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

Βαθαίνει ο αυταρχισμός του Δημοσίου και

αποθρασύνεται απροκάλυπτα

πλέον, με εγκύκλιο – γνωμοδό-

τηση – απόφαση του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους.

Απαγορεύει στους δημοσίους

υπαλλήλους να καταθέσουν ως

μάρτυρες υπέρ των αντιδίκων

του Δημοσίου!

Αλλά τι αποκαλείται ΔΗΜΟΣΙΟ;

Το «κοινόν», αυτό που ανήκει ή

υπάρχει χάριν της εξυπηρέτησης του

«Δήμου», του λαού, του κοινωνικού συνόλου

δηλαδή.

Τον οργανωμένο και συντεταγμένο λαό. (Όχι

τη συνάθροιση ατόμων, το στίφος).

Βέβαια διάφοροι νόμοι, όπως και ιδιαίτερα ο

πιο πρόσφατος, τον Αύγουστο του 20191 πε-

ριορίζουν το εύρος του δημοσίου, στις «δη-
μόσιες αρχές», στις «ανεξάρτητες και
ρυθμιστικές και διοικητικές αρχές» κ.λπ. Δη-

λαδή στις «αρχές» και... στα υποκοριστικά

τους!
Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τιμητική διάκριση 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Επεκτάσεις δημοτικού

φωτισμού στην 
Αγ. Μαρίνα ] 12

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
Βιομηχανική ζώνη ή

κηπούπολη ο Δήμος; 
Κάν’το όπως η Φιλοθεη

] 6

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Όχι σε μονάδα καύσης

βιορευστών ] 6

Τιμήθηκε ο Παπαγιώργης
στο Πανόραμα Βούλας

] 15

Mάρτυρες του
“ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ”!

ΟΧΙ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Θέλει το Ν.Σ. του Κράτους

Βροντερό παρών 

έδωσαν εργαζόμενοι

και εργατικά Σωματεία

στην πρώτη, μεγάλη,

απεργιακή 

κινητοποίηση, 

Πέμπτη 10/6, κατά του

εργασιακού 

νομοσχεδίου και είναι

μόνο η αρχή. Συζητούν

και νέα για τις 16/6 

Δυναμική απάντηση στον
εργασιακό μεσαίωνα

Γιώργος Πατούλης:«Σεβαστείτε την αισθητική των
Πόλεών μας και το Περιβάλλον. ] 7

«Πρόκειται για νομοσχέδιο χωρίς όραμα, δεν θα φέρει ανάπτυξη»   ] 16
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ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

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

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

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Συντάκης: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης
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ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Τουτέστιν στα υποσύνολα του κοινωνικού συνό-

λου. Στις «αρχές», απ’ τη μια και στους «υπή-

κοους» των αρχών, απ’ την άλλη. Και μετά

μιλάμε για «αξίες» και για «δημοκρατία»!

Η διαφορά μεταξύ απόλυτης μοναρχίας, τύπου

Λουδοβίκου ΙΔ΄(“car fais mon plaisir” – γιατί έτσι

μου γουστάρει) είναι ότι τότε λεγότανε και γρα-

φότανε απροκάλυπτα, ενώ στην democrassi δυ-

τικού τύπου λέγεται και θεσμοθετείται

παραλλαγμένη – καμουφλαρισμένη με «νομιμό-

τητα», αφού επιτάσσονται (αποφασίζονται και

διατάσσονται) από εκλεγμένους «εκπροσώ-

πους» του «κυρίαρχου» λαού!

Αλλά, γιατί πήγα τόσο μακριά, στον ...Λουδο-

βίκο; Πιο σύγχρονα αυταρχικά καθεστώτα, κάθε

αποχρώσεως και διαβαθμίσεως, ελάχιστα διαφο-

ροποιούνται επί της ουσίας, από τα λεγόμενα

«δημοκρατικά».

Τα μεν πρώτα επιβάλλονται ξεκάθαρα, απροκά-

λυπτα, τα δε δεύτερα, μεταμφιεσμένα, μασκαρε-

μένα με δημοκρατική προσωπίδα και αμφίεση. Τα

μεν αυταρχικά επιβάλλονται κυνικά, ωμά –

ενίοτε πράγματι χάριν του δημοσίου- κοινού

συμφέροντος, τα δε «δημοκρατικά», υποκριτικά,

απατηλά χάριν αλλότριων ή μερίδας συμφερόν-

των συχνά, και για αυτοπροστασία, καταργεί ή

μειώνει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη, ισότητα

των πολιτών.

ΠολυΝομοθετεί δε και ερμηνεύει και εφαρμόζει

τους «νόμους του» περίπλοκα και αμφίσημα και

περίτεχνα (έτσι μαγειρεμένα), ώστε άλλο να φαί-

νεται κι άλλο να είναι, ή να γίνεται.

Αλλά ας γυρίσουμε στην εν αρχή μνημονευθείσα

γνωμοδότηση - απόφαση - εντολή του «Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους», με θέμα: 

«Εξέταση Υπαλλήλων ως μαρτύρων σε δίκες με
διάδικο το ελληνικό Δημόσιο».

Λέει λοιπόν το έγγραφο, που αποστέλλει η Νο-

μική Σύμβουλος του Κράτους, στο Υπουργείο

«Μετανάστευσης και ασύλου», στους προϊστα-

μένους των Υπηρεσιών του Υπουργείου:

«...επειδή έχει παρατηρηθεί η πρόθεση δικηγό-
ρων των αντιδίκων να ζητούν...» από υπαλλή-

λους των δημοσίων υπηρεσιών να καταθέσουν

κ.λπ. (παντιοτρόπως), «προς απόδειξη των ισχυ-
ρισμών τους, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι
των Υπηρεσιών των Υπουργείου, προς διασφά-
λιση των συμφερόντων του Δημοσίου, να ενη-
μερώσουν...» τους υπαλλήλους τους, (...) ότι η

ένορκη κατάθεση υπέρ των αντιδίκων και εις

βάρος του ελληνικού Δημοσίου, σε δίκες με διά-

δικο το Ελληνικό Δημόσιο, συνιστά πειθαρχικό

παράπτωμα και ποινικό αδίκημα. (Πού το στηρί-

ζει αλήθεια, γιατί δεν το τεκμηρώνει· δεν αναφέ-

ρεται στον πειθαρχικό Κώδικα των Δημοσίων

Υπαλλήλων, ούτε σε διάταξη του Ποινικού Κώ-

δικα ή άλλου νόμου. Κι ένα ερώτημα).

Και συνεχίζει το έγγραφο και κατ’ αντιστροφή:

«... η ένορκη κατάθεση Υπαλλήλων των Υπηρε-
σιών του Υπουργείου είναι δυνατή (δεν λέει

«υποχρεωτική») μόνο προς επίρρωση των ισχυ-
ρισμών του ελληνικού Δημοσίου (...) και κατόπιν
συνεννοήσεως με τον αρμόδιο χειριστή της υπό-
θεσης»(!) 1/6/2021 (ψηφιακή υπογραφή).

Θέε και κύριε! Ή μήπως Αλλάχ, για να καλύ-

ψουμε και τους πρόσφυγες και μέτοικους εξ

Ανατολών και Αφρικής.

Καταλάβατε τι λέει το παραπάνω έγγραφο; (ρη-

τορικό το ερώτημα, για τους αναγνώστες μου).

Μάρτυρας δηλαδή δεν είναι εκείνος που κατα-

θέτει ενόρκως ή ανομοτί, ή με τον λόγο της τιμής

του, την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την

αλήθεια, και υποχρεούται προς τούτο και από

τους νόμους και ως υπεύθυνος πολίτης χάριν της

απόδοσης της δικαιοσύνης, αλλά εκείνος που θα

στρεβλομαρτυρήσει διατεταγμένα και κατευθυ-

νόμενα, πιθανόν ψευδώς, χάριν του “συμφέρον-

τος” ποίου «δημοσίου;», των υπηρεσιών; Των

προϊσταμένων των υπηρεσιών; Των πολιτικών

προϊσταμένων; - Υπουργών κ.λπ., Περιφερειαρ-

χών, Δημάρχων κ.λπ.

Εάν αυτό λέγεται «κράτος Δικαίου» πρέπει ν’ αρ-

χίσουν να ψάχνονται οι Δημοσιολόγοι, οι Συν-

ταγματολόγοι, οι Νομικοί σύμπαντες: Δικαστικοί,

καθηγητές, δικηγόροι... αλήθεια, οι δικηγορικοί

Σύλλογοι αντέδρασαν; Θ’ αντιδράσουν;

Θ’ αντιδράσουν οι πολιτικοί, οι κοινωνιολόγοι, οι

πολιτειολόγοι, οι γλωσσολόγοι, έστω;

Κι αν δεν αντιδράσουν, τι φταίει; Όχι, βέβαια, η

γνώση. Μήπως το θάρρος; Η αβελτηρία, η ρα-

στώνη, το βόλεμα; Τί;

Μάλλον εγώ και οι τυχόν όμοιοί μου που αιθερο-

βατούμε, ως φαίνεται και δεν προσγειωνόμαστε,

προσκυνούμε, σερνόμαστε χάριν της ευημερίας

μας, της ευτελούς ασφαλείας μας και αισχράς,

ποταπής επιβίωσής μας. 

-Εμβολιαστήκατε;

-Το τελευταίο, τι σχέση έχει;

-Έχει· αλλά δεν είναι του παρόντος.

―――――――
1. Νόμος 4624/2019, άρθρο 4 όρισμός: «Για τους σκοπούς

του παρόντος, νοείται: «Δημόσιος φορέας, οι δημόσιες

αρχές, οι ανεξάρτητες και ρυθμισικές διοικητικές αρχές, τα

Ν.Π.Δ.Δ., οι ΟΤΑ (...) κ.λπ.

Mάρτυρες του
“ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ”!

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Σημαντικά έργα στο Δήμο Σαρωνικού -
Ομόφωνα όχι στη δημιουργία μονάδας
καύσης βιορευστών Σελ. 7

Μπρεχτ και Θεατρική πράξη
γιάννης κορναράκις του μάνθου Σελ. 8

Το παιδί και το δελφίνι
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Αν λείψουν οι μέλισσες θα “σβήσει”

ο πλανήτης Σελ. 10

Το μαρτύριο του Σισύφου ήταν ...επάγ-
γελμα Βασίλης Γεωργιάννης Σελ. 14

Το γαλλικό μας μέλλον 
Ναπολέων Λιναρδάτος Σελ. 16

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

Αθλητικά Σελ. 22-23

Συνεδριάζει το Τ.Σ.  Βούλας

Συνεδριάζει το Κοινοτικό  Συμβούλιο Βούλας, του

Δήμου ΒΒΒ, δια περιφοράς, στις 15η Ioυνίου ημέρα

Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ, με 4 θέ-

ματα στην ημερήσια διάταξη, τα εξής δύο.

3.  Μετατόπιση ή μη περιπτέρου σε νέα θέση επί της

οδού Δωδεκανήσου 2 στη Βούλα.

4. Λήψη απόφασης για την 3η παράταση ισχύος προ-

σωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την βελτίωση

της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες

θέσεις στο Δήμο.



“Παίρνουμε τη ζωή μας πίσω”
Επανεκκίνηση
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Γιορτάζοντας τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του, το

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει, στο πλαίσιο

του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, μια λαμπρή συ-

ναυλία κλασικής μουσικής. Η Ορχήστρα του Μουσι-

κού Φλωρεντινού Μαΐου, υπό τον θρυλικό μαέστρο

Ζούμπιν Μέτα, ερμηνεύουν τη Δεύτερη συμφωνία του

Μπραμς, ενώ ο βιολονίστας Πίνχας Ζούκερμαν είναι

ο σολίστ στο μονα-

δικό Κοντσέρτο για

βιολί του Γερμανού

μουσουργού.

Η Ορχήστρα του

Μουσικού Φλωρεντι-

νού Μαΐου μαγεύει,

εδώ και δεκαετίες,

το κοινό σε συναυ-

λίες, οπερατικές πα-

ραγωγές και

περιοδείες, υπό τη

διεύθυνση γνωστών αρχιμουσικών αλλά και συνθε-

τών. Στη μεγάλη καλλιτεχνική της άνθηση έχει συμ-

βάλει κατά πολύ ο Ζούμπιν Μέτα, κύριος διευθυντής

της από το 1985, ένας πραγματικός «μάγος του πόν-

τιουμ», που κατά την πενηντάχρονη μουσική του πο-

ρεία έχει διευθύνει περισσότερες από 3.000 συναυ-

λίες και στις πέντε ηπείρους αποκτώντας φανατικούς

θαυμαστές. Στη φετινή του εμφάνιση στο Ηρώδειο δι-

ευθύνει έργα Μπραμς συμπράττοντας με τον πολυ-

βραβευμένο μουσικό Πίνχας Ζούκερμαν, γνωστό για

την εκφραστικότητα της ερμηνείας του και την απα-

ράμιλλη τεχνική του.

Μια παραγωγή του

Μεγάρου Μουσικής

Αθηνών για τα 30

χρόνια από την

ίδρυσή του

Γιοχάννες Μπραμς

(1833-1897)

Κοντσέρτο για βιολί

και ορχήστρα σε ρε

μείζονα, έργο 77

Allegro non troppo Ι Adagio

Allegro giocoso, ma non troppo vivace

Συμφωνία αρ. 2 σε ρε μείζονα, έργο 73

30 χρόνια Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Συναυλία Κλασικής Μουσικής
Δανάη & Διονύσιος

Free At Last: Rerooted
Πειραιώς 260 – Χώρος Ε

12-13 Ιουνίου, 21:00 

Στις 12 Ιουνίου, δύο νέοι, βραβευμένοι χορογράφοι, η

Δανάη κι ο Διονύσιος παρουσιάζουν το Free at last:
Rerooted, που εμπνέεται από τον θρύλο του χορού

του Ζαλόγγου και εντάσσεται στον Κύκλο 1821. 

Όπως δηλώνουν οι δύο χορογράφοι: «έχει ενδιαφέ-
ρον το ότι καταφέρνουμε να μοιραστούμε τελικά στην
Ελλάδα αυτή τη νέα εκδοχή του έργου –με δύο επι-
πλέον περφόρμερ– διακόσια χρόνια μετά την Ελλη-
νική Επανάσταση, γεγονός που μας συνδέει
πνευματικά και συναισθηματικά ακόμα περισσότερο με
την ιστορία και το αποτύπωμά της στον χρόνο»

Lemon
στην Ηλιούπολη! 

Ανοιχτό Θέατρο «Δημήτρης Κιντής»

Δευτέρα 21 Ιουνίου | 21:00

#lemontour2021  #lemon #ilioupolimelemoni #lemonmelemoni

Lemon: θεατρικό ταξίδι στον προσωπικό σου χάρτη!

Τo Lemon, η παράσταση που έχουν παρακολουθήσει πάνω

από 10.000 θεατές ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα, ξε-

κινάει την εντυπωσιακή καλοκαιρινή του περιοδεία από το

Φεστιβάλ Ηλιούπολης και το Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης

Κιντής».

Η ιστορία του 1900, που παρουσιάζεται με πρωτότυπο

τρόπο σε όλη την Ελλάδα από το 2018, φαντάζει συγκλονι-

στικά επίκαιρη δεδομένης της ιστορικής συγκυρίας της παν-

δημίας.

Ο σπουδαιότερος πιανίστας του Ωκεανού που έζησε όλη τη

ζωή του μέσα σ’ ένα καράβι -έγκλειστος από επιλογή- συ-

ναντά όλους εμάς που αφήνουμε τον υποχρεωτικό εγκλει-

σμό μας πίσω. 

Μουσική, κίνηση, χορός, τραγούδι, ενέργεια που ξεχειλίζει

πάνω στη σκηνή, χιούμορ που διαδέχεται τη συγκίνηση σε

μία χειροποίητη θεατρική πρόταση που φέρνει στην επιφά-

νεια τις πραγματικές μας ανάγκες. 

Το θέατρο γίνεται ταξίδι και το ταξίδι θέατρο, 

φέρνοντας κοντά μας όλα εκείνα που μας έχουν λείψει!

O δημιουργός του Lemon, Μελαχρινός Βελέντζας γράφει:

Το 2018, μέσα στο φρενήρη ρυθμό των 1.000 και πλέον πα-
ραστάσεων και των αμέτρητων επιλογών, πήρα την από-
φαση να ξεκινήσω με αγάπη και μεράκι το ταξίδι της

ιστορίας του πιανίστα 1900. Μιας ιστορίας για την αξία της
μίας και μοναδικής επιλογής ενός ανθρώπου να μην πατήσει
ποτέ το πόδι του στη στεριά, να μη βγει ποτέ από το δικό
του σπίτι.
Με αφοσίωση και υπομονή, κόντρα στις δυσκολίες ήθελα
να δώσω σ’ αυτή την καλλιτεχνική πρόταση ό,τι γύρω μου
έβλεπα να μη δίνεται εκείνη την εποχή: χρόνο. 
Τον Μάρτιο του 2020, ο χρόνος σταμάτησε απότομα. 
Πλέον μεταβαίνουμε προς έναν κόσμο γνωστό και άγνωστο
μαζί.
Με τη βαθιά πίστη πως θέατρο υπάρχει όπου υπάρχουν θε-
ατές, θα συναντηθούμε ξανά από κοντά για να μοιραστούμε
τη θεατρική εμπειρία μιας ιστορίας τόσο διαφορετικής...».

Lemon: θέατρο που (σε) ταξιδεύει!

#ilioupolimelemoni #lemontour2021

#lemon #lemonmelemoni

Πληροφορίες παράστασης

Ανοιχτό Θέατρο «Δημήτρης Κιντής»

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 | 21:00

Εισιτήρια: 15 (κανονικό) & 12 (μειωμένο)

Προπώληση: Viva.gr

https://www.viva.gr/tickets/theater/periodia/lemon/

Βιβλιοπωλείο «Περί Βιβλίου» (Ελευθερίου Βενιζέλου 138,

Ηλιούπολη) 2109946717 | ΤΚ 163 45

 Παίζουν:

Μελαχρινός Βελέντζας | 1900

Γιώργος Δρίβας | Τιμ Τούνυ
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Βιβλιοπαρουσίαση

"Ψηφιακή Εποχή. Οι αλλαγές 
σε οικονομία, κοινωνία, πολιτική"

Γιάννη Τόλιου

Την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με θέμα: "Ψη-
φιακή Εποχή......", προαναγγέλει ο Γιάννης Τόλιος,

η οποία θα γίνει την Τετάρτη 16η Ιουνίου, στις 7.30'

μμ, στον ανοιχτό χώρο (Cafe) του Νομισματικού

Μουσείου, (οδός Πανεπιστημίου 12, στάση Μετρό

Σύνταγμα). Θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες υγει-

ονομικές ρυθμίσεις...!

Θα μιλήσουν: 
Λεωνίδας Βατικιώτης, διδάκτωρ Οικονομικών, δημοσιογράφος

Πέτρος Παπακωνσταντίνου, δημοσιογράφος - συγγραφέας.

Συντονίζει η Τζούλια Λιακοπούλου, δημοσιογράφος.

«ΗΜΕΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ» 
στο ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΕΛΑ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗ-

ΡΙΞΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ!

Σάββατο: 11:30-13:30 και άλλες μέρες/ώρες, κατό-

πιν συνεννόησης στο 6946-268384.

Εκατοντάδες αξιόλογα βιβλία (με πολλές νέες δω-

ρεές βιβλίων) μας περιμένουν στο στέκι του Δικτύου

Σαρωνικού, για να τα αποκτήσουμε από 1€ το κα-

θένα και να στηρίξουμε έτσι το Κοινωνικό Παντοπω-

λείο!!!Επίσης, πολλά εκπληκτικά βιβλία (και

παιχνίδια) για παιδιά, καθώς και άλλα είδη (διακο-

σμητικά, κοσμήματα, κτλ).Όλα τα είδη είναι σε άρι-

στη κατάσταση και προέρχονται από προσφορές

μελών & φίλων του Δικτύου.

ΒΙΒΛΙΟ: Από τις ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΕΣ…

Το στέκι βρίσκεται στο Λαγονήσι, Λ.Καλυβίων-Λα-

γονησίου 165. Πληροφορίες στο: 6946-268384.

Οι υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι άνοιξαν και

το 10ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12

Κουπέ» έρχεται να εγκαινιάσει το καλοκαι-

ρινό πρόγραμμα της Αμαξοστοιχίας-Θεά-

τρου το Τρένο στο Ρουφ στην απλόχωρη

open-air Αποβάθρα.

Από 11 έως και 20 Ιουνίου καθημερινά από

τις 20:00 έως τις 23:30, δεκάδες νέοι ταδεκάδες νέοι τα--

λαντούχοι καλλιτέχνες παρουσιάζουνλαντούχοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν

πρωτότυπες πρωτότυπες performances performances σε μίασε μία

10ήμερη καθημερινή σκυταλοδρομία10ήμερη καθημερινή σκυταλοδρομία

δημιουργικής έκφρασης και πρωτοποδημιουργικής έκφρασης και πρωτοπο--

ρίας.ρίας.

Η Τατιάνα Λύγαρη, καλλιτεχνική διευθύν-

τρια του Φεστιβάλ, σημειώνει: «Ο εγκλει-
σμός και τα ερεθίσματα που προκάλεσε

φέτος η πανδημία ενέπνευσαν τους καλλι-
τέχνες και οδήγησαν σε μία έκρηξη συσσω-
ρευμένης δημιουργικότητας. Οι αιτήσεις
συμμετοχής στο φετινό Φεστιβάλ από τους
τομείς του Θεάτρου, του Χορού, της Μουσι-
κής και των Εικαστικών ξεπέρασαν σε
αριθμό κάθε προηγούμενο. Ο αποκλεισμός
όμως των εσωτερικών χώρων λόγω των
υγειονομικών μέτρων και η αναγκαστική πα-
ρουσίαση των performances αποκλειστικά
και μόνο στον υπαίθριο χώρο της Αποβά-
θρας, περιόρισε αναγκαστικά τον αριθμό
των συμμετεχόντων, δίνοντας έμφαση κυ-
ρίως σε performanceς σύγχρονου χορού». 
Το μοναδικό παγκοσμίως σιδηροδρομικό πο-

λιτιστικό Φεστιβάλ ξεκίνησε το 2011 όταν η

Τατιάνα Λύγαρη, θέλοντας να ενθαρρύνει

και να προβάλει τις νέες καλλιτεχνικές δυ-

νάμεις του τόπου από όλες τις μορφές της

Τέχνης, εμπνεύστηκε ένα πρωτότυπο, πο-

λυμορφικό Φεστιβάλ που θα είχε ως πυρήνα

του τον πρωτοποριακό, μη παραστασιακό

χώρο των 12 μικρών διαμερισμάτων (Κουπέ)

του New Wagon του Τρένου στο Ρουφ. Από

τότε έως σήμερα, το Φεστιβάλ επεκτάθηκε

και σε άλλους απρόβλεπτους χώρους της

Αμαξοστοιχίας αλλά και δημιούργησε ένα

θυγατρικό sub-festival, το Φεστιβάλ Σύγχρο-

νου Χορού "CompartmentsDanceProject",

που διεξάγεται κάθε Σεπτέμβριο.

Στη φετινή του διοργάνωση το Φεστιβάλ Νέων

Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ» υποδέχεται τους

επισκέπτες του έχοντας λάβει όλες τις απαραίτη-

τες υγειονομικές προφυλάξεις.

11 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου από 20:00.

Εισιτήρια
Ηλεκτρονικά από το viva.gr επιλέγοντας 3 per-

formances/ανά ημέρα στην τιμή των 6€ (3-project

pass) ή το σύνολο των ημερήσιων performances

στην τιμή των 10€ (full festival pass).

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ το Wagon Bar και

το Wagon Restaurant της Αποβάθρας θα λειτουρ-

γούν αποκλειστικά για τους θεατές των perform-

ances.

10ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών "Τα 12 Κουπέ" 
Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ 

Ένα εξαιρετικό επιτελείο συντελεστών κι ένας δυνατός

θίασος πρωταγωνιστών θα ζωντανέψουν την ιστορία των

Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης στα μισά του περασμένου

αιώνα, ανακαλώντας μνήμες με σημείο αναφοράς τις μου-

σικές και τα τραγούδια μιας ολόκληρης εποχής. Το κοινό

θα έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά να παρακολουθήσει

έργο, με αφορμή τα γεγονότα του 1955, καθώς μέχρι σή-

μερα δεν είχε προϋπάρξει ανάλογη παράσταση ή ταινία.

«Κάποτε στο Βόσπορο»

Ο Άκης Δήμου, ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς

της γενιάς του  έγραψε κατά παραγγελία των Θεατρικών

Επιχειρήσεων Τάγαρη ένα έργο, το οποίο σκιαγραφεί το

μύθο και τη νοσταλγία της Πόλης της καρδιάς μας.

Εξήντα πέντε χρόνια μετά τον σκληρό Σεπτέμβριο του

1955, όταν το ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης

βρέθηκε στο στόχαστρο των επίσημων τουρκικών αρχών,

με συνέπεια την εξόντωσή του, το «Κάποτε στο Βόσπορο»
ανατρέχει στην ιστορία των Ρωμιών της Κωνσταντινούπο-

λης και του τραγικού διωγμού τους. Τη σκηνοθεσία και τη

χορογραφία υπογράφει η Σοφία Σπυράτου, η οποία ετοιμά-

ζει μια μουσικοθεατρική παράσταση, όπου τα περίφημα

γλέντια της Πόλης, εναλλάσσονται με την ποίηση και το

δράμα του τόπου και του χρόνου.

Λίγα λόγια για την πλοκή
Οι ήρωες του έργου έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν και το
παρών τους, κάτω από τις απειλές του τουρκικού κράτους, που θα
οδηγήσουν τελικά στα τραγικά γεγονότα του 1955 και τον αφανι-
σμό των Ελλήνων της Πόλης.
Οικογενειακά δράματα και πολιτικά παιχνίδια, μυστικά και ψέματα,
αντιπαλότητες και χωρισμοί, έρωτες και φιλοδοξίες, γέλια και δά-

κρυα... 

Παίζουν  (με σειρά εμφάνισης)

Αντώνης Καφετζόπουλος, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Θεοφανία Πα-

παθωμά, Ρένος Ρώτας, Δημήτρης Πιατάς, Ευαγγελία Μουμούρη,

Ελένη Καρακάση, Παρθένα Χοροζίδου, Νεφέλη Κουλούρη, Ντίνος

Σπυρόπουλος, Χλόη Μάντζαρη

Τραγουδάει ο Γιάννης Διονυσίου και χορεύουν οι Αντιγόνη Χρόνη,

Νάνσυ Κατσαρού, Αλέξανδρος Κεϊβανάη, Γιούργκεν Κυριάκης

Σκηνικά – κοστούμια: Μανόλης Παντελιδάκης

Μουσική επιμέλεια – μουσική και τραγούδια: Νίκος Κυπουργός

Έναρξη: 1η Ιουλίου, Πετρούπολη
Προπώληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο viva.gr

Κάποτε στον Βόσπορο
Μια παράσταση για την Πόλη της καρδιάς μας

11ο ATHENS OPEN
AIR FILM FESTIVAL 
Το Athens Open Air Film Festival, ο καλο
καιρινός κινηματογραφικός θεσμός που
αποτελεί εδώ και μια δεκαετία αναπό
σπαστο κομμάτι της πολιτιστικής εμπει
ρίας των κατοίκων και επισκεπτών της
πρωτεύουσας επιστρέφει με διάθεση να
μετατρέψει την πόλη σε μια μεγάλη κι
νηματογραφική αγκαλιά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα πραγ
ματοποιείται με ηλεκτρονική προκρά
τηση δελτίων εισόδου. 

• ΙΟΥΝΙΟΣ •

Δευτέρα 14 Ιουνίου | 21:15
ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ του Τόμας Βίντερμπεργκ
(2020, 117’) Πρεμιέρα
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Πειραιώς 100,
Γκάζι  Είσοδος από οδό Ιάκχου. Το βανάκι του
Pepper 96.6 θα υποδέχεται μουσικά το κοινό  

Τρίτη 15 Ιουνίου | 21:30
ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ του Γουόνγκ Καρ
Γουάι (2000, 99’) 
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Πειραιώς 100,
Γκάζι  Είσοδος από οδό Ιάκχου. Εορταστική
προβολή της 4Κ αποκατεστημένης κόπιας που
επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης 

Πέμπτη 24 Ιουνίου | 21:30 
Η ΤΕΛΕΤΗ του Κλοντ Σαμπρόλ (1995,

112’)
Νέα Παναθήναια (θερινός) | Μαυρομιχάλη
165, Εξάρχεια. Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ιν
στιτούτο Ελλάδος 

Σάββατο 26 Ιουνίου | 21:30 
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ του Εμίρ Κουστου
ρίτσα (1988, 140’) 
Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος | Μοναστηρίου
137, Ακαδημία Πλάτωνος

Τετάρτη 30 Ιουνίου | 21:30 (προβολή

DRIVEIN) 
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ του
Άλφρεντ Χίτσκοκ (1959, 136’) 
Προαύλιος χώρος θεάτρου Λυκαβηττού 
Προβολή με την υποστήριξη της Πρε
σβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα
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Hσυχία παρακαλώ

Βιομηχανική ζώνη ο Δήμος ΒΒΒ

Κάν’το όπως η Φιλοθεη

που απαγορευσε τους φυσητηρες των φυλλων. Στα ΒΒΒ

απο τα ξημερωματα δεν ακους τιποτα αλλο. Εχουμε γινει

βιομηχανικη ζωνη. Το εχουμε επισημανει, απο την Εβδομη

και με αρθρο του ο καθηγητης πολιτικής φιλοσοφίας, Θ.

Γεωργιου, ο οποίος κατέληγε ως συμπέρασμα: “Περιμέ-

νουμε λοιπόν, από την Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις

σχετικές πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήμα-

τος: σύγχρονη κηπουρική με θόρυβο στην περιοχή των

3Β και ταυτόχρονα η ίδια η δημοτική πολιτική εξουσία να

αυτοπροσδιορισθεί ως ορθολογικό πολιτικό υποκείμενο”.

λεπτομέρειες: https://www.ebdomi.com/arthra-apop-

seis/15206-i-kipouriki-texniki-sti-voula.html

Ηρθε λοιπόν ο Δήμος Φιλοθέης και το έκανε πράξη. Ανα-

δημοσιεύουμε το κέιμενο του Σταμάτη Νικηταρά: 

ΑΣ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ!!

Ενας απο τους βασικους πυλωνες του μοντελου Βουλιαγ-

μενη δια χειρος Γρηγορη Κασιδοκωστα ήταν παντοτε η

λελογισμενη ΗΣΥΧΙΑ. Αντι λοιπον αυτο να επεκταθει και

πρις Βαρη και Βουλα, εγινε ακριβως το αντιθετο. Η ησυχια

ομως δεν ειναι λογια ειναι ΠΡΑΞΕΙΣ. Ο δημαρχος εχει στο

μυαλο του για τον δημο ενα απεραντο εργοταξιο, μια

πολη με ατελειωτα νταπα ντουπα απο οικοδομες, απο

διερχονενα φορτηγα, σκουπιδιαρικα (βλεπε high class

σκουπιδοτοπο που ετοιμαζει στη Βαρη), βλεπε μπουζου-

κομαγαζα που ρχονται στη Βουλιαγμενη, βλεπε ηχορυ-

πανση yabanaki, βλεπε οχλαβοη στην πλατεια Βουλας και

την καποτε ησυχη πλατεια Βουλιαγμενης, και πολλα

ακομη.

ΔΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΙ Η ΗΣΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ.

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ Η ΦΙΛΟΘΕΗ

Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυχικού, της

31ης Αυγούστου 2020, ως πρόεδρος του ΚΣ εισηγήθηκα,

την κατάργηση των φυσητήρων, εξαιτίας της ηχορρύπαν-

σης που προκαλούν.

Ομόφωνα από όλα τα μέλη του ΚΣ Ψυχικού, η εισήγησή

μου έγινε δεκτή και προωθήσαμε την απόφαση μας στο

δήμαρχο για να προχωρήσει στις αλλαγές του Κανονι-

σμού Καθαριότητας καθώς και στην επικαιροποίηση των

προστίμων.

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα την

απόφαση κατάργησης των βενζινοκίνητων φυσητήρων. 

Θα επιτρέπονται μόνο οι ηλεκτρικοί, που δεν είναι θορυ-

βώδεις. Μια απόφαση σταθμός για το δήμο μας!

Συγχαρητήρια στο δήμαρχο Dimitris Galanis, στον αντιδή-

μαρχο Giorgos Papachronis και σε όλα τα μέλη του Δημο-

τικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού για την

καινοτόμα απόφαση που έλαβαν.

Ο δήμος μας αποτελεί τον πρώτο δήμο της χώρας που

πρωτοπορεί και σ’ αυτό το θέμα! Ο νέος κανονισμός κα-

θαριότητας θα αρχίσει να ισχύει  μετά από 3 μήνες.

Σε δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται από σήμερα

και μέχρι την επόμενη Δευτέρα 14 Ιουνίου το σχέδιο «Μα-

κροπρόθεσμος Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα

προς την Ανθρακική Ουδετερότητα 2050» του Δήμου ΒBB.

Σκοπός αυτού του ερευνητικού έργου είναι η μετάβαση των

δημοτικών αρχών σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

προς την ανθρακική ουδετερότητα. Ο Δήμος ΒBB αποτελεί

έναν από τους ελάχιστους δήμους της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης που έχει συντάξει το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο

μετά τη διαδικασία διαβούλευσης, θα συζητηθεί από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή

του.

Η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια

της υπογραφής του συμφώνου των δημάρχων για τη μεί-

ωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Βάσει με-

λέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι μειώσεις

εκπομπών CO2 καθώς και η κατανάλωση ενέργειας είχε

ήδη μειωθεί κατά 27% από το 2018, υπερβαίνοντας κατά

πολύ το στόχο για το 2020 ο οποίος ήταν μείωση 20%. Σή-

μερα εκτιμάται πως οι αντίστοιχες μειώσεις για το Δήμο

ΒBB είναι σχεδόν στο 35%, προσεγγίζοντας το στόχο του

40% όπως έχει τεθεί για το 2030.

Πλέον, ο Δήμος ολοκληρώνει το σχεδιασμό για την επί-

τευξη της ανθρακικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 θέτον-

τας σε απόλυτη προτεραιότητα την πολιτική για την

προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση και να

υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μπορούν να κατεβάσουν

ολόκληρο το σχέδιο στον σύνδεσμο (Σχέδιο Ενεργεια-Κλι-

ματικη Αλλαγη 2050_Δήμος ΒΒΒ (vvv.gov.gr)) και να στεί-

λουν παρατηρήσεις στο dapostolopoulos@vvv.gov.gr μέχρι

τη Δευτέρα 14 Ιουνίου.

“Βασικοί φυσικοί συλλέκτες 

άνθρακα είναι το χώμα, τα δάση και

οι ωκεανοί”, λέει η euro. 

Εσείς τι απ’ αυτά προστατεύετε

κύριε Δήμαρχε;

Τι είναι όμως η ουδετερότητα του άνθρακα;

Είναι η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις εκπομπές αερίων

του θερμοκηπίου και την απορρόφηση άνθρακα σε συλλέ-

κτες διοξειδίου. Για να επιτευχθούν καθαρές μηδενικές εκ-

πομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι παγκόσμιες εκπομπές

αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να αντισταθμιστούν από

την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Οι συλλέκτες διοξειδίου του άνθρακα είναι κάθε σύστημα

που απορροφά περισσότερο άνθρακα απ' ό,τι εκπέμπει. Οι

βασικοί φυσικοί συλλέκτες άνθρακα είναι το χώμα, τα δάση

και οι ωκεανοί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι φυσικοί συλλέ-

κτες απορροφούν μεταξύ 9,5 και 11 Gt διοξειδίου του άν-

θρακα το χρόνο. Παγκοσμίως, το 2019 οι ετήσιες εκπομπές

διοξειδίου του άνθρακα άγγιξαν τα 38 Gt..

Μέχρι σήμερα, κανένας τεχνητός συλλέ-

κτης δεν έχει καταφέρει να αφαιρέσει αρ-

κετό άνθρακα από την ατμόσφαιρα ώστε να

καταπολεμηθεί η παγκόσμια αύξηση της

θερμοκρασίας.

Ο άνθρακας που αποθηκεύεται σε φυσικούς συλλέ-

κτες, όπως είναι τα δάση, απελευθερώνεται στην

ατμόσφαιρα μέσω των πυρκαγιών, τις συχνές αλλα-

γές στη χρήση του εδάφους και της υλοτομίας. Για

όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο να μει-

ωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να

επανέλθει η κλιματική ουδετερότητα.

Το σχέδιο - μας ενημερώνει ο Δήμος - έχει εκπονηθεί υπό

την αιγίδα του Ευρωπαϊκού έργου C-Track 50 «Putting re-

gions on track for carbon neutrality by 2050», υπό την επί-

βλεψη του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και

Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-

χανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-

χνείου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου ΒBB. 

Mε όλη αυτή την υπερανάπτυξη που προωθείται στο Δήμο

ΒΒΒ και από το Δήμαρχο, αλλά και γενικότερα, τι μείωση

ρύπων μπορεί να πετύχει ένας Δήμος από μόνος του; Ή

είναι κάτι σαν τις μελέτες πολλών χιλιάδων ευρω, που συ-

νήθως μένουν στα συρτάρια;

Αννα Μπουζιάνη

Καταργείται η απόσταση των

πάγκων στις λαϊκές αγορές

Καταργείται, από την Τρίτη 15 Ιουνίου, η υποχρέωση

της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων

στις λαϊκές αγορές και η απόσταση θα είναι στο ένα

μέτρο. Αυτό γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η

Παναττική Ομοσπονδία Πωλητών Λαϊκών Αγορών. 

Μεταφέρετεαι στην Καραϊσκάκη 

η Λαϊκή Αγορά της Βούλας

Η Λαϊκή αγορά της Πέμπτης, που γίνεται στη Βούλα

μεταφέρεται από την οδό Παπάγου στην οδό Καραϊ-

σκάκη, από την προσεχή εβδομάδα.

Δημόσια διαβούλευση μακροπρόθεσμου

σχεδιασμού για την Ενέργεια και το Κλίμα

(Ανθρακική ουδετερότητα) του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης
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Με αφορμή φαινόμενα αφισορύπαν-

σης στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Ατ-

τικής ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.

Πατούλης επισημαίνει: Τις τελευταίες

ημέρες, για μια ακόμη φορά γίνεται

στόχος το κεντρικό οδικό δίκτυο της

Αττικής, το οποίο έχει κατακλυστεί

από δεκάδες χιλιάδες αφίσες που

έχουν παράνομα τοποθετήσει συγκε-

κριμένα κόμματα και οργανώσεις, για

να προβάλλουν με τον παρωχημένο

αυτόν τρόπο, εκδηλώσεις και κινητο-

ποιήσεις που διοργανώνουν τις επόμε-

νες ημέρες. Η αφισορύπανση που

προκαλείται, επηρεάζει τις συνθήκες

οδικής ασφάλειας και αποδεικνύει την

έλλειψη σεβασμού προς το περιβάλ-

λον, την ποιότητα ζωής των πολιτών

και την αισθητική των πόλεων μας.

Μάλιστα αυτά τα φαινόμενα διαπιστώ-

νονται στις ημέρες μας που υπάρχουν

σύγχρονα μέσα προβολής δράσεων

και εκδηλώσεων χωρίς να προκαλείται

ρύπανση του περιβάλλοντος.  

Η Περιφέρεια Αττικής έχει αναγκαστεί

κατά το πρόσφατο παρελθόν, αν και

δεν είναι στις αρμοδιότητές της, να

ξοδέψει δεκάδες χιλιάδες ευρώ από

τα χρήματα των φορολογουμένων, για

να απαλλάξει τους δρόμους του κεν-

τρικού οδικού δικτύου της από τη ρύ-

πανση που προκαλεί η παράνομη

αφισοκόλληση. Όμως αυτόν τον

αγώνα δε μπορούμε να τον δίνουμε

διαρκώς μόνοι μας, ξοδεύοντας πολύ-

τιμους πόρους  που θα έπρεπε να διο-

χετεύουμε σε χρήσιμα για τους

πολίτες έργα. 

Για το λόγο αυτό:

• Καλούμε καταρχήν τις αρμόδιες κρα-

τικές αρχές να εφαρμόσουν την

ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπεται

σε περιπτώσεις αφισορύπανσης.

• Ζητάμε από εκείνους που έχουν

προχωρήσει στην παράνομη τοποθέ-

τηση των αφισών να μεριμνήσουν

άμεσα για την αποξήλωσή τους.

• Απαιτούμε από όλα τα κόμματα του

Εθνικού Κοινοβουλίου να απέχουν

από παράνομες δράσεις, που έρχονται

σε αντίθεση με τους νόμους που τα

ίδια ψήφισαν στη Βουλή.

• Ζητούμε από όλους να σεβαστούν

την ποιότητα ζωής των πολιτών της

Αττικής και την εικόνα των πόλεων

μας. 

Είναι ζήτημα Ευθύνης και Δημοκρα-

τίας ο έμπρακτος σεβασμός στους νό-

μους του Κράτους, στη ζωή και στο

περιβάλλον.

Τη διατήρηση και εξέλιξη όλων των κρίσιμων έργων

καθώς και την ένταξη νέων έργων, εμβληματικού χαρα-

κτήρα προβλέπει η πρώτη τροποποίηση του Προγράμμα-

τος Εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής

οικονομικού έτους 2021 η οποία υπερψηφίστηκε από το

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, 9.6.21.   

Μεταξύ των εμβληματικών νέων έργων είναι και η δρομο-

λόγηση της  δημιουργίας νοσοκομείου στην Ανατολική

Αττική (αναφορά του αντιπεριφερειάρχη Θ. Αυγερινού)

κάτι που εξασφαλίζεται με την ένταξη στο Πρόγραμμα

Εκτελεστέων της εκπόνησης δύο μελετών που αφορούν

στην έγκριση σκοπιμότητας και αξιολόγησης της θέσης

χωροθέτησης του νοσοκομείου. 

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Οικονομικών Ν. Πέππα εντάσσονται στο Πρόγραμμα 65

νέα έργα συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού

110.750.061,28€. Με την πρώτη τροποποίηση του προ-

γράμματος εξασφαλίζεται η διατήρηση  και η επικαιροποί-

ηση κρίσιμων έργων που σχετίζονται με έργα ασφάλειας,

υποδομών και κοινωνικής συνοχής. 

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης χαιρέτισε με ικανοποίηση

την υπερψήφιση της τροποποίησης επισημαίνοντας ότι η

διοίκηση της Περιφέρειας «με όραμά της την αναπτυξιακή
επανεκκίνηση της Αττικής δρομολογεί 65 νέα σημαντικά
εμβληματικά προϋπολογισμού άνω των 110  εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική
προστασία, την κοινωνική μέριμνα και την ασφάλεια των
πολιτών. Βούλησή μας είναι να προχωράμε με γρήγορους
ρυθμούς αναπτυξιακά έργα προς όφελος των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό εντείνουμε τη συνεργασία μας με όλα
τα αρμόδια υπουργεία και τους δήμους της Αττικής».

65 νέα σημαντικά έργα 

δρομολογεί η Περιφέρεια
Kαι Νοσοκομείο

στην Ανατολική Αττική

Περιφερειάρχης Αττικής:«Σεβαστείτε την αισθητική των Πό-
λεών μας και το Περιβάλλον. Απαλλάξτε μας άμεσα από την
αφισορύπανση που προκαλείτε»

Σημαντικά έργα προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. ευρώ

δρομολογεί η δημοτική αρχή Σαρωνικού, τα οποία ωρίμα-

σαν και εντάχθηκαν σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμ-

ματα, από τα οποία αντλούνται πόροι για την υλοποίηση

τους.   Όπως έγινε γνωστό στο δημοτικό συμβούλιο της

7ης Ιουνίου 2021 εντάσσονται στον προϋπολογισμό του

δήμου, προκειμένου να ξεκινήσει η πραγματοποίησή τους,

τα παρακάτω έργα:

― Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων προϋπολογι-

σμού 756 χιλιάδων ευρώ, εκ των οποίων 600 χιλιάδες θα

προέλθουν από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  και τα υπό-

λοιπα από ιδίους πόρους. Στο έργο περιλαμβάνεται ανα-

βάθμιση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, κλειστών και

ανοιχτών, καθώς και η εγκατάσταση κλιματιστικού στο κλει-

στό γυμναστήριο «Νίκος Κακλαμανάκης».

― Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, συνολικού

προϋπολογισμού 650 χιλιάδων ευρώ, εκ των οποίων 328 χι-

λιάδες από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ  και το υπόλοιπο ποσό από

ιδίους πόρους. Στο έργο  συμπεριλαμβάνονται το  γυμνάσιο

Αναβύσσου, το κοινοτικό κατάστημα Π. Φώκαιας και το λύ-

κειο Καλυβίων.

― Αποκατάσταση-ανακαίνιση παλαιού δημοτικού σχο-

λείου Π. Φώκαιας και δημιουργία περιβάλλοντα χώρου. Το

έργο συνολικού προϋπολογισμού 780 χιλιάδων ευρώ χρη-

ματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας

Αττικής.

― Εργασίες διαμόρφωσης ραμπών και WC ΑμΕΑ σε σχο-

λικά κτίρια του δήμου συνολικού προϋπολογισμού 48 χι-

λιάδων €, από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

― Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, προϋπολογι-

σμού 40 χιλιάδων € με χρηματοδότηση από το Πράσινο Τα-

μείο. 

―  Προμήθεια θαλάμων θερμομέτρησης, απολύμανσης και

αποστείρωσης σε εισόδους δημοτικών κτιρίων, προϋπολο-

γισμού 15 χιλιάδων ευρώ από ιδίους πόρους.

― Προμήθεια 4 διαδρόμων για πρόσβαση λουομένων

ΑμΕΑ στη θάλασσα, προϋπολογισμού 16 χιλιάδων από ιδί-

ους πόρους.

Σημαντικά έργα για ποιότητα ζωής 

δρομολογεί ο δήμος Σαρωνικού

Ομόφωνο «όχι» στη δημιουργία

μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής

από καύση βιορευστών στο

Δήμο Σαρωνικού

Με  κατηγορηματικό τρόπο η δημοτική αρχή του Δήμου Σα-

ρωνικού απορρίπτει τη δημιουργία μονάδας Ηλεκτροπαρα-

γωγής από βιορευστά, κοντά στον  κύριο οικισμό των

Καλυβίων, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου (7/6/21). 

Η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - κατά την

εισήγηση της πλειοψηφούσας παράταξης - χαρακτηρίζεται

παρωχημένη, ελλιπής και λανθασμένη καθώς προτείνει χω-

ροθέτηση της μονάδας σε περιοχή όπου οι ισχύουσες δια-

τάξεις το απαγορεύουν, ρυπαίνει την ατμόσφαιρα με

βλαβερά αέρια, ορισμένα από τα οποία παραλείπει να με-

τρήσει και αντίκειται στον γενικότερο χωροταξικό σχεδια-

σμό της περιοχής. Παράλληλα είναι εκτός του οράματος

και του σχεδιασμού ανάπτυξης του τόπου με όρους αειφο-

ρίας, προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η δημοτική αρχή γνωμο-

δότησε αρνητικά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων, αποφάσισε την αποστολή υπομνήματος στην

Περιφέρεια και δεσμεύτηκε ενώπιον του δημοτικού συμ-

βουλίου να προσφύγει νομικά στην περίπτωση που εγκριθεί

από την Περιφέρεια Αττικής.  

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του κατά τη συνεδρίαση της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόεδρος της Επιτροπής αν-

τιδήμαρχος Γιάννης Κυριακόπουλος, η εν λόγω μελέτη

είχε υποβληθεί αρχικά το 2015. Σήμερα επανυποβάλεται,

χωρίς να έχει επικαιροποιηθεί, όπως προκύπτει από τα

στοιχεία που αναφέρει, π.χ «λατομεία εν λειτουργία» όταν

έχουν διακόψει την λειτουργία τους αρκετά χρόνια πριν.

Επίσης, στη μελέτη σημειώνεται ότι είναι αποδεκτή η εκ-

πομπή αερίων ρύπων και σωματιδίων που θα επιβαρύνουν

το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής, καθώς οι τιμές

επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας βρίσκονται εντός «νομίμων

ορίων». Παράλληλα, η εγκατάσταση τοποθετείται σε πε-

ριοχή που ο χωροταξικός σχεδιασμός απαγορεύει.  

Και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδότησε ομόφωνα

κατά της μελέτης.
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«Ο Μπρεχ είναι ο θεμελιωτής του πολιτικού θεάτρου και του
θεάτρου ντοκουμέντο»     Μήτσος Λυγίζος

Το  θέατρο, – γέννημα  και θρέμμα της κοινωνίας του ανθρώ-
που, – ιδία σε περιόδους όπου οι κοινωνίες βρίσκονται σε
έξαρση, δεν θα πάψει ποτέ να καθρεφτίζει την καθημερινότητα
ως πρόβλημα.  
Και ακόμα με το λόγο του να  περνάει δυναμικά από τη διαμαρ-
τυρία στην αγανάκτηση, από την αμφισβήτηση στην καταγγε-
λία,  την άρνηση, το  μηδενισμό  και καταληκτικά στη σκληρή
αντεπίθεση.
Αλλά “σκληρόν  προς κέντρα λακτίζειν” και το καλάμι που δεν
λυγίζει, σπάζει και  όταν δεν σπάζει, το  σπάνε και κόβουνε. 
Γι’ αυτό  και στο Μπρεχτικό θέατρο,  με τις κλασικές του φά-
σεις και  αντιφάσεις που ενυπάρχουν μέσα στο υλικό, που δρα-
ματοποιείται, υπηρετώντας την ιστορική αλήθεια, το “φορώ και
βγάζω τη μάσκα” , παιζότανε  ανάλογα   με την καυστική  ει-
ρωνεία στο παιχνίδι του  ριζοσπαστισμού.
Προς επίρρωση έστω η ανάγνωση  από το  έργο “Μάνα κουρά-
γιο” και  από το  “Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν”, που θα
αναλύσομε  εν συντομία προς  το τέλος  του παρόντος.

Ο Μπρεχτ το 1898 γεννήθηκε στην ανατολική Γερμανία, στην
πόλη  Αουγκσμποργκ,  από μικρή αστική οικογένεια.  Το 1933,
για πολιτικούς λόγους,  ως συγγραφέας έφυγε από τη Γερμα-
νία  και το 1948 επέστρεψε   ως σκηνοθέτης.  Το 1949 ιδρύει
τον θίασο “Μπερλίνερ Ανσάμπλ”… Σκηνοθετεί τα έργα του
“Μάνα κουράγιο”,  “Ο  αφέντης Πουντίλα και ο δούλος του”, “Ο
Καυκασιανός κύκλος με την κιμωλία” και τα παρουσιάζει σε Πα-
ρίσι και Λονδίνο.
Η θεατρική του σταδιοδρομία  γράφεται χρονικά  μέσω βιωμα-
τικών   σταθμών,  με το μυαλό του  να συγκρούεται για  προτε-
ραιότητα ανάμεσα στην  πολιτική του στράτευση και στη
θεατρική του  αφοσίωση.
Νεαρός, το 1919  ως κριτικός θεάτρου, γράφει  στην εφημερίδα
Volks Wille  (θέληση του λαού) της γενέτειράς του  και καταγ-
γέλλει τη μεγαλοστομία του γερμανικού θεάτρου, και τα πάθη
που αυτό σκόπιμα καλλιεργεί  στον θεατή για να κερδίσει το
χειροκρότημά του. Ο Μπρεχτ  θέλει  τη θεατρική του παρά-
σταση  στεριωμένη  στην  πραγματιστική της βάση, που εκφρά-
ζεται με  την ποιότητα τού  καθόλου θεατρικού προϊόντος και
οριοθετεί  το θέατρο επάνω στις δικές του αρχές της διασκέ-
δασης. «Ένα θέατρο,  ισχυρίζεται, είναι μια επιχείρηση που
πουλάει βραδυνή διασκέδαση.  Υπάρχουν όμως και πράγματα
που θεωρούνται πολύ πιο αξιόλογα από μια διασκέδαση  ή από
ένα προϊόν». Και για να γίνει αυτό θα πρέπει  η θεατρική πα-
ράσταση να έχει και να απαιτεί ένα κοινό, που θα μπορεί να
κρίνει,   όχι μόνο την ικανότητα και την επίδοση του πρωταγω-
νιστή και κάθε ηθοποιού,  που τυχαίνει να  συμμετέχει, αλλά
και την ίδια την παράσταση στην καθολική της εικόνα   και   να
μην επαναπαύεται απλώς στη συναισθηματική φόρτιση του
θεατή, με το  απλό χειροκρότημα.
Το θέατρο είναι τέχνη για τους λίγους. Και το κοινό έχει την
δύσκολη απαίτηση  να καταλαβαίνει αυτό που είδε καθισμένο
δυο περίπου ώρες. Ο Μπρεχτ  θέλει την “αλλαγή”, αλλά βέβαια
δεν εισβάλλει στο θέατρο “ως εν υαλοπωλείω”  να διαλύσει και
καταργήσει,  ούτε την παράδοση ούτε  να απορρίψει το συναί-
σθημα, σαν άχρηστο και περιττό.  
Με τη διαλεκτική του  έρευνα,  επιδιώκει  την ανάλυση και την
επανατοποθέτηση  τού καθόλου δρώμενου σε πιο στέρεες και
ιδία από την άποψη του πνεύματος βάσεις.  Προβάλλει τον όρο
του “έπους”, που  τον  διευκρινίζει  ως τα επικά αφηγηματικά
στοιχεία που εμπλουτίζουν την ψυχογραφία τού  ήρωα ή και

των  ηρώων του έργου. Το “επικό” ως αφηγηματικό στοιχείο
ανακαλεί γεγονότα και μνήμες  από το παρελθόν,  οι οποίες
σε ταύτιση με το “δράμα” και τη δραματική πράξη, ενσωματώ-
νονται  στο παρόν χτίζοντας και ολοκληρώνοντας έτσι   την ει-
κόνα του ήρωα  ή και αντι-ήρωα.  Προσπαθεί δηλαδή με την
προσθήκη  του “έπους” και των “επικών” στοιχείων  του παρελ-
θόντος να εμπλουτίσει  βιογραφικά   σε ταύτιση την ψυχογρα-
φία του χαρακτήρα των ηρώων του. Υπακούει εν συμπεράσματι
σε ένα νόμο ενότητας και ανάπτυξης και συνδυάζει “το επικό”
στοιχείο με “το δραματικό”, που δηλώνει  και αγγίζει το νυν γί-
γνεσθαι. 
Στα χρόνια 1935-39  για λόγους πολιτικούς έχει φύγει και  αφή-
σει πίσω του την πατρίδα. Στις χρονιές της εξορίες του με
αφορμή την εξάπλωση της βίας στην ανθρώπινη ζωή, μάς δίνει
το έργο “Τρόμος και αθλιότητα στο Τρίτο  Ράιχ”, σαν ορόσημο
γι’ αυτό που σήμερα  αποκαλούμε πολιτικό θέατρο. Σε πολιτική
του πάλι στράτευση κυκλοφορεί  το “Η άνοδος του Αρτούρου
Ούι”, το  1941 η παράσταση “Ο Σβέικ στον Β’ Παγκοόσμιο” και
το 1944 “Οι ημέρες της Κομμούνας”, με τις πολιτικές συγκρού-
σεις του 1871.  
Στο έργο του  “ο Γαλιλαίος”, (1937- 39), ο ήρωας  είναι ιστο-

ρικά υπαρκτό πρόσωπο. Με συνεχείς αντιφάσεις και συμβιβα-
σμούς αγωνίζεται και αντιπαλεύει μέσα στο ίδιο του το
ιστορικό περιβάλλον. Ζει μέσα σε μια εποχή όπου η πνευματική
στειρότητα εκφράζεται μονολιθικά με ιησουιτισμό. Το ανά-
στημά  του εξιδανικεύεται καταβυθισμένο μέσα  στη φανατική
του κοινωνία εποχή. Όταν όμως από σκοπού δρομολογεί την
αμφιβολία  στους ισχυρισμούς του για να περισώσει  τον αφα-
νισμό του από την  Ιερή Εξέταση, ο μπρεχτικός ήρωας  απεκ-
δύεται σε αντιηρωική συμπεριφορά.   
«Παύω πια να είμαι ήρωας», δηλώνει «και θα τα εξετάσω πάλι
όλα από την αρχή». Αλίμονο όμως  στη χώρα που δεν έχει
ήρωες, αλλά  πιο αλίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από
ήρωες για να μπορέσει να επιζήσει.    

Στο έργο του “Η Μάνα κουράγιο  και τα παιδιά της”, το δράμα
με ειρωνεία  ακουμπάει επάνω στη  θρησκεία  του κόμματος. Η
ηρωίδα μάνα που ακούει στο όνομα   Άννα Φίρλινγκ,  χάνει τα
παιδιά της στον πόλεμο.  Για τον χαμό των παιδιών της θέλει
να αντιδράσει ηρωικά. Θέλει να εξυψωθεί θυσιάζοντας  τον
εαυτό της, αλλά σε δεύτερη σκέψη υπαναχωρεί. Συμβιβάζεται
και θέλει τον πόλεμο, αγαπάει τον πόλεμο  και επιζητεί τη συ-
νέχισή του γιατί αποζεί από αυτόν. Αφήνει για ταφή πίσω
στους χωρικούς την κόρη της,  ζεύεται το κάρο της  και το σέρ-
νει  ξωπίσω από  το στρατό για να πουλήσει  την πραμάτια της
στους φωνιάδες των παιδιών της!
«Πόλεμος ωραία μηχανή, για να κερδίζεις χρήμα», βροντοφω-
νάζει χαρούμενη, έστω  και αν κάποιος φαντάρος στην  κόρη
της  έχει κόψει  τη μιλιά όταν τής έφραξε το στόμα. «Ανάθεμα
για τα τότε στον πόλεμο. Αλλά εγώ δεν αφήνω κανέναν να μου
βρίζει, τον πόλεμο. Κανείς. Βγάζει ο πόλεμος  από τη μέση
τους αδύναμους, μα αυτοί και στην ειρήνη ακόμα, είναι χαμέ-
νοι». Η Αννα Φίρλιγκ, “Η Μάνα κουράγιο”, η  μάνα τριών παι-
διών που ακόμα δεν μπορεί να θυμηθεί ποιοί  θα μπορούσαν να
είναι οι πατεράδες τους, εξακολουθεί να σέρνει το κάρο της
και πάντοτε ξωπίσω του εχθρικού στρατού που τόσο αγαπάει. 

Ο Μπρεχτ  μακριά  από τα καθιερωμένα στα θεατρικά δρώμενα
αρέσκεται  να κρατάει το θεατρικό παιχνίδι με διστακτικό
τρόπο  κοντά και  άλλοτε  πολύ μακριά από το συναίσθημα του
κοινού, το οποίο  μάλιστα συναίσθημα το βάζει  σε αποξένωση
με την αμφιβολία για αντιπάλαιμα.  
Στον “Καλό άνθρωπο του Σε Τσουάν”, (1938 -39) η αντίφαση

παρουσιάζεται  στον Κινέζο έμπορο  που  έχει καλά  καταλάβει
πως όταν στους γύρω σου είσαι καλός  και  στον γείτονα απλώ-
σεις το χέρι σου  για να τον  βοηθήσεις, αυτός  τραβώντας το,
σού το ξεριζώνει. Και “ο καλός άνθρωπος  Σε Τσουάν” με φο-
ρεμένη τη διπροσωπία του  σε μεταμφιεσμένη γυναίκα  τη Σεν
Τε για τη γειτονιά και  σε έμπορο Σουί Τα, για το  ψωμί του,
νιώθει την  ασφάλεια να κρατάει την ισορροπία της ευτυχίας
του.
Ο μύθος του Σολομώντα των “Γραφών”  έρριξε την ιδέα  στον
Μπρεχτ να γράψει τον “Κύκλο με την κιμωλία”. Από το βιβλίο
των Βασιλέων κεφ γ΄16-28   της Βίβλου   διαβάζομε πως: «τότε
ήλθον δυο γυναίκες πόρναι προς τον βασιλέα και εστάθησαν
έμπροσθεν αυτού. Κατοικούσαμε», του είπε  η πρώτη, «και οι
δυό  μαζί στο “ιδιο σπίτι” και εγέννησα εγώ την μιαν ημέραν
και την τρίτην η άλλη…  και την νύχτα απέθανεν ο υιός της γυ-
ναικός της άλλης  επειδή εκοιμήθη  επ’ αυτόν» και  αυτή  η
άλλη σηκώθηκε τα μεσάνυχτα και άλλαξε τα μωρά και όταν

εγώ (η πρώτη)  σηκώθηκα το πρωί να  θηλάσω  το γιό μου,
βρήκα δίπλα μου ένα βρέφος  νεκρό  που δεν έμοιαζε στο δικό
μου.   Και διαμαρτυρήθηκα για την αλλαγή. Η δε άλλη  (η δεύ-
τερη) τότε της είπεν «ουχί, αλλά ο ζών είναι ο υιός μου, ο δε
νεκρός ο δικός σου υιός».
Και τότε ο Σολομών είπε:  «φέρετε μου μάχαιραν και διαιρέ-
σατε το ζων παιδίον εις δύο και δώσατε το ήμισυ εις  εκάστην
εξ αυτών». …..Και τότε η δεύτερη γυναίκα, η οποία έλεγε ότι
ο υιός της ήτο ο ζών, «ελάλησεν προς τον βασιλέα και είπεν
“Κυριέ μου, να δώσεις  το παιδάκι εις την άλλην και  να μην το
σφάξεις”». Η δε πρώτη εφώναζε: «να το σφάξεις για να μην
είναι ούτε δικό μου ούτε δικό της». Και τότε ο Σολομών εν τη
σοφία του αποφάσισε:  «Δώσατε  το παιδί σε αυτή που από την
αρχή και μέχρι το τέλος το σεβάστηκε  και έδειξε πως ήταν
δικό της». Σοφή όντως η λύση του Σολομώντα. Βέβαια κάποιος
ευφυής  θεατρολόγος σχολίασε δυσμενώς την απόφαση.  Από
νομικής απόψεως – ισχυρίστηκε – παρανόμησε διότι  όταν ελ-
λείψει αποδεικτικών στοιχείων το επιδικαζόμενο αμφισβητεί-
ται, τότε  αυτό εξ ίσου διαμοιράζεται στους ενδιαφερομένους.
Εγώ τι να  απαντήσω που τυχαίνει να μην είμαι ούτε νομικός.   

Πάμε όμως πιο κάτω.  Η μπρεχτική προβληματική σκέψη μετα-
φέρει τη σκηνή σε ένα τόπο κάπου στον Καύκασο, εξ  ού και
αρχικά: “Ο  Καυκασιανός κύκλος με την κιμωλία”, με το χρόνο
κόντηνε  σε “Κύκλο  με την κιμωλία”.  Εκεί σε κάποιο χωριό
ξεσπά  επανάσταση και το παλάτι του βασιλιά από τρόμο αδει-
άζει.  Η βασίλισσα βιαστικά μαζεύει χρυσαφικά και στολίδια,
εγκαταλείπει το παλάτι  για να σωθεί, ξεχνάει όμως  να παρει
μαζί της και το μωρό της,  τον πρίγκιπα Μιχαήλ. Μια υπηρέτρια
που δεν έφυγε και δεν εγκατέλειψε,  η Γρούσα, δυναμική στην
ψυχή και στο σώμα,   βρίσκει το μωρό, το σώζει,   το φροντίζει,
το  κρύβει και το προστατεύει από τους επαναστάτες. Αλλά
αργότερα τα πράγματα δυσκολεύουν, όταν η βασίλισσα και
βιολογική μάνα τυχαίνει και  επιστρέφει, και  τότε θυμάται και
απαιτεί  να πάρει πίσω το ξεχασμένο παιδί της. Η  Γρούσα όμως
το αρνείται.  Αγαπάει το μωρό. Δεν την εμπιστεύεται. Η βασί-
λισσα  για να βρει το δίκιο της καταφεύγει στον  λαϊκό δικαστή
του τόπου, που είναι και μέθυσος. Η Γρούσα μπροστά του την
κατηγορεί για εγκατάλειψη του βρέφους και αρνείται να  της
το δώσει.  Τότε ο  απλοϊκός δικαστής  που έχει βρεθεί σε αμη-
χανία, βάζει το μωρό στο πάτωμα κατάχαμα,  πιάνει μια κιμωλία
και  γράφει έναν κύκλο γύρω από το σωματάκι του. Και  απο-
φαίνεται λέγοντας «πιάστε η κάθε μιά  από σας, το ένα χέρι
του παιδιού και τραβώντας το  προσπαθείστε  με δύναμη να  το
σύρετε προς τη μεριά σας  και έξω από τον κύκλο. Όποια το
πετύχει, κερδίζει  και το παίρνει».  
Η  βασίλισσα το πιάνει με μανία και το τραβολογάει,  η υπηρέ-
τρια, βάζει τα κλάματα και  παραιτείται «Δεν θέλω  με το τρά-
βηγμα να το πονέσω», δηλώνει. «Ας το πάρει εκείνη».
Ο δικαστής όμως καταλαβαίνει, συγκινείται και το δίνει στη
Γρούσα.  Το έργο   με “την Κιμωλία”, κλείνει μέσα την  παναν-
θρώπινη  αγωνία για την τύχη του  βρέφους, που  η ταπεινό-
τητα της ανοιχτής καρδιάς τού λαϊκού κριτή υψώθηκε στη
δίκαιη κρίση. 
Το 1975, στην Ελλάδα για πρώτη φορά ανεβαίνει στη σκηνή

“Η όπερα της πεντάρας”, με  Μελίνα Μερκούρη, Νίκο Κούρ-
κουλο  και σκηνοθεσία ασφαλώς Ζυλ Ντασέν. Τη θυμάμαι γιατί
τότε ήταν που την πρωτοείδα και μάλιστα στην εναρκτήριο πα-
ράσταση  και σαν θέμα αυτό το νταβαντούρι,  τότε με είχε αφή-
σει αδιάφορο και μάλλον δεν μου άρεσε.  Σήμερα θα το έβλεπα
προφητικό. «Ήταν και είναι ένα έργο – παράσταση,  με την
αστική κοινωνία σε όλη της τη διαφθορά», όπως είχε πρωτοπεί
και ο ίδιος ο Μπρεχτ. Και στην πραγματικότητα ένα υβριδικό
μιούζικαλ ζητιάνων για ζητιάνους, όπου η διαπλοκή  με  ενσω-
ματωμένο το  πλοκάμι της εξουσίας ταλανίζει συνειδήσεις.  Και
ο θεατής “ολόχαζα” και κωμικοτραγικά διασκεδάζει  με μια  κοι-
νωνία που τού μοιάζει. 
Εδώ τελειώνω και συμφωνώ  με το επιμύθιο των ειδημόνων,
ότι ο Μπρεχτ όπως  και ο Ιψεν ή και ο Ιονέσκο έχουν θετικά
σημαδέψει τη θεατρική μας κουλτούρα, η οποία  όμως για
τους πολλούς έχει  μείνει  επώδυνα μακρινή.
Αυτά για σήμερα. 
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Άρχισαν τα όργανα!

Όλο το παραλιακό μέτωπο, της Αττικής που ξεκινάει

από το Φάληρο και καταλήγει στο Σούνιο, έχει μπει σε

μία σκυταλοδρομία, προκειμένου να προχωρήσει το

έργο που ξεκίνησε από το 2016 (το διεκδικεί και η Ρένα

Δούρου), το οποίο θα αναπλάσει την περιοχή, που

πλέον ονομάζεται “Αθηναϊκή Ριβιέρα” θα την “αναβαθ-

μίσει” και θα προκύψουν “μεγάλες επενδύσεις”.

“Θα αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες” των περιου-

σιών μας. Θα αναβαθμιστούν οι ακτές, θα δημιουργη-

θεί ένα “ποτάμι συνεχούς ροής” ποδηλατόδρομου.

Ωραία όλα αυτά αν τα ακούσουμε χωρίς να τα προσέ-

ξουμε.

Αυξάνοντας τις αντικειμενικές αξίες του σπιτιού που

μένεις τι κερδίζεις; ΤΙΠΟΤΑ. Τουναντίον θεωρείται ότι

η περιοχή είναι “ανεβασμένη” και ακριβαίνουν τα δη-

μοτικά τέλη, φουσκώνει ο ΕΝΦΙΑ, μια βουτιά στη θά-

λασσα γίνεται πολυτέλεια (το εισιτήριο στην ακτή

Βουλιαγμένης έφτασε 10 €, στη λίμνη 15 €) και μια

σειρά πολλών άλλων πραγμάτων, που μάλλον συμ-

φορά θα φέρουν στην περιοχή για τους κατοικούντες.

Το να επεκτείνεις μία μικρή μαρίνα για να δέχεται με-

γάλα σκάφη, δεν είναι προς όφελος της περιοχής,

παρά μόνο για τις τσέπες συγκεκριμένων. Το να κό-

ψεις δεκάδες δέντρα για να κάνεις εμπορικό κέντρο

δεν μπορεί να θεωρείται ανάπτυξη!

Ήδη ανακοινώθηκαν αυξήσεις στις αντικειμενικές

αξίες των ακινήτων. Οσονούπω θα φουσκώσει και ο

ΕΝΦΙΑ. Με τις υγείες μας.

Ευρωπαϊκά προγράμματα 

Aνθρακική Ουδετερότητα, λέει, θα εφαρμόσει ο

Δήμος ΒΒΒ στα χωρικά του ύδατα και καλεί σε δια-

βούλευση επτά ημερών για να καταθέσουμε προτά-

σεις, για 29 χρόνια, ένα «μακροπρόθεσμο σχέδιο

μέχρι το 2050», που θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων,

που τώρα το λέμε Aνθρακική Ουδετερότητα.

Μα απ’ τη μια όλο το παραλιακό μέτωπο προχωρεί σε

μεγάλες επενδύσεις κι απ’ την άλλη καλεί σε μείωση

των ρύπων; Δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο.

Κι ύστερα, μπορεί ένας Δήμος να μειώσει από μόνος

του, τους ρύπους; Και μάλιστα ένας Δήμος, που μέσα

σε τρία περίπου χρόνια, θα έχει χάσει μεγάλες εκτά-

σεις πρασίνου, (όρα Βουλιαγμένη & Βούλα) από

“επενδύσεις” και θα υποδέχεται τεράστιο όγκο πολι-

τών; Απλά είναι αυτά τα “μαγικά” παράθυρα, που ξε-

κινούν πάντα εκ Γερμανίας και τρέφονται πάαααάρα

πολλοί και πολύ.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η αγάπη των Ελλήνων προς τα δελφίνια, έχει τις ρίζες της

στην πανάρχαια εποχή των Πελασγών-Ελλήνων και αποτελεί

μια πτυχή του πρωτοπόρου πολιτισμού τους, που είναι συνυ-

φασμένη με την θεϊκή λατρεία της μάνας Γης!

Υπάρχουν πολλά είδη δελφινιών, αλλά το πιο διαδεδομένο στις

ελληνικές θάλασσες,  έχει μήκος περίπου 2 μέτρα, βάρος 70-

110 κιλά και ο μέσος όρος ζωής του είναι  20-25 χρόνια. Τα

δελφίνια είναι θηλαστικά και γεννούν ένα μωρό μήκους 90-130

εκατοστών κάθε 1-2 χρόνια και η μητέρα εκπέμπει ένα ειδικό

σήμα, με το οποίο επικοινωνεί με τα παιδιά της σε όλη την διάρ-

κεια της ζωής της.  Οι σωματικές λειτουργίες του δελφινιού

είναι τελείως διαφορετικές,  από αυτές που έχουν τα ψάρια.

Το πιο σημαντικό μέρος του σώματος τους είναι η ουρά τους,

που τη χρησιμοποιούν για να κινούνται,  για να επικοινωνούν

μεταξύ τους και για να ειδοποιούν  τα μέλη της ομάδας τους,

κάνοντας έντονες κινήσεις, αν εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος.

Τα δελφίνια είναι ευαίσθητα συναισθηματικά και σε ορισμένα

σημεία παρουσιάζουν  συναισθηματικές ομοιότητες  με τον άν-

θρωπο. Επίσης τους αρέσει πολύ η μουσική και έχουν γραφτεί

πολλές ιστορίες σχετικά μ’ αυτό το χαρακτηριστικό τους, όπως

είναι  ο μύθος του Αρίονα. Όταν επέστρεφε ο Αρίονας από την

Σικελία και πήγαινε στην Κόρινθο, στο παλάτι του τυράννου

Περίανδρου,  το πλήρωμα του πλοίου για να τον ληστέψει, απο-

φάσισε να τον πετάξει στη θάλασσα κι εκείνος ζήτησε πριν τον

ρίξουν στο υγρό βασίλειο του Ποσειδώνα,  σαν τελευταία επι-

θυμία του, να τον άφηναν να τραγουδήσει ένα τραγούδι με την

συνοδεία της κιθάρας του. 

Ένα δελφίνι που έτυχε να ακούσει το τραγούδι του, μαγεύτηκε

τόσο πολύ και όταν τον πέταξαν στη θάλασσα,  τον πήρε στην

ράχη του και τον μετέφερε στο ακρωτήριο Ταίναρο. Από το Ταί-

ναρο, περπατώντας ο Αρίονας πήγε μέχρι την Κόρινθο και διη-

γήθηκε την περιπέτειά του στον τύραννο Περίανδρο, ο οποίος

διέταξε τη θανάτωση όλων των ναυτών, οι οποίοι είχαν γυρίσει

ήδη στη Κόρινθο.

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Περίανδρος είχε τοποθετήσει  στο

Ταίναρο, ένα άγαλμα που παρίστανε έναν άνδρα να κάθεται

στη ράχη ενός δελφινιού!

Επίσης ο Όμηρος στον ύμνο το;y Απόλλωνα, περιγράφει τον

τρόπο με τον οποίο ο θεός ίδρυσε το ναό του στους Δελφούς

και αναφέρει ότι πάλεψε με έναn δράκο που τον έλεγαν Πύ-

θωνα και αφού τον νίκησε μεταμορφώθηκε ο Πύθωνας σε δελ-

φίνι ή σε ομάδα δελφινιών και οδήγησε ένα χαμένο πλοίο από

την Κρήτη στον Κορινθιακό κόλπο, έξι μίλια μακριά από τον

Παρνασσό.  Οι ναύτες που δεν είχαν ξαναδεί δελφίνι,  έμειναν

έκπληκτοι από εκείνο το υπέροχο πλάσμα και ορκίστηκαν ότι

θα υπηρετούσαν από τότε  το ναό του Απόλλωνα και έτσι ίδρυ-

σαν την πρώτη αδελφότητα (Aμφικτιονία) της Φθιώτιδας.

Κατά μία άποψη οι Δελφοί πήραν το όνομά τους από την λέξη

«δελφίς» που παλιά σήμαινε δελφίνι, ενώ με την ισχύουσα

άποψη το όνομά τους το πήραν οι Δελφοί από την λέξη «δελ-

φύς» που σημαίνει μήτρα και τα παιδιά που προέρχονται από

την ίδια μήτρα, δηλαδή από την ίδια δελφύν, λέγονται αδέλφια

(= αθροιστικό α + δελφύς)!  Με τα δελφίνια σχετίζεται και ο

μύθος της καθιέρωσης των Ισθμίων, μιας μεγάλης εορτής αφιε-

ρωμένης στον θεό Ποσειδώνα.

Ο Μελικέρτης, ο ανιψιός του Σίσυφου, του ιδρυτή και βασιλιά

της αρχαίας Εφύρας, που στη συνέχεια ονομάστηκε Κόρινθος,

κινδύνευσε να πνιγεί όταν βρέθηκε μέσα στα θαλάσσια κύματα,

αλλά   ένα δελφίνι εμφανίστηκε, τον πήρε στο ράχη του και

τον μετέφερε στην Κόρινθο.  Ο Σίσυφος για να ευχαριστήσει

τον θεό της θάλασσας, Ποσειδώνα, που έστειλε το δελφίνι και

έσωσε από σίγουρο πνιγμό τον γιό του αδελφού του Αθά-

μαντα, καθιέρωσε τα Ίσθμια για να δείξει την ευγνωμοσύνη του

προς τον Ποσειδώνα.

Ένας άλλος μύθος αναφέρει ότι ο θεός Διόνυσος, θεός του

οίνου και της σοδειάς, πέθαινε κάθε χρόνο και ξαναγεννιόταν

την περίοδο της παραγωγής.

Την μεταφορά του από τον κόσμο των νεκρών στο κόσμο των

ζωντανών,  την έκαναν τα δελφίνια και έτσι εξηγούσαν οι Έλ-

ληνες την εξαφάνιση των δελφινιών  την χειμερινή περίοδο.

Κάποτε ο θεός Διόνυσος ταξίδευε με ένα πειρατικό πλοίο, όταν

οι ναύτες αποφάσισαν να τον κρατήσουν σκλάβο κι εκείνος για

να τους τιμωρήσει τους τρέλανε.- 

Με το αρρωστημένο μυαλό τους πήδησαν όλοι στη θάλασσα,

αλλά μόλις κατάλαβαν το λάθος τους,  μετανόησαν και ο θεός

τους συγχώρεσε και τους χάρισε την ζωή.  

Τους μεταμόρφωσε όμως όλους σε δελφίνια και από τότε

ίσχυε η άποψη ότι τα δελφίνια ήταν πρώτα άνθρωποι και είχαν

διατηρήσει κάποια από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους κι

έτσι εξηγείται η αγάπη και ο σεβασμός των  Ελλήνων για τα

δελφίνια, τα οποία  δεν τα σκότωναν ούτε τα έτρωγαν, σε αν-

τίθεση με άλλους λαούς, όπως οι Ιάπωνες, που μέχρι σήμερα

τα σκοτώνουν ομαδικά και τα τρώνε.

Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι κάποιοι ψαράδες της Πάρου είχαν

πιάσει στα δίχτυα τους ένα δελφίνι και ένας συντοπίτης τους

προσπάθησε να τους πείσει να μην το σκοτώσουν, αλλά οι ψα-

ράδες δεν τον άκουσαν και το σκότωσαν.  Όταν το πλοίο έπλεε

ανοικτά της Πάρου, έπιασε μια δυνατή θαλασσοταραχή, το

πλοίο βυθίστηκε και πνίγηκαν όλοι οι ψαράδες, εκτός από εκεί-

νον που δεν ήθελε να σκοτώσουν το δελφίνι. Ο διασωθείς

ψαράς έφτασε  στο λιμάνι της Πάρου γιατί ένα δελφίνι τον

πήρε στην ράχη του και τον άφησε σώο στην ξηρά!!!

Ο ποιητής Αιλιανός αναφέρεται στην ισχυρή φιλία ενός αγο-

ριού και ενός δελφινιού.

Σύμφωνα με την παράδοση, κάθε μέρα ένα δελφίνι περίμενε

το παιδί να τελειώσει το μάθημά του από το σχολείο και το με-

τέφερε πάνω στη ράχη του, στην απέναντι μεριά του λιμανιού,

που ήταν το σπίτι του. 

Μια ημέρα όμως το παιδί έχασε την ισορροπία του από ένα με-

γάλο κύμα κι έπεσε πάνω στο ραχιαίο πτερύγιο του δελφινιού

και πέθανε από αιμορραγία.

Το δελφίνι όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί έβγαλε στην ακτή

το νεκρό του φίλο κι αμέσως πέθανε και το ίδιο από την με-

γάλη του θλίψη!!! Λέγεται ότι οι συγγενείς του παιδιού έθα-

ψαν  το παιδί και το δελφίνι στον ίδιο τάφο,  για να μείνουν

οι δυο τους  φίλοι μαζί στην αιωνιότητα.  Ένας αστερισμός

που  ονομάστηκε «Δελφίν»,  δεν φαίνεται από την Ελλάδα

τους μήνες  Νοέμβριο μέχρι  Μάιο και ισχυρίζονταν οι Έλ-

ληνες ότι το όνομα αυτό το είχε δώσει στον αστερισμό ο

θεός Ποσειδώνας, γιατί εκείνους τους μήνες τα δελφίνια

πήγαν και πήραν την Αμφιτρίτη και την έφεραν στον Πο-

σειδώνα για να την νυμφευθεί!!!

Το αγαπημένο δελφίνι του ελληνικού λαού χρησιμοποι-

ήθηκε πάρα πολύ στη διακόσμηση σπιτιών και νομισμάτων.

Από τις τοιχογραφίες του ανακτόρου της Κνωσού, στο μέ-

γαρο της βασίλισσας, φαίνεται ο ρόλος του δελφινιού στο

μινωικό πολιτισμό. Στις Συρακούσες βρέθηκε ασημένιο νό-

μισμα με το πρόσωπο της νύμφης Αρέθουσας πλαισιωμένο

από δελφίνια. Ο Ευριπίδης χαρακτηρίζει το δελφίνι  «φί-

λαυλον δεφίνα»,  θέλοντας να δείξει την μεγάλη αγάπη

του δελφινιού για την μουσική.

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο άνθρωπος και το δελφίνι!



10 ΣΕΛΙΔΑ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Καταφύγιο 

Θαλάσσιας Ζωής 

Αιγαίου
Ένα σημαντικό έργο για τη θαλάσσια ζωή στο Αιγαίο

βρίσκεται σε εξέλιξη· το Καταφύγιο Θαλάσσιας

Ζωής Αιγαίου, το οποίο ήδη λειτουργεί ως ερευνη-

τικό κέντρο. Πολυεθνικής ομάδα ερευνητών και το

προσωπικό του Ινστιτούτου “Αρχιπέλαγος” που το

επιμελείται και επισκέφθηκαν τα εργαστηρια μικρο-

πλαστικής ρύπανσης και το υπό-δημιουργία κτηνια-

τρείο, ενώ παρακολούθησαν μέρος της διαδικασίας

επαναφύτευσης των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδω-

νίας, που πραγματοποιούνταν από μέλη της ερευνη-

τικής ομάδας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος.

Το Καταφύγιο όταν ολοκληρωθεί θα έχει μοναδική

σημασία για τα διεθνή δεδομένα, ως ένα άρτια εξο-

πλισμένο κέντρο περίθαλψης και φροντίδας τραυ-

ματισμένων θαλάσσιων θηλαστικών, αλλά και

δελφινιών που θα προέρχονται από την αιχμαλωσία,

σε ένα φυσικό περιβάλλον μακριά από την ανθρώ-

πινη όχληση. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το πρωτοπόρο αυτό έργο

στεγάζεται σε μια κτιριακή εγκατάσταση με μηδε-

νικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που είναι ενεργει-

ακά αυτόνομο με ήπιας μορφής ΑΠΕ, υδροδοτείται

από αφαλάτωση χαμηλής ενεργειακής απαίτησης

και σύστημα πλήρους επαναχρησιμοποίησης του

νερού.

Λίγα βήματα πριν την ολοκλήρωση του, το Καταφύ-

γιο Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου ήδη προσελκύει το διε-

θνές ενδιαφέρον, ως ένα σημαντικό ελληνικό

εγχείρημα που συνδυάζει την καινοτομία τόσο στα

θέματα της ευζωίας των θαλάσσιων ειδών, όσο και

στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Archipelagos Institute of Marine Conservation

Το θέμα της μείωσης του πληθυσμού των μελισσών

και άλλων επικονιαστών απασχόλησε το Ευρωκοινο-

βούλιο!
Τα τελευταία χρόνια, οι μελισσοκόμοι αναφέρουν απώλειες

στους πληθυσμούς των μελισσών, κυρίως στις χώρες της

Δυτικής Ευρώπης, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η

Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία.

Ωστόσο, το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες του

κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και

της Βραζιλίας, γεγονός που κάνει το συγκεκριμένο πρό-

βλημα παγκόσμιο ζήτημα.

Η απειλή της εξαφάνισης 

Το συγκεκριμένο θέμα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της

κοινής γνώμης, καθώς οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές

είναι απαραίτητοι για τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλό-

τητα. Χωρίς αυτούς, πολλά είδη φυτών θα μειωθούν και εν

τέλει θα εξαφανιστούν, μαζί με τους οργανισμούς που

εξαρτώνται από αυτά. Επιπλέον, η μείωση του αριθμού και

της ποικιλομορφίας των επικονιαστών έχει αντίκτυπο στην

ασφάλεια των τροφίμων, με άμεσες επιπτώσεις στη γεωρ-

γία.

Η Επιτροπή ξεκίνησε το 2018 την  "Πρωτοβουλία της ΕΕ για

τους επικονιαστές", την πρώτη ολοκληρωμένη πρωτοβου-

λία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προ-

βλήματος. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση των

επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τη μείωση των επικο-

νιαστών, η αντιμετώπιση των κυριότερων αιτιών και η ενί-

σχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων

φορέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Τον Ιούνιο του 2021, κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας για τη

νέα Στρατηγική Βιοποικιλότητας 2030, οι ευρωβουλευτές

ζήτησαν την άμεση αναθεώρηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ

για τους επικονιαστές, με σαφείς στόχους και δείκτες. Ενέ-

κριναν επίσης τον στόχο μείωσης της χρήσης των πιο επι-

κίνδυνων και χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50%.

H αναπαραγωγή της συντριπτικής πλειοψηφίας των φυτών

εξαρτάται από ζώα, τον άνεμο ή το νερό. Ζώα που επικο-

νιάζουν είναι κυρίως οι μέλισσες και πολλά έντομα, οι νυ-

χτερίδες, τα πουλιά, οι μαϊμούδες και οι σκίουροι.  

Οι μέλισσες στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο επικονιάζουν οι μέλισσες, οι

πεταλούδες, τα δίπτερα (hoverflies), οι νυχτοπεταλούδες

και ορισμένα ακόμη έντομα. Η δυτική μέλισσα είναι το πιο

γνωστό είδος μέλισσας. 

Yπάρχουν σοβαρές ενδείξεις σημαντικής μείωσης των επι-

κονιαστών, κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Ένα στα δέκα είδη μελισσών και πεταλούδων απειλείται

με εξαφάνιση στην Ευρώπη. Βασική απειλή είναι οι αλλα-

γές στη χρήση του εδάφους εξαιτίας της αστικοποίησης

και της γεωργίας, γεγονός που οδηγεί στη υποβάθμιση

των φυσικών οικοτόπων.

Η εντατική γεωργική εκμετάλλευση του εδάφους οδηγεί σε

ομοιογενή τοπία και στην εξαφάνιση της ποικιλίας χλωρί-

δας, μειώνοντας τις επιλογές των ζώων για διατροφή και

κατασκευή φωλιών. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η αλ-

λαγή του κλίματος και η αύξηση της θερμοκρασίας.

3 Βρήκε τον άντρα της με άλλη στο κρεβάτι

και τον πέταξε από το παράθυρο! Στην
απολογία της απάντησε: Ήξερα ότι πη-
δούσε, ήθελα να μάθω αν πετούσε.

3 Οι μέλισσες ποτέ δεν σπατάλησαν χρόνο

για να πείσουν τις μύγες πως το μέλι είναι
καλύτερο από τα σκατά.

Αποστάγματα...

Αν λείψουν οι μέλισσες θα “σβήσει” η φύση!

Εκατομμύρια νυχτερίδες, κάθε καλοκαίρι, καλύπτουν τον
ουρανό του Τέξας (Οστιν).  
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Αυτό το άρθρο το αφιερώνω, όπως λέει
και ο τίτλος του, στους νέους εκείνους
που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν ως
εκδότες και δημοσιογράφοι στο «τρίγωνο
των Βερμούδων», δηλαδή στο Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (3Β), που
εκδίδουν και κυκλοφορούν  τελευταία
ένα μηνιαίο το έντυπο.

Αγαπητά μου παιδιά,
η επιτυχία μιας εφημερίδας ή ενός εντύ-
που είναι η συνισταμένη πολλών παρα-
γόντων. Κυριότερος όλων είναι ο
σεβασμός στο λαό, γιατί αυτός είναι ο
«πελάτης», αυτός θα γίνει ο αναγνώστης
που θα σε εγκρίνει ή θα σε απορρίψει.
Η συνέπεια και η αντικειμενικότητα είναι
οι παράγοντες που αναγκάζουν τον ανα-
γνώστη να σε διαβάσει, να σε ξεφυλλίσει

απο την πρώτη σελίδα ως την τελευταία,
για να μην έχει την ατυχία το έντυπό σας
να καταλήξει στον κάδο ανακύκλωσης ή
για προσάνεμα στο τζάκι  χωρίς  να δια-
βαστεί. 
Ο δημοσιογράφος είναι επάγγελμα, αλλά
και λειτούργημα ταυτόχρονα.  Όμως όταν
η εφημερίδα σου είναι κομματικό ή παρα-
ταξιακό όργανο και μάλιστα σε Δήμο,
τότε αυτόματα εξανεμίζεται το λειτούρ-
γημα και μαζί του και η αντικειμενικότητα·
η δε αξιοπιστία της εφημερίδας, τελεί σε
κατάσταση αμφιβολίας, ακόμα και όταν
εμφανίζει αληθή γεγονότα. 
Πολλές εφημερίδες αναγράφουν κάτω
από τον τίτλο τους, «όργανο» του χ, ψ
κόμματος», ενώ  κάποιοι άλλοι προσπα-
θούν να το αποκρύψουν. Ο λαός όμως
δεν είναι αγέλη, έστω και αν ορισμένοι
της «εξουσίας» το πιστεύουν. Διαθέτει
ΣΟΦΙΑ και αντιλαμβάνεται τόσο εύκολα,
όπως  αν είναι πρωί ή απόγευμα  βλέπον-

τας στη βάση του Ήλιου.  
Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ πλήρως την
αδυναμία να κάνετε κριτική στους χορη-
γούς και την παράταξη που στηρίζετε,
γιατί είναι οι πραγματικοί σας εργοδότες,
τα «αφεντικά» σας. Δεν μπορώ όμως να
δικαιολογήσω την απέλπιδα προσπάθεια
να παρουσιάσετε το μαύρο-άσπρο, το
χιόνι κόκκινο και τον Ήλιο μαύρο!
Ο γραπτός λόγος υστερεί του προφορι-
κού στην επικοινωνία, γιατί απουσιάζει ο
τόνος της φωνής και οι κινήσεις των χε-
ριών, που δίνουν έμφαση στο λόγο. Το
γραπτό όμως κείμενο έχει το δικό του μυ-
στικό κώδικα,  που ο λαός τον έχει ανα-
λύσει χάριν της Σοφίας του, όπως
προαναφέρθηκε. Αντιλαμβάνεται πλήρως
το λιβάνισμα,  με πολύ μεγάλη ευκολία
και ειλικρινά σας το λέω το απεχθάνεται,
όταν προέρχεται από δημοσιογράφους.
Άστε το αυτό να γίνεται από τους κληρι-
κούς.
Αγαπητά μου παιδιά,  η τύχη των εντύπων
που είναι κομματικά ή παραταξιακά όρ-
γανα, ταυτίζεται και με την πορεία αυτών.
Γνωρίζουν προσωρινά άνοδο και νομοτε-
λειακά εξαφανίζονται. Για αυτό σας συ-
στήνω να μην αφήσετε κανέναν να σας
«ξεζουμίσει» και στο τέλος να σας πετά-
ξει σαν λεμονόκουπα.  

Κρατείστε λίγο «πισινή» όπως λέει και
στη  περίπτωση αυτή ο λαός, μην αφή-
νετε τον αυθορμητισμό να σας οδηγεί
στο Λαβύρινθο της διαπλοκής, χωρίς  να
έχετε το Μίτο της Αριάδνης. 
Σας εύχομαι υγεία και ευημερία, εγκρά-
τεια και σύνεση και να θυμάστε ότι, κάθε
γραπτό κείμενο είναι γραπτό εξετάσεων,
με εξεταστή και κριτή το λαό. 

Υ.Γ: Στην παιδική μου ηλικία  ένα παρά-
ξενο συναίσθημα με ωθούσε να συνανα-
στρέφομαι με μεγαλύτερους,  γιατί είχα
κάτι να κερδίσω. Τώρα που μεγάλωσα
«ηλικιακά»,  ένα παράξενο συναίσθημα
με ωθεί στην ακριβώς απέναντι θέση, σε
αυτή  να συναναστρέφομαι με νέους,
γιατί πιστεύω ότι κάτι έχω να τους δώσω,
είναι χρέος μου να τους βοηθήσω και να
τους  προστατέψω.  
Προειδοποιώ λοιπόν ότι:  στο κέντρο του
κυκλώνα επικρατεί ηρεμία, τα πλοία που
κινδυνεύουν και συνήθως βυθίζονται,
είναι αυτά που περιστρέφονται στην πε-
ριφέρεια . Αυτό τι μας λέει; « Αν δεν έχεις
τα προσόντα να βρεθείς στο κέντρο, απο-
μακρύνσου γα να σωθείς!   

―――――――――
* Ο Βασ. Σιαμέτης  είναι τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης.

Αφιερωμένο με στοργή* και

αγάπη σε φιλόδοξους νέους

δημοσιογράφους

Η νέα νομοθεσία επιβάλει στις  Δημοτι-

κές παρατάξεις της αντιπολίτευσης να

συντάσσουν ολοκληρωμένες και ισο-

σκελισμένες προτάσεις σχετικά με τον

ετήσιο προϋπολογισμό και το ετήσιο τε-

χνικό πρόγραμμα. Αυτές  οφείλουν να

κατατεθούν έγκαιρα στις αρμόδιες διευ-

θύνσεις του Δήμου για έλεγχο και έγ-

κριση για να μπορέσουν να συζητηθούν

και να αποτελέσουν αντικείμενο γόνι-

μου διαλόγου για την τελική σύνταξη

τόσο του προϋπολογισμού όσο και του

τεχνικού προγράμματος.  Η όλη αυτή

διαδικασία που επιβλήθηκε μετά τις πρό-

σφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, μας

βρίσκει αντίθετους. Οι παρατάξεις της

αντιπολίτευσης οφείλουν να καταθέ-

τουν συγκεκριμένες προτάσεις  για την

σύνταξη και του προϋπολογισμού και

του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα

με τα πολιτικά κριτήριά τους και τις

ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και τις

ανάγκες αναβάθμισης δομών και υποδο-

μών του Δήμου. Η επιβολή του νέου

νόμου για μετατροπή των Δημοτικών

παρατάξεων από πολιτικούς φορείς σε

στεγνά διοικητικά όργανα χωρίς καμία

υποστήριξη, έγινε με σκοπό να στερή-

σει στις Δημοτικές παρατάξεις της αντι-

πολίτευσης τη δυνατότητα να καταθέ-

τουν προτάσεις προς συζήτηση και

ένταξη στο υπό διαμόρφωση κείμενο

προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμ-

ματος, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι

δυνατόν να υποβάλουν ολοκληρωμένες

προτάσεις και αιτιολογική έκθεση λόγω

μη ύπαρξης ανάλογης στελέχωσης του

συνδυασμού και  δυνατότητας για έγ-

καιρη συλλογή αναγκαίων δεδομένων.

Πιστεύουμε ότι δικαίωμα κατάθεσης

ανάλογων προτάσεων πρέπει να έχουν

και οι τοπικοί σύλλογοι και συλλογικό-

τητες.  

Η  Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΡΙ.ΚΙ.Π.

Β.Β.Β.) παρόλα αυτά, όπως κάθε

χρόνο, καταθέτει συγκεκριμένες προ-

τάσεις και καταγραφές προβλημάτων

και αναγκών που έχουν διαχρονικά κα-

ταγραφεί και δημοσιοποιηθεί, όπως η

απαλλοτρίωση του κτίσματος “Σμαρά-

γδι”, η αποδέσμευση χώρων από την

υφιστάμενη χρήση τους για αύξηση

των ελεύθερων χώρων του Δήμου

ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  

Στο Δημοτικό Συμβούλιο η

παράταξη μας Σαρωνικός

Αύριο διατύπωσε ένα ηχηρό

και ξεκάθαρο «ΟΧΙ» στην

απαράδεκτη απόφαση της

Δημοτικής Αρχής να δημο-

πρατήσει μια ακόμη καντίνα

στη Γαλάζια Ακτή, επιβαρύ-

νοντας έτσι το ήδη κορε-

σμένο παραλιακό μας

μέτωπο, αλλά και τη συγκε-

κριμένη παραλία που είναι

ήδη γεμάτη από ομπρέλες

και ξαπλώστρες.

Η αλήθεια είναι ότι δε μας

ξαφνιάζει η απόφαση αυτή,

καθώς γνωρίζαμε ότι η διοί-

κηση του Δήμου ήθελε απε-

γνωσμένα άλλη μία καντίνα

για συγκεκριμένους λό-

γους, ιδιαίτερα από τη

στιγμή που δεν κατάφερε

να κινήσει τις διαδικασίες

για την ιδιωτικοποίηση της

δημοτικής επιχείρησης

«ΚΙΟΣΚΙ». Δε μας ξαφνιάζει

και για έναν επιπλέον λόγο,

γιατί γνωρίζαμε ότι ο κ. Φι-

λίππου θα υποστείλει πολύ

γρήγορα τις προεκλογικές

σημαίες για ελεύθερες πα-

ραλίες, τις οποίες ύψωσε

αποκλειστικά και μόνον για

προεκλογική κατανάλωση.

Ο Γιώργος Σωφρόνης μετά

την ψηφοφορία έκανε την

ακόλουθη δήλωση : «H θέση

μας είναι καθαρή και σαφής.

Λέμε ΟΧΙ σε μια καντίνα

που δεν καλύπτει τις ανάγ-

κες των δημοτών, σε μια

καντίνα που τους στερεί την

ελεύθερη πρόσβαση στην

παραλία, σε μια καντίνα που

υπηρετεί πελατειακές δε-

σμεύσεις της Δημοτικής

Αρχής. Η απόφαση αυτή βα-

ρύνει εκτός από τον κ. Φι-

λίππου και όλους τους

συμβούλους της συμπολί-

τευσης -πλην της κ. Γκίνη, η

οποία εντίμως αρνήθηκε να

συναινέσει- που υποκριτικά

«αγωνίζονται» για ελεύθε-

ρες παραλίες, ενώ στην

πραγματικότητα δημοπρα-

τούν για να εξυπηρετήσουν

τα δικά τους παιδιά. Έως

εδώ με αυτούς που το πρωί

βγαίνουν με πανό διεκδι-

κώντας δήθεν ελεύθερους

χώρους και το βράδυ τους

παραδίδουν ως δωράκια σε

ημέτερους και εκλεκτούς». 

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

“ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ” 

«ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΧΙ ΣΩΦΡΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ»

“Φίμωση” των παρατάξεων μειοψηφίας στους ΟΤΑ
από πολιτικοί φορείς, στεγνά διοικητικά όργανα
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Το νέο πολιτιστικό παραδοσιακό κτίριο

Δήμου Κρωπίας εντάσσεται σε χρημα-

τοδότηση του μηχανολογικού, ηλε-

κτρονικού -ψηφιακού εξοπλισμού του

για τις ανάγκες ανάδειξης και προβο-

λής της ιστορικής πορείας του Δήμου

με μόνιμη έκθεση με την επωνυμία,

«Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορω-

πίου-1821»

Ψηφίστηκε από την Οικονομική Επι-

τροπή Δήμου Κρωπίας, την Τρίτη 25

Μαΐου 2021, η κατάθεση πρότασης

χρηματοδότησης του μηχανολογικού,

ηλεκτρονικού -ψηφιακού εξοπλισμού  -

με κατάλληλες διαρρυθμίσεις, φωτιστι-

κές και ακουστικές προσαρμογές- του

νέου πολιτιστικού παραδοσιακού κτι-

ρίου των οδών Αχ. Θεοχάρη και Χρ.Δη-

μητρίου, προϋπολογισμού 149.168.00

χιλ. ευρώ στο πρόγραμμα του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών «ΑντώνηςΤρίτσης». 

Σκοπός είναι η δημιουργία μόνιμης έκ-

θεσης του «Ιστορικού-Λαογραφικού

Μουσείου Κορωπίου-1821» για την

ανάδειξη και προβολή της τοπικής ιστο-

ρίας στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των

200 ετών από την Ελληνική Επανά-

σταση της Ανεξαρτησίας από τον Οθω-

μανικό ζυγό.

«Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορωπίου-1821»

O Δήμος Κρωπίας, μας

ενημερώνει ότι «μετά

από πολύχρονη καθυστέ-

ρηση του ΔΕΔΔΗΕ εί-

χαμε θετική ανταπόκρισή

του στα δίκαια και κοινω-

νικά επιτακτικά αιτήματα

Δήμου Κρωπίας και των

πολιτών του. 

Με  τέσσερις (4) αποφά-

σεις του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Κορωπίου, την

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2021,

εγκρίθηκαν ισάριθμες

επεκτάσεις δημοτικού

φωτισμού στην Αγία

Μαρία και Αγίο Δημήτριο

Δήμου Κρωπίας. Οι επε-

κτάσεις αφορούν τις

οδούς Ταξιαρχών, Σπάρ-

της, Πάρου και Αγίου Δη-

μητρίου. Το πρόγραμμα

επεκτάσεων κατέστη και

πάλι ενεργό, μετά από

πολύχρονη καθυστέρηση

του ΔΕΔΔΗΕ. Τα  δίκαια

και κοινωνικά επιτακτικά

αιτήματα του Δήμου

Κρωπίας και των πολιτών

του βρήκαν επιτέλους

θετική ανταπόκριση από

τον ΔΕΔΔΗΕ.

Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού

στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

Τα ατέλειωτα, γεμάτα

όμορφες εντυπώσεις,

φαντασία και πνεύμα δημι-

ουργικό, ταξείδια των παι-

διών, μπορούμε να τα

μοιραστούμε, μόνο όταν

κατορθώσουμε να περά-

σουμε το μήνυμα ότι είμα-

στε «σαν τα παιδιά». 
Τότε μόνο, όταν μικραί-

νουμε το μέγεθος της ηλι-

κιακής διαφοράς, όταν

απαλασσόμαστε από το

ύψος της φυσικής απόστα-

σης, όταν ξεχνάμε το βάρος

της φυσιολογικής γήραν-

σης, μας χαρίζεται η ενέρ-

γεια και η δύναμη της

αγκαλιάς που έχουμε

ανάγκη: πρωτίστως, εμείς,

με βεβαιότητα και τα παιδιά. 

Τέτοια η «Ανοιχτή Αγκα-

λιά», με πάρε-δώσε καθη-

μερινό, υποδέχθηκε κι

εμάς, με τα μικρά δώρα

για τις δικές τους, Καλλι-

τεχνικές Εργασίες στο

Κέντρο Ημέρας Κορωπίου,

και για την Βιβλιοθήκη

τους στην Αθήνα. Ευχαρι-

στούμε, τους Λειτουργούς

και τα μέλη της Διοική-

σεως, για την υποδοχή,

την συνομιλία και την ξε-

νάγηση.

Εκείνο που όλοι μας θύμι-

σαν, σε αυτές τις επισκέ-

ψεις, με το χαμόγελο και

το «ευχαριστώ» του

λόγου, είναι το “«Να γίνε-

σαι μικρούλης», όπως

έλεγε ο πατήρ Πορφύριος,

«και από κεί να βλέπεις το

Θεό και τον άνθρωπο. Μι-

κρούλης, για να μπορείς

να δεις το αγριολούλουδο

από κοντά. Αν είσαι γίγαν-

τας, σου ξεφεύγει.»”.

Συμβολική Δωρεά της Μα-

ρίας Δ. Τσίτου, μαθήτριας

στην Ελληνο-Γαλλική Σχολή

«Ευγένιος Ντελακρουά», και

της μητέρας της, Βασιλείας

Στ. Κατσάνη, από τα Βουρλά

της Μικράς Ασίας, πολύ μι-

κρής επιχειρηματία, ιδρυτού

και διευθύνουσας συμβούλου

της ΑΝΑΠΛΟΥΣ.

www.anaplous.net 

https://anoixtiagalia.gr/

https://anoixtiagalia.gr/ken-

tro-imeras/ 

3 Ιουνίου 2021

Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής Ιατρικής

ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ

Κόκκινη κλωστή
δεμένη

στο καράβι περιμένει

στη ζωή να μας τραβήξει
τους ανέμους ν’ αψηφήσει

και τους καημούς να σβήσει

απόσπασμα από αδημοσίευτο ποίημα

Έργο της Μαρίας Δ. Τσίτου.

Γιόρτασε και φέτος, με μεγαλοπρέ-

πεια, ο Δήμος Κρωπίας, την Ανάληψη

του Κυρίου,  (Πέμπτη 10) στον ομώ-

νυμο ιστορικό ναό της Αναλήψεως του

Κυρίου, στο κέντρο της  πόλης του.

Στη  Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο

Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής Νικόλαος και το από-

γευμα ετελέστη  Ιερά Παράκληση και

Ιερά Αγρυπνία.

Τοπική Αργία
Με απόφαση του Δημάρχου Δημήτρη

Κιούση, η ημέρα αυτή (10 Ιουνίου) κα-

θιερώθηκε ως αργία και ολες οι υπηρε-

σίες του Δήμου ήταν κλειστές. 

Λόγω των συνθηκών της πανδημίας,

δεν μπόρεσε να γίνει το “πανηγύρι”

που γιορτάζει όλη η πόλη του Κορω-

πίου.

Βέβαια και λόγω της συμμετοχής των

εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Με-

ταφοράς, στην γενική απεργία της

Πέμπτης 10 Ιουνίου, τα μέσα σταθερής

τροχιάς δεν κινήθηκαν όλο το 24ωρο

Mεγάλη η γιορτή της ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ, στο ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
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Την αταλάντευτη βούλησή τους να αντιταχθούν στην

τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος εξέ-

φρασαν κάτοικοι και δημοτικές αρχές των δήμων Σα-

ρωνικού και Λαυρεωτικής, κατά την εκδίκαση της

κύριας παρέμβασης του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού

Καλυβίων και των ασφαλιστικών μέτρων όλων των

πλευρών, στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου.

Από την πλευρά του δήμου Σαρωνικού, αναδείχθηκε

μεταξύ άλλων, ότι η επίδικη έκταση ανήκει σε πε-

ριοχή προστασίας ορεινών όγκων, σύμφωνα με Προ-

εδρικό Διάταγμα του 2003, και κατά συνέπεια

απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Πα-

ράλληλα, βρίσκεται σε αναδασωτέα περιοχή και οι ερ-

γασίες της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ,

πραγματοποιούνται χωρίς να έχουν συνταχθεί ανα-

γκαίες προβλεπόμενες μελέτες. Τονίστηκε δε, ότι

ιδιοκτήτης και νομέας της περιοχής είναι οι κάτοικοι

των Καλυβίων, δια του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού,

οπότε οι ενέργειες της εταιρείας πραγματοποιούνται

χωρίς νόμιμο δικαίωμα.

«Ως κοινωνία είμαστε σε εγρήγορση μέχρι να τελει-
ώσει η μάχη αυτή. Είναι πασιφανές ότι απουσιάζει ένα
σύγχρονο, λειτουργικό χωροταξικό σχέδιο για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με αποτέλεσμα να το-
ποθετούνται με γνώμονα τα στενά επιχειρηματικά

συμφέροντα και όχι την καταλληλότητα των περιο-
χών και τη διαβούλευση με τους κατοίκους. Ζητάμε
από την πολιτεία να κάνει οριοθετήσεις των περιοχών
όπου μπορούν να χωροθετηθούν ανεμογεννήτριες.
Όλος ο προοδευτικός κόσμος είναι υπέρ των ΑΠΕ,
ωστόσο η αυθαιρεσία και η απουσία προγραμματι-
σμού, πρέπει να σταματήσει» υπογράμμισε ο δήμαρ-

χος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου. 

Ενώ η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμητρα

Ράπτη σημείωσε: «Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ αλλά λέμε
όχι στις ανεμογεννήτριες στο Πάνειο όρος. Το Πάνειο
έχει ιστορία και είναι πόλος έλξης για πλήθος δρα-
στηριοτήτων. Θέλουμε κι ελπίζουμε να παραμείνει
πράσινο γιατί αν μπουν ανεμογεννήτριες μόνο πρά-

σινο δεν θα είναι». Ο Δημήτρης Παπαχρήστου, αντι-

δήμαρχος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδια-

σμού Ανάπτυξης και επικεφαλής της κοινής

διαπαραταξιακής επιτροπής δήμων Σαρωνικού και

Λαυρεωτικής δήλωσε: «Δώσαμε μια μεγάλη νομική
μάχη για την αποτροπή εγκατάστασης ανεμογεννη-
τριών στο Πανί μας . Ήρθαμε μαζί με τον Αγροτικό Συ-
νεταιρισμό Καλυβίων προκειμένου να διασφαλίσουμε
την ιδιοκτησία του και περιμένουμε θετικό αποτέλε-
σμα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους».

Σημειώνεται ότι μέχρι την οριστική απόφαση του Ει-

ρηνοδικείου Λαυρίου, διατηρείται σε ισχύ η προσω-

ρινή διαταγή σύμφωνα με την οποία η εταιρεία δεν

μπορεί να προχωρήσει σε εργασίες εγκατάστασης. 

Στις 8 Ιουνίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών συζη-

τείται η αίτηση ακύρωσης της οικοδομικής άδειας

ανέγερσης της ανεμογεννήτριας, ύστερα από προ-

σφυγή των δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.

Όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής εξέφρα-

σαν την πεποίθηση ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να κερ-

δηθεί για λογαριασμό των πολιτών και του

περιβάλλοντος και σχεδίασαν τα νέα βήματά τους

προκειμένου η προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να

αποτελέσει την ασπίδα του αγώνα τους.

«Οι ανεμογεννήτριες να μην τοποθετούνται με βάση τα επιχειρηματικά

συμφέροντα αλλά το συμφέρον των πολιτών και του περιβάλλοντος»
Στα δικαστήρια Δήμοι και εταιρεία
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του Βασίλη Γεωργιάννη

Ο μύθος του Σισύφου, υπάρχει στον Όμηρο στο λ΄ της Οδύσ-

σειας, στίχ. 593-600.  Εδώ έχουμε μια συντομευμένη μορφή

από τον Διονύσιο Αλικαρνασσέα. Το μαρτύριο του Σισύφου

φαντάζει τερατώδες, πλην όμως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ,

ΑΛΛΑ... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

«Καί μήν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ’ ἄλγε᾽ἔχοντα, λᾶαν βαστά-

ζοντα πελώριον αμφοτέρησιν· ήτοι /ο μέν σκηριπτόμενος χερσίν

τε ποσίν τε λᾶαν ἄνω ὤθεσκε ποτί λόφον· ἀλλ᾽ὅτε µέλλοι
ἄκρον ὑπερβαλέειν, τότ᾽ἐπιστρέψασκε κραταιίς· αὖτις
ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής»
[= Κι ακόμα είδα το Σίσυφο βαρειά δεινά να πάσχει βράχο πε-

λώριο να κρατεί και με τα δυο του χέρια· και με τα χέρια και

με τα πόδια συγκρατημένος έσπρωχν’ επάνω στην πλαγιά το

βράχο. Μα την ώρα που θα τον πέρνα απ’ την κορφή, τον γύ-

ριζε το βάρος κι ο βράχος κάτω ο άσπλαχνος στον κάμπο ξα-

νακύλα].

Υπάρχουν δύο λέξεις στον Όμηρο που περνάνε απαρατήρη-

τες: ΟΛΜΟΣ και ΟΛΟΤΡΟΧΟΣ. Οι λέξεις δηλώνουν όπλα των

αμυνομένων σε ακρόπολη – έναντι των επιτιθεμένων εχθρών

και η πρώτη είναι λίθινος κύλινδρος: κολλώνα – η δεύτερη

είναι λίθινη σφαίρα: από παντού τροχός. Οι πέτρες είναι δε-

μένες στα ριζά του τείχους της ακρόπολης. Όταν οι αμυνό-

μενοι δουν τους επιτιθέμενους να ανεβαίνουν την ανηφοριά

– λύνουν τους κάβους και οι λίθοι κατρακυλούν στην κατη-

φόρα. Το θέμα όμως είναι ότι οι πέτρες αδυνατούν να ανέ-

βουν μόνες τους την ανηφόρα. Χρειάζεται ένα συνεργείο

«ΣΙΣΥΦΩΝ»: Φουσκωτών και Γυμνασμένων να τις ανεβάσουν,

τη νύχτα που οι εχθροί απουσιάζουν. 

Ο Ομηρος μιλάει εύγλωττα: λέει κυλίνδετο-άρα μιλάει για

όλμο, κολλώνα, κύλινδρο.

Όποιος διαβάζει Όμηρο, και μάλιστα όχι για σπουδή – αλλά

για ευχάριστη απασχόληση, συναντάει τον όλμο και τον ολό-

τροχο. ΔΕΝ ξέρει βέβαια τι σόι όπλα είναι αυτά, αλλά τα αν-

τιπαρέρχεται. Οι μελετητές όμως του Ομήρου, ξέρουν πολύ

καλά τα όπλα αυτά και τη χρήση τους. Περιέργως δεν είδα

κάποια νύξη για το ποιοι τα περιμαζεύουν για να ξαναχρησι-

μοποιηθούν. Διότι, όπως είπαμε, ΔΕΝ έχουν μόνα τους την

ικανότητα να επιστρέφουν στη βάση τους όπως το μπούμε-

ρανγκ. Ακόμα χειρότερα ΔΕΝ διάβασα ούτε έναν να συγκρί-

νει την εργασία τους με το μαρτύριο του «Σισύφου». Κατόπιν

τούτου μάλλον είμαι ο πρώτος που κάνει αυτόν τον παραλ-

ληλισμό. Είναι γεγονός ότι ο Αλμπέρ Καμί ήταν ο πρώτος που

έγραψε βιβλίο για τον «Σίσυφο». Αρχικά μας δίνει κάποιες

παραλλαγές της ιστορίας 3-4 δεν θυμάμαι πια – αλλά θυμάμαι

ότι ένας εξ αυτών προδίδει τον Δία προς όφελος κάποιου, μη

φοβούμενος τους κεραυνούς του θεού, εφόσον ο ωφεληθείς

θα του φέρνει νερό να πίνει, όσο θα τον τιμωρούν στην Ακρό-

πολη της Κορίνθου. Σας λέει κάτι αυτό; Γιατί εμένα μου λέει

πολλά. Τέλος ο Α. Καμί, μας εκπλήσσει λέγοντας ότι ο «Σί-

συφος» ήταν ευτυχισμένος, αφού κατάφερε να μετατρέψει

το μαρτύριό του σε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Και πράγματι είναι ΠΑΤΡΙΩ-

ΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, αφού οπλίζεις τους συμπολεμιστές σου

με όπλο που αύριο θα κυλίσει το πρανές κατά του εχθρού της

πατρίδας σου. Ετυμολογία του Σι-σύφου. Το πρώτο Σι είναι

επιτατικό. π.χ. σίραμφος. Το Β΄ είναι Σύφαρ: δέρμα. Δηλαδή

ο χοντρόπετσος, ο σκληραγωγημένος.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

Τα προηγούμενα μοιάζουν με παραμύθι αν δεν υποστηρι-

χτούν βιβλιογραφικά. Είναι σύντομα περιεκτικά και απλά

γραμμένα για τον κοινό αναγνώστη. Πλην όμως πρέπει να

αναλύσουμε το φαινόμενο από τις πηγές που μας άφησαν οι

πρόγονοί μας. Δηλαδή τα επόμενα είναι, ολίγα γιατί θα

έπρεπε να δημοσιεύσουμε όλη την πραγματεία, κυρίως για

επαγγελματίες που ενδιαφέρονται πραγματικά για τη νέα θε-

ώρηση, ή επεξήγηση του Μύθου που υποκρύπτει μιάν αλήθεια

πίσω από εικόνες συμπόνοιας. Οι περισσότεροι (πεινούν από

περιέργεια) ας ετοιμαστούν να απολαύσουν την πραγματική

εικόνα της μάχης που δεν έγραψε ο παππούς Όμηρος. 

Η προσωπική γνώμη του γράφοντος είναι ότι ο Όμηρος ΔΕΝ

ΗΘΕΛΕ να μιλήσει γι’ αυτά τα όπλα (όλμος και ολότροχος).

Ίσως να τα θεωρούσε ΔΟΛΙΑ, όπως ο Σπαρτιάτης γέρων, που

ως μεταγενέστερός του, όταν είδε τη χρήση του καταπέλτη

είπε: τώρα χάθηκε η ανδρεία των πολεμιστών. Ο Όμηρος μί-

λησε μόνο γι’ αυτή την ανδρεία της μάχης σώμα με σώμα. Και

τις δύο φορές που τα μνημονεύει τα γράφει ως παρομοίωση.

Παράλληλα όμως ήθελε να μνημονεύσει και τους αφανείς

ήρωες που τα περιμαζεύανε για επόμενη χρήση. Έπλασε το

μύθο του ανώνυμου συλλέκτη όλμων και ολοτρόχων και του

έδωσε το όνομα «Σίσυφος».

Τον έβαλε στον Άδη να τιμωρείται για κανένα αδίκημα που

ΔΕΝ διέπραξε. Η διαφορά μεταξύ μύθου και πραγματικότητας

ο λίθος ξανακυλά, μόνο όταν την άλλη μέρα εμφανιστούν οι

πολιορκητές. Δηλαδή, ο μύθος μη έχοντας την αιτιολογία του

αμαρτήματος – παραπτώματος – εγκλήματος, συμβολίζει το

επάγγελμα του λιθοκουβαλητή αόριστα και στο διηνεκές,

αλλά με την πτώση του λίθου ετεροχρονισμένα. Μεταξύ του

Ομήρου και του Ηροδότου και του Ξενοφώντα μεσολάβησαν

αιώνες. Τα δύο όπλα αυτά ήταν ακόμα σε χρήση. Οι δύο ιστο-

ρικοί Ηρόδοτος και Ξενοφών γράφουν για την χρήση αυτών

των όπλων, χωρίς όμως να μνημονεύσουν «Σίσυφους» λιθο-

κουβαλητές στην επανάχρηση Γιατί; Διότι ήταν οι αφανείς

ήρωες, των οποίων ουδείς ήθελε να γνωρίζει την ύπαρξή τους,

αλλά όλοι θέλανε να τα έχουν έτοιμα για χρήση. Με άλλα

λόγια σήμερα κάποιος εργατοτεχνίτης φτιάχνει στην ΠΥΡ-

ΚΑΛ σφαίρες. Κάποιος στρατιώτης ρίχνει μία. Η ιστορία ΔΕΝ

γράφει τους δύο πρώτους που είναι αφανείς, γράφει μόνο

αυτόν που πέθανε. Εάν ο νεκρός είναι διάσημος η ιστορία θα

τον γράψει ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ. Εάν είναι κοινός στρατιώτης, αριθ-

μητικά ως ένα από τα συνολικά θύματα.  Να  ο λόγος γιατί ο

ποιητής Όμηρος, άφησε τον «Σίσυφο» ως ανώνυμο θύμα.

Λεξικογραφία και Ετυμολογία

Το Ομηρικό Λεξικό Ι. Πανταζίδη, αρχικά γράφτηκε στα Γερμα-

νικά από τον Ομηριστή Κρούσιο. Μετά συμπληρώθηκε από

τον Ε.Ε. Σέηλερ και τέλος μεταφράστηκε και συμπληρώθηκε

από τον Πανταζίδη το 1872 (θεωρώ, τουλάχιστον όσον

αφορά τις τρεις λέξεις, ως αποτυχία και εννοιολογική και ετυ-

μολογική). Προσωπικά το απέρριψα. 

Για την ετυμολογία των λέξεων χρησιμοποίησα το Λεξικό του

Ησυχίου του Αλεξανδρέως του 10ου μ.Χ. αιώνος και το Λε-

ξικό Δημητράκου. Ο Ησύχιος είναι εξαντλητικά περιγραφι-

κός: ΟΛΜΟΣ: περιφερής λίθος – κύλινδρος. Το κύλινδρος

ανάγει σε λίθινη κολλώνα. ΟΛΟΤΡΟΧΟΣ ή ΟΛΟΙΤΡΟΧΟΣ ή

ΟΛΟΟΙΤΡΟΧΟΣ (φυσικά διάλεξα την πρώτη ως απλούστερη

και ως κατάλληλη να ετυμοληγήσει σωστά).  Κυκλοτερής
στρογγυλός λίθος, εν παντί μέρει εφαρπτόμενος της γης.

Δηλαδή ολοστρόγγυλος λίθος όπου κάθε τμήμα του πατάει

στη γη. (Αυτό βέβαια ανάγει στο γεωμετρικό σχήμα ΣΦΑΙΡΑ

της στερεομετρίας στα Μαθηματικά). Επειδή ο λεξικογράφος

προέβλεψε ότι θα τον διαβάσουν ανόητοι, πρόσθεσε στον

ορισμό του: Ο γαρ τετράγωνος ενί μέρει εφαπτόμενος της
γης. [= διότι ο τετράγωνος (εννοεί κύβος ή πρισμα) μόνο σε

ένα μέρος (έδρα) εφάπτεται της γης]. 

Τι γράφει ο Πανταζίδης; Τεμάχιο βράχου – μεγάλη στρογγυλή

πέτρα. Κατόπιν αυτού κάποιος “ευφυής” συμπληρώνει ΜΥΛΟ-

ΠΕΤΡΑ. Γενικά οι ετυμολογίες των Γερμανών στο Λεξικό Παν-

ταζίδη πάσχουν και στις δύο λέξεις (Ολμος, Ολοοίτροχος),

αφού αντί του εννοιολογικού, κατέφυγαν στο ότι πρέπει να κυ-

λούν στην κατηφόρα. Προσπαθούν να ετυμολογήσουν από το

λατινικό VOLVO (που είναι αντίγραφο του ελληνικού βολβός). 

Οι δικές μου ετυμολογίες είναι: Όλμος εκ του ρήματος Όλ-

λυμι (ή σύνθετο Απόλλυμι) ή και ολλύω = χάνω, καταστρέφω,

αφανίζω, εξλολοθρεύω, φονεύω και σκοτώνω. Η λέξη ΟΛΛΥ-

ΜΟΣ σημαίνει αυτόν που υπέστη τα δεινά του ρήματος, δη-

λαδή έχασε τη ζωή του, ή τη σωματική του ακεραιότητα. Το

ΟΛΜΟΣ είναι συντομογραφία του ΟΛ(ΛΥ)ΜΟΣ αφαιρουμένης

μιας συλλαβής. Απλά πράγματα χωρίς το VOLVO και λοιπές

ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ. 

ΟΛΟΤΡΟΧΟΣ: Δεν χρειάζεται ετυμολογία. Όλος ένας τροχός

ή όπως λέει ο Ησύχιος εν παντί εδράζεται της γης. Δηλαδή

σφαίρα. Το λεξικό Δημητράκου είναι εξαντλητικότατα ερμη-

νευτικό Όλμος1 λίθος κυλινδρικός άνευ εξεχουσών γωνιών.

Ενας μη αρχιτέκτων θα σας έλεγε ότι το συμπλήρωμα είναι

περιττό. Δυστυχώς όμως ο λεξικογράφος έχει δίκηο, αφού

όταν μεταφέρεται μια κολώνα έχει προεξοχές, τους οικοδο-

μικούς αγκώνες, πάνω στους οποίους δένονται τα σχοινιά,

που θα την σηκώσουν για να μπει στην οικοδομή. Όταν το

έργο τελειώσει και η κολώνα στηρίζει το υπερκείμενο φορτίο,

οι οικοδομικοί αγκώνες αφαιρούνται με λάξευση του λίθου.

Ο Όμηρος χρησιμοποιεί τη λέξη Ολότροχος στο Ν 137 της

Ιλιάδας ως παρομοίωση ότι ο Έκτωρ έπεσε ως ολότροχος με

τους δικούς του, πάνω στου Αχαιούς. Γενικά σε όλη την ιστο-

ρική διαδρομή οι πέτρες ήταν σε χρήση κατά των εχθρών. εδώ

είδατε δύο ημιεπεξεργασμένες πέτρες σε σχήμα κυλίνδρου

ή και σφαίρας. Στην ελληνική εποχή οι καταπέλτες πετούσαν

πέτρες ή δόρατα. Το 1821 στην Επανάσταση είναι γνωστός

ο μεταγενέστερος άθλος ενός χωριού που θα έφτανε εκεί ο

Ιμπραήμ να τους σφάξει. Οι κάτοικοι κατέφυγαν στο κοντινό

βουνό και μπήκαν σε μια σπηλιά κουβαλώντας άφθονες πέ-

τρες. Όταν οι στρατιώτες του Ιμπραήμ “λούστηκαν” με πέ-

τρες, τα παράτησαν και έφυγαν τρέχοντας. Αλλά και στο

“Ρούπελ” του Χρ. Ζαλοκώστα γράφεται ότι όταν σώθηκαν τα

πολεμοφόδια σε ένα οχυρό, οι πολιορκούμενοι πετούσαν πέ-

τρες κατά των Γερμανών. 

Τέλος έχουμε την ετυμολογία Σίσυφος, που οι Γερμανοί Φι-

λόλογοι του 19ου αιώνα στον Πανταζίδη τον ετυμολογούν

από το Σι=επιτατικό και το ΣΟΦΟΣ. Εδώ προκύπτει μια δυσκο-

λία να τραπεί το Ύψιλον (Υ) σε Όμικρον (Ο). Αυτό είναι σπα-

νιώτατο και το έχω δει μία ή δύο φορές μόνο: θύννος =

τύννος (με τροπή των, τ,δ,θ) = τόννος (με την τροπή του ύψι-

λον σε όμικρον). Δηλαδή Σίσοφος = Σίσυφος = υπερβολικά

σοφός.

Ο Σίσυφος αναφέρεται στην Ιλιάδα Ζ 153, στη “Θεογονία” του

Ησίοδου 752, στον Οβίδιο και στον Οράτιο (Λατίνους). Στον

Όμηρο αναφέρεται ως «Κέρδιστος γένετ’ ανδρών» = πανούρ-

γος μεταξύ των ανδρών, γυιος του Αιόλου Βασιλιάς της Εφύ-

ρας (=Κορίνθου). Τα υπόλοιπα είναι το οικογενειακό δέντρο

των κατιόντων με μπόλικα κουτσουμπολιά που δεν αφορούν

το θέμα μας. Τώρα το πώς ο Κέρδιστος = Πανούργος είναι

και ΣΟΦΟΣ, το αφήνω στην κρίση σας.

Σίσυφος λοιπόν = Σι = επιτατικό+σύφαρ = Δέρμα ρυτιδια-

σμένο και σκληρό ή πουκάμισο φιδιού (=δέρμα). Ακόμα και η

σύφιλη, θεωρούμενη δερματική νόσος προέρχεται από το

σύφαρ με τροπή του ρ σε λ (υγρά και σύμφωνα). Ακόμα και

το γουρούνι λεγόταν στα αρχαία συς (του συός) από το

σύφαρ, διότι το γουρούνι είναι το πιο σκληρόδερμα απ’ όλα

τα κατοικίδια ζώα. Όπως είπαμε στην αρχή ο Όμηρος ΔΕΝ

συσχέτισε τον βασιλιά Σίσυφο της Ιλιάδας, με τον λιθοκου-

βαλητή “Σίσυφο” της Οδύσσειας. Η προσωπική μου γνώμη

είναι ότι πρόκειται για δυο διαφορετικά πρόσωπα. 

ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
Οι μετά τον Όμηρο συγγραφείς της αρχαιότητας ήσαν βέβαιοι

ότι επρόκειτο για το αυτό πρόσωπο και πέντε εξ αυτών έγρα-

ψαν φανταστικά ατοπήματα - αμαρτήματα - ανομήματα που

δήθεν διέπραξε ο Σίσυφος, ο βασιλιάς ώστε να τον τιμωρή-

σουν στον Άδη. Στο λεξικό Αρχαιολογίας του Αλέξανδρου Ρ.

Ραγκαβή (Αθήνα, 1888, δύο τόμοι), γράφονται οι αρχαίοι συ-

κοφάντες του Ομήρου, ή πλαστογράφοι της διαθήκης του. Οι

λόγοι που προφασίζονται βγήκαν από την κοιλιά τους (εγγα-

στρίμυθοι).

――――――――――

* Ο Βασίλης Γεωργιάννης είναι αρχιτέκτων, τ. καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά.

To Μαρτύριο του Σισύφου, ήταν... επάγγελμα!
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Αναρτημένοι δασικοί χάρτες
Σε όποιο δήμο έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες, οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα υποβολής

αντιρρήσεων, φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μέσω της ηλε-

κτρονικής διεύθυνσης https://www.ktimanet.gr με τη συμπλήρωση φόρμας εντός ορισμέ-

νης προθεσμίας για κάθε περιοχή, ανάλογα με το χρόνο της ανάρτησης. 

Στο Μαρκόπουλο, Καταληκτική ημερομηνία, είναι η 19/08/2021 ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο 210-6135010 (εσωτ. 229) και στο e-mail: syadx-pentelis@attica.gr.

Στο Κορωπί, καταληκτική ημερομηνία είναι η 8 Ιουλίου  2021,  

Πληροφορίες: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension.

Αρχιερατικός Εσπερινός

πραγματοποιήθηκε, Πέμ-

πτη 10 Ιουνίου 2021, στο

ναό του Πανοράματος

Βούλας, παραμονή της

εορτής του Αγίου Λουκά

και Ιατρού.

Αλλά και μία τιμητική εκ-

δήλωση προς το πρό-

σωπο του αγαπητού σε

όλη την περιοχή παπα-

γιώργη (Πατέρα Γεώργιο

Κονσολάκι), με την πα-

ρουσία του μητροπολίτη

κ. Αντωνίου και αποκα-

λυπτήρια πλακέτα, στην

οποία αναγράφεται:  

«Ο περικαλλής ούτος
ναός ανηγέρθη αγαθών,
συντονισμών Γεωργίου
Κονσολλάκη, πρωτοπρε-
σβύτερου δια των δω-
ρεών ευλαβών ενοριτών».

Ηταν μία δικαίωση για

τον παπα-γιώργη, γιατί

έχει δώσει την ψυχή του

στην ανέγερση του ναού

του Αγίου Νεκταρίου,

πανταχού παρών σε

όλες τις εκδηλώσεις της

τοπικής κοινωνίας. Ιδιαί-

τερα συγκινημένος μοί-

ραζε ευχαριστίες και χαι-

ρετισμούς.

Να θυμίσουμε ότι ο

παπα-γιώργης είχε τιμη-

θεί και τον Απρίλιο του

2016 από το Σύλλογο

Πανοράματος (τότε) στη

Γενική Συνέλευση, μετά

από ομόφωνη απόφαση

των μελών του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του συλ-

λόγου και του είχε

απονεμηθεί τιμητική πλα-

κέτα «για το ανεκτίμητο

έργο του στο ναό του

Αγίου Νεκταρίου», αρ-

χείο “ΕBΔΟΜΗΣ”,

https://www.ebdomi.gr/eidiseis-

nea/12252-to-panorama-timhse-

ton-patera-gewrgio-konsolaki.ht

ml

Ο Παπα-Γιώργης από το

2003, ως ιερέας κατά-

φερε να συσπειρώσει

τον κόσμο της ενορίας

του, να τους εμπνεύσει

αίσθημα προσφοράς, να

τους φέρει κοντά στο

ναό και να τους κινητο-

ποιήσει, ώστε να επιτύ-

χουν ένα θαύμα, την

ανέγερση του ναού μέσα

σε τρία μόλις χρόνια!  

Αννα Μπουζιάνη
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Οδηγίες αντιπυρρικής
περιόδου και στο Δήμο ΒΒΒ

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από 1 Μαΐου

2021 έως 31 Οκτωβρίου 2021, ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης εφιστά την προσοχή των κατοίκων και

επισκεπτών της πόλης μας για συγκεκριμένους περιο-

ρισμούς, με στόχο την προστασία των δασών μας και

την αποφυγή δημιουργίας εστιών πυρκαγιάς. 

Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής

περιόδου: 

1. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η χρήση φω-

τιάς για καύση σκουπιδιών, ξερών χόρτων, κλαδιών, με

ποινική ευθύνη αυτών που παραβαίνουν την Πυροσβε-

στική Διάταξη.

2. Επιβάλλεται ο καθαρισμός οικοπέδων με ευθύνη

των ιδιοκτητών από ξερά χόρτα και σκουπίδια.

3. Απαγορεύεται η εναπόθεση ξερών χόρτων, σκουπι-

διών, σπασμένων γυαλιών, κλαδιών και η συσσώρευση

σε σημεία όπου συνορεύει η αστική ζώνη με το δάσος.

4. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στις δασικές εκτάσεις,

όταν υπάρχει δείκτης επικινδυνότητας 4 ή 5.

5. Επιτρέπεται το κάπνισμα των μελισσών μέχρι τις

10:00 π.μ. και εφόσον ο δείκτης είναι 1 ή 2.

6. Οτιδήποτε περίεργο παρατηρούν οι πολίτες στη δα-

σική ζώνη στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, ενημερώνουν άμεσα το αυτοτελές τμήμα

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο τηλέφωνο 210

8961444.

7. Απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών εργασιών κατά

τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και ιδιαίτερα

όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3 ή 4 ή 5, με ποι-

νικές συνέπειες των παραβατών.

8. Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων

εντός των ορίων των δασικών εκτάσεων του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

9. Προσέχουμε κατά τη διέλευση Ι.Χ. οχημάτων μέσα

από δασικούς δρόμους, η εξάτμιση του οχήματος

μπορεί να εξάγει σπινθήρες και να έχουμε έναρξη δα-

σικής πυρκαγιάς.

Σ.Σ. Τα παραπάνω αφορούν όλους τους Δήμους και

τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Πρέπει να προ-

σέχουμε για να έχουμε.

Το γαλλικό μας μέλλον

«Χιλιάδες Γάλλων αστυνομικών διαδήλωσαν για περισσό-
τερη προστασία» ήταν ο τίτλος των Times της Νέας Υόρκης.

«Απαίτησαν αυστηρότερους νόμους  για τη βία κατά αστυ-
νομικών και αυστηρότερες ποινές για καταδικασμένους εγ-
κληματίες.» Στην διαδήλωση συμμετείχε και ο Γάλλος

υπουργός εσωτερικών… Η γαλλική πολιτική τάξη μπορεί

ακόμα να μη θέλει να ασχοληθεί ουσιαστικά με το πρό-

βλημα, που η ίδια δημιουργούσε, αλλά τουλάχιστον δεν

μπορεί πλέον να προσποιείται ότι το πρόβλημα δεν είναι

υπαρκτό. Ακόμα και ο αρχηγός του γαλλικού κομμουνιστι-

κού κόμματος, Fabien Roussel, μιλά για το θέμα της εγκλη-

ματικότητας με ένα ύφος που θα περίμενε κάποιος από

δεξιούς πολιτικούς, σημειώνουν οι Times. 

Η αθρόα λαθρομετανάστευση και η πολιτική ανοχής της εγ-

κληματικότητας είναι ιερές αγελάδες για την πολιτική τάξη.

Είναι δοξασίες με θρησκευτική χροιά τις οποίες το πόπολο

πρέπει καθόλα να τις υποστεί αλλά ουδέποτε να αμφισβη-

τήσει. Μετά από δεκαετίες όπου οι συνέπειες αυτών των

πολιτικών είναι πολύ δύσκολο να αποσιωπηθούν, η πολιτική

τάξη προσπαθεί με κάποιες περιορισμένες ρητορικές παρα-

χωρήσεις να δώσει την εντύπωση πως κάπως έχει ασχολη-

θεί με τις συνέπειες των πολιτικών που εφαρμόζει. 

Επίσης στη Γαλλία, δύο χιλιάδες εν ενεργεία στρατιωτικοί

υπέγραψαν μια επιστολή στην οποία κάνουν λόγο για πα-

ράδοση την Γαλλίας στο ριζοσπαστικό Ισλάμ μέσω χαλαρών

πολιτικών και μιας επιπόλαιης και καταστροφικής ανεκτικό-

τητας. Γράφουν: «έχουμε δει τα εγκαταλελειμμένα προ-
άστια με τα μάτια μας. Έχουμε υποστεί τις προσπάθειες
εκμετάλλευσης θρησκευτικών κοινοτήτων, για τις οποίες η
Γαλλία δεν σημαίνει τίποτα, δεν είναι παρά αντικείμενο σαρ-
κασμού, περιφρόνησης και μίσους.» «Βλέπουμε το μίσος
για τη Γαλλία και την ιστορία της να γίνεται ο κανόνας.»  

Οι παράλληλες κοινωνίες που είναι η πραγματικότητα τώρα

στη Γαλλία είναι προφανές ότι δεν θα είναι παράλληλες για

πάντα. Από τη μια ο γερασμένος δημογραφικά και ηθικά αυ-

τόχθων πληθυσμός, από την άλλη ο ηλικιακά νέος και θρη-

σκευτικά σθεναρός μουσουλμανικός πληθυσμός – κάποια

στιγμή στο μέλλον θα υπάρξει η «συνάντηση» των διαφο-

ρετικών πολιτισμών. Η διαφορά στη δυναμική του κάθε στοι-

χείου είναι τόσο προφανής, που ο πειρασμός της επιβολής

θα είναι πολύ μεγάλος γι’ αυτούς που αισθάνονται ότι έχουν

το επάνω χέρι. Αυτό είναι ήδη κατανοητό σε μια μεγάλη με-

ρίδα του γαλλικού πληθυσμού. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση

το 45% των Γάλλων πιστεύει πως ένας εμφύλιος πόλεμος

είναι επικείμενος.  

Η σύγκρουση των πολιτισμών είναι μια πραγματικότητα της

ανθρώπινης ιστορίας. Η εισαγωγή μιας τέτοιας σύγκρουσης

εντός των τειχών, είναι η καινοτομία μιας πολιτικής τάξης

για την οποία επίσης θα μπορούσαμε να πούμε πως «η Γαλ-
λία δεν σημαίνει τίποτα, δεν είναι παρά αντικείμενο σαρκα-
σμού, περιφρόνησης και μίσους.» 

Ναπολέων Λιναρδάτος

Το εργατικό νομοσχέδιο είναι σε

λάθος θεωρητική βάση. Οι ήδη εξαι-

ρετικά υποαμοιβομενοι εργαζόμενοι

του ιδιωτικού τομέα μετά μια δύ-

σκολη 10ετια, περίμεναν μια οικονο-

μική ανάσα. Στην πραγματικότητα

καταδικάζονται σε αναιμικες αμοιβές

αφού το μόνο κίνητρο για καλύτερη

αμοιβή ήταν οι υπερωρίες, που τώρα

μετατρέπονται σε ..ρεπό. Η συλλο-

γική σύμβαση Εργασίας καταργείται

και εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς

ότι η ατομική σύμβαση εργασίας με-

τατρέπεται σε όπλο εκβιασμού στα

χέρια του εργοδότη. Αντί δηλαδή να

λύσουμε το ζήτημα της "μαύρης ερ-

γασίας" στην πράξη της δώσαμε νο-

μιμοποίηση. 

Η θεωρία ότι έτσι αυξάνεται ο αντα-

γωνισμός της ελληνικής παραγωγής

είναι μια τεράστια φούσκα. Οι φθη-

νές αγορές με φθηνά εργατικά χέρια

(Κίνα, μαλαισια, Τουρκία κ.λπ.) δεν

αντιμετωπίζονται έτσι. Το αντίδοτο

είναι ποιοτητα παραγωγής.  Τι Ευ-

ρωπαϊκό εργατικό κοστολόγιο είναι

βασισμένο στο Ευρωπαϊκό κοινω-

νικό κεκτημένο και σε άλλο μέσο

όρο ζωής. Τρανό παράδειγμα αντα-

γωνιστικότητας ο ευρωπαϊκός Βορ-

ράς με τριπλάσια + μεροκάματα

αλλά υψηλή ποιότητα. Ολα βασίζον-

ται στην παραγωγικότητα και την

ποιότητα. Στην Ελλάδα αυτό που

ψηφίζεται θα φέρει μειωμένη παρα-

γωγικότητα και βέβαια απώλεια θέ-

σεων εργασίας Ελλήνων από

αλλοδαπούς που αρνούνται στα λίγα

μέχρι να μονιμοποιηθούν στην χώρα.

Οσο για την μετατροπή του ΣΕΠΕ σε

ανεξαρτητη αρχή...Καλύτερα να μην

το σχολιάσω.

Το θετικό της ψηφιακής κάρτας ερ-

γασίας χάνεται μέσα σε πληθώρα

αρνητικών και απογοητευτική διατά-

ξεων.

Ολο το νομοσχέδιο καταστρέφει το

ιδεολογικό υπόβαθρο της κοινωνι-

κής έκφρασης του φιλελευθερισμού

αλλά και κατατασει την Ελλάδα σε

κατηγορία κράτους γ κατηγορίας

στην ΕΕ. 

Η ελληνική πραγματικότητα διδάσκει

ότι η αυθαιρεσία θα γίνει κανόνας

για τον κακο  εργοδότη και ο αγώνας

για επιβίωση της μικρομεσαίας ελλη-

νικής επιχείρησης θα μετατρέψει

τον εργαζόμενο σε αντικείμενο εκ-

βιασμού. 

Η χώρα έπρεπε να κάνει το αντίθετο

αφού ήδη κάπως μείωσε τους φό-

ρους. Η  εργασία με κουτσουρεμέ-

νες αμοιβές θα γεννήσει μια γεννια

εργαζομένων μόνιμα πτωχών που

θα γκετοποιηθουν κοινωνικά και όχι

μόνο. Που δεν θα έχουν ελπίδα για

τη ζωή τους ούτε καταναλωτική δύ-

ναμη στην τσέπη τους. Πρόκειται για

νομοσχέδιο χωρίς όραμα, με βαθειά

εθελοτυφλικη αντίληψη για το τι

συμβαίνει στην αγορά. 

Λυπαμαι πολύ για την πολιτική απο-

μόνωση της ΝΔ από τον χώρο της

εργασίας. Εχουμε καταναλώσει χι-

λιάδες εργατοώρες για να συμφιλιω-

σουμε τον εργαζόμενο με τον

κοινωνικό φιλελευθερισμό και τώρα

με μια κλωτσιά όλα καταστρέφονται

από ένα μίγμα πολιτικής με βαθειά

αριστοκρατική αντίληψη. Αξίζει να

μελετήσει κάνεις τις παρατηρήσεις

του οικονομικού Επιμελητηρίου που

ελέγχεται από οικονομολογους που

πρόσκεινται στην ΝΔ.

Αυτό το νομοσχεδιο δεν θα φέρει

ούτε ανάπτυξη ούτε θέσεις εργα-

σίας. Μόνο στρώνει τον δρόμο σε

μια ισχυροποίηση της αριστεράς

στον χώρο εργασίας. 

Κώστας Μαρκόπουλος
ιατρός θωρακοχειρουργός

τ. βουλευτής Ευβοίας Ν.Δ. και 

τ. Υπουργός τουριστικής ανάπτυξης

«Πρόκειται για νομοσχέδιο χωρίς όραμα.

Δεν θα φέρει ούτε ανάπτυξη ούτε θέσεις εργασίας»

Oκαθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας, Θεόδωρος

Γεωργίου, θα απουσιάσει στο παρόν φύλλο,

εκτάκτως, από τη στήλη που φιλοξενείται.
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,

Eν μέσω καταιγισμού Oικονομικών Eπιτροπών καλού-

μεθα να σας ενημερώσουμε έγκαιρα (το προσπα-

θούμε) πάντα όμως έγκυρα (αδιαπραγμάτευτο).

27η, 31-5-2021, ημέρα Δευτέρα.

Υπήρχαν δύο θέματα υποβολής μήνυσης-έγκλησης για

παράνομη κοπή πεύκου, στη μία περίπτωση και κλάδεμα

αλμυρικιών, συγχρόνως δε δολιοφθοράς σε ευκάλυπτο,

στην άλλη. Τα υπερψηφίσαμε επί της αρχής γιατί αποδει-

κνύεται πως ανακτάται συνείδηση επί του ζητήματος. Ο

λόγος είναι απλός. Οταν η εκάστοτε διοίκηση σταματά

να δείχνει ανοχή σε παράνομες κοπές ή όποιου άλλου εί-

δους εγκληματικές επεμβάσεις εναντίον των δέντρων,

του φυσικού μας πλούτου, εγκαθιστά βαθμηδόν νέο δι-

καιότερο καθεστώς για την αντιμετώπιση κακόβουλων

πράξεων, αποκαθιστά και προάγει τον σεβασμό στη

φύση. Ελπίζουμε να συνεχίσει σ’ αυτή την κατεύθυνση,

η οποία (ας μη γελιόμαστε) είναι αποτέλεσμα της πίεσης

ημών και υμών. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι, η υποβολή

μήνυσης κατά παντός υπευθύνου (κατά αγνώστων) δεν

θα παράξει κάποιο αποτέλεσμα, ει μη μόνον τον παρα-

δειγματισμό προς αποφυγήν αυθαιρεσιών.... Ας είναι κ

έτσι...

• Για το θέμα της άγονης δημοπρασίας του δημοτικού

ακινήτου στο Κοιμητήριο Βούλας, διαδικαστικό επί της

ουσίας, αδράξαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε: 

1. Σε ποιό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες στο εν λόγω ακί-

νητο;

2. Επειδή αυτή είναι η μοναδική περίπτωση άγονης δημο-

πρασίας, υπάρχει κάποια εξήγηση εκ μέρους της διοίκη-

σης για την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος;

Σημειωτέον, αυτή ήταν η επαναληπτική δημοπρασία για

το εν λόγω ακίνητο.

28η,  2-6-2021 (ημέρα Τετάρτη)

Κατέφθασαν θέματα εκτός ημερησίας, τα οποία όμως δεν

είχαν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, με ημερομηνία

π.χ. 26-5, θα μπορούσαν δηλαδή να είχαν ενσωματωθεί

κάλλιστα ακόμη και στην 27η Οικ. Επ. ως τακτικά. Επι-

πλέον, όταν η Οικ. Επιτροπή πραγματεύεται ζητήματα

όπως η Ψηφιακή Σύγκλιση, συνολικής δαπάνης

993.240€, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για χρηματοδο-

τούμενη ποσό, καλό είναι ν' αντιμετωπίζεται με την προ-

σήκουσα προσοχή. Η δική μας αφετηρία εξάλλου

βρίσκεται στην σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων

και την όσο το δυνατό καλύτερη διευθέτηση σε σχέση με

τις επιτακτικές ανάγκες της περιοχής μας. Κατά το κοι-

νώς λεγόμενο: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.

Στην ημερήσια, μεταξύ άλλων, υπήρχαν τρεις παρατάσεις

και μία αποδοχή (ή μη) δωρεάς.

• Εγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας παρο-

χής υπηρεσίας. Πρόκειται για τη μελέτη: Υποστήριξη του

Δήμου στην Υποχρέωση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

ή Απαλλαγής Εγκεκριμένων υπό εκτέλεση έργων στην

ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Το εντυπωσιακό δεν είναι

τόσο το ασαφές του περιεχομένου (δεν υπήρχαν συνο-

δευτικά έγγραφα) αλλά το ότι η μελέτη συντάχθηκε το

2017! Ο λόγος δε της πρόσθετης τρίτης αιτούμενης πα-

ράτασης ασαφέστερος: «....βρίσκονται σε εξέλιξη ανα-
θέσεις εργασιών των οποίων δεν έχουν εκδοθεί ακόμη
οι περιβαλλοντικοί όροι»! Χρόνος παράτασης 12 μήνες,

20-6-2022. Καίτοι, έχουμε υποσχεθεί να καταψηφίζουμε

κάθε χρονίζουσα, πολυκαιρισμένη και επαναλαμβανό-

μενη παράταση τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ, λόγω αόρι-

στης θεματολογίας.

• Περίπου τα ίδια για την παράταση σύμβασης της Προ-

μήθειας Υλικών Αυτόματου Ποτίσματος. Αιτούμενη πα-

ράταση μέχρι 10-12-2021. Η προμήθεια είναι άκρως

απαραίτητη αλλά η επίκληση της πανδημίας για εργασίες

μάλιστα σε εξωτερικό χώρο, μας χτυπάει πλέον στα

νεύρα....

• Ιδιαίτερη εντύπωση και απορία μας προκάλεσε η μηνιαία

παράταση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρω-

μής λόγω εκκρεμοτήτων στην έκδοση παραβόλων για την

κοπή επικίνδυνων δέντρων. Δεν κατέστη δηλαδή δυνατό

να εκδοθούν τα παράβολα; Στον ένα μήνα παράτασης θα

εκδοθούν; Σε τί συνίσταται η εκκρεμότητα; Εξάλλου,

έχουμε ξαναζητήσει σε παρόμοιες περιπτώσεις να συνο-

δεύεται η εισήγηση από την/ τις αποφάσεις Δ.Σ. περί των

κοπών δέντρων.

• Για την: "Αποδοχή ή μη δωρεάς κάλυψης κόστους το-

ποθέτησης μπάρας στην οδό Αύρας στη Βουλιαγμένη για

τον περιορισμό εισόδου οχημάτων για λόγους πυρασφά-

λειας" ζητήσαμε την αναβολή του θέματος για την επό-

μενη Ο.Επιτροπή (εννοείται, δεν εισακουστήκαμε). Σε

αντίθετη περίπτωση, απαντήσαμε ότι τοποθετούμαστε με

ΛΕΥΚΟ. Ιδού οι λόγοι: Στην εισήγηση, σύμφωνα με επι-

στολή των κατοίκων της εν λόγω οδού, αναφέρετο, η εξ

ολοκλήρου ανάληψη του κόστους αγοράς, τοποθέτησης

και σηματοδότησης. Στην επισυναπτόμενη όμως προ-

σφορά της εταιρείας διαπιστώσαμε ότι, δεν γινόταν ανά-

ληψη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μέχρι την

τελική σύνδεση των καλωδίων, παρά μόνο στο σημείο

του μηχανισμού. Επίσης, απαραίτητη είναι η τσιμεντένια

βάση, ειδικών προδιαγραφών, χωρίς να διευκρινίζεται,

ποιός θα την κατασκευάσει. Κυρίως δε, η απαιτούμενη εκ

του νόμου τεχνική μελέτη σχετική με αυτές τις περιπτώ-

σεις δεν εμφανίστηκε. Πρόκειται για τη μελέτη που προσ-

διορίζει τις οριζόμενες προδιαγραφές και συνοδεύει ή θα

έπρεπε να συνοδεύσει το αίτημα. Εν κατακλείδει, δεν εί-

μαστε αντίθετοι ως προς τη χρηστικότητα της κίνησης

αυτής

καθαυτής, οφείλουμε όμως, εκ της θέσεώςς μας, να

ελέγχουμε την ορθότητα της διαδικασίας, έτσι ώστε,

αφενός μεν να τηρείται η νομιμότητα, αφετέρου να δια-

σφαλίζεται το εύρυθμον!

Τελούμε εν αναμονή του Δ.Σ. μηνός Ιουνίου... Εως τότε...

Προσοχή και Υπομονή.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ιωάννα Δόγκα

δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης 

Ανάβαση Βούλας  

«Κρεμασμένου Λαγού»
Σάββατο 26 Ιουνίου, 17.30 έως  21.00

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων, διοργανώνει την

ανάβαση στον “Κρεμασμένο λαγό” στη Βούλα, μια δια-

δρομή ιστορικά αυτοκίνητα. Η εκδήλωση τελεί με υπό την

αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Δεν πρόκειται για αγώνα ταχύτητας, αλλά για διοργάνωση

ακριβείας ιστορικών αυτοκινήτων, που σέβεται το περιβάλ-

λον και ακολουθεί τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

Οπως μας ενημερώνει ο Δήμος ΒΒΒ, η εκδήλωση θα έχει

επίκεντρο την πλατεία Άλσους στον Αγ. Νεκτάριο, με

έναρξη 5:30 μ.μ. και λήξη 9 μ.μ. και θα ακολουθεί συγκεκρι-

μένη διαδρομή   και η διέλευση από τις μπάρες πυροπρο-

στασίας θα είναι ελεγχόμενη. Οι μέσες ωριαίες ταχύτητες

των αυτοκινήτων θα είναι κάτω από αυτές που ορίζει ο

Κ.Ο.Κ. 

Η οδός Ζακύνθου από το ύψος της οδού ΥμηττούΥμηττού μέχρι τομέχρι το

ύψος της πλατείας Συν/χου Δαβάκηύψος της πλατείας Συν/χου Δαβάκη, θα κλείσει από τις

16:30 έως τις 21:30, ώστε να σταθμεύσουν τα οχήματα των

συμμετεχόντων. 

Η διαδρομή από την μπάρα πυροπροστασίας επί των οδών

Υμηττού & Μπέλες έως το νεκροταφείο και μετά έως την

μπάρα πυροπροστασίας επί των οδών Διστόμου & Θηβών

θα κλείσει και η κυκλοφορία στη διαδρομή του Κρεμασμέ-

νου Λαγού θα είναι ελεγχόμενη για λόγους ασφαλείας.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο δρόμος θα κλείνει για

25 λεπτά και θα ανοίγει για 5 λεπτά για όποιον επιθυμεί να

διέλθει. 

Τα ωράρια για τα 25-λεπτα κλεισίματα του δρόμου θα είναι

17:00-17:25, 17:30-17:55, 18:00-18:25, 18:30-18:55, 19:00-

19:25, 19:30-19:55, 20:00-20:25 & 20:30-20:55. 

Τα ωράρια για τα πεντάλεπτα ανοίγματα του δρόμου θα

είναι 17:25-17:30, 17:55-18:00, 18:25-18:30, 18:55-19:00,

19:25-20:00, 19:55-20:00, 20:25-20:30.

Η έξοδος από το νεκροταφείο θα είναι μονής κατεύθυνσης

(ανηφορική), μέσω των οδών  Διστόμου, Θηβών και Λαμίας.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση,

πρέπει να γνωρίζουν ότι η στάθμευση επιτρέπεται, μόνο

πριν την πρώτη μπάρα πυροπροστασίας (οδός Υμηττού &

Μπέλες) και στο parking του νεκροταφείου.

Ο Δήμος επισημαίνει και παρακαλεί ώστε οι θεατές να επι-

λέγουν προσεκτικά τα σημεία που στέκονται, να μη διασχί-

ζουν άσκοπα το δρόμο και να ακολουθούν τις οδηγίες των

κριτών και των φυλάκων ασφαλείας. Παρακαλεί τους θεα-

τές να σεβαστούν την περιοχή και να περισυλλέξουν τα

τυχόν απορρίμματά τους.

Ενημερώνει επίσης, ότι η Ανάβαση Βούλας «Κρεμασμένος

Λαγός 2021» διεξάγεται με τους κανόνες ασφαλείας που

προβλέπει το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την

αντιμετώπιση του κορωνοϊού (Covid 19). Ο Σ.Ι.Σ.Α. θα λάβει

όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα και με την άδεια πού

χορηγείται από την πολιτεία για την διεξαγωγή της εκδή-

λωσης.

Τέλος, η οργανωτική επιτροπή ζητά την κατανόηση των πε-

ριοίκων για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που κρίνονται απα-

ραίτητες για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα

και την τυχόν αναστάτωση που θα δημιουργηθεί στην πε-

ριοχή για λίγες ώρες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα
Τηλ. 22943 21043, Fax: 22940 23481
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Ραφήνα, 09 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο Ραφήνας -
Πικερμίου, με την υπ’ αριθμ. 83/08-06-
2021 Απόφασή του, ενέκρινε την
τροποποίηση των όρων δόμησης,
του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομι-
κού (ΦΕΚ 721Δ΄/10-07-2003) για την
κατασκευή του Παραολυμπιακού
Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ρα-
φήνας -  Πικερμίου.
Η προτεινόμενη τροποποίηση όπως
αποτυπώνεται και στο συνημμένο στην
Απόφαση του Δ.Σ. τοπογραφικό διά-
γραμμα διατίθεται προς γνώση στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας-Πικερ-
μίου (www.rafina-pikermi.gr).
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 και 7
του άρθρου 154 του από 14-07-1999

προεδρικού διατάγματος του Κώδικα
Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
(ΦΕΚ 580/Δ/1999), καλούμε τους εν-
διαφερόμενους να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα μας (www.rafina-
pikermi.gr), ή σε περίπτωση αδυνα-
μίας να προσέρχονται στην Τεχνική
Υπηρεσία, Αραφηνίδων Αλών 12, Ρα-
φήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, και κατόπιν ραντεβού, προκει-
μένου να λάβουν γνώση της προτει-
νόμενης τροποποίησης και να
υποβάλουν τις ενδεχόμενες ενστά-
σεις τους εντός προθεσμίας δέκα
πέντε ημερών.
Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να
υποβληθούν ταχυδρομικά στη διεύ-
θυνση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Αραφηνίδων Αλών 12 ή στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(koutsoukis@4059.syzefxis.gov.gr).
Τηλέφωνα για πληροφορίες: 22943
21044 κα Αθανασοπούλου Μαρία και
22943 21036 κος Κουτσούκης Ιωάν-
νης.

Ο Δήμαρχος
Ε. Μπουρνούς

Πρόστιμο 260.000 ευρώ,

ένα από τα υψηλότερα πρό-

στιμα για παραβάσεις προ-

ϊόντων ΠΟΠ που έχουν

επιβληθεί ποτέ,  υπέβαλε σε

γαλακτοβιομηχανία η Επι-

τροπή Εξέτασης Παρατυ-

πιών του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων με αφορμή υπό-

θεση  παραγωγής και διακί-

νησης προϊόντων της σε

αγορά του εξωτερικού με

την ένδειξη ΦΕΤΑ ΠΟΠ για

τα οποία δεν είχαν τηρηθεί

οι προδιαγραφές παραγω-

γής προϊόντος.

Το πρόστιμο, ελπίζουμε, να

αποτελέσει συνέχεια της

πολιτικής βούλησης του Υπ.

Αγροτικής Ανάπτυξης Τρο-

φίμων, Σπήλιου Λιβανού, και

του συνόλου της πολιτικής

ηγεσίας του Υπουργείου για

διεξαγωγή εντατικών ελέγ-

χων για την ποιότητα των

τροφίμων.

Ιδιαίτερα τα τρόφιμα  που

φέρουν τις ενδείξεις ΠΟΠ,

αποτελούν αντιπροσωπευ-

τικά προϊόντα της ελληνικής

παραγωγής και θα πρέπει να

μη διαψεύδεται ο καταναλω-

τής για την επιλογή του. 

Στην περίπτωση των καταγ-

γελιών για τη φέτα, η Επι-

τροπή Εξέτασης

Παρατυπιών του Υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, αφού εξέτασε

λεπτομερώς τα στοιχεία

που συγκέντρωσε κατόπιν

ενδελεχούς ελέγχου ο

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για παρα-

βάσεις της σχετικής νομο-

θεσίας,  προχώρησε στην

επιβολή προστίμου βάσει

των άρθρων 12 & 13 της

ΚΥΑ 261611/2007, όπως

έχει τροποποιηθεί και

ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι για την

ίδια υπόθεση εξετάζονται

και καταγγελίες για τα πα-

ραβάσεις σχετιζόμενες με

τα ισοζύγια γάλακτος στην

παραγωγή της φέτας, επί

των οποίων αναμένεται η

έκδοση απόφασης.

Σ.Σ. Θα προτείναμε στον κο

Υπουργό να κάνει έναν

έλεγχο σε εστιατόρια τουρι-

στκών περιοχών, που σερβί-

ρουν “φέτα” χωρίς να είναι

φέτα, δημιουργώντας έτσι

μία πολύ κακή εντύπωση

για ένα καθαρά ελληνικό

προϊόν.

Bαρύ πρόστιμο σε γαλακτοβιομηχανία για

παραβίαση των κανόνων ΠΟΠ στη φέτα

Μέτρα για τη διασφάλιση της

υγείας στα κρουαζιερόπλοια

Με αφορμή την επανέναρξη της κρουαζιέρας και λόγω

της συνέχισης της πανδημίας COVID-19,  με κεντρικό

στόχο την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των

πολιτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής,

σύμφωνα με τις οδηγίες του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη

και υπό το συντονισμό της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς

Σ. Αντωνάκου,  έχουν λάβει σειρά μέτρων και δράσεων. 

Μεταξύ άλλων, το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένα

Πειραιά της Διεύθυνσης  Υγειονομικών Ελέγχων και Πε-

ριβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε Πειραιώς και Νήσων, έχει

ενισχυθεί με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ενώ

έχει ενεργοποιηθεί η γραμμή (2131602628) και τα ηλε-

κτρονικά ταχυδρομεία ygeionomeio.p@patt.gov.gr και

dpyye.p@patt.gov.gr  για τη διαχείριση συμβάντων Δη-

μόσιας Υγείας σε 24ωρη βάση.

Το Τμήμα έχει ενισχυθεί με 2 γιατρούς από την αρχή της

επιδημίας για την διαχείριση συμβάντων Δημόσιας

Υγείας. Επίσης έχει στελεχωθεί με 2 Επόπτες Δημόσιας

Υγείας. Βασική αποστολή τους είναι να συμβάλλουν με

υγειονομικούς Ελέγχους στην διαπίστωση εφαρμογής

των υγειονομικών  πρωτοκόλλων στο πλαίσιο της πρόλη-

ψης της διασποράς του κορωνοϊού στα κρουαζιερόπλοια

και στις εγκαταστάσεις κρουαζιέρας  του ΟΛΠ.

Επιπλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας βρί-

σκονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, για

την εφαρμογή χρωματικού κώδικα στην Ψηφιακή Πλατ-

φόρμα της Εθνικής Ναυτιλιακής Θυρίδας προκειμένου να

εξασφαλιστεί ταχύτερα ο εντοπισμός των θετικών Ναυ-

τιλιακών Δηλώσεων Υγείας. Οι υπηρεσίες της Περιφέ-

ρειας Αττικής βρίσκονται σε συνεργασία και με τις

εταιρείες κρουαζιέρας για τον σχεδιασμό σε πιλοτική

εφαρμογή προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης

των λυμάτων  SARS COV-2 για τον έγκαιρο εντοπισμό

των κρουσμάτων σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουρ-

γείου Υγείας.

Παράταση μισθώσεων με εκμισθωτή Δήμο

Δεκτά τα αιτήματα από τον υπ. Σ. Πέτσα
Συνεπής αποδεικνύεται

στις δεσμεύσεις που ανέ-

λαβε ο αν. Υπουργός Εσω-

τερικών Στ. Πέτσας στη

συνάντηση που είχε με αν-

τιπροσωπεία του Επαγγελ-

ματικού Επιμελητηρίου

Αθηνών, με επικεφαλής τον

Πρόεδρο Ιωάννη Χατζηθεο-

δοσίου, αλλά και τον Κ.

Καββαθά, μέλος της Δ.Ε.

του Ε.Ε.Α. και Πρόεδρο της

ΓΣΕΒΕΕ, με την παρουσία

δε και του Υπουργού Εσω-

τερικών Μ. Βορίδη, καθώς

στο σχέδιο νόμου του

Υπουργείου Εσωτερικών με

τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο τη-

λεργασίας, διατάξεις για το
ανθρώπινο δυναμικό του
δημοσίου τομέα και άλλες
ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών» κατατέθηκε

Τροπολογία, με την οποία,

ικανοποιούνται πολλά από

τα αιτήματα που έθεσε το

ΕΕΑ και η οποία μεταξύ

άλλων προβλέπει:

• Επέρχονται επιμέρους

τροποποιήσεις στη νομοθε-

σία (άρθρα 165 και 166 του

ν.4764/2020) για την έκτα-

κτη ρύθμιση οφειλών από

οποιαδήποτε αιτία, προς

τους δήμους και τα νομικά

τους πρόσωπα, η καταβολή

των οποίων γίνεται με

απαλλαγή κατά ποσοστό

(από 100% έως 60%) από

τις προσαυξήσεις και τό-

κους εκπρόθεσμης καταβο-

λής, καθώς και από τα πρό-

στιμα λόγω εκπρόθεσμης

υποβολής, ή μη υποβολής,

ή ανακριβούς δήλωσης ή

λόγω μη καταβολής τέ-

λους, σύμφωνα με τις ειδι-

κότερες προβλέψεις του

ανωτέρω νόμου.

Συγκεκριμένα εντάσσονται

στη ρύθμιση και οφειλές

που πρόκειται να βεβαι-

ωθούν μέχρι 30.6.2021

(σύμφωνα με την ισχύουσα

ρύθμιση του νόμου, η ρύθ-

μιση αφορά μόνο οφειλές

που έχουν βεβαιωθεί μέχρι

την 28.2.2021).

β. Παρατείνεται η προθε-

σμία υποβολής αίτησης του

οφειλέτη για την ένταξη

στην ρύθμιση μέχρι την

31.10.2021, η οποία έληγε

την 30.6.2021. 

«Το λάδι είναι ο «χρυσός» της ελληνικής γης 

«Χρυσό της ελληνικής γης», χαρακτήρισε το ελληνικό λάδι

ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Σπήλιος

Λιβανός, επισημαίνοντας ότι «είναι ένα προϊόν άμεσα συ-
νυφασμένο με την ιστορία, τον πολιτισμό, ακόμα και τη
θρησκεία μας».
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση της «Άξιον

Εκδοτικής» με θέμα "Καμπάνια για την αναβάθμιση του ελ-

ληνικού ελαιολάδου. Τα δίκτυα εμπορίας του ελαιολάδου

από το στάδιο της άλεσης έως τον τελικό καταναλωτή:

Λύση ή πρόβλημα ο 16κιλος τενεκές;", ο Σπ. Λιβανός ση-

μείωσε: «Ως πολιτεία, είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε ό,τι

είναι δυνατόν για να το προστατεύσουμε, να διευκολύνουμε

και να ενισχύσουμε την παραγωγή και προώθησή του στις διε-

θνείς αγορές. Οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε και να αναδεί-

ξουμε τις δυνατότητες του ελληνικού ελαιοκομικού τομέα

ακόμα περισσότερο, καθιστώντας το ελληνικό ελαιόλαδο συ-

νώνυμο της ποιότητας σε όλον τον κόσμο». 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο Σπ. Λιβανός ανακοί-

νωσε ότι συστάθηκαν στο ΥΠΑΑΤ δύο ομάδες εργασίας:

«Μια για το λάδι και μια για την ελιά, που αποτελούνται

από έγκριτους επιστήμονες, εκπροσώπους της πραγματι-

κής αγοράς. Αυτή η πολιτική εντάσσεται σε ένα ευρύ και

φιλόδοξο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την Ελληνική

Διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα, που θα αναδείξει την

ξεχωριστή διατροφική υπεροχή τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                            
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                          
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 7521/2021
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Με την αριθμ. 7521/13-05-2021 Από-
φαση Δημάρχου Κρωπίας, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2288/Β΄/01-
06-2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευ-
ματινή εργασία   έτους 2021, μέσα
στα όρια που προβλέπουν οι διατά-
ξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) περί αποζη-
μίωσης για εργασία υπερωριακή απο-
γευματινή πέραν του ωραρίου με
ημερομηνία ισχύος του νόμου από
1/1/2016, όπου σύμφωνα με το προ-
αναφερθέν άρθρο «οι αποφάσεις Δη-
μάρχου για τον αριθμό υπαλλήλων,
το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπε-
ρωριακής απασχόλησης τους δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και έχουν ισχύ από την
δημοσίευσης τους και μετά»  για το
υπηρετούν Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό ΥΕ
Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπρο-
στασίας και ΔΕ Οδηγών Υδροφόρων-
Πυροσβεστικών  του Δήμου Κρωπίας
έτους 2021 ως εξής:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-

ΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα:
- Για είκοσι (20) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ.
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργα-
ζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 35-6042.002 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας για
δράσεις πυροπροστασίας» έχει προ-
ϋπολογιστεί  πίστωση 3.418,00 €. και
στον ΚΑ 35-6054.001 με τίτλο «Εισφορά
υπέρ ΙΚΑ», με ποσό 1.200,00 €. 
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για
την κάλυψη των αναγκών του Β΄ εξα-
μήνου 2021.
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών

δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες μηνιαίως
ανά υπάλληλο.  Ο αριθμός των  ωρών
υπερωριακής απασχόλησης δεν είναι
ίδιος για κάθε δικαιούχο, αλλά σύμ-
φωνα με τις ανάγκες και τις πραγματο-
ποιούμενες από τον κάθε εργαζόμενο
ώρες.  Ο αριθμός των δεδουλευμένων
ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται
από τον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Περι-
βάλλοντος και Πρασίνου. 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη
Διαύγεια, να δημοσιευθεί σε τοπική
εφημερίδα και να παραμείνει αναρτη-
μένη στον πίνακα ανακοινώσεων του
κεντρικού καταστήματος του Δήμου.
Η απόφαση αυτή  θα έχει  ισχύ από
τη δημοσίευση της. 

Ο Δήμαρχος     
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

στα πεταχτά

Δημοσίευση 

διακηρύξεων

H εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ Ανατ. Αττικής,  περιλαμ-

βάνεται στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες που πληρούν

τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν περιλήψεις, διαγωνισμούς,

προμήθειες, και γενικά τις κατά νόμον καταχωρήσεις των φο-

ρέων 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-ilektroniko-mitroo-

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

Βάσει της κατάστασης, στην Ανατ. Αττική είναι μόνο δύο

εφημερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα αυτό. Η μία είναι

η ΕΒΔΟΜΗ.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ, σε μαγαζί, πρωινή ή απο-

γευματινή 4ωρη εργασία. Περιοχή 3Β. Προϋπηρεσία

στην πώληση. Τηλ. 6906169464.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΈΠΙΠΛΑ στυλ ΛΟΥΪ ΚΕΝΖ, σκαλιστά σε

πολύ καλή κατάσταση και σε πολύ καλή τιμή. Τηλ. 210

8948.931

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑ-

ΣΕΙΣ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

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

τερική ή εξωτερική για φροντίδα ηλικιωμένων. 

Προϋπηρεσία 10 χρόνια στον τομέα. 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 βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρου-

μανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτο-

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο στο Χέ-

ρωμα Βάρης & Bάρκιζα με τιμή μέχρι 400 ευρώ, από

ζευγάρι συνταξιούχων με κατοικίδια. Τηλ.

6907102078, 6940338610.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙ-

ΣΜΑ  52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ

(όπως παμε για Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Ορ., 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 / Φυ-

λασομενο)  κος  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα Βάρης,

261 μέτρα εντός σχεδίου. Πληροφορίες 6946019849.

ZHTEITAI ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ για αγορά.

Πληροφορίες 210 8994.116.

ΑΓΓΕΛΙΕΣΓραμμή επικοινωνίας με τη

Δι/νση Υγειονομικών 

Ελέγχων Περιφέρειας Αττικής

το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένα Πειραιά

της Διεύθυνσης  Υγειονομικών Ελέγχων και Περι-

βαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε Πειραιώς και Νήσων,

έχει ενισχυθεί με κατάλληλο επιστημονικό προσω-

πικό, ενώ έχει ενεργοποιηθεί η τηλεφωνική

γραμμή επικοινωνίας (2131602628) και τα ηλεκτρο-

νικά ταχυδρομεία ygeionomeio.p@patt.gov.gr και

dpyye.p@patt.gov.gr  για τη διαχείριση συμβάν-

των Δημόσιας Υγείας σε 24ωρη βάση.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2.563 τ.μ. εντός σχεδίου,

τετράφατσο στην Αρτέμιδα, 900 μέτρα από τη

θάλασσα, περιοχή ΥΠαπαπντή. Ο.Τ. Γ119 Π.Ε. 3η

οδός Αχιλλέως και Χρυσοβαλάντου. 

Πληροφορίες Κ. Δημήτρης τηλ. 6944326943.

Κ.Ε.ΚΤΗΜ. 050231168003

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρετιρέ / μεζονέτα /  Διαμέρισμα για

αγορά στη Βουλιαγμένη, με θέα θάλασσα, από

100τ.μ και άνω, κατασκευής από 1990, απόσταση

από την Ακτή - θάλασσα έως 800 μετ. έως  περίπου

€ 400 000,- (εάν κάποιο ακίνητο έχει και λίγο μεγα-

λύτερη αντικειμενική αξία & τιμή ζώνης ευπρόσδε-

κτο). ΟΧΙ Μεσίτες. 

Τηλ. 0032 496 888 585.  belnuto@hotmail.de  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματικός χώρος ή και 

κατοικία-οροφοδιαμέρισμα για χρήση ως

επαγγελματική στέγη (ιατρείο) στο κέντρο

της Βούλας ή και παραλιακά αυτής, 

100 έως 150τμ. Όχι μεσίτες. 

Eπικοινωνία: doctorsath@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ανειδίκευτος για βιο-

τεχνία διακοσμήσεως. 

Πληροφορίες κ. Στεφανάκης, 6974003808.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΞΥΛΙΝΑ

ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ: 

ΚΑΣΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 1,15 Χ 1,15

ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ 1,15 Χ 1,15

ΚΑΣΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ 1,00 Χ 0,50 

5 ΠΑΡΑΘΥΡΑ 1,10 Χ 1,05

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΣΙΔΕΡΟ, 2,10 Χ 0,95 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2291092254 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ στυλ ΛΟΥΪ ΚΕΝΖ,

σκαλιστά σε πολύ καλή κατάσταση και σε

πολύ καλή τιμή. Τηλ. 210 8948.931

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ
Ιθώμης 32 Γλυφάδα, τηλ. 210 9651 696

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες συνταξιούχοι του ΙΚΑ, 

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας καλεί στην ετήσια τακτική

Γενική Συνέλευσή του που θα γίνει την Τετάρτη 16 Ιούνη

2021 και ώρα 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Αγίου Τρύ-

φωνα Α. Γλυφάδα, με θέμα: «Η σημερινή κατάσταση των
εργαζομένων και των Συνταξιούχων μετά την επίθεση της
Κυβέρνησης και του κεφαλαίου ενάντια στα δικαιώματα
και τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος».
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Θεωρούμε την παρουσία και την συμμετοχή σας στη συ-

ζήτηση που θα γίνει, ως βασικής σημασίας για το δυνά-

μωμα της αντίστασης μας κατά της κατάθεσης του

νομοσχεδίου – έκτρωμα με το οποίο καταργείται το 8ωρο

και καθιερώνεται η 10ωρη εργασία χωρίς πληρωμή των

δύο επιπλέον ωρών, κάνει αδύνατη την κήρυξη απεργίας

και ουσιαστικά αφήνει τους εργαζόμενους στη διάθεση

των εργοδοτών.

Επίσης θέμα για συζήτηση είναι η σημερινή άθλια κατά-

σταση στην ιατρική περίθαλψη και στο διαλυμένο ΕΣΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

meil: nsg@otenet.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Πριν

πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

Iατρικό Διαγνωστικό

Κέντρο Βούλας
Λειτουργούν: • Ακτινοδιαγνωστικό

* Πανοραμικό οδόντων  * Υπερηχογραφήματα

Αμεση Εξυπηρέτηση

Βασ. Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)

Τηλ. 210 8952.932, κιν. 6973291246

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 1110
24ωρη γραμμή ενημέρωσης 

και υποστήριξης για τον κορωνοϊό

• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• Οδηγός του Πολίτη 

) 1539

• Γραμμή Βοήθειας για Άνοια 

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

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

Σεμινάρια για την “Εφηβεία”

Σεμινάριο με θέμα” Αγωγή Υγείας για παιδιά ογανώ
νει ο Δήμος Μαρκοπούλου σε συνεργασία με το Ελ
ληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγιών πόλεων, με πιο
συγκεκριμένο θέμα την “Εφηβεία” που θα πραγματο
ποιηθεί από Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκυτο Υγιών
Πόεων σε συνεργασία με τον παιδίατρο  Αναστ. Χαζή,
την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 6/30 μ.μ.

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά 
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής
Υγείας  (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το Δήμο Μαρκοπού
λου Μεσογαίας υπό την Αιγίδα του ΙΣΑ, ανακοινώνει την τε
λευταία ενότητα του διαδικτυακού προγράμματος «Αγωγή
Υγείας για Παιδιά» την Τρίτη 15 /6/ 2021 και ώρα 18:30.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το πρό
γραμμα, μέσω πλατφόρμας zoom, που πραγματοποιείται
με την υποστήριξη του Αναστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου Εν
τατικολόγου, τ. Συντονιστή Διευθυντή ΜΕΘ Νοσοκομείου
Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθη
νών.
Το σεμινάριο αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες με τα
εξής θέματα : 
1. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
2. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Κάπνισμα, Αλκοόλ, Ναρκωτικά)
3. ΕΦΗΒΕΙΑ (Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, Παχυ
σαρκία, Εμβολιασμοί Εφήβων)
Η παρουσίαση θα έχει χρονική διάρκεια περίπου 1 ώρα (20’
εισήγηση και 40’ ερωτήσειςσυζήτηση) και θέμα την «ΕΦΗ
ΒΕΙΑ».

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο:  
Είναι απαραίτητο να δηλώσετε το  email σας στο
69xrisnikolaou@gmail.com  ή καλώντας στο 22990
20176 (9.00 π.μ.  2.00 μ.μ.), όπου θα σας σταλεί ο
σύνδεσμος και οδηγίες για τη συμμετοχή σας.
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. . . γ ια την υγειά μας

“Xτύστε” τους μυς σας

Διαδικτυακή έρευνα, που διενήργησε η ομάδα, Rare Baro
meter της EURORDIS, για το μέλλον των σπάνιων παθήσεων
σε 4000 ασθενείς από 70 χώρες, μία εκ των οποίων και η
Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν πε
ρίτρανα ότι τα άτομα που ζουν με σπάνιες παθήσεις χρει
άζονται μια ολιστική προσέγγιση. Αυτή περιλαμβάνει την
έρευνα, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την φροντίδα
καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνα
τοτήτων. Συγκεκριμένα, τα αποτέλεσματα της έρευνας, για
την οποία το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε σε 23 γλώσ
σες,  ήταν:  
• 79% των ασθενών με σπάνιες παθήσεις δεν αναμένουν
να θεραπευτούν από τη σπάνια νόσο τους εντός των επό
μενων 10 ετών, αλλά θεωρούν ότι είναι δυνατή η βελτίωση
της ποιότητας της ζωής τους με την πρόσβαση στην ολοκλη
ρωμένη υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα.
Οι ασθενείς  με σπάνιες ασθένειες προτιμούν τη θεραπεία
στο νοσοκομείο, αλλά το 81% είναι πρόθυμο να χρησιμο
ποιήσει εξ αποστάσεως συμβουλευτική για να διευκολύνει
την πρόσβαση σε διεπιστημονική υγειονομική περίθαλψη
και το 85% είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν στο εξωτερικό
για να λάβουν ιατρική περίθαλψη για τη σπάνια τους νόσο.
• 95% των ασθενών  υποστηρίζουν τον προληπτικό έλεγχο
των νεογέννητων για σπάνιες νόσους ενώ το 58% πιστεύει

ότι για να διαγνωστούν οι σπάνιες ασθένειες σε πρώιμο
στάδιο θα πρέπει οι εξετάσεις για τις σπάνιες ασθένειες να
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
• 94% των εκπροσώπων των ασθενών διατίθενται να συμ
μετάσχουν σε έρευνα για τις σπάνιες νόσους ως επίσημοι
εταίροι ή συνεργάτες ερευνητές.
• Το 39% μέσα στα επομενα 10 χρόνια θα ήταν πρόθυμοι
να  συμμετάσχουν σε εξ αποστάσεως ιατρικές επισκέψεις,
αν γνωρίζουν ήδη ή έχουν συναντήσει προσωπικά τον
επαγγελματία με τον οποίον θα είχαν ραντεβού.
• Το 46% πιστεύει οτι οι εξ αποστάσεως εικονικές ιατρικές
επισκέψεις είναι κατάλληλες για ψυχολογική ή συναισθη
ματική υποστήριξη όπως συνεδρίες με ψυχολόγο ή ομάδα
υποστήριξης.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα είναι μέλος της
EURORDIS, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις ρευμα
τικές παθήσεις ανήκουν στις σπάνιες παθήσεις, και συμμε
τέχει στο πρόγραμμα Rare Barometer της EURORDIS,του
οποίου βασικοί στόχοι είναι η ενημέρωση όσων ασχολούν
ται με τη νομοθεσία   και την πολιτική για θέματα που σχε
τίζονται με ασθενείς με σπάνιες ασθένειες, η υποβολή
αποδεικτικών στοιχείων σε θέματα σχετικά με την ευρω
παϊκή και διεθνή νομοθεσία και πολιτική, η προώθηση και

βελτίωση της έρευνας σχετικά με τις προοπτικές των ασθε
νών, η αποτελεσματική κοινοποίηση των απόψεων των
ασθενών με σπάνιες παθήσεις κ.λπ. 
Το link με τα αποτέλεσματα της έρευνας:
https://www.arthritis.org.gr/diadiktyakiereynaeurordis/

Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι
ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμέ
νος από το κράτος.  Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι καθηγητές Ρευματολογίας σε όλα σχεδόν τα Πα
νεπιστήμια της Ελλάδας καθώς και καθηγητές και γιατροί άλλων
ειδικοτήτων που σχετίζονται με ρευματισμούς.  H ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. έχει
9 υποκαταστήματα σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ενώ έχει στρα
τηγική συνεργασία με τους συλλόγους ΙΑΣΙΣ & ΘΑΛΕΙΑ. 
Εκπροσωπεί την Ελλάδα ως οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα
στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση EULAR, EULAR PARE ενώ έχει λάβει
για τρεις συνεχόμενες χρονιές το 1ο βραβείο από το Ευρωπαϊκό
Συνέδριο Ασθενών για τα θέματα «Η επαγγελματική ζωή και τα
προβλήματα των ατόμων με ρευματικά νοσήματα», «Δικαιώματα
των ατόμων με ρευματικά νοσήματα» και «Σεξουαλική ζωή νεα
ρών ατόμων με ρευματικά νοσήματα». Τον Ιούλιο 2020 έλαβε το
1ο βραβεία για τη δημιουργία με τη συνεργασία  του Τμήματος
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο
Κύπρου (CYPLAR του app StigmApp από την PAE ( PAIN ALLIANCE
EUROPE) . 
Στεγάζεται στην οδό Σταδίου 51, στην Ομόνοια και λειτουργεί κα
θημερινά από 10:00 – 16:00 ενώ την τηλεφωνική γραμμή υποστή
ριξης (Τηλ: 210 8237302 ) εξυπηρετούν επαγγελματίες ψυχολόγοι. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.arthritis.org.gr και στις σε
λίδες της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σε fb, LinkedIn, Instagram & twitter 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Alpha Public
Relations τηλ. 210 3645 629,  Ρούλα Μητά r.mita@apr.com.gr
ή/και κα Καίτη Αντωνοπούλου k.antonopoulou@apr.com.gr

Διαδικτυακή έρευνα για το μέλλον των σπάνιων παθήσεων
79%  των ασθενών θεωρεί ότι είναι δυνατή η

βελτίωση της ποιότητας ζωής  του 

Ο καθένας από εμάς ξεκινά τη γυμναστική

για διαφορετικούς λόγους.

Παρότι το αδυνάτισμα είναι η προφανέ-

στερη αιτία, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που

έχουν άλλους στόχους από την άσκησή

τους.

Το χτίσιμο των μυών είναι ωφέλιμο για την

καρδιά, τις αρθρώσεις και το μυαλό.

Δεν χρειάζεται ώρες άσκησης με βάρη ή

πολλή πρωτεΐνη σε σκόνη για να το πετύ-

χετε. Μπορείτε απλώς να ακολουθήσετε

απλά  βήματα για να διατηρήσετε δυνατούς

τους μυς σας.

Όσο μεγαλώνει ηλικιακά ο άνθρωπος χάνει

από τη μυική του μάζα. Γι’ αυτό είναι ανα-

γκαίο, ιδιαίτερα, στις ώριμες ηλικίες να κά-

νουν ασκήσεις για να διατηρήσουν ένα καλό

μυικό σύστημα.

Σηκώνετε βάρη τακτικά

Όσον αφορά την αναζωογόνηση των μυών,

οι ασκήσεις με αντιστάσεις είναι το κλειδί.

Αν και πολλοί ενήλικες ασκούνται, έρευνα

ανακάλυψε ότι το 57% προτιμούσε  cardio,

ενώ μόνο το 24% σήκωνε βάρη.

Ενδείξεις πράγματι έδειξαν ότι αυτές οι

ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διατή-

ρηση των μυών.

Σηκώστε βάρη που αντέχετε για όσες επα-

ναλήψεις μπορείτε.

Όταν μπορέσετε να σηκώσετε  ένα βάρος

περισσότερες από 12 φορές για συγκεκρι-

μένη κίνηση αυξήστε την ποσότητα.

Εστιάστε σε ολόκληρο το σώμα-σκεφτείτε

τα χέρια, τον θώρακα, τα πόδια και τους κοι-

λιακούς και μην αποκλείσετε μαθήματα εν-

δυνάμωσης π.χ yoga και Pilates.

Διπλασιάστε την πρωτεΐνη

Σε πρόσφατη έρευνα, το 62% των ενηλίκων

δήλωσαν ότι πίστευαν ότι λάμβαναν αρκετή

πρωτεΐνη και το 70% ανέφεραν αύξηση της

πρόσληψης τροφών υψηλών σε πρωτεΐνη

για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο μυϊ-

κής απώλειας. Μόνο το 17% δήλωσαν ότι

γνώριζαν πόση πρωτεΐνη χρειάζονταν.

Οι ειδικοί συνιστούν στους αθλούμενους να

επικεντρωθούν στην κατανάλωση τροφών

πλούσιων σε πρωτεΐνη παρά σε συγκεκρι-

μένη ποσότητα αυτής.

Περιλάβετε πρωτεΐνη σε 3 γεύματα

Αντί να λαμβάνετε τις ανάγκες σε πρωτεΐνη

από μια μεγάλη μπριζόλα το βράδυ, στοχεύ-

στε να ισορροπήσετε την πρόσληψη πρω-

τεΐνης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Έρευνα ανακάλυψε αύξηση 25% στη σύν-

θεση πρωτεΐνης για τους μυς όταν η πρόσ-

ληψη πρωτεΐνης χωρίστηκε ισόποσα σε

μερίδες 30 γρ. για πρωινό, μεσημεριανό και

βραδινό, σε αντίθεση με όταν μοιραζόταν

τυχαία στις μερίδες.

Δοκιμάστε ρόδια

Έχοντας οφέλη στην υγεία, τα ρόδια μπο-

ρούν ενδεχομένως  να ωφελήσουν το χτί-

σιμο των μυών. Είναι πολύ πλούσια σε μόριο

που ονομάζεται  ελαγικό οξύ, το οποίο στο

στομάχι μετατρέπεται από μικρόβια σε

ουσία που ονομάζεται ουρολιθίνη.

Έρευνα του 2019 ανακάλυψε ότι η ουρολι-

θίνη βοηθά τα μυϊκά κύτταρα να προστα-

τεύονται έναντι των δυσλειτουργικών

μιτοχονδρίων.

Βγείτε στον ήλιο

Λίγος επιπλέον ήλιος είναι καλός για το

σώμα και το πνεύμα. Έρευνες δείχνουν ότι

η βιταμίνη D μπορεί να βελτιώσει καταστά-

σεις όπως η μυϊκή αδυναμία.

Ο πρωινός ήλιος –όχι περισσότερο από 15

λεπτά χωρίς αντηλιακό- μπορεί να πυροδο-

τήσει τον μηχανισμό παραγωγής βιταμίνης

D του οργανισμού.

Μη χρησιμοποιείτε σαπουνάδα στο σώμα

σας, πριν περάσουν 2 ώρες ηλιακής πρόσ-

ληψης.

www.y-o.gr
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

αυτοκινήτων Drift 

στο Μαραθώνα

Ο σύλλογός ΦΙΜΑ (Φίλοι Μηχανοκίνητων Αθλοπαι-

διών) υπό την αιγίδα της ΟΜΑΕ (Ομοσπονδία Μηχα-

νοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος) διοργανώνει  στον

Μαραθώνα  τον 2ο αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλή-

ματος αυτοκινήτων Drift 2021, στο Μαραθώνα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 και την Κυ-

ριακή 13 Ιουνίου από τις 10.00 π.μ. έως τις 20.00 μ.μ

στο parking Μπέη. 

Μετά την λήξη θα απονεμηθούν κύπελλα στους 3

πρώτους όλων των κατηγοριών της διοργάνωσης.

Πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο
πρωτ/μα στίβου Ανδρών/Γυναικών και
Νέων Ανδρών/Γυναικών Κ23 για το
2021, στην Πάτρα 5 εως 7 Ιουνίου
2021, με τη συμμετοχή και του Γ. Σ.
Γλυφάδας-Στίβος, κατακτώντας  έν-
τεκα Πανελλήνια Μετάλλια τρία
χρυσά, τέσσερα  αργυρά και τέσσερα
χάλκινα.
Η ομάδα  Γυναικών  του Γ. Σ. Γλυφά-
δας, εστέφθη  Πρωταθλήτρια  Ελλά-
δος στίβου  για το 2021 στην Πάτρα με
120 Βαθμούς  για  2η συνεχόμενη χρο-
νιά και 4η  συνολικά (2015 και 2018).       
Την 1η θέση κατέκτησαν για άλλη μια
χρονιά οι γυναίκες του Γ.Σ. Γλυφάδας,
με τις Κυριακοπούλου-Ζυγόρη- Αρσέ-
νου- Πέτσα, στήν σκυτ/μια 4x400μ με
χρόνο 3.48.58, η Ανθή Κυριακοπούλου
στά  1500μ. με 4.19.82  και η Πέτσα
Αικατ. Στα 800μ. Κ23  2.10.73.
1η  Ανθή Κυριακοπούλου στα 1500μ.
και 3η στα 800μ. Γυναικών. 1η   Αικα-
τερίνη Πέτσα στα 800μ. Γυναικών Κ23
1η  η ομάδα σκυταλοδρομίας 4χ400μ.
Γυναικών (Κυριακοπούλου-Ζυγόρη-
Πέτσα-Αρσένου)

Την δεύτερη θέση κατέκτησαν ο Μάρκος
Γκούρλιας στα  5000μ. με 14.15.63, ο
Γιώργος Μαθιόπουλος στα 800μ. Κ23 με

1.55.21 και οι σκυτ/μια  Κ23 Ανδρών με
Παναγιωτόπουλο-Μαθιόπουλο-Δε-
σπούδη-Εξαρχάκο με 3.22.20 και Γυναι-
κών με Κουτούγερα- Καραντώνη-
Κυνατίδου-Πέτσα με 3.57.45
2ος ο Μάρκος Γκούρλιας στα
5000μ.Ανδρών, 2η  η ομάδα σκυτ.
4χ400μ. Γυναικών Κ23 (Κουτούγερα –
Καραντώνη-Κυνατίδου-Πέτσα)
2η  η ομάδα σκυτ. 4χ400μ. Ανδρών Κ23
(Παναγιωτόπουλος-Μαθιόπουλος-Δε-
σπούδης-Εξαρχάκος) 
2ος ο Γιώργος Μαθιόπουλος στα

800μ. Ανδρών Κ23      

Την τρίτη θέση κατέκτησαν η Νικόλ
Κυνατίδου στα  800μ. και 1500μ με
2.16.38 και  4.36.66 , η Ανθή Κυριακο-
πούλου στα 800μ. με με 2.09.37 και η
Γκλόρια Πριβιλέτζιο στα 5000μ.
16.50.93, στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Ανδρών - Γυναικών  και Κ23.
3η  η  Κυνατίδου Νικόλ στα 800μ. και
3η στα 1500μ. Γυναικών Κ23
3η  η Γκλόρια Πριβιλέτζιο στα 5.000μ.
Γυναικών.

Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ομάδα γυναικών του

Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας - Στίβος
Είναι για τέταρτη φορά πρωταθλήτριες!

Για άλλη μια φορά ο Μίλτος Τεντόγλου
φρόντισε να επιβεβαιώσει την εξαιρε-
τική κατάσταση στην οποία βρίσκεται
στο αγώνισμα του μήκους, πραγματο-
ποιώντας μία ακόμα εμφάνιση παγκο-
σμίου επιπέδου. Ο αθλητής του
Γιώργου Πομάσκι σημείωσε άλμα στα
8,48 μ., που αποτελεί τη δεύτερη κα-
λύτερη φετινή επίδοση παγκοσμίως,
πίσω από τα 8,6 μ. που είχε πετύχει ο
ίδιος δυο βδομάδες πριν, στο διεθνές
μίτινγκ αλμάτων στην Καλλιθέα. Μάλι-
στα στους αγώνες της Πάτρας ο Ελλη-
νας πρωταθλητής του ΓΣ Κηφισιάς
πριν από την κορυφαία του επίδοση
είχε ένα ακόμα σπουδαίο άλμα, στα
8,41 μ., στο οποίο πάτησε τουλάχιστον
10 εκατοστά πριν από την κόκκινη
γραμμή, ενώ στη συνέχεια βελτιώθηκε
ακόμα περισσότερο.
Αξιόλογες επιδόσεις σημείωσαν και οι
άλλοι δύο αθλητές που ανέβηκαν στο
βάθρο στο μήκος. Τη 2η θέση πήρε ο
Νίκος Ξενικάκης (ΓΑΣ Αλεξάνδρειας)
με 7,80 μ. και βελτίωσε το φετινό του
ρεκόρ, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέ-
κτησε ο Νίκος Καψής (ΑΕΚ) με 7,6 μ.
Ξεχώρισε η τριάδα στο επί κοντώ των
γυναικών
Σπουδαίος αγώνας έγινε στο επί
κοντώ των γυναικών, όπου συμμετεί-
χαν και τα τρία μεγάλα ονόματα του
αγωνίσματος στην Ελλάδα, με τη

χρυσή Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφα-
νίδη να δίνει το «παρών» εκτός συνα-
γωνισμού αλλά να δείχνει ότι άφησε
πίσω της την περιπέτεια με τον κορο-
νοϊό και να σημειώνει την κορυφαίαε-
πίδοση, με 4,75 μ., φανερώνοντας
ετοιμότητα μπροστά στις προσεχείς
υποχρεώσεις της. Ανάμεσα στις αθλή-
τριες των οποίων οι προσπάθειες προ-
σμετρήθηκαν κανονικά, τη νίκη πήρε η
Νικόλ Κυριακοπούλου με άλμα στα
4,65 μ., ενώ 2η ήταν η Ειρήνη Πόλακ
με άλμα στα 4,6 μ.

Καθήλωσε ο τελικός της

σφαιροβολίας
Στον καλύτερο ίσως τελικό στην ιστο-
ρία της σφαιροβολίας σε Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα, ο οποίος κρίθηκε για
πρώτη φορά με βολή πάνω από τα 20
μέτρα, νικητής αναδείχθηκε ο Κυριά-
κος Ζώτος (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδο-
νίας) με 20,34 μ., συνεχίζοντας την
ανοδική του πορεία από την αρχή της
σεζόν. 2ος ήταν ο Νικόλας Σκαρβέλης
(ΓΣ Τρικάλων), ο οποίος επίσης ξεπέ-
ρασε τα 20 μ. (20,15 μ.), και 3ος ο
Τάσος Λατιφλάρι με 19,78 μ.

Συναρπαστικός αγώνας έγινε στο
μήκος γυναικών, με συνεχείς ανατρο-
πές μέχρι τέλους και την Εφη Κολο-

κυθά να παίρνει την πρωτιά στο τελευ-
ταίο άλμα με επίδοση στα 6,33 μ. 2η
ήταν η Βούλα Παπαχρήστου με άλμα
στα 6,29 μ., δείχνοντας ότι βρίσκεται
σε καλή κατάσταση, και 3η η Βασιλική
Χαϊτίδου (ΠΑΟΚ) με 6,23. Ανάμεσα
στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν
και αυτή του Κώστα Μπανιώτη στο
ύψος, ο οποίος με άλμα στα 2,24 μ. κα-
τέκτησε για δέκατη φορά την 1η θέση
στο αγώνισμα - 2ος αναδείχθηκε ο
Γρηγόρης Χάσος (ΓΕ Φλώρινας) με
2,03 μ. και 3ος ο Αντώνης Μέρλος
(ΠΑΟΚ) με 2,03 μέτρα. Την πρώτη πα-
νελλήνια νίκη του σημείωσε στο επί
κοντώ των ανδρών ο Εμμανουήλ Κα-
ραλής (Απόλλων Πύργου), που απόν-
τος και του πολυνίκη του αγωνίσματος
Κώστα Φιλιππίδη πήρε την 1η θέση με
5,55 μ., με 2ο τον Θοδωρή Χρυσανθό-
πουλο (Πανιώνιος) με 5,45 μ. και 3ο
τον Γιάννη Ρίζο (ΑΣ Αρης) με 5,35 μ.,
που αποτελεί ατομικό ρεκόρ και όριο
για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23. Η
Ραφαέλα Σπανουδάκη ξεχώρισε στα
200 μ. γυναικών, καθώς στην πρώτη
της εμφάνιση μετά τον περασμένο Αύ-
γουστο πήρε την πρωτιά με πολύ καλό
χρόνο και ατομικό ρεκόρ, 23.11. 2η
ήταν η Κατερίνα Δαλάκα (ΑΕΚ) με
23.74 και 3η η Αρτεμις Αναστασίου
(ΠΑΟΚ) με 23.79.

Nίκος Γεωργόπουλος

Και σπουδαίες εμφανίσεις
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Με θετικό βαθμό στο διπλό τεστ
Με θετικό βαθμό έβγαλε δύο πολύ δυνατά τεστ η Εθνική

ομάδα ποδοσφαίρου. Σε διεθνείς φιλικούς αγώνες αναδείχ-

θηκε ισόπαλη 1-1 με το Βέλγιο στις Βρυξέλλες (Θ. Αζάρ 20'

- Τζαβέλλας 66') και νίκησε 2-1 τη Νορβηγία στη Μάλαγα

(Μασούρας 12', Ανδρούτσος 21' - Στάντμπεργκ 64').

Τόσο κόντρα στο Βέλγιο - που θεωρείται ένα από τα φαβορί

στο euro το επόμενο διάστημα - όσο και απέναντι στην αξιό-

λογη ομάδα της Νορβηγίας, οι Ελληνες διεθνείς έδειξαν

πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι τους και πάθος να κυνηγή-

σουν το αποτέλεσμα παρά την έλλειψη βαθμολογικού εν-

διαφέροντος, στοιχεία που διατηρούν υψηλά τις

προσδοκίες μπροστά στις υποχρεώσεις της Εθνικής στα

προκριματικά του Μουντιάλ 2022 και για πρόκριση στην τε-

λική φάση.

BASKET LEAGUE
Προβάδισμα τίτλου για τον Παναθηναϊκό

Προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της

Basket League πήρε ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη του επί

του Λαυρίου με 103-74 στο ΟΑΚΑ για το τρίτο παιχνίδι της

σειράς των τελικών. Προηγείται έτσι με 2-1 στις νίκες και

χρειάζεται άλλη μία για να στεφθεί πρωταθλητής, την οποία

θα κυνηγήσει αύριο στον τέταρτο αγώνα, στην έδρα του

Λαυρίου.

Από την πλευρά του το εκπληκτικό φέτος Λαύριο θα επι-

χειρήσει να κάνει ξανά την έκπληξη, όπως στον δεύτερο

αγώνα, όπου νίκησε και ισοφάρισε σε 1-1, προκειμένου να

διατηρήσει ζωντανό το όνειρο του τίτλου.

Στον τρίτο τελικό οι «πράσινοι» έδειξαν να έχουν πάρει το

μάθημά τους από την ήττα στον δεύτερο αγώνα και παρου-

σιάστηκαν μεταμορφωμένοι προς το καλύτερο. Οι παίκτες

του Οντέντ Κάτας έκαναν την πιο πειστική εμφάνισή τους

το τελευταίο διάστημα, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό

τους ιδιαίτερα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όταν

μετέτρεψαν το ρευστό 47-41 υπέρ τους σε 60-46. Στο ίδιο

διάστημα το Λαύριο, παρά τις προσπάθειές του να ασκήσει

πίεση στον Παναθηναϊκό, «έβγαλε» κούραση που του στοί-

χισε. Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισαν οι Τι Τζέι Μπρέι (21

πόντοι, 9 τρίποντα) και Μπεν Μπέντιλ (28 π.) κι από Λαύριο

ο Κάρτερ (14 π.).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ

Αυτοκτόνησε μέλος της Ο.Ε. της Ιαπωνίας
Αίσθηση και ερωτήματα προκάλεσε η αυτοκτονία σημαίνον-

τος μέλους της Ολυμπιακής Επιτροπής του Τόκιο λίγες βδο-

μάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπως

μετέδωσε ο ιαπωνικός τηλεοπτικός σταθμός «Nippon», ο

Γιασούρι Μορίγια, μέλος Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιαπω-

νίας, αυτοκτόνησε πέφτοντας στις ράγες του Μετρό λίγο

πριν την έλευση του τρένου. Ο 52χρονος αξιωματούχος

ήταν επικεφαλής του λογιστικού τμήματος της Ιαπωνικής

Ολυμπιακής Επιτροπής. Οι ιαπωνικές αρχές έχουν ξεκινήσει

έρευνες για τα αίτια που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.

BASKET LEAGUE - ΤΕΛΙΚΟΙ
Στη μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι τώρα ιστορίας του

έφτασε το Λαύριο, παίρνοντας την πρόκριση για τη σειρά

των τελικών της Basket League. 

Το Λαύριο κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή, με αντίπαλο

στους τελικούς τον Παναθηναϊκό.

Κομβικό 4ο ραντεβού για Λαύριο - ΠΑΟ

Με τον Παναθηναϊκό να θέλει να σφραγίσει από τώρα την

κατάκτηση του τίτλου στην Basket League και το Λαύριο να

επιδιώκει μία ακόμα απάντηση.  

Σε αγωνιστικό επίπεδο ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στον

προηγούμενο αγώνα, δείχνοντας ιδανική αντίδραση μετά

την ήττα του στο Λαύριο. 

ΤΕΝΙΣ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ

Αλμα στα ημιτελικά για την Μαρία Σάκκαρη
Σε μία ακόμη υπέρβαση στη σπουδαία πορεία που πραγμα-

τοποιεί στο φετινό διεθνές τουρνουά τένις Ρολάν Γκαρός

στο Παρίσι έφτασε η Μαρία Σάκκαρη,

που προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Σάκκαρη

νίκησε την Πολωνή Ινγκα Σβιόντεκ με 2-0 σετ (6-4, 6-4) για

τα προημιτελικά του θεσμού και έφτασε - στη μεγαλύτερη

επιτυχία της καριέρας της μέχρι τώρα - να φιγουράρει για

πρώτη φορά στην τετράδα ενός τουρνουά κατηγορίας

Grand Slam.

Επιτυχία που μάλιστα αποκτάει μεγαλύτερη βαρύτητα

καθώς η πρόκριση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιτεύχ-

θηκε επί της κατόχου του τίτλου (και Νο 9

στην παγκόσμια κατάταξη) στο περσινό εξ

αναβολής Ρολάν Γκαρός, που έγινε τον

Οκτώβρη, αφού είχε αναβληθεί αρχικά λόγω

πανδημίας.

H Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε άλλη μια

σπουδαία εμφάνιση, αφού έδειξε αντίδραση

στην όποια πίεση της αντιπάλου της, ξεπέ-

ρασε τα προβλήματα στις αρχές του πρώτου

σετ και με πλεονέκτημα τις καλές άμυνές της

κατάφερε να πάρει τα ηνία του αγώνα.

Με στόχο τον τελικό ο Τσιτσιπάς

Το φετινό Ρολάν Γκαρός εξελίσσεται ιδανικά για το ελλη-

νικό τένις, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργά-

νωσης θα υπάρχει διπλή ελληνική παρουσία στα ημιτελικά

ανδρών και γυναικών, έπειτα και από την πρόκριση του Στέ-

φανου Τσιτσιπά. 

Ο Τσιτσιπάς προέρχεται από τη μεγάλη επιτυχία στα προ-

ημιτελικά, που του έδωσε την πρόκριση επί του Ρώσου

Μεντβέντεφ, τον οποίο νίκησε 3-0 (6-3, 7-6, 7-5) έπειτα από

εκπληκτική εμφάνιση. Μάλιστα αυτή ήταν η μόλις δεύτερη

νίκη του Ελληνα τενίστα επί του σπουδαίου αντιπάλου του

σε 8 αναμετρήσεις όπου έχουν κοντραριστεί μέχρι σήμερα.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παρέμεινε η νυν προσωρινή διοίκηση

Tην παραμονή της νυν προσωρινής διοίκησης στην Ομο-

σπονδία Μπάσκετ μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των

εκλογών αποφάσισε τελικά το Πρωτοδικείο Αθηνών, με

τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την αναβολή των

προγραμματισμένων για τις 30/5 αρχαιρεσιών, μετά τη

σχετική αστυνομική απόφαση και κατόπιν παρέμβασης

του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Μετά

τις τελευταίες εξελίξεις όλοι οι υποψήφιοι συνδυασμοί

προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο, ζητώντας να οριστεί νέα

διοίκηση στην ΕΟΚ.

Το Πρωτοδικείο όμως απέρριψε όλα τα αιτήματα και

αποφάσισε την παραμονή της προσωρινής διοίκησης με

επικεφαλής τον απερχόμενο πρόεδρο της Ομοσπον-

δίας, Γιώργο Βασιλακόπουλο, δίνοντας νέα εντολή για

τη διενέργεια των εκλογών.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Αποκλεισμένοι από το επάγγελμά τους 

Χωρίς ουσιαστική λύση παραμένει το σοβαρό πρόβλημα

των πτυχιούχων προπονητών ποδοσφαίρου Πανεπιστη-

μιακής Εκπαίδευσης, που με βάση τους κανονισμούς της

ΕΠΟ και λόγω της αδιαφορίας της κυβέρνησης στο να

δώσει ουσιαστικές λύσεις, παραμένουν αποκλεισμένοι

από τον χώρο εργασίας τους, με αποτέλεσμα να χρειάζε-

ται να πληρώσουν τα περίφημα ποδοσφαιρικά σεμινάρια

της Ομοσπονδίας προκειμένου να αποκτήσουν την πιστο-

ποίηση και να μπορούν να δουλέψουν σε ποδοσφαιρικές

ομάδες.

“Νίκησε καθαρά: Πες όχι στα αναβολικά” 

Ημερίδα με θέμα “Νίκησε καθαρά: Πες όχι στα αναβολικά”

θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 7 μ.μ,

στην Αίθουσα Συντακτών του Ολυμπιακού Αθλητικού

Κέντρου Αθηνών ΟΑΚΑ.

Συνδιοργανωτές της σημαντικής αυτής Ημερίδας – που τελεί

υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Προκόπη Παυλόπουλου – είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία

αστικού τύπου “Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά” (πρόεδρος ο

Γιώργος Κατσιμπάρδης, ο οποίος θα κάνει την κεντρική ομι-

λία),  και θα απευθύνουν χαιρετισμό ο ΣΕΓΑΣ (πρόεδρος ο

Κώστας Παναγόπουλος) και το ΟΑΚΑ (νέος πρόεδρος ο

Νίκος Κιάος, πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ).  

Ο ρόλος  του επαγγελματικού 

Ποδοσφαίρου είναι και Πολιτικός

Ο Χορός των δις, η ένταση του ανταγωνισμού, μεταξύ των

Μεγάλων Ποδοσφαιρικών Ομάδων, και η βοήθεια, προς το

χειρότερο, της υποκρίτριας UEFA, συμπληρώνουν τα συμ-

βαίνοντα, στην Ποδοσφαιρική Βιομηχανία. Παρά το δήθεν

ενδιαφέρον της, για την τήρηση των κανονισμών, κυρίως

στον οικονομικό τομέα, είναι η ίδια, που συμπαραστέκεται,

και βοηθάει τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό, στο Ευρω-

παϊκό Ποδόσφαιρο και ΟΧΙ μόνο. π.χ. για την πολύ – συ-

ζητημένη μεταγραφή του ΝΕΙΜΑΡ, τα κουτσομπολιά λένε

ότι, δεν σχετίζεται μόνο με την ενίσχυση της ΠΑΡΙ με

στόχο να φτάσει αγωνιστικά στην κορυφή του Ευρωπαϊ-

κού,  και του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, αλλά και με την

προσπάθεια των ιδιοκτητών της, για προσέγγιση της Κυ-

βέρνησης του ΚΑΤΑΡ. Αυτά, και άλλα πολλά, έδωσαν

τροφή στις φήμες, ότι γίνεται επίδειξη δύναμης, των Κα-

ταριανών επενδυτών, ΚΑΙ στο χώρο του Αθλητισμού, κυ-

ρίως σήμερα που όλοι βρίσκονται με το χέρι στη

“σκανδάλη”. Να πούμε λοιπόν, για μία φορά ακόμα ότι

ρόλος  του επαγγελματικού Ποδοσφαίρου είναι και Πολι-

τικός. Εκεί οφείλεται και η Μεγάλη έφοδος από Κατάρ και

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις ευλογίες και την υπο-

στήριξη της UEFA. Σημεία και Τέρατα λοιπόν στο παγκό-

σμιο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με πρωταγωνίστρια την

Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία έχει τη

ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ (ΕΕ- ΔΟΕ – ΟΗΕ – κλπ –κλπ).




