. 16

Μάης 1968: Συνοπτικά ότι έγινε - ότι
έμεινε Χρίστος Κοντοβουνήσιος
Σελ. 16

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

Αθλητικά

Σελ. 22-23

ρού», είναι εκ παραπλανήσεως ή σκόπιμο αποπροσανατολισμό από την κεντρική ιδέα του χριστιανισμού. Από το θεμελιακό νόμο του Ιησού: «...εντολή
καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς
ηγάπησα υμάς» (Ιωάν. ΙΓ΄34).
Και για να παραλλάξω τη γραφή του Παύλου προς
τους Κορινθίους, «εί δε ουκ αγαπάτε αλλήλους
(Ιωάν. ΙΓ, 34) ουδέ αγαπάτε τους εχθρούς υμών,
(Ματθ. ε΄, 44) κενόν άρα το κήρυγμα ημών κενή δε
και η πίστις υμών» (προς Κορινθ. Α΄, ιε΄, 13-15)
Ο Παύλος τα λέει αυτά για εκείνους που δεν πιστεύουν στην ανάσταση των νεκρών και επομένως
και «ο Χριστός ουκ εγήγερται...».
Ομως ο Ιησούς δεν απαίτησε κάτι τέτοιο, παρόλο
που μακαρίζει «τους μη ιδόντες και πιστεύσαντες»,
λέει στον δύσπιστο Θωμά: «...φέρε τον δάκτυλόν
σου ώδε και ίδε τας χείρας μου(...) (και) εώρακάς με,
η πεπίστευκας» (Ιωάν. Κ΄27-29).
[...βάλε το δάκτυλό σου εδώ στο αποτύπωμα, στο
σημάδι, στην ουλή των καρφιών και της λόγχης στο
πλευρό, για να πισθείς, και αφού τα διαπίστωσες,
επίστευσες].
Και τίθεται πράγματι το ερώτημα σε κάθε λογικό άνθρωπο: Αν ο Ιησούς ή οποιοσδήποτε άλλος, κοινός
θνητός, έλεγε τα ίδια που δίδαξε ο Ιησούς στην επί
του όρους ομιλία κι αλλαχού, θα τα ασπάζονταν
όλοι εκείνοι που δηλώνουν χριστιανοί; Και ενίοτε,
ακόμη και στις μέρες μας οι ίδιοι αποστρέφονται ή
ακόμη και μισούν με θρησκευτικό φανατισμό, όσους
αντιμετωπίζουν με σεβασμό αλλά και ορθολογικό
σκεπτικισμό τη μεταφυσική ή υπερφυσική πλευρά
του χριστιανισμού;

Το κοινωνικό μέρος της θρησκείας
Θα εδέχοντο δηλαδή
• Όχι απλά, το «ου φονεύσεις», αλλά και το «πας ο
οργιζόμενος τω αδελφώ αυτού, ένοχος έσται;
• Το «ου μοιχεύσεις» που είναι ψωμοτύρι και στα
υψηλά ιστάμενα κοινωνικά στρώματα και στα χαμηλά και καταργήθηκε εδώ και 39 χρόνια ως ποινικό
αδίκημα – και καλώς – θα δέχονταν οι καλοί χριστιανοί να θεωρηθεί μοιχός «...πας ο βλέπων γυναίκα
προς το επιθυμείσαι αυτήν, ήδη εμοίχευσεν αυτήν...»
(Ματθ. ε΄, 28). (και γιατί μόνο «γυναίκα», δεν συμβαίνει και τ’ αντίθετο;).
• Εκείνο το «...όστις σε ραπίσει επί την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην», πώς το ακούτε,
πώς σας φαίνεται; Καλά, σίγουρα δεν το τηρούμε!
• «Σού δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου...». Όχι να χαράσ-
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σουν και τ’ όνομά σου σε μαρμάρινη πλάκα!
• Αμ, εκείνο το «Μη θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς
επί της γης...», (Ματθ. ς΄,19) πού το πάτε; Ουαί υμίν
Φαρισαίοι υποκριτές!
Αυτά είναι ο χριστιανισμός με πρώτη την αγάπη κι
όχι τα υπερφυσικά θαύματα, και οι μεταφυσικές υποσχέσεις και απειλές.
Θα τα δεχόσαστε λοιπόν αυτά αν σας τα δίδασκε
στην...παραλία ή στο καφενείο ή στο αμφιθέατρο
του Πανεπιστημίου, στην αίθουσα του δικαστηρίου
ή του κοινοβουλίου ή «θα τον παίρνατε με τις πέτρες», θα τον χλευάζατε μήπως;
Ιδιαίτερα εκείνο το τελευταίο, «ου θησαυρίζετε...»
με πρώτους το Ιερατείο που τόσο ασχολείται, εσχάτως, μετά πάθους με την «περιουσία του», και την
αξιοποίησή της!
Αλήθεια, πώς την απέκτησε; Με την εργασία των
ιερέων και των μοναχών ή με την τίμια επιχειρηματική δραστηριότητα;
Η ελληνική εκκλησία, το ανώτατο ιδιαίτερα ιερατείο,
ενώ έχει να επιδείξει ένδοξες και άγιες στιγμές στη
δισχιλιόχρονη διαδρομή της έχει και πολλές γκρίζες
ή μαύρες σελίδες, στο παθητικό της, που δεν είναι
το παρόντος.
Τα ευαγγέλια, με τα λόγια του Χριστού, κι όχι με τις
θεωρίες και τις «ερμηνείες» των διαφόρων ιερών
αναθεωρητών της διδασκαλίας του Ιησού και των
(αυτοκρατορικών) συνόδων, και τη Συνταγματική
ακόμη κατοχύρωση των πολλαπλών αναθεματισμών
των Ελλήνων και της σοφίας τους. Θεέ και κύριε...!
Τα Ευαγγέλια και οι πράξεις των αποστόλων, εν
μέρει, είναι το «καταστατικό» της χριστιανικής θρησκείας.
Το Ειρήνη υμίν και το αγαπάτε αλλήλους είναι η
πραγματική πίστη που δεν επιβάλλει τίποτε το μεταφυσικό, το υπερφυσικό, το θαυματουργό!
Η ειρήνη και η αγάπη είναι απόλυτα φυσικές και εφικτές – κατάσταση και συναίσθημα.
Μα πόσο τα τηρούμε; Πόσο τα διδάσκουμε με λόγια
και κυρίως με πράξεις παραδειγματικές και πόσο μεριμνούμε για τις αναγκαίες προϋποθέσεις;
Πότε αισθανόμαστε πιο ευτυχείς; Όταν μας αγαπάνε ή όταν αγαπάμε, άσχετα απ’ την ανταπόκριση;
Πιστέψτε με, κι ας μην είμαι θεός: Η αγάπη καθρεφτίζεται! Εκπέμπεται στον καθρέπτη – τον πλησίον
– και αντικατοπτρίζεται.
Κι όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει και ειρήνη!
Κι αν δεν αντικατοπτρισθεί, ή δεν εκπέμπεται, ή δεν
υπάρχει καθρέφτης ή έχει θρυμματιστεί.

―――――――
1. Μπαμπινιώτης: «Ετυμολογικό Λεξικό».
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Υπέρ του Μητροπολίτη κ. Αντωνίου
η απόφαση του ΣτΕ
Εχασε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Νόμιμη η εκλογή του Μητροπολίτη Γλυφάδας, Αλίμου,
ΒΒΒ Αντωνίου απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κάτι που είχε αμφισβητήσει ο δήμαρχος
ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλος και είχε προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση της εκλογής του!
Να θυμίσουμε ότι ο Αντώνιος εξελέγη το 2019 Μητροπολίτης Γλυφάδας, Αλίμου και Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, την οποία όμως εκλογή, ο δήμαρχος
ΒΒΒ, Γρ. Κωνσταντέλλος, έθεσε υπό αμφισβήτηση
και προσέφυγε στα δικαστήρια.
Πρόσφατα εκδικάστηκε η υπόθεση και ήρθε το ΣτΕ
και “επικύρωσε” με την απόφασή του την εκλογή του
Μητροπολίτη Αντωνίου.
Συγκεκριμένα το ΣτΕ με τις 588/2021 και 589/2021 αποφάσεις της Επταμελούς Σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος και
έκρινε ότι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 2 και 27 του Καταστατικού
Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977), εκλόγιμοι για την πλήρωση θέσης χηρεύουσας Μητρόπολης
είναι, κατ’ αρχήν, οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των
προς Αρχιερατεία εκλόγιμων κληρικών. Εκλόγιμοι επίσης, χωρίς εγγραφή στον κατάλογο αυτόν, είναι οι σχολάζοντες Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος
καθώς και οι Βοηθοί Επίσκοποι· προβλεπόταν δε η εκλογιμότητα Τιτουλαρίων Μητροπολιτών και Επισκόπων,
χωρίς εγγραφή στον κατάλογο, όσων έφεραν τους εν
λόγω τίτλους κατά την έναρξη ισχύος του Καταστατικού
Χάρτη.

Με τις πιο πάνω αποφάσεις κρίθηκε ότι από το άρθρο 25
παρ. 3 του Καταστατικού Χάρτη προκύπτει ότι επί ισοψηφίας εκλέγεται Μητροπολίτης, μεταξύ κληρικών με
διαφορετικούς βαθμούς ο ανώτερος κατά τον βαθμό της
ιερωσύνης, μεταξύ δε ομοιόβαθμων, εκείνος που κατέχει
τα πρεσβεία της ιερωσύνης (αρχαιότητα από τη χειροτονία στον βαθμό).
Η μη ρητή αναφορά του νόμου στην περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ Επισκόπων / Μητροπολιτών και κληρικών
κατώτερου βαθμού (πρεσβυτέρων ή διακόνων), δεν δημιουργεί κενό, καθόσον από την ίδια διάταξη συνάγεται
ότι, και στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται ο ίδιος κανόνας των ανωτέρω κριτηρίων και, επομένως, δεν τίθεται ζήτημα κατ’ αναλογία εφαρμογής άλλων διατάξεων,
όπως των άρθρων 15 παρ. 3 εδ. β του Καταστατικού

Χάρτη ή 15 παρ. 1 εδ. γ του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. https://www.vimaorthodoxias.gr
Ο λόγος που δεν ήθελε ο Γρ. Κωνσταντέλλος, ως Μητροπολίτη τον κ. Αντώνιο (κατά κόσμο Διον. Αβραμιώτη), ήταν - όπως ισχυρίζεται - είναι “επικίνδυνος”
γιατί πριν γίνει Μητροπολίτης κατείχε το αξίωμα του
οικονομικού διαχειριστή της Εκκλησίας.
Και επομένως η εκλογή του στην εδώ Μητρόπολη, εγκυμονεί κινδύνους για την εξέλιξη της διαμάχης με
τα εκκλησιαστικά ακίνητα στη Βουλιαγμένη.
Βέβαια με δικαστικές αμφισβητήσεις δεν λύνεις το
πρόβλημα μιας νόμιμης εκλογής εκπροσώπου, ενός
οργάνου όπως η Εκκλησία, ούτε το θέμα της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής περιουσίας.

ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ υπ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΤΟ. ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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«Πρόσωπα της αγάπης,
όπως τάθελεν η ποίησις μου»
Τα ποιήματα από τη συλλογή «Πρόσωπα της αγάπης, όπως τάθελεν η ποίησις μου» συναντούν γυναικείες φωνές από το διεθνές ρεπερτόριο
Με τον Δημήτρη Καταλειφό συνεχίζει το Δημοτικό
θέατρο Πειραιά την διαδικτυακή δράση «Αφηγήσεις» με τα λογοτεχνικά ταξίδια ως podcasts μέσα
από την ιστοσελίδα του www.dithepi.gr και παράλληλη ραδιοφωνική μετάδοση από το Kανάλι 1- Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά στους 90.4.
Ο Δημήτρης Καταλειφός επέλεξε για την ημέρα
της αγάπης, την Κυριακή του Πάσχα στις 18.00 να
διαβάσει ερωτικά ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη από τη συλλογή «Πρόσωπα της αγάπης, όπως
τάθελεν η ποίησις μου».
Τα ερωτικά ποιήματα του Κ. Καβάφη συναντούν γυναικείες φωνές από το διεθνές ρεπερτόριο σε μοναδικές ερμηνείες ερωτικών τραγουδιών.
Οι Κυριακάτικες ραδιοφωνικές συναντήσεις – αφηγήσεις, έχουν διάρκεια περίπου 30 λεπτά έκαστη κι
αποτελούν μια δράση που φέρνει την εντελώς προσωπική σφραγίδα του κάθε προσκεκλημένου.

4o Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ
Μεσόγειος έρημος
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Tο 4ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής με τίτλο Μεσόγειος έρημος, σε καλλιτεχνική
διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Οι δωρεάν προβολές των βίντεο του Φεστιβάλ θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό έως τέλος Μαΐου. Το Φεστιβάλ
υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ι.Σ.Ν.
[www.SNF.org] https://www.snf.org/el/ για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, οι πιανίστες
Στέφανος Θωμόπουλος, Λορέντα Ράμου, Σοφία
Ταμβακοπούλου, η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan Trio παρουσιάζουν έργα των
Λαμπελέτ, Ξύνδα, Σαμάρα, Καμηλιέρη, Σπάθη, Καλομοίρη, Κωνσταντινίδη, Ξενάκη, Θεοδωράκη, Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα ρεσιτάλ.
Το 4ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ θα προβληθεί εξ ολοκλήρου μέσω της GNO TV.
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«Ποιος πήρε τα πασχαλινά αβγά»
Διαδικτυακό Πασχαλινό παιχνίδι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Διαδικτυακή παιδική εκδήλωση για το Πάσχα, οργανώνει ο
Δήμος ΒΒΒ με τον Οργανισμό Αθλητισμό, Πολιτισμό και
Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), που θα συνδυάζει το παιχνίδι
και την επιμόρφωση. Ενα διαδικτυακό παιχνίδι κρυμμένου
θησαυρού, με τίτλο: «Ποιος πήρε τα πασχαλινά αβγά». Το
παιχνίδι ξεκίνησε στις 24 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι
τις 9 Μαΐου. Είναι ένα ταξίδι σε ολόκληρο τον κόσμο, μια
γνωριμία με πασχαλινά έθιμα, σημαντικά μνημεία και πολιτισμούς, μέσα από γρίφους, κρυπτογραφημένα μηνύματα
και μυστικές αποστολές, για παιδιά από 3 έως 12 ετών.
Το παιχνίδι αποτελείται από 6 κύκλους των 5 επεισοδίων,
κάθε κύκλος θα είναι και ένα ταξίδι σε μια ήπειρο. Οι κύκλοι
είναι. Ευρώπη - Ασία – Αφρική – Ωκεανία και 2 για την Αμερικανική ήπειρο.
Το παιχνίδι είναι ανοικτό μόνο για τους κατοίκους του Δήμου
μας μέσω της σελίδας του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook.com/dimosvvv) και θα δοθούν στο δώρα
στους νικητές από 3 διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις γιορτινές ημέρες θα συνδυάσουν το παιχνίδι με γνώση και θα επισκεφθούν ιδρύματα
του Δήμου για μια ζωντανή γνωριμία των ηρώων του παιχνιδιού με τα παιδιά! (ΠΙΚΠΑ - Ορφανοτροφείο).

Να γνωρίσουν τι σημαίνει Πάσχα για τους ανθρώπους σε
ολόκληρο τον κόσμο. Να γνωρίσουν τα έθιμα τους και να
δουν την σχέση που έχουν τα έθιμα μεταξύ τους. Ακόμα και
όταν μεσολαβούν χιλιάδες χιλιόμετρα.
Ήρωες επεισοδίων:
Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας είναι γαντόκουκλες. Ο
κύριος χαρακτήρας είναι ο Νέλος. Ένα κουνελάκι ντετέκτιβ
που θα αναλάβει να βρει ποιος πήρε τα πασχαλινά αυγά από
την αποθήκη λίγο πριν τα κουνελάκια τα μοιράσουν στα παιδιά. Ο Νέλος θα έχει την πολύτιμη βοήθεια της Λούσυ. Της
βοηθού του που με την βοήθεια της τεχνολογίας του δίνει
γνώσεις και καθοδήγηση. Ήρωες όπως ο γαιδαράκος και ο
Βατραχάκος εμφανίζονται στις ιστορίες για να προσθέσουν
χιούμορ και να έχουν τον δικό τους ρόλο στην εξέλιξη των
επεισοδίων.
Δομή επεισοδίων:
Κάθε κύκλος χωρίζεται σε 5 επεισόδια. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ευρώπη. Κάθε επεισόδιο αναφέρεται σε ένα τμήμα
της Ευρώπης. Οπότε έχουμε ένα για τον Βορρά, ένα για τον
Νότο, ένα για την Κεντρική Ευρώπη και τα λοιπά. Σε κάθε επεισόδιο ο Νέλος βρίσκεται σε διαφορετική ή διαφορετικές χώρες
καθώς ακολουθεί τα στοιχεία που ανακαλύπτει.

Λίγα λόγια για το παιχνίδι
Η ιστορία πίσω από την ιδέα:
Η ιστορία ξεκινάει από την Κουνελοχώρα και η ιδέα βασίζεται σε έναν πασχαλινό γερμανικό μύθο. Ο μύθος αναφέρει ότι κάθε Πάσχα τα παιδιά περίμεναν τα κουνελάκια να
τους φέρουν τα πασχαλινά αυγά. Το παιχνίδι να είναι πολυδιάστατο. Να ψυχαγωγεί αλλά να μην είναι μόνο αυτό.

Εγγραφή των παιδιών στο παιχνίδι και επικοινωνία :
Η εγγραφή γίνεται από τους γονείς. Όμως σε περίπτωση
που παραστεί ανάγκη ή υποπέσει στην αντίληψη μας κάτι
εκτός της ροής του παιχνιδιού και σε σχέση με κάποιο παιδί,
θα υπάρξει άμεση και αποκλειστική επικοινωνία με τους γονείς.

H Ναυμαχίας της Σαλαμίνας Ι Ηρόδοτος
Ένα ντοκιμαντέρ που συνδυάζει τη
θεατρική αφήγηση με τo κινηματογραφικό οδοιπορικό στα θαλάσσια
στενά της Σαλαμίνας
Προβάλλεται έως 20/05/2021
Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης
Καταλειφός, η Θέμιδα Μπαζάκα
και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της
ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, σε ένα ντοκιμαντέρ που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με τo
κινηματογραφικό οδοιπορικό στα
θαλάσσια στενά της Σαλαμίνας.
Πρόκειται για μια σύνθεση, ένα ταξίδι στον χρόνο που αντλεί το περιεχόμενό της από το βιβλίο του
Ηρόδοτου, σε ελεύθερη απόδοση

του διακεκριμένου καθηγητή Αρχαιολογίας, Πέτρου Θέμελη και
εμπλουτίζεται με αποσπάσματα
από τους «Πέρσες» του Αισχύλου,
σε μετάφραση του ποιητή Κώστα
Λάνταβου.
Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική στιγμή
στην ελληνική και την παγκόσμια
ιστορία, αφήνοντας έκτοτε ανοιχτό το ερώτημα πώς θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί οι
κοινωνίες και οι πολιτισμοί, εάν το
αποτέλεσμα εκείνης της ημέρας
ήταν διαφορετικό…
Aξίζει να σημειωθεί ότι τo Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά, με αφορμή την συμπλήρωση δυόμισι χιλιάδων χρόνων
από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, πα-

ρουσίασε με επιτυχία τον Οκτώβριο
την παράσταση "Η ναυμαχία της Σαλαμίνας" του Ηρόδοτου με τους
Μαρία Καλλιμάνη, Δημήτρη Καταλειφό, Θέμιδα Μπαζάκα και Γιάννη
Τσορτέκης οι οποίοι αφηγήθηκαν κι
ενσάρκωσαν τα πρόσωπα της ιστορικής ναυμαχίας.
Ελεύθερη απόδοση της αφήγησης του Ηροδότου: Πέτρος Θέμελης
Αποσπάσματα από τους «Πέρσες» του Αισχύλου, Mετάφραση:
Κώστας Λάνταβος
Δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθετική επιμέλεια: Μαρία Καλλιμάνη, Γιάννης Τσορτέκης
Σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ:
Ηλίας Γιαννακάκης
Μουσική Σύνθεση: Κώστας Στεργίου
Διονύσης Μακρής, Κώστας Λώλος
Μουσικοί επί σκηνής:
Κώστας Στεργίου (πλήκτρα)
Διονύσης Μακρής (κοντραμπάσο)
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OXI από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας
Η απόσχιση της Αγίας Μαρίνας σε Κοινότητα
Απορρίφθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας (27.4.21) η αίτηση συντονιστικής επιτροπής πολιτών για δημιουργία «τοπικής κοινότητας» στην Αγία Μαρίνα
Αλυκού Κορωπίου. Είχαμε φιλοξενήσει άρθρο της
«Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων» που ζητούσε τη συνδρομή του Δήμου προκειμένου να
ανεξαρτητοποιηθεί. Να γίνει Κοινότητα.

σχετικό έγγραφο της συντονιστικής επιτροπής πολιτών (3.02.2021), το οποίο έχει σταλεί στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Εσωτερικών και
υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία παραθαλάσσιου Δήμου(!) μαζί με απόσπαση τμημάτων
άλλου όμορου Δήμου σε σύνδεση με την επένδυση του Ελληνικού!

Την πρόταση απέρριψαν, οι δημοτικοί συνδυασμοί,
«Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα», «Λαϊκή Συσπείρωση Κρωπίας, «Κορωπί-Στο Επίκεντρο». Υπερψήφισαν τέσσερις σύμβουλοι της παράταξης της μείζονος
αντιπολίτευσης «Αλλάζουμε το Κορωπί» με επικεφαλής τον Διονύση Κερασιώτη, ενώ δύο της ίδιας
παράταξης (Κων/νος Τσεβάς αντιπρόεδρος Δ.Σ. και
ο σύμβουλος Ισίδωρος Γκίκας) δήλωσαν παρών.
Το θέμα εισηγήθηκε ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής πολιτών, Χρήστος Θεοχάρης. Υποστήριξε ότι είναι ανεξάρτητη η επιτροπή από
παρατάξεις και αντιπολιτευτικές επιδιώξεις και
στόχος είναι μόνο η επίλυση ζητημάτων της Αγίας
Μαρίνας που εκκρεμούν.
Είχαμε φιλοξενήσει, στην εφημερίδα μας, την ανακοίνωση της Σ.Ε. για την ίδρυση της Κοινότητας,
στην οποία μεταξύ άλλων έγραφε:
«Διαβαίνοντας το κατώφλι της επόμενης 10ετίας
και ρίχνοντας μια ματιά στη Δημοτική μας οντότητα
και στις ιδιαιτερότητες που διέπουν την ανάπτυξη
και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, θεωρούμε αναπόδραστη και αυτονόητη ενέργεια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, την αναγκαιότητα της
αποκέντρωσης αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων
στους περιφερειακούς οικισμούς της, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα αναπτυξιακά και
άλλα προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων της».
Στη συνέχεια ανέπτυξε τις θέσεις τ;hς πλειοψηφούσας παράταξης, δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης,
οι επικεφαλής των συνδυασμών των παρατάξεων
της αντιπολίτευσης, αλλά και αντιδήμαρχοι και
όποιοι άλλοι σύμβουλοι ζήτησαν το λόγο.

Αυστηρή η απάντηση του Δημάρχου
Ο Δήμαρχος, απάντησε ότι ο «σκληρός πυρήνας»
της επιτροπής, και αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες
εξυπηρετεί αλλά και επιδιώκει την απόσχιση τμημάτων του Δήμου Κρωπίας με δημιουργία νέου παράλιου Δήμου που θα ενσωματώνει τμήματα του
Δήμου Σαρωνικού(!).
Για την πιστότητα των λεγομένων του διάβασε

Δεν επιλύονται τα προβλήματα με
την απόσχιση
Όσοι επιχειρηματολόγησαν κατά της δημιουργίας
«τοπικής κοινότητας», επεσήμαναν δεν θα λυθούν ζητήματα από μια κοινότητα καθώς αυτοδοικητικά-πολιτικά και «δημοσιονομικά» δεν υπάρχει
χώρος άσκησης εξουσίας. Επίσης, πολλοί υποστήριξαν ότι η οικιστική περιοχή εκπροσωπείται από
αρκετούς δημοτικούς συμβούλους συμπολίτευσης
και αντιπολίτευσης.
Κενό πολιτικής εκπροσώπησης της περιοχής –
όπως τόνισαν -δεν υφίσταται ενώ υπάρχει ροή αιτημάτων, ενεργειών ικανοποιήσεων καθώς και δημοσιότητας προς όλους τους θεσμικούς φορείς
κρατικούς και αυτοδιοικητικούς (Δήμος και Περιφέρεια Αττικής).
Ο Δήμος βλέπει ενιαία το Δήμο και ισότιμα όλες
τις περιοχές και τους οικισμούς. Με ενιαία πολιτική και διοικητική –υπηρεσιακή ευθύνη και αλλά
και με αποκεντρωμένες δομές. Εφεραν δε χαρακτηριστικά παραδείγματα με έργα που έχουν γίνει
στην περιοχή.
Στη συνέχεια μίλησε ο Διον. Κερασιώτης, ο τάχθηκε υπέρ της πρότασης για κοινότητα γιατί τη θεωρεί θετική και ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και σε
άλλους οικισμούς του Δήμου.
Ο επικεφαλής δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης, Ευάγγελος Ρεμπάπης υποστήριξε ότι η μη επίλυση ζητημάτων της περιοχής

-που ήταν παραθεριστική περιοχή, αλλά πλέον
έγινε και περιοχή πρώτης κατοικίας- αντανακλά
την γενική κατεύθυνση της αντιλαϊκής πολιτικής
των Ελληνικών Κυβερνήσεων. Ό,τι δεν φέρνει κέρδος σύμφωνα με την Ε.Ε δεν προωθείται. Μάλιστα
υποστήριξε ότι το σενάριο για νέο παραθαλάσσιο
Δήμο αντανακλά αυτά τα συμφέροντα. Κατέληξε
ότι δεν θα λύσει τίποτα η δημιουργία μιας κοινότητας, αφού ούτε αρμοδιότητες θα έχει, ούτε πόρους
και προσωπικό.
Ο Δήμαρχος, Δημήτριος Κιούσης, ανέπτυξε την
διαφωνία του, υπενθυμίζοντας την πολεοδομική
ιστορία της παραθεριστικής περιοχής της Αγίας
Μαρίνας, της οποίας «έπεσε», το σχέδιο πόλης, το
1998. Αν ίσχυε θα είχαν γίνει παιδικές χαρές, θα είχαμε πεζοδρόμια, θα είχαμε μια άλλη πορεία κ.α
Με προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής έγινε ένταξη της Αγίας Μαρίνας στο σχέδιο, το 2012 και
της 3ης Γειτονιάς Αγίας Μαρίνας το 2016 εν μέσω
μνημονίων.
Ο Δ. Κιούσης στη συνέχεια απηύθυνε σφοδρή κριτική σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν έγιναν έργα
στην Αγία Μαρίνα. Εξήγησε ότι οι διαδικασίες για
τις Πράξεις Εφαρμογής έχουν καθυστερήσει, γιατί
η προηγούμενη περιφερειακή αρχή δεν είχε αυτά
τα θέματα σε πολιτική προτεραιότητα. Τόνισε ότι η
δημοτική αρχή θέλει, αλλά δεν έχει διαθέσιμη γη
για να κάνει έργα. Τώρα δόθηκε προτεραιότητα
από την νέα περιφερειακή αρχή για τα πολεοδομικά. Πολιτική βούληση υπάρχει και είναι ισχυρή
και πασχίζουμε να γίνει η κύρωση της πράξης
εφαρμογής ώστε να γίνουν τα αναγκαία έργα.
Στη συνέχεια ανέφερε τα έργα υποδομής που
έχουν ολοκληρωθεί, εξελίσσονται και όσα νέα ξεκινούν στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
Αναφέρθηκε, σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα, τις
προσπάθειες να βρεθεί χώρος για βρεφονηπιακό
σταθμό αλλά κατέστη άγονος ο διαγωνισμός.
Εξήγησε ότι οι συγκρίσεις με άλλες περιοχές του
Σαρωνικού (Βάρκιζα, Σαρωνίδα), που είχαν σχέδια
πόλεως από το 1958, όπως και του Δήμου Σαρωνικού που είχε ιδιοκτησίες, δεν είναι δόκιμη από
όσους το επιχειρούν.
Ο Δ. Κιούσης καταλήγοντας επεσήμανε την
ισχυρή, πολιτική προγραμματική του θέση από το
2010 για Δήμο ενιαίο και αυτόνομο, ιστορικά και
γεωγραφικά ενιαίο, δηλώνοντας:
«Ο Δήμος Κρωπίας δεν τεμαχίζεται, δεν τιμαριοποιείται και ουδέποτε αποσχίζεται έστω και κατά
ένα τετραγωνικό χιλιοστό από την επικράτειά του
και τα διοικητικά του όρια».
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Το Ασκληπιείο είναι και πρέπει να μείνει δημόσιο
Συνεδρίασε - μέσω τηλεδιάσκεψης - το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ (26.4.21) με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.
Οπως συνηθίζεται, πριν μπουν στα θέματα, έγιναν ερωτήσεις από τους συμβούλους της μειοψφίας και απάντησε ο δήμαρχος.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Δαβάκης αναφέρθηκε, στο ψήφισμα που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ, σε έκτακτη
συνεδρίαση (...) με μοναδικό θέμα τις εφημερίες του
Ασκληπιείου Νοσοκομείου που “κόπηκαν” γιατί χρησιμοποιείται όλο το νοσοκομείο για την πανδημία.
Σημείωσε ο Δ. Δαβάκης, ότι αφενός δεν έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου και αφετέρου, ότι το ψήφισμα
που έβγαλε με τις ψήφους της πλειοψηφίας ο Δήμαρχος
«στην ουσία διαφημίζει το έργο και την προσφορά της διοίκησής σας. Ατοπο για το θέμα που προέκυψε και άκρως
υποκριτικό για μένα», σημείωσε ο Δ. Δαβάκης γιατι έχει
σηκώσει από την προηγούμενη θητεία του, ο δήμαρχος,
τη διεκδίκηση 5,5 στρεμμάτων από το Ασκληπιείο Νοσοκομείο, ενώ θα έπρεπε να είναι πιο ουσιαστικός σε τέτοια
θέματα και όχι ευχολόγια.
Για το θέμα του Νοσοκομείου αναφέρθηκαν και οι επικεφαλής των άλλων δύο παρατάξεων Θ. Ματόπουλος και Κ.
Πασακυριάκος (ΡΙΚΙΠ και Λαϊκή Συσπείρωση αντίστοιχα).
Οπως συνηθίζεται, ο δήμαρχος απάντησε στους ερωτώντες, ιδιαίτερα δε στον Δ. Δαβάκη, στο σκέλος που
αφορά το ψήφισμα και τη διεκδίκηση των 5,5 στρεμμάτων από το Νοσοκομείο.
Αφού παραδέχθηκε, ο δήμαρχος ότι, γράφει για τα έργα

Εφυγε από τη ζωή
ο Γιώργος Σταμπέλος
Ο Γιώργος Σταμπέλος, Eνεργός Πολίτης και Πρόεδρος της Ενωσης Μικρασιατών Βούλας, έφυγε
από τη ζωή την Κυριακή το απόγευμα 25.4.21.
Ενεργός πολίτης του
Δήμου Βούλας, μικρασιατικής ρίζας. Εχει υπηρετήσει
στην
τοπική
Αυτοδιοίκηση από τη
θέση του Αντιδημάρχου,
του δημοτικού συμβούλου του Προέδρου της
Πνευματικής Εστίας και
πολλών άλλων θεσμικών
θέσεων, αφού υπηρέτησε την Τ.Α. επί σειρά ετών.
Πρόεδρος και η ψυχή της Ενωσης Μικρασιατών
Βούλας, την οποία ο ίδιος δημιούργησε, μη ξεχνώντας τη μικρασιατική του καταγωγή, προς τιμήν
των προγόνων του και κρατώντας νωπή τη θύμιση
των “Αλησμόνητων Πατρίδων”.
Για πολλά χρόνια συγκέντρωνε υλικό από τα οποία
δημιουργήθηκε το "Μικρασιατικό Σπίτι", του οποίου
το υλικό έχει εκτεθεί κατ' επανάληψη στη Βούλα.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του, από την
οικογένεια της ΕΒΔΟΜΗΣ, της οποίας ήταν αναγνώστης και συλλέκτης.

της Δ.Α. στο ψήφισμα γιατί δεν κρύβουν τίποτε(!) και επεσήμανε πόσο σημαντικό για το Δήμο και για και την παρούσα Δ. Αρχή είναι το νοσοκομείο, «γι’ αυτό κάνουμε ό,τι
μας ζητηθεί, κάνουμε παρεμβάσεις, παρεμβάσεις που
έχουν και τεχνικό χαρακτήρα, όπως οι καινούργιες μάντρες στο βορεινό του τμήμα» κ.ά. και τόνισε ότι «Οποιος
απλώσει χέρι να αλλάξει ο δημόσιος χαρακτήρας του νοσοκομείου θα μας βρει όλους απέναντί του».

«Δεν σταματάμε τη διεκδίκηση των 5,5, στρ.»
Οσον αφορά, την ιστορία των 5.5 στρεμμάτων κοινόχρηστου χώρου που διεκδικεί ο δήμος, ο δήμαρχος Γρ.
Κωνσταντέλλος, τόνισε ότι «πρέπει να αποδοθούν σε
κοινή χρήση στην πόλη και όλα αυτά θα γίνουν στα πλαίσια μιας γενικότερης ανασυγκρότησης κτιριοδομικής
που πρέπει να γίνει στο Νοσοκομείο». Τόνισε επίσης ότι:
Ο Δήμος δεν πρόκειται να απεμπολήσει ποτέ τα δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από την πολεοδομία. Ειδικότερα για κοινόχρηστο χώρο. Συνεπώς εμείς δεν
ανοίξαμε το κεφάλαιο για να το κλείσουμε στη συνέχεια.
...Είναι μία διαδικασία η οποία πρέπει να ωριμάσει για να
έχουμε συνομιλητή απέναντι και να έχουμε μια συνολική
λύση. Εχουμε επικοινωνήσει και με τον Ερυθρό Σταυρό
και με το Υπουργείο και έχουμε ζητήσει να μας πουν οι
ίδιοι, πού αυτός ο κοινόχρηστος χώρος που πρέπει να
αποδοθεί στην πόλη πρέπει να υπάρξει.

Εμείς δεν είμαστε όπως η εκκλησία
Ο Δήμαρχος συνέχισε τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν κινείται όπως η Εκκλησία. «Εμείς δεν ζητάμε 47 στρέμματα
για τα οποία ζητάει να ανακληθεί η απαλλοτρίωση η
οποία έγινε το 1919 για να πάρουμε 47 στρέμματα να τα
κάνουμε πολυκατοικίες ή βίλες και να τα αξιοποιήσουμε

είτε να πάρουμε το ισόποσο αυτών των 47 στρεμμάτων
σε σημερινές αξίες όπως κάνει η εκκλησία.
Εμείς θέλουμε, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να
πάρουμε αυτή τη συγκεκριμένη έκταση, η οποία δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του Ασκληπιείου και να τα
αποδώσουμε σε κοινή χρήση. Ούτε να τα κάνουμε σπίτια, ούτε μπουζουξίδικα».
Σ.Σ. To Aσκληπιείο πρέπει να μας ενώνει και εξ όσων
διαφαίνεται κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ο Δήμος ζητάει
5,5 στρέμματα, η Εκκλησία ζητάει 47 στρέμματα, ο Ερυθρός το διεκδικεί όλο, παρά το ότι η δημιουργία και του
χώρου και των κτιρίων έχει προκύψει από τις προσφορές
των δωρητών και την παροχή του δημοσίου.
Το Ασκληπιείο Νοσοκομείο πρέπει να παραμείνει ΔΗΜΟΣΙΟ, όπως τόνισε και ο δήμαρχος, και να περάσει στα
χέρια του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, γιατί τότε που χτίστηκε ο Ε.Ε.Σ.
ήταν, ότι είναι σήμερα το ΕΣΥ.

Αλλο ένα Πάρκινγκ έγινε ιδιωτικό!
Το δημοτικό πάρκινγκ της οδού Ποσειδώνος 6, στη Βουλιαγμένη βγήκε σε δημοπρασία, αλλά δεν έτυχε ιδιαίτερης διεκδίκησης, αφού εμφανίστηκε μόνον ένας
ενδιαφερόμενος, στον οποιον κατακυρώθηκε και η μίσθωση. Με τιμή μάλιστα, όπως είπε ο Δήμαρχος, από τις
υψηλότερες που έχει πετύχει ο Δήμος, απαντώντας σε
ερώτηση του Δ. Δαβάκη, αν δόθηκε η ανάλογη γνωστοποίηση του διαγωνισμού, απορώντας πώς εμφανίστηκε
μόνο ένας υποψήφιος.
σ.σ. Γιατί άραγε η δημοσίευση έγινε στην ...κολοπετινίτσα και στο “σύγχρονο” κατά το δήμαρχο ηλεκτρονικό
μέσο και όχι στην τοπική εφημερίδα όπως ορίζει ο
νόμος;;;
Aννα Μπουζιάνη

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Πρωτοβουλία που συγκροτήθηκε για τη σωτηρία
του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Νοσοκομείου, διεξήγαγε έρευνα
με σκοπό την καταγραφή προβλημάτων ιατρικών
υποδομών και τη δρομολόγηση επίλυσής τους.
Στην έρευνα αυτή, η επιτροπή συνάντησε ένα μέγιστο πρόβλημα που δεν αντέχει να περιμένει ούτε καταγραφή ούτε αξιολόγηση, αφού αναφέρεται σε μια
πολύ σημαντική Ιατρική Μονάδα του Νοσοκομείου.
Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, χρειάζεται 25 συγκεκριμένα μηχανήματα για να λειτουργεί κανονικά και
με ασφάλεια. Σήμερα διαθέτει ΜΟΝΟ 7 από τα οποία
τα 2 προέρχονται από δωρεά νεφροπαθούς αιμοκαθαρόμενου. Το κόστος κάθε μηχανήματος από αυτά
που ελλείπουν ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €!
Το Νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ νοσοκομείο της Νοτιοανατολικής Αττικής.
Η Πρωτοβουλία εκτιμά ότι στην προσπάθεια που έχει
αναλάβει, δεν περισσεύει απολύτως κανένας, αφού
όλους μας χρειάζεται, ενώ και το νοσοκομείο το
χρειαζόμαστε όλοι!

Κάνουμε έκκληση
• Στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
• Τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια των
Δήμων:
• ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ- ΓΛΥΦΑΔΑΣ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΡΩΠΙΑΣ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και ΛΑΥΡΙΟΥ
Παράλληλα απευθυνόμαστε σε κάθε ευπατρίδη,
εφοπλιστή, βιομήχανο ή όποιον δύναται να προσφέρει, για τη συγκεκριμένη ανάγκη που αντιμετωπίζει
η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου.

ΒΑΣΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΟΛΩΝ ΣΑΣ!
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες
Βασίλης Σιαμέτης
Τηλ. Επικοινωνίας: 6975 469 272
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Στα “όπλα” οι Αυτοδιοικήσεις για τα απορρίμματα
«...η αρχή του παγόβουνου»
Δημοσιεύαμε στο προηγούμενη φύλλο την “αλληλογραφία” του Δημάρχου του Δήμου ΒΒΒ, Γρ. Κωνσταντέλλου με τον ΕΔΣΝΑ (Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο
Νομού Αττικής), όσον αφορά την προγραμματική σύμβαση που προχωρεί ο ΕΔΣΝΑ για την διαλογή στην
πηγή και γενικά τη διαχείριση των απορριμμάτων σε
σχέση με τους Δήμους.
Ο Γρ Κωνσταντέλλος υπέγραφε την “επιστολή” της
ΠΕΔΑ, ως πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος,
με αιχμές για σκοτεινές και αδιαφανείς διαδικασίες
όσον αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις που επιχειρεί ο ΕΔΣΝΑ και πήρε την απάντηση από τον πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ Κόκκαλη, με αρκετές αιχμές και από
αυτή την πλευρά για τα έργα και τις ημέρες του Γρ.
Κωνσταντέλλου.
Οπως διαφαίνεται έχει ξεσπάσει μία “κόντρα” του δημάρχου του Δήμου ΒΒΒ με τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, που στη ρίμη του λόγου του ανέφερε ο Γρ.
Κωνσταντέλλος, αν και o Περιφερειάρχης δεν έχει
άμεση εμπλοκή.
Για τη «διαμάχη με τον ΕΔΣΝΑ», ζήτησε ενημέρωση
στη συνεδρίαση της 26.4.21 ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ,
Θ. Ματόπουλος.
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, απαντώντας, εξήγησε ότι η
Επιτροπή περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ (στην οποία προεδρεύει) απέστειλε σε όλους τους δημάρχους μια νομοτεχνική έκθεση, για μια σειρά παρατηρήσεις για τις
προγραμματικές συμβάσεις που ζητάει ο ΕΔΣΝΑ να
υπογράψουν οι δήμαρχοι για να μπορέσουν να πάρουν υλικό (απορριμματοφόρα ή εξοπλισμό λπ.) και

εκεί το ύψος και το κόστος αυτό των προμηθειών είναι
πάρα πολύ μεγάλο 223 εκατ. €. όταν ο συνολικός
προϋπολογισμός του ΕΔΣΝΑ είναι 92 εκατομ. ευρώ,
όπως εξήγησε και συνέχισε:
Εμείς ενημερώσαμε και θα ξαναενημερώσουμε τους
δημάρχους, γιατί με τους δημάρχους είμαστε, δεν είμαστε με τον ΕΔΣΝΑ. Ο ΕΔΣΝΑ εχει διοίκηση, αλλά
το Δ.Σ. του, από τότε που συγκροτήθηκε μετα τις
εκλογές, δεν συνεδρίασε ποτέ.
Σήμερα ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί
μέσα από μία 7μελή Επιτροπή,
η οποία συνεδριάζει δια περιφοράς, και η οποία μέχρι σήμερα έχει δεσμεύσει τον
ΕΔΣΝΑ για δαπάνες ύψους
470 εκατ. €, τις οποίες μπορεί
να τις βρει από χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί και
να μην τις βρει. Μπορεί να δεσμεύσει τον ΕΔΣΝΑ και
τα επόμενα μέλη, μπορεί να τον πτωχεύσει τον
ΕΔΣΝΑ, μπορεί να στείλει το λογαριασμό στους Δήμους, άρα και σ’ εμάς, κι εμείς με τη σειρά να πρέπει
να στείλουμε το λογαριασμό στους Δημότες. Άρα
οφείλουμε όλοι, όσοι είμαστε καθαρόαιμοι και αυτοδιοικητικοί με γνώση και άποψη να χτυπήσουμε την
κουδούνα.

Αγορά της Δούρου αυτά που πήραμε
Αυτό κάναμε, εμείς ως Δήμος δεν έχουμε υπογράψει
προγραμματική σύμβαση. Υπογράψαμε προγραμμα-

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: “Μια γροθιά όλες οι παρατάξεις”
“Oύτε σαν σκέψη περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου”
«Μια γροθιά όλες οι Παρατάξεις
για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων και την
υπεράσπιση της περιβαλλοντικής
ακεραιότητας του Δήμου»
Πραγματοποιήθηκε, Παρασκευή
23 Απριλίου 2021, με πρωτοβουλία
του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, δημοτικό συμβούλιο
με θέμα ‘’Ενημέρωση – συζήτηση
για τις μέχρι σήμερα ενέργειες τη
Δημοτικής Αρχής σε σχέση με το
σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για το θέμα των Απορριμμάτων.’’
Τη δράση και τις πρωτοβουλίες
της δημοτικής αρχής για τη διαχείριση των απορριμμάτων ανέπτυξε
στην εισήγησή του ο δήμαρχος,
ενώ οι επικεφαλής των παρατάξεων και το σύνολο σχεδόν των

δημοτικών συμβούλων επικεντρώθηκαν στη ανάλυση των θέσεών
τους και των συμπερασμάτων
τους.
Με απόλυτη ομοφωνία το Δημοτικό Συμβούλιο και με γνώμονα
την περιβαλλοντική προστασία
και την ποιότητα ζωής των πολιτών αποφάσισε αφενός να αναληφθούν όλες οι πρωτοβουλίες που
οδηγούν σε έργα και σε δράσεις
για την ορθή, λογική και αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων, αφετέρου να αποτραπεί
κάθε ενδεχόμενος σχεδιασμός ή
ακόμη και σκέψη για περαιτέρω
επιβάρυνση του Δήμου Λαυρεωτικής.
«Η οποιαδήποτε σκέψη για δημιουργία Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στα διοικητικά όρια του
Δήμου Λαυρεωτικής θα βρει απέ-

ναντί της σύσσωμες τις παρατάξεις του Δήμου μας και απολύτως
ενωμένους τους πολίτες μας,
όπως και στο πρόσφατο παρελθόν.
Η δημοτική μας αρχή προχωρά με
ταχείς ρυθμούς προκειμένου να
αναπτύξει και να βελτιστοποιήσει
τις υπηρεσίες και τις μεθόδους
διαχείρισης των απορριμμάτων
του Δήμου μας.
Αγωνιζόμαστε πάντα ενωμένοι
για το καλύτερο, ενώ τελούμε σε
κατάσταση πλήρους εγρήγορσης
για την αποτροπή ενδεχόμενων
σχεδιασμών που επιβαρύνουν τον
Δήμο μας» κατέληξε ο δήμαρχος
Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.
Σε link η συνεδρίαση του Δ.Σ:
https://www.youtube.com/watch?v=
gxXaaURLYI4

τική σύμβαση για δύο απορριμματοφόρα καφέ, τα
οποία πήραμε από τον ΕΔΣΝΑ που ήταν αγορά της
προηγούμενης διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, επί περιόδου
προεδρίας της Δούρου, τα οποία παραδόθηκαν από
τον νυν περιφερειάρχη και βέβαια αυτή η προμήθεια
έγινε με πόρους από το αποθεματικό του ΕΔΣΝΑ,
Δεν έγινε με τα φανταστικά, εικονικά ποσά και κεφάλαια τα οποία ψάχνουμε να τα βρούμε στην αγορά
Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία θέσαμε
ως επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι μόνο η αρχή του
παγόβουνου.
Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα από τον ΕΔΣΝΑ δεν
έχει ξαναγίνει ποτέ. Φροντίζουμε πάντα να μην κάνουμε αντιπαραθέσεις άνευ λόγου και αιτίας. Φροντίζουμε πάντα και ως ΠΕΔΑ να είμαστε κόσμιοι, να
έχουμε πολιτική ευπρέπεια. Δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς, δε αφήνουμε υπονοούμενα.

«Απάντηση με αγοραίο λιβελογράφημα»
Αυτός είναι ο τρόπος που εμείς πολιτευόμαστε, γιατί
από την άλλη πλευρά ο ΕΔΣΝΑ, δια του περιφερειακού συμβούλου και προέδρου, του κου Κόκκαλη και
προφανώς και με τις ευλογίες του κου Πατούλη, ο
οποίος είναι κρυπτόμενος πίσω από τον κο Κόκκαλη
έβγαλε μία ανακοίνωση 4σέλιδη, ένα αγοραίο λιβελογράφημα θα μπορούσα να πω, γιατί δεν έχει επιχειρηματολογία, είναι ένα υβρεολόγιο, το οποίο βέβαια
χαρακτηρίζει τον συντάκτη του και το οποίο ήδη έχει
συνταχθεί η απάντησή του, όχι βέβαια στο ίδιο ύφος,
το οποίο θα σταλεί στους δημάρχους, με αυτά που
πρέπει οι δήμοι να γνωρίζουν για το τί γίνεται πίσω
από κλειστές πόρτες στον ΕΔΣΝΑ, ποιοι αποφασίζουν, τι διαγωνισμούς κάνουν, τι δεσμεύσεις αναλαμβάνουν για λογαριασμό των άμοιρων Δήμων, οι οποίοι
ούτε ξέρουν, ούτε γνωρίζουν, απλά καλούνται να υπογράψουν προγραμματικές συμβάσεις τις οποίες δεν
μπορούν ούτε καν να κωδικοποιήσουν.
Αυτή τη δουλειά κάνω εγώ σαν Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και σας διαβεβαιώνω επειδή η ευθύνη είναι μεγάλη και αυτά τα οποία γίνονται εκεί
μπορεί να κοστίσουν στην Αυτοδιοίκηση τα επόμενα
χρόνια πολύ άσχημα, και επειδή εγώ και προσωπικά
με ενδιαφέρει η Τ.Α. και πιστεύω ότι θα είμαι στη συνέχεια στη αυτοδιοκητικό στερέωμα, δεν έχω κανενός άλλου είδους προτίμηση ή προτεραιότητα,
φροντίζω να προσέχουμε, για να έχουμε!
Αυτή η ιστορία θα φτάσει στο τέλος της, μόνο όταν οι
αποφάσεις θα αρχίσουν να παίρνονται από τα αρμόδια
όργανα, με πλήρη διαφάνεια, φωναχτά, ανοιχτά και όχι
με επίκληση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που λένε ακριβώς τα αντίθετα απ’ αυτά που ισχυρίζεται
ο ΕΔΣΝΑ δια του προέδρου του κου Κόκκαλη.
Σ.Σ. Οπως αντιλαμβάνεται ο κάθε αναγνώστης, έχει
ξεκινήσει μία έντονη διαμάχη (αναζητείται το πάπλωμα...), η οποία μόνο καλό δεν κάνει γενικότερα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Aννα Μπουζιάνη
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Ο Γάλλος φιλλέλην Didot
και το πρώτο τυπογραφείο
στην Αθήνα
Το όνομα του Γάλλου Didot για τον σημερινό Αθηναίο πολίτη, ίσως και να είναι παντελώς άγνωστο. Η οδός Διδότου
όμως στο εξελληνισμένο τού “Diodot” σε “Διδότος”,
συχνά βρίσκεται στο αναγκαίο καθημερινό μας πέρασμα.
Ο Ambroise Firmin Didot (1790- 1876), διάσημος συγγραφέας και εκδότης και κληρονόμος μεγάλης τυπογραφικής
επιχείρησης, είχε γεννηθεί στο Παρίσι.
Ο πατέρας του, διευθυντής στα τυπογραφεία του και θερμός φιλελληνιστής, το 1808 έστειλε τον γιό του τον Αmbroise στον Κοραή που ζούσε πάντοτε στο Παρίσι, για
να αποκτήσει ελληνική μόρφωση. Κοντά στον Κοραή ο
γιος Didot έμεινε σαν γραμματέας του οκτώ χρόνια, στα
οποία χρόνια μαθήτευσε επάνω στην αρχαία ελληνική
Γραμματεία και αγάπησε περισσότερο τη νέα γλώσσα και
τα συν αυτής..
Αργότερα στα έτη 1816 -1817, τον βρίσκομε να ταξιδεύει
σε Ελλάδα, και Μικρά Ασία, και μάλιστα φτάνοντας στην
Τροία να μιλάει στους εκεί Έλληνες για Ιλιάδα και Όμηρο
που για πρώτη τους φορά μάθαιναν.
Με συστατικό γράμμα τού Κοραή επισκέπτεται στη Μικρασιάτικη Κυδωνία τον Θεόφιλο Καΐρη στο γυμνάσιο που
διευθύνει, συνάμα δε πνευματικό κέντρο της περιοχής,
με μεγάλη βιβλιοθήκη πλήρως οργανωμένη.
Εντυπωσιάζεται με το έργο του Καΐρη, μετέχει ενεργά σε
συγκεντρώσεις που νοσταλγούν μια Ελλάδα ελεύθερη,
με απαγγελίες των αρχαίων “Τραγικών, και ακόμη θεατρικά ζωντανέματα έργων όπως της “Εκάβης” του Ευριπίδη και άλλων.
Και όλα πάντοτε μυστικά και πίσω από υπόγειες πόρτες·
πόρτες που για το φόβο των Τούρκων αμπαρώνονται θλιβερά σφραγισμένες.
Μαζεμένοι ρομαντικοί ονειρεύονται “τη μάνα πατρίδα”
στα χρυσά της χρόνια, και ψηλαφώντας καταχωνιασμένοι
στις σκιές τους ψάλλουν “Μασσαλιώτιδα”, και αναρριγούν στο “Ιτε παίδες Ελλήνων” του Ρήγα.
«Βρήκα σε αυτή τη μικρή παροικία, Έλληνες με παιδεία,
μορφωμένους», γράφει σε επιστολή του ο Didot. «Βρήκα
νέους μαθητές που μαζί φέρνομε την καινούργια ελληνική
γλώσσα όλο και πιο κοντά στις ρίζες της.»
Επιστρέφει στο Παρίσι. Έχει ήδη αρχίσει η Ελληνική Επανάσταση και ο Didot χωρίς δισταγμό από τη μεριά του
παίρνει θέση και συμπαρίσταται. Πρωτοστατεί μαζί με
Γάλλους στην ίδρυση και οργάνωση “Φιλελληνικού κομιτάτου”, προβαίνει σε εράνους χρηματικούς για την ενίσχυση της ελληνικής Επανάστασης.
Κοντά τους στέκεται και ο Κοραής που με λόγο και πένα
συμμετέχει καθώς έστω εκ του μακρόθεν γεύεται τον
απόηχο της θυσίας των άλλων, αρκούμενος σε παρότρυνση για Αγώνα.
Στον Didot, όταν ακόμη ήταν στη Κυδωνία, ο Καΐρης του
είχε πει μυστικά πως τα διδακτικά του βιβλία, όλα τυπωμένα στη Βενετία έρχονταν λιγοστά και ήταν δυσεύρετα, και πως ένα τυπογραφείο στην Ελλάδα και μάλιστα
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στην Κυδωνία θα ήταν μεγάλη βοήθεια για τον ελληνισμό.
Θα τον μόρφωνε αλλά και θα αφύπνιζε την αρχαία του
καταγωγή.
Επάνω σε αυτό το αίτημα του Καΐρη, ο Didot στο Παρίσι
δέχεται σταλμένο από την Κυδωνία τον Κωνσταντίνο
Τόμπρα για εκπαίδευση στα μυστικά της τυπογραφίας,
σε στοιχειοθέτηση, χύσιμο στοιχείων, χειρισμό μηχανημάτων, εκτύπωση.
Ο Τόμπρας στα τυπογραφεία του Didot, μαθαίνει την
τέχνη, εκδίδει μάλιστα και εγχειρίδιο με σχετικές οδηγίες
- κειμήλιο ιστορικό σπάνιο, φυλασσόμενο σήμερα - το
οποίο αποστέλλει στην Κυδωνία:
«Επιστολή προς τον Εμμανουήλ Σαλτέλη συντεθείσα μεν
παρά Γ. Κωστάκη Τυπάλδου τυπωθείσα δε παρά Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως, εξεδόθη εν Παρισίοις εν
έτει 1818, κατά μήνα Ιούλιον, εν τη ελληνική τυπογραφία
Αμβροσίου Φιρμίνου Διδότου» κ.λπ., κ.λπ.
Ο Τόμπρας στο Παρίσι για εκπαίδευση έμεινε δυό χρόνια.
Γύρισε στην Κυδωνία μαζί με ένα πιεστήριο τυπογραφικό,
ελληνικά στοιχεία και λοιπά χρειώδη, όλα δωρεά από τον
Διδότο. Αρχίζει γρήγορα να τυπώνει τη “Γραμματική” του
καθηγητή Γρηγορίου Σαράφη.
Έχει όμως εν τω μεταξύ ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση και τα πράγματα δυσκολεύουν. Οι Τούρκοι λεηλατούν την Κυδωνία και αρχίζουν τις σφαγές. Ο Τόμπρας
προλαβαίνει και διαφεύγει. Φυγαδεύεται μαζί με το πιεστήριό του προς την Πελοπόννησο.
Στην Πελοπόννησο, στην Προσωρινή Κυβέρνηση παραχωρεί τα τυπογραφικά του εργαλεία και τις γνώσεις του.
Έκτυπώνει την επίσημη αλληλογραφία και τα επίσημα διατάγματα, και προκηρύξεις σχετικές με την Επανάσταση
που ακόμα συνεχίζεται.
Το πιεστήριο έχει ταλαιπωρηθεί, έχει παλιώσει και ο Didot
σε αντικατάσταση στέλνει στην Κυβέρνηση ένα άλλο καινούργιο, το οποίο πάλι υπό τη διεύθυνση του Τόμπρα εγκαθίσταται στην Ύδρα. Εκεί εκτυπώνεται η εφημερίδα της
Υδρας “Ο Φίλος του λαού”*.
Στέλνει όμως ο Didot και στη Χίο ένα τυπογραφικό πιεστήριο για να ενισχύσει την πνευματική δουλειά που
έχουν ήδη αρχίσει οι Ροδοκανάκηδες και οι Ράλληδες.
Μόλις όμως εκτυπώνεται η “Ομιλία” και η “Γραμματική”,
του γυμνασιάρχη Βάμβα, έρχεται το 1822 η “Σφαγή”,
τα πάντα καταστρέφονται, διαλύονται και μαζί τα τυπογραφικά εργαλεία και η μεγάλη βιβλιοθήκη της πόλης.
Σε συνέχεια ο Didot στέλνει άλλο πιεστήριο στο Μεσολόγγι. Ο Τρικούπης με τον θάνατο τού Βyron εκφωνεί επικήδειο που μόλις
προλαβαίνει και εκτυπώνεται. Η
“Εξοδος” και τα επακόλουθα με την καταστροφή τού Μεσολογγίου ανακόπτουν καταλυτικά τη λειτουργία του.
Το 1830 η Επανάσταση έχει πλέον φτάσει στο τέλος της.
Στο Παρίσι τώρα στις τυπογραφικές εγκαταστάσεις της οικογένειας των Didot εκπαιδεύεται ο Ανδρεας Κορομηλάς.
Με τη συνδρομή της επιχείρησης του Didot εγκαθιστά
στην Αθήνα το πρώτο μεγάλο τυπογραφείο και αποστέλλονται τα χρειώδη για την ίδρυση του Εθνικού τυπογραφείου.
Από το λήμμα του λεξικού διαβάζω πως ο Didot «για τις
υπηρεσίες του αναγορεύτηκε πολίτης της Αθήνας και το
όνομά του δόθηκε σε οδό της πόλης». (Βρίσκεται στα
Εξάρχεια).
Ο Διδότος σαν συγγραφέας μεταξύ άλλων πραγματοποίησε την επανέκδοση του “Thesaurus linguae graecae” για
την οποία ο ίδιος προσωπικά επιμελήθηκε και εχύτευσε
τα τυπογραφικά στοιχεία. Και ακόμη άρχισε την έκδοση
της σειράς “Βιβλιοθήκη Ελλήνων Συγγραφέων”.
Αν τώρα θελήσομε να διερευνήσομε το βαθύτερο ελατήριο και τον γενικότερο χαρακτήρα του φιλελληνισμού θα
δούμε πως εκτός από μια θαυμαστή ατομική ή και ομαδική
ανθρωπιστική εκδήλωση ήταν και μια κίνηση ευρύτερα
κοινωνική, ή εν πολλοίς μια κραυγή που εξέπεμπε την
εσωτερική ανάγκη της εποχής.

Και βέβαια στα πρώτα του χρόνια ο φιλελληνισμός έδειχνε να κυλάει σποραδικά και χωρίς τον μετέπειτα επίσημο
χαρακτήρα που προδίκαζε τη μορφή μιας ευρωπαϊκής ή
και παγκόσμιας αναθεώρησης.
Τότε ήταν που ίσως στο φιλελληνικό αυτό ρεύμα, το
αγροτικό και εργατικό στοιχείο να λειτουργούσε υποτονικά ή μάλλον και να εξέλιπε, ενώ μπροστά στη γραμμή
προέβαλλε μια κάστα δυσαρεστημένη από τα όσα πράγματα έβλεπε να γίνονται στον δικό της τόπο, στη δική της
χώρα και κράτος. Αυτή η «ξένη κάστα» μπορεί και να
εύρισκε στην ελληνική Επανάσταση, ένα πρόσθετο προσωπικό λόγο για να συμπαρασταθεί, μια αφορμή, ένα πρόσχημα για να δηλώσει έμμεσα την αντίδραση της.
Εικασίες προσωπικές θα μπορούσε να αντιλέξει κάποιος,
εικασίες που αποσκοπούν στο να αποκαθηλώσουν ή και
να απιερώσουν τα καθιερωμένα.
Το θέμα σε ανάλυση βαθαίνει και το αφήνω για αργότερα.
Μένω όμως σήμερα προς επίρρωση των παραπάνω, στο
μήνυμα τού ποιητή Shelley που στα τριάντα του χρόνια
έφυγε από πνιγμό. Ο Persy Shelley (1792- 1822) είναι
ο εκκεντρικός Άγγλος ποιητής, φίλος της Ελληνικής Ιδέας
και στενός φίλος του Byron, ο οποίος έγραψε το ποίημα
‘’Hellas’’ που αυτό σε προσεκτική ανάγνωση τα λέγει όλα.
Το διαβάζω:
«Ο ουρανός χαμογελά.
Θρησκείες και αυτοκρατορίες δεν ρίχνουν πια παρά μια
ασθενική λάμψη, όμοια με τα λείψανα σβησμένου ονείρου./
Μια λαμπρότερη Ελλάδα, υψώνει μακριά τα όρη της πάνω
από γαλήνια κύματα./ Ένας νέος Πηνειός κυλάει τα νερά
του προς συνάντηση του άστρου της αυγής./
Εκεί που ανθούν Τέμπη περισσότερο ωραία, υπνωτίζονται
οι νεαρές Κυκλάδες επάνω σε άβυσσο ηλιόλαμπρη. /
Μια πλέον υπερήφανη Αργώ διασχίζει την θάλασσα, φορτωμένη έναν πρόσφατο θησαυρό./
Ένας νέος Ορφέας ψέλνει και αγαπά και κλαίει και πεθαίνει./
Μια ακόμη φορά έναν νέος Οδυσσέας εγκαταλείπει την
Καλυψώ στο νησί της./
Ω! μη γράφετε πια την ιστορία της Τροίας! /
Αν η γη πρόκειται να καταστεί το βιβλίο του θανάτου/.
μην αναμιγνύεται την μανία του Λάιου με την χαρά που
ανατέλλει πάνω σε ελεύθερους ανθρώπους, /
αν και μία λιγότερο άγρια Σφίγγα θα ανανέωνε αινίγματα
θανάτου που ποτέ δεν γνώριζαν στις Θήβες. /
Νέες Αθήνες θα ανατείλουν και στο μακρινό μέλλον θα
κληροδοτήσουν, / όπως η δύση του ήλιου στους ουρανούς,
την λάμψη της αυγής τους. /
Και θα αφήσουν, /
αν τίποτε τόσο ωραίο δεν μπορεί να ζήσει, /
οτιδήποτε η γη μπορεί να πάρει ή ο ουρανός, να δώσει».
Αυτά και κλείνω για σήμερα.
Και όταν περνάτε από την οδό Διδότου, να ρίχνετε με
σεβασμό στο δρόμο ένα φυλλαράκι ελληνικής ελιάς στη
μνήμη αυτού του ξεχασμένου φιλέλληνα. Δεν είναι δα και
ντροπή.
*Η εφημερίδα της Υδρας «Ο Φίλος του Λαού», δεν έχει
καμιά σχέση με την ομώνυμη κερκυραϊκή εφημερίδα, που
ήταν όργανο του Άγγλου αρμοστή και εχθρός των Ενωτικών Ριζοσπαστών. (Ο τύπος στα Επτάνησα της Αγγλοκρατίας. ‘’Επτά Ημέρες’’ ). Καθημερινή, 30/5/1999.
Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. Παπυρος Λαρους Μπριτάνικα
2) Ι. Καιροφύλας: «Το πρώτο τυπογραφείο στην Ελλάδα και ο Διδότος». Περιοδ. Ελλ. Δημιουργία, τευχ. 144 / 1952
3) Κώστας Καιροφύλας: «Μια εταιρία στο Παρίσι δια την απελευθέρωσιν της Ελλάδος», Περιοδ. Ελλ. Δημιουργία, τευχ. 123/ 1952.
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«Η πορεία του Ιησού»! Στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη!
«Ευλογημένος ο ερχόμενος……» Την Κυριακή των
Βαϊων ο Χριστός εισέρχεται στη πόλη των Ιεροσολύμων,
ενώ γνωρίζει, ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες επιδιώκουν τη
σύλληψη και τον θάνατό Του και κατευθύνεται στον ναό,
όπου εκδιώκει όλους του μικροπωλητές με τα εμπορεύματά τους, δείχνοντας ποια πρέπει να είναι η πραγματική
λατρεία του Θεού, προκαλώντας την έντονη αντίδραση
της θρησκευτικής ηγεσίας!
Μετά κατευθύνθηκε στο σπίτι του Λάζαρου, που είχε πεθάνει και τον ανάστησε, μια βδομάδα πριν την δική του
Ανάσταση και με αυτό τον τρόπο στήριξε τους μαθητές
του για να μην κλονιστούν στον επερχόμενο θάνατό
Του, τον οποίον γνώριζε.
«Λάβετε φάγετε……» Επακολούθησε «ο Μυστικός Δείπνος» και η συμφωνία του Ιούδα για την παράδοση του
Ιησού, ενώ ο Χριστός έδωσε τις τελευταίες οδηγίες
στους μαθητές Του και τους προετοίμασε για όσα θα
συμβούν, δηλαδή ότι θα προδοθεί.
Με τον Μυστικό Δείπνο, ο Χριστός, μας δίνει το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ή της Μετάληψης ή της Θείας
Κοινωνίας και με αυτό συγχωρούνται οι αμαρτίες μας και
έχουμε ζωή αιώνια, γιατί μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό, που είναι η πηγή της ζωής. Γι’ αυτό κάθε φορά που
κοινωνάμε πρέπει να θυμόμαστε το βράδυ του Μυστικού
Δείπνου και να γνωρίζουμε ότι κοινωνάμε το σώμα και
το αίμα του Χριστού και πρέπει να έχουμε την ανάλογη
συμπεριφορά και προετοιμασία με νηστεία, προσευχή
και εξομολόγηση.
«Άρον άρον, σταύρωσον αυτόν!» Ο Πιλάτος παραδίδει
τον Ιησού για να σταυρωθεί και υπεύθυνοι για την Σταύρωση ήταν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, ο Πιλάτος και ο
Ιούδας, ενώ παρευρίσκονταν η μητέρα του Ιησού, κάποιοι φίλοι και θαυμαστές Του και ο Ιωάννης, ο μόνος
από τους μαθητές του που δεν φοβήθηκε και παρέμεινε,
ενώ όλοι οι άλλοι έτρεξαν να κρυφτούν και το σκηνικό
το συμπλήρωναν οι Ρωμαίους στρατιώτες!
Η ζωή είναι μια φυσική κατάσταση και δώρο του Θεού, ο
οποίος δημιούργησε τα πάντα «εξ ουκ όντων»(= εκ των
μη πραγμάτων), ενώ ο θάνατος, στη γλώσσα της Εκκλησίας, δεν έχει την έννοια του τέλους της ανθρώπινης
ζωής και της εκμηδένισης, αλλά τη συνέπεια της πτώσης
και της αμαρτίας του ανθρώπου και υπάρχουν δύο ειδών
θάνατοι:
α) ο πνευματικός θάνατος, που είναι η διακοπή της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό και β) ο σωματικός θάνατος, ο οποίος είναι ο πρόσκαιρος χωρισμός της ψυχής
από το σώμα, όπου το μεν σώμα νεκρώνεται ή δε ψυχή
μένει άφθαρτη, για να ενωθεί με το σώμα στη Δεύτερη
Παρουσία.
Αθανασία είναι η συμμετοχή στον Παράδεισο και Παράδεισος είναι η αιώνια κοινωνία με το Χριστό!!!
Τα βασικά γεγονότα κατά την σταύρωση ήταν τα βασανιστήρια, οι ειρωνείες, οι κοροϊδίες και τα μαστιγώματα,
αλλά ο Χριστός συγχώρεσε όλους εκείνους που τον
σταύρωσαν, ενώ νοιάστηκε για την μητέρα του και μίλησε με τον μετανιωμένο ληστή, όπως τα γράφει στους
στοίχους 32-34 σελ. 126 ο Ιωάννης, ο αγαπημένος Του
μαθητής, απαντώντας στους αιρετικούς, που λένε ότι
δεν είχε πεθάνει ο Χριστός και επομένως δεν αναστήθηκε, αφού ο Ιωάννης ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο Θάνατο, στην Ταφή, στην Ανάσταση, στις Εμφανίσεις του

Αναστημένου Χριστού και στις υποσχέσεις Του.
Ο Χριστός σταυρώθηκε από μίσος, φθόνο, συμφέρον και
αχαριστία και ενώ μπορούσε να ξεφύγει και να μη σταυρωθεί, κάθισε και σταυρώθηκε από αγάπη για όλους
εμάς!
Έκανε τη μεγαλύτερη θυσία, θυσιάζοντας την ζωή Του
και σαν ο μόνος ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ, που ήταν, πήρε όλες
τις δικές μας αμαρτίες, για να μας δώσει μια νέα ευκαιρία, ώστε να τα βρούμε με τον ΘΕΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ και
της ΣΥΓΝΩΜΗΣ!!
Ο Ιησούς με την Ανάστασή Του νίκησε τον θάνατο και
έτσι μας βεβαίωσε για τη δική μας ανάσταση, που θα
ακολουθήσει τον βιολογικό μας θάνατο, ώστε να μη τον
φοβόμαστε, γιατί μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή αγάπης
δίπλα στο Χριστό, τον οποίο θα έχουμε φίλο και αδελφό,
γιατί μας αγαπά και μας συγχωρεί (Μυστήριο Εξομολόγησης) και να μη φοβόμαστε τίποτα, εφόσον είμαστε
ενωμένοι μαζί του (Μυστήριο Θείας Κοινωνίας).

Η ορθόδοξη εικόνα της Ανάστασης ονομάζεται «Κάθοδος στον Άδη», γιατί τις 3 ημέρες το σώμα του Χριστού
ήταν στον τάφο και μας έδωσε την ευκαιρία να τον πιστέψουμε για να σωθούμε και γι αυτό έμεινε 40 μέρες
μετά την Ανάστασή του και κήρυξε σε όλους άφοβα το
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!!!
Η τελευταία συνάντηση του Χριστού με τους μαθητές
Του έγινε την ημέρα της Ανάληψής Του, όπου υποσχέθηκε ότι θα είναι πάντα μαζί μας και ο πατέρας του θα
μας στείλει το Άγιο Πνεύμα (ίδρυση του Μυστηρίου του
Βαπτίσματος) και έδωσε την αποστολή στους μαθητές
Του, με την οποία θα μπορούσαν να διδάξουν σε όλα
τα έθνη, αφού πρώτα κατανοήσουν το πρόσωπο και το
έργο του Χριστού, ώστε να πάρουν θάρρος και δύναμη
και να πραγματοποιήσουν το βαρύ και Θείο έργο τους.
Στο βιβλίο «οι Πράξεις των Αποστόλων», βλέπουμε ότι
δέκα ημέρες μετά την Ανάληψη του Χριστού ή 50 ημέρες
μετά την Ανάστασή Του, πραγματοποιεί την υπόσχεσή
Του, ότι ο Πατέρας Του θα στείλει το Άγιο Πνεύμα στους
μαθητές Του και αυτό το γεγονός λέγεται «Κάθοδος» ή

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

αλλιώς «Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος».
Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος έγινε με τη μορφή πύρινων γλωσσών, που στάθηκε πάνω στα κεφάλια των
μαθητών του Ιησού με το φύσημα δυνατού ανέμου και
βουής και λέμε ότι οι μαθητές βαπτίστηκαν με το Άγιο
Πνεύμα.
Το Άγιο Πνεύμα είναι παρών και στη βάπτιση του καθενός μας με το μυστήριο του Χρίσματος, που γίνεται αμέσως μετά την βάπτιση και φωτίζει το παιδί, το οποίο
λέγεται νεοφώτιστο και το βοηθά όταν μεγαλώσει να καταλάβει τι πιστεύει και να έχει την δύναμη να κάνει όσα
πιστεύει. Οι μαθητές φωτίστηκαν ώστε να καταλάβουν
την αλήθεια, η οποία είναι ο Χριστός και άρχισαν να μιλούν σε όλες της γλώσσες, αποκτώντας θάρρος και δύναμη και από φοβισμένοι ψαράδες έγιναν θαρραλέοι
κήρυκες του Ευαγγελίου.
Ο Απόστολος Πέτρος ανέλαβε να μιλήσει στον κόσμο
που είχε συγκεντρωθεί την ημέρα της Πεντηκοστής και
3.000 άνθρωποι πίστεψαν και βαπτίστηκαν και έτσι ιδρύθηκε η πρώτη Εκκλησία ως Σώμα Χριστού!!!
Ο Πέτρος είπε ότι ο προφήτης Ιωήλ είχε μιλήσει για την
ημέρα της Πεντηκοστής λέγοντας ότι ο Θεός ανέστησε
τον Χριστό, που οι άνθρωποι σταύρωσαν και ότι οι μαθητές Του ήταν μάρτυρες της Ανάστασής Του, ο οποίος
τους κάλεσε να μετανοήσουν, να αλλάξουν τρόπο ζωής,
να βαπτιστούν στο όνομα του Τριαδικού Θεού για να
συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, ώστε να πάρουν τα χαρίσματα (δώρα) του Αγίου Πνεύματος, όπως πήραν και
οι μαθητές του και ενώ ο Πέτρος τους κατηγορεί ότι
σταύρωσαν τον Χριστό εκείνοι μετάνιωσαν και ζήτησαν
να βαπτιστούν. Η Πεντηκοστή είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές της Εκκλησίας γιατί έχουμε: α) την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές και β) την
ίδρυση της Εκκλησίας.
Το Άγιο Πνεύμα παρέμεινε στην Εκκλησία και χαρίζει
την ενότητα στους πιστούς, γεμίζοντας τις καρδιές τους
από αγάπη και φωτίζοντας τον νου τους από το φως της
Γνώσης της αλήθειας, η οποία είναι το πρόσωπο του Χριστού, (το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας) ο οποίος
με τον τρόπο της ζωής Του μας υποδεικνύει πως πρέπει
να ζούμε και να είμαστε απελευθερωμένοι από κάθε
φόβο, ακόμα και από το φόβο του θανάτου, αφού ο ίδιος
το απέδειξε με την δική Του Αγία Ανάσταση!!

«ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»
στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ!!
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΑ
σε ολόκληρο τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!!!

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Διεθνής Ημέρα Χορού
Ο χορός είναι η κοινή “γλώσσα”
που ενώνει τους ανθρώπους

Η Διεθνής Ημέρα Χορού καθιερώθηκε το 1982 από τη Διεθνή Επιτροπή Χορού του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου προς τιμήν του
Γάλλου χορευτή, χορογράφου και συγγραφέα Ζαν-Ζορζ Νοβέρ
(1727-1810), δημιουργού του σύγχρονου μπαλέτου.
Ο διακεκριμένος Γερμανός χορευτής μπαλέτου, Κορυφαίος
Χορευτής του Μπαλέτου της Στουτγκάρδης, Φρίντεμαν
Φόγκελ, επιλέχθηκε φέτος για τη συγγραφή του μηνύματος
για τη Διεθνή Ημέρα Χορού 2021.
Η Διεθνής Ημέρα Χορού, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο
στις 29 Απριλίου – ημέρα γέννησης του Ζαν-Ζωρζ Νοβέρ , είναι αφιερωμένη στο χορό με στόχο να γιορτάσει την καθολικότητα αυτής της τέχνης, να υπερβεί κάθε πολιτικό,
πολιτισμικό και εθνικό εμπόδιο και να φέρει κοντά τους ανθρώπους μέσα από την κοινή τους γλώσσα – το χορό.
Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, σε συνεργασία με τη
Διεθνή Επιτροπή Χορού (IDC) και το World Dance
Alliance, προσκαλεί κάθε χρόνο μία προσωπικότητα του
χορού να γράψει το Διεθνές Μήνυμα, το οποίο μεταφράζεται σε περισσότερες από 20 γλώσσες, δημοσιοποιείται μέσα
από το δίκτυο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και τα
Εθνικά του Κέντρα (περισσότερα από 90 Εθνικά Κέντρα και
πολλά Συνεργαζόμενα Μέλη), αλλά και από ομάδες χορού
σε όλο τον κόσμο.

Μ' ένα βήμα ξεκινάς για νέους προορισμούς, προοδεύεις•

Το μήνυμα της Διεθνούς Ημέρας Χορού 2021
Τα πάντα ξεκινούν με κίνηση – είναι ένα ένστικτο που
διαθέτουμε όλοι – και ο χορός είναι κίνηση εκλεπτυσμένη που επικοινωνεί. Όσο σημαντική και εντυπωσιακή και να είναι η αψεγάδιαστη τεχνική, η ουσία, εν
τέλει, είναι αυτό που εκφράζει ο χορευτής μέσα στην
κίνηση.
Ως χορευτές, κινούμαστε διαρκώς φιλοδοξώντας να
δημιουργήσουμε αυτές τις αλησμόνητες στιγμές. Ανεξάρτητα από το είδος του χορού, αυτό είναι που αγωνίζεται να πετύχει ο κάθε χορευτής. Έτσι λοιπόν, όταν
ξαφνικά, δε μας επιτρέπεται πια να δίνουμε παραστάσεις, με το κλείσιμο των θεάτρων και την ακύρωση των
φεστιβάλ, οι κόσμοι μας παγώνουν. Καμία φυσική
επαφή. Καμία παράσταση. Κανένας θεατής.

Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που η χορευτική κοινότητα αντιμετωπίζει τόσο συλλογικά την
πρόκληση να παραμείνει κινητοποιημένη, να βρει το
λόγο ύπαρξής της.
Ωστόσο, όταν μας στερούν κάτι πολύτιμο, τότε ακριβώς
είναι που εκτιμούμε πραγματικά πόσο ζωτικής σημασίας είναι αυτό που κάνουμε και πόσα πολλά σημαίνει
ο χορός για την ευρύτερη κοινωνία. Οι χορευτές συχνά
επαινούνται για τις σωματικές τους δεξιότητες, ενώ
στην πραγματικότητα η πνευματική μας δύναμη είναι
αυτή που μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Πιστεύω
πως είναι αυτός ο μοναδικός συνδυασμός σωματικής
και ψυχολογικής ευκινησίας που θα μας βοηθήσει να
βγούμε νικητές, να επανεφεύρουμε τους εαυτούς μας,
να συνεχίσουμε να χορεύουμε και να συνεχίσουμε να
εμπνέουμε.

Η καραντίνα του covid-19 μέσα από τα μάτια μας.

Με το κεφάλι ψηλά, όπως ακριβώς στήνονται οι χορεύτριες, βάζεις ψηλούς στόχους•
Με μια στροφή τ' αλλάζεις όλα,
Γι' αυτό πάντα να χορεύεις!
Παγκόσμια ημέρα χορού 2021... με τον χορό να είναι
"απαγορευμένος".

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Όταν κανείς δεν σε ακούει, χόρεψέ το!
Η έκφραση μέσω του χορού είναι μονόδρομος για εμάς. Πεθαίνουμε· οικονομικά, κοινωνικά, ψυχολογικά.
Αφήστε μας να αναπνεύσουμε, αφήστε μας να χορέψουμε. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα τέχνης, θέλουμε να το φωνάξουμε δυνατά μέσω της δικής μας τέχνης, χορεύοντας! Ο χορός είναι η τέχνη μας, είναι η
δουλειά μας, είναι η ζωή μας, είναι η φωνη μας!
Παρακολουθήστε το βίντεο: https://cutt.ly/qbfH9cj

ΕΒΔΟΜΗ

1 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 11

επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Το στένεμα της οδού Ιάσονος, στη Βουλιαγμένη
θα προκαλέσει προβλήματα
Η οδός Ιάσονος, στην Βουλιαγμένη, είναι
ένας αρκετά φαρδύς δρόμος, που δεν είχε
προκαλέσει προβλήματα. Σήμερα στενεύει
και χάνονται θέσεις στάθμευσης. Αυτό θα
δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλή-

βούλια και όπως λέει ο λαός “ο λύκος στην
αναμπουμπούλα χαίρεται”.
Όπως γράφει κάτοικος της περιοχής: ...θα
γίνει ένας δρόμος στενός, εντελώς δυσλειτουργικός για τους κατοικούντες επι της Ιά-

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
“ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ” ΑΠΟ ΤΟ ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.
Τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, η επικείμενη Ανάσταση του Θεανθρώπου μας φέρνει τη χαρμόσυνη
είδηση που περιμέναμε με ανυπομονησία εδώ και 18 χρόνια!
Την Παρασκευή 23/04/2021 στη συνεδρίαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. (Συμβούλιο Πολεοδομικών
Θεμάτων
και
Αμφισβητήσεων) εγκρίθηκε ομόφωνα η
πολεοδομική μελέτη “ΠΑΝΟΡΑΜΑΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ” και άνοιξε διάπλατα ο
δρόμος για την υποβολή της στο Συμβούλιο Επικρατείας για την έκδοση
προεδρικού διατάγματος (Φ.Ε.Κ.).

ματα στην πόλη, αν λάβει κανείς υπόψιν
του ότι υπάρχει μία γενική τάση από τη Δημοτική Αρχή να εξαφανίζει τους χώρους
στάθευσής ή να τους καταργεί, αφού τους
μισθώνει σε επιχειρηματίες και καταργεί το
δημόσιο χαρακτήρα τους.
Παρατηρήσεις και παράπονα εκφράζονται
από τους κατοίκους, αλλά στου “κουφού
την πόρτα...”. Ενάμισυ χρόνο δεν γίνονται
ανοιχτές συνεδριάσεις στα δημοτικά συμ-

σονος και ίσως και επικίνδυνος για τους
οδηγούς μιάς και στενός καθώς θα είναι, και
στενός και διπλής κατεύθυνσης!! Δεν μειώνεται έτσι η ταχύτητα των αυτοκινήτων!!! Αυτός
που θέλει να γκαζώσει, θα γκαζώσει, και Φοβάμαι θα έχουμε ατυχήματα. Με τέτοιες μεθόδους δεν βελτιώνεις την κυκλοφορία,
απλά την επιβαρύνεις. Αν οι δημότες ταλαιπωρούνται απ τις αλλαγές, τότε αυτές οι
αλλαγές είναι αποτυχημένες.

Είμαστε σε αναμονή για την επιτυχή
κατάληξη και της πολεοδομικής μελέτης “ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΤΣΟΝΙΜΑ-ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ”, η οποία έχει ολοκληρωθεί και
βρίσκεται στο “κατώφλι” του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.
για έγκριση.
Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο μελέτες εξελίχθηκαν υπό το καθεστώς της αυτοχρηματοδότησης από τους ιδιοκτήτες

γης και έχουν στην πορεία τους στηριχθεί χρηματοδοτικά από την Περιφέρεια
Αττικής.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες τις
διοικήσεις του Δήμου μας (τέως Κερατέας και νυν Λαυρεωτικής) για την
έναρξη και ομαλή πορεία των μελετών
ένταξης και ειδικότερα τον νυν Δήμαρχο κ. Δημήτρη Λουκά, που εστίασε
και έθεσε σε προτεραιότητα την ολοκλήρωση των πολεοδομικών σχεδίων.
Αναμένουμε από τη Δημοτική Αρχή τη
στήριξη και προώθηση των πολεοδομικών μελετών και των άλλων παραλιακών οικισμών του Δήμου μας
(Βρωμοπούσι, Πόρτο Εννιά, Βγέθι κ.α.).
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Πρόεδρος- Νικηφόρος Φρατζέσκος,
Αντιπρόεδρος-Θεμιστοκλής Μακαντάσης,
Γραμματέας-Στέλιος Γρηγοράκος,
Μέλη- Αθανάσιος Αντωνιάδης, Νίκος Αξιώτης, Σπύρος Ιορδανίδης, Γιώργος Κερένης,
Νίκος Παππάς, Ευάγγελος Ταράσης

ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
Καλούμε όλους τους φορείς και κάθε
πολίτη να συνταχθεί στον αγώνα για
τη διάσωση του ρέματος
Την Πέμπτη 22/4 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Κίνηση για την Προστασία
& Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας με θέμα:
«Ρέμα Ραφήνας SOS: Διευθέτηση που απειλεί τη
ζωή, την ιστορία και το μέλλον μας;»
Το πάνελ 9 ομιλητών ήταν:
1.Ηλίας Ταρναράς, μελετητής Υδραυλικών Έργων
2. Κωνσταντίνος Λουπασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
3. Νίκος Σίμος, δασολόγος
4. Jason Vogel, Καθηγητής Πανεπιστημίου Οκλαχόμα
5. Θεμιστοκλής Λαζαρής , φοιτητής, τμήμα ΙστορίαςΑρχαιολογίας
ΕΚΠΑ
6. Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ

7. Ευάγγελος Νικολόπουλος, διδάκτωρ αρχαιολογίας, Εφορία Αρχαιοτήτων Αν.Αττικής
8. Σπύρος Σκαρέας, γεωπόνος, φωτογράφος Άγριας
Φύσης
9. Εμμανουέλα Τερζοπούλου, Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

και ιστορικό πλούτο του ρέματος που πρόκειται να
χαθεί σε περίπτωση υλοποίησης του έργου, για την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τον
αγώνα που δίνεται από τοπικούς φορείς, περιβαλλοντικούς φορείς και κατοίκους για τη διάσωσή του.
Εν όψει της δεύτερης προσφυγής φορέων και κατοίκων στο ΣτΕ στις 14/6 κατά της οριοθέτησης του ρέματος, που αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση
του έργου μετατροπής 17 χιλιομέτρων φυσικού ρέματος σε τεχνητό αγωγό ομβρίων υδάτων, αλλά και
όλων των κινήσεων που γίνονται προκειμένου να
αποτραπεί αυτό το εγκληματικό έργο…

Η εκδήλωση έδωσε μια σφαιρική εικόνα για τα παράδοξα του «αντιπλημμυρικού» έργου που προγραμματίζεται από το Υπουργείο Υποδομών, για το φυσικό

… καλούμε όλους τους φορείς της περιοχής, περιβαλλοντικούς συλλόγους και κάθε άνθρωπο που σέβεται τη ζωή, την ιστορία και το μέλλον μας να
συνταχθεί στον αγώνα για τη διάσωση του ρέματος
Ραφήνας και όλων των ρεμάτων τα οποία, ενώ αποτελούν προϋπόθεση για οποιαδήποτε ζωή στον πλανήτη μας, στη χώρα μας βρίσκονται «υπό διωγμό».

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
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τους συνανθρώπους μας με το ρεύμα αγάπης που
προέρχεται από τη δική σας προσφορά! Αυτό πραγματοποιείται κάθε μέρα εδώ και 11 χρόνια και τα
λόγια ευγνωμοσύνης προς όλους εσάς που στηρίζετε
το έργο δε θα είναι ποτέ αρκετά!

M.A.Φ. “Γαλιλαία”
11 χρόνια κοντά στο συνάνθρωπο
Για το έργο της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία” έχουμε γράψει πολλές φορές.
Είναι ένα έργο που όσα επίθετα και αν προσθέσεις, δεν δίνει αυτό που πραγματικά προσφέρει
σε πάσχοντες συνανθρώπους μας.
Τι μας λέει για τα 11 χρόνια της:
Οι ιδιαίτερες συνθήκες είναι πια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» προσαρμόζεται συνεχώς σε αυτές. Οι λειτουργοί υγείας,
το διοικητικό προσωπικό, οι εθελοντές και οι φίλοι
της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» προσπαθούμε να διατηρήσουμε την
εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας, ώστε τόσο οι ασθε-

Το ψαράδικο της γειτονιάς
Ενα καλοφτιαγμένο, καθαρό, γυαλιστερό, ψαράδικο
άνοιξε στη γειτονιά της Ευρυάλης στη Βούλα (Στρ.
Παπάγου 28) δίπλα από το Φαρμακείο Μαδούρου.
Η επιγραφή του όνομα και πράμα “Ο Ψαράς”. Το λειτουργούν δύο νέα παιδιά με μεράκι.
Σε λίγο θα μπορεί να το ψήνει και να σας το φέρνει
έτοιμο στο ...πιάτο.
Εμείς ευχόμαστε να πάει καλά. Να το αγκαλιάσει η
τοπική κοινωνία για να προσφέρει κι αυτό τα καλύτερα.

νείς μας όσο και οι οικογένειές τους να μη στερηθούν
την παραμικρή φροντίδα, ανακούφιση, αγάπη και αγκαλιά που έχουν τόσο ανάγκη.
Όλα αυτά μπορούμε να τα παρέχουμε με τη δική σας
αρωγή. Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» είναι ο αγωγός που εφοδιάζει

Οι υπηρεσίες μας εξακολουθούν να παρέχονται τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας:
• στα Σπίτια των ασθενών
• στον Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας (Hospice)
• στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης
(Λόγω της πανδημίας οι συναντήσεις των ασθενών
μεταξύ τους και με τους εθελοντές γίνονται διαδικτυακά ή τηλεφωνικά)
• στο Πένθος
Πληροφορίες:
Aγ. Δημητρίου 23, Σπάτα, 19004
Τηλ. 210 6635955, 210 6632579, galilee@galilee.gr

Το Συμβούλιο του συλλόγου μας εύχεται από
καρδιάς σε όλα τα μελή και τους Φίλους του
Συλλόγου μας

Καλή Ανάσταση
και καλό Πάσχα, με Υγεία.
Είθε το Άγιο Φως της Ανάστασης να Φωτίσει
όλους τους ανθρώπους να μας δώσει κουράγιο να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του COVID
19 και να κάνουμε όλοι μαζί τις άγιες μέρες.

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός
Σύλλογος Κίτσι Κορωπίου
και Πέριξ “ΑΝΟΙΞΗ”

ΕΒΔΟΜΗ
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To ρέμα Τραχώνων στον Αλιμο,
οχετός μολυσμένων υδάτων
Όπως καταγγέλει ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, στις 23 Απριλίου 2021, κατέθεσε
Μηνυτήρια
Αναφορά
στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για το τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στο ρέμα Τραχώνων / Αγ. Νικολάου.
Το ρέμα έχει μετατραπεί, σε οχετό ακάθαρτων και μολυσμένων υδάτων, που δηλητηριάζουν το περιβάλλον, τον υδροφόρο

απόβλητα, καταστρέφοντας το περιβάλλον
και προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και τη ζωή των πολιτών.
Ζητάει, από τις αρμόδιες αρχές να διαταχθεί έρευνα, ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να ασκηθεί ποινική δίωξη, όπως
προβλέπεται από τον νόμο. Απαιτείται μία
εκτεταμένη αυτοψία στο ρέμα, ώστε να εντοπιστούν οι παράνομες συνδέσεις σε αυτό.

ορίζοντα, τη θάλασσα, τη χλωρίδα και την
πανίδα.
Ορισμένοι (πρόσωπα ή επιχειρήσεις), που
για την ώρα παραμένουν άγνωστοι, ρίχνουν
συστηματικά μέσα στο ρέμα κάθε είδους

Η Μηνυτήρια Αναφορά κοινοποιήθηκε στις
ελεγκτικές Υπηρεσίες, ώστε να συνδράμουν κι εκείνες στη λύση του προβλήματος
Η Δημοτική αρχή θα επιμείνει στο θέμα για
όσο χρόνο και με όση ένταση χρειαστεί.
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Oι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη
νέα διεθνή πραγματικότητα
Μετά το έτοςτομή: 1989, οι διεθνείς σχέσεις έχουν εν
ταχθεί σε άλλου τύπου ρυθμιστική και κανονιστική λο
γική, σε αναφορά προς όσα ίσχυαν κατά τους δύο
προηγούμενους αιώνες (δέκατο ένατο και εικοστό
αιώνα). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των ελληνο
τουρκικών σχέσεων, οι οποίες παρά τα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά τους, εκ των πραγμάτων, διαμορφώνονται
στο πλαίσιο της νέας διεθνούς πραγματικότητας.
Ας εξετάσουμε, λοιπόν, ποιά είναι αυτή η νέα διεθνής
πραγματικότητα και πώς αυτή επηρεάζει τις ελληνο
τουρκικές σχέσεις. Και στο πλαίσιο των νέων δεδομέ
νων όπως και παλαιότερα, τα επιμέρους εθνικά κράτη
επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη ισχύ για να
υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, αλλά αυτό δεν
γίνεται με τη μέθοδο του πολέμου. Οι ραγδαίες εξελί
ξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν θέσει στο περιθώριο
τον πόλεμο, τις πολεμικές συγκρούσεις, ως μέθοδο
επίλυσης των διαφορών μεταξύ των εθνικών κρατών.
Αυτό συμβαίνει επειδή η ιστορική φάση της εθνογέ
νεσης των κρατών έχει ολοκληρωθεί και κατά συνέ
πεια οι οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ τους
επιλύονται μέσω των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου,
δηλαδή μέσω του διαλόγου. Εξάλλου ο Kant ήδη από
το έτος: 1795 (πριν την εμφάνιση των εθνικών κρατών)
στο μνημειώδες κείμενό του: «Για την αιώνια ειρήνη»
τονίζει ότι «το διεθνές δίκαιο πρέπει να θεμελιώνεται
σε μία ομοσπονδία ελευθέρων κρατών». Αυτό, λοιπόν
συμβαίνει στις ημέρες μας. Τα εθνικά κράτη έχουν κα
ταστεί ελεύθερα και ανεξάρτητα στο βαθμό που απο

δέχονται και συνυπογράφουν τους κανόνες της διε
θνούς συνύπαρξης.
Στο ερώτημα πώς μπορεί να επιτευχθεί ένας φιλειρη
νικός συμβιβασμός ανάμεσα στις πανίσχυρες πιέσεις
των εθνικών κρατών, για την προώθηση των συμφε
ρόντων τους, από τη μία και τους κανόνες του Διε
θνούς Δικαίου που έχουν καθολική και παγκόσμια
ισχύ από την άλλη, την απάντηση μπορεί να τη δώσει
η ίδια η νέα διεθνής πραγματικότητα. Διαπιστώνουμε,
ότι στις ημέρες μας έχουν συντελεσθεί ριζικές αλλαγές
σε τρία πεδία της παγκόσμιας σφαίρας επιρροής. Το
ένα είναι το πεδίο της παγκοσμιοποίησης, το άλλο

«Ανασχετικός παράγοντας είναι ένα
υπερτροφικό πνεύμα, στην καλλιέργεια
της εθνικής συνείδησης».
αναφέρεται στις εσωτερικές διεργασίες των εθνικών
κρατών, τα οποία σταδιακά εντάσσονται σ’ αυτό που
ονομάζουμε «μεταεθνική συνθήκη» και το τρίτο έχει
να κάνει με τα πρωτεία που έχει αποκτήσει το οικονο
μικοδιαχειριστικό στοιχείο έναντι του πολιτικοεθνι
κού της πρώιμης νεωτερικότητας.
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στις ημέρες μας διαμορ
φώνονται εντός του πλαισίου της παγκοσμιοποίησης

Θα ήταν πολύ ωραίο για να είναι αληθινό!
Θα ήταν πολύ ωραίο για να είναι αληθινό: «Οι ραγδαίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν θέσει στο
περιθώριο τον πόλεμο», γράφει ο καθηγητής Θεόδωρος Γεωργίου και ότι
πλέον οι διαφορές θα λύνονται με κανόνες “Διεθνούς δικαίου”.
Θα ήταν πολύ ωραίο για να είναι αληθινό, λέω εγώ. Γιατί η καθημερινότητα
τον διαψεύδει. Εχουμε τόσους πολέμους γύρω μας, που καθημερινά βομβαρδίζουν ανυπεράσπιστους λαούς.
Εχουμε τόσες απειλές δίπλα μας,
στην καθημερινότητα, που και να θέλεις να ξεχάσεις δεν σε αφήνουν.

Η “Εθνική Συνείδηση” είναι δημιουργία και πολιτισμός!
Διαβάζοντας το άρθρο του, μου διέγειρε τα εθνικά μου αισθήματα. Αισθήματα που ο κος καθηγητής τα
αντιμετωπίζει με διάθεση μομφής. Κι
αυτό γιατί ισχυρίζεται ότι η “εθνική συνείδηση” δεν επιτρέπει την αγαστή συνεργασία με τους Τούρκους. Και ότι «οι

ελληνοτουρκικές σχέσεις στις μέρες
μας διαμορφώνονται εντός του πλαισίου της παγκοσμιοποίησης, οικονομικές-εμπορευματικές συναλλαγές».
Καλές οι εμπορικές συναλλαγές,
αλλά να γίνονται ίσοις όροις, κάτι που
δεν συμβαίνει, γιατί όπως μας διδάσκει ο ιστορικός Θουκυδίδης: «Ο
ισχυρότερος δεσμός μεταξύ πόλεων
(κρατών), είναι το συμφέρον».
Και όπως γνωρίζουμε, αλλά και όπως
διαπστώνουμε καθημερινά, οι συναλλαγές γίνονται πάντα με το κέντρο
βάρους από την πλευρά του ισχυρού,
Αλλά μπορεί να ζήσει μία κοινωνία
χωρίς όραμα, χωρίς στόχους, χωρίς
κοινωνική συνείδηση, παρά μόνο με
δούναι και λαβείν οικονομικών συμφερόντων; Ακόμη και σε μία μεγάλη
επιχείρηση, με πλήθος εργαζομένων,
αν δεν δώσει στόχους και όραμα, η
επιχείρηση δεν προοδεύει. Πόσο μάλλον ένα κράτος. Σήμερα στον πλανήτη
έχουμε αμέτρητους πολέμους, ακριβώς
με εμπορευματικούς στόχους. Στο

πλαίσιο της παγκοσμιοποιησης αγοράζουν τα βασικά αγαθά των μικρών
χωρών, εγκαθίστανται οι “εμπορευματικές συναλλαγές”, κλέβουν τον πλούτο
των χωρών και καθιστούν τους κατοίκους σκλάβους της νέας εποχής. Για
ποια παγκοσμιοποίηση να μιλήσουμε;
Μόλις χθες αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων που προκάλεσαν
οι Οθωμανοί νεότουρκοι. Των Αρμενίων που βρίσκονται σκόρπιοι στον
πλανήτη, αλλά κρατούν γερά την
εθνική τους συνείδηση.
Μόλις σήμερα 27/4/21 είδα εικόνες
από την Αμμόχωστο, την κατεστραμένη και έρημη πόλη, που έχει αρπάξει ο Τούρκος και απαιτεί να
δημιουργήσει κράτος μέσα στην
Κύπρο, αρνούμενος να δώσει πίσω τα
αυτά που άρπαξε, μόλις ...χθες!
Ας αναλογιστούμε τι θα ήταν σήμερα
η Ελλάδα αν δεν υπήρχαν αυτοί οι
φωτισμένοι αγωνιστές, που κράτησαν
άσβεστη τη φλόγα της εθνικής συνείδησης, 400 χρόνια κάτω από το ζυγό
των Οθωμανών.
A.Mπουζιάνη

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*
έστω και με δειλά, αλλά σταθερά βήματα. Τομείς της
οικονομικής δραστηριότητας όπως π.χ. ο τουρισμός,
το εμπόριο, οι επενδύσεις κερδίζουν συνεχώς έδαφος.
Οι οικονομικέςεμπορευματικές συναλλαγές μπορούν
να ενισχυθούν περαιτέρω. Ανασχετικός παράγοντας
προς αυτές τις εξελίξεις είναι ένα υπερτροφικό
πνεύμα όσον αφορά στην καλλιέργεια της εθνικής συ
νείδησης και στα δύο κράτη (Ελλάδα και Τουρκία).
Φαίνεται πώς και στα δύο αυτά εθνικά κράτη έχει εμ
φιλοχωρήσει κατά την ιστορική εξέλιξή τους μία πολι
τική και θεσμική αναντιστοιχία ως δομικό στοιχείο.
Ενώ ήδη από τις αρχές του εικοστού αιώνα, ιδρύθηκε
η Τουρκία ως εθνικό κράτος και η Ελλάδα θεμελιώ
θηκε επίσης ως εθνικό κράτος, στις αρχές του δέκατου
ενάτου αιώνα, το συνειδησιακό φορτίο των δύο λαών
έχει γίνει δυσβάσταχτο. Η θεσμική ή η πολιτική αναν
τιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τη λαϊκή
συνείδηση για την Ελλάδα, καθίσταται εμφανής το τε
λευταίο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η Αθήνα εμ
ποδίζεται να εντάξει τις σχέσεις της με την Άγκυρα στο
πλαίσιο της «μεταεθνικής συνθήκης».
Και όταν μιλάμε για την «μεταεθνική συνθήκη» δεν
εννοούμε την κατάργηση των εθνικών κρατών. Εννο
ούμε, δύο πράγματα: πρώτον, την υπέρβαση της
εθνογενετικής διαδικασίας και δεύτερον την ένταξη
των εθνικών κρατών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποί
ησης. Η λαϊκή ιδεολογία για τον εχθρό που ονομάζε
ται: «Τούρκος» και η υπόρρητη πολιτική
αντιπαράθεση με την Τουρκία κατά τους εορτασμούς
των 200 χρόνων (18212021), με την πρόσκληση
μόνον των εκπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμεων που
συμμετείχαν στην ναυμαχία του Ναβαρίνου και όχι
του συνόλου των φιλελλήνων σε παγκόσμια κλίμακα,
καταδεικνύει πώς και γιατί η Ελλάδα ως εθνικό κράτος
εμποδίζεται να συμμετάσχει στην «μεταεθνική συν
θήκη» διεθνώς. Στο επόμενο κείμενό μου θα αναλύσω
πώς τα εθνικά προβλήματα των ελληνοτουρκικών σχέ
σεων, μπορούν να «μεταφρασθούν» σε οικονομικο
τεχνικά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.
――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
• το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε και στην Εφημερίδα των Συντα
κτών, 15 Απριλίου 2021

Σημείωση σύνταξης: Διαφωνούμε με όσα εκθέτει ο κ. Γεωργίου,
στο παρόν άρθρο του, αλλά υπερασπιζόμαστε, έμπρακτα, το δι
καίωμα να τα λέει.
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Ανάρτηση των δασικών χαρτών του Δήμου Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
ενημερώνει ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2021 θα αναρτηθούν
στην
ιστοσελίδα
https://www.ktimanet.gr οι Δασικοί
Χάρτες του Δήμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Τους δασικούς χάρτες μπορείτε να
δείτε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας
του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο" https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx .
Σε ό,τι αφορά την υποβολή αντιρρήσεων, δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου
και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄
βαθμού μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης με τη συμπλήρωση
σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας εντός
προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών από την ανάρτηση.
Συγκεκριμένα η ανάρτηση θα γίνει
στις 7.5.21, ημέρα Παρασκευή.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 19/08/2021
ημέρα Πέμπτη.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες
στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες,
συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία
της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 08/09/2021 ημέρα Τετάρτη.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού
χάρτη και τον τρόπο υποβολής των
αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο
Υποστήριξης της Ανάρτησης, που βρίσκεται στην έδρα του Δασαρχείου
Πεντέλης, Κλεισθένους 403, Γέρακας, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία
στο 210-6135010 (εσωτ. 229) είτε με
ηλεκτρονική επικοινωνία στο e-mail:
syadx-pentelis@attica.gr.
Τα όρια κάλυψης των δασικών χαρτών εκτείνονται και σε περιοχές
πέραν των διοικητικών ορίων του
δήμου, καλύπτοντας περιοχές/ τμήματα άλλων διοικητικών διαιρέσεων.
• Για την υποβολή αντίρρησης είναι
υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεμαχίου
της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς
και το εμβαδόν της.
• Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης
καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό
τέλος, το ύψος τού οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει
καθοριστεί με την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (4) ανωτέρω.

jļĿďiĺ

jĹďĮŀ
gǋÊ Êjǋ

ƴ ǅ Å}ǃÅÅ
} ǍÅǈ}Ǎ
µÑÑÅÑÏ¿ÄÐÕÀÓÓËÔËØ
´ÈÎuËÓÀ×ÔËÄÐÕÀÓÓ
Ó ËÔËØ
¬×ÕÑÈÓuËÐÈÀÈØ
¢ÚÐÕÈÕÄÊu¾ÐÈØ¦¢¤
¤ 

µÑÔÕ¿ÓÌÍËÄÐÕÀÓÓËÔËØÔÕËÐ
ÄÓuÁÇÌÄÈÌÕÓÑ¿
iďŀďďĺ


Įĺ
Ĩĺďiĺď
FAXďď

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

VVVD CARNKNFNRFQ

6(59,&(˃ˉʿːˑˇˈʿ
ːˑʿˆʿˑˍː˂
ˉˀˬ˲˨˦˞ˠ˩˚˪ˤ˯
ˁ˨˲˳˙ˡ˞
ˑˤ˨ )D[
ZZZILWDQGJRVWDWKDWRVJU
(PDLOVWDWKDWRV#ILWDQGJRJU

˃ˉʿːˑˇˈʿ
CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
˒ˎ˅ˏ˃ːˇ˃ː

ˁˢ˪˦˧˹VHUYLFHVHW˞˩˭ˮ˞ˠ˦˙ˣVHW˦˩˙˪˱˞ˢ˧˧ˢ˪˱ˮˬ˳˹ˮˬ˲
˞˩ˬˮ˱˦˰˚ˮ˳ˮ˚˪˞˩˭˞˱˞ˮ˜ˢ˯ˢ˫˙˱˩˦˰ˤ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮˢ˯
˞˨˲˰˜ˡˢ˯ˣ˙˪˱ˢ˯
(˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤˣ˲ˠˬ˰˱˙˥˩˦˰ˤVHUYLFH$&ˢ˭˦˰˧ˢ˲˚˯ˣ˞˪˱˻˪

ˎˏˍː˓ˍˏ˃ː
ದ0ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˩ˤ˴˞˪˦˧˚˯ˢˮˠ˞˰˜ˢ˯ˡ˶ˮˢ˙˪˭˨˲˰˦˩ˬ˞˲˱ˬ˧˦˪˛˱ˬ˲
ದˉ˦˭˞˪˱˦˧˹VHUYLFH ˨˙ˡ˦˞: ˳˜˨˱ˮˬ˨˞ˡ˦ˬ˺ 
ದʿ˩ˬˮ˱˦˰˚ˮ˰ˢ˱˦˩˚˯˰ˬ˧
ದ(˦ˡ˦˧˚˯˱˦˩˚˯˰˱˞[
7ˮ˹˭ˬ˯˭˨ˤˮ˶˩˛˯˩ˢ˱ˮˤ˱ˬ˜˯ ˩ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˭˦˰˱˶˱˦˧˚˯˧˙ˮ˱ˢ˯
˖ˮ˙ˮ˦ˬ˧˞˥ˤ˩ˢˮ˦˪˚˯ː˙˟˟˞˱ˬ

16 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΜΑΪΟΥ 2021

H ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
«Αν καθυστερήσουμε θα τα χάσουμε όλα, αν επιτεθούμε μπορούμε να ελπίζουμε για όλα»
Μαντώ Μαυρογένους

ΕΒΔΟΜΗ

Ήλθε όμως η πανδημία με τις γνωστές καταστροφικές
συνέπειες και θέλω να πιστεύω ότι αντιληφτήκατε ότι
«ο γιαλός δεν ήταν στραβός, αλλά ότι στραβά αρμενίζατε». Δεν έχω καμιά διάθεση να σας »μαλώσω»
ούτε να σας υπενθυμίσω τα λάθη του παρελθόντος,
αλλά να σας ζητήσω με πόνο ψυχής και με αγάπη για
όλο τον κλάδο της εστίασης να ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΕΤΕ την

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης*
Απευθύνομαι σήμερα στους ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ και στους
επαγγελματίες συναφών επαγγελμάτων με την
εστίαση του Δήμου 3Β και όλης της Ακτής Σαρωνικού,
χάρις στο χώρο που μου παρέχει η Δημοκρατική και
Μαχητική Εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ.

Φίλοι μου αγαπημένοι σας εκλιπαρώ ΕΝΩΘΕΙΤΕ-ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ-ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ· διαφορετικά δυστυχώς
θα αφανιστείτε! Μετά τα δύσκολα θα έρθουν τα δυσκολότερα.

Αγαπητοί Φίλοι και πρώην Συνάδελφοι,
Αισθάνομαι ότι το ηθικό σας βρίσκεται στο σημείο
μηδέν. Η απογοήτευση έχει δημιουργήσει ένα πέπλο
ομίχλης που δεν σας επιτρέπει να δείτε στο βάθος
του τούνελ.
Οι εντολοδόχοι της παραπληροφόρησης σάς κουνάνε
το δάχτυλο και οι πολιτικοί που μερί χθες σας αποκαλούσαν στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας, σας
αγνόησαν επιδεικτικά.
Ο κλάδος μας δυστυχώς, δεν φημίζονταν ποτέ για Συνεργασία και Αγωνιστικότητα. Κάποιοι «ευτυχώς ολίγοι» είχαν αναγάγει σε δόγμα ότι η καταστροφή του
γείτονα θα σήμαινε τη δική τους ευημερία και κάποιοι
άλλοι είχαν κρυφό πόθο «να ψοφήσει η κατσίκα του
γείτονα».

ΈΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΒΝ ΑΚΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.
Στη συνέχεια να την εντάξετε στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π.Ό.Ε.Σ.Ε. Παράλληλα να προωθήσετε συναδέλφ(Ε.Ε.) όπως προκύπτει από το Μητρώο
Μελών, ο κλάδος σας διαθέτει αριθμητική πλειοψηφία, αλλά δυστυχώς η εκπροσώπησή σας είναι
αστεία. Το Ε.Ε διοικείται από ασφαλιστές, περιπτεράδες και εμπόρους ψιλικών.
Άραγε πόσοι από εσάς γνωρίζουν ότι το Ε.Ε είναι εκ

ΜΑΗΣ 1968: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Ο,ΤΙ ΕΓΙΝΕ  Ο,ΤΙ ΕΜΕΙΝΕ

Κόμματος και η χαλαρή στήριξη της Συνομοσπονδίας Εργατών
και ομοίως της Ομοσπονδίας της Αριστεράς, εις τα της φοιτητι
κής εξέγερσης. Από δε τις εκλογές Ιουνίου το κόμμα του Ντε
Γκωλ προέκυψε ακόμα ισχυρότερο από πριν.

ΓαλλίαΠαρίσιΜάης 1968, ένας σημαδιακός μήνας για τη Γαλ
λία, γενικά για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για την Ευρώπη.
Μια μικρή περίοδος έντονης κοινωνικής αμφισβήτησης και
διεκδίκησης από τους νέους και τους εργαζόμενους συνθηκών
καλύτερης “ποιότητας ζωής”. Η αρχή έγινε από το Μάρτιο
μήνα με την κατάληψη του πανεπιστημίου της Ναντέρ, εξα
πλώθηκε στη Σορβόννη που αποτέλεσε την καρδιά της εξέγερ
σης και σε άλλα πανεπιστήμια, με αποκορύφωμα τις
οργανωμένες δυναμικές φοιτητικές διαδηλώσεις, καταλήψεις
και οδομαχίες καθ’ όλο το Μάιο μήνα με αιτήματα, περισσό
τερες ακαδημαϊκές ελευθερίες, απελευθέρωση συλληφθέντων
φοιτητών που διαδήλωσαν κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, δι
καίωμα ελεύθερης έκφρασης, μη παραβίαση πανεπιστημιακού
ασύλου, περισσότερες φοιτητικές εστίες για τους 500.000 φοι
τητές κ.α.

Τα γεγονότα του Μαΐου μπορεί να κατέληξαν σε πολιτική απο
τυχία, είχαν όμως μεγάλες κοινωνικές συνέπειες, όχι μόνο στη
Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες. Μερικοί ιστορικοίμελετητές
θεωρούν ότι η εξέγερση ήταν ένα από τα σημαντικότερα επα
ναστατικάκοινωνικά γεγονότα του 20ου αι., καθώς ήταν μια
εξέγερση, άνευ φιλετικών, πολιτιστικών ή άλλου χαρακτήρα
κοινωνικών διακρίσεων και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη γενική
εργατική απεργία της ιστορίας. Ο Μάης 1968 έφερε στην κα
θημερινή ζωή της Γαλλίας νέα πολιτιστικά, πολιτικά και κοινω
νικά στοιχεία και άλλαξε τη μέχρι τότε επικρατούσα
παραδοσιακή γαλλική κοινωνία. Ως κοινωνικό γεγονός, αξιο
λογείται ως σημείοσταθμός στην αμφισβήτηση του κατεστη
μένου, βλ. (θρησκεία, εθνικισμός, εξουσία κ.α) καθώς και για
τη μετάβαση από το συντηρητισμό στις φιλελεύθερες ιδέες,
βλ .ανθρώπινα και ίσα δικαιώματα, ισότητα φύλων, χειραφέ
τηση γυναικών κ.α.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης του Προέδρου Σαρλ Ντε Γκωλ
να θέσει τα πράγματα υπό έλεγχο με τη δράση της αστυνομίας,
όξυνε την κατάσταση περαιτέρω γενικεύοντας τις κινητοποι
ήσεις. Στις οδομαχίες εκατοντάδες συλλαμβάνονται και τραυ
ματίζονται. Η εθνική Ένωση φοιτητών Γαλλίας έρχεται σε
συνεννόηση με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών και την Ομο
σπονδία της Αριστεράς του Φ. Μιτεράν και κάλεσε σε γενική
απεργία βρίσκοντας ένα κύμα αλληλεγγύης, πρωτοφανές. Ακο
λούθησε γενική αποχή από τους φοιτητές και απεργία από 10
εκατομμυρίων εργαζομένων, για μερικές ημέρες στα μέσα
Μαΐου, κατάσταση που οδήγησε σε οξεία πολιτική και κοινωνική
κρίση με τέτοιες διαστάσεις που ανάγκασε τον Πρόεδρο της
χώρας να διαλύσει τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και να προκη
ρύξει εκλογές για τις 23 Ιουνίου, 1968. Συγχρόνως με την κατάρ
ρευση της κυβέρνησης, έπαψε και ο επαναστατικός
αναβρασμός να εκδηλώνεται σχεδόν τόσο γρήγορα όσο προ
έκυψε. Σ’ αυτό εκτιμάται ότι συνέβαλαν τα μέγιστα, η αποστα
σιοποίηση και μη συμμετοχή του γαλλικού Κομμουνιστικού

του Νόμου Σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης;
Γνωρίζετε ότι οι αποφάσεις του Ε.Ε χρησιμοποιούνται
ως προσχέδια νόμων και είναι προϊόντα διαβούλευσης; Έχουν τη δική σου έγκριση, χωρίς τη δική σου
εντολή.
Έχω βάσιμες υποψίες ότι οι τρεις ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ που
σήμερα είναι επιλαχόντες σύμβουλοι του Ε.Ε, στις
επόμενες εκλογές θα είναι πολλοί περισσότεροι και
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Και θα διεκδικήσουν δικαιωματικά θέση
στο Δ.Σ. και θα χρειάζεστε διερμηνέα για να προωθήσετε λύσεις στα προβλήματά σας.

Στη φωτογραφία, δεξιά ο Βασίλης Σιαμέτης σε δράση της Ενωσης.

Πάντα δίπλα σας ή σαν εθελοντής στρατιώτης ή σαν
Τυρταίος, εμψυχώνοντας.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

Κατ` άλλους κοινωνιολόγουςαναλυτές, ο Μάης ’68 ήταν πε
ρισσότερο η αφετηρία για τον ελεύθερο πολίτη να αντισταθεί
και αντιπαλέψει τον ιμπεριαλισμό και τις δικτατορίες, που
τον απειλούσαν, βλ. Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ανατολική
Ευρώπη, και λιγότερο η υλοποίηση των υλικών και οικονομι
κών διεκδικήσεων. Και εν προκειμένω, αξίζει να σημειωθεί η
πολιτική εκτίμηση ότι, ο Μάης δεν αφορούσε τόσο τις τότε
υπανάπτυκτες χώρες, όσο κυρίως τις αναπτυγμένες βιομηχα
νικά χώρες.
Ο Μάης του ’68 δεν έμεινε μια μεμονωμένη γαλλική υπόθεση,
αλλά “υιοθετήθηκε” και από άλλες φοιτητικές και πολιτικές
δυνάμεις σε όλο τον κόσμο. Είτε προηγήθηκαν ή ακολούθησαν
το Μάη ’68, μερικά διεθνή γεγονότα έφεραν τη πνευματική
του σφραγίδα. Στις ΗΠΑ, τον Απρίλιο έχουμε τη δολοφονία
του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και δυό μήνες αργότερα αυτή του
Ρόμπερτ Κένεντυ και τις επακόλουθες μεγάλες φοιτητικές δια
δηλώσεις και καταλήψεις. Τον Οκτώβριο στο Μεξικό, ενόψει

ΥΓ. Ο ανταγωνισμός είναι χρήσιμος και απαραίτητος
αρκεί να είναι υγιής, θεμιτός και με σεβασμό στον ανταγωνιστή.
―――――――――
* Ο Β. Σιαμέτης διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της
Ε.Ε.κ.Σ.Ε.Α.Σ, Σύμβουλος του Ε.Ε, μέλος του ΔΣ της
ΠΟΕΣΕ και ΓΣΕΕΒΕ. Προήδρευσε σε τέσσερα Πανελλήνια
Συνέδρια, έχοντας την έγκριση όλων των πολιτικών παρατάξεων.

των Ολυμπιακών Αγώνων έχουμε φοιτητικές πορείες με κοι
νωνικά αιτήματα που αντιμετωπίζονται με καταιγισμό σφαι
ρών από τις δυνάμεις ασφαλείας και δεκάδες νεκρών.
Φοιτητικές κινητοποιήσεις στο πνεύμα του Μάη ’68 έγιναν,
στη Γερμανία, στην Ιταλία, Αργεντινή, Βέλγιο, Ολλανδία κ.α.
Τα γεγονότα “διασχίζουν” τα σύνορα του ανατολικού ευρω
παϊκού μπλοκ και γίνονται συζητήσεις για περισσότερη δημο
κρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη κ.α, πολιτικά/κοινωνικά
δικαιώματα. Υπήρξαν ήρεμες φοιτητικές παραστάσεις στην
τότε Γιουγκοσλαβία και Πολωνία για ελευθερία έκφρασης
λόγου και έργου, στη δε Τσεχοσλοβακία η Άνοιξη της Πράγας
δεν πρόλαβε να ανθίσει, αφού ισοπεδώθηκε από τα σοβιετικά
τανκς, τον Αύγουστο του ‘68. Σε άλλες χώρες, πολλοί φοιτητές
ασχολήθηκαν με επίκαιρα τότε θέματα του λεγόμενου “Τρίτου
Κόσμου”. Δημιουργήθηκαν νεοαριστερά κινήματα με αναφο
ρές στην Κούβα, στο Βιετνάμ, στη Κίνα, με επίκεντρο πολιτικές
προσωπικότητες όπως οι, Μάο Τσε Τουνγκ, Φ.Κάστρο, Τσε
Γκεβάρα κ.α.
Ως προς την Ελλάδα, ένα χρόνο πριν το Μάη του ’68, μερικοί
άφρονες στρατιωτικοί είχαν φροντίσει, τα τανκς και όχι η φαν
τασία να καταλάβουν την εξουσία και ο ελληνικός λαός να πλη
ρώσει ακριβά για τις κοινωνικές και εθνικές αρνητικές εκείνες
συνέπειες και έτσι ο γαλλικός Μάης ήταν ένα άπιαστο όνειρο.
Είχε όμως μείνει ο σπόρος και το πνεύμα του στους κόλπους
της ελληνικής νεολαίας και εκδηλώθηκε 5 χρόνια αργότερα,
στη Νομική και στο Πολυτεχνείο Αθηνών.
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναδρομή, ας τη διανθίσουμε με
μερικά συνθήματα που αντανακλούσαν το πνεύμα του Μάη
του 1968.
—Il est interdit d` interdire (= Απαγορεύεται το απαγορεύεται)
—L` imagination αu pouvoir (=Η φαντασία στην Εξουσία)
—Soyez realistes, demαndez l` impossible (= Να είστε ρεαλι
στές, ζητήστε το αδύνατο)
—La poésie est dans la rue (= Η ποίηση βρίσκεται στους δρό
μους)
—Ni Dieu ni mαitre! (= Ούτε Θεός ούτε αφέντης)
Χρίστος Κοντοβουνήσιος
π.Πρέσβυς  (ΠοίησηΔοκίμιο)

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια του
Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
αναμένοντας το Αναστάσιμο Φως διεξήχθη την Μεγάλη
Δευτέρα (26-4) το Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης με 33 θέματα στην ημερησία διάταξη, διάρκειας 4,5 ωρών περίπου
και "παραδοσιακά" τον δήμαρχο να καταλαμβάνει πάνω
από το 80% του χρόνου ομιλίας. Στο δε υπόλοιπο 20%
συμπεριλαμβανόταν και εξωτερικός εισηγητής για τα επιχειρησιακά σχέδια, “Ιόλαος και Εγκέλαδος”!
Από τα προ ημερησίας θέματα που έθεσε ο επικεφαλής
της παράταξης μας, Δ.Δαβάκης:
• Η διαφωνία μας με τον τρόπο χειρισμού του θέματος
του Ασκληπιείου Νοσοκομείου, καθώς επιχειρήθηκε αυτοδιαφήμιση εκ μέρους της διοίκησης και όχι αντιμετώπιση του ουσιαστικού προβλήματος.
Η απάντηση του δημάρχου επ' αυτού στο γνωστό και
αναμενόμενο μοτίβο, αλλά βγήκε και είδηση, ότι δηλαδή
τα 5 στρεμματα, μέρος του νοσοκομείου, συνεχίζει να
τα διεκδικεί, γιατί; Γιατί όλα τα κρίνει με δύο μέτρα και
δύο σταθμά...
• Το θέμα της μίσθωσης πάρκιγκ, στην οδό Ποσειδώνος
6, στη Βουλιαγμένη. Πότε και για πόσο διάστημα αναρτήθηκαν οι όροι της δημοπρασίας για τον έναν και μόνο
συμμετέχοντα;
Ο δήμαρχος απάντησε ότι η διαδικασία έγινε καθ' όλα νόμιμα, μας προκάλεσε κιόλας ν'αποτανθούμε στα αρμόδια
όργανα, αν κρίνουμε αλλιώς και συμπλήρωσε ότι δημοσιεύθηκε σε δύο εφημερίδες!
Μα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο γίνεται η δημοσίευση σε
τοπική εφημερίδα έχουσα μάλιστα έδρα το δήμο, όπως η
Εβδόμη, για να ενημερώνονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
Καταλάβατε; (μόνο που στην Εβδόμη δεν την είδαμε).
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Επίθεση στον Περιφερειάρχη
Από τον προ ημερησίας μονόλογό του ακούσαμε κάποιες
"αστοχίες" και πάλι. Αναφερόμενος στη σύμβαση με τον
ΕΔΣΝΑ για την διαχείριση των σκουπιδιών χαρακτήρισε
την επιστολή του προέδρου κου Κόκκαλη προς εκείνον
"αγοραίο λιβελογράφημα" και ισχυρίστηκε ότι από πίσω
κρύβεται ο Περιφερειάρχης. Στη δε παρατήρηση του αρχηγού μας ότι ο δήμαρχος είναι υμνητής της κας Δούρου
και θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον αντικειμενικός απέναντι στην τωρινή διοίκηση της Περιφέρειας, αντιθέτως
δε, καλυπτόμενος από την αυτοδιοίκηση εκτελεί χρέη
Δούρειου Ιππου του Σύριζα... τα σχόλια του δημάρχου
απρεπή και από σεβασμό δεν τα αναπαράγουμε.
Περί φιλοζωΐας
Να σημειώσουμε μία ακόμη ανακρίβεια: Στο προηγούμενο
Δ.Σ. ο δήμαρχος είχε εξαγγείλει πρόγραμμα ύψους
70.000€ αποκλειστικά για στειρώσεις γατιών. Σε αυτό το
Δ.Σ. με ένα έγγραφο της τελευταίας στιγμής (αυτό δεν
πειράζει και τόσο) έφερε μία δαπάνη ύψους 50.000€ γενικώς, δηλαδή σίτιση, περίθαλψη, εμβολιασμό και στείρωση γατιών. Οποιος πρόλαβε τον Κύριο... Θα
παρακαλούσαμε όμως για μία στοιχειώδη ευπρέπεια
έναντι ημών και όσων καταγινόμαστε με τα τετράποδα.
Το σχόλιο περί φιλοζωίας περιττό, γιατί είναι αυταπόδεικτο, ποιός τα αγαπά πραγματικά.
Παραχωρήσεις αιγιαλού...
Τα θέματα που αφορούσαν τις μισθώσεις (ή δημοπρασίες)
χώρων στάθμευσης, παραχωρήσεις απλής (ή σύνθετης)
χρήσης αιγιαλού/παραλίας ΟΛΑ στη Βουλιαγμένη, τα
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ καθώς διαφωνούμε αφενός με τον
τρόπο διεξαγωγής δημοπρασιών (όπου γίνεται) και αφετέρου γιατί η Βουλιαγμένη καταλήγει να γίνεται απροσπέλαστη στους δημότες-κατοίκους.
Πλατεία Νυμφών
Τη Βουλιαγμένη αφορούσαν κι άλλα θέματα (στο μάτι
του κυκλώνα βρίσκεται). Με αφορμή τ' ότι παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σχέδια της ανάπλασης της πλ. Νυμφών, παρατηρήσαμε αλλαγές για τις οποίες δεν έχει

προηγηθεί πρότερη στοιχειώδης ενημέρωση. Μία από
αυτές είναι και η αλλαγή του πλάτους του πεζοδρομίου
της οδού Ερμού, η οποία στενεύει για κάποιο ανεξήγητο
λόγο... Αφού η πιάτσα ταξί μετακινήθηκε και γίνεται και
εσοχή επί της πλατείας για φορτοεκφόρτωση και επί της
συγκεκριμένης οδού, γιατί στενεύει ΑΡΑΓΕ η οδός
Ερμού τελικά;
• Για το θέμα της υπό κατασκευή μαρίνας (στο οποίο αναφέρθηκε σε πρότερο χρόνο της συνεδρίασης) δήλωσε
ξαφνικά επιφύλαξη! Ισχυρίστηκε πως την περιβαλλοντική
επίδραση θα την δούμε αργότερα. Αργότερα θα είναι
πολύ αργά κύριε... Αν έχει κάτι και μπορεί να συνδράμει
αυτή η διοίκηση, να το πράξει ΑΜΕΣΑ. Το εκ των υστέρων
ΑΝΩΦΕΛΟ.
• Θα κλείσουμε με την μοναδική ευχάριστη (σχεδόν) εξέλιξη, που αφορά τις εισηγήσεις κοπών δέντρων. Χάρις
την επιμονή ημών και υμών, οι οποίοι καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση περί του πρασίνου του δήμου μας, οι περισσότερες εισηγητικές των
υπηρεσιών ήταν αρνητικές ως προς την κοπή. Ενα βηματάκι, αν και έχουμε ακόμη μεγάλο δύσβατο δρόμο.
Κουράγιο και Δύναμη
Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν.
Ι.Δόγκα
Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Σας ευχόμαστε
Καλή Ανάσταση
κai Καλό Πάσχα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ COVID ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΜΟΥ
Και την επόμενη εβδομάδα του Πάσχα
Συνεχίζεται η διεξαγωγή δωρεάν τεστ covid-19
από τον ΕΟΔΥ στην παραλία του Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο
ύψος της πεζογέφυρας) για όλη τη Μεγάλη
Εβδομάδα (πλην Μ. Παρασκευής) και Δευτέρα
και Τρίτη του Πάσχα (3 & 4 Μαΐου).
Δικαίωμα να κάνουν το τεστ έχουν όλοι οι πολίτες, ηλικίας 10 ετών και άνω. Οι μόνες προϋποθέσεις για να κάνει κάποιος το τεστ είναι:
1. ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΠΕΖΟΣ, φορώντας μάσκα.

2. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ: τον ΑΜΚΑ και την ταυτότητά του. Επίσης, πρέπει να δίνει το κινητό του
τηλέφωνο, ώστε να πάρει το αποτέλεσμα μέσω
sms.
Για τη μετακίνηση για το τεστ, στέλνουμε SMS
με ΚΩΔΙΚΟ 1.
Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης ευχαριστεί θερμά τον ΕΟΔΥ αλλά και τους αιρετούς και
υπηρεσιακούς υπαλλήλους του Δήμου Αλίμου
για την άψογη και γρήγορη καθημερινή εξυπηρέτηση χιλιάδων πολιτών.
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Η 1η Μάη είναι απεργία
αγώνες στην αιωνιότητα

Μερικά από τα
αιτήματα της ΓΣΕΕ
«Σε αυτήν την ιδιαίτερη συγκυρία, τα συνδικάτα προτάσσουμε ξανά τις δικές μας διεκδικήσεις, οι οποίες βασίζονται
στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου της μισθωτής εργασίας» τονίζει, μεταξύ άλλων, η ΓΣΕΕ, αναφέροντας διεκδικήσεις, όπως:

Η πρώτη Μαΐου, έχει διεθνώς θεσμοθετηθεί ως απεργία εργατών για διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας. Ημέρα παγκόσμιας εργατικής αλληλεγγύης
και αγώνων για τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα
των εργαζομένων, την κοινωνική Δικαιοσύνη και την
παγκόσμια Ειρήνη, Υγεία και Ασφάλεια.
Δεν επιλέχθηκε τυχαία η1η Μάη. Είναι η ημέρα που
βάφτηκε στο αίμα, προγραμματισμένη διαδήλωση από
βιομηχανικούς εργάτες στο Σικάγο των ΗΠΑ το 1886.
Απόφαση που είχε παρθεί δύο χρόνια νωρίτερα στο
συνέδριο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας.
Αίτημά τους το σύνθημα: «Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ
ώρες ανάπαυση, οχτώ
ώρες ύπνο».

πνοκαλλιέργειας τον 19ο αιώνα. Η πρώτη απεργία
στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στη Δράμα, από
τους καπνεργάτες με κύριο αίτημα τις δέκα ώρες εργασίας, γιατί εκείνη την εποχή οι εργάτες εργάζονταν
από δώδεκα έως και δεκατρείς ώρες ημερησίως.
Το 1892 έγινε η πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση
στο νεοελληνικό κράτος, από το Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλλέργη. Το 1893, 2.000 εργάτες διαδήλωσαν ζητώντας οκτάωρο, Κυριακή αργία και κρατική
ασφάλιση στα θύματα εργατικών ατυχημάτων. Το
1894, γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση με τα ίδια αιτήματα που καταλήγει με
10 συλλήψεις.

Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από την απόλυση και ένταξη στην εργατική προστασία των ευέλικτων
εργαζομένων, μέσω ψευδο-αυτοαπασχόλησης.

Έτσι την 1η Μαΐου ημέρα
Σάββατο (σαν σήμερα) του
1886, 600.000 άνθρωποι
συμμετείχαν στις απεργίες
που γίνονταν σε όλη την
χώρα, και πάνω από
80.000 στο Σικάγο. Οι εργάτες μαζί με τις γυναίκες
και τα παιδιά τους βγήκαν
στους δρόμους με σημείο
συγκέντρωσης την πλατεία Haymarket, να διαδηλώσουν ειρηνικά.
Στη γύρω περιοχή, είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις από 1350 άτομα, οπλισμένα με οπλοπολυβόλα
και περίστροφα!
Την ώρα που εξελισσόταν η διαδήλωση με ομιλίες
από τους οργανωτές, ο επικεφαλής της αστυνομικής
δύναμης, διέταξε να διαλυθεί η συγκέντρωση. Αυτό
πυροδότησε την κατάσταση και χάθηκε κάθε έλεγχος. Επτά αστυνομικοί σκοτώθηκαν από βόμβα που
έπεσε πάνω τους. Οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Εργάτες νεκροί και πολλοί τραυματίες που κατέληξαν αργότερα, κάνοντας έτσι
άγνωστο τον αριθμό των θυμάτων. Επίσημα στοιχεία
δίνουν οκτώ νεκρούς αστυνομικούς και τέσσερις διαδηλωτές.
Οκτώ διαδηλωτές συνελλήφθησαν και δικάστηκαν,
τέσσερις καταδικάστηκαν σε θάνατο και ένας αφαίρεσε μόνος του τη ζωή του στη φυλακή. Η διεθνής
προβολή αυτής της δίκης δημιούργησε τα θεμέλια της
Εργατικής Πρωτομαγιάς ως Εργατικής Γιορτής.

Το 1936 κορυφώνονται οι
διαδηλώσεις από τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης.
Τα
γεγονότα
ξεκίνησαν γύρω στον Φεβρουάριο, με κατάληψη
ενός εργοστασίου ύστερα
από την απόρριψη των αιτημάτων των εργατών και
συνεχίστηκε με συμπαράσταση καπνεργατών από
άλλα εργοστάσια. Εναντίον τους χρησιμοποιήθηκε τόσο η αστυνομία όσο και
ο στρατός. Δεν υπήρχε κεντρική συγκέντρωση αλλά
μικρές συγκεντρώσεις με ομιλητές σε διάφορα μέρη
της πόλης.
Οι εργατικές κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν στην πόλη
τον Μάιο του 1936, με τη μεγάλη απεργία και διαδήλωση των καπνεργατών, που πνίγηκε στο αίμα, με συνολικά δώδεκα νεκρούς ανάμεσα στους οποίους και
ο 25χρονος αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης, στη διασταύρωση Εγνατία και Βενιζέλου.

Αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας και
των (υπ)εργολάβων.

Η Πρωτομαγιά, ως απεργία, καθιερώνεται, στις 20
Ιουλίου 1889 κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς (Σοσιαλιστικής Διεθνούς) στο Παρίσι, σε ανάμνηση εκείνου του
ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου.

Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα
Τα πρώτα εργατικά κινήματα στον ελλαδικό χώρο δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της κα-

Εργασιακά δικαιώματα για όλους:
Σταθερή και πλήρης πενθήμερη εργασία με θωράκιση του
40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης και
αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας.
Κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας.

Στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944, η εργατική Πρωτομαγιά συνέπεσε με την εκτέλεση 200 Ελλήνων πατριωτών, κομμουνιστών και αριστερών αγωνιστών, ως
αντίποινα για τον φόνο ενός Γερμανού στρατηγού και
των τριών συνοδών του, που έγινε στις 27 Απριλίου
1944 σε τοποθεσία κοντά στους Μολάους Λακωνίας.
Οι 200 της Καισαριανής μεταφέρθηκαν απ' το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, όπου ήταν κρατούμενοι, στο σκοπευτήριο της Καισαριανής και εκεί εκτελέστηκαν από
τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Η ίδια ημέρα είναι
ημέρα ιστορικής τιμής και μνήμης.

Ανατροπές του αιώνα στα εργασιακά
Η φετινή Πρωτομαγιά θα αποτελέσει μαζική απεργιακή απάντηση στις «ανατροπές του αιώνα» που
δρομολογεί η κυβέρνηση στα Εργασιακά, με τον νόμο
- έκτρωμα για τη 10ωρη δουλειά χωρίς πρόσθετη
αμοιβή, για την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής
δράσης, τη νέα επίθεση στο απεργιακό δικαίωμα, τη

Κατοχύρωση των επαγγελματικών ειδικοτήτων και αυστηρές κυρώσεις για τις ψευδείς εργοδοτικές καταχωρίσεις.
Κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης και ενίσχυση
του ρυθμιστικού πλαισίου για την τηλεργασία στη βάση της
πρότασης της ΓΣΕΕ.
Απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων σε Επιθεωρήσεις
Εργασίας σε όλη την επικράτεια.

Καμία κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς την
προηγούμενη κατάργηση των απορρυθμιστικών διατάξεων.

Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία:
Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σωματικής και ψυχικής. Αμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για την αυστηρή τιμωρία των υπεύθυνων για τη
σεξουαλική και την ηθική παρενόχληση στην εργασία.
Κανονισμό εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις με υποχρεωτικό κεφάλαιο για την υγεία και την ασφάλεια.

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας:
Κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο με ελεύθερες συλλογικές
διαπραγματεύσεις, καθολικό για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στην Ελλάδα χωρίς εξαιρέσεις.

Δημόσιο σύστημα υγείας:
Δημόσιο και καθολικό ισχυρό σύστημα υγείας - πρόσβαση
όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων
μειονεκτικών περιοχών της περιφέρειας.

Αμεση αποκατάσταση για την αντιμετώπιση της πανδημίας των κενών υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και γενικού πληθυσμού και αυστηρά μέτρα
πρόληψης στους χώρους εργασίας.
Κοινωνική πολιτική:
Προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση
των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.
Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική και συνεκτική αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης.
Μείωση τιμολογίων κοινωφελών υπηρεσιών - έμπρακτη
πάταξη μονοπωλίων στα καταναλωτικά αγαθά.
Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία πρώτης κατοικίας.
Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών
και των συνταξιούχων - πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της εκτεταμένης παραβατικότητας.

Κοινωνική ασφάλιση:
Δημόσιο και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με εγγυημένες συντάξεις και παροχές.
Προστασία των συνταξιοδοτικών παροχών.

Καταπολέμηση της ανεργίας:
Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και αξιοποίηση εργατικού δυναμικού που βρίσκεται στη χώρα.
Κρατική εγγύηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
Αυστηρές κυρώσεις και καμία πρόσβαση σε κρατική και
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στους παραβάτες εργοδότες.
Αποτροπή αποβιομηχάνισης, ιδιωτικοποιήσεων - εκποιήσεων εθνικού πλούτου».

ΕΒΔΟΜΗ
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στα πεταχτά
Πώς γίνονται οι διαπεριφερειακές
μετακινήσεις έως 10 Μαΐου
Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τα έκτακτα
μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού στο σύνολο της επικράτειας που θα ισχύσουν μέχρι τις 10 Μαΐου στις 6 το πρωί.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, κατά τον χρόνο εφαρμογής της παρούσας απόφασης απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας. Ειδικώς στην περίπτωση της
Αττικής η μετακίνηση απαγορεύεται: α) εκτός των ορίων
της Περιφέρειας και β) από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Οι μετακινήσεις εκτός των ορίων της περιφερειακής ενότητας θα επιτρέπονται μόνο για λόγους
εργασίας, (από και προς την εργασία) ενώ θα απαιτείται
η προσκόμιση εγγράφου που θα πιστοποιεί τη μετακίνηση
για λόγους εργασίας.

λυμαντικού προϊόντος πάνω στα τραπέζια, ενώ παροτρύνεται η χρησιμοποίηση ψηφιακών καταλόγων. Καθήμενοι
επιτρέπονται μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι, με υποχρεωτική
χρήση μάσκα από το προσωπικό και τους πελάτες κατά
το χρόνο αναμονής.

Οι ταξιδιώτες στην Ελλάδα
εισέρχονται χωρίς 7ήμερη
καραντίνα και εμβόλιο. Οι
Έλληνες δεν μπορούν!
Παρατείνονται έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου οι περιορισμοί στις πτήσεις εσωτερικού επιτρέποντας μόνο τις
ουσιώδεις μετακινήσεις των επιβατών, ενώ αυξάνονται οι χώρες που οι ταξιδιώτες θα εισέρχονται στην
χώρα μας χωρίς επταήμερη καραντίνα, αλλά με προϋπόθεση είτε να έχουν εμβολιαστεί ή να έχουν αρνητικό τεστ Covid-19.

Ποιες επιχειρήσεις εστίασης Μέτρα προστασίας κατά της
επαναλειτουργούν
διασποράς του κορωνοϊου
Από τις 3 Μαΐου ανοίγουν μόνο οι επιχειρήσεις με τους
παρακάτω Κωδικούς δραστηριότητας: Όσες επιχειρήσεις
υπάγονται υπό τον ΚΑΔ 56.10, Υπηρεσίες αναψυκτηρίου
ΚΑΔ. 56.30.10.03, Υπηρεσίες με ΚΑΔ 56.30.10.06 χωρίς
τεχνικά μηχανήματα και παιχνίδια, Υπηρεσίες καφετέριας
με ΚΑΔ 56.30.10.07, Υπηρεσίες παραδοσιακού καφενείου
ΚΑΔ 56.30.10.14, όπου ο ΚΑΔ τους αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα πριν την 1/3/2020.
Η λειτουργία αφορά μόνο στους εξωτερικούς χώρους, με
υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) δύο φορές
την εβδομάδα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες (το
κόστος του ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος). Επιτρέπεται μόνο η παρουσία καθήμενων πελατών, υποχρεωτική
απολύμανση καταλόγων, υποχρεωτική τοποθέτηση απο-

Δημοσίευση
διακηρύξεων
H εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ Ανατ. Αττικής, περιλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες
που πληρούν τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν περιλήψεις, διαγωνισμούς, προμήθειες, και γενικά τις κατά
νόμον καταχωρήσεις των φορέων του δημοσίο.
Η κατάσταση αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ).
Aπόφαση: E/287/23.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝ846ΜΓΨ7-8ΤΒ).
https://media.gov.gr/nea-apofasi-gia-to-ilektronikomitroo-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.

Επαναλειτουργούν από το Σάββατο 24/4 τα εμπορικά
κέντρα και τα εκπτωτικά χωριά σε όλη την επικράτεια,
ενώ ανοίγουν και τα κέντρα αισθητικής. Επιπλέον, μέχρι
τις 10 Μαΐου 2021 απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός
των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εκτός
εξαιρέσεων. Κ.Υ.Α. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 26380/2021 - ΦΕΚ
1682/Β/24-4-2021.

Επιστρεπτέα προκαταβολή,
αιτήσεις μέχρι 10 Μαΐου
Μέχρι τις 10 Μαΐου οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες
μπορούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7.
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ σχετικά με τις διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης της
οικονομικής ενίσχυσης στους πληττόμενους.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7
έχουν επαγγελματίες και εταιρείες που έκαναν έναρξη έως
την 1η Φεβρουαρίου του 2021 και εμφανίζουν μείωση τζίρου κατά 20% στο πρώτο 3μηνο του 2021.

Χωρίς μήνυμα οι μετακινήσεις
στην Περιφερειακή Ενότητα
«Ελεύθερες», από σήμερα, οι διαδημοτικές μετακινήσεις,
εντός της περιφερειακής ενότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια
της εβδομάδας. Παρόλα αυτά, παραμένει -έως την άρση
των υπερτοπικών μετακινήσεων, δηλαδή των μετακινήσεων
μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων- η υποχρέωση αποστολής ειδικού μηνύματος για οποιαδήποτε μετακίνηση,
όπως ανακοινώθηκε, από τον υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ
ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074
ZΗΤΑΕΙ, κυρία 52 ετών, κάτοικος ΒΑΡΗΣ, εργασία
εσωτερική ή εξωτερική για φροντίδα ηλικιωμένων.
Προϋπηρεσία 10 χρόνια στον τομέα αυτόν.
Τηλ. 6992879814
ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο 6949095440, 6934555559
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ
μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος
αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή
απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές
εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο στο Χέρωμα Βάρης & Bάρκιζα με τιμή μέχρι 400 ευρώ, από
ζευγάρι
συνταξιούχων
με
κατοικίδια.
Τηλ.
6907102078, 6940338610.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για
Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ- Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ (Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,
Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7 κιλ., ΤΕΝΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING
(Περιφραγμενο / Φυλασομενο) κος ΜΙΧΑΛΗΣ 698-14425-44
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα
Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. Πληροφορίες
6946019849.

ZHTEITAI ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ για
αγορά. Πληροφορίες 210 8994.116

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νοσοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απασχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές
επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614
Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

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

Βασ. Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)
Τηλ. 210 8952.932, κιν. 6973291246

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ 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 ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ

213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2294320011
21 3203 0900
2106668888

Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

«Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός
των Ιατρικών και Οδοντιατρικών
Συλλόγων Περιφέρειας Αττικής»

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

(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αμεση Εξυπηρέτηση

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

)

1110

24ωρη γραμμή ενημέρωσης
και υποστήριξης για τον κορωνοϊό
• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους τέσσερις ιατρικούς
συλλόγους της Αττικής (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών,
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά) να υποβάλουν προτάσεις
και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο
«Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού
1,1 εκ. €, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΠΕΠ Αττικής
2014-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Σ77Λ7-Ω2Κ).
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης
COVID-19 και τη μείωση της επίπτωσης των συνεπειών στη
γενικότερη υγεία του πληθυσμού, αξιοποιούνται πόροι του
ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας.

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια
για τον κορωνοϊό
ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

Λόγω της πανδημίας COVID-19 αναδεικνύεται εντονότερα
η ανάγκη, το σύνολο των Υπηρεσιών να παρέχονται ηλεκτρονικά και εξ' αποστάσεως χωρίς να απαιτείται η φυσική
παρουσία των μελών, αλλά και των πολιτών στα γραφεία
των Συλλόγων.

• Οδηγός του Πολίτη
) 1539
• Γραμμή Βοήθειας για Άνοια
) 1102

Στo προτεινόμενο έργο καλούνται να χρηματοδοτηθούν
Δράσεις που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
- Την ψηφιοποίηση των αρχείων και των μητρώων των Συλλόγων και την επικαιροποίηση των εγγεγραμμένων μελών,
- Τον εκσυγχρονισμό ηλεκτρονικών και εξ΄ αποστάσεως
υπηρεσιών,
- Την αναβάθμιση των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας
μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, σχετικά με την Πανδημία.

Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών)
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...για την υγειά μας
Η παθοφυσιολογία του stress και οι συνέπειες του
γράφει ο Γεώργιος Π. Χρούσος*
Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι ο άνθρωπος απαρτίζεται
από τρία συστατικά, τη «Φύσι», το «Εθος», και τον
«Λόγο», δηλ. τη Γενετική, το Περιβάλλον και τη Λογική, ενώ κατά τον Πλούταρχο ίσχυε το «κράτιστον
δη προς αλυπίαν φάρμακον ο λόγος και η διά τούτου
παρασκευή προς πάσας του βίου μεταβολάς». Ο
Λόγος, επομένως, που εν πολλοίς εδράζεται στον μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου μαζί με τη βούληση, τη
ρύθμιση του συναισθήματος και άλλες επιτελικές και
εκτελεστικές λειτουργίες, είναι αυτός που μας ξεχωρίζει από τα άλλα έμβια όντα της φύσης. Στο θέμα του
στρες, ο Λόγος προτείνει δύο προφανείς λύσεις που
είναι, πρώτον, εξουδετέρωση ή αποφυγή του στρεσογόνου ερεθίσματος, και, δεύτερον, αν αυτό δεν είναι
δυνατόν, την κατά τον καλύτερο τρόπο διαχείρισή του
(coping), έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η διατήρηση της
πνευματικής και σωματικής υγείας, και ευτυχίας του
ατόμου.
Στα ελληνικά, χρησιμοποιούμε τη λέξη «ευτυχία»,
που στην ουσία σημαίνει καλή τύχη, για να εκφράσουμε το παρατεταμένο καλό συναίσθημα ή ευχαρίστηση. Ο Ιπποκράτης, ο Πλάτων, και κυρίως ο
Αριστοτέλης, χρησιμοποίησαν τη λέξη «ευδαιμονία»,
που υπάρχει αυτούσια στα αγγλικά ως eudaimonia,
για να εκφράσουν το γαλήνιο αίσθημα που δημιουργείται με την απόκτηση εμπειρίας και πρακτικής σοφίας. Η ευδαιμονία συνοδεύεται από ψυχοσωματική
ανθεκτικότητα, που συνδυάζει την αρχαία «αταραξία»
και την «Επικούρεια ευστάθεια». Είναι προφανές, ότι
και η ευτυχία και η ευδαιμονία παράγονται βιολογικά
μέσω διέγερσης του συστήματος της αμοιβής, στο
οποίο φυσικά δημιουργείται το αίσθημα της ηδονής,
και μέσω της σύγχρονης καταστολής του συστήματος
του στρες, που όταν είναι χρόνια διεγερμένο παράγει
ανηδονία, δηλ. ψυχική δυσφορία και έλλειψη ευχαρίστησης. Φυσικά, όταν κάποιος είναι ευτυχής δεν
είναι στρεσαρισμένος και vice versa. Ο Λόγος, μέσω
του μετωπιαίου λοβού, μπορεί με διάφορους τρόπους
να διεγείρει το σύστημα της αμοιβής, και μέσω αυτού,
να καταστείλει το σύστημα του στρες, δηλ. τη δυσφορία. Σε αυτό τον πολύ σημαντικό μηχανισμό βασίζονται εν πολλοίς οι γνωστοί τρόποι διαχείρισης του
στρες, όπως συνοψίζεται παρακάτω.
Η Ιπποκρατική Ιατρική, στον τρίτο κλάδο της, τη Διαι-

τητική, συνιστούσε αλλαγή του τρόπου ζωής, αυτό
που σήμερα αποκαλείται διεθνώς Ιατρική του Τρόπου
Ζωής (Life-style Medicine). Αλλάζοντας τον τρόπο της
ζωής μας, με σωστή διατροφή, μέτρια άσκηση,
επαρκή και καλό ύπνο, και κανονικότητα της ημερήσιας δραστηριότητας, των γευμάτων και του ύπνου,
είναι εκ των «ων ουκ άνευ». Το λεγόμενο «κοινωνικό
jet lag», δηλ. η συχνή έλλειψη της ως άνω κανονικότητας, είναι ένα από τα μείζονα στρεσογόνα ερεθίσματα της δυτικής ζωής, λόγω της απο-σύζευξης των
δραστηριοτήτων του οργανισμού από τον φυσικό
ημερονύκτιο ρυθμό που επιτάσσεται από το βιολογικό ρολόι που είναι ενσωματωμένο σε όλα μας τα
κύτταρα.

Μελέτη πολλών χρόνων έχει καταλήξει ότι το χρόνιο
ψυχο-κοινωνικο-οικονομικό στρες είναι το κατεξοχήν πρόβλημα του σημερινού ανθρώπου, και ότι
υπάρχουν ορισμένα κοινωνικά προ-απαιτούμενα που
πρέπει να πληρούνται, κατά το δυνατόν, για την εξασφάλιση της καθολικής υγείας ενός ανθρώπου. Αυτά
είναι η σχετική ασφάλεια, η κοινωνική ενσωμάτωση,
το αίσθημα ικανότητας (competence), η αυθεντικότητα, και αυτονομία, καθώς και το ευνοϊκό φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον, άλλα σημαντικά
στοιχεία για τον έλεγχο του στρες και την υγιεινή ζωή
είναι η μάθηση, – ας θυμηθούμε το πλατωνικό «επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας» και το αριστοτελικό
«πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει» – η
ικανότητα να απορροφώμεθα ευχάριστα από κάποια
ασχολία, –ένα φαινόμενο που έχει αποκληθεί «ροή»
(flow)–, η χρήση συμπεριφορικών επαναληπτικών μεθόδων αυτοσυγκέντρωσης («νοο-παιδειών») που βοηθούν την προσωπική ανασυγκρότηση μέσω ημερήσιας
επαναληπτικής ολιγόχρονης πειθάρχησης των λειτουργιών της προσοχής, του συναισθήματος και της

γνώσης (π.χ., προσευχή, διαλογισμός, Πυθαγόρεια
αυτογνωσία, βιο-ανάδραση, κ.ά.), και, τέλος, το σπουδαιότερο όλων, που είναι η ανεύρεση νοήματος ζωής
και η υπέρβαση, δηλ. η κατάσταση της ευδαιμονίας.
Τελευταία, έχουν διαχωρίσει το αίσθημα της ευτυχίας
σε ηδονικό και ευδαιμονικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον
ότι, μολονότι και οι δύο αυτές μορφές της ευτυχίας
δρουν μέσα από το ίδιο εγκεφαλικό σύστημα της
αμοιβής, έχουν αντίθετες δράσεις στον οργανισμό. Η
ηδονική ευτυχία συνδυάζεται με διέγερση γονιδίων
που φυσιολογικά υπερεκφράζονται στο στρες και τη
φλεγμονή, ενώ η ευδαιμονική ευτυχία κάνει το ακριβώς αντίθετο. Η πρώτη βλάπτει την υγεία, ενώ η δεύτερη την ωφελεί. Παρόμοια, το παρατεταμένο, χρόνιο
μη ελεγχόμενο στρες βλάπτει, ενώ η σωστή διαχείρισή του ωφελεί. Οι πέντε «μπλε ζώνες» τού πλανήτη
με τους πιο πολλούς υπεραιωνόβιους κατοίκους,
έχουν όλες ένα κοινό χαρακτηριστικό, το χαμηλό
στρες.
Μια ζωή με νόημα και υπέρβαση, σύμφωνη με τις αρχαίες αρετές και τις πανανθρώπινες αξίες, δημιουργεί
ευδαιμονία, υγεία και μακροζωία. Ολα αυτά τα καλά
που συμβαίνουν στον οργανισμό μας έχουν διακριτή
βιολογική βάση με κοινό παρονομαστή την καλή διαχείριση του στρες. Η αναζήτηση και εύρεση νοήματος
ζωής στην υπηρεσία κάποιου ανώτερου σκοπού, είναι
η πλέον καταλυτική για την απόκτηση της ευδαιμονίας, όπως την όρισε ο Αριστοτέλης, και μέσω αυτής,
και της υγείας και της υγιούς μακροζωίας. Η Επιστήμη, η Τέχνη, η Πολιτική, η Ιατρική, η Φιλανθρωπία,
και πολλές άλλες υπερβατικές συμπεριφορές, αποτελούν αγωγό προς την ευδαιμονία, με τον ενάρετο βίο
να τη διευκολύνει, συμπληρώνει και παγιώνει, και με
την καλή τύχη να βοηθάει.
――――――――
* O Γεώργιος Π. Χρούσος είναι ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και
Ενδοκρινολογίας στο ΕΚΠΑ, διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας, επικεφαλής έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής.

*Το άρθρο αποτελεί περιληπτική απόδοση του τρίτου μέρους της
τριλογίας διαλέξεων για την επιστήμη και ιατρική της ομοιόστασης
και του στρες, και τη συνολική διαχείριση του στρες, στη σειρά διαλέξεων για τη «Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες», Εργαστήριο
Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, Καινοτόμο Πιλοτικό Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης, Περιφέρεια Αττικής, philodimos.net.
πηγή: www.armonia-zoh.gr

22 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΜΑΪΟΥ 2021

Πρωταθλητής Ευρώπης
Άλλο ένα Χρυσό για
το Λευτέρη Πετρούνια
Το χρυσό μετάλλιο - στους κρίκους - κατέκτησε στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής
της Βασιλείας (Eλβετία), ο Λευτέρης Πετρούνιας
“φορώντας” άλλη μια φορά την ελληνική σημαία.

Ο Ελληνας πρωταθλητής στον τελικό του αγωνίσματος
εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του, με συντελεστή δυσκολίας 6,3 (ο υψηλότερος στους τελικούς), συγκεντρώνοντας 15.400 βαθμούς και παίρνοντας τον
καλύτερο βαθμό (9.100). Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε
ο Ρώσος Νικίτα Ναγκόρνι (15.033) και το χάλκινο ο Ιταλός Σαλβατόρε Μαρέσκα (14.900). Με τη νέα του επιτυχία ο Πετρούνιας παρέμεινε αήττητος στους κρίκους
σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2015, ισοφάρισε - από
ελληνικής πλευράς - την αντίστοιχη επίδοση (5 χρυσά)
του Βλάση Μάρα, ενώ πλέον βρίσκεται μια ανάσα από
το ρεκόρ που κατέχει ο σπουδαίος Ούγγρος αθλητής
του πλαγίου ίππου, Κρίστιαν Μπέρκι.

ΕΒΔΟΜΗ

Βουλιαγμένη: Αναβλήθηκε ο αγώνας με τον
Ολυμπιακό, νίκησε τον Πανιώνιο
POLO
H γυναικεία ομάδα της Βουλιαγμένης δεν έπαιξε την περασμένη
Κυριακή με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στο Εθνικό κολυμβητήριο
του Πειραιά, γιατί αναβλήθηκε ο
αγώνας.
Επαιξε όμως την Μεγάλη Τρίτη το
μεσημέρι (27/4/21), επικρατώντας
χωρίς δυσκολία του Πανιωνίου με
16-4 σε ένα παιχνίδι στο πλαίσιο της
14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας γυναικών.
Ήταν η 12η νίκη του ΝΟΒ σε 13
παιχνίδια. Σκόραραν 11 κορίτσια
στον σημερινό αγώνα.
Ο Πανιώνιος παρέμεινε στους 14
βαθμούς και βρίσκεται στην 7η
θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Τα οκταλεπτα: 6-0, 4-1, 4-2, 2-1.
Προπονήτρια της Βουλιαγμένης
είναι Αντιόπη Μελιδώνη, του δε
Πανιωνίου ο Τ. Παπαναστασίου.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Μαυρωτά, Κούλχαας 1, Ανδρεάδη 2, Μουστακαρία 1,
Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Μ.
Πάτρα 1, Κώτσια, Διαμαντοπούλου 1,
Κοντονή 1, Γαρδέρη 1, Ε. Πατρα, Καλογεροπούλου, Σάντα 1.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Μήτσου, Σαφέτη 1, Πουστινίκοβα 2, Αποστολίδου, Ξανθοπούλου, Κούβδου, Λαζάρου, Πετεινάτου,
Μαλλιαρού, Δ. Παπαναστασιου, Δουρέκα, Α. Παπαναστασιου, Βαζαίου,
Ζερβού 1.

Θετικό κρούσμα SARS-Cov2
σε παίκτρια της γυναικείας
ομάδας υδατοσφαίρισης
Στο πλαίσιο των ελέγχων ανιχνευσης covid-19, που διεξάγει ο ΝΟΒ
τηρώντας τα πρωτόκολλα, αθλήτρια της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης παρουσίασε αρνητικό

αποτέλεσμα στους προληπτικούς
ελέγχους (20.4.21) και στις 23.04
στη διάρκεια των προπονήσεων.
Στον επόμενο όμως έλεγχο (24.4.)
προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.
Η αθλήτρια βρίσκεται σε κατ’οίκον
περιορισμό, έχουν ειδοποιηθεί οι
άμεσες επαφές και παρακολουθείται ιατρικά. Έχει προβλεφθεί η εξέτασή της από ιατρό καρδιολόγο
μετά την ανάρρωσή της, ώστε να
επιβεβαιωθεί η καλή κατάσταση
της υγείας της πριν την επιστροφή
στην αγωνιστική δράση. Στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. έχει δρομολογηθεί ενδελεχής απολύμανση
με πιστοποιημένα απολυμαντικά
διαλύματα ενάντια στον ιό στο
χώρο του κολυμβητηρίου, αλλά
καθώς και σε όλους τους χώρους
όπου φιλοξενούνται μέλη και
αθλητές του Ομίλου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ

ΤΕΝΙΣ - OPEN ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

Ασημένια η Περβολαράκη

Mια ανάσα από την
κατάκτηση ο Τσιτσιπάς

Τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης της Βαρσοβίας, η
Μαρία Περβολαράκη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε στον τελικό της κατηγορίας των 53 κιλών
από τη Ρωσίδα Ολγα Κοροσάβτσεβα με 7-0, κατακτώντας όμως για τρίτη φορά στην καριέρα της το
ασημένιο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σημειώνεται πως η Μαρία Περβολαράκη έχει προκριθεί
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και προς το
παρόν είναι η μόνη εκπρόσωπος της Ελλάδας στην
πάλη στη διοργάνωση.
Νίκος Γεωργόπουλος

Μια ανάσα από την κατάκτηση ενός δεύτερου συνεχόμενου διεθνούς τίτλου, μετά απ' αυτόν στο Μόντε
Κάρλο, έφτασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον τελικό
του Open της Βαρκελώνης, όπου ηττήθηκε από τον
σπουδαίο Ράφα Ναδάλ.

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

Προκρίθηκε στους
Ολυμπιακούς ο Γκιώνης
Aλλη μια σπουδαία διάκριση για τον ίδιοn και το ελληνικό
πινγκ πονγκ έλαβε ο Παναγιώτης Γκιώνης, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Ο 41χρονος Ελληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στο
Ολυμπιακό τουρνουά του αγωνίσματος για 5η συνεχόμενη
φορά, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του Καλίνκ Κρεάνγκα. Στο προ-Ολυμπιακό τουρνουά, που έγινε στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας, ο Γκιώνης μετά από σπουδαία
εμφάνιση νίκησε 4-1 σετ τον Τσέχο Πάβελ Σίρουτσεκ στον
καθοριστικό ημιτελικό για το στάδιο 3, σφραγίζοντας το
«εισιτήριο» για το Τόκιο.

Νίκος Γεωργόπουλος

Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα ο Ισπανός επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 6-7, 7-5), διατηρώντας έτσι
το αήττητο, στους τελικούς της Βαρκελώνης, και
αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την κυριαρχία
του στο χωμάτινο τερέν. Από την πλευρά του ο Τσιτσιπάς πάλεψε στα ίσα τον σπουδαίο αντίπαλό του,
σε έναν αγώνα που κράτησε 3 ώρες και 40 λεπτά,
και έφτασε κοντά σε μια σπουδαία ανατροπή, την
οποία δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει, αποσπώντας
πάντως τα εύσημα του Ναδάλ και το θερμό χειροκρότημα των θεατών.
Νίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΗ SUPER LEAGUE
Ξεχώρισαν οι Θεσσαλονικείς
Ο πόλεμος – αστραπή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο την περασμένη εβδομάδα είχε σαφείς νικητές και ηττημένους –
προς το παρόν– με το πραξικόπημα που επιχείρησαν στο
ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο οι 12 σύλλογοι (με ποικίλο βαθμό
συμμετοχής) να υφίσταται πανωλεθρία και να ανοίγει τον
δρόμο για πιο προσεκτικό έλεγχο της σχέσης της επιχειρηματικότητας του ποδοσφαίρου με τους θεσμούς και την
κοινωνία.
Οι μεγάλοι νικητές της σύγκρουσης για τη δημιουργία μιας
Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας ήταν χωρίς αμφιβολία οι Βρετανοί και η UEFA, ενώ ηττημένοι ήταν οι Ισπανοί, που
ακόμη επιμένουν στο σχήμα στο οποίο πρωτοστατεί ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς και η
ιδιοκτησία της Γιουβέντους, δηλαδή ο Αντρέα Ανιέλι. Με
τις γρήγορες και αποτελεσματικές του ενέργειες ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, εξασφάλισε την
υποστήριξη των γαλλικών και γερμανικών συλλόγων,
όλων των εθνικών ομοσπονδιών και λιγκών καθώς και της
FIFA, αλλά και των κυβερνήσεων των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο ίδιος μπορεί να θεωρεί ενορχηστρωτή της
ΕΣΛ τον Πέρεθ, αλλά είναι έξαλλος με τον Ανιέλι.
Η κρίσιμη προσωπική λεπτομέρεια είναι ότι ο ιδιοκτήτης
της Γιουβέντους, που είχε μάλιστα διαβεβαιώσει τον Τσέφεριν πως δεν θα προχωρούσε μια κλειστή λίγκα συλλόγων, είναι και κουμπάρος του, αφού ο Τσέφεριν έχει
βαφτίσει την κόρη του.
Ο πρόεδρος της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι, έγινε αφίσα
στους τοίχους της Ρώμης και απεικονίζεται να σκοτώνει
το ποδόσφαιρο. Ο Ιταλός παράγοντας ήταν μέλος του Δ.Σ.
της νέας κίνησης. Ο άλλος νικητής, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, σκοπεύει τώρα να κάνει αφορμή
τις δάφνες, που δικαίως κέρδισε με τη στάση του, για μια
τομή στο ποδόσφαιρο. Μπορεί οι κακές γλώσσες να λένε
ότι ο Τζόνσον είναι… αλλεργικός σε οτιδήποτε έχει το
πρόθεμα «ευρωπαϊκή», αλλά η αλήθεια είναι πως η βρετανική κυβέρνηση έριξε πραγματικά όλο της το βάρος στη
σύντομη μάχη ενάντια στην ΕΣΛ. Oπως μάλιστα αποκάλυψε δημοσιογράφος των Times, o Εντι Λίστερ (δεξί χέρι
του Βρετανού πρωθυπουργού και απεσταλμένος στον
Περσικό Κόλπο) διεμήνυσε στο Aμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ότι αν δεν
αποσύρει άμεσα το εμιράτο τη Μάντσεστερ Σίτι (την οποία
ελέγχει απολύτως) από την ΕΣΛ, θα πλήξει τις συνολικές
σχέσεις του με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επρόκειτο δηλαδή
για καθαρή αναγωγή ενός ποδοσφαιρικού ζητήματος σε
δυνάμει διπλωματικό.

Το μήνυμα εστάλη και… ελήφθη
Κεντρικός φόβος του Λονδίνου, παρά τη σαφή κατεύθυνση
της κυβέρνησης των Συντηρητικών υπέρ των αγορών και
εναντίον του μεγάλου κρατικού παρεμβατισμού, ήταν ότι οι
ιδιοκτήτες των συλλόγων της ΕΣΛ –σε μεγάλο βαθμό αλλοδαποί– θα μπορούσαν να πάρουν τις αγγλικές ομάδες
τους από τη Βρετανία και να τις βάζουν να παίζουν όπου
θέλουν εκείνοι (π.χ. Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κατάρ κ.λπ.), κρατώντας μόνο το όνομα των αγγλικών πόλεων ή λονδρέζικων συνοικιών από τις οποίες προέρχονται. Oπως είπε ο
ίδιος ο Τζόνσον στη Βουλή των Κοινοτήτων, μία από τις κεντρικές ανησυχίες της κυβέρνησής του ήταν πως οι ιδιοκτήτες «θα έκαναν τους συλλόγους μας παγκόσμιες φίρμες

χωρίς την παραμικρή σύνδεση πλέον με τους οπαδούς
τους, τις κοινότητές τους που τους έδωσαν ζωή και τους
παρέχουν τη μεγαλύτερη αγάπη και υποστήριξη». Τους ίδιους δηλαδή που παρέχουν στα κόμματα ψήφους…
Ετσι, αφενός αναμένεται νομική ρήτρα στη Βρετανία που
θα απαγορεύει αποσχιστικές κινήσεις συλλόγων όπως αυτή
της ΕΣΛ, αφετέρου το Λονδίνο παρήγγειλε έρευνα για το
καθεστώς ιδιοκτησίας στο άθλημα.

Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι ισόπαλες
Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι έμειναν στο 1-1 για τον πρώτο
ημιτελικό του Champions League.
Εν μέσω καταρρακτώδους βροχής που δυσκόλευε την ανάπτυξη του παιχνιδιού, οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν με τον
Πούλισικ στο 14′, με την ομάδα του Ζιντάν να ανεβάζει την
απόδοσή της και να φτάνει στην ισοφάριση με τον Μπενζεμά στο 29′. Το ματς ήταν ισορροπημένο στο δεύτερο
μέρος, το οποίο κύλησε χωρίς μεγάλες φάσεις, με το 1-1
να μένει ως το τέλος.
Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα και
έχασαν τρομερή ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα στο
9′. Ο Πούλισικ από τα δεξιά βρήκε με κεφαλιά-πάσα τον
Βέρνερ, ο οποίος έκανε την προβολή από τη μικρή περιοχή
αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε σωτήρια, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Βέλγος τερματοφύλακας σταμάτησε ξανά τον επιθετικό της Τσέλσι.
Παρά την καταρρακτώδη βροχή στο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο», το ματς είχε φοβερό ρυθμό από τα πρώτα λεπτά, με
τους Λονδρέζους να παίρνουν το προβάδισμα στο 14′.

ΒΟΛΕΪ
Νικήτριες δύο
Περιφερειακές Ομάδες
Αν είσαι φίλος του βόλεϊ και όχι οπαδός του Ολυμπιακού ή
του ΠΑΟΚ, τότε πρέπει να έμεινες απόλυτα ικανοποιημένος
με όσα συνέβησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στους
τελικούς του Λιγκ Καπ ανδρών. Δύο ομάδες της Περιφέρειας διεκδίκησαν τον τίτλο, αποκλείοντας, ο μεν Φοίνικας
Σύρου τον πρωταθλητή, Ολυμπιακό, ο δε νεοφώτιστος στην
Α1, Φίλιππος Βέροιας τον ΠΑΟΚ. Ηταν η πρώτη φορά, που
στη δεκαετή διαδρομή του θεσμού, στον τελικό δεν υπήρχε
έστω μία ομάδα από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Αν θέλουμε να βρούμε κάποιον παρεμφερή τελικό, πρέπει να γυρίσουμε στην πρώτη διοργάνωση, αυτή του 2011-12, όταν
και τότε ο Φοίνικας κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας τον
Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αλλά ο Απόλλων σύλλογος της
Θεσσαλονίκης είναι. Επιπλέον, δεν είχαν μετάσχει οι διεθνείς παίκτες των ομάδων… Ευχάριστο, λοιπόν, αλλά…
Υπήρξαν και στο παρελθόν ισχυρότατες επαρχιακές ομάδες.
Κορυφαίες διαχρονικά ήταν η Ορεστιάδα και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, χωρίς να παραγνωρίζονται οι επιτυχίες της
Ε.Α. Πατρών και άλλων. Και εδώ μπαίνει το «αλλά». Αυτές
οι ομάδες, που διακρίθηκαν και σε ευρωπαϊκά κύπελλα (κυρίως η Ορεστιάδα, λιγότερο ο Εθνικός) ήταν «αιμοδότες»
του ελληνικού βόλεϊ. Ανέδειξαν μεγάλους παίκτες, που βοήθησαν τα μάλα την εθνική ομάδα, μερικοί των οποίων σταδιοδρόμησαν και σε ξένα πρωταθλήματα. Το ζητούμενο,
λοιπόν, για τον καθιερωμένο Φοίνικα και τον ανερχόμενο
Φίλιππο δεν είναι απλώς να μείνουν («Ηρθαμε… για να μείνουμε» έγραφε ένα πανό στο γήπεδο της Βέροιας), αλλά

και να συνεισφέρουν στο ελληνικό βόλεϊ.

Η συζήτηση για τη
European Super League...
Πάντα μου άρεσε να παρακολουθώ τα συμβαίνοντα, στο
Παγκόσμιο Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο και γενικότερα
στον Αθλητισμό, και ομολογώ, ότι δεν ξαφνιάστηκα τόσο
πολύ. Αντιθέτως τα περίμενα, όπως περιμένω και τα καινούργια που θα έρθουνε. Εκείνο που είναι βέβαιο, είναι
ότι αργά αλλά σταθερά, ο Καπιταλισμός θα διαλύσει
κάθε έννοια Ερασιτεχνικού Αθλητισμού γιατί τα ΛΕΦΤΑ
που κερδίζει είναι λίγα, έναντι αυτών που θα κερδίζει,
όταν θα γίνει η μετατροπή όλων των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ σε κλειστές ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΙΓΚΕΣ
για τους ΕΧΟΝΤΕΣ. Π.χ. Σήμερα το Παιδί που δεν έχει
30, 40, 50 ευρώ το μήνα δεν μπορεί να Γυμναστεί! Σελίδες επί σελίδων γράφτηκαν, σχόλια επί σχολίων έγιναν,
με αφορμή την ανακοίνωση στις αρχές της βδομάδας ότι
12 εκ των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης από Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία επρόκειτο να δημιουργήσουν τη δική τους κλειστή Λίγκα, αποχωρώντας
από τις αντίστοιχες διοργανώσεις της UEFA, εγχείρημα
που εγκαταλείφθηκε προς το παρόν, μετά από τις σφοδρές αντιδράσεις των φιλάθλων, τις απειλές των ανταγωνιστών και τους επιχειρηματικούς και άλλους
συμβιβασμούς και «μοιρασιές» που έκλεισαν στο παρασκήνιο. Αυτό ακριβώς το «διά ταύτα» πάσχισαν να κρύψουν με τις τοποθετήσεις τους όλη τη βδομάδα
κυβερνήσεις, κόμματα και κάθε λογής «ειδικοί», διακινώντας ταυτόχρονα και μια σειρά από «ανέκδοτα». Ολοι
- ακόμα και εκείνοι που πρωτοστάτησαν - παραδέχτηκαν
ότι η κίνηση αφορούσε τη διεκδίκηση ακόμα μεγαλύτερου κομματιού από την «πίτα» της ποδοσφαιρικής αγοράς.

ΣΤΙΒΟΣ

Προσωπικώς
Ο ΣΤΙΒΟΣ του ΠΑΟ, πάντα γυμναζότανε στο Παναθηναϊκό
ΣΤΑΔΙΟ με το Μιχάλη Μητροφάνη, ο οποίος ήταν και Βοηθός του Σίμιτσεκ. Eπίσης στα χρονόμετρα βοηθούσε και o
Γιώργος Μαντζώρος μέλλος της Τεχνικής Επιτροπής Στίβου Του ΠΑΟ.
Το 1952 εμφανίστηκε ο Κώστας Παπαναστασίου Δικηγόρος. Eργαζότανε στο Γραφείο του Λουκά Πανουργία
Αν/προέδρου του ΠΑΟ Αρχηγός του Τμήματος ΣΤΙΒΟΥ.
Μεγάλη Επιτροπή Μεγάλα Ονόματα της τότε ΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΗΣ.
Στη Δεκαετία του ’50 Ο ΠΑΟ έγινε ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ στο
ΣΤΙΒΟ, κάτω από αυστηρή παρακολούθηση του Απόστολου Νικολαΐδη, προέδρου του ΠΑΟ του ΣΕΓΑΣ και όλων
των ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Αφού ανήκαν στον ΣΕΓΑΣ.
Τη δεκαετία του ’60 ανέλαβε το τμήμα ο Αντωνης Μαντζαβελακης και εγώ Προπονητής. Οι τότε Αθλητές μου, με
οδήγησαν στην ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΑΥΤΑ τα ΛΙΓΑ για την ώρα.

Νίκος Γεωργόπουλος

γιορτές
σημαίνει

Ευχές & Δώρα
Kάθε ημέρα μια γιορτή!
Συνηθισμένες και “άχρωμες” ευχές
δίνουμε καθημερινά, μέσω των social media.
Η αληθινή ευχή όμως, συνοδεύεται
και από ένα προσωπικό Δώρο!
Τα γλυκά, τα ποτά και οι γλάστρες
θεωρούνται παρωχημένα, βαρετά και αναλώσιμα.
Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο,
αντέχει στο χρόνο, υπενθυμίζει τα αισθήματά σας
και κάνει, με την αφιέρωσή σας,
αθάνατη την παρουσία σας:

ȝɇȾɉɜɍ
ɍ
ɒ

Προσφορά στην Ελληνική Γραματεία

skaravaios.gr
Ένα αθάνατο βιβλίο, πασίγνωστο και τώρα
μοναδικό είναι η συλλεκτική, αριθμημένη,
δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα – σελίδα
από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που
κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδα
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά «ένα βιβλίο».
Είναι σχολείο· Είναι «όπλο» άμυνας
και επίθεσης. Είναι εργαλείο αντίληψης
και δημιουργίας.

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004
και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία

