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“Θα δώσω
ελευθερία
στους πολλούς”!!!
«Θα δώσω ελευθερία στους πολλούς! (...)
(πήρα) αποφάσεις που αποδίδουν ελευθερίες
σ’ εκείνους που τις δικαιούνται»
Κυρ. Μητσοτάκης

Οι πρωτάκουστες αυτές φράσεις, για πρωθυπουργό δημοκρατικής χώρας ξεστομήθηκαν από
τον 53χρονο Έλληνα, «κληρονομικώ δικαιώματι» πρωθυπουργό,
στο τελευταίο του «διάγγελμα»
της 12ης Ιουλίου ’21, προς τους
του Κώστα
υπηκόους αυτής της χώρας.
Βενετσάνου
Έμεινα ενεός, «με το στόμα ανοικτό», όταν τον άκουσα και δεν πίστευα στ’ αυτιά μου.
«Θα δώσω ελευθερία στους πολλούς, και προστασία σε όλους,(!) γιατί δεν κινδυνεύει η Ελλάδα,
αλλά οι ανεμβολίαστοι Έλληνες(!) (...)
Θέλω να είμαι σαφής, έχοντας, όσοι δεν εμβολιάζονται, αυτό το δικαίωμα, δεν θα οδηγήσουν τον
τόπο σε καθολικές απαγορεύσεις(...)»
Δηλαδή για τις καθολικές απαγορεύσεις, ευθύνονται οι ανεμβολίαστοι! Άρα, ορμάτε τους. Κατασπαράξτε τους! Αυτοί ευθύνονται για την
οικονομική καταστροφή. Για τις στερήσεις των
ελευθεριών μετακίνησης, διασκέδασης, εργασίας1.
Εμβολιασμένοι (νομοταγείς) εναντίον απείθαρχων ανεμβολίαστων!
Συνέχεια στη σελ. 2

«Ασφαλής η κολύμβηση στον
κόλπο της Βουλιαγμένης»
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Να ανοίξει τις εφημερίες απογεύματα
το Ασκληπιείο.
Χάνονται ζωές!!!

«Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει λάβει από τη
Βουλιαγμένη περισσότερα από όσα εδικαιούτο»

Ρυμοτομική απαλλοτρίωση 289 στρ.
αποφάσισε ο Δήμος ΒΒΒ
στη “φερόμενη”
περιουσία
της Εκκλησίας
της Ελλάδος
] 3, 7,12

Βήμα - βήμα η Ανατολική αποκτά δίκτυο αποχέτευσης
Υπεγράφη η σύμβαση
κατασκευής δικτύων
αποχέτευσης του Δήμου
Ραφήνας - Πικερμίου.
] 13

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων αποχέτευσης

Καταγγέλει και
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ο Βασ. Σιαμέτης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου ΒΒΒ
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Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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ΕΒΔΟΜΗ

“Θα δώσω ελευθερία
στους πολλούς”

τηση του «ενημερωμένου» συνήγορου. Όντως, σε ερμηνευτική δήλωση (ε.δ.) του άρθ. 5 § 5 του Συντάγματος
προβλέπεται η εξαίρεση από ελευθερίες που κατοχυρώνονται συνταγματικά, με «λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως νόμος
ορίζει»

Συνέχεια από τη σελ. 1

Είναι γνωστά στους ειδικούς τα πειράματα Μίλγκραμ και
Ας, όπου άνθρωποι ευγενικοί και αξιοπρεπείς ήταν ικανοί, αν είχαν την ευκαιρία, να μεταμορφωθούν σε τέρατα!1
Νέος διχασμός, για να «τρίβει τα χέρια του ο Ερντογάν
και κάθε εχθρός της πατρίδας. Αυτή είναι η Νέα Τάξη
πραγμάτων. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης! Αλλά όχι μόνον.
Κι αυτοί που τον στηρίζουν. Κι αυτοί που τον ανέχονται
παθητικά; Τα άλλα κόμματα (κομμάτια του ελληνικού
λαού) τί κάνουν;
Δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται;
Δεν έχουμε αντιληφθεί πού οδηγούμαστε; «Η αναίρεση
των ελευθεριών των πολιτών με πρόσχημα “έκτακτες”
συνθήκες, οι υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις, οι
χωρισμοί των ανθρώπων
σε “καθαρούς” και οιονεί
“λεπρούς” και “εστίες μετάδοσης ασθενειών”, ξέρουμε όλοι, πού οδηγούν
σε καθεστώτα που επέβαλε ο Αυστριακός δεκανέας που βλέπετε στη
φωτογραφία», λέει η εφημερίδα «Κυριακάτικη Δημοκρατία»2.
Κι αναπηδούν αιφνιδίως στη μνήμη μου, ζοφερές ημέρες
της χουντικής επταετίας, ωχρές μπροστά σε τέτοιον αυταρχισμό, σε τέτοιες νοοτροπίες: Με ανέκριναν στο
τμήμα Ασφαλείας της Καισαριανής (μετά την απόπειρα
του Παναγούλη κατά του Παπαδόπουλου), όταν με ρώτησαν επιτιμητικά, γιατί αποκαλώ το καθεστώς «αυταρχικό»:
«Γιατί το λες “αυταρχικό”; Σ’ εμπόδισε κανείς να κινηθείς, να πας, ας πούμε στην... Κόρινθο;»
Είναι αλήθεια πως όχι. Δεν υπήρχαν τέτοιες απαγορεύσεις. Ούτε να κινηθώ εκτός Δήμου, ούτε να δικαιολογηθώ ότι βγαίνω απ’ το σπίτι μου, για να πάω το σκύλο
μου βόλτα, ούτε να κάνω μοριακά τεστ, ούτε να υποχρεωθώ, άμεσα ή έμμεσα, να εμβολιαστώ, ούτε να κλείσω
την επιχείρησή μου, χωρίς μάλιστα να επικαλεσθούν τον
«κομμουνιστικό κίνδυνο»!
Είναι αλήθεια, βέβαια, πως τότε δεν μπορούσα να
γράψω αυτά που γράφω τώρα. Δεν θα γίνω απολογητής
της δικτατορίας, γιατί κι αυτό μπορεί ν’ ακουστεί, ως ηλίθιο, κακόβουλο επιχείρημα.
Αλλά, «θα δώσω ελευθερίες...», πού ακούστηκε; Ποιος
είναι αυτός ο 53χρονος, που έχει δικαίωμα να δίνει ή ν’
αφαιρεί ελευθερίες; Δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες που δεν έχουν καν πραγματικές πλειοψηφίες· όχι
οι μειοψηφίες...
«Του το δίνει το Σύνταγμα», είναι η αποστομωτική απάν-

ΟΛΑ «ΝΟΜΙΜΑ»!
ΝΑΙ!... Το σχετικό άρθρο και η ε.δ. προστέθηκαν αριστοτεχνικά στην αναθεώρηση του 2001, επί κυβέρνησης Σιμήτη και επεξεργαστές τους Ευ. Βενιζέλο και Προκ.
Παυλόπουλο – καθηγητές Συνταγματολόγους, που γαλούχισαν και στήριξαν την παράνομη κυβέρνηση Λουκά
Παπαδήμου, αν και παραδέχθηκαν αμφότεροι, ότι ήταν
Συνταγματικά παράνομη. Ναι, αλλά όλα γίνονται «νόμιμα» με την ψήφιση από τη Βουλή!
Οπως και επί Χίτλερ το 1933! Στην ανησυχία του Προέδρου Χίντενμπουργκ, για το προγκρόμ κατά των
Εβραίων, ο Φύρερ τον διαβεβαίωσε ότι «η διευθέτηση
του εβραϊκού προβλήματος θα επιτευχθεί με νόμιμες και
σταθερές κινήσεις», όπως και το έκανε. Σε δύο ημέρες
ψηφίστηκε «νόμος»!...
Αλλά, «νόμος» που δεν είναι συμβατός με το φυσικό δίκαιο, ΔΕΝ είναι νόμος. Είναι εξαναγκασμός.
Για τα τελειώνουμε όμως με τα εμβόλια και τον άμεσο ή
έμμεσο εξαναγκασμό, για τον εμβολιασμό: Είναι βέβαιο,
πως δεν πρόκειται τώρα, να εξαναγκαστούν οι ανεμβολίαστοι να φορούν κονκάρδα, όπως τότε με αστέρι της
πεντάλφα. Δεν χρειάζεται εξάλλου. Υπάρχει το «κινητό»
μας. Όλα είναι «φακελωμένα» ηλεκτρονικά.
Τα φλέγοντα ερωτήματα όμως που τίθενται είναι αδυσώπητα:
– Το πρώτο ερώτημα είναι ηθικό και απευθύνεται κυρίως
στους γιατρούς των επιτροπών που «συμβουλεύουν»
την κυβέρνηση. Με το να φακελώνεται ο ανεμβολίαστος
ή μη, δεν παραβιάζεται ο όρκος του Ιπποκράτη; «Α δ’ αν
εν θεραπείη ή ίδω, ή ακούσω (...) α μη χρη ποτέ εκλαλέεσθαι έξω, σιγήσομαι, άρρητα ηγούμενος είναι τα τοιαύτα» (= όσα τυχόν βλέπω ή ακούω, κατά τη
θεραπεία,(...) δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας, τα θέματα αυτά (ιατρικά) μυστικά!
– Κι αφού πρέπει να εμβολιαστώ – εγώ δεν έχω αντίρρηση στον γενικό όρο – αφού με πείσεις με επιχειρήματα ότι είναι ακίνδυνο, πράγμα που αδυνατείς να
κάνεις, αφού εκ των πραγμάτων, η υγειονομική κοινότητα και οι αρμόδιοι Οργανισμοί αγνοούν τις παρενέργειες και επενέργειες σε βάθος δύο - τριών χρόνων,
(βγήκαν τώρα, καθυστερημένα, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
και μιλάνε για παρενέργειες, και αναγκάστηκαν και οι
εταιρείες των εμβολίων επίσης να κάνουν ανάλογες
ανακοινώσεις!!) Τότε γιατί μου αποκλείεις τη δυνατότητα
της επιλογής άλλου – και να το πληρώσω! Γιατί, για να
κάνω το ρώσικο ή το κινέζικο, πρέπει να ταξιδέψω στο
...Ντουμπάι ή στη Σερβία;
• Απαντήστε μου!

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 210 8959.004 (Fax)
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– Γιατί δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΜΑ! (Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων), μου λες. Και γιατί να τους εμπιστευθώ, όταν τα «λιβανίζουν» πάνω από 7 μήνες, ενώ
άλλα εγκρίνονται σε 10 ημέρες; Σε θέματα υγείας, δεν
δέχομαι πολιτικές σκοπιμότητες και οικονομικά συμφέροντα, που διαβάλουν και εκθέτουν ακόμα και ευσυνείδητες προθέσεις.
– Κι ακόμα, γιατί δεν γίνεται κουβέντα, από την ελληνική
κυβέρνηση για τα φάρμακα, που έχουν εγκριθεί από τον
ΕΜΑ, από τον Φεβρουάριο κι έχουν παραγγείλει ήδη
600.000 δόσεις οι ΗΠΑ και 200.000 η «δική» μας, η Γερμανία; Το φάρμακο αυτό είναι η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα της Regeneron και της Lilly. Γιατί;
– Κι αφού ΕΜΑ και κυβέρνηση με κουραστική, αποκρουστική και ύποπτη προπαγάνδα με διαβεβαιώνουν ότι τα εμβόλιά «σου» είναι ασφαλή, γιατί έχεις περιχαρακώσει τις
φαρμακευτικές εταιρείες και τους συμβουλάτορες γιατρούς σου, από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για αποζημιώσεις, σε περίπτωση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων;
– Γιατί θέλεις να μετατρέψεις τους Έλληνες υποχρεωτικά, αμέσως ή εμμέσως σε πειραματόζωα;
– Κι ακόμα, γιατί να έχω εμπιστοσύνη σε αποφάσεις που
στοίχισαν τη ζωή σε 13.000 κοντά, Έλληνες στα 10,7
εκατομμύρια κατοίκους, ενώ στην Κίνα, των 1,4 δις περίπου, έχουν λιγότερο από 6.000 θανατηφόρα κρούσματα covid-19;
――――――――
1.Andrew Roberts: «Χίτλερ και Τσώρτσιλ», Ελλ. Εκδ. «Κοχλίας», σελ. 270-271.
«Τα πειράματα Μίλγκραμ και Ας, αποδεικνύουν την ευκολία με την οποία οι Άνθρωποι μπορούν, εφόσον πεισθούν, να επιδεικνύουν βίαιη και βάναυση συμπεριφορά και ν’ αμφισβητούν το προφανές...». Κοίτα και «ψυχολογία των Όχλων»,
του Γουστάβου Λε Μπον.
2. Κυριακάτικη «Δημοκρατία», 18/7/21, τελευταία σελίδα, 40 στην στήλη «Ηρεμολόγιο».
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Απαλλοτρίωση 289 στρεμμάτων αποφάσισε ο Δήμος
ΒΒΒ στη “φερόμενη” περιουσία της εκκλησίας
«η Εκκλησία της Ελλάδος έχει λάβει από τη Βουλιαγμένη
περισσότερα από όσα εδικαιούτο», δηλώνει ο δήμαρχος
Eπανεπιβολή ρυμοτόμησης, απαλλοτρίωσης σε ακίνητα με φερόμενο ιδιοκτήτη την Εκκλησία της Ελλάδος, σε
οικοδομικά τετράγωνα στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης, ήταν ο τίτλος του 3ου θέματος στη συνεδρίαση του δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου ΒΒΒ, την Τετάρτη 21 Ιουλίου, το οποίο έγινε με τηλεδιάσκεψη.
Σοβαρότατο θέμα για την περιοχή, γιατί
αν εφαρμοστούν οι απαιτήσεις της Εκκλησίας, η περιοχή θα γίνει κρανίου
τόπος με την οικοδόμηση και την αποψίλωση του πρασίνου.
Ο Δήμαρχος, Γρ. Κωνσταντέλλος, εισηγήθηκε το θέμα ξεκινώντας από το
1951, όταν καταρτίστηκε νέο ρυμοτομικό σχέδιο της Βουλιαγμένης με συμβολαιογραφική πράξη παρουσία του
συμβολαιογράφου Αθηνών Χ. Κατσαφαρόπουλου (1900/21.2.1951), μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας και σήμερα “Εκκλησία της
Ελλάδας”.
Σημείωσε, ο δήμαρχος, ότι εδώ και
πέντε χρόνια γίνεται τεχνική και νομική
προετοιμασία στην οποία συμμετείχαν
κορυφαίοι πανεπιστημιακοί νομικοί και
μηχανικοί. Εγινε μία εκτενής αναφορά
στο ιστορικό της κατάστασης, μερικά
από τα σημεία που καταγράφουμε παρακάτω.
Η σύμβαση αυτή κυρώθηκε το 1951
(ΦΕΚ Α’ 121/1951), με την οποία εγκρίθηκε το νέο ρυμοτομικό σχέδιο Βουλιαγμένης. Έτσι εντάχθηκαν στο
σχέδιο συνολικά 3.031 στρέμματα, το
(36,98%), 28,79% κοινόχρηστοι χώροι,
και 33,26% ελεύθεροι δόμησης χώροι.
Ο Δήμαρχος, όπως ανέφερε, η κατανομή των χώρων στη σύμβαση Κατσαφαρόπουλου,
παρουσιάζει
μια
ισορροπία ως προς την αναλογία μεταξύ των χρήσεων των χώρων που ορίζει, δηλαδή των κοινόχρηστων, των
οικοδομήσιμων χώρων και των προς
κοινοφελείς σκοπούς ελεύθερων δόμησης χώρων.
Σύμφωνα με αυτά οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις εθεωρούντο “οικοδομικές νησίδες”.
Στη διάρκεια των ετών, παρουσιάζεται

Αν αποχαρακτηριστούν
αυτά που ζητάει η Εκκλησία, η υποβάθμιση
του περιβάλλοντος θα είναι δραματική.
μια προσπάθεια μεταβολής της αναλογίας των χώρων. Μέχρι το 1978 το ισοζύγιο, μειώνεται και επικρατουν οι
οικοδομικές χρήσεις σε βάρος των
ελεύθερων χώρων. Έτσι ο σκοπός της
σύμβασης ανατρέπεται.
Το εμβαδόν των οικοδομίσιμων εκτάσεων στο μεγάλο Καβούρι σήμερα,
μετά τις συνεχείς τροποποιήσεις, είναι
112,787,98 τ.μ. Στις περιοχές Αστέρας
και μεγάλο Καβούρι έχουν καταστεί σήμερα οικοδομήσιμα πέραν της αρχικής
ένταξης, 415,6 στρέμματα, με τροποποίηση του αρχικού (1951) σχεδίου του
ρυμοτομικού, εις βάρος των πράσινων
και των κοινόχρηστων.
Στη συνέχεια με νέα πράξη ρυμοτομικού (ΦΕΚ Α΄229/25.8.1955), επεκτείνεται το σχέδιο. Συνολικά με τις
τροποποιήσεις του 1953 και 1955 έχουν
χάσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους
και
χαρακτηριστεί
οικοδομήσιμα
18.083,53 τ.μ.
Η προσπάθεια μείωσης των ελεύθερων
χώρων δόμησης φρενάρει το 1978-1988
με τις συνεχείς αποφάσεις του Δ.Σ. του
Δήμου Βουλιαγμένης (επί δημαρχίας Καραγεώργου και Κασιδόκωστα), που τα
απαλλοτριώνουν και μετατρέπουν τα οικοδομήσιμα σε πράσινα και κοινόχρηστα.
Η Εκκλησία της Ελλάδος (Εκ.Ελ.) προσφεύγει με αιτήσεις ακύρωσης προς τα
δικαστήρια, τα οποία με 5 αποφασεις
(2001) ακυρώνουν τη σιωπηρή άρνηση
του Δήμου να απελευθερώσει τις δεσμευμένες ως πράσινο εκτάσεις.
Το 2002 η Εκ.Ελ. με έγγραφό της
(2630/491/26.6.02) ζήτησε τον αποχαρακτηρισμό των καθορισθέντων ως κοινόχρηστων χώρων της φερόμενης
ιδιοκτησίας της σε μία σειρά Ο.Τ.
Τα εμβαδά που αναγράφονται στο έγγραφό της παρουσιάζουν αποκλίσεις
και ασυμφωνίες από τα εμβαδά της
σύμβασης Κατσαφαρόπουλου.
Αν τυχόν γίνει δεκτή η θέση της Εκκλησίας και των αιτήσεων αποχαρακτηρι-

σμού που εκκρεμούν θα ανεβάσει το
ποσοστό αυτό σε 55%, από 36,98%,
που ήταν στο αρχικό σχέδιο.
Αν αποχαρακτηριστούν όλα αυτά που
ζητάει η Εκ.Ελ από το 2002 η υποβάθμιση του περιβάλλοντος θα είναι δραματική. Κάτι που επισημαίνει ο
δήμαρχος τονίζοντας ότι: «η Εκκλησία
της Ελλάδος έχει λάβει από τη Βουλιαγμένη περισσότερα από όσα εδικαιούτο».
Κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος (Σ) ο
πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να
αποβλέπει στην ικανοποίηση σκοπών
δημοσίου συμφέροντος και στη δια-

1951

H αναλογία των χώρων με τη σύμβαση Κατσαφαρόπουλου. Με κόκκινο οι οικοδομήσιμοι, με κίτρινο οι κοινοχρηστοι, με πράσινο
οι κοινωφελείς & ελεύθερης δόμησης.

2021

H αναλογία των χώρων σήμερα. Με κόκκινο οι οικοδομήσιμοι, με κίτρινο οι κοινοχρηστοι, με πράσινο οι κοινωφελείς και το
άσπρο το αιτούμενο αποχαρακτηρισμού.

σφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων
διαβίωσης και όχι υποβάθμισης.
Γίνεται σαφές ότι ο νομοθέτης επιβάλλει τη διατήρηση του περιβαλλοντικού
ισοζυγίου κοινοχρήστων - οικοδομήσιμων χώρων απαγορεύοντας τον αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστων χώρων και
τη μετατροπή τους σε οικοδομήσιμες
εκτάσεις χωρίς αντιστάθμισή τους.
Η Διοίκηση του Δήμου, επομένως είναι
δεσμευμένη από το Σύνταγμα, να διατηρήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα
του συνόλου των επίμαχων εκτάσεων.
Θεωρεί ότι η Εκ.Ελ. έχει ήδη αποζημιωθεί, με το παραπάνω, για τις απαλοτριώσεις.
Συμπερασματικά το περιβαλλοντικό
ισοζύγιο έχει διασαλευτεί και προτείνεται να αποκατασταθεί όπως:
• Στο Μεγάλο Καβούρι, Αστέρας έχουν
γίνει οικοδομήσιμα 433,7 στρ. παραπάνω από αυτά της ένταξης του ρυμοτομικού του 1951.
• Οι εκτάσεις της Εκ.Ελ. που έχουν επιβληθεί ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις
αντιστοιχούν σε 269,3 στρ. περίπου.
Διαφαίνεται άμεσα το έλλειμμα των
κοινόχρηστων χώρων τα οποία αποτελούν οικοδομικές εκτάσεις της Εκ.Ελ.
Συμπερασματικά, κατέληξε ο δήμαρχος, ο Δήμος ΒΒΒ δεν οφείλει αποζημίωση στην Εκ.Ελ για τη συντέλεση
των επίμαχων απαλλοτριώσεων. Η εκκλησία έχει ήδη αποζημιωθεί σε είδος,
πολλαπλάσια οικοδομήσιμη γη.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα και
έλαβε τον υπ’ αριθμ. 199/2021. Υπήρξαν και δύο λευκά.
Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την απόφαση
του Δ.Σ. ως τη σημαντικότερη απόφαση
που έχει πάρει ο Δήμος ΒΒΒ από την
ίδρυση του, υπογραμμίζοντας ότι «στόχος μας είναι η εξισορρόπηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, η προστασία του
φυσικού κάλλους της Βουλιαγμένης και
η διατήρηση της ποιότητας ζωής για
τους κατοίκους της πόλης μας».
Αννα Μπουζιάνη

Συνέντευξη Τύπου έδωσε για το θέμα ο
δήμαρχος, ρεπορτάζ της οποίας δημοσιεύουμε στη σελίδα 12.
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Πάμε θέατρο
στο Δήμο ΒΒΒ
24 25 Ιουλίου ώρα 21:00
Δημοτικό Θέατρο Σοφία Βέμπο
Μετά το τριήμερο του Μεσογειακού Φεστιβάλ στο
λιμάνι της Βάρκιζας, συνεχίζεται το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με
ένα τριήμερο θεατρικών παραστάσεων δίπλα στο
κύμα, στο Δημοτικό Θέατρο Σοφία Βέμπο στην παραλία της Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 14, Βούλα).
Σάββατο 24 Ιουλίου ώρα 21:00

Η Ωδή του Παπά του Ζαχαρία Ρόχα
Ένα πρωτότυπο έργο, γραμμένο ειδικά για τις γιορτές
των 200 χρόνων που αναφέρεται στην εξέχουσα φυσιογνωμία του Παπαφλέσσα, σε συγγραφή και σκηνοθεσία,
Ζαχαρία Ρόχα.
Οξύθυμος, βίαιος, γυναικάς, μέθυσος, φαφλατάς, εγωκεντρικός, μέγας ιντριγκαδόρος, φιλόδοξός, εκδικητικός,
είναι μόνον μερικά από τα επίθετα που συνόδευαν τον
Παπαφλέσσα στον καιρό του σύμφωνα με τις καταθέσεις
συναγωνιστών του.
Ο Παπαφλέσσας, κατάφερε να ανατρέψει όλη την κακή
εικόνα του, υπερασπιζόμενος το Μανιάκι μέχρις εσχάτων.
Το έργο βασίζεται στην παράδοση που θέλει τον τρομερό
Ιμπραήμ μετά τη μάχη στο Μανιάκι να φιλά τον νεκρό Παπαφλέσσα αναγνωρίζοντας την θυσία του και με την
πράξη του αυτή να τοποθετεί τον ήρωα στο Πάνθεον των
αγωνιστών του ‘21. Η παράσταση είναι χορηγία της Περιφέρεις Αττικής.
Ζαχαρία Ρόχα, Σταύρος Ζώτος και Μαρία Γούλα.

Κυριακή 25 Ιουλίου ώρα 21:00

Το Νησί Των Σκλάβων
Ευφρόσυνο και ταυτόχρονα σκοτεινό, με ποικίλες προεκτάσεις, το έργο του κλασικού Γάλλου συγγραφέα Πιερ
ντε Μαριβώ παραμένει αμείωτα, επίκαιρο. Μια εφιαλτική
κωμωδία του κλασικού Γάλλου δραματουργού. Ένα κοινωνικό πείραμα με «οργουελικό» άρωμα.
Δύο αριστοκράτες και οι υπηρέτες τους, ναυαγούν σ’ ένα
νησί, σε ένα μυστήριο ουτοπικό περιβάλλον, που κατοικείται από εξεγερμένους σκλάβους της Αθήνας. Οι τέσσερις ναυαγοί, αναγκάζονται να συμμορφωθούν με τον
τοπικό νόμο, που θέλει τους αφέντες να αλλάζουν ρόλους με τους σκλάβους τους.
Παίζουν: Κωνσταντίνα Κλαψινού (Κλεάνθη) Παύλος Λουτσίδης
(Ιφικράτης) Στέφανος Μουαγκιέ (Τριβελίνος) Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου (Ευφροσύνη) Τόλης Παπαδημητρίου (Αρλεκίνος).

Σ.Σ. Δημοτική Αρχή, αποφάσισε όλες οι πολιτιστικές δράσεις να διεξαχθούν σε συνθήκες Covid Free, δηλαδή με
πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες. Αυτό στερεί σε
ένα 60% περίπου δημοτών να μην μπορούν να συμμετέχουν, ενώ θα μπορούσε να ζητάει ένα self test, όπως κάνουν οι περισσότεροι Δήμοι.

ΕΒΔΟΜΗ

Παραστάσεις του Φεστιβάλ Επιδαύρου
ΙΧΝΕΥΤΑΙ του Σοφοκλή
έως 25/07/2021 στις 21:00 Θέατρο Επιδαύρου
Ο Απόλλωνας έχει αναθέσει στους Ιχνευτές Σατύρους να
βρουν τα χαμένα βόδια του, με τη βοήθεια του Σειληνού, και
με αντάλλαγμα χρυσάφι και την ελευθερία τους. Ακολουθώντας τα ίχνη των ζώων, οι Ιχνευτές οδηγούνται σε μια σπηλιά
υπό τον ήχο της λύρας που έχει μόλις εφεύρει ο Ερμής.
Το αποσπασματικά σωζόμενο και σπάνια παρουσιαζόμενο
σατυρικό δράμα του Σοφοκλή, μας χαρίζει τη μοναδική αφήγηση που διαθέτουμε σε δραματικό έργο για το πώς έφτασε
η Μουσική στα αυτιά των ανθρώπων. Τους Ιχνευτές σκηνοθετεί ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, που επιστρέφει στο Αρχαίο
Θέατρο της Επιδαύρου μ’ αυτό το «ασύλληπτο κείμενο /
μνημείο», σε μια ιστορική έμμετρη απόδοση.

H Δημοκρατία του Μπακλαβά
26/07 έως 29/07/2021 στις 21:00
Πειραιώς 260
Το νέο έργο που ετοιμάζει ο Ανέστης Αζάς, στο πλαίσιο του Κύκλου 1821 διαδραματίζεται στη σημερινή Ελλάδα, κάτι που το τοποθετεί στο μεταίχμιο
μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, παρότι η πλοκή του είναι
φανταστική.

Με πρωταγωνιστές ένα μεικτό ζευγάρι, έναν Έλληνα
και μία Τουρκάλα, οι οποίοι αποφασίζουν να ιδρύσουν
το δικό τους έθνος-κράτος, με βάση το σπίτι τους και
την ιδιωτική τους επιχείρηση, η παράσταση αναδιατυπώνει θεατρικά συγκρούσεις που παραμένουν ενεργές
από την εποχή της Επανάστασης ως σήμερα. Μέσα από
απολαυστικές κωμικές καταστάσεις, οι ήρωες έρχονται
αντιμέτωποι με τις αντιφάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας, την προβληματική της εθνικής ταυτότητας...
Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

Η Φαίδρα καίγεται
της Αμάντας Μιχαλοπούλου
30/07 έως 31/07/2021 στις 21:30
Mικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Η Φαίδρα ερωτεύεται, κάνει την κίνηση των τολμηρών
ανθρώπων, το αποκαλύπτει και το υπερασπίζεται. Λες
και δεν θα μπορούσε να ερωτευθεί κάποιον άλλον, λες
και δεν υπήρχαν άλλοι για να αποθεώσει. Εμφανίζεται
πάνοπλη, όπως όσοι το εκφράζουν πρώτοι, και απολύτως αδύναμη, ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Ο Ιππόλυτος,
καλείται να την ακολουθήσει. Η απάντηση σε έναν
έρωτα, όμως, όπως και η εκκίνησή του, δεν είναι ποτέ
η συνισταμένη λογικών παραμέτρων.

Parklife: Sophie Lies
& Danai Nielsen
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 21:00
To καλοκαίρι συνεχίζεται με ξεχωριστά
live της σειράς συναυλιών Parklife που
φέρνουν τη μουσική στα Πανοραμικά
Σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Την Πέμπτη 29 Ιουλίου, στις 21:00, η
Sophie Lies και η Danai Nielsen, δύο
εκπρόσωποι της νέας γενιάς τραγουδοποιών, παρουσιάζουν στα Πανοραμικά Σκαλιά καινούργια και παλιά
κομμάτια, με διάθεση για πειραματισμό
και επικοινωνία. Λίγο μετά την κυκλοφορία του “Recycled Feelings (club
remix)”, η Danai Nielsen καταθέτει το
όραμά της δημιουργώντας μουσικούς
διαλόγους ανάμεσα στο θηλυκό και το
αρσενικό alter ego της. Την ίδια στιγμή,
η Sophie Lies περπατάει το μακρύ
δρόμο της ενηλικίωσης με γλυκές μελωδίες, λιτές ενορχηστρώσεις και πολυσυλλεκτικό ήχο, έχοντας στο
πλευρό της μια τριμελή μπάντα. Στο
πλαίσιο της σειράς συναυλιών Parklife,

το ΚΠΙΣΝ εκπέμπει το δικό του σήμα
αισιοδοξίας και ελπίδας για όσα έρχονται, με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
Η Eλληνοδανέζα Danai Nielsen ξεκίνησε την πορεία της ως μέλος του ροκ
συγκροτήματος Rosebleed. Η σόλο πορεία της άρχισε το 2019, με την ίδια να
συνθέτει και να ερμηνεύει κομμάτια
που ακολουθούν dream pop μονοπάτια
μέσα από samples, λούπες και οργανικούς ήχους. Έκτοτε έχει εμφανιστεί
σε φεστιβάλ της Αθήνας, του Βελγίου
και του Αμβούργου, αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο για τη μουσική της,
όσο και για την conceptual σκηνική της
παρουσία.
Στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ, ο
κόσμος της ηλεκτρονικής, της φολκ
και της ποπ μουσικής ενώνονται σε
ένα πολύχρωμο παζλ γεμάτο εικόνες,
κάτω από τον αττικό ουρανό.
Η δυνατότητα παρακολούθησης της
συναυλίας τηρώντας όλα τα απαραί-

τητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με
τον ΕΟΔΥ, θα δοθεί σε περιορισμένο
αριθμό θεατών με την προαγορά εισιτηρίου.
Μέγιστος αριθμός θεατών: 375
Πέμπτη 29/07, 21:00
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ
*Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν
μαζί τους ψάθα ή κάποιο ύφασμα για
το έδαφος.
Σημεία προπώλησης:
• ηλεκτρονικά στο site της Ticket Services
εδώ
• τηλεφωνικά: 210 7234567
Εισιτήρια
Ζώνη Α (γεν. είσοδος 10€, μειωμένο 5€)
Ζώνη Β - μειωμένης ορατότητας (5€ για
όλους)

Χρήσιμες πληροφορίες:
•
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
κλείσει από 1 έως 4 θέσεις.
• Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00.
• Παρακαλούμε να βρίσκεστε στον
χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης 30
λεπτά νωρίτερα.
• Η είσοδος θα είναι δυνατή μέχρι και
10 λεπτά πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

ΕΒΔΟΜΗ

11ο ATHENS OPEN
AIR FILM FESTIVAL
Το Athens Open Air Film Festival, επιστρέφει με διάθεση
να μετατρέψει την πόλη σε μια μεγάλη κινηματογραφική
αγκαλιά.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα πραγματοποιείται με
ηλεκτρονική προκράτηση δελτίων εισόδου.
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• ΙΟΥΛΙΟΣ •
Πέμπτη 29 Ιουλίου | 21:30
ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ του ΑνρίΖορζ Κλουζό
(1953,147’)
ΑΒ Θερινό Σινεμά | Θεοτοκοπούλου 36, Πατήσια
Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ •
Παρασκευή 20 Αυγούστου | 21:30
Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ του Άλαν Τζέι Πακούλα (1971, 114’)
Τριανόν (θερινός) | Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, Πατήσια

Επετειακή προβολή 50 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας
Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας
και η ομαλή ροή των θεατών μας στις προβολές, σας ενημερώ
νουμε ότι:
• Η είσοδος στον χώρο προβολής θα πραγματοποιείται μόνο με
ονομαστικά ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ τα οποία οι θεατές θα μπορούν να
προμηθεύονται με ηλεκτρονική προκράτηση, τρεις ημέρες πριν
από κάθε προβολή (η προκράτηση θα ανοίγει στις 12 το μεση
μέρι) στο aoaff.gr.
• Κάθε θεατής θα δικαιούται ΜΟΝΟ ΕΝΑ δελτίο εισόδου, οπότε
φροντίστε να βρίσκεστε εκεί εγκαίρως μαζί με τους/τις συνοδούς
σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να καθίσετε κοντά.

Εξαιρετικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαρκοπούλου
O Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής
Δημοτική
Επιχείρηση
Μαρκοπούλου
(Κ.Δ.Ε.Μ.). διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεν στο ανοιχτό θέατρο Σάρα και όχι
μόνο όπως θα δείτε και στην αριστερή
στήλη.
•

Όλη η Ελλάδα σε έναν κύκλο»
Συναυλία παραδοσιακής μουσικής
με τους «Χοροσταλίτες»

Συναυλία παραδοσιακής μουσικής με την ορχήστρα
«Χοροσταλίτες», διοργανώνει ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη
«Δήλιος Απόλλων», το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 και
ώρα 9 μ.μ., στο ανοιχτό θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.
Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι που συγκεντρώνει
Όλη την Ελλάδα σε έναν Κύκλο, παρουσιάζοντας
μοναδικές παραδοσιακές μουσικές και τραγούδια
από τη Μακεδονία έως τη Θράκη, την Ήπειρο και τα
νησιά και από τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, έως τον Πόντο και τη Μ. Ασία.
Οι «Χοροσταλίτες» αποτελούνται από τους Βασίλη
Μεσσαριτάκη (κρουστά, τσαμπούνα, μαντούρα και
τραγούδι), Φάνη Φωτόπουλο (κλαρίνο, φλογέρα,
τρομπέτα, μπουζούκι και τραγούδι), Νίκο Κοντό
(βιολί), Ευδοκία Μωραΐτη (τραγούδι, ζίλιες, κουτάλια
και μπεντίρ), Λεωνίς Ρεμούνδου (λαούτο και φωνητικά), Δημήτρης Μπαρμπαγιάννης (κιθάρα, ακορντεόν και τραγούδι).
Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας για τις περιορισμένες προκαθορισμένες θέσεις, λόγω των απαιτούμενων μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό,
η προσέλευση στο χώρο της εκδήλωσης θα πρέπει
να γίνει 30 λεπτά πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Η
χρήση μάσκας από τους θεατές είναι υποχρεωτική
σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς συσκευασμένων
τροφίμων μακράς διαρκείας, στο χώρο της εκδήλωσης, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου Μαρκοπούλου.
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«Πράσινες Αποστολές
Green Missions»
Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε
σωστά & Κερδίζουμε δώρα!
Μπες στον διασκεδαστικό κόσμο της ανακύκλωσης!
Ο Δήμος Κρωπίας προσφέρει στους δημότες την
ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο ανακύκλωσης, μέσα από ολιγόλεπτες εκπαιδευτικές
«Πράσινες Αποστολές - Green Missions». Ο χρήστης
ολοκληρώνοντας τους απαιτούμενους στόχους,
κερδίζει επιπλέον πόντους επιβράβευσης από το
ενημερωτικό υλικό και παράλληλα αποκτά συμμετοχή σε κληρώσεις Followgreen για υπέροχα δώρα.
Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών!
Green Mission: «Από τη θάλασσα στο πιάτο μας»

ΕΒΔΟΜΗ

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
στη Βασ. Κωνσταντίνου - Kορωπί
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 26 Ιουλίου
Ο Δήμος

Κρωπίας ξεκινάει τις εργασίες

κατα-

σκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων στην κεντρική λεωφόρο
Βασ. Κωνσταντίνου.
Οι εργασίες θα εξελιχθούν σε δύο φάσεις. Αμεσα ξεκινούν οι εργασίες της Α΄φάσης.

Mπες στην κλήρωση για ένα οικολογικό θερμός:
www.followgreen.gr/koropi/Mission/Single/3019
Η αποστολή στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να
προτρέψει τους δημότες να αποφύγουν στις διακοπές τους τη χρήση πλαστικών προϊόντων και να
στραφούν σε οικολογικές λύσεις.
Σύμφωνα με έρευνες, στην Ελλάδα κάθε καταναλωτής παράγει 68 κιλά πλαστικά απορρίμματα, από τα
οποία μόλις το 10% οδηγείται στην ανακύκλωση. Τα
υπόλοιπα καταλήγουν κυρίως σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ ένα σημαντικό κομμάτι πλαστικών
ρυπαίνει το περιβάλλον, με τις θάλασσες να κατακλύζονται κάθε χρόνο σχεδόν με 11.500 τόνους
πλαστικών, που σημαίνει ότι ημερησίως, πάνω από
1.000.000 πλαστικά μπουκάλια καταλήγουν στη θάλασσα.

Πώς θα συμμετέχετε στην κλήρωση:
Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα
πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής
επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται στον χώρο της επιλογής του/της νικητή/τριας
μέσω εταιρείας courier, ύστερα από την ταυτοποίηση
των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση
μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των
στόχων του Green Mission με παράλληλη εξαργύρωση των απαιτούμενων πόντων στην ενεργή κλήρωση.
Ας κάνουμε όλοι μια προσπάθεια για καθημερινή
ανακύκλωση ελπίζοντας σε καλύτερες ημέρες για
το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχουν κυκλοφοριακές τροποποιήσεις και ρυθμίσεις στο τμήμα
αυτό της λεωφόρου αλλά και στην γενικότερη κυκλοφορία που συνδέεται με την κεντρική λεωφόρο
και θα εφαρμοστεί έκτακτη οδική σήμανση.
Ο Δήμος τονίζει:
Παρακαλούμε για την κατανόηση και την στήριξή σας
ώστε να τελειώσουμε σύντομα τις συνδέσεις και να
ξεκινήσουμε τις εργασίες για το νέο μεγάλο έργο κοινόχρηστης υποδομής που αφορά την ανάπλαση της
κεντρικής λεωφόρου, της οδού Κύπρου και των συνοδευτικών οδών ήπιας κυκλοφορίας ώστε η πόλη
του Κορωπίου να παρουσιάσει τη λειτουργικότητα και
το αισθητικό αποτέλεσμα που απαιτεί η κοινωνία και
η τοπική οικονομία του Δήμου μας. Το εμβληματικό
έργο έχει οριστική έγκριση χρηματοδότησης
8.680.000,00 εκατομμυρίων ευρώ με υπογειοποίηση
όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Η ενόχληση είναι προσωρινή τα έργα μόνιμα και αντάξια της ιστορίας του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα:
Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Κρωπίας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Κρωπίας ότι από την
Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 έως το πρώτο δεκαήμερο
του Σεπτεμβρίου 2021, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων που ως γνωστόν
πετύχαμε να είναι δωρεάν, (0 ευρώ).
Ειδικότερα:
• Οι εργασίες του 1ου τμήματος της Α΄φάσης των
έργων αφορούν από το ύψος της Χριστ. Ζωίτσα,
«Άγαλμα» έως την οδό Παπανικολάου στη συμβολή
Αγγ. Κιούση και Λεωφ. Β. Κωνσταντίνου.
• Οι εργασίες του 2ου τμήματος της Α΄φάσης των
έργων αφορούν από το ύψος της οδού Αδριανού έως
Χριστ. Ζωίτσα και από οδ. Παπανικολάου - Αγγ.
Κιούση έως οδό Συνταγματάρχη Δαβάκη.
Θα ακολουθήσει η Β΄φάση στα υπόλοιπα τμήματα
της Λεωφόρου, για την οποία θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

Με ειδική ανακοίνωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ενημερώνει και δίνει τις οδηγίες στους παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων της Λεωφόρου Βασ.
Κωνσταντίνου: Τα απαραίτητα έντυπα των αιτήσεων
υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου στο link :
https://www.koropi.gr/νεεσ-αιτησεισ-για-συνδεση-μεδικτυο-απ/

Διήμερη
Εθελοντική Αιμοδοσία
Μετρό Συντάγματος
Τετάρτη 28 & Πέμπτη 29 Ιουλίου ’21
ώρες 15.00-20.00

για να μην κινδυνέψει καμμία ζωή

ΕΒΔΟΜΗ
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Kαταγγέλει και
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ο σύμβουλος Κοινότητας Βάρης

Βασίλης Σιαμέτης
Mε μια λιτή και σαφή δήλωση προς την Πρόεδρο
της δ.Ε. Βάρης, που κοινοποίησε στο Δήμαρχο και
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δήμου ΒΒΒ, καθώς και
στους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων, ο Βασίλης Σιαμέτης γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη που εκλέχτηκε “Δίπλα
σας” με επικεφαλής τη Μαρία Σίνα.
Οι λόγοι της ανεξαρτητοποίησής του,
όπως δηλώνει, είναι «η γενική (για το
δήμο ΒΒΒ) και η ειδική (για τη Δημ. Ενότητα Βάρης) έλλειψη ενδιαφέροντος
και συντονισμού για τα τοπικά δρώμενα
και τις ανάγκες της περιοχής, από την
επικεφαλής της παράταξης Μ.Σίνα».

«Παραποίηση πρακτικών»
Με ταυτόχρονη ενέργεια καταγγέλει «για 2η συνεχόμενη φορά την Πρόεδρο της Δ.Ε. Βάρης για παραοίηση πρακτικών του Σώματος»!
Γράφει στην καταγγελία του: «Συγκεκριμένα στο
πρακτικό του Σώματος της 12/5/21, με παρουσιάζει,
ως παρόντα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση (δια περιφοράς) και στη συνέχεια ότι ψήφισα ΝΑΙ και ως
εκ τούτου η απόφαση(...) φέρεται ότι λήφθηκε
ΟΜΟΦΩΝΑ» και προειδοποιεί ότι θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ, (21.7.21)
το θέμα ανεδείχθη στις προ ημερησίας ερωτήσεις,
από τον επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”
Κώστα Πασακυριάκο τεκμηριωμένα, αφού αναφέρθηκε σε σχετικές νομικές διατάξεις, ο δε δήμαρχος,
μακρυγορών κατά τη συνήθη πρακτική του προσπάθησε ν’ ανατρέψει τους ισχυρισμούς του Σιαμέτη,
...ανατρέποντας το 2000 ετών αξίωμα “τα λόγια πετούν. Τα γραπτά μένουν”. Verba volant. Scripta manent.
«Τι θα πει στέλνω SMS, email, τηλεομοιότυπο; Ε,
εγώ στέλνω το λόγο μου» (του τηλεφωνικά προφορικό). Ακολούθως αναζήτησε το “κίνητρο”. «Γιατί να
το κάνει αυτό η Πρόεδρος
Μήπως και κινδύνευε να μη ληφθεί μια συμβουλευτική ούτως ή
άλλως απόφαση;». (Τα λόγια του Δημάρχου αποδίδονται από μνήμης. Ελπίζουμε να μην τα... παραποιήσαμε. Με τι κίνητρο άλλωστε).
Το παράδοξο είναι πως ενώ στο θέμα της καταγγελίας της προέδρου της Δ.Ε. Βάρης, δόθηκε μια υπέρ
το δέον άσκοπη έκταση, στο θέμα της ανεξαρτητοποίησης και της καταγγελίας της αδράνειας και
αδιαφορίας της Μαρίας Σίνα για τα τοπικά θέματα,
Δήμαρχος, Πρόεδρος και δημοτικοί σύμβουλοι έδωσαν ...συγκινητική κάλυψη στη συνάδελφο Μ. Σίνα
αποσιωπώντας παντελώς το θέμα!
Η κα Σίνα έχει τίποτα να πει;
Κ.Β.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΒΒΒ
Απαγορεύονται οι
οικοδομικές εργασίες
τον Αύγουστο

ένας οικοδομικός οργασμός. Βλέπεις καινούργια πανέμορφα σπίτια
να γκρεμίζονται και στη θέση τους
να στήνονται μεγαθήρια (κοίτα
σελ. 15).

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (21.7.21) απαγορεύεται η
εκτέλεση οχλουσών εργασιών για
το μήνα Αύγουστο στη Βούλα «για
λόγους προστασίας των κατοίκων
από οχλούσες δραστηριότητες».

Μετατόπιση περιπτέρου

Το οξύμωρο είναι ότι από τις
οχλούσες δραστηριότητες εξαιρούνται οι εργασίες που ξεκινούν
στο πρώην κάμπινγκ Βούλας!
Πρώτα πάρθηκε η απόφαση για
την εξαίρεση των εργασιών στο
πρ. κάμπινγκ και μετά η απαγόρευση των εργασιών όλων των
άλλων υπηκόων του Δήμου ΒΒΒ.
Και όλα αυτά πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της “Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”!!!
Το ίδιο βέβαια έχει συμβεί και στη
Βουλιαγμένη, όπου υπάρχει παλαιότερη απόφαση διακοπής οικοδομικών εργασιών Ιούλιο - Αύγουστο,
αλλά και εκεί εξαιρούνται οι εργασίες για τη διάνοιξη της μαρίνας
και του Αστέρα γενικότερα.
Δύο μέτρα, δύο σταθμά.
Το επεσήμανε ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Ν. Πέτροβιτς ο οποίος τόνισε ότι «δεν
μπορεί να λέμε να
απαγορέυσουμε
όλες τις οικοδομικές δραστηριότητες στη Βούλα και
χαριστικά να λέμε
εξαιρείται
το
5άστερο κάμπινγκ».
Κατά τα άλλα στη Βούλα υπάρχει

Με απόφαση του Δ.Σ. επίσης, μεταφέρεται το περίπτερο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Καραμανλή
15 στη Βούλα και πάει ακριβώς
πίσω επί της οδού Δωδεκανήσου 2.

Ουδέν μονιμότερον του
προσωρινού
Eπέκταση κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην
οδό Καβουρίου
Με απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η
επέκταση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην οδό Καβουρίου,
από τη συμβολή της (οδός Λητούς)
έως το κτίριο της πυρασφάλειας
(οδό Θέσπιδος) έως 31 Οκτωβρίου.
Θα γίνεται ελεγχόμενη είσοδος
οχημάτων τα Σαββατοκύριακα και
τις αργίες από τις 8 το πρωί έως τις
5 μ.μ. Σε περίπτωση δεν επικινδυνότητας πυρκαγιάς σε επίπεδο 5
θα ισχύει όποτε αυτό χρειάζεται.
Τα τελευταία 9 θέματα αφορούσαν
κοπή ή μη δέντρου, εκ των οποίων
τα περισσότερα είναι πεύκα.
Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ήταν η 5η κατά σειρά τροποποίηση
του Τεχνικού Προγράμματος του
2021 και βρισκόμαστε στα μισά και
κάτι του έτους.
Επίσης ψηφίστηκε και η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Για τις διεκδικήσεις της Εκκλησίας
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Μαν. Δασκαλάκης: Διαβλέπω μία θέση
από το δήμαρχο, ότι όποιος το καταψηφίσει το θέμα βλέπει τις εκλογές.
Αυτό που κάνουμε με τα αδόμητα της εκκλησίας
πρέπει να το δούμε και για τα ιδιωτικά οικόπεδα
που βρίσκονται δίπλα. Γύρω από τον Αστέρα
κ.λπ. Όχι μόνο της Εκκλησίας.
Αναφέρθηκε επίσης στις παραβατικές καταστάσεις που ζει ο Δήμος το τελευταίο διάστημα. Το
είχε θέσει και πριν ένα χρόνο περίπου, τονίζοντας ότι πρέπει να στελεχωθεί το Αστυνομικό
Τμήμα.

1257 δέντρα κόβονται!
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Θάνος Ματόπουλος: 1200
μεγάλα πολυετή δέντρα θα
κοπούν στη “μεγαλειώδη
επένδυση” του Καβουρίου και με
επιστολή του ο Αστέρας ρωτούσε
το δήμαρχο αν θα πρέπει να πληρώσει 300 ευρώ για κάθε δέντρο
που θα κόβει.
Ο Κανονισμός που έχει ψηφίσει
το Δ.Σ. λέει ότι υπεύθυνο για να
αποφασίσει είναι το Δ.Σ., ενώ
εσείς το παραπέμψατε στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου που
συνηγορεί στη Νομική Υπηρεσία
του Αστέρα!
Τελικά τί θα γίνει;

Για τα αδόμητα της Εκκλησίας
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Kώστας Πασακυριάκος: Σ’
ένα τέτοιο θέμα όπως η ρυμοτομική τακτοποίηση της
“φερόμενης” περιουσία της Εκκλησίας, δεν μπορείς να πεις όχι.
Μία πολύ μεγάλη μπίζνα είναι σε
εξέλιξη στην περιοχή μας, όχι
μόνο της Εκκλησίας. Υπάρχει μια
πολύ μεγάλη ένταση αγοραπωλησιών στην περιοχή μας και στην
οικοδόμηση.
Θα την στηρίξω αλλά πρέπει να
φτάσει μέχρι τέλος, κι όχι να
φτάσουμε να παζαρεύουμε.
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Συνεδριάζει εκ νέου το Δ.Σ. του
Δήμου ΒΒΒ την Δευτέρα 26 Ιουλίου, 5.30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη
• για την ένταξη στην Π.Ε. 1 του Γ.Π.Σ.
της περιοχής Φλέμινγκ
• μελέτη κυκλοφορίας & σήμανσης στα
«Πηγαδάκια»
• Διεύρυνση Β. Παύλου για ποδήλατα,
στάθμευση κ.λπ.

ΔΗΜ.ΤΟ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Ανανεώστε την κάρτα μέλους
είμαστε στη διάθεση σας για να
σας βοηθήσουμε και να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία ανανέωσης όσων είναι ήδη μέλη ή και
στην έκδοση κάρτας για νέα μέλη
(my.Nd.gr).
Σας καλούμε να συμμετέχετε
στις επερχόμενες εσωκομματικές εκλογές έτσι ώστε να δώσετε περισσότερη δύναμη στην ΝΔ και στις κομματικές
οργανώσεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Σκύλλα, η γυναίκα
με δύο “λάμδα”
Για τη γυναίκα “Σκύλλα” με δυό “λάμδα”, πολλά
έχουν ειπωθεί. Κάποιοι είπανε πως η Σκύλλα ήταν
μια πολύ όμορφη κοπέλα, κόρη του Νίσου Πανδίωνος, βασιλιά των αρχαίων Μεγάρων.
Ο Νίσος όμως, για κακή του μοίρα έτυχε να είναι και
αδελφός τού Αιγέα του βασιλιά της Αθήνας, που
βρισκόταν σε πόλεμο με τον Μίνωα.
Ο Μίνως ο βασιλιάς της Κρήτης και η Πασιφάη είχαν
γιο τον Ανδρόγεω. Ο Ανδρόγεως ο οποίος ήταν μεγάλος αθλητής, είχε μεταβεί στην Αθήνα για να πάρει
μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες, και όπου σε πολλαπλή πρώτευση είχε ιδιαίτερη βράβευση. Αλλά ο Αιγέας που ήθελε να προκαλέσει πόλεμο με τον Μίνωα
για την κυριαρχία στο Αιγαίο δολοφόνησε τον Ανδρόγεω χωρίς να δώσει καμιά εξήγηση.
Ο Μίνως εξοργίστηκε και αποφάσισε με το στρατό
του να κάψει την Αθήνα. Στρατοπέδευσε λοιπόν, στο
νησάκι που είναι απέναντι από το επίνειο Νισαία των
Μεγάρων. Και εξ αιτίας τού γεγονότος το νησάκι πήρε
το όνομα, “Μινώα”.
Σχετικά δε από τον Παυσανία στις “Περιηγήσεις του
στην Αττική” διαβάζομε: «παρήκει δε παρά την Νισαίαν νήσος ού μεγάλη Μινώα ενταύθα εν τω πολέμω τώ προς Νίσον παρώρμει το ναυτικόν των
κρητών».
Και εξ αυτού σε διασταύρωση συνηγορείται, ότι
όντως είχαν κατέβει στα Μέγαρα οι Μινωϊτες. Αλλά
και από άλλη μεριά οι ανασκαφές οι αρχαιολογικές
στη Σαλαμίνα που έφεραν στο φως αγαλματίδια μινωικής τέχνης και τα οποία σήμερα φυλάσσονται στο
τοπικό Μουσείο, πιθανολογούν το γεγονός.
Με βάση δε την παρουσία του Μίνωα στα Μέγαρα, το
όνομα ‘’Σαλαμίνα’’ από μερικούς οικειοποιήθηκε ως
παράγωγο του “Σαλαμίνωα”. Βέβαια η παράδοση κλίνει προς το να είναι ανάδοχος η ‘’Σαλαμίς’’ , η κόρη
του ποταμού Ασώπου, που φειδορρέει στην Πάρνηθα,
αλλά όλα ακόμα είναι στο τραπέζι.
Μόλις λοιπόν οι Κρητικοί στρατοπέδευσαν στο νησάκι Μινώα, ο βασιλιάς Νίσος για να αμυνθεί μάζεψε
το στρατό του και οχυρώθηκε απέναντι στο επίνειο
των Μεγάρων, το Νισαίο.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό όνομα των
Μεγάρων ήταν “Νισαία”, αλλά άλλαξαν το όνομα σε
Μέγαρα, προς τιμήν του Μεγαρέα, ήρωα μαχητή εκείνου του πολέμου.
Τέλος πάντων όταν τα πράγματα για τους πολιορκημένους στένεψαν και “έσφιξαν”, παρενέβη η Αφροδίτη και για τους σώσει έβαλε στο μυαλό της
Σκύλλας να προκαλέσει τον έρωτα του Μίνωα με
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σκοπό να τον βάλει στο χέρι. Ο Μίνως βέβαια ερωτεύτηκε, δεν την αγάπησε όμως, αλλά και την εκμεταλλεύτηκε. Και μάλιστα σε ένδειξη αγάπης
απαίτησε να κόψει η Σκύλλα από τα μαλλιά τού πατέρα της, δηλαδή του βασιλιά Νίσου τη χρυσή τρίχα
που “θεϊκά” τον κρατούσε στη ζωή. Εκείνη τρελαμένη από τον έρωτά της την έκοψε, ο βασιλιάς και
πατέρας της Νίσος, ως ήταν επόμενο πέθανε, τα Μέγαρα αποκεφαλισμένα αλώθηκαν, και οι Μεγαραίοι
οργισμένοι για την προδοσία της την καταδίωξαν.
Την πρόλαβε ο Μίνως, την πήρε στο καράβι του, αλλά
με περιφρόνηση για την προδοσία της την έδεσε στο
πλωριό κατάρτι, με σκοπό μόλις ανοιχτεί στα βάθη να
τη ρίξει στη θάλασσα.
Ήθελε, αλλά όμως δεν πρόλαβε. Τον πρόλαβε ο πατέρας της, ο Νίσος, που εξοργισμένος για το κακό
που έκανε στην πατρίδα η κόρη του - κατά πως λένε
- μεταμορφώθηκε σε αιμοδιψή αετό και κυνηγούσε
το καράβι για να την κατασπαράξει.
Αλλά και αυτός δεν πρόλαβε. Η Αφροδίτη ανοίγοντας το τελευταίο της χαρτί, άγγιξε τη Σκύλλα και δεμένη όπως ήταν στο πλωριό κατάρτι, την έκανε ψάρι.

Η Σκύλλα, Ανάγλυφο από τη Μήλο, 465-435 π.X.
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο

Η Σκύλλα σαν ψάρι γλίστρησε μέσα από τα δεσμά
της, ρίχτηκε στα φουσκωμένα κύματα που γρήγορα
την αγκάλιασαν σφίγγοντάς την στα βάθη τους.
Όχι δεν την έκανε “ψάρι”, είπανε κάποιοι, οι άπιστοι
που αποκαθήλωσαν την παραπάνω παράδοση. Η
Αφροδίτη την έκανε “πουλί”, την μεταμόρφωσε σε
ερωδιό, που αμέσως φούντωσε φτερά και με ορμή
έσχισε τα μαυρισμένα της ζωής της σύννεφα, αφήνοντας πίσω της τον απόηχο μιάς γλυκιάς ελευθερίας.
Σε τρίτη πάλι εκδοχή τα πάντα ανατρέπονται. Η
Σκύλλα δείχνεται να έχει εξαπατηθεί. Και η ίδια να
έχει καταλάβει το λάθος της. Ερινύες τώρα τη βασανίζουν. Και καταφεύγει στα βράχια της Τροιζήνας και
από ψηλό ακρωτήρι ρίχνεται στη θάλασσα και πνίγεται. Και το ακρωτήρι έκτοτε βαφτίζεται Σκύλλαιο. Και
εδώ, και με αυτή την εκδοχή στην τραγωδία, η κάθαρση κατεβάζει την αυλαία.
Δεν ξέρω γιατί η ιστορία του ανθρώπου συχνά,
μετά τον Δία αγωνίζεται να τα φορτώσει όλα στη γυναίκα και να την πεί “Σκύλλα” .
Ναι “Σκύλλα” το θαλάσσιο τέρας παντρεμένο στην
κακία με την άλλη “ρουφήχτρα” τη θαλάσσια Χάρυβδη, μαζί στημένες στο στενό κοντά στην ιταλική

Μεσσήνη εξοντώνουν τους ναυτικούς που περνάνε
ανάμεσά τους.
Και όμως και αυτή η Σκύλλα ήταν παλιότερα ένα κορίτσι όμορφο. Ήταν μια από τις θυγατέρες του θαλάσσιου θεού “Φόρκυ”. (Φόρκυς – Φόρκυος) με μάνα την
Εκάτη, θεά της νύχτας και τού σεληνόφωτος και
αδελφές, τις Γοργόνες, τις Σειρήνες και την Έχιδνα,
που ήταν μητέρα του Πολύφημου, του γνωστού Κύκλωπα.
Αυτή τη Σκύλλα την είχε αγαπήσει ο Ποσειδώνας.
Αλλά όταν η Αμφιτρίτη η γυναίκα του το έμαθε, την
μεταμόρφωσε σε τέρας που έτρωγε τους ναυτικούς
και τη διπλάρωσε δίδυμο στη Χάρυβδη να βοηθιέται
στα πάθη της.
Κατά την ομηρική Οδύσσεια είχε δώδεκα πόδια, έξη
λαιμούς που στήριζαν κεφάλια σκύλου με δόντια που
εξείχαν σε τρεις σειρές θανατερές. Μαζί με τη Χάρυβδη - το θαλάσσιο τέρας που ρουφούσε και ξερνούσε με ορμή το αλμυρό νερό που με τη δίνη του
αναποδογύριζε τα καράβια -, καραδοκούσαν στο
στενό πέρασμα. Και εκείνη η Σκύλλα με τα σκυλίσια
κεφάλια της, ολοκλήρωνε.
Στην ιστορική εκδοχή της μυθολογικής παράδοσης
μπαίνει και ο θαλάσσιος Γλαύκος, θεός των κυμάτων
και γιος του Ποσειδώνα.
Ο Γλαύκος όταν αντίκρισε την θαλάσσια νύμφη, την
πανέμορφη Σκύλλα, την ερωτεύτηκε. Εκείνη με όπλο
τα θέλγητρα της, απέρριπτε τους πάντες· τους πάντες που σωρηδόν τρέχανε ξωπίσω της.
Ο Γλαύκος βέβαια στα χρόνια ήταν ένας γέρος με
πολλά κοχύλια που ντύνανε ολόκληρο το σώμα του
και κρύβανε τις ρυτίδες του. Αλλά η Σκύλλα μέσα σε
αυτόν μπόρεσε και είδε την ομορφιά και για πρώτη
της φορά την αγάπη.
Το έμαθε όμως η Κίρκη, που είχε δεχτεί την απόρριψη του έρωτά του, και για να την εκδικηθεί έριξε
μαγικό δηλητήριο μέσα στο νερό που πλενόταν η
Σκύλλα και τη μεταμόρφωσε σε τέρας με τις γνωστές
συνέπειες.
Βοηθήματα
1) “Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου”, Εκδ. Δομή.
2) “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδ Καρκωτσόγλου 2004.
3) “Σκύλλα η άπιστη γυναίκα”, από την εφημερ. Εθνος
Kυριακής, 09/2003
4) Οβιδίου “Μεταμορφώσεις”, 8,8
5) Στράβωνος: “Γεωγραφικά”, Eκδ.Πάπυρος
6) Παυσανία: Περιηγήσεις: “Αττικά”, εκδοτική Αθηνών 1974.
7) Ph.Wilkinson Neil Phillip: “Παγκοσμια Μυθολογία”.

Σημείωση: Προτού κλείσω για σήμερα και χαιρετήσω
για το καλοκαίρι, θα ήθελα μαζί και ξεχωριστά από τη
σημερινή βιβλιογραφία, να προσθέσω και τις πηγές
μου για τα άρθρα “Αϊζενστάιν”, που εκ λάθους μου
είχαν παραλειφθεί.
Πηγες για “Αιζενστάιν”
1) “Γιαπωνέζικος κινηματογράφος>, περιοδ. “Σύγχρονος κινηματογράφος ’77’ , (15/16) με κειμενα Αιζενσταιν, Μπρεχτ
2) “Στρατευμένος κινηματογράφος”, ’75”, περιοδ. “Σύγχρονος
κινηματογράφος” (5) με κείμενα Άιζενστάιν, Σρετερ.
3) “Κριτική έξη σοβιετικών ταινιών”, περιοδ. “Γραφή 1”, 1978,
ταινιών απο τη Σοβιετική Ενωση.
4) Ρολάν Μπάρτ: “Ντιντερό, Μπρέχτ, Άιζενστάιν”, περιοδ “Σύγχρονος κινηματογράφος”, ’74.
5) Αφιέρωμα “Αιζενστάϊν”, “Οι Πρωτοπόροι”, 2006, εκδ, “Ελευθεροτυπίας”.
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Μόνο για εμβολιασμένους!
Μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποίησε ο Δήμος ΒΒΒ στην παραλία της Βάρκιζας και
στο θεατράκι “Βέμπο” στη Βούλα.
Εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, μουσική, θέατρο,
παιχνίδια.
Λιγοστός ο κόσμος που τις παρακολούθησε και ο
λόγος είναι ότι έβαλε ως όρο στο δημότη, που θα
το παρακολουθούσε να είναι εμβολιασμένος πλή-

ρως και να έχουν περάσει 14 ημέρες!! Οπερ σημαίνει ότι αυτόματα απέκλεισε το 60% των δημοτών,
από τις εκδηλώσεις που ο ίδιος ο δημότης πληρώνει.
Μάλιστα το διαφήμισε με παρρησία ο δήμαρχος
πανταχόθεν.
Είναι ένα τεράστιο λάθος. Τέτοιες ενέργειες μόνο
ζημιά κάνουν στην κοινωνία. Θαυμάσια θα μπορούσε να ζητήσει self test για τον κάθε δημότη που
θα ήθελε να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις. Να
πάρουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα με μάσκες και
αποστάσεις. Τρόποι υπάρχουν. Δεν ήταν διαφήμιση
αυτό για το δήμο, δυσφήμιση ήταν.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις για να μην διαχωρίσει τους δημότες του.
Σε άλλους δήμους γίνονται ωραιότατες εκδηλώσεις
με μάσκες και τα απαραίτητα μέτρα, όπως ο Δήμος
Κρωπίας, ο Δήμος Μαρκοπούλου και άλλοι.

Κλειστό το Ασκληπιείο τα απογεύματα!
Ενας νέος άνθρωπος χάθηκε στην παραλιακή, μετά
από βαρύ τραυματισμό σε τροχαίο, όπου αφού τον
χτύπησε ο ασυνείδητος οδηγός τον εγκατέλειψε.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο, το οποίο όμως έχει κόψει την απογευματινή
εφημερία, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να προσφέρουν τα απαραίτητα, και έφυγαν για εφημερεύον νοσοκομείο, αλλά ο νέος χάθηκε.
Το Ασκληπιείο είναι αδιανόητο να μην έχει εφημερία
γι’ αυτά τα καθημερινά περιστατικά. Είναι τουριστική περιοχή, έχει θάλασσα και την επισκέπτονται
εκατοντάδες χιλιάδες καθημερινά. Kατά τα άλλα ο
πρόεδρός του δηλώνει σε έντυπο φερέφωνο ότι:
«τα επείγοντα λειτουργούν επί 24ώρου βάσης για
όποιον έχει άμεση ανάγκη».

Όταν η αγάπη κυβερνά!
Ήταν αρχές της δεκαετίας του 1980, τότε που η Ελλάδα τίναζε τις στάχτες της, από τα αποκαΐδια μιας δύσκολης
ιστορικής καμπής της, προσπαθώντας να ορθοποδήσει και
να στηριχθεί στις δυνάμεις της, όταν σε ένα φτωχό χωριό
της όμορφης ελληνικής περιφέρειας, φοιτούσε στη Ε΄
τάξη του Δημοτικού Σχολείου ένας μαθητής που τον έλεγαν Θανάση και απασχολούσε ιδιαίτερα με την απαθή και
αρνητική συμπεριφορά του, την αυστηρή άλλα καλοσυνάτη
δασκάλα του, την κυρία Βασιλική!
Ο Θανασάκης βρισκόταν πάντα στο κόσμο του, δείχνοντας
μια αδιαφορία για ότι συνέβαινε γύρω του, ενώ ποτέ δεν
ήταν διαβασμένος, ούτε γραμμένος, αλλά ούτε και η εμφάνισή του ήταν αυτή που άρμοζε σε έναν μαθητή!
Πάντα ήταν αχτένιστος με ρούχα φθαρμένα και βρόμικα,
με νύχια άκοπα, που του έλεγε η δασκάλα του ότι είχαν
πένθος, γιατί ήταν πάντα μαύρα από την απλυσιά!!
Με το ζόρι η κα Βασιλική του έβαζε 5 και 6 στα τσαλακωμένα και γεμάτα λάθη τετράδιά του, με την ελπίδα μήπως
φιλοτιμηθεί και δείξει κάποια μικρή βελτίωση.
Άδικα όμως περίμενε η δασκάλα να εγκαταλείψει ο Θανασάκης την συνεχιζόμενη αδιαφορία του για το κάθε τι,
ακόμα και για το παιχνίδι ή για τη φιλία με κάποιο συμμαθητή του, ενώ πολλές φορές τον έβλεπε να κοιμάται πάνω
στο θρανίο.
Προβληματισμένη ρώτησε τους προηγούμενους εκπαιδευτικούς που είχαν μαθητή τον Θανασάκη και έμεινε άναυδη
με όσα άκουσε.
Η δασκάλα της Α΄ τάξης, είπε ότι ήταν ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής, αλλά και σε ήθος και σε ενδιαφέρον για το
κάθε τι. Το ίδιο ισχυρίστηκε και ο δάσκαλος που τον είχε
μαθητή στη Β΄ τάξη, αλλά η δασκάλα της Γ΄ τάξης, είπε
ότι τον είχε επηρεάσει πολύ η αρρώστια της μητέρας του
και η απουσία του πατέρα του, που δούλευε πολλές ώρες
για να τα βγάλει πέρα. Στη Δ΄ τάξη, η μητέρα του έφυγε
από τη ζωή και η θλίψη μαζί με την ανασφάλεια τού μικρού
αγοριού τον έκανε μελαγχολικό και αδιάφορο για τα μαθήματα, αλλά και για τα παιχνίδια.
Στη Ε΄ τάξη που τον είχε μαθητή η κα Βασιλική, τα πράγματα για τον Θανασάκη είχαν πάρει μια αρνητική κατεύθυνση, γιατί ο πατέρας του είχε ξαναπαντρευτεί, για να του
κρατάει η καινούργια γυναίκα το σπιτικό του, όπως έλεγε
και από τότε η ζωή του μικρού ορφανού είχε γίνει πλέον
μαρτυρική. Όταν δεν ήταν σχολείο, φύλαγε τα πρόβατα
ενός γείτονα και έκανε διάφορες σκληρές δουλειές για την
ηλικία του και με το ζόρι τον άφηνε η μητριά του να πάει
σχολείο, ενώ του έπαιρνε τα χρήματα από τις διάφορες
δουλειές που έκανε!
Ώρα δεν είχε ούτε να διαβάσει ούτε να πλυθεί, ενώ για ευχαριστώ δεχόταν την λεκτική και σωματική βία της μητριάς

του, η οποία τον απειλούσε ότι αν έλεγε το παραμικρό στον
πατέρα του, θα τον έπνιγε στο πηγάδι που είχαν στα χωράφια και ούτε που θα τον έβρισκε κανένας.
Η κα Βασιλική ένοιωσε τύψεις γιατί ήταν αυστηρή με τον
ορφανό και βασανισμένο μαθητή της και σκεφτόταν πώς
θα έπρεπες στο μέλλον να του συμπεριφερθεί.
Πλησίαζαν οι εορτές των Χριστουγέννων και σε λίγες ημέρες τα σχολεία θα έκλειναν. Τα παιδιά της τάξης είχαν αποφασίσει να έκαναν ένα μικρό συμβολικό δωράκι στη
δασκάλα τους με μια ιδιόχειρη ευχητήρια κάρτα.
Πράγματι την παραμονή που θα έκλειναν τα σχολεία η
έδρα της δασκάλας είχε γεμίσει από μικρά κουτάκια τυλιγμένα με πολύχρωμα και γυαλιστερά χαρτιά και αστραφτερούς φιόγκους. Ένα μόνο δωράκι ήταν τυλιγμένο με ένα
κομμάτι από εφημερίδα, που ήταν μάλιστα και τσαλακωμένη!!! Ήταν το δώρο του Θανασάκη!
Η κα Βασιλική άνοιξε πρώτα το δώρο του μικρού αγοριού,
για να βάλει τέλος στα ειρωνικά χαμόγελα και στις φαρμακερές ματιές των άλλων παιδιών, σε βάρος του Θανάση.
Ξετυλίγοντας το κομμάτι της εφημερίδας, με έκπληξη είδε
μια διακοσμητική καρφίτσα, φτιαγμένη από ένα ξερό κυπαρισσόμηλο, που είχε ψηθεί και είχε ανοίξει σαν μικρό
τριαντάφυλλο και κάποιος το είχε βάψει με χρυσή μπογιά
και είχε κολλήσει μικρά στρας! Ήταν κομψή και πρωτότυπη και θα μπορούσε να την φιλοξενήσει το πέτο ενός
παλτού! Στο κάτω μέρος είχε κολλημένη μια μικρή παραμάνα που με αυτή θα στερεωνόταν σε κάποιο ύφασμα!
Δίπλα στην καρφίτσα ήταν ένα μπουκαλάκι με μια μικρή ποσότητα από ένα μεταχειρισμένο παλιό άρωμα!
Δεν άργησε η κα Βασιλική να καταλάβει ότι αυτά τα αντικείμενα ήταν ό,τι του είχε απομείνει από την αγαπημένη
του μητέρα και τώρα τα δώριζε με όλη την πληγωμένη του
ψυχή σε μια άλλη γυναίκα, που ίσως την έβλεπε σαν υποκατάστατο της μάνας του.
Δεν έχασε χρόνο και μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων
των μαθητών της, τοποθέτησε την καρφίτσα στο πέτο του
ταγιέρ της και στη συνέχεια άνοιξε με δυσκολία το κολλημένο πώμα του μικρού μπουκαλιού και έριξε δύο σταγόνες
άρωμα στη μια παλάμη της και το έτριψε με την άλλη, ενώ
συγχρόνως άνοιξε την αγκαλιά της στο μικρό Θανάση, που
την κοίταζε με ανοιχτό στόμα!! Χώθηκε όσο πιο βαθιά μπορούσε στην αγκάλη της δασκάλας του και με μάτια γεμάτα
δάκρυα της είπε: Αχ κυρία! μυρίζεται σαν τη μητέρα μου!
Σκούπισε με την ανάποδη της παλάμης της η δασκάλα δυο
καυτά δάκρυα που αυλάκωσαν τα κρύα μάγουλά της και συνέχισε να ανοίγει τα υπόλοιπα δώρα των παιδιών και να ευχαριστεί το καθένα ξεχωριστά όπως έκανε και με τον
Θανασάκη!

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Όταν άνοιξαν πάλι τα σχολεία με τον καινούργιο χρόνο, ο
Θανασάκης ήταν ένα διαφορετικό παιδί με αλλαγμένη
συμπεριφορά, ενώ η δασκάλα ήταν πάντα πρόθυμη να τον
βοηθήσει την ώρα του διαλείμματος στα μαθήματά του.
Την Στ΄τάξη την τελείωσε με άριστα και συνέχισε στο Γυμνάσιο.
Από τότε κάθε Χριστούγεννα η κα Βασιλική έπαιρνε μια ευχητήρια κάρτα από το Θανάση και μετά 12 χρόνια η κάρτα
είχε αντικατασταθεί από ένα γράμμα που κάτω από τις θερμές ευχές, μια σφραγίδα έγραφε «Δόκτωρ Αθανάσιος Πετρίδης» και ακολουθούσαν οι επιστημονικοί του τίτλοι!!
Και πιο κάτω μια θερμή παράκληση που απευθυνόταν στη
παλιά αγαπημένη του δασκάλα, που τώρα ήταν πλέον συνταξιούχος!!!
Την παρακαλούσε αν θα ήθελε και αν μπορούσε να πάρει
τη θέση της μητέρας του στον επικείμενο γάμο του, γιατί
δεν είχε πλέον κανέναν συγγενή να τον συνοδεύσει.
Με μεγάλη ευχαρίστηση δέχτηκε η κα Βασιλική την πρόταση του κου Πετρίδη (Θανασάκη) και καμάρωνε δίπλα του
σαν να ήταν η ίδια η μητέρα του στην ιερή εκείνη στιγμή
της στέψης του. Ενιωσε και εκείνη την υπέρτατη ευτυχία
της μητέρας που πάντρευε τον γιό της, γιατί δεν είχε δικά
της παιδιά, και της δόθηκε η ευλογία να αισθανθεί αυτό το
υπέροχο συναίσθημα!!!
Όταν ήρθε η ώρα και τον αγκάλιασε για να του ευχηθεί, ο
Θανάσης είδε την καρφίτσα από το κυπαρισσόμηλο που της
είχε φτιάξει όταν έβοσκε τα πρόβατα του γείτονά του να
διακοσμεί την υπέροχη τουαλέτα της. Ήταν το μοναδικό
κόσμημα που φόραγε! Για λίγη ώρα έμειναν αγκαλιασμένοι
και αμίλητοι, ενώ τα κορμιά τους αναπηδούσαν από τα έντονα τα αναφιλητά τους!
Κάτω από τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων και τα δάκρυα ευτυχίας της νύφης, που παρακολουθούσε την συγκινητική σκηνή, ο Θανάσης έσκυψε και
φίλησε το χέρι της κας Βασιλικής, λέγοντάς της δυνατά
«σ’ ευχαριστώ μητέρα»!
Και τις δυο λέξεις τις πήρε το αγέρι και τις πήγε ψηλά σε
άλλους Γαλαξίες, πέρα απ τ’ αστέρια και το Φεγγάρι, για
να τις ακούσει η πρώτη μητέρα του Θανάση και να χαρεί
και να επαληθευτεί η άποψή της, όταν έλεγε στο γιό της,
ότι «η ευτυχία ανθίζει όταν η αγάπη κυβερνά»!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ισότητα των Φύλων
Σε διαβούλευση μέχρι 27 Ιουλίου
Με το τελευταίο τραγικό γεγονός, που ένας άντρας
έστειλε στα βράχια την φίλη του και στη συνέχεια
την εγκατέλειψε μέσα στη θάλασσα να πνιγεί, ξεχείλισε το ποτήρι. Δεν πάει άλλο. Ο ένας την πνίγει
στον ύπνο της, ο άλλος την γκρεμίζει στη θάλασσα,
οι άλλοι τη βιάζουν και την πετάνε. Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Πού
ζούμε;
Φτάνουν τα μέτρα που υπάρχουν;
Μήπως χρειάζεται μία άλλη θεώρηση των πραγμάτων; Είναι σκέψεις που περνούν από το μυαλό
μου, κάθε φορά που ακούμε άλλο
ένα τραγικό γεγονός με θύμα τη
γυναίκα.
Να ελπίζουμε ότι κάτι καλύτερο θα
προκύψει από το νέο Εθνικό σχέδιο δράσης, που βρίσκεται σε διαβούλευση
και
σημειώνουμε
παρακάτω;
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση βρίσκεται από,
Τρίτη 13 Ιουλίου, το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Ισότητα των Φύλων (2021-2025), προκειμένου όλοι οι
εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι φορείς και εταίροι
να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση των προβλέψεών του.
Οι τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας είναι:
1. Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας για την προστασία των γυναικών
από την άσκηση κάθε μορφής βίας και τη σημασία ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών.
2. Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ ηγετικούς ρόλους με σκοπό την ενεργοποίηση των γυναικών και των κοριτσιών για τη συμμετοχή
τους στα κοινά και την προετοιμασία κάλυψης θέσεων
ευθύνης.
3. Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας για την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας
και
την
εναρμόνιση
της
επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής.
4. Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη της για
όλους τους εμπλεκόμενους, την κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη.

Καμία γυναίκα μόνη απέναντι σε περιστατικά
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας
και παρενόχλησης
δωρεάν Γραμμή SOS 15900 όλο το 24ωρο
Τα περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας
δεν γεννούν μόνο αποτροπιασμό, αλλά καταδεικνύουν
και με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει σε επίπεδο
πολιτείας και κοινωνίας, χρειάζεται
ακόμη χρόνος έως ότου τα φαινόμενα
αυτά, όπως και η κουλτούρα ανοχής
τους, να εκριζωθούν οριστικά.
Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) ως αρμόδιος κρατικός φορέας για
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών έχει ως στόχο να σπάσει έμφυλα
στερεότυπα και συμπεριφορές και να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και
προστασίας, τονίζοντας πως κανένα κορίτσι και καμία γυναίκα που θέλει να καταγγείλει
περιστατικό
βίας
ή
παρενόχλησης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ.
Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει το Δίκτυο Δομών
που περιλαμβάνει 43 Συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη την
Ελλάδα, τα οποία παρέχουν σε γυναίκες δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης και νομικής και εργασιακής συμβουλευτικής, καθώς και 19
Ξενώνες Φιλοξενίας, στους οποίους μπορούν να διαμείνουν γυναίκες θύματα βίας με τα παιδιά τους.

βία και επιθυμούν να εγκαταλείψουν την εστία τους.
Στο πλαίσιο αυτό, με τον πρόσφατο εργασιακό νόμο
κυρώθηκε η Σύμβαση 190 της ILO για την προστασία
για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον
κόσμο της εργασίας, ενώ σε φάση υλοποίησης βρίσκεται και το έργο diversity awareness που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση των εργαζομένων τόσο
στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα με στόχο την
ευαισθητοποίηση, την προσέγγιση και τη διαχείριση της
διαφορετικότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό εργασιακό περιβάλλον.
Για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας, επίσης, στο πλαίσιο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης έχουν αναπτυχθεί δράσεις, όπως η δημιουργία ενός εργαλείου εκτίμησης του
βαθμού επικινδυνότητας εμφάνισης ενδοοικογενειακής
βίας, καθώς και η μελέτη σχετικά με το προφίλ των
δραστών ενδοοικογενειακής βίας και η αξιολόγηση των
σχετικών θεραπευτικών προγραμμάτων.
«Αν θέλουμε να μην υπάρχει ούτε μία κακοποιημένη
γυναίκα γύρω μας, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα της.
Όχι στα λόγια. Αλλά με δράσεις, προγράμματα, επιμόρφωση και πραγματική στήριξη, σε κάθε της βήμα», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και
την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα.

Παράλληλα, κάθε ενδιαφερόμενη/ος που επιθυμεί να
ενημερωθεί σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών βίας
ή να ζητήσει βοήθεια, έχει τη δυνατότητα να τηλεφω-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

νεί στην δωρεάν Γραμμή SOS 15900.
Η Γραμμή λειτουργεί πανελλαδικά, 24 ώρες το 24ωρο,
365 μέρες το χρόνο, στελεχώνεται από εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ το
περιεχόμενο των κλήσεων είναι απόρρητο. Πληροφορίες μπορούν επίσης να λάβουν όσες και όσοι το επιθυμούν στέλνοντας e-mail στο sos15900@isotita.gr,
καθώς και μέσα από την ιστοσελίδα metoogreece.gr.

3 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Την ίδια ώρα, μία σειρά δράσεων για την ενίσχυση και
την ενδυνάμωση των γυναικών υλοποιούνται και στον
τομέα της εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η προστασία τους από κακοποιητικές συμπεριφορές, όσο και
η οικονομική τους ανεξαρτησία, σε συνεργασία με τον
ΟΑΕΔ, σε περίπτωση που υφίστανται ενδοοικογενειακή

Κάποιος ασυνείδητος οδηγός χτύπησε έναν
νέο άνθρωπο, στην Βουλιαγμένη, 21 Ιουλίου
βράδυ, και τον άφησε αβοήθητο!
Αν πέσει στην αντίληψή σας, ένα αυτοκίνητο audi σειράς Α15ετίας, χρώματος μαύρου με φιμέ τζάμια, όπου στην πινακίδα
δεν φαίνεται το σήμα της Ε.Ε. (παλιά πινακίδα) και έχει σοβαρές βλάβες στην πίσω
πλευρά του, χρέος μας να ενημερώσουμε
την Τροχαία.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Έναρξη εργασιών Τοπικών Συνδέσεων Αποχέτευσης στη Β.
Κωνσταντίνου. ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ (άγνωστο πότε) ΤΕΛΟΥΣ

ANAKOINΩΣΗ
Με πρόσφατη ανακοίνωσή της
(https://bit.ly/3ipdgfP) η Δημοτική
Αρχή ανακοίνωσε σε πανηγυρικό
τόνο την έναρξη των εργασιών κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων για τμήμα της Β. Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργασίες θα διαρκέσουν
από 26 Ιουλίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και οι
συνδέσεις θα λειτουργήσουν ΟΤΑΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ, ΑΛΛΑ:
1) Αντί να πανηγυρίζει, οφείλει να
απολογηθεί για τις τεράστιες καθυστερήσεις στο έργο της αποχέτευσης. Η διαγωνιστική διαδικασία
ξεκίνησε το 2010 και η κατασκευή
το 2013 με αρχικό χρονοδιάγραμμα
λειτουργίας το 2016. Μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις 5 ετών
(προς το παρόν) οι εξωτερικές διακλαδώσεις στη Β. Κωσταντίνου και
μόνο στο κεντρικό της τμήμα ξεκινούν στα μέσα του … 2021.
2) Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για
τη μεγάλη καθυστέρηση τη εργο-

λαβίας για τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η σχετική σύμβαση
υπογρά(https://bit.ly/3hX4EOJ)
φηκε το Σεπτέμβριο 2019 με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως το
Μάρτιο 2021. Το χρονοδιάγραμμα
δεν τηρήθηκε, παρατάθηκε κατά
ένα έτος (https://bit.ly/3hOEFZB).
Ήδη μάλιστα από το Μάιο 2020
είναι σε ισχύ η νομοθετική διάταξη
(https://bit.ly/36Mxbjp) για «δωρεάν
συνδέσεις» και από Ιανουάριο του
2021 (https://bit.ly/3rkrcvE) η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για
χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ.
Χάθηκε αδικαιολόγητα πολύς χρόνος. Αντί οι συνδέσεις να κατασκευαστούν κατά τη διάρκεια των
περιοριστικών μέτρων COVID-19
που τα καταστήματα ήταν κλειστά
και η ενόχληση για την τοπική
αγορά θα ήταν μηδενική, οι εργασίες θα γίνουν τώρα που τα καταστήματα είναι ανοιχτά και
προσπαθούν να ανακάμψουν.
3) Η Δημοτική Αρχή πρέπει επιτέλους να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα
του
έργου
της
αποχέτευσης… 8 έτη μετά την
έναρξη της κατασκευής του. Να
απαντήσει στα ερωτήματα που όλοι
οι κάτοικοι στο Κορωπί έχουν:

To λάδι και το Ξύδι
γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης*

Διαβάζοντας «τρεις φορές» το πρωτοσέλιδο άρθρο της κας Νεγρεπόντη,
πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας,
στην εφημερία
ΕΒΔΟΜΗ την προηγούμενη εβδομάδα με θέμα τη διαγραφή του χρέους της Χώρας, δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα-συγκινήθηκα και προσπαθώ έκτοτε να
ταξινομήσω τις όποιες οικονομικές γνώσεις μου.
Λίγο πιο πριν, στο πρόσφατο παρελθόν, είχα αρχίσει να
αναρωτιέμαι μήπως εγώ είμαι παράξενος, υπερβολικά
απαιτητικός, μήπως ζω σε άλλη χώρα ή τι είμαι τέλος
πάντων; Κι αυτό δεν το λέω τυχαία, αλλά είναι προϊόν
σκέψης. Και να γιατί:
Η ΝΔ μου «μυρίζει», ο ΣΥΡΙΖΑ μου «ξινίζει», στο ΚΙΝΑΛ
ψάχνω να βρω το Κίνημα και το Λαό, το ΚΚΕ μου φωνάζει «έλα μαζί μου να διαμαρτυρηθούμε». Και εγώ βρίσκομαι αποσβολωμένος στην άκρη φωνάζοντας:
Δεν θέλω «ρε» κόμμα να διαμαρτυρηθώ, θέλω κόμμα
εξουσίας με πρόγραμμα εφικτό, φιλολαϊκό, πατριωτικό, με σεβασμό στον τόπο και στη Δημοκρατία.
Αγαπητοί «φιλέβδομοι» αναγνώστες,
Με μεγάλη μου λύπη αλλά και βεβαιότητα σας ενημε-

- Πότε θα ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες συνδέσεις (Β’ Φάση) στη Β.
Κωνσταντίνου;
- Πότε θα κατασκευαστούν οι συνδέσεις στο υπόλοιπο Κορωπί που
αντιστοιχούν σε ~ 90% του συνολικού αριθμού των συνδέσεων;
- Πότε επιτέλους θα λειτουργήσει
η αποχέτευση;
Είναι προφανές ότι ο κος Δ. Κιούσης στη δέσμευσή του στις εκλογές του 2010, 2014 και 2019 ότι θα
επιβλέψει την άρτια και εντός χρονοδιαγράμματος εκτέλεση του
έργου έχει διαψευσθεί οικτρά.
Με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής,
το Κορωπί του 2021 και των επόμενων ετών είναι σε τριτοκοσμική κατάσταση. Η πόλη θα συνεχίσει να…
μυρίζει άγνωστο μέχρι πότε..
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
―――――――――――――――
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Θεωρούμε
ότι το έργο της αποχέτευσης στο
Δήμο Κρωπίας, δεν είναι ένα έργο
αποκομμένο. Εχει μία συνέχεια με
το ΚΕΛ Κορωπί - Παιανίας, με πολλούς εμπλεκόμενους (Περιφέρεια
Αττικής κ.ά. και οι καθυστερήσεις
έχουν μία αιτιολογία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Να δώσουν τώρα απαντήσεις
ο κ. Φιλίππου και ο κ. Πουλόπουλος για τη διακοπή της
εικαστικής παρέμβασης ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΝ 2021.
Η παράταξή μας διαπιστώνει ότι η
εικαστική παρέμβαση «ΔΙΑ-ΧΡΟΝΙΚΟΝ 2021» η οποία είχε ανακοινωθεί τόσο με Δελτίο Τύπου, όσο και
στο επίσημο Πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου στο πλαίσιο της
επετείου των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Λαμβάνοντας υπόψη μας ρεπορτάζ
ηλεκτρονικού μέσου, στο οποίο αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη εικαστική δράση διακόπηκε λόγω της
παρέμβασης του Δημάρχου με εντολή προς συνεργεία του Δήμου για
απεγκατάστασή της, ερωτώνται ο κ.
Φιλίππου και ο Πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ Αριστόδικος, κ. Πουλόπουλος:
1. Πράγματι με εντολή του κ. Φιλίππου διεκόπη μια εικαστική δράση,

ρώνω ότι: παντού βασιλεύει η ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ και η ΕΞΑΡΤΗΣΗ. Όσα αναφέρει η κα Νεγρεπόντη για τους βουλευτές και τα κόμματα, συμβαίνουν στο Δήμο ΒΒΒ, στις
Δημοτικές Παρατάξεις και στους δημοτικούς συμβούλους. Μικρή η διαφορά, αφού εδώ οι εντολές δεν λαμβάνονται από ξένα κέντρα ή δε υπακοή και υποτέλεια,
γίνεται σε εγχώριους «υποτελείς».
Ακόμα δεν ξεκίνησε η επένδυση του Ελληνικού και τα
πρώτα «οφέλη» για το Δήμο μας και τη Νοτιοανατολική
Αττική, άρχισαν να γίνονται ορατά. Σε λίγο ξεκινούν
δυο «μεγάλες» επενδύσεις: Η ιδιωτικοποίηση του Γ.Ν
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ και το Εργοστάσιο σκουπιδιών
στη Βάρη. Αυτά όμως είναι απαραίτητα για την ΕΛΙΤ που
θα εγκατασταθεί στο Ελληνικό, ιδιωτικό Νοσοκομείο και
Σκουπιδότοπος. Καλά αυτά, για την περίκλειστη πόλη
Ελληνικού, όμως για το Λαό;
Α! όλα και όλα. Δεν θέλω αφελείς ερωτήσεις, σας έχω
περιγράψει επανειλημμένα ότι: «Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».
Αλλά μην ανησυχείτε εσείς αγαπητοί μου φίλοι και αναγνώστες. Τα ΣΔΙΤ του Νοσοκομείου και του εργοστασίου σκουπιδιών, θα εμφανιστούν ξαφνικά και θα τα
παρουσιάσουν ως ωφέλημα και ακίνδυνα, με επιστημονικές μελέτες μάλιστα, που θα μπορούν να δικαιολογήσουν το ΝΑΙ, ακόμα και των τριών τοπικών συμβούλων
του Χερώματος Βάρης.
Την άποψή μου για το Νοσοκομείο την έχω εκφράσει
επανειλημμενα και θα την επαναλάβω για μια ακόμη

την οποία είχε αποφασίσει, προφανώς σε συνεργασία με τον κ. Φιλίππου, το Δ.Σ. του Αριστόδικου;
2. Eάν συνέβη αυτό για ποιους λόγους αποφασίστηκε από τον Δήμαρχο η διακοπή της δράσης;
3. Στο όνομα ποιας δικαιολογίας
άραγε διασύρεται ο Δήμος και το
Ν.Π.Δ.Δ. Αριστόδικος, που με γερανό απεγκαθιστούν ένα εικαστικό
δρώμενο, το οποίο είχε αξιολογηθεί
και αποφασισθεί από τους ίδιους να
πραγματοποιηθεί;
4. Στο όνομα ποιας δικαιολογίας
άραγε διασύρουν έναν πολυβραβευμένο εικαστικό, αποκαθηλώνοντας
τα έργα του;
5. Τέλος, αν πράγματι συνέβησαν
όλα αυτά, θα αναλάβει κάποιος την
ευθύνη για αυτήν την πρωτοφανή,
για τα αυτοδιοικητικά και καλλιτεχνικά δρώμενα, ενέργεια;
Θεωρούμε ότι τόσο ο Δήμαρχος,
όσο και ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Αριστόδικος έχουν τη θεσμική υποχρέωση να δώσουν ολοκληρωμένες
απαντήσεις και να λογοδοτήσουν.
Με δεδομένο ότι δεν θα επιτρέψουμε o Δήμος Σαρωνικού να μετατραπεί σε τσιφλίκι του κ. Φιλίππου
-παρά τις κοπιώδεις προσπάθειες
που καταβάλλει- αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις και θα επανέλθουμε.
Από το Γραφείο Τύπου

φορά! Το ΣΔΙΤ που θα μπει στο Νοσοκομείο, θα είναι ο
Δούρειος Ίππος της πλήρους Ιδιωτικοποίησης, με δωρεάν είσοδο σε Μητροπολίτες και Ιερείς, λόγω της μετοχοποίησης της εδαφικής ιδιοκτησίας.
Για το εργοστάσιο σκουπιδιών προτείνω, αφού είναι
ακίνδυνο και μπορεί να ιδρύεται παντού, χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και χωρίς επικινδυνότητα για τους
πολίτες, να γίνει στο Καβούρι, στην πρώην Αεροπορική Βάση. Δεν υπάρχει το κώλυμα της Β΄ Ζώνης Υμηττού και έχει ευκολότερη πρόσβαση από τους όμορους
Δήμους που θα εξυπηρετεί φυσικά και τη νέα πόλη που
ετοιμάζεται, εκεί στην επένδυση του Ελληνικού.
ΥΓ1: Δεν μπορώ να «δέσω» με τέτοιους ανθρώπους, είμαστε το «λάδι κα το ξύδι» κι όσο και να προσπαθείς
αυτά δεν δένουν. Αν εσείς όμως προτιμάτε να σας στύβουν και αισθάνεστε κοινοποιημένοι που θα γίνεστε
λαδολέμονο, τότε, χαλάλι σας και δικαίωμά σας.
ΥΓ2: Τα περιπατητικά μονοπάτια σε ποιο σημείο άραγε
βρίσκονται; ‘Όταν όμως σας ρώτησα στο Τοπικό Συμβούλιο αν εξασφαλίσατε την άδεια του Δασαρχείου,
μου απαντήσατε «βεβαίως» .Το ψέμα όμως, όπως έχει
αποδεδειχθεί, έχει και κοντά ποδάρια. Αλλά μάλλον το
ενδιαφέρον ήταν για τα ευρώ του χορηγού και όχι το
έργο.

――――――――
* Ο Βασίλης Σιαμέτης είναι ανεξάρτητος τοπικός Σύμβουλος Κοινότητας Βάρης.
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για τις απαιτήσεις της Εκκλησίας στη Βουλιαγμένη
και την απόφαση του Δήμου για ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Yπόμνηση
Για την “ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ”
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
του Κώστα Βενετσάνου

Συνέντευξη Τύπου έδωσε ο Δήμαρχος ΒΒΒ, Γρ. Κωνσταντέλλος
στις 22 Ιουλίου, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με
θέμα το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
των εκτάσεων της Εκκλησίας στη
Βουλιαγμένη.

περιβαλλοντικού ισοζυγίου, όπως
καθορίστηκε το 1951 από την αρχική ένταξη της περιοχής”, δήλωσε κατά την συνέντεξη τύπου ο
Γρ. Κωνσταντέλλος.
Τα τελευταία 5 χρόνια ο Δήμος

επιτευχθεί ο τελικός στόχος του
Δήμου, δηλαδή όχι μόνο των 289
στρεμμάτων
απαλλοτρίωσης,
αλλά τα 544 στρέμματα ώστε να
επιστρέψουμε στο αρχικό Περιβαλλοντικό ισοζύγιο, απάντησε:
«Αυτή τη στιγμή έχει φτιαχτεί μια

Μ’ όλο το σεβασμό στην επιστημονική υπόσταση και
την κρίση, όσων χειρίζονται το θέμα της φερόμενης ως
“εκκλησιαστικής περιουσίας”, στη διένεξη που ανεφύη
με την εκκλησία της Ελλάδος και του Δήμου ΒΒΒ, δικαιούμαι να εκφράσω άποψη προς τον αυτό σκοπό.
Υπενθυμίζω λοιπόν το σχετικό άρθρο μου της 16/4/21
και ιδιαίτερα:
― Το θέμα της Εκκλησιαστικής περιουσίας των κτημάτων της Βουλιαγμένης, δεν μπορεί να διαχωριστεί από
το σύνολο της φερόμενης Εκκλησιαστικής Περιουσίας
σ’ όλη την έκταση της επικράτειας.
― Δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί οποιαδήποτε επιχειρηματολογία σε προεπιλεγμένα άμεσα ή έμμεσα νομικά κείμενα και δικαστικές αποφάσεις (νομολογία)
αγνοώντας ή παρακάμπτοντας βασικά νομικά κείμενα
όπως:
• Το ΙΑ΄ψήφισμα της Δ’ Εθνοσυνέλευσης, «δίδεται
πάσα δύναμις και πληρεξουσιότης εις την Κυβέρνησιν
να συνάξη, όπως κρίνει ασφαλέστερον και καταλληλότερον, όλας τα κληροδοσίας (...) Β΄. Να διευθετήσει
(...) τα εντός της επικρατείας ευρισκόμενα ιερά και φιλανθρωπικά καταστήματα ώστε να συνεισφέρουν (...)
Γ΄. Η Κυβέρνησις θέλει συστήσει γαζοφυλάκιον (θησαυροφυλάκιο)...».

Παρουσίασε αναλυτικά το ιστορικό των εκτάσεων της Εκκλησίας
στην περιοχή της Βουλιαγμένης,
ξεκινώντας από το 1951 με την
σύμβαση Κατσαφαρόπουλου που
όριζε 37% οικοδομήσιμου εμβαδού, 30% Κοινόχρηστων χώρων
και 33% της έκτασης προς κοινωφελής σκοπούς ελεύθερης δόμησης. Τα ποσοστά αυτά άλλαξαν
δραματικά προς όφελος της Εκκλησίας έως το 1981 φτάνοντας
το 55%, 30% και 15% αντίστοιχα.
Δηλαδή αύξηση του οικοδομήσιμου χώρου κατά 50%.
Είναι άμεση η ανάγκη – ανέφερε ο
Δήμαρχος – για την διασφάλιση του
φυσικού κάλλους της Βουλιαγμένης, να ανατραπεί το ισοζύγιο κοινοχρήστων και οικοδομήσιμων
χώρων και προς αυτή την κατεύθυνση ελήφθη ομόφωνη απόφαση
στο Δημοτικό Συμβούλιο της
21/7/21 για την απαλλοτρίωση 289
στρεμμάτων από την “φερόμενη”
περιουσία της Εκκλησίας.
“Είναι προφανής η αναγκαιότητα
της επανεπιβολής απαλλοτρίωσης
με σκοπό την εξισορρόπηση του

έχει προετοιμάσει μια λεπτομερή
μελέτη, μια δασολογική, με νομική
και τεχνική επεξεργασία όλων των
εκκλησιαστικών εκτάσεων, πλην
της Φασκομηλιάς και του Ορφανοτροφείου, όπου γίνεται ανάλυση
για κάθε τετραγωνικό μέτρο της
Εκκλησιαστικής Περιουσίας.
Μ’ αυτό στην φαρέτρα του, την
υπογραφή της Σύμβασης το '51,
που πραγματοποιείται η αποδοχή
του ισοζυγίου μεταξύ των οικοδομήσιμων χώρων, των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων
κοινοφελούς σκοπού ελεύθερης
δόμησης, την νομική υποστήριξη
και το “δίκιο να μας πνίγει”, όπως
χαρακτηριστικά είπε ο Δήμαρχος,
ο Δήμος ξεκινάει τον δρόμο προς
την επανακατάκτηση του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για την διατήρηση του φυσικού κάλλους της
πόλης.
Σε ερώτηση της ΕΒΔΟΜΗΣ – όταν
ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έστω και
1 στρέμμα να καταφέρουμε να
πάρουμε θα είναι κέρδος για τον
Δήμο – ποιά είναι η πιθανότητα να

νομική επιχειρηματολογία που
μέχρι τώρα σε επίπεδο χώρας δεν
έχει εξεταστεί πουθενά. Δεν
υπάρχει κάποιος νόμος που ρητά
να καλύπτει αυτό που θέλουμε.
Ως εκ τούτου θα εξεταστεί πρώτη
φορά από την Ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και από την Ευρωπαϊκή εφ' όσον χρειαστεί. Εχω
μάθει να λειτουργώ πάντα με γνώμονα την λογική μου, είτε περπατάω στο δρόμο, είτε μαγαλώνω τα
παιδιά μου, είτε πετάω αεροπλάνο, είτε διοικώ τον Δήμο.
Αν κρίνω από τη δουλειά που
έχουν κάνει οι ειδικοί επιστήμονες, υπάρχει συνάφεια, αλληλουχία, εξέλιξη, λογικός ειρμός, άρα
αυτό με κάνει να ευελπιστώ ότι θα
έχουμε μια καλή και δίκαιη κρίση,
ανεξάρτητα από το εάν ο φορέας
που έχουμε απέναντί μας μπορεί
σε επίπεδο παρεμβατικότητας και
δυνατότητας να είναι μεγαλύτερος και πιο ευέλικτος από εμάς.
Εμείς έχουμε και το δίκιο και την
νομική επεξεργασία».
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Για όσους κατανοούν τη γλώσσα της εποχής «αι κληροδοσίαι» και τα «ιερά καταστήματα» είναι η μοναστηριακή και εκκλησιαστική περιουσία από δωρεές,
βεβαίως, και κληροδοσίες, που «ακούμπαγε» ο λαός
προς διαφύλαξη από την αρπαγή των Οθωμανών, προς
τους «ιερούς» ναούς και τα μοναστήρια, δηλαδή η εκκλησιαστική περιουσία!
Νομικό κείμενο ιδιαίτερα σεβαστό γιατί αποτυπώνει τη
βούληση των επαναστατών, η οποία ενισχύεται με τη
δήλωση του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, του
Ιωάννη Καπποδίστρια.
«Το σύγχρονο ελληνικό κράτος γεννήθηκε με επανάσταση», γι’ αυτό και ισχύει το επαναστατικό ΔΙΚΑΙΟ.
Δεν έχει καμμιά συνέχεια με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα “χοτζέτια”.
- Αλλά και μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και την
ισχύ του ΙΑ΄ψηφίσματος της Δ’ εθνοσυνέλευσης και
προς ενίσχυση και επικαιροποίηση αυτής, Βασιλικό
Διάταγμα του Όθωνα της 25/9/1833.
Α΄«... τα μοναστήρια και τα μοναστηριακά κτήματα...»
Θ΄«Η διαχείρισις(...) ανήκει αποκελιστικώς εις την
Ημετέρας επί των εκκλησιαστικών και της παιδείας
Γραμματείαν» (Υπουργείο).
- Β.Δ. 29/4/1843: Όλη η κινητή και ακίνητη εκκλησιαστική περιουσία περιέρχεται στο Δημόσιο, το οποίον
αναλαμβάνει τις οικονομικές υποχρεώσεις «...εις την
βελτίωσιν του κλήρου...»
- Με το Νόμο 2677/1921, οι ενορίες αποδίδουν τα
έσοδά τους από όποια προέλευση, στο Δημόσιο Ταμείο, από το οποίο μισθοδοτούνταν οι κληρικοί κ.λπ.
Και όλα τα άλλα που αναφέρονται στην αρθρογραφία
ή όσα, φυσικώ τω λόγω, διέλαθαν της προσοχής μου.
Η ιστορία δεν αρχίζει το 1951.
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Βήμα - βήμα η Ανατολική αποκτά δίκτυο αποχέτευσης
Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του Δικτύου
Αποχέτευσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
Ένα ακόμα βήμα για την αναμόρφωση της
Ανατολικής Αττικής με την εκκίνηση του μεγάλου έργου ολοκληρωμένης αποχέτευσης και
επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας.
Ξεκινά η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης
στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 2014-2020.
Υπεγράφη, Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 στη Ραφήνα, από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, Αναστάσιο Τόσιο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΕ», Γεώργιο
Κωτούλα, η σύμβαση ανάθεσης κατασκευής
δικτύου αποχέτευσης για το Δήμο ΡαφήναςΠικερμίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, του Δημάρχου
Ραφήνας-Πικερμίου, Ευάγγελου Μπουρνού
και του Αντιδημάρχου Σπάτων-Αρτέμιδας,
Χρήστου Σερέτη.
Πρόκειται για την πρώτη από τις τέσσερις συνολικά εργολαβίες του μεγάλου έργου που θα
αναμορφώσει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές
για την τοπική κοινωνία και περιβαλλοντικά
οφέλη για τους κατοίκους της, βάζοντας
φρένο στα χρηματικά πρόστιμα που καταβάλλει η χώρα μας.
Χάθηκε μία 20ετία τουλάχιστον, αλλά όπως
λέει ο λαός: “κάλλιο αργά παρά ποτέ”.
Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,

προϋπολογισμού δημοπράτησης 63,7 εκ.
ευρώ, θα ξεκινήσουν άμεσα στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου οι εργασίες για την κατασκευή
Δικτύου Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς
Ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας
- Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος. Περισσότερα από 131 χλμ. Δικτύου, που θα περιλαμβάνει 5.500 συνδέσεις με ακίνητα και θα
εξυπηρετηθούν περισσότεροι από 15.000 κάτοικοι. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 40
μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 90,29%
από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής), με
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη», που τελεί υπό τη διαχείριση της
Περιφέρειας Αττικής και της Διαχειριστικής
της Αρχής στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης
και πέραν του δικτύου αποχέτευσης περιλαμβάνει και την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων με το δίκτυο, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πολίτες.
Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου, Ευάγγελος
Μπουρνούς, δήλωσε: «35 χρόνια αγώνων και
αγωνίας της πάλαι ποτέ Κοινότητας Ραφήνας
για την υλοποίηση αποχέτευσης στον τόπο
μας δικαιώνονται σήμερα με την υπογραφή

της σύμβασης υλοποίησης του έργου κατασκευής των Δικτύων Αποχέτευσης. Ως δημοτική αρχή νιώθουμε απόλυτα δικαιωμένοι για
την σταθερή και αταλάντευτη θέση μας, στην
υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού έργου που
αναβαθμίζει τη ζωή των συμπολιτών μας».
Ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής, την
ΕΥΔΑΠ, τους εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης, και το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, τους δημοτικούς συμβούλους
συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης που βάλανε πλάτη στην υλοποίηση αυτού του έργου.
Στην σπουδαιότητα του έργου και των σημαντικών πλεονεκτημάτων του, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης,
δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «...Ένα σημαντικό
έργο που για δεκαετίες εκκρεμούσε και αποτελούσε αντικείμενο προστριβών, γίνεται
πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα έργο που
θα εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή των
Δήμων Ραφήνας -Πικερμίου και Αρτέμιδας Σπάτων. Με στοχευμένα βήματα Περιφέρεια,
Δήμοι και ΕΥΔΑΠ συνεργαστήκαμε υποδειγματικά, αποδεικνύοντας ότι όταν υπάρχει βούληση, τα αποτελέσματα είναι επωφελή για
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».
Τα οφέλη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, τόνισε και ο Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Αναστάσιος Τόσιος
αναφέροντας: «...το ΚΕΛ Ραφήνας, εκτός της
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων θα περιλαμβάνει και το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης. Ένα Κέντρο επισκέψιμο από τους πολίτες της Ανατ.
Αττικής, με διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους αναψυχής και πρασίνου, που θα ποτίζονται από το ανακυκλωμένο καθαρό νερό του
ΚΕΛ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και γνώσης.»
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Ζούμε σε κράτος
«σκαντζόχοιρο»!
Ένα κράτος γεμάτο
φαρμακερές άκανθες
Η λέξη σκαντζόχοιρος παράγεται ετυμολογικώς από
την «άκανθα», το αγκάθι και τον «χοίρο». Αν τον πιάσεις, πληγώνεσαι και πονάς. Είναι σχεδόν άτρωτος.
Εχθρός του τρομερός είναι η πονηρή αλεπού. Πώς κατορθώνει όμως και τον καταβροχθίζει; Διαβάζω στην
ωραία και στρωτή «καθαρεύουσα» του εγκυκλοπαιδικού λεξικού του «Ηλίου» του 1948: «Όταν συναντήση
ακανθόχοιρον πλησίον ύδατος, ωθεί αυτόν διά των
ποδών της και τον ρίπτει εντός ύδατος, όπου ούτος
κινδυνεύων από ασφυξίαν ανοίγει και τότε η αλώπηξ
τον συλλαμβάνει από του ρύγχους και τον κατατρώγει». Ωραία μέχρι εδώ. Αν δεν υπάρχει ύδωρ κοντά
τότε τι γίνεται; Η λύση είναι πολύ έξυπνη και νόστιμη.
«Τον ραντίζει η αλώπηξ με το ούρος της, όπερ (= το
οποίο), έχει τα αυτά αποτελέσματα».
(Ας μου συγχωρεθεί το φαιδρό ύφος, αλλά πως αλλιώς να ερμηνεύσεις την περιρρέουσα παράνοια;
«Κάνε μια κρούστα τρέλας γύρω από το μυαλό σου,
αλλιώς δεν θα αντέξεις», λέει ο ποιητής).

ΕΒΔΟΜΗ

μάζω σύγχρονο παιδομάζωμα. Θα το ξαναγράψω κι
ας γίνομαι κουραστικός. Μόνο η Παιδεία που αρδεύεται από την Παράδοση του Γένους μπορεί να μας
σώσει!! Αυτή η Παιδεία θα οδηγήσει στον επαναγνισμό μας. Όμως δεν θέλουμε ανθρώπους με ήθος και
αρετή. Θέλουμε μάζες ικανές για κάθε παλιανθρωπιά.
Ανθρώπους χωρίς μνήμη.
Και χωρίς μνήμη, για να θυμηθούμε τον Όμηρο, μεταμορφώνεσαι σε χοίρο, λησμονείς την πατρίδα, ξεχνάς
ποιος είσαι. Η Κίρκη είναι παρούσα στο ελληνικό σχολείο.
Κεντρί φαρμακωμένο του κράτους-σκαντζόχοιρου
είναι η εθνική του άμυνα. Στην Κύπρο, ο μεμέτης
«γκρίζος λύκος», σταμάτησε τον χρόνο και επαναλαμβάνει, συνεχίζει το έργο του «Αττίλα» τον Ιούλιο
του 1974. Πώς αντιδρά ο σκαντζόχοιρος; κρύβει το
κεφάλι του, «συσφαιρούται», όπως λέει το λεξικό.
(Έτοιμος είμαι να γράψω κάτι για το «ούρος» και τις
συνέπειές του, αλλά σέβομαι τους αναγνώστες). Να
θυμίσω ποια χώματα και ιερά κόκαλα είναι θαμμένα σ’
αυτά, που απειλεί ανατολίτικη κτηνωδία. Στα «Φυλακισμένα Μνήματα», είναι θαμμένος ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο οποίος υπηρέτησε ως έφεδρος
αξιωματικός του ελληνικού στρατού και στο χωριό
Ακρίτας του Κιλκίς γύρω στο 1952. Προσπάθησε να
μπει στη σχολή Ευελπίδων, αλλά απορρίφθηκε
λόγω… ορθογραφίας! Δεν γνώριζε την καθαρεύουσα
γλώσσα. Ήξερε άλλη γλώσσα…

Έφυγε ο ανθός της πατρίδας, μια κανονική «λεηλασία
εγκεφάλων», που με αίμα και δάκρυα σπούδασαν οι γονιοί τους και μας ήρθαν Σομαλοί, Αλγερινοί, Πακιστανοί
και Αφγανοί που τα κράτη τους, είναι εχθρικά, μας μισούν και συμμαχούν με την Τουρκιά. Έρχονται δηλητηριασμένοι, χωρίς ίχνος ευγνωμοσύνης για την
φιλοξενία. Παράνοια απερίγραπτη. Εσχάτη ώρα εστί!!).
Ο στόχος, όσοι Έλληνες απομείναμε στο αλίκτυπο
αυτό γαλάζιο ακρωτήρι της Μεσογείου, πρέπει να
είναι ένας: «Να βουλιάξουμε» τον σκαντζόχοιρο, να
«φαγωθεί» η κεφαλή του. Τα διλήμματα αριστεροί ή
δεξιοί σκαντζόχοιροι είναι για τους αφελείς ή τους
ιδιοτελείς.
Μόνο έτσι θα γιορτάσει ο Ελληνισμός την ΝΙΚΗ του.
Δημήτρης Νατσι
δάσκαλος-Κιλκίς Μέλος του ΙΗΑ

20 Ιουλίου 1974
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Η ιστορία του ακανθόχοιρου είναι διδακτικότατη. Θα
μπορούσε το νεοελληνικό κράτος να έχει ως έμβλημα
το συμπαθές τετράποδο. Ζούμε σε κράτος «σκαντζόχοιρο». Όπου και να το ακουμπήσεις πονάς και πληγώνεσαι. Ένα κράτος γεμάτο φαρμακερές άκανθες.
Αγκάθι δηλητηριώδες η παιδεία του. Φέρνει νομοσχέδια ο σκαντζόχοιρος, με κεντρικό σύνθημα την
«αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», που καταπώς υποστηρίζει θα λύσει τα προβλήματα. Μάλιστα προβλέπονται συνέπειες για όποιον δεν συμμετέχει, οι
οποίες θα είναι, κατά την χαριτόβρυτο κα υπουργό «η
μη μισθολογική εξέλιξη και η παρακράτηση του μισθού για περίοδο έως και ενός μηνός». Η αξιολόγηση,
κατ’ εμέ, είναι το δελεαστικό καρύκευμα για να «κρυφτεί» το αληθινό και μόνιμο πρόβλημα της Παιδείας.
Υπέρ της αξιολόγησης – μνημονιακή εξάλλου απαίτηση – είναι όλη η κοινωνία και οι όποιες αντιδράσεις
μόνο την περιφρόνηση του κόσμου επιφέρει εις
βάρος ημών των δασκάλων. Οι δε απειλές για όσους
την αρνηθούν είναι η «νέα μορφή διακυβέρνησης» Ο
σκαντζόχοιρος επιτίθεται σε όλα τα μέτωπα, εξαπολύει τα αγκάθια του: Ανεμβολίαστος; μετάταξη ή απόλυση.
Αρνείσαι την αξιολόγηση; Παρακράτηση μισθού. Και
έπονται και άλλα… Ωραία δημοκρατία, αγγελικά πλασμένη. Το πρόβλημα στην Παιδεία, για να επανέλθω,
που ουδείς υπουργός το θίγει, είναι ένα: ότι δεν έχει
ιθαγένεια, είναι εθνομηδενιστική, που τρανεύει παιδιά χωρίς τις ανοξείδωτες αρετές μας. Είναι μια παιδεία που δεν συναντάς στα βιβλία της, λέξεις
ριζιμιές, όπως πατρίδα, έθνος, Παναγία, φιλότιμο,
λεβεντιά, θυσία. Παιδεία που απροκάλυπτα την ονο-

«πρόσφυγες και μετανάστες» η κεφαλή. Σαφές το μήνυμα, το φαρμακερό αγκάθι που μας ματώνει: «Τούτη
την πατρίδα δεν την έχομεν όλοι μαζί» οι Έλληνες.
Την μοιραζόμαστε πια με τους μωαμεθανούς. Αχνίζει
ακόμη το αίμα των αγωνιστών που θυσιάστηκαν να
γλιτώσουμε από το Ισλάμ. Έδιωξε το κράτος –σκαντζόχοιρος ίσως και 800.000 «Ελληνάκια», που λέει και
ο Ελύτης, και τα αντικαθιστά με εκατομμύρια οπαδών
της σαρίας και του «ιερού πολέμου». (Αν δεν απαλλαχθούμε από τους προσκυνημένους σκαντζόχοιρους, να ετοιμαζόμαστε για ιστορική ευθανασία.

46 χρόνια η Κύπρος τελεί υπό κατοχή

Δεν φωτίζει με τον λόγο του, αλλά με το κορμί του.
Δεν λέει λόγια εμπρηστικά, γίνεται ο ίδιος λαμπάδα.
«Βγες έξω, παραδώσου να σωθείς», του φώναζαν
1000 Άγγλοι έξω από το κρησφύγετό του κοντά στη
Μονή Μαχαιρά.
«Μολών λαβέ» αποκρινόταν. Τον έκαψαν και έγινε
ολοκαύτωμα. Οι Άγγλοι δολοφόνοι και κατακτητές,
καλούν τον Πιερή Αυξεντίου – τον πατέρα του Γρηγόρη Αυξεντίου, του θρυλικού αητού του Μαχαιρά –
στις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας, για να αναγνωρίσει δήθεν τον νεκρό γιό του. Ήθελαν να τον
δουν να λυγίζει. Ο τραγικός πατέρας δεν λύγισε. Αντικρίζει αγέρωχα το λαμπαδιασμένο λείψανο του μοναχογιού του και απαγγέλει τους παρακάτω
αυτοσχέδιους στίχους, που μοσχοβολούν και κρύβουν στις φυλλωσιές τους όλες τις ηρωικές σελίδες
της ελληνικής ιστορίας:
Δεν κλαίω που σε έχασα
που σ’ είχα για καμάρι
Κλαίω που δεν έχω άλλο γιο
τη θέση σου να πάρει!
Γιορτή Δημοκρατίας ή Δειμοκρατίας, («δείμος» σημαίνει φόβος στα αρχαιοελληνικά), γιόρτασε το κράτος-σκαντζόχοιρος τις προάλλες. Κάλεσε και

Atilla Harekâtı, (Επιχείρηση Αττίλας) ήταν τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ξεκίνησε στις
20 Ιουλίου 1974, πέντε μέρες μετά το πραξικόπημα της
15ης Ιουλίου.
Το πραξικόπημα διατάχθηκε από την Χούντα των Αθηνών
και πραγματοποιήθηκε από την κυπριακή Εθνική Φρουρά
σε συνεργασία με την οργάνωση ΕΟΚΑ Β΄. Το πραξικόπημα ανέτρεψε τον πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ο
δοτός από τους πραξικοπηματίες νέος Πρόεδρος, Νίκος
Σαμψών, ανακήρυξε την Ελληνική Δημοκρατία της Κύπρου. Στις 20 Ιουλίου, η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, προφασιζόμενη το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων. Οι
τούρκικες δυνάμειςσε 3 ημέρες κατέλαβαν την Κερύνεια
και την γύρω περιοχή. Στις 23 Ιουλίου κηρύχθηκε εκεχειρία και Χούντα των Αθηνών και πραξικοπηματική κυβέρνηση της Κύπρου κατέρρευσαν. Ακολούθησαν δύο γύροι
διαβουλεύσεων στη Γενεύη μεταξύ των εμπλεκόμενων
χωρών, στις οποίες η Τουρκία ζητούσε ομοσπονδιακή
λύση, ανταλλαγή πληθυσμού και το 34% των εδαφών της
Κύπρου να ελέγχεται από τους Τουρκοκύπριους. Στις 14
Αυγούστου, οι συνομιλίες της Γενεύης κατέρρευσαν και η
Τουρκία ξεκίνησε δεύτερη επιχείρηση («Αττίλας ΙΙ») και με
το έτσι θέλω κατέλαβε το 36,2% του νησιού και εκτόπισε
120 χιλιάδες Κύπριους (άλλες 20 χιλιάδες παρέμειναν εγκλωβισμένοι), ενώ συνολικά σκοτώθηκαν περίπου 3 χιλιάδες Ελληνοκύπριοι.
Γύρω στις 150.000 άνθρωποι προσφυγοποιήθηκαν. Ένα
χρόνο μετά, 60 000 περίπου Τουρκοκύπριοι, μετακινήθηκαν, στις ελεγχόμενες από τις τουρκικές δυνάμεις. Το
1983, ανακηρύχθηκε η Τούρκικη Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, αναγνωρισμένη μόνο από την Τουρκία!
Και μέχρι σήμερα, αν και εισβολέας αν και έχει κάνει κατοχή σε ξένη χώρα, αλωνίζει χωρίς να την “ακουμπάει”
κανείς και χωρίς να υπολογίζει κανέναν!

ΕΒΔΟΜΗ
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Οικοδομικός οργασμός στα ΒΒΒ
Ομορφα κτίρια κατεδαφίζονται
Δέντρα αποδεκατίζονται
Νέα “τέρατα” κτίρια εμφανίζονται
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Το κτίριο της φωτογραφίας κατεδαφίζεται και στη θέση του θα ανεγερθούν
πολυτελή διαμερίσματα ποιος ξέρει τί
ύψος, γιατί άλλα γνωρίζουμε και άλλα
βλέπουμε. Λίγες ημέρες πριν αναρτηθούν οι πινακίδες που προαναγγέλουν
την νέα οικοδομή, έκοψαν δεκάδες
δέντρα που είχε γύρω - γύρω το πεζοδρόμιο, πλην των φοινίκων χωρίς να
τους πάρει είδηση κανείς. Ηταν τόσο
αστραπιαία, που μέσα σε δύο περίπου
ώρες έκοψαν πανίψυλα δέντρα, τα
φόρτωσαν και τα εξαφάνισαν.

Στη θέση των όμορφων μονόροφων και διόροφων
σπιτιών ανεγείρονται τεράστια κτίρια, αλλοιώνοντας παντελώς το περιβάλλον της Βούλας.
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Εκσυγχρονισμός Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές
υπηρεσίες - ενίσχυση ψηφιακής διακυβέρνησης»
Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης». Περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεις για
την επιτάχυνση της κτηματογράφησης, την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών
που διαθέτει το Ελληνικό Κτηματολόγιο στους πολίτες, καθώς και την αναδιοργάνωση του
φορέα, ώστε να παρέχει καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες. Εισάγει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει διατάξεις για την ενίσχυση της λειτουργίας φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το σχέδιο νόμου είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
Μετά τη λήξη της διαβούλευσης θα αξιολογηθούν τα 416 σχόλια που έλαβε και στη συνέχεια θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση.
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ημοσιεύουμε παρακάτω το κείμενο
που μας απέστειλε ο Δήμος ΒΒΒ,
όπου αναφέρεται στα νερά του κόλπου της Βουλιαγμένης, ότι είναι καθαρά
σύμφωνα με έλεγχο του ΕΛΚΕΘΕ.

Δ

Ως προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου αναβάθμισης
της Μαρίνας Βουλιαγμένης, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ζήτησε τον καθημερινό έλεγχο της ποιότητας
των υδάτων του κόλπου, από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ), δημοσίου φορέα υψηλού επιστημονικού κύρους και εγκυρότητας και την καθημερινή
αποστολή των σχετικών αναφορών στο Δήμο, προκειμένου
να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την ποιότητα των υδάτων και την ασφάλεια των λουομένων.

ΕΒΔΟΜΗ

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ασφαλής - για κολύμβηση - η θάλασσα στη Βουλιαγμένη
Από την έναρξη των εργασιών και για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, το ΕΛΚΕΘΕ πραγματοποιεί καθημερινές
μακροσκοπικές αυτοψίες, εβδομαδιαίες βιοχημικές αναλύσεις του νερού σε επιλεγμένα σημεία του κόλπου, σε αποστάσεις από τις εργασίες που κυμαίνονται από 50 έως 100
μέτρα και σε βάθος από επιφάνεια έως τον πυθμένα και
λαμβάνει αεροφωτογραφία της περιοχής του κόλπου, από
εξειδικευμένη δορυφορική λήψη.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Το Υπουργείο Παιδείας αφήνει εκτός σχολών χιλιάδες
παιδιά ηθελημένα και εκ προμελέτης.
Συγκεκριμένα, αφού κατήργησε το 2020 τα μαθήματα
ελευθέρου και γραμμικού σχεδίου σε όλα τα λύκεια της
χώρας και ενώ αυτά συνεχίζουν να είναι μαθήματα πανελλήνιων εξετάσεων, συνεχίζει δίνοντας το τελειωτικό
χτύπημα στα όνειρα χιλιάδων παιδιών που θέλουν να
ασχοληθούν με την τέχνη κάνοντας το εξής παράλογο:
απαιτεί ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ), π.χ. ένα παιδί που
θέλει να περάσει στο τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εάν
γράψει 19500 μόρια στα βασικά μαθήματα, δηλαδή άριστα,
και στο ελεύθερο 14 δεν περνάει στην σχολή καθώς η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) είναι 14.02!!!
Στην ουσία πρόκειται για κατάπτυστη μέθοδο ώθησης των
παιδιών σε ιδιωτικές σχολές, κλείνοντάς τους πονηρά το
μάτι. Η ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ το 2020.
Η ύπαρξη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) επιβεβαιώνει την σημαντικότητα των ειδικών μαθημάτων, ελεύθερου
και γραμμικού σχεδίου για πολλά ΑΕΙ και τις καλλιτεχνικές
σχολές. Παρόλα αυτά η Υπουργός Παιδείας διατηρεί μία καθ΄
όλα αντιφατική στάση. Καταργεί το 2020 την διδασκαλία των
δύο αυτών πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων Τέχνης
στα δημόσια σχολεία, αλλά ταυτόχρονα θεσπίζει με το νέο
σχέδιο νόμου Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν αριστούχοι αλλά εντελώς απροετοίμαστοι μαθητές των δημόσιων σχολείων στα ειδικά
μαθήματα σχεδίου, που μένουν εκτός των σχολών προτίμησης τους, έχοντας διανύσει μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά
λόγω κορονοϊού και τηλεκπαίδευσης. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι
η υπουργός προωθεί την παραπαιδεία και τα ιδιωτικά φροντιστήρια, τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, επιβεβαιώνοντας την
ρήση του Πρωθυπουργού πως "δεν μπορούν και δεν χρειάζεται να πάνε όλοι στο Πανεπιστήμιο, υπάρχουν και άλλα δημιουργικά επαγγέλματα". Μπορούν να σπουδάσουν όμως, όσοι
έχουν πια την οικονομική δυνατότητα, εξαιρώντας ουσιαστικά τους μαθητές των λαϊκών στρωμάτων που δεν θα
έχουν την δυνατότητα είτε να πληρώσουν ιδιωτικά φροντιστήρια είτε ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Σε ελεύθερη μετάφραση,
στην Ελλάδα του 2021, "αν έχεις χρήμα διάβαινε και ριζικό
περπάτει".
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ήδη, έχουν παραδοθεί οι πρώτες εβδομαδιαίες εκθέσεις, με
τα αποτελέσματα των διαρκών ελέγχων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
του κρατικού ερευνητικού οργανισμού, που λειτουργεί υπό
την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).
Βάσει αυτών, παρατηρείται περιοδικά τοπικά θολερότητα,
που προκαλείται από τις εκσκαφές που διεξάγονται σε πετρώματα του βυθού της μαρίνας, σε περιοχές πλησίον των
εκσκαφών και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του επιστημονικού υπεύθυνου και Διευθυντή Ερευνών του ινστιτούτου ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Δρ Βασιλείου Καψιμάλη, Θαλάσσιου
Γεωλόγου – Ιζηματολόγου, η θολερότητα αυτή, δεν είναι
απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα, ούτε πηγή χημικής
ρύπανσης και σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια των εργασιών, δεν απελευθερώνονται χημικοί ρύποι και τοξικές
ουσίες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, πως η επιστημονική
εκτίμηση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., προβλέπει ότι το νερό σε όλο τον
κόλπο της Βουλιαγμένης, είναι απόλυτα ασφαλές για κολύμβηση, καθώς οι μετρήσεις της ποιότητας των υδάτων,
είναι εντός των ορίων ακόμα και του πόσιμου νερού.
Επιπροσθέτως, μετά από παρότρυνση της Δημοτικής Αρχής
και για την αποφυγή οποιασδήποτε πιθανότητας εξάπλωσης της θολερότητας, καθ` όλη τη διάρκεια των εργασιών,
γίνεται μεγάλη επέκταση των υφιστάμενων ειδικών υδατοφραγμάτων που προβλέπονται στην εγκεκριμένη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιμετρικά της μαρίνας επιφανειακά, αλλά και μεγάλου βάθους, εγκλωβίζοντας τη
σκόνη στα όρια του έργου.
Για την ενημέρωση του κοινού σε πραγματικό χρόνο, τα
αποτελέσματα των εβδομαδιαίων μετρήσεων, των ημερήσιων μακροσκοπικών αυτοψιών και η ημερήσια δορυφορική
αεροφωτογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου
σε ημερήσια βάση στον σύνδεσμο:
http://www.vvv.gov.gr/kainotomies/astirmarinawaterprofiles.
Από το Γραφείο Τύπου
Σημείωση: Παρ’ όλα αυτά έρχεται το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο
Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) και δίνει άλλα στοιχεία, επισημαίνοντας ότι πολλά σημεία του Δήμου ΒΒΒ είναι ακατάλληλα προς κολύμβηση.

Ακίνητο για τους άστεγους πυρόπληκτους
παραχώρησε ο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου
Με την καθοριστική συνδρομή του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου ο οποίος παραχωρεί έκταση εντός των διοικητικών
του ορίων, ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση των
άστεγων πυρόπληκτων οικογενειών από την καταστροφική πυρκαγιά του 2018.
Το θέμα συζητήθηκε σε σημερινή (Δευτέρα 19/7/2021) τηλεδιάσκεψη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) και αφορά
ένα ανεξάρτητο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο έκτασης περίπου 18 στρεμμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, ο οποίος έδωσε λύση στο πρόβλημα με τις
χρήσεις γης ή δεσμεύσεις που προκύπτουν από αποστάσεις από ρέματα.
Ειδικότερα ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ολοκλήρωσε τη
μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Νταού Πεντέλης ή
Αγίας Παρασκευής στα σύνορα του οικισμού Πευκώνα με
τον οικισμό Διασταύρωση πίσω από την εκκλησία της
Αναλήψεως και έτσι ολόκληρη η περιοχή του Πευκώνα
εντάσσεται σε πολεοδομικό σχέδιο μετά από 25 χρόνια
προσπάθειών. Η περιοχή Μακεδονομάχοι εντάσσεται με
συντελεστή 0,5, όπου εκεί υπάρχει και το ειδικό ρυμοτομικό για τη στέγαση των πυρόπληκτων. Το τμήμα στο Κόκκινο Λιμανάκι το οποίο στο παρελθόν είχε εξαιρεθεί και
λύθηκε το θέμα με το δασικό χαρακτήρα της γύρω περιοχής και τέλος η περιοχή στο Μάτι.

Το τοπικό ρυμοτομικό για την αποκατάσταση των άστεγων πυρόπληκτων, αφορά 80 κατοικίες οι οποίες θα κατασκευαστούν με δωρεά περίπου 12 εκατ. ευρώ από την
κυπριακή δημοκρατία. Το 50% της έκτασης των 18 στρεμμάτων θα προκύψει από προσφορά του Δήμου από κληροτεμάχια που έχει στην ιδιοκτησία του και τα οποία μετά
από συντονισμένες ενέργειες εντάχθηκαν στο σχέδιο
ενώ η υπόλοιπη έκταση θα προκύψει από εισφορά σε γη
ιδιοκτησιών που επίσης εντάχθηκαν στο σχέδιο.
Ο δήμαρχος Ευ. Μπουρνούς τόνισε μεταξύ άλλων στο
ΚΕΣΥΠΟΘΑ: «Καταρχάς είμαι θετικός για την αποκατάσταση των άστεγων πυρόπληκτων -για τους οποίους δεν
μπορέσαμε εδώ και τρία χρόνια ως κράτος να δώσουμε
λύσεις μέσα από τις χρήσεις γης- στα διοικητικά όρια του
Δήμου Ραφήνας Πικερμίου. Δεσμεύομαι από την πλευρά
μου ότι οτιδήποτε είναι δημοτικό κληροτεμάχιο στη συνέχεια να παραχωρηθεί στο κράτος για να μπορέσει να
γίνει η στέγαση αυτών των ανθρώπων, συν την εισφορά
σε γη η οποία θα προκύψει.
Όσον αφορά στον παραλιακό πεζόδρομο ως δημοτική
αρχή είμαστε υπέρ, διότι θα οδηγήσει σε μια πραγματική
αναβάθμιση του παράκτιου μετώπου και ταυτόχρονα θα
λύσει και ζητήματα τα οποία υπάρχουν με διάφορους ιδιοκτήτες. Γιατί πραγματικά αυτό το μέτωπο ανήκει στο σύνολο των πολιτών».

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια του
Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
το πολύωρο ΔΣ έλαβε χώρα (μέσω τηλεδιάσκεψης)
στις 21-7. Καθώς ο επικεφαλής της παράταξής μας
βρισκόταν (και βρίσκεται ακόμη) εκτός Αττικής, δυστυχώς ΑΔΥΝΑΤΟ να συνδεθεί, συμμετείχαμε με
τον κ. Πέτροβιτς, ο οποίος, σύμφωνα με επιστολή
του Δ.Δαβάκη, ορίστηκε εκπρόσωπός του στο συγκεκριμένο ΔΣ. Ευτυχώς, η επιστολή διαβάστηκε από
τον πρόεδρο Δ.Σ. γιατί (εκτός του θέματος της εκπροσώπησης) εγκαλούσε τον πρόεδρο, αφού, σε
προηγούμενη συνεδρίαση και εν τη απουσία ημών,
είχε επιτρέψει, όπως πάντα, στο δήμαρχο να προσβάλλει τον κ. Πέτροβιτς (κατ' επέκταση όλη την παράταξη) με αφορμή παλαιότερη ανάρτησή του για
την πλ. Νυμφών.
Γι' αυτό λοιπόν το γεγονός στην προ ημερησίας συζήτηση ο κ. Πέτροβιτς, αντιπρόεδρος ΔΣ και πολιτικός μηχανικός, διαμαρτυρήθηκε εντόνως. Τόσο για
την απρεπή στάση τού δημάρχου, όσο και για το περιεχόμενο των λόγων, με τα οποία ο δήμαρχος έθιξε
την επαγγελματική του υπόσταση. Εξάλλου, ο ίδιος
είχε ενημερώσει με επιστολή του τον πρόεδρο σχετικά με τον λόγο απουσίας, δηλαδή το προγραμματισμένο εμβόλιό του, ο πρόεδρος όμως ποτέ δεν
διάβασε την επιστολή αυτή. Τουναντίον, ο φλύαρος,
προσβλητικός και πάντα αγενής δήμαρχος, απήντησε
στη διαμαρτυρία του κ.Πέτροβιτς ότι, μάλλον καλά
θα πήγε το εμβόλιο γιατί αλλιώς κάτι θα είχε ακουστεί...(!!!)
Σε γενικές γραμμές ο δήμαρχος σημείωσε νέο ρεκόρ
απρέπειας, καθ' όλη τη διάρκεια του ΔΣ. Δεν περιμέναμε πως ξαφνικά θα αναγνώριζε ο δήμαρχος το
λάθος του, ούτε πως θα γινόταν ευπρεπής, ευγενής
και δίκαιος...Το ν' αποκαλείς όμως τον δημοτικό σύμβουλο και εκπρόσωπο της μείζονος αντιπολίτευσης
"ρόμπα", ξεπερνά ακόμη και τα δικά του αδόκιμα όρια
(γενικώς όρια, ούτε θέτει, ούτε γνωρίζει την έννοια
της λέξης τελικά).
Σχετικά με την αντιμετώπιση της καταγγελίας του
κ. Σιαμέτη, τοπικού συμβούλου στη ΔΕ Βάρης.
Εμείς πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο την καταγγελία του, γιατί ο πρόεδρος δεν διάβασε την επιστολή του. Απ' ότι καταλάβαμε ο κ. Σιαμέτης
εμφανίστηκε ότι συμμετείχε σε συνεδριάσεις του τοπικού και πως υπερψήφισε, ενώ ο ίδιος κατήγγειλε
ότι αυτό δεν ισχύει. Ο αμετροεπής δήμαρχος για κάποιο λόγο που δεν καταλάβαμε εξοργίστηκε. Εφτασε
δε, σε σημείο να απειλήσει εμμέσως ότι, εάν δεν
αποδείξει την συμμετοχή του σε πρότερα συμβούλια,
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θα εκπέσει του αξιώματος του (όλοι οι άλλοι μπορούν να το αποδείξουν;). Επίσης, προέβη σε ατυχέστατο παραλληλισμό χρησιμοποιώντας τ' όνομά μου
(χωρίς την άδεια και την έγκρισή μου) για να τονίσει
τη δική μου αποδεδειγμένη συμμετοχή έναντι του τοπικού συμβούλου, ΑΣΤΟΧΟ!

Εκκλησιαστική περιουσία
Το μείζον ζήτημα της ημερησίας ήταν βέβαια το θέμα
με τον βαρύγδουπο τίτλο: "Επιβολή ρυμοτόμησης
απαλλοτρίωσης σε ακίνητα με φερόμενο ιδιοκτήτη
την Εκκλησία της Ελλλάδος σε οικοδομικά τετράγωνα στη ΔΕ Βουλιαγμένης".
Είχε προηγηθεί εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής (Ε.Π.Ζ.) εντελώς διαφορετική και εξόχως ελλιπής σε σχέση με αυτή του ΔΣ. Επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένα από τα κύρια σημεία τριβής:
• Στα οικοδομικά τετράγωνα εμφανίστηκαν αργότερα
τμήματα δηλαδή αυτών.
• Οι χάρτες των εισηγήσεων του ΔΣ διέφεραν από
αυτούς του Υπουργείου.
• Από τα "αδόμητα" κάποια είναι δομημένα.
• Κάποια αναφέρονται προς ένταξη στο πράσινο
αλλά ανήκουν στην οικιστική ζώνη.
• Δεν αναγράφονται ΚΑΕΚ
• Δεν υπήρξε καμία πληροφορία σχετικά με τους δασικούς χάρτες της περιοχής μας.
• Το εμβαδόν των οικοδομικών τετραγώνων, κατά τη
διοίκηση, μικραίνει λόγω των ρυμοτομούμενων
τμημάτων ΕΚΤΟΣ (σχόλιο της γράφουσας) από το
κτίριο έναντι της πλ. Νυμφών.
• Η "φερόμενη" (τα εισαγωγικά δικά μου) ιδιοκτησία
της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης!
Να λάβετε υπόψη ότι: Με το Προεδρικό Διάταγμα
του 2016 δόθηκαν νέες άδειες στον Αστέρα για
301.864,94τ.μ. Και με αυτά τα επιπλέον οικοδομημένα τετραγωνικά το ξενοδοχειακό συγκρότημα μετέβαλε την χερσόνησο σε ιδιωτικό χώρο, έτι
περαιτέρω. Αφού λοιπόν, ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος άνευ αδρού αντιτίμου και πάντως ανελεύθερος
για τους δημότες-κατοίκους ΔΕΝ προσμετράται
στους εν δυνάμει κ εν γένει κοινόχρηστους χώρους,
προς κοινωφελείς σκοπούς ή πράσινο.
Με τις διάφορες κατα καιρούς ρυμοτομήσεις και μετά
το 1981, επίσης ΔΕΝ προσμετρώνται 2.707τ.μ. του
ΟΤ 130 και με απόφαση ΣτΕ 16,442,07τ.μ. του ΟΤ 22.
Η δε "επικαρπία" ή η "ψιλή κυριότητα" σε ένα πλήρως ασαφές πλαίσιο εναλλάσσοντο κατά το δοκούν!
Αλλη μία παγκόσμια πρωτοτυπία!
Παρ' όλα αυτά, ήταν τέτοια και τόση η ζέση της διοίκησης να προκαταλάβει την ομόφωνη απόφαση όλου
του Δ.Σ. (δηλαδή, μόνο εμάς τους δύο φοβόταν) που
δήλωσε πως, αν θα γίνει τελικά αυτό, την επομένη
θα παραιτηθεί εκ της θέσεως του.... μέχρι που γελάσαμε.... Αυτό και μόνο το γεγονός της εντονότερης,
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, επιμονής του δημάρχου για ομόφωνη απόφαση, μας δημιούργησε
ισχυρότερο προβληματισμό από εκείνον που είχαμε
αρχικώς. Επέφερε δε,το αντίθετο αποτέλεσμα.
Σε αυτό το σημείο παραθέτουμε την απάντηση του
δημάρχου σε γραπτό ερώτημα του κ. Πέτροβιτς για
την αποσαφήνιση της θολερής εισήγησης της Ε.Π.Ζ.

όπως εστάλη: "Σχετικά με το ερώτημά σας θα θέλαμε
να σημειώσουμε ότι θα έπρεπε, εκ της επαγγελματικής σας ιδιότητας και τη θέση σας ως Δημοτικού Συμβούλου, να γνωρίζατε ότι σε πολεοδομικώς
αρρύθμιστα οικοδομικά τετράγωνα ή τμήματά τους
δεν δύναται να χορηγηθούν οικοδομικές άδειες"
Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς - Κύμα Ενωμένων Πολιτών, Δ. Δαβάκης - ΔΕΝ έχουμε σχέσεις με την Εκκλησία της Ελλάδος, ούτε εξαρτήσεις και δεν
φωτογραφιζόμαστε σε ξενοδοχείο του δήμου μας με
μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Δεν ανακατευόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο στα της Εκκλησίας!
Τα έργα και οι ημέρες της παρούσης διοίκησης του
δήμου μας επιβάλλουν να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και δύσπιστοι.
― Ποιός ξεχνά την πρόσφατη υπόθεση με τα οικόπεδα του Μπενακείου/Κόνιαρη;
― Ποιός δεν θυμάται την χαμένη έκταση από τη
ΜΕΕΚΒ;
― Γιατί δεν απάντησε η διοίκηση για τον προσυμβατικό έλεγχο του 5αστερου Κάμπιγκ στην α' πλαζ Βούλας;
Ομοίως και επί των διαδικαστικών: Γιατί δεν μας δίνει
τις αποφάσεις για τη ΜΕΕΚΒ;
― Για ποιό λόγο δεν μας επικοινωνεί το μητρώο προμηθευτών του δήμου που έχουμε ζητήσει; Μα ποιός
μπορεί να πιστέψει τα λόγια και τις υποσχέσεις του;
Κλείνουμε με τον θλιβερό απολογισμό των κοπών
δέντρων, αυτή τη φορά 11, τον αριθμό. Σε αυτό το
στάδιο που κατέληξαν τα δέντρα, κυρίως πεύκα, η
κατάστασή τους δεν ήταν αναστρέψιμη πλέον. Ο κ.
Πέτροβιτς ανέφερε ότι πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα πριν ξεραθούν και να παρακολουθούνται από την
υπηρεσία πρασίνου. Είπε επίσης, ότι με την κατάργηση της αντιδημαρχίας πρασίνου, ευχόμαστε να
μην έρθει το θέμα σε δεύτερη μοίρα και συμπλήρωσε
ότι πρέπει απαρέγκλιτα να τηρήται το αντιστάθμισμα
για το ισοζύγιο πρασίνου.Ο δήμαρχος υποσχέθηκε
ότι θα υπάρξει χαρτογράφηση όλων των δέντρων
του δήμου μέχρι το τέλος του χρόνου και πως
έχουμε πολλά γερασμένα δέντρα. Και εμείς ελπίζουμε από τη μεριά μας αυτή η υπόσχεση να μην
"τροποποιηθεί", όπως αυτή για τα αδέσποτα γατιά.
Επίσης, να μην αθετηθεί εντελώς, όπως συνέβη με
τα έγγραφα που δεσμεύθηκε να δώσει αλλά....
Προέκυψε νέο ΔΣ για την ερχόμενη Δευτέρα.
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.
Ιωάννα Δόγκα
Δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης
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των εκδόσεων ΚΑΚΤΟΣ Οδυσ. Χατζόπουλος - επίσης
“συμμαθητής μου” και συνάδελφος.

“Oι συμμαθητές» μου

Δίδασκαν σπουδαίοι καθηγητές (αυστηροί, ναι, αλλά
και ικανοί εραστές του αντικειμένου τους), αλλά απέδωσε και άξιους μαθητές. Από την τάξη μου θυμάμαι
τον Αλέκο Φασιανό, - τότε ζωγράφιζε καουμπόηδες τον Χρήστο Γιανναρά, το Λευτέρη Παπαδόπουλο συμμαθητής και φίλος από την 1η δημοτικού - τον
Θεοδ. Αγγελόπουλο, νεότεροι οι Αναστ. Ιωάν. Μεταξάς (καθηγητής του ΕΚΠΑ - Ακαδημαϊκός, ο εκδότης
Κώστας Σπανός κ.ά. πολλοί που δεν έρχονται τώρα
στο μυαλό μου. Ας είναι· δύσκολα χρόνια, μα στο καμίνι σφυρηλατείται ο σίδηρος!

Mε συγκίνηση έλαβα από το “συμμαθητή μου” Σπύρο
Σπηλιωτόπουλο, συντάκτη και συνιδρυτή της περιοδικής έκδοσης «Οι συμμαθητές», του ιστορικού Β’ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών, το 102 τεύχος (Καλοκαίρι
2021), αφιερωμένο στα 200 χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας 1821-2021!
Και λέω “με συγκίνηση”, γιατί εκεί εφοίτησα τα πρώτα
μου γυμνασιακά χρόνια, αμέσως με τον πόλεμο, στο
επιβλητικό κτίριο της οδού Χέυδεν και Αχαρνων, με
γυμνασιάρχη τον θεολόγο Παν. Πάτρα.

Το περιοδικό έχει εκδοτική, αλλά και κυρίως, εικαστική εμφάνιση και καλλιέπεια αξιοθαύμαστη.

Ένα γυμνάσιο όπου στα χρόνια μου (του) «η πειθαρχία ήταν αδιαπραγμάτευτη, οι επιτυχίες στο πανεπιστήμιο κανόνας(...) με αποτέλεσμα τη φήμη του
σχολείου στο απόγειό της», όπως γράφει στο σημείωμά του ο εκδότης του λευκώματος του Εθνικού
Καπποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρυτής

Μια προσευχή στο μποζόνιο1
Κάθε χρόνο τον Ιούλιο θυμόμαστε
τα “Ιουλιανά 1965”, άλλα και την
αποκατάσταση της Δημοκρατίας
το 1974.
Πως αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία; Ή μάλλον να τα αρχίσουμε,
από την αρχή επιγραμματικά, πώς
εγκαταστάθηκε η χούντα; Μερικοί
πολιτικοί ή όχι γνωρίζοντες ή εμπλεκόμενοι, αποκάλυψαν από ένα
κομμάτι αυτής της ιστορίας. Επίσημα δεν έχει γραφτεί τίποτα.
Είναι καιρός να γραφτεί και να διδαχτεί στα σχολεία. Έτσι νομίζω
θα αποκτήσει οράματα και η νεολαία. Στην Κύπρο από χρόνια διδάσκεται αυτό το κομμάτι της
ιστορίας μας.
Ήσαν όλοι οι αξιωματικοί χουντικοί; Αντιστάθηκαν οι Έλληνες; Ή
εκχωρήθηκε η Δημοκρατία από αυτούς που βοήθησαν, αν βοήθησαν,
στην εγκατάσταση της χούντας
(Ρόμπερτ Κήλυ “Η Αμερικάνικη
Πρεσβεία και η Χούντα” ή κάπως
έτσι. Γραμματέας της Πρεσβείας

των ΗΠΑ στην Αθήνα και αργότερα Πρέσβης). Επίσης τα βιβλία
του διευθυντή της Καθημερινής,
κυρίου Παπαχελά για τις σχέσεις
πολλών πολιτικών της Ελλάδος με
την CIA. Επίσης η προσφώνηση
του Κλίντον προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο στο επίσημο γεύμα.
Όταν αυτοεξόριστοι Έλληνες πλησίασαν τον Καγκελάριο της Δ. Γερμανίας
για
βοήθεια,
τους
απάντησε περίπου τα εξής: Οι
ξένοι θέλουν να δουν από σας να
χύνεται αίμα. Θέλουν αντίσταση
για να βοηθήσουν (δε θυμάμαι που
το έχω διαβάσει, ή σε κάποιο δημοσίευμα ή στη βιογραφία του
Βίλυ Μπραντ “Μια ζωή αγώνες”).
Αντιστάθηκε ο Ελληνικός λαός;
Ήσαν όλοι οι αξιωματικοί χουντικοί; Βέβαια αντιστάθηκε ο Ελληνικός λαός και μάλιστα δυναμικά και
αμέσως. Για να αναφέρω μόνο το
κορυφαίο γεγονός της αντίστασης
την δολοφονική απόπειρα του
ήρωα Αλέκου Παναγούλη. Και τα

Εύχομαι μακροβιότητα στους ανιδιοτελείς άξιους
συντελεστές και στο πνευματικό τους “παιδί”, “Οι συμμαθητές”
Κώστας Βενετσάνος

γεγονότα της Κύπρου.
Όλοι οι αξιωματικοί βεβαίως δεν
ήσαν χουντικοί. Θα μπορούσα να
τους χαρακτηρίσω μέσους Έλληνες οικογενειάρχες και όχι επαγγελματίες αλλά ερασιτέχνες στη
δουλειά τους.
Τι απομένει σε μας τους εναπομείναντες στη ζωή; Να κάνουμε την
αυτοκριτική μας και να δούμε πού
δε κάναμε το χρέος μας, ώστε να
διαφυλάξουμε την Δημοκρατία
στον τόπο μας. Δε χρειάζεται “αυτομαστίγωμα” και καμία ομολογία
σε κανέναν και για τίποτε, και να
βοηθήσουμε με την διδασκαλία σε
παιδιά και εγγόνια, στο μέλλον
καμία άλλη εκτροπή.
Τι να ευχηθούμε; Εγώ προσωπικά
χόρτασα από ευχές, προσευχές
και “θα” στον τόπο μας. Απλώς θα
επαναλάβω μια προσευχή στο
μποζόνιο: “Και φύλαξον ημάς από
λιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, επιδρομή αλλοφύλων και
εμφυλίου πολέμου”.
Κοροντάνης Γιώργης
――――――
1. Guido Tonelli “ΓΕΝΕΣΗ”, ΔΙΟΠΤΡΑ.

Kοινοί στόχοι διοίκησης
και εργαζομένων
η νέα Επιχειρησιακή
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Ένα σημαντικό επίτευγμα, καθοριστικό για το μέλλον της
ΕΥΔΑΠ, αποτελεί η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), που συντάχθηκε κατόπιν κοινής
συμφωνίας Διοίκησης και Εργαζομένων.
Για πρώτη φορά παρέχεται στους εργαζόμενους κίνητρο
απόδοσης συνδεδεμένο με τους στόχους της Εταιρείας,
διασφαλίζοντας θετικό κλίμα συνεργασίας στην εισηγμένη εταιρεία που υδροδοτεί το 40% του πληθυσμού της
Ελλάδας. Η νέα ΕΣΣΕ επισφραγίζει την κοινή προσπάθεια
που καταβάλλουν Διοίκηση κι Εργαζόμενοι για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και την ανάδειξη της
ΕΥΔΑΠ, σε εταιρεία πρότυπο του επιχειρείν.
Με αφορμή την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ ο Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης τόνισε ότι: «Σε
μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων και δυσκολιών καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικούς στόχους. Και το πετύχαμε χάρη στις προσπάθειες όλων των Εργαζομένων.
Η Εταιρεία μας παραμένει ισχυρή, ικανή να ανταποκριθεί
στην αποστολή της κι αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους.
Ο σημαντικότερος όμως όλων είναι η στήριξη και γόνιμη
συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας. Αυτή ήταν η βασικότερη προτεραιότητά μας και θα συνεχίσει να είναι και σε
αυτή εστιάζουν όλες μας οι προσπάθειες και ενέργειες».

Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68)
για τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου. E/287/23.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝ846ΜΓΨ7-8ΤΒ)
https://media.gov.gr/nea-apofasi-gia-to-ilektroniko-mitroo-perifereiakou-kai-topikou-typou-23-7-2020/
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στα πεταχτά

Βαριά πρόστιμα
σε επαγγελματικές ομάδες
από ΑΑΔΕ
Πρόστιμα που φθάνουν έως και 5.000 ευρώ σε περίπτωση που εντοπιστούν από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να μην εκδίδουν αποδείξεις θα επιβάλλει η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) σε μια
σειρά από επαγγελματικές ομάδες όπως εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, λογιστές συμβολαιογράφους, άμισθους
υποθηκοφύλακες, φαρμακεία σε δήμους με πληθυσμό
μέχρι 5.000 κατοίκους, γραφεία τελετών και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων. Με
σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, δίνονται οδηγίες για την
επιβολή των ειδικών χρηματικών προστίμων, αντί για
"λουκέτο", στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων
στην περίπτωση που εντοπίζεται φοροδιαφυγή.

παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο για όσους
έχουν ήδη υποβάλει αίτηση η οποία έχει απορριφθεί
και χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου. Για την Δράση
που αφορά Γυμναστήρια και Παιδότοπους η προθεσμία υποβολής θα παραταθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Κατ’ οίκον εμβολιασμός σε
Ραφήνα και Πικέρμι
Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ανταποκρίθηκε στο αίτημα της (Κεντρικής Ενωσης Δήμων) ΚΕΔΕ και του
υπουργείου Υγείας, για εμβολιασμό κατ’ οίκον, και
διαθέτει στο εξής όχημα και οδηγό ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό θα διατίθεται από το Κέντρο Υγείας
Ραφήνας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Υγείας Ραφήνας μέσω του οποίου θα κλείνονται τα ραντεβού

2294320011.

Παράταση αιτήσεωσ στο
πρόγραμμα ΕΣΠ για εστίαση
και γυμναστήρια
Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα προγράμματα ΕΣΠΑ για την εστίαση καθώς και γυμναστήρια, παιδότοπους και συναφείς δραστηριότητες
αναμένεται με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γ. Τσακίρη, σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, για τη δράση της εστίασης θα δοθεί

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ για επαγγελματικό χώρο ηπιας
χρήσης 3 συνεχόμενα υπερηψωμένα ισόγεια διαμερίσματα διαμπερή 55 τ.μ. έκαστο μαζί ή ξεχωριστά,
επί της λεωφόρου Αγ. Μαρίνας Κορωπίου 700 μ. από
παραλιακή σε εμπορικότατο σημείο με μεγάλο χώρο
parking. τηλ. 6947307111
Ενοικιάζεται ανεξάρτητο ισόγειο διαμέρισμα διαμπερές 55 τ.μ, πλήρως ανακαινισμένο σε κτήμα 2,5
στρεμμάτων 700 μ. από παραλιακή και δίπλα στην
τοπική αγορά. τηλ. 6947307111

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

Δημοσίευση
διακηρύξεων
H εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ Ανατ. Αττικής, περιλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες που πληρούν
τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν περιλήψεις, διαγωνισμούς,
προμήθειες, και γενικά τις κατά νόμον καταχωρήσεις των φορέων του δημοσίο. Η κατάσταση αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο
από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
(Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ). Aπόφαση: E/262, 18.6.21
AΔΑ: 946Ζ46ΜΓΨ7-ΚΔΒ
Στην Ανατ. Αττική είναι μόνο δύο εφημερίδες, οι οποίες
έχουν το δικαίωμα αυτό. Η μία είναι η ΕΒΔΟΜΗ.

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 μεγαλύτερη αντικειμενική αξία & τιμή ζώνης ευπρόσδεκτο). ΟΧΙ Μεσίτες.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2.563 τ.μ. εντός σχεδίου, τετράφατσο στην Αρτέμιδα, 900 μ. από τη θάλασσα, περιοχή Υπαπαντή. Ο.Τ. Γ119 Π.Ε. 3η οδός Αχιλλέως
και Χρυσοβαλάντου. Πληροφορίες Κ. Δημήτρης τηλ.
6944326943. Κ.Ε.ΚΤΗΜ. 050231168003

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΙTAI κυρία για βοήθεια ηλικιωμένης, που είναι
στα πόδια της. Προαπαιτούμενο να τη συνοδεύσει
για 2 μήνες για διακοπές στη Σάμο.
Τηλ. 6932244043
ZΗΤΕΙΤΑΙ, κυρία για μερική απασχόληση για φροντίδα
ηλικιωμένου. Τηλ. 6976782784, 6932444320
ZHTEITAI κυρία να συνοδεύσει άλλη κυρία στην
εξοχή (επαρχία Μεσσηνίας) από την 1- 21 Αυγούστου 2021. τηλ. 2108952269, 6945411125
ΖΕΥΓΑΡΙ ζητάει οποιαδήποτε εργασία. Γνωρίζουν
αγγλικά, οδηγούν αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6977433986 κα Λίτσα.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 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
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά,
ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά
βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο:
6939833172
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος ΒΒΒ, κάτοχος
αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για
οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο στο Χέρωμα Βάρης & Bάρκιζα μέχρι 400 ευρώ, από ζευγάρι συνταξιούχων με κατοικίδια. Τηλ. 6907102078,
6940338610.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ ΓΕΓΟΥ
4ος Ορ., ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ- Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ (Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλ.
Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7 κιλ., ΤΕΝΤΕΣ
ΒΕΡΑΝΤΑΣ, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING
(Περιφραγμενο ) ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-25-44
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα
Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. Πληροφορίες
6946019849.

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.
ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Iατρικό Διαγνωστικό
Κέντρο Βούλας
Λειτουργούν: • Ακτινοδιαγνωστικό
* Πανοραμικό οδόντων * Υπερηχογραφήματα

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αμεση Εξυπηρέτηση

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

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

meil: nsg@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Η ενσυνειδητότητα παίζει
σημαντικό ρόλο
στην διαχείριση του πόνου

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
ikaraiskos@gmx.com

(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά,
ΜΟΝΟ τις πρωινές ώρες: Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την
επομένη 8η πρωινή. Πριν πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ

213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2294320011
21 3203 0900
2106668888

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)

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του webinar που πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα σε
συνεργασία με τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου
μέσω της σελίδας τους στο Facebook.
Ενσυνειδητότητα είναι η ικανότητα να «φέρουμε συνειδητά την επίγνωση μας στο εδώ και τώρα με ειλικρίνεια,
συμπόνια, ενδιαφέρον, χωρίς κριτική και με δεκτικότητα»
ανέφερε η Δρ Βασιλική Χριστοδούλου, Λέκτορας Ψυχολογίας, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, απο το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.
Σημαίνει ότι αποδεσμευόμαστε για λίγο την κριτική,
αφήνουμε στην άκρη τις προσδοκίες μας για το πως θα
θέλαμε να είναι το παρόν δείχνοντας περιέργεια και
αποδοχή σ’ αυτό που παρέχει το εδω και τώρα. τους άμεσους στόχους μας για το μέλλον και αποδεχόμαστε το
παρόν ως έχει και όχι όπως θα θέλαμε να είναι.
Η συγκρουσιακή σχέση του ατόμου με τον πόνο τόνισε
η Δρ. Χριστοδούλου και η διαδικασία μέσω της οποίας
κανείς μπορεί να παγιδευτεί στην αντιπαλότητα με το
σύμπτωμα (π.χ. πόνο) έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μιας χαμηλής ποιότητας ζωής. Αντίθετα, η ενσυνειδητότητα διαμορφώνει μια διαφορετική σχέση του
ατόμου με τον πόνο, η οποία επιτρέπει την αίσθηση της
επιλογής και την προσωπική ελευθερία.
Η ενσυνειδητότητα (mindfulness) μπορεί να βοηθήσει
στη μείωση του καθημερινού άγχους, τις κρίσεις πανικού, την ψυχολογική – συναισθηματική πίεση, αλλά και
να μειώσει την αρτηριακή πίεση, τους πονοκεφάλους,
τον χρόνιο πόνο, τις διαταραχές ύπνου, και το άσθμα κατέληξε η Β. Χριστοδούλου.
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...για την υγειά μας
Τα φίδια της Ελλάδας είναι προστατευόμενο είδος
Μια και είμαστε στο κατακαλόκαιρο και τα μενβ φίδια
βγαίνουν από τις φωλιές τους και εμείς τρέχουμε σε
εξοχές, βουνά και χωράφια ακαλλιέργητα που εγκυμονούν κινδύνους αν δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, δημοσιεύουμε παρακάτω κάποιες οδηγίες της
Ελληνικής Eρπετολογικής Εταιρείας για να γνωρίζουμε.

οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία της άγριας
ζωής, την πυροσβεστική ή την αστυνομία. Μην επιτρέψεις
να πεθάνει ένα σημαντικό και προστατευόμενο είδος.
2. Απομάκρυνε από τον κήπο σου ξερά κλαδιά, σορούς με
ξύλα και πέτρες. Μην αφήνεις λιμνάζοντα νερά και μην βάζεις τα χέρια σου μέσα σε τρύπες.

Από την άνοιξη που «ξυπνούν» από τη χειμερία νάρκη
τα φίδια, ξεκινά η ανεξέλεγκτη θανάτωσή τους! Τα
φίδια της Ελλάδας θεωρούνται επικίνδυνα, επιθετικά
και δηλητηριώδη από την πλειοψηφία των ανθρώπων.
Έχουμε ακούσει ιστορίες για φίδια που πίνουν γάλα
από τις αγελάδες και τις κατσίκες, φίδια που κάνουν
επίθεση από το πουθενά, φίδια που πηδάνε πάνω στα
αυτοκίνητα και τα μηχανάκια και κυνηγούν τους ανθρώπους, φίδια που μετράνε το μέγεθος ανθρώπων
για να εκτιμήσουν αν μπορούν να τους φάνε και διάφορες άλλες ιστορίες, που φυσικά ΔΕΝ ισχύουν.
Στην Ελλάδα τα μόνα επικίνδυνα ερπετά για τον άνθρωπο είναι τα τρία από τα πέντε είδη οχιάς που
απαντώνται στην χώρα μας. Ωστόσο, οι οχιές είναι
ντροπαλά φίδια που θα δαγκώσουν μόνο όταν νιώσουν απειλή. Και μάλιστα το δάγκωμα της οχιάς αντιμετωπίζεται με επιτυχία.
Για να μπουν τα πράγματα στην θέση τους, τα φίδια
της Ελλάδας είναι προστατευόμενα είδη και πάρα
πολύ σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της ζωής. Και
σκοτώνονται μαζικά, άδικα, ως ιδιαίτερα επικίνδυνα
και δηλητηριώδη.
Τα φίδια τρέφονται, κυρίως, με βλαβερά τρωκτικά
(όπως ποντίκια και αρουραίους) και έντομα και από
αρχαιοτάτων χρόνων θεωρούνται σύμμαχοι των γεωργών. Τα παλαιότερα χρόνια, ειδικά στην επαρχία,
το κάθε σπίτι είχε το φίδι του, που εκτελούσε χρέη
εξολοθρευτή ποντικών.
Τα φίδια της Ελλάδας ανήκουν στην άγρια πανίδα,
είναι προστατευόμενα είδη και απαγορεύεται η θανάτωση και η αιχμαλωσία τους. Δεν μπορείς να τα έχεις
σαν κατοικίδια και καλό θα είναι να μην τα πιάνεις και
να τα αφήνεις στην ησυχία τους.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτά τα πλάσματα
μέσα από το site της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας
www.elerpe.org, αλλά και στον νέο διαδικτυακό άτλαντα
των ερπετών και των αμφίβιων που έχει επιμεληθεί η Ελληνική Eρπετολογική Εταιρεία, στο youtube.
https://youtube.us20.listmanage.com/track/click?u=0e9ded25bf4b66726baf382d0&id
=c90395f5c5&e=8cc52f991d
Πλάνα: Ηλίας Στραχίνης, Γιάννης Ιωαννίδης
Κείμενα, Σενάριο, Επιμέλεια Project: Αγγελική Παναγιωτοπούλου

Γραμμής Υποστήριξης
Χρόνιων Ασθενών
ΜΑΖΙ 111 32
3. Αν βγεις να περπατήσεις στην εξοχή, φόρα ορειβατικά
παπούτσια ή γαλότσες και μακρύ παντελόνι. Χρησιμοποίησε ένα μακρύ μπαστούνι ή κλαδί, όχι για να χτυπήσεις το
φίδι αλλά για να παραμερίσεις τυχόν ξερά χόρτα και κλαδιά
που εμποδίζουν τον δρόμο σου.
4. Αν συναντήσεις φίδι απλά οπισθοχώρησε με ήρεμες κινήσεις και άφησε το στην ησυχία του. Το σίγουρο είναι ότι
το φίδι θα φοβηθεί πιο πολύ από εσένα.
5. Έχε πάντα τον σκύλο σου με λουρί στη βόλτα για να
μπορείς να τον ελέγξεις και να αποφύγεις ανεπιθύμητες
συναντήσεις και δαγκώματα. Αν βρίσκεσαι στην εξοχή,
φρόντισε να έχεις ενημερωθεί για τον κτηνίατρο της περιοχής και να έχεις τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
6. Ενημέρωσε τα παιδιά σου. Τα φίδια δεν είναι παιχνίδια
και δεν πρέπει ούτε να τα ενοχλούν ούτε να τα πιάνουν.
7. Αν σε δαγκώσει φίδι, ΜΗΝ πανικοβληθείς. Ακόμη και αν
είναι οχιά, το δηλητήριό της είναι αντιμετωπίσιμο. Μη δέσεις το σημείο που σε δάγκωσε, μν χαράξεις την πληγή για
να βγει αίμα και μην προσπαθήσεις να ρουφήξεις το δηλητήριο. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει
στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Και κάποιες χρήσιμες οδηγίες:
1. Αν μπει φίδι στο σπίτι, στην αποθήκη ή στο αμάξι σου
μην το χτυπήσεις, μην το σκοτώσεις. Ζήτα βοήθεια από τις

στούμε και να προστατεύσουμε και να μάθουμε στα παιδιά
μας να κάνουν το ίδιο. Η ερπετολογία είναι μια εκπληκτική
επιστήμη και η μελέτη και παρακολούθηση των ερπετών μία
υπέροχη ενασχόληση.

Τα ερπετά της Ελλάδας είναι υπέροχα και μοναδικά και
πολλά από αυτά απειλούνται με εξαφάνιση. Ανήκουν στην
άγρια πανίδα της χώρας μας και οφείλουμε να τα σεβα-

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας παρουσιάζει το σποτ επικοινωνίας των υπηρεσιών της Γραμμής Υποστήριξης Χρόνιων
Ασθενών ΜΑΖΙ - 111 32.
Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, οι χρόνιοι ασθενείς
και οι πολίτες λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης
σχετικά με τα δικαιώματά τους, ενδυνάμωσης στη βάση των
ομοτίμων, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και παραπομπής στο κατάλληλο υποστηρικτικό δίκτυο.
Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο που λειτουργεί παράλληλα
ως μια γέφυρα επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος και το
υγειονομικό σύστημα, καθώς η Ένωση μετασχηματίζει τα μηνύματα που λαμβάνει σε παρεμβάσεις πολιτικής και προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, η επιστημονική βάση
πάνω στην οποία λειτουργεί η Γραμμή ΜΑΖΙ - 111 32 προάγει
την έννοια της αυτοδιαχείρισης της υγείας και τη συμμετοχή
των πολιτών στα κοινά και στο δημόσιο διάλογο για ζητήματα
ατομικής και δημόσιας υγείας.
Η Τηλεφωνική Γραμμή ξεκίνησε να λειτουργεί για την ανακούφιση των έκτακτων αναγκών της πανδημίας. Ωστόσο, οι
υπηρεσίες της γρήγορα επεκτάθηκαν σε θέματα που αφορούν την υγεία εν γένει. Ως αποτέλεσμα, τους τελευταίους
15 μήνες έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες σε πάνω από 12.000
ωφελούμενους.
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για ζητήματα σχετικά με την πανδημία, το υγειονομικό σύστημα, τα δικαιώματά τους, αλλά και τις
πρωτοβουλίες της Ένωσης, μπορούν επίσης να επισκέπτονται
και τις ιστοσελίδες www.greekpatient.gr και mazi.greekpatient.gr.
Spot Γραμμής https://youtu.be/432doaH08B4
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Χρυσός στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Στίβου
ο Λουκάς Πρωτονοτάριος
Χρυσός στα 200 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
ΟΠΑΠ 2021 στέφθηκε ο δικός μας Λουκάς Πρωτονοτάριος
από το Μαραθώνα.

ΕΒΔΟΜΗ

"Βροχή" γκολ και τρόφιμα για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης, από την
Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων και την ομάδα της ΕΡΤ
Μεγάλες ποσότητες τροφίμων για
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Παλλήνης, συγκεντρώθηκαν από δεκάδες πολίτες, κατά τον
φιλανθρωπικό
ποδοσφαιρικό
αγώνα που έγινε την Τετάρτη 22
Ιουλίου στο Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης, μεταξύ της Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων και της ομάδας
της ΕΡΤ.

Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων κι
έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου
Παλλήνης, έπειτα από πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβούλου
Παλλήνης, Παναγιώτη Χριστοφιλέα ο οποίος είναι και προπονητής
τόσο της Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων όσο και του Παλληνιακού
ΑΟ.

Ανδριόπουλο, καθώς και η Χρυσή
Ολυμπιονίκης, Αθανασία Τζουμελέκα, αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι φορέων.

Ήταν η πρώτη αθλητική εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο
Παλλήνης, μετά από πολλούς
μήνες εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας.
Ο αγώνας έληξε με 7-2 υπέρ της

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος, Θανάσης Ζούτσος ο οποίος αντάλλαξε
δώρα με τον Διευθυντή του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων, Πλοίαρχο Σπύρο

Στο προπονητικό team της Εθνικής
Ε.Δ., δίπλα στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, «κάθονταν» οι παλαίμαχοι διεθνείς ποδοσφαιριστές
Θοδωρής Παχατουρίδης και Βασίλης Βούζας.

Την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκπροσώπησε ο
πρώην διαιτητής ποδοσφαίρου, Αντώνης Καρατζίκας.

Ο επί σειρά ετών κάτοχος του τίτλου του Πρωταθλητή
Ελλάδας και των Πανελληνίων Ρεκόρ Εφήβων στα 200 μ.
και 400 μ. στην κατηγορία Τ36, έδωσε για μια ακόμη φορά
τον καλύτερό του εαυτό και κέρδισε την πρώτη θέση.
Το Πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο
ανακαινισμένο Καυτατζόγλειο Στάδιο, όπου συμμετείχαν
πάνω από 440 αθλητές και αθλήτριες από 49 Σωματεία,
ανάμεσα τους και μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου.
Την απονομή έκανε η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία ΕΑΟΜ
ΑΜΕΑ, Ιωάννα Καριοφύλλη.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο θεματικός τουρισμός
Συνάντηση Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Ιάπωνα Πρέσβη Nakayama Yasunori
Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας Nakayama Yasunori επισκέφθηκε
(22.7.21) τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, στο γραφείο του, όπου και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις
σχετικά με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, η έναρξη των οποίων πραγματοποιείται Παρασκευή 23.7.21.
Στο επίκεντρο της συνάντησης, εκτός από τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες βρέθηκαν θέματα που
αφορούν στον θεματικό τουρισμό, όπως είναι ο τουρισμός
υγείας και ευεξίας, καθώς επίσης η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών που θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στη συνάντηση, συμμετείχαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης
Πολιτισμού Μ. Βιδάλη, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γ. Σελίμης και υπηρεσιακά στελέχη.
Ο Γ. Πατούλης ευχήθηκε καλή επιτυχία στη διεξαγωγή των
Αγώνων και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω πανδημίας θα είναι ιδιαίτερα
επιτυχημένοι.

Από την πλευρά του ο Ιάπωνας Πρέσβης Nakayama Yasunori ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη θερμή υποδοχή και επισήμανε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουν την
ευκαιρία να συζητήσουν, για τις δυνατότητες συνεργασίας,
σε τομείς όπως ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, η Τεχνολογία,
το Περιβάλλον και ο Τουρισμός.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟΚΙΟ 2021
Σε πρωτόγνωρο σκηνικό και υπό τη σκιά
της πανδημίας
Στο πρωτόγνωρο σκηνικό που δημιουργεί η κατάσταση με
την πανδημία τόσο στην Ιαπωνία όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο ξεκινούν επίσημα σήμερα. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την προγραμματισμένη για
το καλοκαίρι του 2020 διεξαγωγή τους και την απόφαση της
ΔΟΕ για αναβολή εξαιτίας της πανδημίας, στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελετή
έναρξης σήμερα το μεσημέρι (Παρασκευή 23.7.21), ώρα Ελλάδας (14.00 - ΕΡΤ).
Η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης με την πανδημία
στην Ιαπωνία το τελευταίο τρίμηνο, με την περιφέρεια της
πρωτεύουσας Τόκιο μάλιστα να είναι απ' αυτές που έχουν
χτυπηθεί περισσότερο, οι έντονες διαμαρτυρίες από φορείς
πολιτών, συλλόγους αλλά και πολλούς ειδικούς, κατά της
διεξαγωγής των Αγώνων, υποχρέωσαν τους διοργανωτές
και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να αλλάξουν τους σχεδιασμούς τους: Οι Αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς θεατές,
αφού και η τελευταία απόπειρα για παρουσία κόσμου σε ένα
ποσοστό 40% της χωρητικότητας των σταδίων ματαιώθηκε
από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τον τελευταίο
ενάμιση μήνα.
Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τη γνώμη των ειδικών ότι
η διεξαγωγή των Αγώνων εγκυμονεί τον κίνδυνο για ακόμα
μεγαλύτερη επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης,
από τους διοργανωτές δεν υπήρξε καν σκέψη για ακύρωση.
Βασική αιτία, τα υπέρογκα συμβόλαια με τις πολυεθνικές
και τους χορηγούς, οι συμφωνίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και κυρίως οι ρήτρες ασφαλείας που έπρεπε να πληρωθούν από τους Ιάπωνες διοργανωτές και τη ΔΟΕ σε
περίπτωση οριστικής ματαίωσης. Ακόμα και η διεξαγωγή
των Αγώνων με άδεια στάδια, άλλωστε, μέσω των τηλεοπτικών μεταδόσεων δίνει την ευκαιρία να μειωθεί η ήδη μεγάλη χασούρα στα κέρδη που προκάλεσε η περσινή
αναβολή. Τα όσα έχουν συμβεί από πέρυσι μέχρι φέτος ανέβασαν κατά πολύ το κόστος της διοργάνωσης, που αναμένεται πλέον να ξεπεράσει τα 15,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα
με αναλύσεις, με πολλές από τις ανάγκες που προέκυψαν
(π.χ. συντήρηση των Ολυμπιακών έργων) να καλύπτονται
από κρατικό χρήμα.
Ολα αυτά το μόνο σίγουρο είναι ότι αποτελούν προάγγελο
κακών μαντάτων για τον ιαπωνικό λαό, που προβλέψιμα θα
κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό, όπως έχει επιβληθεί άλλωστε στους λαούς όλων των χωρών που διοργάνωσαν
Ολυμπιακούς Αγώνες στο πρόσφατο παρελθόν. Τα παραδείγματα της Αθήνας το 2004 και του Ρίο το 2016 αποτελούν τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιβάρυνσης των
οικονομικών του κράτους και μετακύλησής της στον λαό.
Την ίδια στιγμή, ακόμα και υπό τις ειδικές συνθήκες που θα
διεξαχθούν οι αγώνες και τους κανόνες ασφαλείας που ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έκδηλη είναι η ανησυχία
για τα κρούσματα κορονοϊού σε αθλητές, μέλη Ολυμπιακών
αποστολών, εργαζόμενους στη διοργάνωση αλλά και παράγοντες με το «καλημέρα». Δεν έφταναν μάλιστα στους
διοργανωτές τα προβλήματα με την πανδημία, ήρθαν και ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά βασικών στελεχών της
Οργανωτικής Επιτροπής: Χτες, ελάχιστα πριν από την
έναρξη των Αγώνων, ανακοινώθηκε ότι απολύθηκε ο σκηνοθέτης της τελετής έναρξης, Κεντάρο Κομπαγιάσι, εξαι-

τίας ενός σχολίου που έκανε χρόνια πριν - το 1998 - για το
Ολοκαύτωμα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ο
εμφανίζεται ο Κομπαγιάσι, συμμετέχοντας σε παράσταση
stand-up comedy και απευθυνόμενος σε συνάδελφο, αναφέρει ότι το Ολοκαύτωμα ήταν «το παιχνίδι "ας σφάξουμε
τους Εβραίους"». Το βίντεο όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε σάλο, με την Οργανωτική Επιτροπή να προχωρά
άμεσα στην απόλυσή του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
επικεφαλής των Ολυμπιακών
Αγώνων του Τόκιο, Σέικο Χασιμότο, το βίντεο γελοιοποιεί
«επώδυνα γεγονότα της Ιστορίας».
Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε λίγες ημέρες πριν η παραίτηση στην οποία υποχρεώθηκε ο Κέιγκο Ογιαμάντα, συνθέτης των μουσικών κομματιών της τελετής έναρξης, εξαιτίας
της αποκάλυψης ότι στο παρελθόν είχε υποβάλει συνεργάτες του σε bullying.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Στη μάχη τα «βαριά χαρτιά»
Οι πρεμιέρες του Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους της
ενόργανης, του Στέφανου Τσιτσιπά στα προκριματικά του
τουρνουά τένις και της Αννας Κορακάκη στο αεροβόλο πιστόλι από 10 μ. ξεχωρίζουν ανάμεσα στις ελληνικές συμμετοχές στο ξεκίνημα του κυρίως μέρους της αγωνιστικής
δράσης στο Τόκιο το Σαββατοκύριακο. Κατά το ίδιο διήμερο
θα ριχτούν στη μάχη της διάκρισης και οι αθλητές του
υγρού στίβου, με τα ελληνικά «δελφίνια» να συμμετέχουν
στα προκριματικά της κολύμβησης, ενώ στο πρόγραμμα
είναι και η πρεμιέρα της Εθνικής πόλο ανδρών.
Ελληνικές παρουσίες υπάρχουν ακόμα στο πινγκ πονγκ και
στην ποδηλασία.

Για το πρώτο βήμα ο Πετρούνιας
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Ρίο το 2016 και παγκόσμιος
πρωταθλητής των κρίκων συμμετέχει αύριο Σάββατο στον
προκριματικό του αγωνίσματος, διεκδικώντας την πρόκριση
στον τελικό στις 2 Αυγούστου. Ο Πετρούνιας έδειξε ότι βρίσκεται σε άριστη φόρμα, παραμένοντας αήττητος από τις
αρχές του 2020 και έχοντας ως επιστέγασμα την τελευταία
εμφάνισή του στον κρίσιμο τελευταίο αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ντόχα, όπου παίρνοντας την πρωτιά
εξασφάλισε και την πρόκριση στο Τόκιο. Ο 30χρονος αθλητής θα συμμετάσχει στον 2ο από τους συνολικά τρεις ομίλους του προκριματικού της ενόργανης ανδρών και θα
ανέβει στους κρίκους στην τελευταία περιστροφή (αναμένεται γύρω στις 10.35 - 11:00 ώρα Ελλάδας).

Ανοιχτός ο δρόμος για τον Τσιτσιπά
Ενα ακόμα «βαρύ χαρτί» της ελληνικής αποστολής είναι η
παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ολυμπιακό τουρνουά
τένις. Ο Ελληνας τενίστας, Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, θα ξεκινήσει τους αγώνες του αντιμετωπίζοντας τον
βετεράνο Γερμανό Φίλιπ Κολσράιμπερ (Νο 112), ο οποίος
θεωρείται στα μέτρα του Τσιτσιπά. Γενικότερα, με βάση την
κλήρωση, θεωρητικά ο δρόμος του Τσιτσιπά μέχρι τα ημιτελικά θεωρείται βατός. Αντίθετα, η Μαρία Σάκκαρη θα μπει
στα δύσκολα με το «καλημέρα» στο τουρνουά των γυναικών, καθώς θα ξεκινήσει κόντρα στην Εσθονή Ανέτ Κόνταβεϊτ, Νο 28 στον κόσμο.

Να υπερασπιστεί τα κεκτημένα η Κορακάκη
Με εφαλτήριο τη σπουδαία διπλή επιτυχία στους Αγώνες
του Ρίο, όταν κατέκτησε χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στο
αεροβόλο πιστόλι από 25 και 10 μ. αντίστοιχα, η Αννα Κοροκάκη θέλει να ...στοχεύσει σε κάτι ανάλογο και στο Τόκιο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ
Αύριο Σάββατο: Κολύμβηση (13.00 - 15.30)
400 μ. μεικτή ατομική ανδρών, προκριματικές σειρές: Απόστολος Παπαστάμος. 100 μ. πεταλούδα γυναικών, προκριματικές σειρές: Αννα Ντουντουνάκη.
Ενόργανη Γυμναστική (08.30 - 10.00)
Προκριματικός ανδρών: Λ. Πετρούνιας.
Τένις (05.00 - 14.00) - Μονό ανδρών, πρώτος γύρος: Στέφανος
Τσιτσιπάς. Μονό γυναικών, πρώτος γύρος: Μαρία Σάκκαρη.
Κωπηλασία (02.30 - 04.30) - Δίκωπος γυναικών, προκριματικές σειρές: Χριστίνα Μπούρμπου - Μαρία Κυρίδου.
Ποδηλασία δρόμου (05.00 - 12.15)
Αγώνας ανδρών: Πολυχρόνης Τζωρτζάκης
Πινγκ πονγκ (03.00 - 06.45) - Μονό ανδρών, προκριματικός
γύρος: Παναγιώτης Γκιώνης.
Κυριακή 25 Ιούλη
Κολύμβηση (13.00 - 15.40) - 100 μ. ύπτιο ανδρών, προκριματικές σειρές: Απόστολος Χρήστου. 4x100 μ. ελεύθερο ανδρών, προκριματικές σειρές: Συμμετοχή Εθνικής ομάδας.
Πόλο ανδρών - Αγώνας ομίλου: Ουγγαρία - Ελλάδα
Σκοποβολή (03.00 - 10.00) - Σκιτ ανδρών, προκριματικός:
Νίκος Μαυρομάτης. Αεροβόλο πιστόλι γυναικών 10 μ., προκριματικός: Αννα Κορακάκη.
Ιστιοπλοΐα (06.00 - 12.00)
RS:X ανδρών, ιστιοδρομίες 1-3: Βύρωνας Κοκκαλάνης.
RS:X γυναικών, ιστιοδρομίες 1-3: Κατερίνα Δίβαρη. Laser
Radial γυναικών, ιστιοδρομίες 1-2: Βασιλεία Καραχάλιου.
Τάε κβον ντο (04.00 - 11.00) - Γυναίκες, κατηγ. -57 kg: Φένια Τζέλη.

CHAMPIONS LEAGUE
Πρώτο βήμα ο Ολυμπιακός
Ξεπερνώντας τις πολλαπλές ατυχίες που τον χτύπησαν
πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης (απουσίες
Ελ Αραμπί, Παπασταθόπουλου, Εμβιλά, τραυματισμός
Μπουχαλάκη), ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα πρόκρισης
στον επόμενο γύρο του Champions League με νίκη 1-0 επί
της Νέφτσι Μπακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον 2ο προκριματικό γύρο. Ετσι, στη
ρεβάνς στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν τον πρώτο λόγο.

ΕUROPA CONFERENCE LEAGUE
Με την πλάτη στον τοίχο ο Αρης
Σε δύσκολη θέση με το «καλημέρα» των ευρωπαϊκών του
υποχρεώσεων βρέθηκε ο Αρης, γνωρίζοντας ήττα 2-0 στο
Μπακού από την Αστάνα, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα
για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference
League. Ετσι, για να αποφύγει την πρόωρη έξοδο από τις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα χρειαστεί στη ρεβάνς της
Θεσσαλονίκης να φέρει σε πέρας τη δύσκολη αποστολή της
ανατροπής του σκορ αυτού.
Στον πρώτο τους φετινό αγώνα οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά προδόθηκαν από τα αμυντικά τους προβλήματα, ενώ έδειξαν
δυστοκία και στο κομμάτι της δημιουργίας και της τελικής
προσπάθειας. Αντίθετα η Αστάνα αποδείχθηκε σαφώς πιο
έτοιμη και πήρε τη νίκη με σκόρερ και των δύο γκολ τον Τομάσοφ (24', 70').

ΕΒΔΟΜΗ
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 ÄËÄÎ¿Ã
Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

Mια ανθρωπολογική και κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση του
φαινομένου της θρησκείας και της θρησκευτικής πίστης,
στο πλαίσιο πάντα της θεωρίας της εξέλιξης και των πορισμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€

Αστρολογία και αποκρυφισμός
Μία κριτική στον ανορθολογισμό
και στον σκοταδισμό
Δημήτρης Τσαρδάκης

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ

Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι
Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού έργου. Όλο το έργο σχολιάζει επανειλημμένα και επί
σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός, Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά μας – μόλις 200
χρόνια – και κοντά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Σημείωση: Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση
του καπιταλισμού

Δημήτρης Τσαρδάκης

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης: 20€, συλλεκτική δερματόδετη έκδοση 50€

H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογενετικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέτειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του καπιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστατούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της
φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της
ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια
ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός
συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει
ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 640, Τιμή διάθεσης 25€
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