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Αν «το ...κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία», τα
ΚΟΜΜΑΤΑ βλάπτουν σοβαρά την κοινωνία και τη
Δημοκρατία και ασφαλώς την πατρίδα!
Γενεσιουργός αιτία για τη σημερινή αναφορά στα

κόμματα και στις επιπτώσεις τής λειτουργίας τους

πάνω στο κοινωνικό σύνολο, στη διάρθρωση και

στις αντιδράσεις του, υπήρξε το άρθρο της περα-

σμένης εβδομάδας, για το όργιο νοθείας στην

ηλεκτρονική ψήφο, κυρίως, στις εσωκομματικές

εκλογές της Ν.Δ.

Ο κοινός αναγνώστης δεν χρειάζε-

ται να είναι ούτε πολιτικός επιστή-

μονας, ούτε κοινωνικός ψυχολόγος

για ν’ αντιληφθεί τις βλαπτικές συ-

νέπειες που έχουν πρώτα απ’ όλα

στα ίδια τους τα κόμματα, οι πονη-

ριές και οι καπατσοσίνες ορισμένων

«κομματικών», από ιδιοτέλεια κι-

νουμένων, για την υφαρπαγή της

εξουσίας.

Βάλτε τον εαυτό σας, στη θέση των εξαπατημέ-

νων «ηττημένων”, από τα συντροφικά μαχαιρώ-

ματα. «Τραυματισμένοι», ασφαλώς, καραδοκούν

την ευκαιρία για να «εκδικηθούν»1, ή απογοητευ-

μένοι ν’ αδρανοποιηθούν.

Και τούτο, οι εσωκομματικές διαμάχες, σ’ όλα λίγο

– πολύ τα κόμματα, παρατηρείται ιδιαίτερα τις τε-

λευταίες δεκαετίες, για να μην πάμε 2.500 χρόνια

πίσω, στον Πελοποννησιακό πόλεμο και τον Θου-

κυδίδη, όπου αναφερόμενος στα κόμματα – στις

«εταιρείες», ή τα «μέρη» γράφει, για το κομματικό

μέλος: «...υπολόγιζε και στην επιβράβευση της πο-

νηριάς που θα έχαιρε, επειδή υπερίσχυσε εξαπα-

τώντας!

Και γενικά – ακόμη και σήμερα – Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Με το σημερινό μας
φύλλο - 1205- μπήκαμε
στο 25ο έτος ανελλι-
πούς κυκλοφορίας μας. 
Κάθε εβδομάδα κοντά σας

& www.ebdomi.cοm
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το χειμώνα!!
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Τα ΚΟΜΜΑΤΑ 
βλάπτουν σοβαρά 
την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και 
τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Θέλουμε την

Αττική Πρώτη
Στην Ανάπτυξη, την Υγεία,

την Ασφάλεια, 

την Αλληλεγγύη.     ] 12-13 

Παρουσίαση του έργου της Διοίκησης, 

της Περιφέρειας Αττικής, τη διετία 2019-2021
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

οι περισσότεροι άνθρωποι μ’ ευχαρίστηση δέχονται να

χαρακτηρίζονται «ατσίδες» όντας αχρείοι, παρά «αγα-

θιάρηδες», αν είναι έντιμοι»2.

Ετσι εξ’ άλλου εξηγείται και η απέχθεια πάρα πολλών

ανθρώπων προς την πολιτική και τα κόμματα και η με-

γάλη αποχή στις εκλογές.

Στις εκλογές του 2019 η συμμετοχή ήταν λιγότερο

από 58% και οι απέχοντες περισσότεροι από 42%.

Μαζί με τα λευκά και τα άκυρα (2,08%) που εκφράζουν

ποικίλη αποστροφή προς το σύστημα και τα κόμματα,

φθάνουν σχεδόν τους μισούς, 44%!

Το αντίστοιχο ποσοστό στις εκλογές του 1977 ήταν

22%. Αν λοιπόν υπολογίσουμε τη φυσική αποχή, για

διάφορους λόγους, γύρω στο 20%, αυτός ο υπερδι-

πλασιασμός της στα χρόνια μας, δείχνει ακριβώς την

απέχθεια, των νέων κυρίως ανθρώπων, προς το σύ-

στημα και τα κόμματα. Και τα κόμματα δεν δείχνουν

ν’ ανησυχούν και να προβληματίζονται με το φαινό-

μενο. Φαίνεται ότι αρκούνται στη νομή της εξουσίας

και στον οποιοδήποτε ρόλο τους, στο κοινοβουλευτικό

σύστημα της κατ’ επίφαση δημοκρατίας. Επιδίωξή

τους, καταφανώς και παραδεδεγμένα, είναι τα λά-

φυρα της (όποιας) εξουσίας.

Και για τα «λάφυρα», που δεν τ’ ανακάλυψα εγώ, ομο-

λογείται από επιφανείς πολιτικούς επιστήμονες, μέσα

από το τρίτομο λεξικό Κοινωνικών Επιστημών της  Un-

esco. Αναφερόμενος ο λημματογράφος Alfred de

Grazia στους μέχρι τότε καλοπροαίρετους και ιδεαλι-

στικούς ορισμούς των κομμάτων, κυρίως του Εντμοντ

Μπαίρη, που τα χαρακτήριζαν ως «αφοσιωμένα σε

αρχές (και σε ιδεολογίες) και σε κοινές προσπάθειες

προώθησης του εθνικού συμφέροντος», γράφει: «...το

κατά πόσον είναι πράγματι τα κόμματα αφοσιωμένα

(κ.λπ.) κι αν έχουν πράγματι σχέση με το εθνικό συμ-

φέρον...» και μας αφήνει να βγάλουμε μόνοι μας τα

συμπεράσματά μας!

Πάντως, ο γνωστός στους ειδικούς Max Weber

έγραφε: «...ο σκοπός στον οποίο αποβλέπει η δραστη-

ριότητα αυτής της ενώσεως προσώπων (των κομμά-

των), είναι να διασφαλίσει στους ηγέτες της την

αναγκαία ισχύ (...) για να επιτύχουν ιδεατά ή υλικά

πλεονεκτήματα προς όφελος των ενεργών μελών της

ενώσεως (...), ορισμένων πολιτικών επιδιώξεων, είτε

την επίτευξη προσωπικών ωφελημάτων ή και στα

δύο».3

Πλησιέστερα προς την σημερινή τυπική πραγματικό-

τητα οι Αμερικανοί θεωρούν ότι «το κόμμα είναι ένας

τύπος κοινωνικής ομάδας που “βοηθά” το εκλογικό

σώμα στην εκλογή των βουλευτών και άλλων αξιωμα-

τούχων και στον καθορισμό της κυβερνητικής επιλο-

γής, καθώς και στο ευρύτερο καθήκον να θέτει σε

λειτουργία, ή να κρίνει την κυβέρνηση».4

Για να μη σας κουράζω άλλο, γιατί γνωρίζετε καλά τί

είναι τα κόμματα, ιδιαίτερα όσοι είσαστε ή έχετε δια-

τελέσει κομματικά μέλη, ας πάμε στην πιο πραγματι-

στική και ωμή διατύπωση του D.B. Truman: «...πολιτικό
κόμμα έφτασε να θεωρείται αυτό μέσω του οποίου
επιλέγονται οι διεκδικητές δημοσίων θέσεων»5.

Τώρα τι γράφουν οι δικοί μας, διακεκριμένες προσω-

πικότητες, όπως ο Δ.Θ. Τσάτσος κ.ά. νεότεροι, τ’

αφήνω γιατί είναι ιδεαλιστικά και “κυριλέ”, για τους

φοιτητές τους.

Εκείνο που θέλω να προσθέσω, αλλά μου ξεφεύγει η

«τεκμηρίωση, είναι εκείνο που είχε πει ένας Αμερικα-

νός: «...κόμματα είναι οι ενώσεις προσώπων που επι-
διώκουν την κατάληψη της εξουσίας, με σκοπό ν’

αποκτήσουν τα λάφυρα που τους εξασφαλίζει!

Τα λάφυρα είναι από μεγάλα έως ασήμαντα και ευ-

τελή. Από το βουλευτιλίκι, τα Υπουργεία, τις Περιφέ-

ρειες, τους Δήμους και τ’ αντίστοιχα συμβούλια,

μέχρις έναν διορισμό, προαγωγή, μετάθεση κ.λπ.,

αλλά και τα διαπλεκόμενα επιχειρηματικά οφέλη, τις

νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και παράβλεψης παρανο-

μιών, και βέβαια, η ικανοποίηση του οπαδού ότι «νί-

κησε» η «ομάδα» του, κι ότι άλλο γνωρίζετε ή μπο-

ρείτε να φαντασθείτε.

Πάντως η δύναμη των κομμάτων είναι τέτοια ώστε

συχνά να παραβλέπονται αξίες και οπωσδήποτε αξιο-

κρατίες για την ικανοποίηση των προσωπικών οφε-

λημάτων που έλεγαν κατά το πλείστον οι

προαναφερόμενοι.

Δεν μπορώ ν’ αποφύγω τον πειρασμό να κλείσω, πάλι

με τον Θουκυδίδη: «Ακόμη και ο συγγενικός δεσμός

θεωρήθηκε λιγότερο δεσμευτικός από τον κομματικό.

(...) Διότι οι Σύνδεσμοι αυτοί (τα κόμματα), δεν απέ-

βλεπαν σε ωφελήματα νόμιμα, αλλά στην απόκτηση

δύναμης αντίθετα με τους νόμους»6.

«... πάντων δ’ αὐτήν (κ.α.), αἴτιον ἀρχή ἡ διά πλεονε-
ξίαν...»

«διότι όσοι γίνονταν αρχηγοί των παρατάξεων (...)

προβάλλοντας καθένας τους ένα επιφανειακά ωραίο

σύνθημα, (...) μόνο στα λόγια υπηρετούσαν τα κοινά,

ενώ στην πραγματικότητα τα χρησιμοποιούσαν ως

έπαθλα (λάφυρα) των προσπαθειών τους (...).

(...) και επικράτησε, σχεδόν καθολικά, η γεμάτη δυσπι-

στία κομματική αντιπαράθεση (...) και ως επί το πλεί-

στον υπερίσχυαν οι πνευματικά κατώτεροι·»6.

Λέτε τώρα να γινήκαμε καλύτεροι;

«Αν καταργήσουμε τα κόμματα 
καταργούμε τη δημοκρατία»

Και τίθεται το αφελώς καλοπροαίρετο ερώτημα: μετά τα

προαναφερθένται: «Να καταργήσουμε λοιπόν, τα κόμ-

ματα; Μα τότε θα καταργήσουμε τη δημοκρατία!»

Αν απ’ όσα είπαμε παραπάνω, συμπεράναμε αυτό, κα-

ταλήξαμε σε λάθος λογικό συμπέρασμα.

Προϋπόθεση της δημοκρατάις ΔΕΝ είναι τα κόμματα.

Αυτά είναι ο κατακερματισμός και η αποσυσπείρωση της

κοινωνίας.

Προϋπόθεση της αληθινής δημοκρατίας είναι η αδέ-

σμευτη και ακηδεμόνευτη ελευθερία των πολιτών, η δι-

καιοσύνη και η οικονομική απεξάρτησή τους και, βέβαια,

η γνώση, η αντικειμενική πληροφόρηση και η ανάπτυξη

ικανότητας κρίσης.

Αλλά αυτά θα τ’ αναλύσουμε σε προσεχές άρθρο.

―――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: “Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ” σχολιασμένος από τον Μ. ΝΑΠΟ-

ΛΕΟΝΤΑ», έκδοση “ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ”, κεφ. 3, σελ. 83.

2. Θουκυδίδου:  “ΙΣΤΟΡΙΑ”, βιβλ. Γ’ 82,7 «...ράον δ’ οι πολλοί κακούρ-

γοι όντες, δεξιοί κέκληνται ή αμαθεις, αγαθοί...»

3. Μax Weber: «Theory of social and Economic Organization” (Θεωρία

της Κοινωνικής και Οικονομικής Οργανώσεως), Λονδίνο, Hodge, ’47,

sel. 373-4.

4. C.E Merriam και H.F. Gosnell: “Αμερικανικό Κομματικό Σύστημα”

Ν.Υ. The Macmillan Co, εκδ. ’49, σελ. 464.

5. D.B. Truman: "The Governmental Process” (H Kυβερνητική Διαδικα-

σία) Ν.Υ. Knopf, ’51, σ. 270-1.

6. Ως άνω παραπομπή 2, εκδ. “πόλις”, Μεταφρ. Σκουτερόπουλος, σ.

455, 459 και Ελ. Βενιζέλος).
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Α
πό το Δήμο Κρωπίας, ελάβαμε
δελτίο τύπου, όπου δίνει διευ-
κρινίσεις, σχετικά με την παιδική

χαρά που βρισκόταν σε δασική περιοχή
και εξ αυτού του λόγου  δεν μπορούσε
να πιστοποιηθεί, βάσει του νέου νόμου
περί παιδικών χαρών.

Γράφει συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Κρωπίας, προ πολλών ετών επε-

νέβη σε δημόσια δασική έκταση για τη δη-

μιουργία χώρου παιδικής χαράς και

αναψυχής. Το Δασαρχείο τότε, έπραξε τυ-

πικά το αναμενόμενο. Εξέδωσε προς το

Δήμο επίσημο πρωτόκολλο διοικητικής

αποβολής. Από τότε δεν μπορεί  ο Δήμος

να πιστοποιήσει την εγκατάσταση της παι-

δικής χαράς. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες,

επί όλων των δημοτικών διοικήσεων, προ

και μετά τη δημοσίευση του νόμου του

4280/2014, έγιναν συνεχείς ενέργειες για

την άρση της απόφασης, την παραχώρηση

της έκτασης και τη δυνατότητα αξιοποίησης

του χώρου. 

Η απάντηση του Δασαρχείου ήταν ξεκά-

θαρη: δεν παραχωρείται!

Η Δημοτική Αρχή αναζητούσε λύσεις και

τις βρήκε. Ειδικότερα: 

Η υπάρχουσα παιδική χαρά δεν νομιμοποι-

είται βάσει του νόμου διότι είναι δημόσια

δασική έκταση.

Αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί το ακίνητο

του αείμνηστου Δημάρχου Κρωπίας, Ιωσήφ

Πρόφη που δώρισε στους πολίτες του

Δήμου μας στην ίδια περιοχή, στο «Μικρό

Κριεζή». και να δημιουργηθεί νέα παιδική

χαρά, με δεδομένο,  ότι  η  κύρωση της πρά-

ξης εφαρμογής της  Αγίας Μαρίνας για την

παραχώρηση άλλων κοινοχρήστων χώρων

για αθλοπαιδιές καθυστερεί  λόγω και πολ-

λών εντάσεων κατοίκων της Αγ. Μαρίνας. 

Για την αθλητική εγκατάσταση: 

Με τη σύμφωνη γνώμη του Δασονομείου

Κορωπίου-Δασαρχείου Πεντέλης αξιοποι-

ήσαμε διάταξη κείμενης νομοθεσίας (αρ.52
παρ. 9 του Ν.4280/2014 όπως περιέχεται
στον Ν.4796/17.04.2021) για την νομιμοποί-

ηση της λειτουργίας της υπάρχουσας

αθλητικής εγκατάστασης στην περιοχή

Κριεζή. Είναι η μοναδική δυνατότητα που

δίνει ο νόμος και αφορά μόνο αθλητικούς

χώρους.

Η θετική αυτή εξέλιξη μας έδωσε τη δυνα-

τότητα εκκίνησης εργασιών ανακατα-

σκευής με επανατοποθέτηση νέων

μπασκετών, σε αντικατάσταση παλαιών,

επικίνδυνων και λεηλατημένων- και εν ανα-

μονή της οριστικής παραχώρησης- ακολού-

θως τη δημιουργία τάπητα και την

τοποθέτηση περίφραξης.

Και ενώ οι εργασίες ήταν και είναι σε εξέ-

λιξη στην αθλητική εγκατάσταση Κριεζή, εί-

χαμε περιστατικό βανδαλισμού στις νέες

μπασκέτες. Είναι προφανές ότι αυτές οι θε-

τικές εξελίξεις δεν άρεσαν σε ορισμένους

αγνώστους που τις βραδινές και μεταμεσο-

νύχτιες ώρες  παραμένουν προσωρινά στην

περιοχή και την χρησιμοποιούν ως ορμητή-

ριο και άλλων πιθανών παραβατικών συμ-

περιφορών. 

Η λειτουργία των νέων χώρων άθλη-

σης και παιδικής χαράς στου «Κριεζή»

επιβάλλει κατάλληλα μέτρα πρόληψης,

περιφρούρησης και πάταξης αυτών των

ομάδων, με συνεργασίες της ΕΛ.ΑΣ,

των συλλόγων,  κατοίκων της περιοχής

και δημοτικών υπηρεσιών. Ενεργούμε

ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Σε

αυτό το πλαίσιο, καλούμε από τώρα

τους κατοίκους της Αγίας Μαρίνας να

περιφρουρήσουν το χώρο και να καταγ-

γέλλουν στην Άμεση Δράση κάθε περι-

στατικό παράνομης παραμονής

περιφερόμενων ομάδων και νέων βαν-

δαλισμών. Η δράση τους είναι στο

«χέρι μας» να σταματήσει εδώ!  Είναι

ιδιοκτησία όλων μας και πρέπει να τον

περιφρουρούμε.

Παιδική χαρά και αθλητικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης
στην περιοχή «Κριεζή» Αγ. Μαρίνας Κορωπίου
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ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας Υπατία ανακοινώσει ότι θα

παρακολουθήσουν τη  μουσικοθεατρική παράσταση ΚΑΠΟΤΕ

ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ στο θέατρο Βεάκη, την Τετάρτη 10 Νοεμ-

βρίου. Η ιστορία των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης που

εκδιώχθηκαν κατά τα Σεπτεμβριανά του 1955 από τις τουρ-

κικές αρχές, ζωντανεύει με άξονα τις μουσικές και τα τρα-

γούδια της εποχής. 

Ερμηνεύουν: Καφετζόπουλος, Μιχαηλίδης, Παπαθωμά,

Ρώτας, Μουμούρη, Κοροζίδου κ.α. Αναχώρηση 5.30  από Ζε-

φύρου 2, πίσω από την Πνευματική Εστία. Πληροφορίες κα

Ιφιγένεια Αμοργιανού τηλ. 6998958059.

“Kάποτε στα ...λεμονάδικα»
Μουσικο-θεατρική παράσταση

Η επιτυχημένη μουσική θεατρική παράσταση μετά την υπο-

χρεωτική διακοπή των για 4 ακόμα παραστάσεις στον Πολυ-

χώρο πολιτισμού «διέλευσις»
Σενάριο- Σκηνοθεσία: Γιώργος Μακρής

Μουσική επιμέλεια - διασκευές τραγουδιών: Σπύρος Γκούμας

Φωτισμός: Φωτεινή Καράμπαμπα

Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρυσή Γεράρδη, Πέτρος Τσαπαλιάρης, Γιώργος

Μακρής, Σπύρος Γκούμας, Δημήτρης Γκούμας, Φωτεινή Καράμ-

παμπα

Παίζουν οι μουσικοί: Σπύρος Γκούμας: μπουζούκι-τζουρά-τραγούδι,

Δημήτρης Γκούμας: κιθάρα,

Σοφία Κονταράτου: τραγούδι-κρουστά, Κατερίνα Μυρτώ Φατούρου:

τραγούδι, Φωτεινή Καράμπαμπα: μπαγλαμά 

-Πολυχώρος Πολιτισμού «διέλευσις»  www.dieleusis gr

Παραστάσεις: Παρασκευή 5 & Σάββατο 20 Νοεμβρίου,

Σάββατο 4 & Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 στις 21.00

«Διέλευσις» Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, 

https://www.facebook.com/kapotestalemonadika

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας ανεβαίνει στη σκηνή του Ιδρύματος

Μιχάλης Κακογιάννης και παρουσιάζει την παράσταση ΜΟΥ-

ΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ. Μια μουσική παράσταση με επιλεγ-

μένα αποσπάσματα από το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ο

Υπασπιστής του Αυτοκράτορα» που κυκλοφορεί από τις εκ-

δόσεις Ψυχογιός. Μια αφήγηση που την ακολουθούν τραγού-

δια και τραγούδια που τα ακολουθεί αφήγηση. Μια μουσική

παράσταση πολύ μακριά από τα αναμενόμενα!

Από την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη, για λίγες

παραστάσεις, ο Φίλιππος Πλιάτσικας μαζί με την ηθοποιό Ιωάννα

Παπακωνσταντίνου, τον μουσικό Χάρη Μιχαηλίδη και τον Πυγμα-

λίωνα Δαδακαρίδη μέσα από οπτικοακουστικά μέσα, θα χαρίσει μια

παράσταση με κύρια όπλα του τον αφηγηματικό του λόγο και τη

μουσική του. 

Πρεμιέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

και ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Μετά από ένα χρόνο μακριά

από τα θέατρα της Αθήνας, η

ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ επιστρέφει

στις θεατρικές βραδιές,  με

επίσκεψη σε δύο ξεχωριστές

παραστάσεις το προσεχές

διάστημα.

«ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ»
Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου

2021, ώρα 19:30 επισκέπτον-

ται το θέατρο ΔΙΑΝΑ για τη

μουσικοθεατρική παράσταση

«ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ» σε σκηνο-

θεσία της Ελένης Ράντου και

τη συμμετοχή των Βασίλη

Παπακωνσταντίνου, Οδυσ-

σέα Ιωάννου, Σοφία Πανά-

γου, Δημήτρη Καπετανάκο

και ορχήστρας μουσικών.  
Στην πρώτη του θεατρική συνάν-

τηση με την Ελένη Ράντου ο Βα-

σίλης Παπακωνσταντίνου

ερμηνεύει σπουδαία τραγούδια,

κάποια από το προσωπικό του

ρεπερτόριο και άλλα από την

ακριβή κληρονομιά του ελληνι-

κού τραγουδιού, ενώ το κείμενο

του Οδυσσέα Ιωάννου είναι ένα

καινούργιο ταξίδι που αναζητάει

τα χαμένα μας όνειρα, τις μαται-

ωμένες προσδοκίες μας.

• Συμμετοχή: 20€ μέλη & νέοι /

22€ μη μέλη (περιλαμβάνεται ει-

σιτήριο θεάτρου στην πλατεία

του θεάτρου και πούλμαν).

• Αναχώρηση πούλμαν ώρα

18:00  από την Κεντρική Πλα-

τεία Κερατέας.

• Πληροφορίες στα τηλέφωνα :

6984912459 - 6932221477 -

6984614675.

«ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ»

To Σάββατο 11 Δεκεμβρίου

2021, ώρα 20:30 επισκεπτόμα-

στε το θέατρο Παλλάς για την

θεατρική παράσταση «ΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΤΕΦΑΝΙ» σε σκηνοθεσία του

Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και

πρωταγωνίστριες τις Μαρία Κα-

βογιάννη και Μαρία Κίτσου. 

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» ΣΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ»
του Ιουλίου Βερν

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ

ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

To αξέχαστο κλασικό μυθιστόρημα, που κατέχει περίοπτη

θέση στην παγκόσμια λογοτεχνία, γίνεται θεατρικό έργο!

Ένα θεατρικό έργο, ταξίδι!

Ο Ιούλιος Βερν είχε, από μικρός, τη λαχτάρα να ταξιδέψει
και να γνωρίσει την περιπέτεια. Ο πατέρας του όμως, τον
προόριζε για δικηγόρο. Έντεκα μόλις χρονών μπήκε ναύτης,
κρυφά, σ' ένα καράβι. Ο πατέρας του πρόλαβε και τον γύ-
ρισε σπίτι προτού σαλπάρει. Τα όνειρα του παιδιού ναυάγη-
σαν! Έπεσε κλαίγοντας στην αγκαλιά της μητέρας του
φωνάζοντας με πείσμα: «Εγώ, από δω και πέρα, θα ταξι-
δεύω πάντα με τη φαντασία μου».

Tο ιστορικό θέατρο «Ακροπόλ» προσφέρει σε όλα τα παιδιά

μια αξέχαστη εκδρομή! Ένα «Ταξίδι στο κέντρο της γης».

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

https://www.viva.gr/tickets/theater/festivaltaxidi-sto-kentro-tis-gis/

Το θέατρο Ακροπόλ καλύπτεται από μηχάνημα όζοντος, τεχνολο-

γίας PLASMAWARΕ, η οποία συντρίβει ιούς, βακτήρια και μύκητες

σε μοριακό επίπεδο. Η τεχνολογία PLASMA είναι παγκοσμίως ό,τι

πιο σύγχρονο υπάρχει στην εξουδετέρωση μικροβίων! 

Mουσικοκουκλοθεατρική 

παράσταση "Momentos"

14, 21 & 28 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι

Με τη μουσικοκουκλοθεατρική παράσταση "Momentos"

συνεχίζεται η χρονιά στο Κουκλοθέατρο «Εργαστήρι

Μαιρηβή». Μια ξεχωριστή δουλειά από την ομάδα Baruti

που έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και με-

γάλους τρεις Κυριακές του Νοεμβρίου (14,21 &

28/11/2021) στις 12:00 το μεσημέρι. Διάρκεια: 55 λεπτά

Οι μαριονέτες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο

από αγαπημένα μουσικά είδη που «πλημμυρίζουν» μια

σειρά μικρών κωμικών σκετς στα οποία κυριαρχεί η διά-

δραση ανάμεσα στους ηθοποιούς με τα παιδιά και τις

κούκλες με τα παιδιά.  Η ακρίβεια και η φυσικότητα της

κίνησης των μικρών πρωταγωνιστών δημιουργούν μια

συνεχή έκρηξη χαράς και γέλιου. 

Η παράσταση κλείνει σε ατμόσφαιρα συγκίνησης εκπέμ-

ποντας μηνύματα αγάπης, ελπίδας και αισιοδοξίας.

«Εργαστήρι Μαιρηβή», Σαχτούρη 4 & Σαρρή, Ψυρρή

Κρατήσεις: 2105222181, 6942420062

«Προμηθέας 
Δεσμώτης»

Στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αί-

θουσα Σταύρος Νιάρχος μια κινηματογραφική

προβολή. 

Το έργο του Δημήτρη Καμαρωτού, «Προμηθέας
Δεσμώτης» του Αισχύλου, μια συμπαραγωγή

του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος (ΚΠΙΣΝ) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της

Ελλάδος (ΕΒΕ) παρουσιάζεται, μετά την τεχνική

ολοκλήρωσή του, σε μια μοναδική κινηματογρα-

φική προβολή -αποτύπωση της παράστασης.

Το υλικό της προβολής είναι η κινηματογραφική

καταγραφή μιας επιλεγμένης παράστασης, από

αυτές που έγιναν και μεταδόθηκαν διαδυκτιακά

τον Μάρτιο 2021.

Ηθοποιοί: Αμαλία Μουτούση - Κωνσταντίνος

Αβαρικιώτης

Δευτέρα 15/11 | 21:00 

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Εισιτήρια: είσοδος 10€, Μειωμένο εισιτήριο 5€

τηλεφωνικά: 210 7234567 (Ticket Services).
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Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την ταινία  «Πίτερ
Ράμπιτ» Α΄προβολής και “ETERNALS”  επίσης Α’

προβολής, από Πέμπτη 4 έως και Τετάρτη 10

Nοεμβρίου 2021.

«Πίτερ Ράμπιτ: Ο λαγός το’ σκασε»
Μεταγλωττισμένο - Α΄ προβολής

Προβολή: 19.00

Στη συνέχεια του ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ: Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ' ΣΚΑΣΕ, ο αξια-

γάπητος κατεργάρης είναι πάλι πίσω. Εδώ, η Bea, ο Thomas και

οι υπόλοιποι λαγοί έχουν φτιάξει μια μικρή οικογένεια, αλλά ο

Πίτερ είναι και πάλι εκείνος που με τις σκανταλιές του, μοιάζει

παράταιρος. 

«ETERNALS»

Προβολή: 21.00

Η ταινία «Eternals» καλωσορίζει μια ενθουσιώδη νέα

ομάδα Υπερηρώων του «Κινηματογραφικού Σύμπαντος»

της Marvel (Marvel Cinematic Universe/MCU): τους αρχαί-

ους εξωγήινους που ζούσαν στη Γη μυστικά για χιλιάδες

χρόνια. Μια απροσδόκητη τραγωδία τους αναγκάζει να

επανενωθούν εναντίον των πιο αρχαίων εχθρών της αν-

θρωπότητας, των Deviants.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί μια ομάδα εξαίρετων ηθο-

ποιών, όπως ο Richard Madden στο ρόλο του παντοδύνα-

μου Ikaris, η Gemma Chan στο ρόλο της Sersi, που τρέφει

ιδιαίτερη αγάπη για το ανθρώπινο είδος, ο Kumail Nanjiani

στο ρόλο του Kingo, που ξεχωρίζει για τις κοσμικές του

δυνάμεις, η Lauren Ridloff στο ρόλο της Makkari, που τρέ-

χει πιο γρήγορα από τον άνεμο, ο Brian Tyree Henry στο

ρόλο του ευφυή εφευρέτη Phastos, η Salma Hayek στο

ρόλο της σοφής και πνευματικής αρχηγού Ajak, .

Λόγω των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ενάντια στον

covid-19, φέτος οι θέσεις του Κινηματοθεάτρου είναι

αριθμημένες, οπότε δίδεται πλέον η δυνατότητα προαγο-

ράς των εισιτηρίων μέσω του viva.gr:

https://www.viva.gr/tickets/cinema/festival/kinimatografos-

artemis-markopoulo/

Γενική Είσοδος: 7 Ευρώ

Κάθε Τετάρτη, είσοδος δύο ατόμων με 7 Ευρώ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡ-

ΤΕΜΙΣ», Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

Kινηματοθέατρο “Άρτεμις”

Η Ακαδημία Αθηνών και η Γενική

Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

& Δημόσιας Διπλωματίας του

Υπουργείου Εξωτερικών διοργα-

νώνουν Ημερίδα αφιερωμένη στην

Ελληνική Διασπορά, με τίτλο

«Απόδημος Ελληνισμός – Η Ιστο-
ρία, το Έργο και η Προσφορά του
στην Ελλάδα»., τη Δευτέρα 15 Νο-

εμβρίου 2021 09.00 π.μ. – 18.00

μ.μ., στο Μέγαρο της Ακαδημίας

Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα, Πα-

νεπιστημίου 28, Αθήνα

Με στόχο τη σφαιρική και αντικει-

μενική ενημέρωση γύρω από την

αμφίδρομη σύνδεση των Ελλήνων

του Εξωτερικού με την Πατρίδα,

επιχειρείται μία κατά το δυνατόν

ολοκληρωμένη προσέγγιση του

σύνθετου αυτού κεφαλαίου της

εθνικής μας ιστορίας. Σε αυτό το

πλαίσιο, θα φιλοξενηθούν παρου-

σιάσεις από εξέχουσες προσωπι-

κότητες με επίκεντρο τους τομείς

των Επιστημών (Ηθικών & Πολιτι-

κών, καθώς και Θετικών), των Τε-

χνών και των Γραμμάτων.

Η Ημερίδα έχει υβριδικό χαρα-

κτήρα, καθώς θα διεξαχθεί με φυ-

σική παρουσία των ομιλητών (με

τήρηση όλων των υγειονομικών

πρωτοκόλλων) και ταυτόχρονη

διαδικτυακή μετάδοση και δυνατό-

τητα παρακολούθησης μέσω του

συνδέσμου: http://www.academy-

ofathens.gr/el/conferences/dias-

pora2021

Το πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε

στο (https://www.mfa.gr/).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-

6597667, 210-3664733, 210-

3664771 ή απευθυνθείτε στο

e-mail imerida.apodimos@acade-

myofathens.gr

Βραδινή Ξενάγηση 

στο Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ένα ταξίδι στο Διάστημα!

Το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης του Εθνικού Αστε-

ροσκοπείου Αθηνών μας περιμένει για να μας ταξι-

δέψει στο Διάστημα με το αναπροσαρμοσμένο

πρόγραμμα Βραδινών Παραστάσεων Κοινού. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή ταινίας, ξενά-

γηση στο Ιστορικό Τηλεσκόπιο NEWALL, ομιλία

αστρονομικού περιεχομένου, ουρανογραφία και νυ-

χτερινή παρατήρηση καιρού επιτρέποντος μέσω οθό-

νης που συνδέεται με Τηλεσκόπιο με σκοπό την

τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

Το πρόγραμμα για το κοινό είναι κατάλληλο για ηλι-

κίες 8 ετών και άνω. 

Πρόγραμμα Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2021

Προσέλευση: 19:30 - 20:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Προκρατήσεις: Απαραίτητες 

Για περισσότερες πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμε-

τοχής μπορείτε να καλείτε καθημερινά 8πμ-2μμ στα

τηλέφωνα: 210.3490022 & 210.8109107

Σάββατο στο Μουσείο Ακρόπολης 
με 20+1 αριστουργήματα

Ας ζήσουμε ένα διαφορετικό πρωινό Σαββάτου, στο

Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα ανακαλύψουμε,

μαζί με τους αρχαιολόγους, τις κρυφές ιστορίες 20+1

αριστουργημάτων, που οι ίδιοι διάλεξαν για εμάς.

Μύθοι και θρύλοι, δοξασίες και παραδόσεις, ιστορικά

ορόσημα και ανθρώπινες ιστορίες μετουσιώνονται σε

τέχνη και υφαίνουν μια βιωματική εμπειρία, σε έναν

ξεχωριστό περίπατο στους εκθεσιακούς χώρους του

Μουσείου. 

Αγγλικά κάθε Σάββατο, στις 10:30 π.μ. 

Ελληνικά κάθε Σάββατο, στις 12:30 μ.μ. 

Διάρκεια 90 λεπτά

Εγγραφές γίνονται την ημέρα της παρουσίασης στο

Γραφείο Πληροφοριών του Μουσείου. Έως 20 επι-

σκέπτες ανά παρουσίαση. Τηρείται σειρά προτεραι-

ότητας. 

Μέτρα υγειονομικής προστασίας Η χρήση προστατευ-

τικής μάσκας (δεν παρέχεται από το Μουσείο) και

ατομικής ακουστικής συσκευής whisper (παρέχεται

από το Μουσείο) είναι υποχρεωτική. Ενημερωθείτε

αναλυτικά για τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

Εργαστήρια από το 

UTech Lab του Ιδρύματος

Ευγενίδου

Το UTech Lab οργανώνει εργαστήρια στους τομείς

των οπτικοακουστικών μέσων, της ρομποτικής, της

τρισδιάστατης εκτύπωσης και της ηλεκτρονικής. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει ερεθί-

σματα και να εμπνεύσει τους νέους να πειραματι-

στούν με τις σύγχρονες τεχνολογίες, να

καλλιεργήσει την κριτική τους σκέψη, να ενθαρρύνει

την ενεργή και ομαδική εργασία, να τους βοηθήσει να

αποκτήσουν δεξιότητες στα σύγχρονα ψηφιακά ερ-

γαλεία και να γίνουν δημιουργικότεροι.

Eίσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ. 

Για τη συμμετοχή σας απαιτείται προεγγραφή στο

τηλ. 210 9469641 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30

έως 16.30.

"ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" 
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Δημοτική Συνεδρίαση του Δημου ΒΒΒ, πραγμα-

τοποιήθηκε τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου. H συνε-

δρίαση για άλλη μια φορά ήταν μεικτή. Και στο

δημαρχείο χωρίς ακροατήριο, και εξ αποστά-

σεως.

Πριν αρχίσουν τα θέματα δίνεται η δυνατότητα

στους συμβούλους της αντιπολίτευσης να κατα-

θέσουν για ένα 3λεπτο ερωτήσεις, στις οποίες

θα απαντήσει ο δήμαρχος όσην ώρα θέλει, θα πει

ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχει δικαίωμα από την

πλευρά των ερωτώντων να δευτερολογήσουν.

Εργασίες στη Λίμνη Βουλιαγμένης

καταχείμωνο!

Ο επικεφαλής της παράταξης “Κύμα Ενωμένων Πολι-

τών ΒΒΒ”, Δημήτρης Δαβάκης, ρώτησε για τη Λίμνη

Βουλιαγμένης, ότι ακούγεται πως θα κλείσει προκει-

μένου να γίνουν εργασίες. «Αυτή την περίοδο ξεκι-
νούν οι χειμερινοί κολυμβητές, έχοντας ως
καταφύγιο τη λίμνη, διερωτώνται αν θα κρατήσει
πολύ αυτή η επισκευή. Αλλαζει κάτι ως προς το περι-
βάλλον της λίμνης»;

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι η λίμνη θα κλείσει το επό-

μενο χρονικό διάστημα, για τρεις περίπου μήνες (70

έως 90 ημέρες). Ο λόγος δεν είναι η ανακατασκευή,

αλλά μια σειρά ένδικα μέσα που ασκήθηκαν, για αυ-

θαίρετες κατασκευές που κρίθηκαν πρωτοδίκως, ότι

κακώς έχουν γίνει. 

Η απόφαση, όπως απάντησε ο δήμαρχος, «επιβάλλει
εντός εξαμήνου να έχουν αφαιρεθεί οι παρεμβάσεις.
Η ιδιοκτήτρια  αιτήθηκε άδεια κατεδάφισης από το
Δήμο και ξεκινάει την κατεδάφιση».
Οπως γνωρίζουμε η λίμνη ανήκει στην Εκκλησιαστική

Περιουσία(!) και είναι μισθωμένη σε ιδιώτη, γόνο της

περιοχής. Για το θέμα θα ασχοληθούμε και προσεχώς.

Σ.Σ. Το να κλείνει η Λίμνη τους βασικότερους μήνες

που έχουν ανάγκη οι λουόμενοι, οι οποίοι κολυμπάνε

για λόγους υγείας, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να γίνει.

Μπορούσε να ρυθμιστεί ορθολογικότερα. Αλλά όπως

έχει δείξει η επιχείρηση  που διαχειρίζεται τη λίμνη,

ποσώς την ενδιαφέρουν οι λουόμενοι. Την ενδιαφέ-

ρουν οι θαμώνες του καφέ ρεστωράν και οι τουρίστες

που πάνε να δούν το αξιοθέατο. Αν μπορούσαν να κα-

ταργήσουν την κολύμβηση στη λίμνη θα το έπρατταν.

Σιδηροκατασκευή στη λίμνη για εκδήλωση!

Για εγκατάσταση σιδηροκατασκευής μεγάλων διαστά-

σεων στη Λίμνη ρώτησε ο επικεφαλής της “Λαϊκής

Συσπείρωσησς”, Κώστας Πασακυριάκος, η οποία σι-

δηροκατασκευή στήθηκε για να υποδεχθεί εκδήλωση

του “πριγκιπικού”(!) νεόνυμφου ζεύγους! (Σ.Σ. έχουμε

στην Ελλάδα πρίγκιπες;)

Για το θέμα, όπως είπε ο Κ. Πασακυριάκος είχαμε
στείλει  επιστολή στην πολεοδομία και ρωτούσαν αν
έγινε με την έγκριση της Πολεοδομίας· αν είχαν πάρει
άδεια.
Η Πολεοδομια, τους απάντησε ότι διαπιστώθηκαν

πρόχειρες κατασκευές. 

(Σ.Σ.: Αυτό έλειπε να σεβαστούν τη λίμνη και να μη

στήσουνε “γκλαμουριές” για να υποδεχθούν τους

πρίγκιπες!

Την ημέρα που έγινε η καταγγελία, όπως σημειώνει ο

Κ. Πασακυριάκος, την ίδια ακριβώς έγινε η αίτηση για

την κατασκευή, αλλά και η αυτοψία!!! (22 Οκτω-

βρίου). Και κατέληξε ρωτώντας: «Ποιο είναι το απο-
τέλεσμα της αυτοψίας και αν με βάση την άδεια
έπρεπε να υπάρχουν οι κατασκευές αυτές εκεί».
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι: «Εμείς δεν δώσαμε άδεια
σε κανέναν. Το πρωί στήθηκαν οι εγκαταστάσεις, οι
εξέδρες και οι τέντες και την επόμενη ημέρα αποσύρ-
θηκαν. Αυτό που έκαναν ήταν προβλεπόμενο και από
τη στιγμή που έγινε η γνωστοποίηση έγινε και νό-
μιμο»!!!

Σ.Σ. Τώρα το ότι η Λίμνη Βουλιαγμένης είναι ενταγ-

μένη στον Εθνικό κατάλογο NATURA 2000 και χαρα-

κτηρισμένη ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

από το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχει ιδιαίτερη ση-

μασία, ούτε για τον μισθωτή που τη βλέπει καθαρά εμ-

πορικά, ούτε για το δήμαρχο, που όλα τα βλέπει

“ανάπτυξη”, ούτε βέβαια, απ’ την εκκλησία, ως εκμι-

σθώτρια  “ιδιοκτήτρια” και αρπαγοδόχου του “δωρητή”

Σουτλάνου. Ακου η ιαματική Λίμνη “ιδιοκτησία της εκ-

κλησίας”!

Και όμως πέφτουν λύματα

στον κόλπο της Βουλιαγμένης

Eρώτηση κατέθεσε ο Δ. Δαβάκης, γιατί παρουσιάστη-

καν λύματα στο λαιμό της Βουλιαγμένης αυτές τις

ημέρες και αν έχει παραδοθεί το έργο που έχει γίνει

προ δύο περίπου ετών, προκειμένου να σταματήσει

αυτή η ρύπανση. «Εχει παραδοθεί το έργο και έχει
ελεγχθεί από την υπηρεσία;
Να γίνουν όλες οι νομικές ενέργειες προς τον εργο-
λάβο.  Το να πέφτουν λύματα στο λαιμό στην Ακτή
Βουλιαγμένης είναι απαράδεκτο», κατέληξε.

«Δεν πέφτουν λύματα στον κόλπο της Βουλιαγμένης.
Εχετε λάθος ενημέρωση», ήταν η απάντηση του Δη-

μάρχου, την οποία όμως απάντηση διαψεύδει ο ίδιος

παρακάτω.

Τί είπε ο δήμαρχος στη συνέχεια:  «Το σύστημα λει-
τουργεί εξαιρετικά. Δεν έχουν εξαφανιστεί οι υπερ-
χειλίσεις, αλλά έχουν μειωθεί σε συντριπτικό βαθμό.
Πέρυσι είχαμε 2 συναγερμούς σε όλη την καλοκαι-
ρινή περίοδο, ενώ πριν την κατασκευή είχαμε 2 την
εβδομάδα! Αυτό που συνέβη με το έργο που έγινε το
2016 – 17, σταμάτησε τις υπερχειλίσεις και έχουμε
συναγερμό σε κάθε τέτοια περίπτωση, όσον αφορά
τα λύματα».
Kαι ενώ παραδέχεται ότι πέφτουν λύματα στη θά-

λασσα, αφού εξαίρει το έργο ομβρίων που έγινε και

γίνεται στη Βουλιαγμένη, απαντάει ξανά στον Δ. Δα-

βάκη ότι έχει μπερδέψει τα πράγματα. «Τα όμβρια δεν
είναι λύματα και έχετε ίσως μπερδέψει τα πράγ-
ματα»!.

Προωθείται νέο έργο για τα λύματα

Ενημέρωσε ο δήμαρχος λοιπόν, για να εκλείψουν τα

λύματα, «Για τα ακάθαρτα σε ένα περίπου μήνα από
τώρα θα ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο που θα συνδέσει
το έργο που έχει κάνει ο Δήμος, που ξεκινάει από το
Ορφανοτροφείο και καταλήγει σχεδόν στο Λιμεναρ-
χείο. Αυτό το έργο είναι ουσιαστικά ημιτελές, γιατί
έχει έναν βραχίονα που έρχεται από την 3η πύλη του
Αστέρα Βουλιαγμένης. Το έργο γίνεται για να αποκα-
τασταθεί ο μικρός αγωγός Φ200 με έναν νέο αγωγό
Φ500, ο οποίος θα έρχεται από τον Αστέρα, θα περι-
συλλέγει τα λύματα από όλες τις εγκαταστάσεις και
θα καταλήγει στο δίκτυο που φτιάξαμε εμείς το 2016-
18. Εχει εγκριθεί από την ΕΥΔΑΠ και χρηματοδοτείται
από τον Αστέρα».
Δικαιώνεται, βέβαια, ο Δαβάκης και μαθαίνουμε ότι

χρειάζεται κι άλλο έργο προκειμένου να αντέξει τους

νέους ενοίκους που θα εγκατασταθούν στη χερσό-

νησο του Αστέρα. Αλλά όταν σήμερα δεν αντέχει το

έργο που έφτιαξε πρόσφατα ο Δήμος, πώς θα αντέξει

και με όλο τον νέο όγκο που θα προκύψει;;; 

Σουρωτήρι η “Ιωνία”

Την ημέρα που παιζόταν, το πράγματι αξιολόγο έργο

“Δούλες”, από μαθητές, στην αίθουσα “Ιωνία”, έβρεχε

και εκεί που συγκεντρώθηκε ο κόσμος να δει την πα-

ράσταση, άρχισε να ...κρατάει ομπρέλα, όπως κατήγ-

γειλε ο Δ. Δαβάκης.

O Δήμαρχος απάντησε ότι πράγματι έβρεχε μέσα

Ερωτήσεις - απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ
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στην αίθουσα και παρ’ ολίγον να χαλάσει την εκδή-

λωση, γιατί υπάρχει διαρροή από την οροφή. Η αί-

θουσα έχει μπει σε διαδικασία συντήρησης, θα

αποκατασταθούν όποια προβλήματα παρουσιάζονται

και θα στεγανοποιηθεί.

Εσωκομματικές εκλογές Ν.Δ.
έγραφαν νέα μέλη μέσα στο Δημαρχείο!

Δαβάκης: «Δεν θα το συζητούσα κε Δήμαρχε, αλλά
έλαβε χώρα μέσα στο δημαρχιακό κτίριο, απασχολών-
τας υπαλλήλους που έχουμε προσλάβει για άλλες
υπηρεσίες.
Δεν θα έκανα καμία μνεία αν δεν ήμουν αυτόπτης
μάρτυρας, όταν βρέθηκα την επομένη του συμβου-
λίου στο Δήμο και είδα παιδιά υπαλλήλους να γρά-
φουν μέλη στη Ν.Δ».

Ο δήμαρχος απάντησε θολώνοντας τα νερά ως συνή-

θως: «Ο κ. Δαβάκης έχει μια φαντασία που οργιάζει.
Ηταν, λέει, αυτόπτης μάρτυς ανθρώπων που δού-
λευαν στο Δημαρχείο.
Στο Δήμο αυτό δουλεύουν άπαντες, προφανώς ο κ.
Δαβάκης δεν επισκέπτεται συχνά το Δημαρχείο.
Θεωρώ ότι κάποιο λάθος εκτίμηση έχει κάνει.
Η αίθουσα δεν ήταν κλειστή. Ήταν σημασμένη, είχε
προγραμματιστεί επισκευή η οποία διήρκησε μέχρι τα
μεσάνυχτα, με δομημένη καλωδίωση σε όλη την
επάνω αίθουσα».

Σ.Σ. Τώρα πώς γίνεται να δουλεύουν συνεργεία ξη-

λώνοντας και τοποθετώντας καλωδιώσεις και οι

υπάλληλοι να είναι μέσα στην αίθουσα και να εργά-

ζονται πυρετωδώς, είναι ένα μυστήριο που μόνο ο με-

γάλος ηθοποιός Σταυρίδης θα το αποκαλύψει: “τώρα
πότε προλάβατε, πότε συνεννοηθήκατε”»...

Για την ιστορία τα αποτελέσματα της

ΔΗΜ.ΤΟ. ΒΒΒ σε ψήφους είναι:

Εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο 1051

Ψήφισαν 552

Εγκυρα ψηφοδέλτια 552

Ηλεκτρονικά ψηφοδελτια 497
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ο πρόεδρος) 662

ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 368

ΜΑΔΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 352

ΖΗΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 389

ΖΗΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 285

ΣΩΠΗΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 251

ΛΕΝΤΗ - ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ 242

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 220

ΤΣΟΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 216

ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 209

ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 209

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 139

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 118

ΤΑΞΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 97

ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 95

ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 91

Να υποστηρίξουμε 
τις λαϊκές αγορές

O Θ. Ματόπουλος, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβού-

λιο να πάρει θέσει για τις λαϊκές αγορές, που με το

νομοσχέδιο που προωθείται «ακυρώνει στην ουσία
τις λαϊκές, και οι παραγωγοί βρίσκονται σε μία δια-
δικασία που αδυνατούν να υποστηρίξουν»
Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τις λαϊκές και τους

παραγωγούς. 

Σ.Σ. Και έχει δίκηο, γιατί ο παραγωγός είναι εκείνος

που μοχθεί στο χωράφι και έχει “εχθρό” τις καιρικές

συνθήκες. Τουλάχιστον όταν πουλάει ο ίδιος του

μένει κάτι, όταν το δίνει στον μεσάζοντα (έμπορο)

δεν του μένει τίποτα. Οταν λοιπόν έρχεται ο υπ. ανά-

πτυξης και δίνει “αβάντες” στους μεσάζοντες, ουσια-

στικά διώχνει τους παραγωγούς.

Το Ρέμα του Κόρμπι παγώνει...

Ο Κ. Πασακυριάκος ρώτησε αν έχει παγώσει το έργο

στο ρέμα του Κόρμπι, γιατί σε ερώτηση του Περιφε-

ρειάρχη Γ. Πατούλη, που έγινε στις 15.10, αν υπάρ-

χουν έργα στην Αττική που έχουν παγώσει, δήλωσε:

«Αν εννοείται το ρέμα του Κόρμπι, σχετίζεται με έργα
που δεν έχουν γίνει και μελέτες που ήταν λάθος. Σε
κάποια σημεία του έργου έχει συμβεί οι μελέτες να
μην είναι σωστές».

Και συνεχίζει ο Κ. Πασακυριάκος:  Ο δήμαρχος σε δη-

λώσεις του πριν ενάμισυ χρόνο, έλεγε ότι ο δήμος

έχει προσφέρει τα μέγιστα σε μελέτες για να προχω-

ρήσει τo ρέμα του Κόρμπι.

O Δήμαρχος απάντησε: Τη δήλωση του Πατούλη κι

εγώ δεν την κατάλαβα. Προφανώς δεν ξέρει το έργο.

Η μελέτη έχει γίνει από τη Νομαρχία, η επικαιροποί-

ηση έγινε από την Περιφέρεια, η μόνη μελέτη που

έχει γίνει από εμάς είναι η επέκταση με την οριοθέ-

τηση. Το έργο αυτό έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από

προβλήματα, που έχουν να κάνουν με τις τριβές, αν-

τιρρήσεις κάποιων υποχρεώσεων, που είχε η Περιφέ-

ρεια, τις οποίες υλοποιεί ο δήμος για να μην κολλήσει

το έργο.

Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι ότι το Υπουρ-

γείο Υποδομών, ενέκρινε τη λύση της σύμβασης και

μένει να δούμε πώς θα προχωρήσει.

Αν δεν είχαμε τη ραγδαία ανατίμηση όλων των υλι-

κών, θα πηγαίναμε στον δεύτερο ανάδοχο. Δεν το

ελέγχουμε εμείς το έργο στο σύνολό του.

Αν οι μελέτες και οι προμελέτες δεν είναι σωστές

ποιός φταίει;

ΣΣ. Τελικά, κάτι δεν πάει καλά. Ο δήμαρχος προ δύο

μηνών περίπου, έσκιζε τα ιμάτιά του κατηγορώντας

τον εργολάβο, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς για το

έργο και ότι είχε συμφωνήσει να απέλθει. Αργότερα

ακούστηκε ότι ο εργολάβος με επιστολή του δήλωσε

ότι δεν αφήνει το έργο. Σήμερα μαθαίνουμε ότι δεν

φταίει ο εργολάβος αλλά οι κακές μελέτες. Πού είναι

άραγε η αλήθεια;;;

Το κακό είναι ότι «παλεύουν τα βουβάλια και την πλη-
ρώνουν τα βατράχια». Και το ρέμα γίνεται σίριαλ...

Καλύπτονται πιθανές 

ανομίες στις άδειες δόμησης;

Ο δημοτικός σύμβουλος Nατάλις Πέτροβιτς διαπίστωσε ότι

δεν υπάρχουν στο διαδίκτυο άδειες προ του 2018, ενώ

βάσει του νόμου όφειλαν να είναι αναρτημένες και να μπο-

ρεί κάθε πολίτης να τις κατεβάσει.

Ρώτησε συγκεκριμένα:  «Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο

περί έκδοσης αδειών,  οι άδειες από το 2018 αναρτώνται

στο διαδίκτυο. Συνεπώς μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης να

κατεβάσει τοπογραφικά διαγράμματα δόμησης ή να πάει

στο Επιμελητήριο να ζητήσει  οποιοδήποτε τεύχος.

Στην ΥΔΟΜ του Δήμου μας, όταν ένας πολίτης δεν είναι

ιδιοκτήτης ή μηχανικός αν ζητήσει άδεια (προ του 2018) δεν

μπορεί να την λάβει. Γιατί αυτή η διαφορά; Με τον τρόπο

αυτό είναι σαν να λέμε σε πολίτες, ότι  προστατεύουμε τις

ανομίες ή τις πιθανές ανομίες. Μήπως πρέπει να το ξανα-

δούμε;

Δήμαρχος: Το θέμα δεν το ξέρω για να σας απαντήσω. 

Και αντί να απαντήσει ή να μείνει στο “δεν το ξέρω”, διά-

βασε ένα ολόκληρο άρθρο, από έντυπο, που δίνει εύσημα

στην ΥΔΟΜ του Δήμου ΒΒΒ για την ψηφιοποίηση των αρ-

χείων. Kι εμείς επιβραβεύουμε την ψηφιοποίηση, αλλά

απάντηση στην ερώτηση δεν πήραμε.

Αποκλεισμένες 

οι οργανωμένες παραλίες

Ο επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π., Θάνος Ματόπουλος μετέ-

φερε τα παράπονα πολιτών, για τις εκμισθωμένες

από το Δήμο παραλίες, που έκλεισαν και δεν επιτρέ-

πεται να μπουν να κολυμπήσουν  ή να περπατήσουν.

Σημείωσε δε ότι αφού δεν έχουν εμπορική χρήση θα
έπρεπε να είναι ανοιχτές για το κοινό. Η Α πλαζ έχει
κλείσει τελείως και δεν μπορεί να μπει ο πολίτης να
κολυμπήσει.
Ο δήμαρχος απάντησε ότι: «Για τις μισθωμένες παρα-

λίες, 31/10 έληξε η περίοδος. Εχουμε μιλήσει για να

παραμένουν ανοιχτές και θα επανέλθουμε και εγγρα-

φως για να ζητήσουμε αυτό που έχει συμφωνήσει και

η τελευταία ΕΠΕΛΑΚ.

Τις προτάσεις που έχει καταθέσει η παράταξη με επι-

κεφαλής τον Θάνο Ματόπουλο, για ανοιχτές και

ελεύθερες παραλίες, τις αποδέχθηκαν εν μέρει οι εκ-

πρόσωποι της ΕΤΑΔ και ήρθαν συμπληρωματικά στη

θέση και του Δήμου, κατέληξε ο δήμαρχος.

Σ.Σ. Ελπίζουμε να το δούμε και στην πράξη. Να ανοί-

ξουν  οι παραλίες για τους πολίτες που θέλουν να τις

επισκεφθούν και να κολυμπήσουν.

Για τα θέματα του συμβουλίου θα ασχοληθούμε στο
επόμενο, μια που είναι αρκετά ενδιαφέροντα.

ANNA ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ
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«Ελλάδος έρεισμα, κλειναί Αθήναι, δαιμόνιον  πτολίε-
θρον» Πλάτωνος “Πρωταγόρας”

Το τραγικό τέλος  του Καποδίστρια ακολούθησε στην Ελ-

λάδα μια πολύ κακή  πολιτική  κατάσταση.

Αλλά τον Μάιο του 1932 όταν αναγγέλθηκε η χαρμόσυνη

είδηση,  ότι οι ‘’Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσισαν βασιλιάς

στην Ελλάδα  να  γίνει ο πρίγκηπας  Όθων, ο  ανήλικος

γιός τού φιλέλληνα  Λουδοβίκου, βασιλιά της  Βαυαρίας,

τότε μια ελπίδα στην ψυχή του Έλληνα άρχισε να ανα-

δύεται. 

Και βέβαια για το μυαλό του απλού λαού αυτή η ελπίδα

ήταν εν πολλοίς άδολη, αλλά για τους πολιτικούς προ-

έγραφε ένα δόλιο στόχο, που  χτυπούσε  μια απόκρυφη

προσέγγιση στο κύκλωμα της Αυλής,  καινούργιες πόρτες

εξουσίας και υπόγειους διάδρομους για  δολοπλοκίες και

πλάγιες  οικονομικές διαπραγματεύσεις. 

Και αυτό περισσότερο φάνηκε  όταν και   πριν ακόμη ο

βασιλιάς  Όθων  πατήσει το ελληνικό  χώμα  στο Ναύπλιο,

άνδρες πολιτικοί και πολιτευόμενοι  είχαν ήδη συγκαλέ-

σει έκτακτη  Εθνική συνέλευση  με απώτερη βλέψη να

προλάβουν στο μοίρασμα  της εξουσίας  που ερχότανε. 

«Αυτοί οι  μαζεμένοι πληρεξούσιοι  λοιπόν, γράφει ο Παπαρ-

ρηγόπουλος,  δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να διαπληκτί-

ζονται συνεχώς μεταξύ τους, με βρισιές ανήκουστες  και

άγρια  “γρονθοκοπήματα”. Και μετά  όταν  αποκαμωμένοι  οι

πληρεξούσιοι  ηρέμησαν και φτάσανε στη  σίγαση,  άρχισαν

με  απεραντολογίες  και  ανούσιες  συζητήσεις   να μιλάνε

για τα  συντάγματα της Δύσης  και τα δέοντα άρθρα  ενός

προβλεπομένου ελληνικού συντάγματος». 

«Ότε αιφνιδίως, – συνεχίζει ο Παπαρρηγόπουλος –

“ορδαί” συμμοριών  εισέβαλαν με επικεφαλής τον  οπλαρ-
χηγό Ν. Κριεζώτη –  όν  και  αργότερα  μετά τον Γκούρα,
φρούραρχο  της  Ακρόπολης – και επέπεσαν αδιακρίτως
βιαιοπραγούντες κατά των πληρεξουσίων. Χειροδίκησαν
και  με γροθιές  αιχμαλώτισαν (και  προφανώς)  απήγαγαν
τον πρόεδρον   Νοταρά  μαζί  με δέκα άλλους  εκ των
πλέον  ευπόρων της Συνέλευσης. Απαίτησαν δε  λύτρα
για να τους απελευθερώσουν,  τα οποία και τους εδόθη-
σαν, και έτσι οι εθνοπατέρες  κατάφεραν και επανήλθαν

στο έργο τους.   

Γενικότερα όμως τότε σε ολόκληρη την Ελλάδα επικρα-

τούσε  ένας  γενικός αναβρασμός  σε βαθμό πανικού, που

κατέληγε σε καθημερινό αδελφικό αλληλοσπαραγμό.

Ρουμελιώτες ένοπλοι, διωγμένοι κακήν κακώς  από την

Πελοπόννησο, με ληστείες λεηλατούσαν την ύπαιθρο

χώρα της  Στερεάς. Και σε άλλο πλάνο βίας, οι λεγόμενοι

“συνταγματικοί” – οι  φανατικοί  για  ένα “Σύνταγμα” – ψη-

φοθηρούσαν σπέρνοντας  παντού  τον τρόμο και τον

φόβο του θανάτου.

Και  τότε οι κάτοικοι της χώρας, ακόμα και στο άκουσμα

«έρχονται οι συνταγματικοί», κλείδωναν πόρτες και πα-

ράθυρα, και χωμένοι  μέσα  στα σπίτια τους, τρέμοντας

έκαναν “το σταυρό” τους, μήπως θεία δυνάμει και γλυτώ-

σουν».  

Μα  και η Μάνη ολόκληρη ζούσε εκείνη την εποχή  υπο-

φέροντας  από  μια σκληρή  παρανομία, – γενική  “ανυ-

πακοή” η  όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται  πάλι από τον

παραπάνω ιστορικό – με λεηλασίες και ερημώσεις χω-

ριών, χωρίς  μάλιστα ούτε η συχνή παρέμβαση  στρατιω-

τικών αποσπασμάτων να καταφέρνει  ως θα έπρεπε την

αποτροπή τους.

6 Φεβρουαρίου  1833. Επιτέλους ο Όθων “αφίκετο, εις

Ναύπλιον”.  Και μάλιστα αποβιβάστηκε χωρίς την πανη-

γυρική  υποδοχή των  καθιερωμένων τιμητικών κανονιο-

βολισμών. Ο Όθων για  άγνωστους λόγους εκ προοιμίου

τους είχε αρνηθεί, και απαγορεύσει. 

Στο Ναύπλιο, όπου και η πρώτη πρωτεύουσα της βασι-

λείας του, ο Όθων  ανήλικος τότε εγκαταστάθηκε με τους

συν αυτώ Βαυαρούς,  οι οποίοι αρχικά ως αντιβασιλείς με

τα όσα σύν και πλήν  οι πράξεις τους, καταμαρτυρούσι,

τον επιτρόπευαν. 

Πλήν όμως όταν ο ‘Οθων  μόλις στα είκοσί του ενηλικιώ-

θηκε  και κατ΄ ουσία   άρχισε να ασκεί την εξουσία της

βασιλείας του, ήθελε την Αθήνα και στην Αθήνα να μετα-

φέρει την “καθέδρα του” και να  ανακηρύξει αυτή την πόλη

πρωτεύουσά του.

Και αποφασίζει να μετακομίσει με όλη την εξουσία του

“εις Αθήνας”. Εκείνα τα χρόνια   η Αθήνα ήταν ένα τουρ-

κοχώρι  εγκαταλελειμμένο με λιγοστούς  χωρικούς να την

κατοικούν   και να βιώνουν αγκαλιά την ερήμωση ενός

αργού θανάτου. Και ως εκ τούτου  αυτό το υποβαθμι-

σμένο  “τουρκοχώρι” οπωσδήποτε  δεν είχε την κατάλ-

ληλη υποδομή για να στεγάσει έναν ολόκληρο

κυβερνητικό οργανισμό σε καταλύματα και   με γραφει-

οκρατικές  μεγάλες ξενόφερτες απαιτήσεις. 

Τούτο δεν θα ήταν εφικτό και αν ακόμα  οι κυβερνητικοί

έστω και με  αντισταθμιστικά ανταλλάγματα κατάφερναν

να ξεσπιτώσουν ολόκληρο τον τότε αθηναϊκό πληθυσμό

από τις εστίες του και  να  τον στείλουν να  μετοικήσει

στην επαρχία. 

Αλλά η επιθυμία  ήταν  βασιλική και η απόφαση  του  δια-

ταγή, η  οποία   εσπευσμένα και  εν τω άμα δημοσιεύτηκε

στην τοπική εφημερίδα “Εποχή” της  7ης  (=19ης) Οκτωβρίου

1834 και από αυτή επιλεκτικά μεταφέρω (Κρεμμυδάς).

«Όθων, ελέω θεού βασιλεύς της Ελλάδος,  
Ακούσαντες την γνώμην του ημετέρου υπουργικού συμ-
βουλίου αποφασίσαμεν  και διατάττομεν τάδε.
΄Αρθρον 1ον. Η καθέδρα ημών μετατίθεται κατά α΄ Δεκεμ-

βρίου  Τ.Ε. (=  τρέχοντος έτους) εκ  Ναυπλίου εις Αθήνας. 

Άρθρον 2ον. Η πόλις Αθήναι θέλει επονομάζεσθαι απ’
εκείνης της ημέρας Βασιλική καθέδρα και Πρωτεύουσα.
... Ακολουθούν και άλλα άρθρα 

Εν   Ναυπλίω την  18ην ( = 30ην )   Σεπτεμβρίου 
Εν ονόματι του Βασιλέως  

Η Αντιβασιλεία 

Όπως ήδη πιο πάνω αναφέρθηκε, η Αθήνα  τότε είχε μια

άμορφη οικιστική   πολεοδόμηση, που τα ατάκτως εριμ-

μένα  φτωχικά σπίτια της  θύμιζαν  ένα τούρκικο χωριό.

Δεν υπήρχαν  κενοί χώροι  ούτε και κατάλληλοι για την

στέγαση   του κυβερνητικού μηχανισμού  που έφτανε  για

μετοίκηση από το Ναύπλιο, ο οποίος μαζί την οικογενει-

ακή του ακολουθία  αριθμούσε τα δύο τρίτα του πληθυ-

σμού την πόλης  του Ναυπλίου και που έπρεπε  να

βολευτεί  στην Αθήνα  εντός ελαχίστου χρόνου  κάπου

αξιοπρεπώς. 

Αλλά πού, και πώς;

Η κυβέρνηση  είχε  βέβαια φροντίσει και ψάξει, να βρεί

οικόπεδα  για χτίσιμο ή και χώρους για  άμεση στέγαση.

Οι ντόπιοι  όμως επωφελούμενοι από την “έκτακτη”  ζή-

τηση  “είχαν κλείσει τις πόρτες”, είχαν ανεβάσει την τιμή

της  γης, και γενικώς δεν πούλαγαν,  αλλά περίμεναν την

περαιτέρω  αύξηση.      

Από την άλλη μεριά ξένοι μεσάζοντες, ακρίδες δηλαδή  που

ενέσκυψαν, παίρνανε  από τους ντόπιους με πονηριά το παι-

χνίδι  της αγοραπωλησίας στα χέρια τους. Αγόραζαν γη,  και

εκμεταλλεύονταν τους ντόπιους  ιδιοκτήτες με  το πρόσχημα

κάποιου κέρδους που μεταφραζόταν σε ψίχουλα  και  τότε

κρατώντας τις τιμές  υψηλά, εξεβίαζαν.

Αλλά και οι εργολάβοι οικοδομών  ότι με το πρόσχημα της

ζήτησης είχαν ανέβει και οι τιμές των υλικών, ζητούσαν

απελευθέρωση των τιμών της εργασίας τους  για να ξα-

ναεπιδοθούν στο έργο τους  το οποίο είχαν ανακόψει. 

Ο Βασιλιάς τελικά έφυγε από το Ναύπλιο  και  η τοπική

εφημερίδα “Εποχή” κυκλοφορούσε  την είδηση: 

«Με σπαραγμόν καρδίας η μεγαλειότης  ανεχώρησεν ως
μανθάνομεν την 11ην  Δεκεμβρίου “δια ξηράς” εις Επίδαυ-
ρον όθεν θέλει επιβή  ελληνικού κοτέρου  δια να μεταβή
εις Αθήνας.    
Η Α.Μ. παραιτούσα την πόλιν την οποίαν πρώτην δια της
παρουσίας της ετίμησεν πατήσασα το έδαφος του βασι-
λείου της δεν εδέχθη τον δι’ ενός και εκατόν κανονιοβο-
λισμών συνήθη χαιρετισμόν. Δεν ηθέλησε να δείξη το
ελάχιστον σημείον χαράς αποχαιρετισμού απομακρυνο-
μένη από μιαν πόλιν δια την οποίαν θέλει διατηρήσει ευα-
ρέστους αναμνήσεις   ……  από της στιγμής αυτής ……
εις κάθε βημα παρατηρεί τις  ότι η πόλις αυτή ότι δεν
είναι εις την καθέδραν του βασιλείου». 

Η  είδηση αποχώρησης του βασιλιά από το Ναύπλιο δεν

ήταν αρεστή για τους κατοίκους. Τους έθιγε οιονομικά.

Και τα ενοίκια άρχισαν να πέφτουν  στο τέταρτο της πρό-

τερον απαιτητέας αξίας  τους. Κοντολογής οι ντόπιοι έχα-

ναν το  ολέθριο “άρμεγμα” στο οποίο είχαν επιδοθεί  και

ίσως  με  ανόσια διαπραγμάτευση.

Σε επιστολή κάτοικου του Ναυπλίου  προς συγγενή του,

διαβάζομε:  

«Μετά έξι μήνας αναχωρεί ο βασιλεύς μας δια Αθήνας και
επειδή  ήδη ανεχώρησαν  πολλές φαμίλιες, είναι υπέρ τα
είκοσι σπίτια εύκαιρα και δεν ευρίσκεται κανείς να τα ενοι-
κιάσει ώστε και εγώ που έβγαλα τον ενοικάτορά μου με
την ελπίδα να εύρω περισσότερον ενοίκιον ……. τώρα
που στέκει το οσπίτιόν μου εύκαιρον  δεν ευρίσκω  άλλον
ενοικιαστήν».

Ο Βασιλιάς  όπως παραπάνω ελέχθη αναχωρεί και “ταξι-

δεύει δια κοτέρου” προς Πειραιά.  Ο καιρός κακός, η θά-

λασσα “τεταραγμένη”, το πλοίο με πολλούς κινδύνους

και ταλαιπωρία αγκυροβολεί στον Πειραιά μετά από οκτώ

ολόκληρες ώρες ταξίδι. (από επιστολή ταξιδιώτη). 

Στο ταξίδι από την θαλασσοταραχή φαίνεται πως σπά-

σανε και  μερικά κιβώτια  των οικοσκευών που μετέφεραν

δημοσία δαπάνη οι γραφειοκρατικοί υπάλληλοι. Ένα από

αυτά  πού άνοιξε, άφησε να ξεχυθούν από μέσα του  καυ-

σόξυλα. Το  σχόλιο “ακόμα και  τα καυσόξυλα μαζέψανε

οι γύφτοι”,  συζητήθηκε  δυσμενώς. Από την άλλη μεριά

αργότερα μαθεύτηκε  πως στην Αθήνα λόγω “του ισχυρού

ψύχους  οι τιμές στα καυσόξυλα  ήταν πολύ ανεβασμέ-

νες”.  Οι κερδοσκόποι τα πουλούσαν  σαν να είναι χρυ-

σάφι. «Κρίμα όμως  που η κυβέρνηση δεν μεριμνά για
τους πολίτες, όταν έξω από την Αθήνα σωρροί ξύλων  πε-
ταμένων, σαπίζουν άδικα. Ποιοί επιτέλους είναι στο “πρό-
γραμμα»; έλεγαν.

Αλήθεια ποιοί; 

Αυτό είναι και θα είναι πάντοτε το  καίριο  χωρίς απάν-

τηση  ερώτημα. 

Αυτά για σήμερα

Βοηθήματα

1) Β. Κρεμμυδάς: “Διπλό ταξιδι”, Εκδ. Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπε-

νάκη 2009.

2) Β. Κρεμμυδάς: “Ο πολιτικός Ιωάννης Κωλέτης”, Εκδ. Δαρδανός

2000.

3) “Ιστορία Ελληνικού Εθνους”, Εκδοτική  Αθηνών.

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

1835: Και από το Ναύπλιο

πρωτεύουσα η Αθήνα



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                   6  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Στα ροζ “ντύθηκε” το παλιό
Δημαρχείο Γλυφάδας 

Τον Παγκόσμιο μήνα κατά του Καρκίνου του Μαστού

τίμησε ο Δήμος Γλυφάδας με συμβολική φωταγώ-

γηση του παλαιού Δημαρχείου, το Σάββατο 30/10/21,

με την παρουσία πλήθος κόσμου, αλλά και εκπροσώ-

πων της κυβέρνησης (Τ Θεοδωρικάκος), της Περιφέ-

ρειας (Γ. Πατούλης) και πολλοί θεσμικοί εκπρόσωποι.

«Η πρόληψη σώζει ζωές και η πιο διαδεδομένη μορφή
καρκίνου, που σύμφωνα με τον ΠΟΥ είναι ο καρκίνος

του μαστού, μπορεί να αντιμετωπισθεί πλήρως εάν
διαγνωστεί στα πρώτα στάδια. Το μήνυμα που στέλ-
νουμε εδώ, από τη Γλυφάδα μας, σε όλες τις γυναί-
κες είναι να φροντίζουν την υγεία τους και να
εξετάζονται συχνά», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας

Γιώργος Παπανικολάου.

Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της εκδήλωσης

και των παράπλευρων δράσεων είχε ο Σύλλογος Γυ-

ναικών «Μαζί για τη Ζωή» και η Πρόεδρός του, Δημο-

τική Σύμβουλος Γλυφάδας Σάσα Πατεράκη, την οποία

συνεχάρησαν όλοι για το έργο που επιτελεί.

Αύριο, Σάββατο 6 Νοεμβρίου, διοργανώνονται κινητο-

ποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον

πλανήτη, για την κλιματική αλλαγή, παράλληλα με

την Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Γλασκόβη! Σύμ-

φωνα με τους διοργανωτές εκατομμύρια άνθρωποι

ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους ενάντια στην

καταστροφή του περιβάλλοντος.

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη (1,1°C) βιώνουμε

ήδη τις καταστροφικές συνέπειες, από τις πυρκαγιές

έως τις πλημμύρες. τους καύσωνες, αλλά και την ξη-

ρασία στη Μαδαγασκάρη.

Οι συνομιλίες στη Γλασκόβη, όπως άλλωστε έχουν

δείξει οι προηγούμενες συναντήσεις δεν καταλήγουν

σε  σε κανένα ουσιαστικό μέτρο παρά τα μεγάλα

λόγια και τις κούφιες υποσχέσεις που ακούγονται. 

Όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν και δεν αντιμετωπίζουν την

κλιματική αλλαγή, παρά τις προειδοποιήσεις των επιστη-

μόνων, αλλά επιδεινώνουν τα αποτελέσματα των κατα-

στροφών εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Στην Αθήνα, Σάββατο 6 Νοεμβρίου, 
2 το μεσημέρι στο Σύνταγμα 

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους

Οθωμανούς το 1453, αλώθηκε και κάθε πολιτιστικό στοι-

χείο, επικρατώντας το χάος, η βαρβαρότητα, η αβεβαι-

ότητα, η αμορφωσιά, και η ισοπέδωση των ηθικών

αρχών, καθώς η έννοια της λέξης “ηθική” και η εφαρ-

μογή της από τους κατακτητές ήταν άγνωστη.  Όλη

αυτή η απάνθρωπη κατάσταση αποτυπώθηκε στον

τρόπο ζωής των σκλαβωμένων Ελλήνων.

Ο ελληνισμός βίωνε το φρικτό μαρτύριο του “ντεβ-

σιρμέ”, δηλαδή του παιδομαζώματος, γνωστό και ως

“φόρο αίματος”, που ήταν  η βίαιη αρπαγή και στρατο-

λόγηση ανήλικων Ελληνόπουλων! Τα παιδιά ηλικίας 5-

10 χρονών, που ξεχώριζαν για την εξυπνάδα τους,

εκπαιδεύονταν για την στελέχωση των ανωτάτων κρα-

τικών  θέσεων. Τα πιο εύσωμα και δυνατά παιδιά τα  χρη-

σιμοποιούσαν  για την στελέχωση του στρατού και από

αυτά προερχόταν το επίλεκτο σώμα των γενιτσάρων,

τους οποίους εκπαίδευαν σκληρά σε ηλικία 15-20 ετών

για να είναι αδίστακτοι φονιάδες ακόμα και της ίδιας της

οικογένειάς τους!!!  Τα πιο όμορφα αγόρια τα οδηγού-

σαν στα  Εντερούν, που ήταν εσωτερικοί χώροι και η

λέξη προερχόταν από την ελληνική λέξη  “ενδότερα” και

από εκεί δεν έβγαινε κανένας έξω. Η λειτουργία των

Εντερούν, ήταν παρόμοια με εκείνη των χαρεμιών, μόνο

που δεν  χρησιμοποιούσαν  παλλακίδες, οι οποίες ήταν

προϊόντα αρπαγής και αιχμαλωσίας, αλλά ειδικώς εκ-

παιδευμένα αγόρια, τα οποία χρησιμοποιούνταν σαν

υπηρέτες ή σαν ερωτικά αντικείμενα, δηλαδή σαν αρ-

σενικοί gulema (γκουλεμά), προς ικανοποίηση των διε-

στραμμένων πόθων των  πατισάχ (= των σουλτάνων),

αλλά και των αξιωματούχων τους. 

Αυτά τα παιδιά λέγονταν “ιτς ογλάν” (ιτς=έσω και

ογλάν=αγόρι),  που σήμαινε  “εσώκλειστα αγόρια” και

για συντομία προφερόταν “τσογλάν”,  μια λέξη, που για

τους Έλληνες αποτελούσε αισχρή ύβρη.  Πίσω από τα

λουτρά του παλατιού του σουλτάνου στην Κωνσταντι-

νούπολη, που λεγόταν Topkapi Sarayi, από το όνομα

ομώνυμης τοποθεσίας, υπήρχαν Εντερούν και μέσα

ζούσαν  έγκλειστα πάνω από 1.000  δύστυχα, αρπαγ-

μένα και εξισλαμισμένα Ελληνόπουλα, ώστε άνετα να

μπορούσε να διαλέξει ο Σουλτάνος, κάθε φορά από 12

αγόρια,  για να τα πηγαίνει στον οντά του (= δωμάτιο)

του παλατιού του,  προς “ιδίαν τέρψιν”!!! Όσα αγόρια

έμεναν στα αζήτητα τα ευνούχιζαν και τα χρησιμοποι-

ούσαν για όλες τις δουλειές του παλατιού ή των χαρε-

μιών. Τα κτήρια των Εντερούν, έχουν κατεδαφιστεί και

δεν υπάρχουν σήμερα, προς κάλυψη της ιδιότητας της

Οθωμανικής πραγματικότητας, με τον αμφίφυλο χαρα-

κτήρα της, ο απόηχος του οποίου στοχεύει μέχρι την

πολιτική, πολιτιστική και στρατιωτική ύπαρξής της. Άλλη

πληγή για τους σκλαβωμένους Έλληνες ήταν ο εξισλα-

μισμός, που αποτελούσε την θρησκευτική αφομοίωση

των κατακτημένων πληθυσμών από τους Οθωμανούς,

με την αποδοχή της μουσουλμανικής θρησκείας. Πολλοί

Έλληνες για να σώσουν τη ζωή τους αναγκάζονταν να

εξισλαμισθούν, αλλά κράταγαν κρυφή την πίστη τους

και ονομάζονταν “Κρυπτοχριστιανοί”!!!

Επίσης, η υποχρεωτική “ναυτολογία”, ήταν ένα μεγάλο

μαρτύριο για τους Έλληνες, γιατί οι Οθωμανοί αντικα-

τέστησαν τους σκλάβους και τους αιχμαλώτους που

χρησιμοποιούσαν στα πλοία του στόλο τους, με έμπει-

ρους Έλληνες ναύτες, που τους έλεγαν “λεβέντες”.

Τους στρατολογούσαν δε από τα παράλια της Ελλάδας

και από τα νησιά του Ελληνικού Αιγαίου Πελάγους και

εκείνοι οι Έλληνες  ναύτες, έφερναν τις νίκες στους κα-

τακτητές!  Στη ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571, που

πήρε μέρος ο στόλος των Οθωμανών με τον Καπουδάν

πασά, εναντίον του στόλου του Ιερού Συνασπισμού, που

αποτελείτο από τους στόλους της Ισπανίας, της Βενε-

τίας, της Γένουας, της Σαβοϊας, της Νάπολης, της Σικε-

λίας και του Παπικού Κράτους, κατά την οποία υπέστη

ολοκληρωτική καταστροφή ο στόλος των Οθωμανών,

βρέθηκαν 12.000 έως 15.000 Έλληνες ναύτες, τους

οποίους οι νικητές, όπως ήταν φυσικό τους απελευθέ-

ρωσαν!!!

Η έλλειψη της ασφάλειας στις θάλασσες, ανέπτυξε την

πειρατεία, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των παρα-

λιακών οικισμών και την ερήμωση πολλών νησιών της

Ελλάδας. Πρωτεργάτης και συνεχιστής της θαλάσσιας

πειρατείας ήταν το ίδιο το κράτος των Οθωμανών!    Το

16ον αιώνα ο κουρσάρος των ελληνικών θαλασσών, ο

αιμοσταγής Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, (Μπάρμπα =

γένια + ρόσα = κόκκινα, δηλαδή κοκκινογένης, κατά τις

λατινογενείς γλώσσες), ήταν ο αρχηγός του οθωμανι-

κού στόλου και τις πειρατείας, με σκοπό το πλιάτσικο,

τις ανθρωποσφαγές και το δουλεμπόριο.  Αυτός κατέ-

σφαξε πάνω από 140 οικισμούς στην Κέρκυρα, καθώς

και τους πληθυσμούς  της Αστυπάλαιας, των Κυκλάδων,

των Σποράδων και των Κύθηρων και το “ευγενές” έργο

του το συνέχισαν οι επίγονοί του για 300 περίπου χρό-

νια. Ήταν γιός του Έλληνα γενίτσαρου Γιακούπ Αγά

Χιζίρ και μιας Ελληνίδας με το όνομα Κατερίνα και κα-

ταγόταν από ένα μικρό χωριό της Λέσβου. Από τις πει-

ρατείες άνθισαν και τα σκλαβοπάζαρα, που

αποτελούσαν αγοροπωλησία και απόκτηση δούλων για

τον σουλτάνο, κάτι που υποστήριζε και η θρησκεία τού

Ισλάμ.  O ιερός πόλεμος του Ισλάμ (τζιχάντ) ήταν εναν-

τίον όλων, όσων δεν ήταν μωαμεθανοί, που σύμφωνα

με το Κοράνι, ήταν μιαρά όντα και θα έπρεπε να μάχεται

ο πιστός μέχρι να εξισλαμιστούν.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η καθημερινή ζωή των Ελ-

λήνων ήταν αφόρητα βασανιστική, χωρίς καμιά μορφή

ψυχαγωγίας, εκτός από τις Θρησκευτικές τελετές και

αυτές πολύ περιορισμένες και πριν βραδιάσει κλειδώ-

νονταν στα σπίτια τους.  Όταν  στο δρόμο της επιστρο-

φής από τις δουλειές τους οι Έλληνες, συναντούσαν

κανέναν Οθωμανό στο δρόμο, έπρεπε να τον πάρουν

καβάλα στη πλάτη τους. Γι’ αυτό το λόγο οι Χιώτες πή-

γαιναν πάντα δύο-δύο και όταν έβλεπαν από μακριά κά-

ποιον Οθωμανό, ο ένας έπαιρνε τον άλλον στην πλάτη

του, αποφεύγοντας τον αναγκαστικό εξευτελισμό.

Ποτάμια από το αίμα των Ελλήνων ρούφηξε η ελληνική

Γη, μέχρι την απελευθέρωση και τη δημιουργία του νε-

οσύστατου ελληνικού κράτους, χωρίς οι αγώνες να στα-

ματήσουν για πλήρη ελευθερία και απόλυτη κυριαρχία!!!  

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η ζωή των σκλαβωμένων Ελλήνων!



επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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O φωτογράφος που έλαβε το πρώτο βραβείο στα διε-

θνή βραβεία της SONY, αλλά δεν ανακοινώθηκε το

όνομά του, είναι Τούρκος. Πρόκειται για τα Βραβεία

Bayeux που απονέμονται κάθε χρόνο στη Γαλλία σε

πολεμικούς ανταποκριτές.

Ζήτησε λοιπόν ο ίδιος να μη δημοσιοποιηθεί το όνομά

του, γιατί κινδυνεύει να βρεθεί στα “χέρια” του Ερν-

τογάν. Δηλωμένο, είναι ότι οι φωτογραφίες του δεν

άρεσαν καθόλου στο καθεστώς Ερντογάν αναγκάζον-

τάς τον να αυτοεξοριστεί!

Είχε απαθανατίσει αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε

φωτογραφίες τις οποίες διοχέτευσε στο εξωτερικό.

Αυτό είναι μια θλιβερή πραγματικότητα που δεν αγνο-

είται στους διεθνείς φωτογραφικούς διαγωνισμούς,

άλλοι είναι εκείνοι που κάνουν ότι δεν ξέρουν τί συμ-

βαίνει στην Τουρκία...

Το Βραβείο Bayeux, φέτος για πρώτη φορά μετά από

εικοσιοκτώ συναπτά έτη το βραβείο, απονεμήθηκε σε

φωτογράφο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να το

χαρεί...

Ένα διεθνές βραβείο υψηλού κύρους 

σε φωτογράφο χωρίς ...όνομα

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ
3 Ξυπνάω το πρωί και κάνω ένα

rapid προτού φύγω για δουλειά.
Παίρνω το Μετρό δίχως rapid και
κατεβαίνω στη στάση. Σταματώ
για λίγο στην Τράπεζα και μπαίνω
μέσα με rapid. Λίγο πιο κάτω πε-
τάγομαι στην εκκλησία να ανάψω
ένα κερί κι εκεί ο ιερέας που δου-
λεύει, πρέπει να έχει κάνει rapid,
αλλά εμένα δε μου χρειάζεται το
δικό μου rapid κι έτσι μπαίνω
μέσα στην εκκλησία έτσι.

Υστερα πάω στη δουλειά μου κι
εκεί πρέπει να έχω το rapid διότι
θα φάω πρόστιμο και δεν μπορώ
να δουλέψω χωρίς αυτό. Μετά
από λίγο πεινάω και πάω στο

σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι,
χωρίς να κάνω rapid. Αλλά πετά-
γομαι για λίγο και απέναντι στο
καθαριστήριο να πάρω το παντε-
λόνι μου, με rapid. Γυρίζω στου
δουλειά μου και κάνω τον μπά-
τσο, ποιος έχει και ποιος δεν έχει
rapid. Μετά σχολάω.

Περνάω από μια καφετέρια να δω
το φιλαράκι μου, που δουλεύει εκεί
με rapid, αλλά εκείνος μόλις σχό-
λασε και μου πρότεινε να πιούμε
έναν καφέ και να τα πούμε, αλλά
αυτό δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε
πιστοποιητικό. Κι έτσι δεν επιτρέ-
πεται να καθίσουμε ενώ πριν 5
λεπτά ο φίλος μου δούλευε στην
ίδια καφετέρια κανονικά με rapid.

Οπότε του λέω μήπως πάμε κα-
νένα σινεμά, ή θέατρο ή γήπεδο,
αλλά δεν θυμόμουν ότι εκεί δεν
επιτρέπεται με αρνητικό rapid,
αλλά μόνο με πιστοποιητικό!

Ναι, αλλά επιτρέπεται, μου λέει ο
φίλος μου, στο Καζίνο και χωρίς
rapid. Ναι, του λέω εγώ, αλλά δεν
παίζω τζόγο.

Ετσι λοιπόν και τα 2 rapid που
έχουμε κάνει δεν πιάνουν και τα
κάναμε τσάμπα. Πριν τα πετά-
ξουμε στα σκουπίδια, σκεφτόμα-
στε να περάσουμε για λίγο από το
mall και πρέπει να τα έχουμε,
διότι μόνο με rapid τθα μπούμε.

Απόσταγμα του facebook...

H πρώτη Ολυμπιακή Δάδα

στο Μουσείο 

Μαραθώνιου Δρόμου

από το ιστορικό Σωματείο της 

Ένωσης Αρμενίων Αθλητών

Σε μια λαμπρή τελετή που περιελάμβανε και συμβο-

λική λαμπαδηδρομία από την Ιστορική Αφετηρία του

Μαραθώνα έως το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου,

πραγματοποιήθηκε η παράδοση της πρώτης Ολυμ-

πιακής Δάδας στον Δήμαρχο Μαραθώνος  Στέργιο

Τσίρκα από το ιστορικό σωματείο της Ένωσης Αρ-

μενίων Αθλητών την Κυριακή 31 Οκτωβρίου. 

Το κειμήλιο αυτό, σύμβολο του Ολυμπιακού Κινήμα-

τος με οικουμενική απήχηση και σημασία μετέφερε

για πρώτη φορά την ιερή Φλόγα της Αρχαίας Ολυμ-

πίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το

1936.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης η παρουσίαση της

πρώτης Αφής και Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας από

την μεγάλη Ελληνίδα, Ολυμπιονίκη και Γ. Γρ. του

Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Ζυγούρη. 

«Από σήμερα το μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου εμ-
πλουτίζεται με ένα μεγάλης ιστορικής σημασίας έκ-
θεμα, την πρώτη Ολυμπιακή Δάδα του 1936.
Ευχαριστούμε την Ένωση Αρμενίων Αθλητών που
εμπιστεύθηκε το Δήμο μας για την έκθεσή της στο
Μουσείο μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Στέργιος Τσίρκας.
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Διαβάζοντας κάποιος τον τίτλο του σημερινού μου άρ-

θρου, θα αναρωτηθεί πως συνδέονται αυτά; Νομίζω

όμως ότι με το τέλος της ανάγνωσης,  θα έχει πλήρη

την εικόνα.

1. Οι Δηλωσίες

Μετά το τέλος του εμφυλίου, οι νικητές με εντολή των

συμμάχων και του παλατιού, λειτούργησαν τα περί-

φημα «κέντρα φιλοξενίας» σε Μακρόνησο, Γυάρο και

Άϊ Στράτη.

Κάποιοι συμπολίτες μας, μη αντέχοντας την υπερβο-

λική «αγάπη» των σωφρονιστών τους, υπέγραφαν Δή-

λωση Μετανοίας. Η τηλεοπτική σειρά που προβάλλεται

«Άγριες Μέλισσες» δίνουν  μια εικόνα, έστω και αν

είναι έντονο το στοιχείο της σκηνοθεσίας.  Οι άνθρω-

ποι αυτοί επέστρεφαν ελεύθεροι στα σπίτια τους, αλλά

παρέμεναν πάντα ύποπτοι για τους κρατούντες και δα-

κτυλοδεικτούμενοι για τους πρώην συντρόφους τους.

Μερικοί από τους «Δηλωσίες», όπως τους αποκαλού-

σαν, ίσως πολύ ελάχιστοι, έκαναν ένα βήμα περισσό-

τερο, ξεπέρασαν και τους  βασανιστές τους, έγιναν

«βασιλικότεροι του βασιλέως». Οι φασίστες- δοσίλογοι

φάνταζαν μπροστά τους δημοκράτες.

2. Η Αεράμυνα

Τα χρόνια πέρασαν και το σωφρονιστικό σύστημα εκ-

συγχρονίστηκε. Πλέον δεν χρειάζεται δήλωση μετά-

νοιας, αλλά ένα συνεχές λιβάνισμα, με λόγια και έργα,

σε ηγεμόνες και ηγεμονίσκους. Διαφορετικά καταδικά-

ζεσαι σε εξαθλίωση μέσω της ανεργίας. Οι δύσμοιροι

αυτοί συμπολίτες μας όταν δεν έχουν άλλο «ζουμί» να

βγάλουν στο λεμονοστύφτη των αφεντικών, έχουν την

τύχη της λεμονόκουπας.

Την Αεράμυνα είχε και έχει υπό την ευθύνη της η Αε-

ροπορία και μεταξύ άλλων ειδικοτήτων έχει Χειριστές

ραντάρ, χειριστές πολυβόλων και οπλίτες, που ονομά-

ζονταν,  σχεδόν υποτιμητικά,  Μπατατζήδες.

3. Οι Μπατατζήδες

Ήταν η  μόνιμη αγγαρεία των μαγειρείων και ερωτευ-

μένοι της σκοπιάς. Ήταν οι μοναδικοί σμηνίτες που

ένοιωθαν πραγματικά τη θητεία τους. Φαίνεται ότι

άρεσε ο τρόπος προστασίας των αεροδρομίων στους

πολιτικούς και γι’ αυτό οχύρωσαν με τον ίδιο τρόπο τα

κόμματα και τις παρατάξεις τους, κυρίως κατά την πε-

ρίοδο της εξουσίας τους.

Κάποιοι υπεύθυνοι παρακολουθούν τις οθόνες των ραν-

τάρ, που τώρα είναι οθόνες υπολογιστών. Έτσι μόλις εμ-

φανιστεί εχθρικό ...δημοσίευμα ή απλή δήλωση, δίνουν

εντολή στους σύγχρονους «Μπατατζήδες»  και ενεργο-

ποιούν ανώτερα συστήματα αεράμυνας, τους  πύραυ-

λους «Πάτριοτ». 

Συκοφαντίες και λάσπη είναι η πρώτη ύλη για την αν-

τιμετώπιση του «εχθρού» και αν δεν υποχωρήσει, τότε

αναλαμβάνουν οι ειδικές δυνάμεις, που τις αποτελούν

οι  Κρατικοδίαιτοι ή οι Δημοδίαιτοι. Εξαρτάται ποιο σύ-

στημα υπηρετούν. Οι μεν πρώτοι, το κομματικό της κεν-

τρικής εξουσίας, οι δε δεύτεροι το παραταξιακό της

τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όλη όμως αυτή η ίντριγκα και ο ξεπεσμός συμβαίνει,

γιατί δεν μπορούν να δεχτούν οι κρατούντες ότι τα

αξιώματα που τα χειρίζονται με την ψήφο του λαού,

έχουν και  ημερομηνία λήξης.  Ξεχνούν ακόμα ότι  κάθε

αξίωμα είναι λειτούργημα και έχει ένα και μόνο σκοπό,

να υπηρετήσει το λαό και όχι να τον δυναστεύει ή να

υποτιμά τη νοημοσύνη του.

Οι άνθρωποι αυτοί της εξουσίας, τρέμουν  την ήττα,

δεν τολμούν ούτε να τη σκεφτούν, αδυνατούν να τη

διαχειριστούν, αγνοώντας το απλούστερο, ότι πάντα

υπάρχει ακμή και παρακμή, άνοδος και κάθοδος, χαρά

και λύπη. Και μακάριος εκείνος που έχει τη δύναμη να

κοιτάξει το λαό στα μάτια,  όταν μοιραία εγκαταλείπει

την εξουσία.

Είμαι  χαρούμενος γιατί τα μέλη της Αεράμυνας του

τόπου μας, διαβάζουν την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ και

παρά τη θέλησή τους συμμετέχουν σαν «φοιτητές»

στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έτσι πιστεύω ότι  θα ευερ-

γετηθούν τόσο οι ίδιοι όσο και ο τόπος για δύο ακόμη

χρόνια, που έχουν χρέος να κρατάνε το θυμό τους και

να λιβανίζουν. 

ΥΓ1 : Το περιβόλι της Ζωής το περιποιείται ο θεός του

τόπου, ο λαός. Τα αγκάθια πολλά και ριζωμένα βαθειά,

όμως μοιραία θα έχουν την τύχη των αποβλήτων. Ο

ύπνος έχει μικρή διάρκεια. 

ΥΓ2: Δεν μπορεί κανένας να κοροϊδεύει πολλούς και

για πάντα. Με αγάπη, συμπάθεια και πατρική συμ-

βουλή: Μετά την οργή του λαού «ο σώζων εαυτόν  σω-

θήτω».

――――――――
* Ο Βασίλης Σιαμέτης  είναι ανεξάρτητος τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης.

Δηλωσίες, Αεράμυνα και

“Μπατατζήδες”

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Ο τηλεφωνικός αριθμός  15512 που οι ερ-

γαζόμενοι -ες μπορούσαν να καλέσουν

για να κάνουν ανώνυμη ή επώνυμη κα-

ταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης

Eργασίας (ΣΕΠΕ) καταργήθηκε.

Σιωπηρά αντικαταστάθηκε με το 1555,

το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του

Υπουργείου Εργασίας στο οποίο όμως

απαντούν υπάλληλοι ιδιωτικής εται-

ρείας αντί για τους επιθεωρητές εργα-

σίας.

To ανέλαβε ιδιωτική εταιρεία!

Το αποτέλεσμα είναι όταν ένας εργα-

ζόμενος του ιδιωτικού τομέα κάλεσε

να ρωτήσει σχετικά με το επίδομα προ-

ϋπηρεσίας του, πήρε απάντηση για το

τι προβλέπεται από τον νόμο για τους

εργαζόμενους του δημοσίου τομέα(!).

Υπάλληλοι της ιδιωτικής εταιρείας

απαντούν στις κλήσεις έχοντας περά-

σει μία πολύ πρόχειρη και σύντομη εκ-

παίδευση(;) χωρίς να έχουν εμπειρία

και γνώση της εργατικής νομοθεσίας.

Για όλη αυτή την εξυπηρέτηση οι ιδιω-

τικές εταιρείες που ανέλαβαν το έργο

θα αμειφθούν με 12.000.000 ευρώ.

Όπως φαίνεται «λεφτόδεντρα» για τέ-

τοιες αναθέσεις υπάρχουν.

Οι ίδιοι οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ενη-

μερώθηκαν από τα δημοσιεύματα στον

Tύπο γι’ αυτήν την αλλαγή με την

οποία συνεχίζεται η υποβάθμιση του

ΣΕΠΕ. Μια ιδιωτική εταιρεία θα ενημε-

ρώνεται πρώτη για το σύνολο των κα-

ταγγελιών. Ποια είναι η εγγύηση ότι

δεν θα  αξιοποιήσει αυτήν την πληρο-

φόρηση, προς όφελος άλλων πελατών

της (μεγάλων επιχειρήσεων);

Απαιτούμε να στελεχώνονται οι υπη-

ρεσίες του ΣΕΠΕ με δημόσιους λει-

τουργούς, επιθεωρητές με εμπειρία

και γνώση της εργατικής νομοθεσίας.

ΕΜΕΙΣ - ΑΡΚΙ / ΓΣΕΕ

Aπό τη Δημοτική παράταξη του Δήμου

Γλυφάδας, «Ανατροπή στη Γλυφάδα»,

ελάβαμε την πρόταση που κατέθεσαν στο

Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας (29.8.21),

όπου ζητούσαν να παρθεί ψήφισμα υπέρ

του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ.

Ο Δήμαρχος δεν δέχθηκε να τεθεί προς

συζήτηση και να εκδοθεί ψήφισμα. 

Γράφουν μεταξύ άλλων:

Διαφωνείτε κ. Δήμαρχε;

Αρνήθηκε ο κ. Δήμαρχος και η πλειοψη-

φία του Δ.Σ. του Δήμου Γλυφάδας να

τεθεί προς συζήτηση ψήφισμα κατά του

ξεπουλήματος της ΔΕΗ και υπέρ του Δη-

μόσιου χαρακτήρα της. 

Η απόφαση της κυβέρνησης για την εκ-

χώρηση του πλειοψηφικού πακέτου της

ΔΕΗ Α.Ε. στους ιδιώτες ακυρώνει ένα

βασικό εργαλείο άσκησης κοινωνικής και

αναπτυξιακής πολιτικής.

Οδηγεί αναπόφευκτα σε τεράστιες αυξή-

σεις της τιμής του ρεύματος γιατί απλού-

στατα αυτό που θα ενδιαφέρει τους

πλειοψηφούντες πλέον μετόχους είναι το

κέρδος και μόνο το κέρδος.

Για τους λόγους αυτούς ο επικεφαλής

της δημοτικής κίνησης «Ανατροπή στη

Γλυφάδα» δημοτικός σύμβουλος Τάσος

Ταστάνης και ο δημοτικός σύμβουλος

Σταμάτης Σκαμπαρδώνης κατέθεσαν

προς ψήφιση στο Δ.Σ. της 29ης Οκτω-

βρίου 2021 σχετικό Ψήφισμα. 

Υπέρ της ψήφισης συντάχθηκε και ο Αν-

τιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβου-

λος της παράταξης «Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΥΡΙΖΕΙ

ΣΕΛΙΔΑ»  Π.  Γιάχος.

Σ.Σ.: Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό

και ως τέτοιο πρέπει να προστατευθεί,

γιατί έχουμε δει πώς κινούνται οι ιδιωτι-

κές εταιρείες.

Η ΔΕΗ πρέπει να τελεί υπό δημόσιο

έλεγχο.  Είναι υπόθεση όλων μας

Καταργήθηκε ο αριθμός καταγγελιών του

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας! 
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Γ. Πατούλης: «Θέλουμε την Αττική Πρώτη.
Στην Ανάπτυξη, την Ασφάλεια, την Υγεία,
την Αλληλεγγύη. Παραμένουμε διαρκώς
δίπλα στον πολίτη. Περισσότερα από 900
έργα προϋπολογισμού άνω των 2.2 δις ευρώ
υλοποιούνται σήμερα στην Αττική». 

Τις κυριότερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τη

διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής την τελευταία

διετία σε νευραλγικούς τομείς που σχετίζονται με την

ανάπτυξη, την ασφάλεια, τις υποδομές, την πράσινη

οικονομία, την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη,

αλλά και τους βασικούς στόχους για τη νέα διετία,

προσδιόρισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

στην εκδήλωση απολογισμού του Έργου της

σημερινής διοίκησης που πραγματοποιήθηκε στο

αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και

Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που

μεταδόθηκε και μέσω live streaming,  παρουσιάστηκε

και βίντεο με τον απολογισμό.

O Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε

στα έργα:

3 Υψηλοί ρυθμοί απορρόφησης του ΠΕΠ Αττικής που

αγγίζουν το 68,4%

3 Ενταγμένα έργα που ξεπερνούν τα 10.000

3 Περισσότεροι από 220.000 συνάνθρωποί μας, ωφε-

λούνται από τα προγράμματα κοινωνικής πολιτι-

κής της Περιφέρειας

3 Έχουν γίνει μεγάλα βήματα στον τομέα του ψη-

φιακού μετασχηματισμού της Περιφέρειας

3 Πάνω από 500 εκ. διατέθηκαν από την Περιφέρεια,

για τη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας, 

3 Δράσεις για την πρόληψη υγείας 

3 Στρατηγικό σχέδιο για μία βιώσιμη και αποτελε-

σματική διαχείριση των απορριμμάτων

«Όραμά μας να καταστήσουμε την Περιφέρεια
Αττικής, Πρώτη. 
Πρώτη. Αυτή πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι η θέση
που αξίζει στην ΑΤΤΙΚΗ. Θέλουμε την Αττική, Πρώτη,
σε όλα. Θέλουμε την Περιφέρεια Αττικής, διαρκώς
δίπλα στον πολίτη, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το
24ωρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Mιλάμε με συγκεκριμένα έργα»

Αναφερόμενος στις βασικές παρεμβάσεις της διοίκησης, ο

Γ. Πατούλης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Βάλαμε σε τροχιά

την ολοκλήρωση εμβληματικών έργων, που είχαν κολλήσει

όπως η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, η λύση στο

ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η ενίσχυση των

κοινωνικών δομών, η υλοποίηση έργων και η ανάληψη

πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής

αλλαγής, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η

αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής.

Αναζητήσαμε πρόσθετους πόρους για να εκτελέσουμε έργα

που είχαν ήδη αποφασιστεί αλλά και νέα έργα, που περι-

λαμβάνονταν στο δικό μας πρόγραμμα.

Όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, ως νέα Διοίκηση, στο

ταμείο μας βρήκαμε μόλις 300 εκατομμύρια. Και υποχρεώ-

σεις που ξεπερνούσαν το 1,3 δις. Επιπλέον είχαμε ένα σχε-

διασμό νέων έργων, που οι απαιτήσεις για να υλοποιηθούν

ξεπερνούσαν τα δύο δις ευρώ. Όμως δεν το βάλαμε κάτω,

ούτε απογοητευθήκαμε. Με ισχυρή διεκδίκηση και με τη

βοήθεια των εργαζομένων της Περιφέρειας, τους οποίους

θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω, αναζητήσαμε νέους πό-

ρους. Η κοινή μας προσπάθεια, απέδωσε.

3 Πρωταγωνιστούμε στην αξιοποίηση των πόρων

του ΕΣΠΑ. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η απορρόφηση

του ΠΕΠ Αττικής ήταν 24,4%.Τα ενταγμένα έργα

ήταν 550. Και η δημόσια δαπάνη, που είχε αποδοθεί

στους δικαιούχους, ανερχόταν στα 288 εκ. ευρώ.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά. Η απορρόφηση του ΠΕΠ

Αττικής είναι 68,4%. Τα ενταγμένα έργα είναι 10.994.

Και η δημόσια δαπάνη που έχει αποδοθεί στους δι-

καιούχους, ξεπερνά τα  718 εκ. ευρώ».

Λύνεται το πρόβλημα της αποχέτευσης 

σε όλη την Ανατολική Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί έργα που αναβαθμίζουν την

καθημερινότητα και συμβάλλουν στην προστασία του Πε-

ριβάλλοντος όπως: 

• H κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορω-

πίου – Παιανίας  

• Το νέο δίκτυο αποχέτευσης σε Δήμους της Αν.Αττικής 

• Η δημιουργία Παρατηρητηρίου Ρεμάτων 

• Η υλοποίηση του έργου Συλλογή, Επεξεργασία και Διά-

θεση αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα 

• Η προώθηση του έργου Συλλογή, Επεξεργασία αστικών

λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση, των Δήμων Ραφήνας-

Πικερμίου και Σπάτων- Αρτέμιδος, συνολικού προϋπολογι-

σμού 290 εκ. ευρώ. 

Σ.Σ. Είναι γεγονός ότι σήμερα πλέον μπορούμε

να μιλάμε για αποχέτευση σε όλους σχεδόν τους

Δήμους της Ανατολικής Αττικής, αφού μπήκαν

όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα

έργο που λυμνάζει πάνω από μία εικοσαετία, με

πολλές προστριβές πολιτών και “απώλειες” δη-

μάρχων, που ήθελαν την αποχέτευση, αλλά οι πο-

λίτες αντιδρούσαν.

Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, την

πρώτη καλή αρχή έκανε ο τέως Περιφερειάρχης

Γιάννης Σγουρός και συνεχίζει τώρα ο Γιώργος Πα-

τούλης.

3 «προάσπιση της οδικής ασφάλειας, οι νέες υποδο-

μές για καλύτερη υγεία και βελτίωση της καθημε-
ρινότητας της ποιότητας ζωής»

Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρό-

γραμμα παρεμβάσεων και υποδομών με στόχο την ενίσχυση

της οδικής ασφάλειας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής

των πολιτών. Μεταξύ αυτών: • Η βελτίωση και επαναχάραξη

της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Θηβών, στα όρια του

Δήμου Μάνδρας • Η νέα πεζογέφυρα στο Δήμο Παλαιού

Φαλήρου  και ακόμη τέσσερις σε Αγία Παρασκευή, Άλιμο

και Λεωφόρο Αθηνών 

Οι έξυπνες διαβάσεις και φωτεινοί σηματοδότες 

Το Αστικό Κέντρο Υγείας Κερατσινίου 

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Μαραθώνα 

Το ισχυρό αποτύπωμα της Περιφέρειας σε εμβληματικά

έργα Πολιτισμού, όπως η ανακαίνιση της Εθνικής Πινακο-

θήκης, κ.λπ.

Επιπλέον, χρηματοδοτούνται έργα, που δημιουργούν

ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. 

3 «Πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό»

Στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας του ψηφια-

κού μετασχηματισμού είναι η Περιφέρεια Αττικής. 

Μεταξύ άλλων:

• τηλεφωνική γραμμή 1512, που αντικατέστησε από σήμερα

τον αριθμό 1539, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχει-

ρήσεων της Αττικής.

• ψηφιακά ραντεβού με τους πολίτες παίρνοντας προτεραι-

ότητα

• 25.000 μαθητές μεταφέρονται καθημερινά στα σχολεία

τους, αξιοποιώντας σύγχρονο ψηφιακό σύστημα.

Σημαντικό το κοινωνικό αποτύπωμα. Σήμερα, πάνω από 222

χιλιάδες είναι οι ωφελούμενοι συνάνθρωποί μας, μέσα από

τη λειτουργία 300 δομών που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια

Αττικής, σε έναν κοινωνικό προϋπολογισμό που αξιοποιεί

χρήματα του ΕΣΠΑ. 

3 «στην πρώτη γραμμή για διαχείριση της πανδημίας

και τη στήριξη του συστήματος υγείας»

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας,

τη στήριξη των δομών υγείας, αλλά και του ευάλωτου πλη-

θυσμού η Περιφέρεια Αττικής έχει να επιδείξει ένα πλούσιο

έργο σε προσλήψεις προσωπικού, γιατρούς και νοσηλευ-

τές, σε αγορά ιατρικού εξοπλισμού, πάλι μέσα από το ΠΕΠ

Αττικής, σε  λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής 1110 με

ιατρικές συμβουλές και ψυχολογική υποστήριξη και ένας

ατελείωτος κατάλογος παροχών.

3 «Διαχείριση απορριμμάτων 
Βασικός στόχος της διοίκησης για τα επόμενα δύο χρόνια

είναι, όπως επισήμανε ο Περιφερειάρχης, να έχει δρομολο-

γηθεί οριστικά η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου διαχείρι-

σης των απορριμμάτων της Αττικής, που αποτελεί μια

βραδυφλεγή βόμβα για το Λεκανοπέδιο. Η Περιφέρεια θα

ενημερώνει και θα ευαισθητοποιεί και οι πολίτες θα συμμε-

τέχουν ενεργά στην υλοποίηση του μεγάλου εγχειρήματος,

που είναι η Αττική να καταστεί μια πράσινη Περιφέρεια,

πρωταθλήτρια στην ανακύκλωση. 

«Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε σε ελάχιστο διάστημα,
όσα δεν έγιναν εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια.Σε σύγκριση
με όσα έχουν γίνει από το 2001 ως το 2019 που αναλάβαμε,

ο δικός μας απολογισμός είναι πολύ θετικός»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Θέλουμε την Αττική Πρώτη
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Aναφέρθηκε στις 5 μεγάλες παρεμβάσεις: 

• προώθηση της διαδικασίες κατασκευής και λειτουργίας  4

-5 Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας και νέων μονάδων επεξερ-

γασίας απορριμμάτων  (μονάδα Γραμματικού, δύο μονάδες

με ΣΔΙΤ για Κεντρικό Τομέα και Πειραιά, Μονάδα για το

Νότιο Τομέα της Αθήνας καθώς και στην Αναβάθμιση σε

Πράσινο Εργοστάσιο του Εργοστάσιού του ΕΜΑΚ Λιοσίων).

Oργανωμένη λειτουργία ξεχωριστού δικτύου συλλογής βι-

οαποβλήτων στην Αττική.  Τη μεγαλύτερη Aγορά εξοπλι-

σμού ανακύκλωσης στην Ευρώπη. 

«Η Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων του Λεκανοπεδίου

Αττικής, μας αφορά όλους. Μαζί με τους πολίτες, διαμορ-

φώνουμε το σχέδιο, για μια «πράσινη» Αττική. 

Δεν φοβόμαστε το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται η

λύση δύσκολων ζητημάτων. Δεν προκρίνουμε ανεφάρμο-

στα σχέδια που κόστιζαν πανάκριβα ή υπηρετούσαν πολι-

τικές ιδεοληψίες. Κλείνουμε το χάσμα που σήμερα υπάρχει

μεταξύ της υφιστάμενης διαχείρισης απορριμμάτων και

των ελάχιστων απαιτήσεων εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό

και εθνικό πρότυπο. Μετά από μια χαμένη περίοδο σχεδόν

20 χρόνων, τρέχουμε για να κάνουμε στα επόμενα 2-3 χρό-

νια, ότι δεν έγινε στο παρελθόν.

Δηλώνω παρών 

στις επόμενες εκλογές

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση ο Περιφερειάρχης

υπογράμμισε πως το επόμενο διάστημα, θα είναι πε-

ρίοδος δημιουργικής αναγέννησης της Αττικής, ση-

μειώνοντας:

«Στόχος μας είναι ως το τέλος του 2023, να έχει μπει
το νερό στο αυλάκι.Να έχουν δρομολογηθεί όλες οι
μεγάλες παρεμβάσεις που προγραμματίζουμε. Και θα
διεκδικήσουμε μια δεύτερη θητεία, για να ολοκληρω-
θεί το σχέδιο μας. 
Τα πρώτα αυτά χρόνια βάλαμε ισχυρές βάσεις για να
γίνει η Αττική Πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα και
από τις πρώτες στην Ευρώπη».

Παρουσίες στην εκδήλωση 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, παρουσία του

υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη

και του Υφ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Ε. Αυγενάκη. 

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες:

Πέππας Νικόλαος (Οικονομικών), Κόκκαλης Βασίλειος (Πο-

λιτικής Προστασίας), Γιαννακόπουλος Βασίλειος (Μεταφο-

ρών και Επικοινωνιών), Κουρή Μαρία (Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης), Κεχρής Γιάννης (Δημόσιας Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας), Βιδάλη Μαίρη (Πολιτισμού) και

Βλάχος Γιώργος (Ανάπτυξης) και οι  χωρικοί Αντιπεριφε-

ρειάρχες:

Απoλογισμός της διετίας 2019- 2021

και ο Κώστας Βενετσάνος

Παρέμβαση, στο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης

Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έκανε και ο Δήμαρχος 3Β Γρ.

Κωνσταντέλλος – όπως αναφέραμε στην ΕΒΔΟΜΗ της

23/10 τ.έ. ζητώντας μεταξύ άλλων, αύξηση των απο-

λαυών των Δημάρχων, που είναι καθηλωμένες, αλλά το

κυριότερο ζήτησε «ασυλία από ποινικές διώξεις κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους»! (τι φοβάται, αλήθεια;).

Ασυλία (και όχι ακριβώς) κατά το σύνταγμα (αρθρ. 62)

έχουν μόνον οι βουλευτές, «όσο διαρκεί η βουλευτική πε-
ρίοδος» και δικαιολογημένα, για την απρόσκοπτη άσκηση

των καθηκόντων τους, και βέβαια, «ΔΕΝ απαιτείται άδεια
της Βουλής, για τα αυτόφορα κακουργήματα» (αρθ. 62)

και οι Υπουργοί, πάλι με εξαιρέσεις (Σ. αρθ. 86 & σχετικοί

νόμοι).

Α, και ο (η) πρόεδρος της Δημοκρατίας έχουν το «ανεύ-

θυνον», ακόμη και για τα υπό περιορισμό διαγγέλματα,

αφού την ευθύνη αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός και οι

προσυπογράφοντες Υπουργοί (Σ. Αρ. 35 & 44 §3).

Αφήνω την ευθύνη που είχαν στη δημοκρατία της αρχαίας

Αθήνας, οι άρχοντες και οι διάφοροι αξιωματούχοι. Αυτοί

ήσαν ...ρομαντικοί. Αν δεν έκαναν τη λογοδοσία τους και

δεν απαλλάσσονταν, δεν μπορούσαν να φύγουν από την

πόλη. Τι θέλει ο δήμαρχος; Να γίνει Μπέης; («Κωνσταν-

τέλμπεης»! ωραίο ακούγεται). Στο τέλος υπεύθυνοι θα μεί-

νουν μόνον οι ...καστανάδες.

Επιτέθηκε ακόμη, μεταξύ άλλων, και με ιδιαίτερη μάλιστα

αυστηρότητα κατά της Περιφέρειας, που «σκορπάει τα

χρήματά τους» (των ΟΤΑ) στη «μικρομεσαία επιχειρημα-
τικότητα» και όχι στην ευφυή που ασχολείται ο δήμαρχος

(Σ.Σ. εδώ υπάρχουν τόσοι... εφοπλιστές, που θα μπορού-

σαν να τ’ αξιοποιήσουν «παραγωγικά»). 

Η Περιφέρεια – δηλαδή ο Πατούλης, κατά το ...«κατηγο-

ρητήριο» του Κωνσταντέλμπεη – σκορπάει ακόμη τα

λεφτά τους (των ΟΤΑ) «στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
και στα Πανεπιστήμια» (Σ.Σ. σωστά! Εδώ υπάρχουν τόσα

παραλιακά κέντρα σε ακίνητα του δημοσίου – δήμου, που

θα μπορούσαν να τ’ αξιοποιήσουν – τα χρήματα του ΕΣΠΑ

– «παραγωγικά», αυξάνοντας τις επιχειρήσεις τους και

ενισχύοντας έντυπα για την περαιτέρω προβολή του δη-

μάρχου!) και γι’ αυτό ο δήμαρχος οργισμένος ερωτά:

«...Συγνώμη! έδωσε κανείς το δικαίωμα στους περιφερει-
άρχες, τα λεφτά μας να τα σκορπούν για τη δική τους πο-
λιτική και τις δημόσιες σχέσεις;».

Ο Κωνσταντέλλος όμως δεν παρέλειψε να ...ελέγξει και

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση: προτρέποντας την πολι-

τεία να λειτουργήσουν, για τους ΟΤΑ, «οι ελεγκτές νομι-
μότητας των δήμων» και όχι «οι υπάλληλοι της
Αποκεντρωμένης διοίκησης». Δεν έχουμε αντίρρηση –

χωρίς όμως να συμφωνούμε στην απαξιωτική διατύπωση.

Γι’ αυτό προφανώς δεν απαντά στις «εκκλήσεις» της

Αποκεντρωμένης και δεν μας κοινοποιεί τις απαντήσεις

του,  όπως καλείται από την Αποκεντρωμένη στις καταγ-

γελίες μας, για παράκαμψη της νομιμότητας. Και όχι μόνο

για μας!

Αλλά απαντά στο δήμαρχο,γι’ αυτό,  ο Συνήγορος του πο-

λίτη (η Ανεξάρτητη ΑΡΧΗ): 

Έλεγχος πράξεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των δήμων και των

περιφερειών, καθώς και των προσώπων που συγκροτούν

τα όργανα αυτά ανήκει πλέον, μετά την εφαρμογή του ν.

3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», στις Αυτοτελείς

Υπηρεσίες Εποπτείας (ΑΥΕ), που εδρεύουν στις έδρες των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Προϊστάμενοι των ΑΥΕ

είναι οι Ελεγκτές Νομιμότητας. Η καθυστέρηση ωστόσο,

της επιλογής των Ελεγκτών Νομιμότητας δεν έχει επιτρέ-

ψει ακόμη τη λειτουργία της νέας εποπτικής αρχής και η

εποπτεία συνεχίζει να ασκείται από τις υπηρεσίες των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.(...).

Ο Συνήγορος του Πολίτη από τα πρώτα έτη της λειτουρ-

γίας του έχει επισημάνει την πλημμελή άσκηση της επο-

πτείας, σε αρκετές περιπτώσεις, που έχουν παρουσιαστεί

στις ετήσιες εκθέσεις του. Με τον έλεγχο που ασκεί, είτε

ευθέως στις πράξεις των ΟΤΑ, είτε εμμέσως στις πράξεις

των εποπτικών υπηρεσιών, επισημαίνει με έμφαση τις πα-

ραβιάσεις της νομοθεσίας, των γενικών αρχών δικαίου ή

της νομολογίας και καλεί τις αυτοδιοικητικές αρχές να

εναρμονίσουν ανάλογα τη δράση τους. (...)
Πηγή: https://www.synigoros.gr

Υποσημείωση: Να μας συγχωρήσει ο κ. Δήμαρχος αν (ως

«συνήγορος του δημότη») κάνουμε λάθος, γιατί, ως γνω-

στόν, «κανείς δεν είναι τέλειος, εκτός από τον κυβερνήτη»
(ελληνιστί).

Στα Υπερφίαλα «ΚΑΤΗΓΟΡΩ», του ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3Β 

απαντά Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
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«Ἡ μέν γάρ φύσις ἄνευ μαθήσεως τυφλόν, ἡ δέ μάθησις
δίχα φύσεως ἐλλιπές, ἡ δέ ἄσκησις χωρίς ἀμφοῖν ἀτε-
λές». (Πλούταρχος, 45-120, “Περί παίδων ἀγωγῆς”, 2b, 5)

(= Γιατί η φύση δίχως την πνευματική κατάρτιση είναι κάτι το

τυφλό/ στραβό, αυτή πάλι χωρίς τη φύση είναι ελλιπές/λειψό

και η άσκηση χωρίς αυτά τα δύο είναι ατελές πράγμα).

«Ὥστε ἐνταῦθα μηδέν τῆς τύχης ἀλλά πάντα τῆς εὐβου-
λίας εἶναι καί τῆς προνοίας».

(Πλούταρχος, 45-120, “Περί τύχης”, 98f,11)

(= Επομένως εδώ τίποτε δεν εξαρτάται από την τύχη αλλά

όλα από την ορθή κρίση και την προνοητικότητα).

Συμπόσιο ονομαζόταν στους Αρχαίους Έλληνες ο πότος

κατόπιν εορτάσιμου μάλιστα εστίασης και κυρίως δείπνου,

διότι οι πρόγονοί μας συνήθιζαν να τρώνε χωρίς να πίνουν

ειμή μόνο στο τέλος του δείπνου, η κατά τη διάρκεια του

πότου εν ευθυμία συναναστροφή και διασκέδαση, η οποία

απέβλεπε στην ευγενέστερη και υψηλότερη με λόγους

ηθική και πνευματική εν γένει ψυχαγωγία των συμποτών.

Ήδη από τον Όμηρο γνωρίζουμε τελετές συμποσίων. Από

την Οδύσσεια γνωρίζουμε επίσης τα μεγαλοπρεπή συμπό-

σια στα ανάκτορα του Αλκινόου και του Οδυσσέα. Ο Οδυσ-

σέας θεωρούσε ότι τίποτε δεν υπάρχει πιο ευχάριστο και

πιο ωραίο από τη συνεστίαση επί δαιτός, ήτοι τραπεζιού γε-

μάτου από οίνο και εδέσματα.

Τη μέγιστη σημασία των συμποσίων στον Όμηρο μαρτυρεί

και το πλήθος των προσδιοριστικών επιθέτων της δαίτης (=

συμποσίου): ἀγαθή, ἐσθλή, ἐΐση, ἐπήρατος, ἐρατεινή,
θάλεια, πίειρα, ἐρικυδής, µενοεικής κ.ά. Τον οίνο τον

έπιναν όχι άκρατο, όπως οι βάρβαροι (Πλάτων, Νόμοι 637, d-e).

Λέγοντας οίνον εννοουσαν το κράμα (Πλούταρχος, “Γαμήλια

Παραγγέλματα”, 20). το κρασί. Οι αναλογίες της κράσης του

ύδατος προς τον οίνο ήταν 3:1 ή 2:1 ή και 3:2. Μερικές

φορές έριχναν μέσα και αρώματα και τότε το κράμα λεγό-

ταν “τρίμμα” (= είδος αρωματικού ποτού). Τα συμπόσια έδι-

ναν αφορμή όχι μόνο για ευχάριστες αλλά και για

σπουδαίες συζητήσεις (Συμπόσια Πλάτωνα, Ξενοφώντα,

Πλουτάρχου, Λουκιανού κ.ά.). Έδιναν ένα θέμα για να το

εξηγήσουν ή να το αναπτύξουν οι άλλοι, όπως στίχους κά-

ποιου ποιητή ή μια παραδοξολογία, και αυτό έπρεπε να γί-

νεται με πνεύμα και χάρη χωρίς σχολαστικότητα και

εριστικότητα (παράβαλε τα σημερινά “πάνελ”, “φόρα”,

“πόντια” “podia” κ.λπ.). Αργότερα όμως άρχισαν να το ανα-

λύουν με περισσότερη σχολαστικότητα και το συμπόσιο με-

τατρεπόταν σε κέντρο επίλυσης επιστημονικών ζητημάτων

ή επίδειξη σοφίας και γνώσεων. Όλα αυτά οργανώνονταν

με σειρά, με τάξη, όπως όριζε ο συμποσίαρχος ή εκείνος

που πρότεινε το θέμα. Πολλές φορές το θέμα ήταν διαφο-

ρετικό. Ο προηγούμενος όριζε μετά την εκτέλεση της εντο-

λής του, το θέμα της ομιλίας του επόμενου. Έτσι

εξασφάλιζαν πως οι επόμενοι θα πρόσεχαν τις ομιλίες και

δεν θα ήταν απασχολημένοι με την ετοιμασία της δικής τους

ομιλίας, που έπρεπε να είναι πραγματικά αυτοσχέδια. Τα

συμπόσια είχαν αναπτυχθεί σε οργανωμένο και χαρακτηρι-

στικό κοινωνικό θεσμό με κανονισμούς και καθορισμένη εθι-

μοτυπία. Ήταν μια μορφή κοινωνικής συγκέντρωσης σε μια

εποχή όπου έλειπαν τα κηφηνεία (= καφενεία). Τα συμπόσια

είχαν αρχίσει να διεξάγονται από τον 5ο αιώνα στα σπίτια

των πλουσίων, που αποτελούσαν εστίες για την ανταλλαγή

ιδεών και για πνευματικές ζυμώσεις.

Συμποσιακά προβλήματα (Quaestiones Convivales) λέγε-

ται μια πραγματεία από τις (84) του Πλουτάρχου, (45-120),

αποτελούμενη από (9) βιβλία. Τα πρώτα (8) περιλαμβάνουν

δέκα προβλήματα το καθένα και το (9ο) δεκαπέντε. Μερικά

απ’ αυτά τα προβλήματα έχουν “απολεσθεί” και έχουν δια-

σωθεί μόνο οι τίτλοι τους. Ο Πλούταρχος αναφέρει αναμνή-

σεις από θέματα που είχαν συζητηθεί σε διάφορα συμπόσια

της Ελλάδας και της Ρώμης, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για

διάφορες δικές του μελέτες πάνω σ’ αυτά τα θέματα, και

αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τα συμπόσια.

Τα Συμποσιακά Προβλήματα αποτελούν μέρος των ΗΘΙ-

ΚΩΝ (MORALIA) έρτων του Πλουτάρχου. 

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΕΛΒΕΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΖΑΝ - ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ (1712-1778) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ,

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΟ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ

«Από τα λίγα βιβλία που διαβάζω ακόμη, προτιμώ κυρίως
τον Πλούταρχο, από τον οποίο και ωφελούμαι περισσότερο
Αυτόν πρωτοδιάβασα στην παιδική μου ηλικία, αυτός θα
είναι και η τελευταία ανάγνωση στα γηρατειά μου. Είναι
σχεδόν ο μόνος συγγραφέας που δεν διάβασα ποτέ χωρίς
όφελος».

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ και ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΤΟΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ 

ΕΜΕΙΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΝ 

ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ (1970)!

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΠΟΥ 

ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υπ’ όψιν ότι ο ιστορικός Πλούταρχος δεν διδάσκεται καθό-

λου στα ελληνικά σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-

δευση και ίσως και στα Πανεπιστήμια! Τα βιβλία του

θαυμάζονταν τόσο για τη σοφία τους όσο και για τις πλη-

ροφορίες τους, και τα χρησιμοποιούσαν για πολλούς αι-

ώνες ως πηγές για ανέκδοτα και ηθικά παραγγέλματα.

Επηρέασαν τη γένεση και την εξέλιξη του Δοκιμίου, της

Βιογραφίας και τη συγγραφή της Ιστορίας.

Εμείς σας παρουσιάζουμε για πρώτη φορά από την πραγ-

ματεία του Πλουτάρχου «Συμποσιακά Προβλήματα», και

από το 8ο βιβλίο του, το Πρόβλημα S (ΣΤ) με τίτλο «Περί
τῶν ὀψέ παραγινομένων ἐπί τό δεῖπνον· ἐν ιὧ καί πόθεν
ἀκράτισµα καί ἄριστον καί δεῖπνον ὠνοµάσθη».
Το κείμενο για πρώτη φορά δίδεται στη δημοσιότητα.

Σε αυτό το απόσπασμα εξετάζεται, αναλύεται και εξηγείται

η προέλευση ορισμένων λατινικών λέξεων που προέρχον-

ται από τα ελληνικά και αφορούν στα γεύματα των Ελλή-

νων. Αποδεικνύεται ότι είναι παμπάλαια η συνήθεια να

ερευνάται η ετυμολόγηση μιας λέξης και προσφιλής ο τρό-

πος ανάλυσης - ερμηνείας της ιστορικής της προέλευσης

και ακολούθως της κατανόησης της σημασίας της.

Να γιατί: 

ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΜΗ (Λόφος Βιγλατούρι, ανακάλυψη 1994)

ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ ΠΡΟΓΟΝΟΣ 

ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Πόσοι Έλληνες σήμερα γνωρίζουν άραγε ότι το Λατινικό

Αλφάβητο στο οποίο γράφουν όλες οι χώρες του Δυτικού

κόσμου είναι το Αλφάβητο των Ελλήνων της Κύμης (Αιολο-

χαλκιδικό), το οποίο μεταφέρθηκε από αποίκους της Ευβοϊ-

κής Κύμης τον 8ο αιώνα π.Χ. στην ιταλική χερσόνησο και

συγκεκριμένα στην πόλη Kuma (σημ. Κόμο).

Οποία ειρωνεία την ίδια ακριβώς εποχή μάς λένε ότι δανει-

στήκαμε από τους Φοίνικες το βορειοσημιτικό - συμφωνο-

γραφικό αλφάβητο στο οποίο προσθέσαμε τα φωνήετα!!!

Αμέσως με την εισαγωγή του Φοινικικού στην Ελλάδα, κά-

ναμε εξαγωγή του κυμαϊκού στην Ιταλία, όπου το Σ = C, το

Δ = D το Ξ = Χ, το Ρ = R και το Υ = U! Φευ της παράνοιας,

του παραλογισμού, της στρέβλωσης της Αληθείας!!!

Πλουτάρχειο απόσπασμα από τα «Συμποσιακά Προβλή-

ματα» βιβλίο 8ο, πρόβλημα S (ΣΤ) 726e,1 - 727α, 5:

1. «Ὑβριστής δ᾽ὤν καί φιλόγελως φύσει ὁ ἀδελφός
ἡμῶν “Λαμπρίας” ἔφη μυρίῳ τά Ρωμαϊκά δείξειν οἰκειό-
τερα τῶν Ἑλληνικῶν ὀνόµατα τοσαύτης ἀδείας τῷ
φλυαρεῖν δεδοµένης...».
(= Αυθάδης λοιπόν όντας και εκ φύσεως αγαπών τους αστεϊ-

σμούς/πειράγματα ο αδελφός μας ο “Λαμπρίας” είπε ότι απει-

ράκις θα αποδείξει πως τα Ρωμαϊκά (= Λατινικά) ονόματα/

λέξεις είναι πιο συνηθισμένα/γνώριμα από τα Ελληνικά/ αφού

του έχει δοθεί τόση μεγάλη ελευθερία στο να φλυαρεί...).

2. «Τό μέν γάρ δεῖπνον φασι κῆναν (σ.σ. ή κοῖναν, coenam
λατινικά) διά την κοινωνίαν  καλεῖσθαι· καθ᾽ἑαυτούς γάρ ἠρί-
στων ἐπιεικῶς οἱ πάλαι Ρωμαῖοι συνδειπνοῦντες τοῖς φίλοις.
Τό δ᾽ἄριστον ἐκλήθη “πράνδιον” (σ.σ. prandium λατι-
νικά = το ἄριστον, σήµερα στα ιταλικά pranzo) ἀπό
τῆς ὥρας· ἔνδιον γάρ τό δειλινόν, καί τήν µετ᾽ἄρι-
στον ἀνάπαυσιν ἐνδιάζειν· ἤ πρωινήν τινα σηµαί-
νοντες ἐδωδήν, ἤ τροφήν ιἧ χρῶνται πρίν ἐνδεεῖς
γενέσθαι. Καί µήν ἵν᾽ἀφῶ τά στρώµατ᾽ἔφη, τόν
οἶνον, τό µέλι, τοὔλαιον, τό γεύσασθαι, τό προπιεῖν,
ἕτερα πάµπολλα τοῖς αὐτοῖς ὀνόµασι καταφανῶς
χρώµενα, τίς οὐκ ἄν εἴποι ἐπί κῶµον Ἑλληνικῶς “κω-
µισσᾶτον” λέγεσθαι, καί τό κεράσαι µισκῆρε (σ.σ.
miscere λατινικά = μίσγω, μείγνυμι) καθ᾽Όμηρον «ἡ δέ τρίτη
κρητῆρι μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα...». (Οδύσσεια κ 356) 

(= Γιατί το δείπνο λένε πως ονομάζεται “κήνα ή κοίνα εξαι-

τίας της επικοινωνίας” εξαιτίας της επικοινωνίας· γιατί γευ-

μάτιζαν/προγευμάτιζαν μεταξύ τους με μέτρο οι παλιοί

Ρωμαίοι συντρώγοντας με τους φίλους τους. Και το άριστον

ονομάστηκε “πράνδιον” από την ώρα· γιατί ένδιον είναι το

μεσημεριανό ή απογευματινό φαγητό (σ.σ. εν+Δίας = Dies

= ημέρα, Day, Tag κ.λπ.) και την ανάπαυση μετά το πρό-

γευμα ἐνδιάζειν· (= ξεμεσημέριασμα); ή με το να δηλώ-

νουν κάποιο πρωινό φαγητό / πρόγευμα ή τροφή που

χρησιμοποιούν προτού να την έχουν ανάγκη. Και βέβαια,

για να αφήσω τα στρώματα, είπε, τον οίνο, το μέλι, το

έλαιο, το να γευθώ, το να προπιώ, και άλλα πάμπολλα χρη-

σιμοποιούμενα αμιγώς με τα ίδια ονόματα / λέξεις, ποιος

δεν θα έλεγε επί ευωχία/συμπόσιο Ελληνικώς ότι λέγεται

«κωμισσάτο» (σ.σ. comissatio-ionis λατινικά = ο κώμος),

και το ανακατώνω/ αναμειγνύω “µισκῆρε” σύμφωνα με τον

στίχο της Οδύσσειας ραψωδία κ’, 356 «και η τρίτη κοπέλλα

κερνούσε το γλυκό κρασί...).

3. «Και «μῆνσαν» (σ.σ. mensam λατινικά) μέν τήν τράπε-
ζαν ἀπό τῆς ἐν μέσῳ θέσεως, «πᾶνιν» (σ.σ. panem λα-
τινικά) τόν ἄρτον ὡς ἀνιέντα τήν πεῖναν, τόν δέ στέφανον
«κορῶναν» (σ.σ. coronam λατινικά) ἀπό τῆς κεφαλῆς ὡς
Ὅμηρος «αὐχέν᾽ ὑπό στεφάνης εὐχάλκου, λύντο δέ
γυῖα», (ΙΛΙΑΣ, ραψωδία Η, στ. 12) το κράνος εἴκασε που
στεφάνῃ, τό δ᾽ἔδειν “ἔδερε” (σ.σ. “edere” λατινικά)
καί “δέντης” (σ.σ. dentes, λατινικά) τούς ὀδόντας
καί λάβρα (σ.σ. labra λατινικά) τά χείλη ἀπό τοῦ
λαµβάνειν τήν βοράν δι᾽αὐτῶν;».
(= Και “µήνσαν” το τραπέζι εξαιτίας του ότι βρίσκεται στη

μέση του χώρου, “πάνιν” το ψωμί επειδή μας απελευθερώ-

νει/απαλλάσσει από την πείνα, και το στεφάνι “κορώνα”

από την κεφαλή/κάρα/κάρη, όπως λέγει ο Όμηρος, “στο

σβέρκο κάτω από το γύρο της περικεφαλαίας που ήτανε

από όμορφο χαλκό, και του παράλυσε τα γόνατα», το κρά-

νος το παρομοίασε με στεφάνι και το τρώγειν με το “έδερε”

και “δέντες” τους οδόντας και “λάβρα” τα χείλη επειδή παίρ-

νουν την τροφή μέσω αυτών;).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

――――――
* Φιλοπλουταρχισμός = η αγάπη και η σπουδή/μελέτη για τα συγ-

γράμματα και τις ιδέες του Πλουτάρχου.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ  Φιλοπλουταρχισμοῦ* 

ἄρχεσθαι
&

Πλουταρχοαμελετησίας 
παύεσθαι
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Τους οκτώ τελειόφοιτους των δημοσίων σχολείων του

Δήμου Παλλήνης, που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα

μόρια εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά

τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, βράβευσε, όπως κάθε

χρόνο, με χρηματικά έπαθλα, ο Δήμαρχος Παλλήνης,

Θανάσης Ζούτσος, σε μια λιτή τελετή, που πραγματο-

ποιήθηκε στο Δημαρχείο Παλλήνης, τη Δευτέρα 1 Νοεμ-

βρίου 2021.

Μάλιστα, οι οκτώ μαθητές του Δήμου Παλλήνης, πέτυ-

χαν τις υψηλότερες βαθμολογίες από όλους τους γειτο-

νικούς Δήμους.

Τα χρηματικά βραβεία είναι χορηγία του Διεθνούς Αερο-

λιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βραβεύτηκαν οι Φιλοθέη Λιναρδάτου, Δανάη Γεωργάκη,

Δημήτριος Πορίχης και Αθανάσιος Αναστόπουλος, οι

οποίοι έλαβαν επιταγές των 1.000 ευρώ καθώς και οι

Γρηγόριος Χαμαράκης, Στέφανος Φωτόπουλος, Αν-

δριανή Κατσίκη και Κωνσταντίνος Αυγεράκης, οι οποίοι

έλαβαν επιταγές των 500 ευρώ.

Η απονομή των επάθλων, πραγματοποιήθηκε παρουσία

της εκπροσώπου του ΔΑΑ, Ευδοκίας Αναματερού και

των Αντιδημάρχων Παιδείας, Παναγιώτη Σωτηρόπου-

λου,  Περιβάλλοντος, Πόπης Ζινέλη, Πρασίνου, Δημή-

τρη Μπαξεβάνη, Παιδικών Χαρών και Πρόεδρου της

Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Γιώργου Μουρ-

τζιάπη και Κοινωνικής Πολιτικής, Ασπασίας Τζιτζικάκη.

Χρηματικά βραβεία στους αριστούχους 
μαθητές του Δήμου Παλλήνης

Στην αριστεύσασα απόφοιτο

μαθήτρια, Ζωή Μούση, 

του Πειραματικού Μουσικού

Γυμνασίου Παλλήνης 

το βραβείο “Μάριος Τόκας”

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26

Οκτωβρίου 2021, στον αύλειο χώρο του Πειραματικού

Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός απένειμε το βραβείο

«ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ» στην αριστεύσασα μαθήτρια Μούση

Ζωή, η οποία φοίτησε στη Γ’ Γυμνασίου κατά το σχολικό

έτος 2020-2021.

Η απονομή αυτού του βραβείου γίνεται κάθε Οκτώβριο και

έχει γίνει θεσμός. Πρόκειται για απονομή αριστείου και χο-

ρήγηση χρηματικού επάθλου με τη συμβολική ενίσχυση των

1.500 ευρώ (βραβείο Μάριος Τόκας) στον αριστεύσαντα

απόφοιτο μαθητή του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου.

Μια επιβράβευση με παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό χαρα-

κτήρα που αποτελεί ένα κίνητρο, αλλά και συμβάλλει στη

στήριξη του μαθητή και την αναγνώριση της προσπάθειάς

του.
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Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας παρέδωσε το

πόρισμα με την επιχειρησιακή αξιολόγηση της δράσης

της ΕΛ.ΑΣ. στο αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα. 

Σημειώνει σχετικά ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος: 

Όσα έγιναν ως τώρα σε επίπεδο δικαστικής και πει-

θαρχικής διερεύνησης της υπόθεσης είναι τα απολύ-

τως προβλεπόμενα από τους Νόμους. Αποτελούν

αυτονόητη υποχρέωση ενός Κράτους Δικαίου, όπως

είναι η Ελλάδα. Σε ένα Κράτος Δικαίου η Πολιτεία

οφείλει πρώτη να εφαρμόζει τον Νόμο. 

Η κοινή γνώμη ασφαλώς είναι προβληματισμένη με

όσα διαδραματίστηκαν, με εντολές που δόθηκαν για

λήξη της καταδίωξης, με αλλεπάλληλες διαρροές

εσωτερικών επικοινωνιών της Άμεσης Δράσης, με την

έλλειψη συντονισμού.

Η Ελληνική Αστυνομία είναι ένας ζωντανός κρατικός

οργανισμός που διαρκώς βελτιώνεται. Τίποτα και κα-

νένα περιστατικό δεν περνά και δεν πρέπει να περνά,

χωρίς αξιολόγηση. 

Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν και το πόρισμα

της ΕΛ.ΑΣ. προχωράμε μπροστά, με ένα σχέδιο με-

ταρρυθμίσεων της Αστυνομίας με πέντε μέτρα και

πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογής, καθώς και σε δύο

δράσεις θεσμικού χαρακτήρα. Με στόχο την καθορι-

στική βελτίωση των υπηρεσιών ασφαλείας, που προ-

σφέρει η αστυνομία στους πολίτες.

1. Πλήρης αναμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας

της Άμεσης Δράσης με αξιοποίηση των βέλτιστων

πρακτικών ευρωπαϊκών κρατών. Ακριβής περιγραφή

των επιχειρησιακών σχεδίων και των καθηκόντων που

αντιστοιχούν στους αστυνομικούς. Ξεκαθαρίζεται ότι

δεν μπορεί να διακόπτεται καμία καταδίωξη και

έρευνα ατόμων που ελέγχονται για παραβατική και

παράνομη συμπεριφορά και δεν μπορεί να υπάρχει

ανοχή σε περιοχές και ομάδες υψηλής παραβατικό-

τητας. Την ευθύνη υλοποίησης, αξιοποιώντας την κα-

τάλληλη ομάδα αξιωματικών, αναλαμβάνει ο

υφυπουργός, Λευτέρης Οικονόμου, και η δράση αυτή

πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος Νοεμβρίου.

2. Διασφάλιση της συνεχούς επανεκπαίδευσης του

συνόλου των αστυνομικών με προτεραιότητα τους

αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ομάδα ΔΙΑΣ, οι

οποίοι διαχειρίζονται μεγάλο εύρος θεμάτων ασφά-

λειας και αστυνόμευσης στην υπηρεσία του πολίτη.

Τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο, όσο και στην επικοινω-

νία με τους πολίτες και τη γνώση των Νόμων. Δημιουρ-

γούνται ειδικά «σχολεία μετεκπαίδευσης» των ειδικών

φρουρών. Η δράση αυτή ξεκινά 01/12/2021 και ολοκλη-

ρώνεται ως τις 30/09/2022 για την ομάδα ΔΙΑΣ.

3. Ψηφιοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων, με αξιο-

ποίηση τεχνολογίας αιχμής, προκειμένου να διευκολύ-

νεται η ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εικόνα και ο

καλύτερος δυνατός συντονισμός των δυνάμεων στο

πεδίο της Αμέσου Δράσεως. Και, άμεση αντίστοιχη εκ-

παίδευση των αξιωματικών που υπηρετούν στο Κέντρο

Επιχειρήσεων. Ολοκλήρωση ως το Σεπτέμβριο ’22.

4. Άμεσος εφοδιασμός με κάμερες του συνόλου των

αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ

και των περιπολικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εξάντληση κάθε νομικής δυνατότητας ώστε η σχετική

προμήθεια από την ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιηθεί μέσα

στο 2022. 

5. Αλλαγές στη διάταξη δυνάμεων και στην ηγεσία

της Άμεσης Δράσης με στόχο τον καλύτερο δυνατό

συντονισμό και την παροχή των καλύτερων δυνατών

υπηρεσιών προς την κοινωνία. Ενίσχυση του Κέντρου

Επικοινωνίας με 20 νέους αστυνομικούς, με στόχο να

βελτιωθεί η ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση της Άμε-

σης Δράσης στα περιστατικά που ενδιαφέρουν τους

πολίτες. Έχω ζητήσει από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. η

υλοποίηση των σχετικών μέτρων να πραγματοποιηθεί

μέσα σε αυτή την εβδομάδα.  

Πέραν των πέντε πρωτοβουλιών προωθείται τους

επόμενους τρεις μήνες το Νομοσχέδιο για την Ανα-

βάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας και της παρεχό-

μενης εκπαίδευσης στο σύνολο των αστυνομικών της

χώρας. Στόχος μία αστυνομία φιλική στον πολίτη, που

σέβεται την δημοκρατική νομιμότητα και είναι άτεγ-

κτη και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα, την

αστυνομία του 21ου αιώνα. 

Και, δεύτερον, είμαι σε επαφή με τον συνάδελφο

Υπουργό Δικαιοσύνης για την ανάληψη πρωτοβου-

λίας εκσυγχρονισμού του Ποινικού Κώδικα, ώστε οι

κατ’ επάγγελμα κλοπές να μετατραπούν σε κακούρ-

γημα και η παραβατική συμπεριφορά καταδιωκώμε-

νων να μην τιμωρείται απλά για παράβαση διατάξεων

του ΚΟΚ, να προβλεφθούν αυστηρότερες ποινές και

η έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. 

Αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν σε μια πιο απο-

τελεσματική αστυνομία, που πρέπει να είναι ο κοινός

στόχος όλων μας γιατί αυτό είναι προς όφελος της

κοινωνίας. 

Mεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Αστυνομία από τον

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο
Πέντε μέτρα αναβάθμισης και δύο θεσμικές πρωτοβουλίες 

Κατά το μήνα Οκτώβριο 2021,

στην περιοχή της Διεύθυνσης Τρο-

χαίας Αττικής, σημειώθηκαν 592

τροχαία ατυχήματα με 673 παθόν-

τες και ειδικότερα:

12 θανατηφόρα με 12 νεκρούς,

14 σοβαρά με 15 σοβαρά τραυμα-

τίες,

566 ελαφρά με 646 ελαφρά τραυ-

ματίες. 

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημά-

των αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς

σύνεση και προσοχή, η παραβίαση

ρυθμιστικών πινακίδων και η παρα-

βίαση των κανόνων κυκλοφορίας

από πεζούς, ενώ η μη χρήση προ-

στατευτικού κράνους από τους

οδηγούς και επιβάτες των δικύ-

κλων επέτεινε, σε πολλές περι-

πτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυ-

ματισμού τους.

Το ίδιο χρονικό διάστημα στο

πλαίσιο των στοχευμένων δρά-

σεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση

Τροχαίας Αττικής για την τροχονο-

μική αστυνόμευση και την αναβάθ-

μιση του επιπέδου οδικής

ασφάλειας στην περιοχή της Αττι-

κής, βεβαιώθηκαν 20.253 παραβά-

σεις από τις οποίες 795 σε βαθμό

πλημμελήματος. 

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: 

345 παραβάσεις για οδήγηση υπό

την επίδραση οινοπνεύματος, από

τις οποίες οι 60 ήταν σε βαθμό

πλημμελήματος,

1.913 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

187 παραβάσεις για παραβίαση

ερυθρού σηματοδότη,

254 παραβάσεις για χρήση κινητού

τηλεφώνου,

562 παραβάσεις για μη χρήση

ζώνης ασφαλείας,

913 παραβάσεις για μη χρήση προ-

στατευτικού κράνους και,

34 παραβάσεις για επικίνδυνους

ελιγμούς.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική

συμπεριφορά των οδηγών και η

τήρηση των κανόνων οδικής κυ-

κλοφορίας είναι βασικές προϋπο-

θέσεις, τόσο για την ασφαλή

μετακίνηση όσο και για την απο-

φυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

1.913 παραβάσεις ορίου ταχύτητας και 345 οδηγοί

υπό την επήρεια μέθης μόνο σε ένα μήνα!
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Αγαπητοί αναγνώστες, 

η διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. έλαβε χώρα την Δευτέρα

1η Νοεμβρίου. 

Η 14η με 20 θέματα άρχισε περίπου στις 18:20' και η 15η

ειδική, προϋπολογισμός περίπου 5 ώρες αργότερα!

Η παράταξή μας, “Κύμα Ενωμένων Πολιτών”, Δ. Δαβάκης

είχε συμμετοχή μόνο στη 14η και όχι στη 15η για λόγους

διαμαρτυρίας. Πρώτον, επειδή δεν γίνονται ποτέ δεκτές

οι προτάσεις μας και δεύτερον, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με

τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών πόρων εκ μέρους

της πλειοψηφίας.

Σχετικά με την 14η, η οποία, χωρίς να περιλαμβάνει θέ-

ματα ειδικής ανάλυσης, ούτε κάποια παρουσίαση, ούτως

ώστε να δικαιολογηθεί η μεγάλη διάρκεια, κατέλαβε αδι-

καιολόγητα χρόνο πέραν των τεσσάρων ωρών, αποκλει-

στικά και μόνο λόγω του διαρκώς ομιλούντα δημάρχου...

τί να πούμε πια; Να τον καθησυχάσουμε μόνο, ότι κανείς

δεν πρόκειται να του αφαιρέσει τον τίτλο του πιο φλύα-

ρου δημάρχου όλων των εποχών και αυτό το στέμμα το

κατέχει αδιαφιλονίκητα...

Στον αντίποδα, ο Λάκων και πάντα λακωνικός, επικεφα-

λής της παράταξης μας, Δ.Δαβάκης έθεσε προ ημερησίας

τα εξής ερωτήματα/τοποθετήσεις.

Kλείνει για μήνες η Λίμνη Βουλιαγμένης

- Τί γίνεται και τί θα συμβεί στη λίμνη Βουλιαγμένης; Θα

κλείσει και για πόσο; Οι χειμερινοί κολυμβητές που την

επισκέπτονται; Θα αλλάξει κάτι στον περιβάλλοντα χώρο

της λίμνης;

Απάντηση: Θα κλείσει για 70 με 90 ημέρες λόγω ένδικων

μέσων. Προφανώς, εννοούσε δικαστικών αποφάσεων.

Συνέχισε: Πρέπει να καθαιρεθούν και ν'απομακρυνθούν

εγκαταστάσεις των οποίων η υπαγωγή (νομιμοποίηση)

ακυρώθηκε. Εντύπωση μας προξένησε αυτή η απάντηση,

καθώς ο δήμαρχος σε μία αποστροφή του λόγου του

υποστήριξε πως "έστω με πρωτόδικη απόφαση" πρέπει

να γίνουν εργασίες καθαίρεσης γιατί οι εγκαταστάσεις

"κακώς είχαν υπαχθεί". Περίεργο! για το “Ακτή” στη Βου-

λιαγμένη και την υπαγωγή των επιπλέον περίπου

400τ.μ. επί αιγιαλού, πώς και δεν ίσχυσε κάτι ανάλογο;...

Πέφτουν λύματα στον κόλπο Βουλιαγμένης

- Το δεύτερο θέμα εκ του αρχηγού μας, αφορούσε τα λύ-

ματα που πέφτουν στον κόλπο της πολύπαθης Βουλιαγ-

μένης λόγω της μικρής αποχέτευσης της οδού

Απόλλωνος. Σας ενημερώνουμε ότι, αυτός ο αγωγός,

του οποίου η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγινε

σχετικά πρόσφατα και με συνοπτικές διαδικασίες, έχει

αποπερατωθεί προ πενταετίας. Ο φόβος μας, εν προκει-

μένω, συνίσταται στ' ότι, δεν υπήρχαν οι τεχνικές προ-

διαγραφές ήδη τότε, για να υποστηρίξουν τις ανάγκες

του σημείου. Πόσο δε μάλλον, όταν στο αμέσως προσε-

χές μέλλον, θα κληθεί να εξυπηρετήσει τις νέες εγκατα-

στάσεις της μαρίνας!

Στην απάντησή του ο δήμαρχος δεν παραδέχτηκε, όπως

πάντα και με τον γνωστό απρεπή τρόπο του, ότι πέφτουν

λύματα στον κόλπο. Μεταξύ άλλων, είπε, πως οι υπερ-

χειλίσεις έχουν μειωθεί, επομένως εμμέσως παραδέ-

χτηκε ότι, σημειώνονται υπερχειλίσεις. Στη συνέχεια δε,

αυτοαναιρέθηκε πλήρως λέγοντας ότι, χρειάζεται νέο

έργο! Εύκολο να μάθει κάποιος, αν υπήρξε υπερχείλιση

ή όχι, ένα απλό τηλεφώνημα στην ΕΥΔΑΠ αρκεί...

- Για το γεγονός ότι, στην αίθουσα Ιωνία, κατά τη διάρ-

κεια παράστασης, έσταζε η στέγη σε 4 σημεία -επιβεβαι-

ώνεται και από τον κ.Πέτροβιτς, ο οποίος

παρακολουθώντας την παράσταση υπέστη και ο ίδιος την

ψυχρολουσία- η απάντηση ήταν: Μόνο σε ένα σημείο

έσταζε και έχει επιληφθεί του θέματος η τεχνική υπηρε-

σία. Ας το ελπίσουμε, ειδάλλως οι αποκλεισμένοι από τη

λίμνη χειμερινοί κολυμβητές θα προσκαλούνται ειδικώς

στην αίθουσα για να παίρνουν το μπάνιο τους συνδυά-

ζοντας το "ύδωρ και θεάματα"...

- Σχετικά με την ερώτησή μας, τί ακριβώς γίνεται στον

υπό κατάργηση ΟΑΠΠΑ και ενώ ήδη έχουν συσταθεί οι

διευθύνσεις στο δήμο με τις ανάλογες αρμοδιότητες,

υποστήριξε ότι, για τη συγχώνευση του ΟΑΠΠΑ υπάρχει

διχογνωμία μεταξύ Υπουργείου και δήμου. Περαιτέρω

εξήγηση, καμία. Να σας θυμίσουμε ότι, αφενός μεν, δεν

πρόκειται για συγχώνευση αλλά για κατάργηση και στη

συνέχεια για απορρόφηση του νομικού προσώπου, αφε-

τέρου, φέρει βαρίδια του παρελθόντος, όπως ανείσπρα-

κτα μισθώματα. Αρα, η "διχογνωμία" μήπως σχετίζεται με

αυτό; Οσο δεν παίρνουμε σαφείς απαντήσεις, μπορούμε

να εικάζουμε διάφορα...

• Για την ερώτησή μας σχετικά με το παλιό ιστορικό ξε-

νοδοχείο στο Καβούρι και την πρόσφατη εκκίνηση εργα-

σιών, η απάντηση ήταν και πάλι ασαφής: Ο δήμος δεν

έχει ιδιοκτησία (το γνωρίζουν και οι πέτρες). Πρόκειται

για το ακριβότερο σημείο της ανατολικής Μεσογείου (ας

ήταν μόνο οι υπερβολές του...). Πήρε άδεια για μετα-

τροπή σε κατοικίες, αλλά έχει και αναστολή εργασιών

για τμήμα οικοπέδου άνευ αδείας, (επιπλέον) θα γίνει νέα

αυτοψία με σκοπό την μερική άρση απαγόρευσης οικο-

δομικών εργασιών... Δυσνόητη η ερμηνεία του δημάρχου.

Εσωκομματικές εκλογές 

της τοπικής της Ν.Δ.

Στεκόμαστε σε αυτό το θέμα καθώς ο αρχηγός μας δή-

λωσε ότι, δεν θα αναφερόταν, εάν δεν είχε δει ο ίδιος

την αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου αποκλει-

σμένη, υπαλλήλους του δήμου να εργάζονται σε τερμα-

τικά και τρεις δημοτικές συμβούλους να επιβλέπουν, την

Πέμπτη 14-10. Με σήμανση στη σκάλα προς τον επάνω

όροφο, με κορίνες και με την δικαιολογία εκτέλεσης

ΑΗΧΩΝ εργασιών. 

Ο ίδιος πήγε - και ναι, πράγματι εκείνος πηγαίνει σπανίως

στο δημαρχείο- για μία εκκρεμούσα αποσαφήνιση σχετι-

ζόμενη με το ΔΣ της προηγούμενης ημέρας. Δεν τον πε-

ρίμεναν, τους αιφνιδίασε. Ο Δ.Δαβάκης τελείωσε την

τοποθέτησή του σχολιάζοντας την "άλωση των συλλό-

γων" της περιοχής...

Η απάντηση που μας δόθηκε ήταν ότι η φαντασία μας ορ-

γιάζει. Γινόντουσαν προγραμματισμένες εργασίες επι-

σκευών που κράτησαν έως τα μεσάνυχτα...Σημειώνουμε

ότι ο δήμαρχος που απάντησε με αυτά, έλειπε εκτός Αθη-

νών. Πώς γνώριζε όμως τέτοιες λεπτομέρειες; Προφα-

νώς και δεν ήταν ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας, όπως

άθελά του έγινε ο Δ.Δαβάκης. Για την όλη διαδικασία των

συγκεκριμένων εκλογών, κριτής εντέλει είναι μόνο ο κό-

σμος.

Ημερήσια διάταξη

Αναφερόμαστε και πάλι στον "ευγενή" τρόπο του δημάρ-

χου, με τον οποίο αντιμετώπισε και πάλι τον ΕΔΣΝΑ (φο-

ρέας διαχείρισης απορριμμάτων, που αφορά και την

περιοχή μας). Είπε βαρύγδουπα:

"Μας έκλεψε ο ΕΔΣΝΑ, όχι απλά μας έκλεψε 180.000€
αλλά δεν μας έδωσε τα ποσοστά που μας αντιστοιχούν".
Ερώτημα: Γιατί δεν καταφεύγει στον αρμόδιο φορέα για

την επίλυση της διαφοράς; Δηλαδή, ότι μπορούσε ν'απο-

φύγει την χρέωση και δεν το έκανε; Τον έχετε απ' αυτούς

που αφήνουν κάτι να περάσει από αυτά που δεν τον συμ-

φέρουν; Δεν μας τα λέει καλά...

Τον “Σωκράτη” αντικατέστησε ο “Μενέδημος”!

Τη συμμετοχή σε υπό σύσταση αναπτυξιακό οργανισμό,

ονόματι “Μενέδημος”, την είχαμε καταψηφίσει και στην

οικονομική επιτροπήœ την καταψηφίσαμε και τώρα. Εί-

χαμε γράψει και τότε, να πάει ο Μενέδημος να κάνει

παρέα στον Σωκράτη, ο "Σωκράτης" ήταν προσπάθεια

σύμπραξης, που μάλλον δεν προχωρά, ευτυχώς! Βέβαια

και ο “Μενέδημος” κάτι αντίστοιχο είναι, αφού οι Δήμοι

συστήνουν ανώνυμες εταιρείες με συμπράξεις μεταξύ

τους. Είναι μεγάλο θέμα.

Κλείνοντας, αναφερόμαστε στα ΠΑΡΑΛΟΓΑ των κοπών

δέντρων. Δεν πρόκειται μόνο για τον παραλογισμό του

ν' αφήνεται στην τύχη του το δέντρο να ξεραθεί... όταν

μάλιστα υπάρχει τρόπος να σωθεί. Πρόκειται για θέμα

της ημερησίας που αφορούσε δέντρο ΗΔΗ κομμένο!

Οπως εξήγησε ο κ.Πέτροβιτς η διαδικασία είναι προβλη-

ματική γιατί: όταν γίνεται αυτοψία της υπηρεσίας δόμη-

σης (όπως και σε αυτό το θέμα) και δίνεται η δυνατότητα

μέσω άδειας μικρής κλίμακας να κοπεί το δέντρο (μιλάμε

μόνο για ιδιωτικούς χώρους) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ να έρ-

χεται, μετά, το ΔΣ να αποφανθεί για το κομμένο δέντρο,

επομένως κάνοντας χρήση του κανονισμού πρασίνου να

επιβάλλει πρόστιμο, όταν έχει δοθεί άδεια με την έκδοση

μικρής κλίμακας... Από πέρσι διαμαρτυρόμαστε για τα

κενά που παρουσιάζει ο νέος κανονισμός. Μήπως ο κα-

νονισμός πρασίνου θεσπίστηκε μόνο για την επιβολή

προστίμου; 

Το λεχθέν υπό του δημάρχου για άλλη περίπτωση περί

κυπαρισσίων που "πνίγηκαν από εντατική βαμβακίαση"

αχαρακτήριστο....

Το ζητούμενο είναι να περιφρουρήσουμε το πράσινο. Να

δώσουμε κίνητρα, βοήθεια και για τα δέντρα εντός οικο-

πέδων. Ν' αποκτήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση. Η

πολύτιμη επένδυση, τώρα περισσότερο από ποτέ, βρί-

σκεται στην επαύξηση του αστικού και περιαστικού πρα-

σίνου.

Ολα τα άλλα φαντάζουν μικρά και θαμπά σ' έναν πλανήτη

απογυμνωμένο από δάση...

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Στα δύσβατα
μονοπάτια του
Δήμου ΒΒΒ
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμ-
πειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν
είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά όλα
τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου

Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟ-
ΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕ-
ΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του
ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα
στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου

(ΣΟΧ)».

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης,
η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά
τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρ-
θρου 41 του Ν. 4765/2021 στοιχεία και
τα όρια ηλικίας της παρ.1 του άρθρου 39
του ως άνω νόμου, να δημοσιευθεί σε

δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπι-
κές εφημερίδες της περιφερειακής ενό-
τητας Ανατολικής Αττικής, εφόσον
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται
μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδι-
αία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημε-
ρίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης
[μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρό-
νου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-
2021» να γίνει στο χώρο του δημοτικού
καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας Ν. Αττικής (έδρα του ΝΠΔΔ)
και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαρ-
κοπούλου (www.markopoulo.gr) . Επι-
πλέον, να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα
«Διαύγεια».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό,
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ   ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να
την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά
(vravronios@markopoulo.gr), είτε τα-
χυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση:  ΝΠΔΔ Κοινω-
νικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας
«Βραυρώνιος», Κεντρική Πλατεία
Δημοσθένη Σωτηρίου (έδρα του
ΝΠΔΔ), Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο,
υπόψη κας Γκουλιούμη Μαρίας και
Κιμπεζή Αικατερίνης (τηλ. επικοινω-
νίας: 2299020178, 2299020124).  
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονι-
κής υποβολής και στην περίπτωση απο-
στολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκε-
λος αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβλη-
θεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως
να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυ-
σική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις
δεν γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο
Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστα-
σίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό
ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον
Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό
πλαίσιο για την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή
των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσ-
ληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτη-
σης με τα συνημμένα σε αυτή
δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνε-
πάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου
για τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που τους αφορούν, καθώς και για την
ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυ-
σικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο
σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται,
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμι-
μες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς
οφείλουν να προστατεύουν τα προσω-
πικά στοιχεία των υποψηφίων από
τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επι-
τυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δι-
καίωμα ανάκλησης της συναίνεσής
τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υπο-
βολής σχετικής αίτησης προς το
Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της
ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλει-
στικά του υποψηφίου. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
(10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της

ανάρτησής της στο κατάστημα και στο
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας  στα
παραρτήματα αυτής, καθώς  και στο δι-
κτυακό τόπο (www.markopoulo.gr) και
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-
ευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολό-
κληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημό-
σια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επό-
μενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν
τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δι-
κτυακό τόπο του Δήμου Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr)· β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγ-
κεκριμένα ακολουθώντας από την κεν-
τρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες →
Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανε-
ξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έν-
τυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φο-
ρέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Απασχόληση
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσω-
πικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία
αποζημίωση) αμέσως μετά την κατάρ-
τιση των πινάκων κατάταξης. 
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν
από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικα-
θίστανται με άλλους από τους εγγε-
γραμμένους και διαθέσιμους στον
πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που
επιλέγονται λόγω αντικατάστασης απο-
χωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται
για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώ-
σεως της εγκεκριμένης διάρκειας εργα-
σίας ορισμένου χρόνου.
Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα απα-
σχοληθούν στα προγράμματα που υλο-
ποιεί το Ν.Π.Δ.Δ. και είναι τα εξής:
Μουσικοκινητική αγωγή στην προσχο-
λική ηλικία, ρυθμική γυμναστική, ενόρ-
γανη γυμναστική, γενική γυμναστική,
αεροβική, super pro κοιλιακών, pilates.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρού-
σας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-
2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων
στη διαδικασία επιλογής και ii)  οδη-
γίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
– υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ, σε συν-
δυασμό με επισημάνσεις σχετικά με
τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστι-
κές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πα-
ράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρο-
μής που ακολουθείται και για την ανα-
ζήτηση του εντύπου της αίτησης
δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες
→ Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνι-
σμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΟΡΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Μαρκόπουλο, 04-11-2021
Αρ. Πρωτ.: 638

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ.
4/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ  με το δ.τ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 - 42 του
Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συ-
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.
4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με
τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες
του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν.
4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου
του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.
Α΄/16.3.2018). 
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ
/Φ.ΕΠ.1/835/ οικ. 8660/17-5-2021 διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερι-
κών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων
στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021
(Α΄ 6)» (ΑΔΑ: ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις
διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’)
«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατά-
ξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 8/09-03-2021 (ΑΔΑ:
6Χ3ΣΩΛΝ-ΔΙΗ) απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώ-
που Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών,
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλ-
λοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρ-
κόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,
με θέμα: «Λήψη απόφασης για προ-
γραμματισμό προσλήψεων προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με
κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αν-
τιτίμου, έτους 2021».
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 64922/01-06-2021
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας με αντίτιμο».
9. Την υπ' αριθμ. 44270/11-06-2021
(ΑΔΑ:ΨΡΖ446ΜΤΛ6-ΜΦ6) απόφαση
του Υπουργού  Εσωτερικών, με θέμα:
«Έγκριση πρόσληψης ογδόντα έξι (86)
ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της
χώρας, για την παροχή υπηρεσιών
έναντι αντιτίμου».
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45738/14-06-
2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντί-
τιμο)».
11. Την υπ΄ αριθμ. 24/2021 με αρ. πρωτ.
477/15-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΙΞΩΛΝ-ΘΝΛ)
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου
Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ», με θέμα «Λήψη απόφασης για κα-
θορισμό του αριθμού του προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπά-
νης υπό τη μορφή αντιτίμου».
12. Το ΦΕΚ 1703/τ.Β΄/1-8-2011 περί
συγχώνευσης Νομικών Προσώπων και
σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟ-

ΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με τον διακρι-
τικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου
Μαρκόπουλου - Μεσογαίας (ΦΕΚ
2080/Β΄/30.7.2015).
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 114/12-03-2021
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-
καίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστι-
κών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» περί ύπαρ-
ξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπά-
νης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού  της παρούσας ανακοίνω-
σης.
15. Την ανακοίνωση υπ΄αριθμ. 3/2021
του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για τη σύναψη Σύμβα-
σης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, τις
αιτήσεις των υποψηφίων και τους σχε-
τικούς πίνακες: (α) κατάταξης και βαθ-
μολογίας β) προσληπτέων και γ)
απορριπτέων που συνέταξαν οι υπηρε-
σίες του.
16. Την υπ΄ αρ. 53/2021 Απόφαση Προ-
έδρου για την πρόσληψη δυο Π.Ε. Κα-
θηγητών Φυσικής Αγωγής.
17. Την υπ΄ αριθμ. 36/2021 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομι-
κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοι-
νωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με θέμα «Λήψη από-
φασης για έγκριση επαναπροκήρυξης
τριών (3) θέσεων ειδικότητας καθηγη-
τής φυσικής αγωγής, με κάλυψη δαπά-
νης από καταβολή αντιτίμου».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με
αντίτιμο) επί ωρομισθία, συνολικά τριών
(3) ατόμων,  για την κάλυψη αναγκών του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,  που εδρεύει στο Μαρ-
κόπουλο Αττικής και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτού-
μενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προ-
σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ΠΕ 
401 Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, (Δήμος Μαρκόπουλου ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 8 μήνες 3

Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Μεσογαίας ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου

Μεσογαίας “Βραυρώνιος”
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Τίτλος σπουδών και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

401 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΜέΡΑ25:
ζητούμε Δημόσιο Δωρεάν Δίκτυο

Τεστ και Ενίσχυσης του ΕΣΥ

Στην πλειοδοσία διχασμού των πολιτών από τους μνη-

μονιακούς (ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ), απαντάμε με την πραγματικά

επείγουσα ανάγκη: Καταθέτουμε τροπολογία για

άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ και δημιουργία δημόσιου δι-

κτύου δωρεάν τεστ για όλες και όλους.

Η κατάσταση στη δημόσια υγεία συνεχώς επιδει-

νώνεται. Μετά από ενάμιση χρόνο πανδημίας

βρισκόμαστε ακόμα στο ίδιο σημείο με την αρχή

του ξεσπάσματος της: Η πανδημία ανεξέλεγκτη,

η λοιπή νοσηρότητα παραδομένη στην ιδιωτική

υγεία και τα νοσοκομεία με προσωπικό που δεν

επαρκεί επ ουδενί για την αντιμετώπιση των

ασθενών Covid-19 – πόσο μάλλον για την αντι-

μετώπιση και των υπόλοιπων ασθενειών.

Η απουσία ενός σχεδίου ενεργητικής αντιμετώ-

πισης της πανδημίας μέσω καθολικών, επαναλαμ-

βανόμενων – και φυσικά δωρεάν – τεστ στον

πληθυσμό, με την παράλληλη μη ενίσχυση του

ΕΣΥ σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή,

οδήγησαν την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις του

δείκτη θνησιμότητας Covid-19.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

του μη κερδοσκοπικού 

Σωματείου με την επωνυμία

«Εταιρεία Ιστορικών και 

Κοινωνικών Μελετών 

Κορωπίου» και τον διακριτικό

τίτλο «Ε.Ι.ΚΟΙ.ΜΕ.Κ.»

Καλούνται όλα τα μέλη της

Εταιρείας Ιστορικών και Κοι-

νωνικών Μελετών Κορω-

πίου (Ε.Ι.ΚΟΙ.ΜΕ.Κ.), που

έχει συσταθεί νόμιμα, δυνά-

μει της υπ’ αριθ. 40/13-11-

2020 Απόφασης του

Ειρηνοδικείου Κρωπίας και

έχει καταχωρηθεί με αύ-

ξοντα αριθμό 33126 στο Βι-

βλίο Σωματείων του

Πρωτοδικείου Αθηνών την

29-1-2021, σε πρώτη Τα-

κτική Γενική Συνέλευση

στις 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021,

ημέρα Κυριακή, στην αί-

θουσα του Επιμορφωτικού

Συλλόγου Κορωπίου «ΑΡΙ-

ΣΤΟΤΕΛΗΣ» επί της οδού

Πινδάρου 4   στο  Κορωπί,

σύμφωνα με το άρθρο 11

του Καταστατικού.  

Θέματα ημερήσιας διάταξης

θα είναι τα παρακάτω:

α. Αρχαιρεσίες για την ανά-

δειξη του πρώτου Διοικητι-

κού Συμβουλίου και

Εξελεγκτικής Επιτροπής

β. Γενική ενημέρωση σχε-

τικά με την έναρξη λειτουρ-

γίας της Εταιρείας

Η  Γενική Συνέλευση θα αρ-

χίσει στις 11.00 και θα λήξει

στις 13.00.

Η παρουσία όλων των

μελών είναι απαραίτητη,

λαμβάνοντας υπόψη και το

γεγονός ότι η ως άνω Γε-

νική Συνέλευση πραγματο-

ποιείται για την ανάδειξη

του πρώτου Διοικητικού

Συμβουλίου του Σωματείου

και αφορά στην ομαλή

έναρξη λειτουργίας του.

Θα ληφθούν όλα τα απαραί-

τητα μέτρα προστασίας

έναντι του COVID-19, σύμ-

φωνα με την ισχύουσα νο-

μοθεσία.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η

Γενική Συνέλευση θα επα-

ναληφθεί την επόμενη Κυ-

ριακή  5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2021, στον ίδιο τόπο και τις

ίδιες ώρες.

Κορωπί, 1/11/2021          

Η   Προσωρινή  Διοικούσα

Επιτροπή 

Δήμας  Μιχάλης                               

Κόλλιας Γιώργος    

Κωτσόβολος Παναγιώτης

Λάζαρης Νίκος



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                 6  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

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

στα πεταχτά

Αντίστροφη μέτρηση για το

δορυφορικό Ίντερνετ 

ευρείας χρήσης στην Ελλάδα

Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία του δορυφορικού Ίντερ-

νετ ευρείας χρήσεως στην Ελλάδα με κοινή υπουργική από-

φαση που υπέγραψαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής

Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος και ο Υφυπουργός Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, κατόπιν εισή-

γησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και

Ταχυδρομείων.

Ειδικότερα, η υπ’ αρ.57/ΦΕΚ Β’ 4938/25-10-2021 Κοινή

Υπουργική Απόφαση:

• επικαιροποιεί την ειδική διαδικασία για την αδειοδότηση

της εγκατάστασης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών και

• θεσπίζει νέο κανονιστικό πλαίσιο για την τοποθέτηση των

τυποποιημένων κεραιών που πληρούν συγκεκριμένες τεχνι-

κές προδιαγραφές ασφαλείας. Οι κεραίες που περιγράφον-

ται παραπάνω θα χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες

προκειμένου να παρέχουν στους καταναλωτές υπηρεσίες

Ίντερνετ μέσω δορυφόρου, εξασφαλίζοντας σταθερή σύν-

δεση σε υψηλές ταχύτητες και χαμηλό χρόνο απόκρισης. 

Σ.Σ. Ευρεία χρήση, με τι κόστος, γιατί έχουμε από τις

ακριβότερες χρεώσεις ίντερνετ.

Προκήρυξη "Βραβείων ΕΒΕΑ" για

επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

προκηρύσσει τα Βραβεία Ε.Β.Ε.Α.

• εξαγωγικής δραστηριότητας – διεθνούς παρουσίας.

• έρευνας – καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

• περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης.

• εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

• αύξησης της απασχόλησης.

• ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. 

• Βραβείο Νέου Επιχειρηματία.

• Αναπτυσσόμενης Μ.Μ.Ε.

• νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

• γυναικείας επιχειρηματικότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων μέχρι

την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδό-

σεων ΕΒΕΑ, τηλ: 210.3625342, e-mail: pr@acci.gr

Σε δισεκατομμύρια ανέρχονται

οι απάτες  μέσω πλαστικού 

χρήματος στην Ευρωζώνη

Στα 1,87 δισ. ευρώ ανήλθε η αξία της απάτης που δια-

πράχθηκε μέσω του «πλαστικού χρήματος» στην ευ-

ρωζώνη το 2019. Σύμφωναμε τα στοιχεία που

δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η αξία

των συναλλαγών εμφάνισε μείωση τη χρονιά που μας

πέρασε. Σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως «δόλιες

συναλλαγές» μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών

αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σύγκριση με

τον τζίρο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο μέσω του

“πλαστικού χρήματος”.

ENOIΚΙΑΖΕΤΑΙ υπερυψωμένο ισόγειο, στη

Βούλα (Λάμπρου Πορφύρα 3), 190 τ.μ.  4 υπνοδω-

μάτια, δύο μπάνια, 1 VC, με μάρμαρα Διονύσου, ξύ-

λινα κουφώματα όρεγκον, τζάκι, ηλιακός

θερμοσύφωνας, air condition, διπλά συστήματα συ-

ναγερμού, αυτόνομη θέρμανση και εσωτερικό γκα-

ράζ. Τιμή 1400 ευρώ. Τηλ. 6983096410, 6974866239 

ZHTΕΙΤΑΙ γυναίκα για καθαρότητα οικίας 2 φορές την

εβδομάδα (2-3 ώρες) περιοχή Βούλα.

Τηλ. 2108952269 - 6945411125

ZΗΤΕΙΤΑΙ, κυρία για μερική απασχόληση για φροντίδα

ηλικιωμένου. Τηλ. 6976782784, 6932444320

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητάει οποιαδήποτε εργασία. Γνωρίζουν

αγγλικά, οδηγούν αυτοκίνητο. 

Πληροφορίες 6977433986 κα Λίτσα.

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙ-

ΤΙΑ ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟ-

ΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά,

ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προ-

τίμηση Γλυφάδα. κα Βιολέτα, Τηλέφ.: 6939833172

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος ΒΒΒ, κάτοχος

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για

οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙ-

ΣΜΑ  52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ

4ος   Ορ., ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ- Υ/ΔΩΜΑ-

ΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙ-

ΣΜΕΝΟ (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.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mεζονέτα, Ρετιρέ, 

Διαμέρισμα, 100 τ.μ. και άνω για αγορά,
στη Βουλιαγμένη, με θέα στη θάλασσα.

Κατασκευής από 1990 και μετά. 

Απόσταση από την ακτή έως 800μ. 

Αξίας μέχρι 500.000 € - Αποκλείονται Μεσίτες.

ΤΗΛ.: 210.6030.655 - 0032.496.888.585

belnuto@hotmail.de 

Βαψίματα - Μερεμέτια
LORENCO

6909157985

"1512"

Νέος τετραψήφιος αριθμός 

της Περιφέρειας Αττικής

Ο τετραψήφιος αριθμός εξυπηρέτησης  της Περιφέ-

ρειας Αττικής  "1539", άλλαξε. Οι πολίτες και οι επι-

χειρήσεις, θα πρέπει να καλούν πλέον το νέο

τετραψήφιο αριθμό "1512".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     4-11-2021
Αρ. Πρωτ. 19713

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγά-
στρων για την αναβάθμιση των στά-
σεων, με στόχο την εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού του Δήμου
Μαρκοπούλου»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
46.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά, η «Προμήθεια και τοποθέ-
τηση στεγάστρων για την αναβάθ-
μιση των στάσεων, με στόχο την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
του Δήμου Μαρκοπούλου» συνολι-
κού ενδεικτικού προϋπολογισμού
46.000,00€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη
θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπο-
λογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου
και προέρχεται από το χρηματοδο-
τικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του
Υπ. Εσωτερικών.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
4/2020 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας
και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της αναλυτικής διακήρυξης με
αρ πρωτ 19712/ 4-11-2021
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-
νικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομη-
νία και ώρα υποβολής προσφορών:
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα
08:00πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει με την πάροδο
τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσι-
μων ημερών μετά την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρι-
σμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθών-
τας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγ-
γύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου
Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολο-
γισθείσας από την Υπηρεσία, προ
ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων
ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορί-
ζεται στα άρθρα του Ν. 4412/ 2016 και
της σχετικής διακήρυξης.
Η επιθυμητή παραλαβή των ζητούμε-
νων ειδών είναι από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και μέχρι
την 31-12-2021
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του
Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 4% επί της προϋπολογισθεί-
σας από την Υπηρεσία αξίας προ
Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονι-
κού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση,
καθώς και στην ιστοσελίδα του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για περαι-
τέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται
μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με
α/α 142593 με τη χρήση της ψηφια-
κής υπογραφής.

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά,

ΜΟΝΟ τις πρωινές ώρες: Γενική εφημερία έχει

κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την

επομένη 8η πρωινή. Πριν πάτε, ενημερωθείτε τη-

λεφωνικά 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 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 1110
24ωρη γραμμή ενημέρωσης 

• ενδοοικογενειακής βίας

• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• O νέος αριθμός εξυπηρέτησης 

) 1512

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

EΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εκστρατεία ενημέρωσης 
για παρενέργειες εμβολίων

«Βοηθήστε να κάνουμε τα εμβόλια καλύτερα για
όλους, αναφέροντας πιθανολογούμενες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες»

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εγκαινιάζει μια εβδο-

μαδιαία εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για

να προωθήσει τη σημασία της αναφοράς Πιθανολογούμε-

νων Ανεπιθύμητων Ενεργειών μετά τον εμβολιασμό μέσω

του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς (Κίτρινη Κάρτα).

Η  έκτη ετήσια καμπάνια #MedSafetyWeek πραγματο-

ποιείται από 1 έως 7 Νοεμβρίου 2021 στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης (YouTube, Τwitter) και θα επικεντρωθεί

στα εμβόλια. Αρμόδιες Αρχές Φαρμάκων από 64

χώρες ενθαρρύνουν  τους επαγγελματίες υγείας, το

προσωπικό των  Εθνικών  Προγραμμάτων Εμβολια-

σμού, καθώς και τους ασθενείς, τους φροντιστές και

τις οικογένειές τους, να αναφέρουν προβλήματα που

αντιμετωπίζουν από τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομέ-

νων των εμβολίων για την COVID-19.

Τα εμβόλια είναι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία των

ατόμων από μολυσματικές ασθένειες και έχουν ήδη σώσει

εκατομμύρια ζωές. Όπως όλα τα φάρμακα, μπορεί να εμφα-

νίσουν  ανεπιθύμητες ενέργειες. Η αναφορά πιθανολογού-

μενων ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω του  Εθνικού

Συστήματος Αναφοράς (Κίτρινη Κάρτα) βοηθά στην αναγνώ-

ριση νέων ανεπιθύμητων ενεργειών καθώς  και στην από-

κτηση περισσότερων πληροφοριών για ήδη γνωστές

αντιδράσεις.

Κάθε αναφορά μετράει, επομένως η συμβουλή προς όλους

είναι να μην καθυστερούν την αναφορά και να μην περιμέ-

νουν κάποιος άλλος να αναφέρει τις δικές τους υποψίες.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων επισημαίνει:

«Αυτή η εκστρατεία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή που εκα-

τομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19,

αλλά ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα εμβόλια.

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

μέσω του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς (Κίτρινη Κάρτα)

αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για την παρακολούθηση της

ασφαλούς χρήσης όλων των εμβολίων από τον ΕΟΦ  καθώς

και τη λήψη μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας  μέσω

αποτελεσματικών ρυθμίσεων. 
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. . . γ ια την υγειά μας

H Δημόσια Υγεία στο επίκεντρο με υποστηρικτές
τους Επαγγελματίες υγείας 

Η Προαγωγή της Υγείας με κάθε σύγχρονο τρόπο και μέσο
είναι στο επίκεντρo με υποστηρικτές τους Επισκέπτες
Υγείας  που γνωρίζουν πώς να τη στηρίξουν.

Η Προαγωγή της Υγείας με κάθε σύγχρονο τρόπο και μέσο
είναι στο επίκεντρo, με υποστηρικτές τους Επισκέπτες
Υγείας που γνωρίζουν πώς να τη στηρίξουν και τη συνεργα
σία των άλλων Επαγγελματιών Υγείας ήταν το βασικό μή
νυμα  του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επισκεπτών. Στο
Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε   πρόσφατα  συμμετείχαν
πάνω από 400  άτομα, στην πλειοψηφία τους Επισκέπτες
Υγείας. 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας αρωγός  και
υποστηρικτής κάθε προσπάθειας, μέσα από μνημόνια συ
νεργασίας, παλαιότερα ή και  νέα όπως προέκυψαν από τις
εργασίες του συνεδρίου, με το Υπουργείο Υγείας, την ΚΕΔΕ,
το Ίδρυμα Ωνάση, την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την
Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρεία, την Ελλη
νική Διαβητολογική Εταιρεία , την Ελληνική Εταιρεία Ανο
σολογίας, την Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας, τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών θα επιμείνει  σε όλα όσα διαχρονικά πρε
σβεύει μέσω των μελών του, ήταν ένα ακόμα βασικό μή
νυμα του Συνεδρίου. 
«Τα ζητήματα είναι  πολλά και  χρήζουν άμεσης επίλυσης
μέσω εποικοδομητικού διαλόγου. Η συζήτηση ξεκίνησε και
θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα από μια σειρά συναντή
σεων με τους αρμόδιους προκειμένου η Δημόσια Υγεία να
βρεθεί στο επίκεντρο με υποστηρικτές τους αρμόδιους
Επαγγελματίες υγείας, που γνωρίζουν πώς να τη στηρίξουν.
Η Προαγωγή της Υγείας με κάθε σύγχρονο τρόπο και μέσο
είναι στο επίκεντρο. Τώρα περισσότερο από ποτέ  θα πρέ
πει να εστιάσουμε διεπιστημονικά στην αλλαγή συμπερι
φορών και αντιλήψεων» ανέφερε η Δρ. Μαρία Σακουφάκη,
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας
κατά τη λήξη του Συνεδρίου. 
Η θεματολογία ήταν προσανατολισμένη στην τρέχουσα επι
καιρότητα  της COVID εποχής, των αναγκών που δημιούρ
γησε,  την υποστήριξη του προγράμματος εμβολιασμού,
και όσων καλούνται να αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες
υγείας της δημόσιας υγείας στην μετά COVID εποχή. 

Σχετικά με τον ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΝΠΔΔ)  και ο επαγ
γελματίας Επισκέπτης Υγείας είναι ο καθ’ ύλην  αρμόδιος για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγω
γής υγείας μ’ ένα αδιάλειπτο και συνεχόμενο έργο. 

Ο επισκέπτης υγείας  είναι ο επαγγελματίας που στοχεύει στην

προλήψη αλλά και ο επαγγελματίας που φροντίζει και μεριμνά για

την εκπαίδευση και συμφιλίωση του αρρώστου στη νέα

κατάσταση αλλά και στην εκπαίδευση της οικογένειας του να

ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα.

Κύριες δραστηριότητες

Στην κατ’οίκον νοσηλεία ανάλογα στις δομές που βρίσκεται

ελέγχει την κατάσταση του ασθενούς αν δηλαδή παίρνει

σωστά την αγωγή του ,τον εκπαιδεύει να κάνει τον έλεγχο

μόνος του πχ διαβήτη, αρτ.υπέρταση και αν δεν μπορεί ο

ίδιος  ο ασθενής το αναλαμβάνει αυτός ή εκπαιδεύει κάποιον

από την οικογένεια του.

Ελέγχει το περιβάλλον του και εν συνέχεια ενημερώνει το

γιατρό του.

• Προλαμβάνει τις κατακλίσεις σε ΑΜΕΑ, σε

παραπληγικούς και αν υπάρξουν ανοιχτές πληγές βοηθάει

στην επούλωση.

• Αναλαμβάνει ενεσοθεραπείες.

• Επισκέπτεται λεχώνες ή και μέλλουσες μητέρες και

ενημερώνει για το θηλασμό και την περιποίηση των

νεογνών /μωρών.

• Ελέγχει την περίμετρο της κεφαλής και το βάρος τους

καθώς και το ύψος και αναλόγως παραπέμπει σε ειδικούς.

• Κάνει αγωγή υγείας σε σχολεία και Κ.A.Π.H &

Εμβολιασμούς σε  Κ.A.Π.H

• Εκπαιδεύει σε πρώτες βοήθειες αλλά και παρέχει Α’

βοήθειες μέχρι να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Συνεργάζεται με εταιρείες και γιατρούς εργασίας για να

διενεργεί σπιρομετρήσεις, vision test και ΗΚΓ ώστε να

εκδίδονται οι βεβαιώσεις καταλληλότητας των εργαζομένων

από τον γιατρό εργασίας.

• Εκπονεί τους εμβολιασμούς των εργαζομένων.

• Κάνει αγωγή υγείας και επίσης κατ’οίκον επισκέψεις στα

σπίτια των εργαζομένων με σκοπό τον έλεγχο της

κατάστασης της υγείας τους μετά από τραυματισμούς αλλά

και μετά από μεγάλη απουσία ώστε να μεριμνά και να

προλαβαίνει τις ανάγκες τους από άποψη υγείας.

Σε καμία περίπτωση ο επισκέπτης υγείας δεν

αντικαθιστά το γιατρό αλλά ο σκοπός του είναι η

συνεργασία με το γιατρό ώστε να αποτελούν μια σωστή και

αποτελεσματική ομάδα επαγγελματιών υγείας προς όφελος

της κοινότητας και εν γένει της δημόσιας υγείας.

Διαδικτυακά σεμινάρια για την

3η Ηλικία και την Άνοια

Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» προσκα-

λούν σε διαδικτυακά σεμινάρια για την 3η Ηλικία και την

Άνοια.

- Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, 18:00 - 20:00

Διαχείριση Πένθους
Εισηγητής: Αντώνης Σπανός, Ψυχολόγος, Υπεύθυνος Λειτουρ-
γιών & Ψυχοκοινωνικού Τομέα των Μονάδων Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων «Άκτιος» & Συντονιστής των Μονάδων Φροντίδας
Ηλικιωμένων «Άκτιος» & «Άκτιος Μονάδα Alzheimer»

- Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021, 18:00 - 20:00

Ποιμαντική ενημέρωση σε ζητήματα 3ης Ηλικίας και Μο-
νάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων
Εισηγητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ.
Ιωάννης, Διευθυντής Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας
της Ελλάδος
Σχόλια/Συμπεράσματα:
Δρ. Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος – Δρ Γεροντολογίας,
Κλινικός Διευθυντής Blocks Group
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Άκτιος Α.Ε. και Διευ-
θύνων Σύμβουλος Φιλοκτήτης Α.Ε.
Στάθης Τρυφωνόπουλος MSc in Psychology and health,
Υποδιευθυντής των Μ.Φ.Η. «Άκτιος»
Η Παρακολούθηση είναι Δωρεάν

Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης ZOOM

Προϋπόθεση παρακολούθησης η ηλεκτρονική Δήλωση

Συμμετοχής στο:https://forms.gle/cCpx5qsaMPCT79t29

Δήλωση Συμμετοχής έως μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή των

Σεμιναρίων.

Θα αποσταλεί Σύνδεσμος Συμμετοχής μια ημέρα πριν από

κάθε Σεμινάριο στα Emails των Συμμετεχόντων

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Επικοινωνία: 216 9001034 / aktios.seminars@aktios.gr
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Ιστορική πρόκριση της ομάδας

βόλεϊ “Θέτις Βούλας”

Στο Λουτράκι και τις εγκαταστά-

σεις της αθλητικής κατασκήνωσης

Sport Camp, πραγματοποιήθηκε το

Κύπελλο Ελλάδας Cheerleading

2021, το τριήμερο 29-30-31 Οκτω-

βρίου 2021, από την Ελληνική

Ομοσπονδία Cheerleading. 

248 αθλήτριες και αθλητές από 10

σωματεία-μέλη της Ελληνικής

Ομοσπονδίας του αθλήματος, έλα-

βαν μέρος στο challenge του Κυ-

πέλλου.  

Το διαγωνιστικό σκέλος περιλάμ-

βανε την εκμάθηση και την συμμε-

τοχή στα αγωνίσματα του Cheer

Freestyle Pom, Cheer Hip Hop,

CheerJazz, CheerleadingAll Girls.   

Μέρος έλαβαν τα σωματεία: Αμα-

ζόνες, Ελληνικό Αστέρι, Αποσπε-

ρίδες, ΑΓΟΠ Μυρτάλη, Ελληνικές

Σταγόνες, ΣΗΓΑ Γύμναθλος,

Τέχνη και Άθληση Ρεθύμνου,  Χο-

ροκίνηση Ναυπλίου,  Αμπελόκηποι,

Αρμονία Θήβας. 

Οι κατακτήσεις των συλλόγων: 

Αμαζόνες (6) 3 χρυσά, 3ασημένια  

Ελληνικό Αστέρι 3 χρυσά, 2 ασημένια,

1χαλκινο 

Αποσπερίδες 2 χρυσά, 1 ασημένιο  

Ελληνικές Σταγόνες 1 χρυσό, 1 αση-

μένιο  

ΑΠΣ Αμπελόκηποι  1 χρυσό, 1 χάλκινο 

Αρμονία Θήβας (1) 1 χρυσό 

ΑΓΟΠ Μυρτάλη 1 ασημένιο, 3 χάλκινα 

ΣΗΓΑ Γύμναθλος (1) 1 ασημένιο  

Χοροκίνηση Ναυπλίου (1) 1 χάλκινο 

CHEERLEADING

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Ασημένιος 

ο Μελέτης Καλπογιαννάκης

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Ο Μελέτιος Καλπογιαννάκης, διακρίθηκε στο Παγ-

κόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας TECHNO, που διε-

ξήχθη στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Αγωνίστηκε στην

κατηγορία Youth Boys K17, με μία εξαιρετική και

σταθερή εμφάνιση, στις 15 κούρσες που έγιναν,

ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με 49 β.

ποινής. Πρώτος ήταν ο Ιταλός Φ. Πιλόνι (24 β. ποι-

νής) και τρίτος ο Βρετανός Μ. Σο (52 β. ποινής).

Η ομάδα γυναικών

βόλεϊ του Συλλόγου

“Θέτις Βούλας” πέτυχε

ιστορική πρόκριση στο

CEV Challenge Cup,

επικρατώντας με 3-0

σετ (2516κ, 35-19, 25-

22) εναντίον της VKR

Μπρατισλάβας κατα-

κτώντας έτσι το εισιτή-

ριο για τη φάση των

“32”.

Στους “32” της διοργά-

νωσης η Θέτιδα θα αν-

τιμετωπίσει την Ιταλική

Σκαντίτσι.
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ

Στον τελικό με το ... καλημέρα ο Απ. Χρήστου

Ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποίησε ο Απόστολος Χρήστου

στην αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε 25άρα πι-

σίνα, παίρνοντας πρόκριση στον τελικό των 50 μ. ύπτιο. Μά-

λιστα συνοδεύτηκε από διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, σε

προκριματικά και ημιτελικό, για τον Ελληνα κολυμβητή που

αύξησε τις προσδοκίες διάκρισης στον σημερινό τελικό.

Ο Απόστολος Χρήστου στα προκριματικά κατέρριψε το πα-

νελλήνιο ρεκόρ, αφού προκρίθηκε στα ημιτελικά με χρόνο

23.17, ενώ συνεχίζοντας εντυπωσιακά τον κατέρριψε εκ

νέου στα ημιτελικά σημειώνοντας επίδοση 22.87. Ο Χρή-

στου προκρίθηκε στον τελικό ως δεύτερος της ημιτελικής

σειράς του. Το «παρών» στα ημιτελικά του ίδιου αγωνίσμα-

τος έδωσε ο Γιώργος Σπανουδάκης, με χρόνο 24.03, μένον-

τας 15ος στη γενική κατάταξη.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Πρεμιέρα με Βέλγιο για την Εθνική ανδρών

Με στόχο το νικηφόρο ξεκίνημα η Εθνική ανδρών του χάν-

τμπολ δοκιμάζεται στην Μπριζ με αντίπαλο την αντίστοιχη

του Βελγίου, στην πρεμιέρα των αγώνων για τον όμιλο των

προκριματικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2023.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Γιώργο Ζαραβίνα,

η νίκη αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την Εθνική καθώς ο

όμιλος είναι ανοιχτός στα προγνωστικά για την πρόκριση

και η κάθε επιτυχία θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Την αποστολή της Εθνικής αποτελούν: Μπουκοβίνας, Πα-

παντωνόπουλος, Κωστακίδης, Παπαβασίλης, Μυλωνάς,

Μπόσκος, Κρητικός, Μάλλιος, Κανδύλας, Δομπρής, Παπα-

διονυσίου, Μιχαηλίδης, Λιάπης, Ηλιόπουλος, Ασβεστάς,

Τζηράς, Αραμπατζής.

SUPER LEAGUE 1
Αντεξε η ΑΕΚ στο ντέρμπι, 

συνεχίζει 1ος ο Ολυμπιακός

Η ΑΕΚ, που άντεξε στο ντέρμπι με τον Αρη παίρνοντας πο-

λύτιμη νίκη, και ο Ολυμπιακός, που πέρασε νικηφόρα από

το Αγρίνιο και συνεχίζει μόνος 1ος, ήταν οι βασικοί κερδι-

σμένοι στην 8η αγωνιστική της Super League 1, άλλη μια

αγωνιστική κατά την οποία εκδηλώθηκαν πλήθος παραπό-

νων για τις αποφάσεις των διαιτητών.

Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ, παρότι αγωνίστηκε για πολλή ώρα με 10

παίκτες λόγω αποβολής του Μήτογλου στο 71', με πρωτα-

γωνιστή τον τερματοφύλακά της Στάνκοβιτς άντεξε απέ-

ναντι στην ασφυκτική πίεση του Αρη και πήρε πολύτιμη νίκη

με σκορ 2-1 (Μήτογλου 15', Μάνταλος 37' πέναλτι - Γκαρσία

73') η οποία τη διατηρεί σε απόσταση «βολής» από την κο-

ρυφή παραμένοντας μια ανάσα απ’ την κορυφή. Οι γηπε-

δούχοι ήταν καλύτεροι και πιο ουσιαστικοί στο πρώτο

μέρος, αλλά στη συνέχεια προβλημάτισαν με την απόδοσή

τους. Ο Αρης κυριάρχησε πλήρως στο β' μέρος και «βομ-

βάρδισε» την ΑΕΚ (23 τελικές, 10 κόρνερ), αλλά δεν κατά-

φερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Μετά το τέλος του

αγώνα επικράτησε ένταση, με την πλευρά του Αρη να φω-

νάζει για τη διαιτησία και να προβαίνει σε καταγγελίες για

απειλές από ανθρώπους της ΑΕΚ.

Στο Αγρίνιο ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε με αντίπαλο τον

Παναιτωλικό, αλλά «απέδρασε» με νίκη 2-1 (Τικίνιο 13', Ελ

Αραμπί 70' πέναλτι - Βέργος 19') και παρέμεινε στην κο-

ρυφή.

•    Αλλα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 0-0, ΠΑΟΚ -

Απόλλων Σμύρνης 4-1, Λαμία - Ατρόμητος 2-2, ΠΑΣ Γιάν-

νινα - Αστέρας Τρίπολης 1-1, Ιωνικός - Βόλος 1-1.

•    Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 20, ΑΕΚ 19, ΠΑΟΚ 16, Βόλος

14, Παναθηναϊκός 11, ΠΑΣ Γιάννινα 10, ΟΦΗ 9, Αστέρας

Τρίπολης 9, Ιωνικός 9, Αρης 8 (-6), Λαμία 6, Παναιτωλικός

5, Απόλλων Σμύρνης 5, Ατρόμητος 3.

BASKET LEAGUE

Οι εκτός έδρας νίκες των Περιστερίου και Ηρακλή σε Πυ-

λαία (87-86 τον ΠΑΟΚ) και Λάρισα (70-55 τον ΓΣΛ) αντί-

στοιχα ξεχώρισαν στην 5η αγωνιστική της Basket League.

Αλλα αποτελέσματα:

Απόλλων Πάτρας - Προμηθέας 59-71, Αρης - Λαύριο 69-73,

Ιωνικός Νίκαιας - ΑΕΚ 59-65, Παναθηναϊκός - Κολοσσός

Ρόδου 77-54. Ρεπό είχε ο Ολυμπιακός.

Η βαθμολογία: Λαύριο 9, Προμηθέας 9, Ολυμπιακός 8, ΑΕΚ

8, Κολοσσός Ρόδου 8, Παναθηναϊκός 7, Απόλλων Πάτρας

7, Ιωνικός 6, Αρης 6, Λάρισα 6, Περιστέρι 6, ΠΑΟΚ 5, Ηρα-

κλής 5.

VOLLEYLEAGUE
Αήττητοι στην κορυφή της βαθμολογίας της Volleyleague

συνέχισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (9 β.) μετά τις

εκτός έδρας νίκες με 3-0 για την 3η αγωνιστική επί των Φοί-

νικα Σύρου και Φίλιππου Βέροιας αντίστοιχα. Με επεισόδια

οπαδών στιγματίστηκε ο αγώνας στη Βέροια. Αλλα αποτε-

λέσματα: ΠΑΟΚ - Μίλων 3-0, ΟΦΗ - Κηφισιά 3-2.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Κ17 του Παγκόσμιου

Πρωταθλήματος TECNO 293, που έγινε στο Τρέντο, κατέ-

κτησε ο Μελέτης Καλπογιαννάκης. Ο νεαρός αθλητής μετά

από 15 ιστιοδρομίες βρέθηκε στη δεύτερη θέση της γενικής

κατάταξης (49 β. ποινής) με πρώτο τον Ιταλό Πιλόνι (24 π.)

και τρίτο τον Βρετανό Σορ (52 β.).

CHAMPIONS LEAGUE

Σόου Μπενζεμά στη Μαδρίτη, 

πέτυχε το χιλιοστό γκολ της Ρεάλ
Ιστορική βραδιά για την Ρεάλ Μαδρίτης  στο «Σαντιάγκο

Μπερναμπέου», όπου με τη νίκη της επί της Σαχτάρ Ντό-

νετσκ βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στα νοκ άουτ

του Champions League, ενώ στο Μιλάνο η Μίλαν πήρε τον

πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση.

Πριν από 12 χρόνια, την ίδια ακριβώς ημερομηνία

(3/11/2009) ο Καρίμ Μπενζεμά είχε πετύχει το «παρθενικό»

του γκολ με την φανέλα της Ρεάλ στην κορυφαία διασυλ-

λογική διοργάνωση. Απόψε ο Γάλλος στράικερ σκόραρε

δύο φορές εναντίον των Ουκρανών, με το πρώτο του τέρμα

να μένει στην Ιστορία καθώς ήταν το νούμερο 1.000 για

τους «μερένγκες» στο Champions League.

Σε ηλικία 33 ετών και 319 ημερών, ο Μπενζεμά έγινε ο γη-

ραιότερος παίκτης του συλλόγου που σκοράρει περισσότε-

ρες από μία φορά σε αγώνα της συγκεκριμένης

διοργάνωσης μετά τον αείμνηστο, Φέρεντς Πούσκας, ο

οποίος ήταν 38 ετών όταν είχε βρει δίχτυα τον Σεπτέμβριο

του 1965.

Παράλληλα, ο αρχηγός των Μαδριλένων έφτασε τα 63 τέρ-

ματα στο Champions League, πλησιάζοντας τον Ραούλ που

έχει 66 και βρίσκεται στην 2η θέση του πίνακα των κορυ-

φαίων σκόρερ του συλλόγου, πίσω από τον Κριστιάνο Ρο-

νάλντο που μετρά 105.

Μετά την ήττα αυτή η Σαχτάρ έχασε και μαθηματικά κάθε

ελπίδα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης,

ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της

φάσης των ομίλων.

Ούτε σήμερα μπόρεσε η Μίλαν να «σπάσει το ρόδι» και να

φτάσει στην πρώτη της νίκη στο Champions League. Παρα-

χώρησε ισοπαλία στο «Τζουζέπε Μεάτσα» στην Πόρτο (1-

1), παίρνοντας τον πρώτο της βαθμό στο τουρνουά μετά

από τρεις σερί ήττες. Με το βαθμό οι «δράκοι» παρέμειναν

στην 2η θέση του 2ου ομίλου με 5 βαθμούς, πίσω από την

πρωτοπόρο, Λίβερπουλ (9β.)

Aποτελέσματα και σκόρερ:
1oς ΟΜΙΛΟΣ

Λειψία-Παρί Σεν Ζερμέν         22:00

Μάντσεστερ Σίτι-Κλαμπ Μπριζ   22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Μίλαν-Πόρτο             1-1

(61΄ αυτ. Μπεμπά – 6΄ Ντίαζ)

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μ.         22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντόρτμουντ-Αγιαξ              22:00

Σπόρτινγκ Λ.-Μπεσίκτας       22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρεάλ-Σαχτάρ Ντονέτσκ          2-1

(14΄,61΄ Μπενζεμά – 39΄ Φερνάντο)

Σέριφ Τιρασπόλ-Ίντερ          22:00

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπάγερν-Μπενφίκα              5-2

(26΄,61΄,84΄ Λεβαντόφσκι, 32΄ Γκνάμπρι, 49΄ Σανέ – 38΄

Μοράτο, 75΄ Νούνιες)

Ντιναμό Κιέβου-Μπαρτσελόνα     0-1

(70΄ Φάτι)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Βιγιαρεάλ-Γιουνγκ Μπόις        2-0

(36΄ Κάπουε, 89΄ Ντανζουμά)

Αταλάντα-Μάντσεστερ Γ.         2-2

(12΄ Ίλιτσιτς, 56΄ Ζαπάτα – 45΄+1, 90΄+2 Ρονάλντο)

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο

αθλήτρια του μαραθώνιου

Δήμητρα Ιορδανίδου
Θλίψη στον χώρο του δρομικού αθλητισμού προκάλεσε η

είδηση του χαμού της αθλήτριας του Αρίωνα Κουφαλίων,

Δήμητρας Ιορδανίδου, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα

χτες το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η 42χρονη αθλήτρια πα-

ρασύρθηκε με το ποδήλατό της από φορτηγό, με αποτέ-

λεσμα να

υποστεί σοβαρά τραύματα και να εκπνεύσει λίγο μετά τη

διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Η Δ. Ιορδανίδου μετείχε σταθερά σε πρωταθλήματα μα-

ραθώνιου και ημιμαραθώνιου δρόμου, ενώ τα τελευταία

χρόνια ασχολήθηκε με το τρίαθλο. Πριν από λίγες μέρες

είχε πάρει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανώμαλου

δρόμου στα Τρίκαλα. Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον

χαμό της εξέδωσε ο ΣΕΓΑΣ.




