
25ο €

«Μακραί τυράννων χείρες»
Αρχαιοελληνική παροιμία

«Σήμερα μόνον οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες
με τανκς, αφού υπάρχει η τηλεόραση»

Ουμπέρτο Έκο

Το Διοικητικό πρόστιμο των 100

ευρώ μηνιαίως για τους ανεμβολία-

στους άνω των 60 ετών (ήτοι 1200

ετησίως), είναι μέτρο απερίφραστα

φασιστικό1. Μέτρο αντισυνταγμα-

τικό, αντικείμενο και στους υπερ-

κείμενους θεμελιώδεις κανόνες

του Διεθνούς Δικαίου, για τα δι-

καιώματα του ανθρώπου.

(Καταστατικός χάρτης του Ο.Η.Ε.,

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώ-

ματα (ΕΣΔΑ), τη Σύμβαση για τ’ Ανθρώπινα Δι-

καιώματα και τη βιοϊατρική – ιδίως το κεφ. ΙΙ,

“Συναίνεση” κ.ά. Διεθνείς συμβάσεις)2.

Το διοικητικό πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους,

που ο Κυρ. Μητσοτάκης ονόμασε επιμόνως ως

«…μέτρα προτροπής(!) και όχι καταστολής…»
και διευκρίνισε ότι «δεν είναι οριζόντια προς
όλους (και γι’ αυτό και ΝΑΖΙστικά) αλλά αφορούν
πρωτίστως εκείνους τους οποίους, τελικά, έχουν
σκοπό να περιφρουρήσουν…»(!) είναι διοικητικό
μέτρο καταστολής, τιμωρίας και εξαναγκασμού,
που καμιά φραστική μεταμφίεσή τους δεν είναι

δυνατόν να εξωραΐσουν και να δικαιολογήσουν.

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Απάντηση στο γραφείο

“Μύθου” του Δήμου ΒΒΒ
γράφει ο Χρ. Διονυσόπουλος

] 16

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Φροντίδα για τα αδέσποτα  

] 15

Nέα Προαστική γραμμή 
συνδέει Κορωπί - Λαύριο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΠΕΤΟΝ «ΜΠΕΤΟΜΑΡ ΑΕ» 

ΣΤΗN ΠΕΡΙΟΧΗ  «ΚΙΤΣΙ» 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
] 7

H Δημοτική παράταξη

“αλλάζουμε” για τη Μπετομάρ
] 7

Ο Δήμος Κρωπίας προσέβαλε την

απόφαση για βιομηχανία σκυροδέματος] 7

Το Πάνιο όρος θα αναθασωθεί 
με ...ανεμογεννήτριες

] 18

ΦΑΣΙΣΜΟΣ
Το Διοικητικό

ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Τιμητική διάκριση 

Σημαντικά έργα στη Λαυρεωτική
Αυτοψία από τον Περιφερειάρχη

Αποκατάστασης 

των δικτύων ύδρευσης 

Αθλητικές υποδομές 

Ανάδειξη και αναστήλω-

σης πολιτιστικών 

μνημείων

Αντιπλημμυρικά έργα, 

Εργα αναβάθμισης 

του Κέντρου  Επεξεργα-

σίας Λυμάτων Κερατέας. 

] 12
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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.

Συνέχεια στη σελ. 2

Με την μετονομασία το “κρέας σε ψάρι”, που προ-

σποιούνταν πως νήστευαν κάποιοι καλόγηροι, ή,

κατ’ άλλους, με το σερβίρισμα των σπερματοδόχων

κύστεων πετεινών ως δήθεν φασόλια, δεν κοροϊ-

δεύεις το θεό, κοροϊδεύεις τον εαυτόν σου και

τους αφελείς. Δεν μεταβάλεις την ουσία.

Και η ουσία είναι ότι κι αυτό το διοικητικό μέτρο

είναι αυθαίρετο, σαδιστικό και αυταρχικό. Ο 53χρο-

νος πρωθυπουργός παριστάνει τον “προστάτη”

στον υπερήλικα “πατέρα” του, που δεν είναι, όπως

φαντάζεται, γεροξεκούτης ή αγράμματος και ημι-

μαθής, ούτε πάσχει σώνει και καλά από αλτσχάι-

μερ. Θέλει σώνει και καλά, αυτός ο 53χρονος

“κληρονομικώ δικαιώματι” – ή παραδόσεως – πρω-

θυπουργός, να “τιμωρήσει” τον ατίθασο, ή για άλ-

λους λόγους, “μη συμορφούμενο προς τας υποδεί-
ξεις” γεροντότερον, αποστερώντας του μεγάλου

μέρους της πενιχρής, ως επί το πλείστον, συντά-

ξεώς του.

Με την αυταρχική και αλαζονική νοοτροπία του

έχει καταστρέψει και την οικονομία και τη ζωή πολ-

λών ανθρώπων και την υγεία. Και οφείλουμε να το

πούμε – με την ανοχή και ανικανότητα της αντιπο-

λίτευσης, και την παθητική στάση μεγάλου μέρους

του ελληνικού λαού.

Το διοικητικό μέτρο του προστίμου – αρπαγής

ΔΕΝ έπρεπε να περάσει. Δεν υπάρχει καμμιά δι-

καιολογία λογική, ηθική ή νομική, που να επιτρέπει

και στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος

να το ψηφίσουν, πλην του φόβου και της ιδιοτέ-

λειας. Φοβούμαι πως σε πολλούς υπάρχει και το

ένα και το άλλο. Πολύ περισσότερο δεν δικαιολο-

γείται η υπερψήφισή του από το ΚΙΝΑΛ εν όψει και

των εσωκομματικώνε εκλογών για την επιλογή του

νέου προέδρου του κόμματος, την Κυριακή 5/12/21.

Εδώ έδωσαν όλοι εξετάσεις. Έξετάσεις ήθους και

υπευθυνότητας! Υπευθυνότητας όχι απλά αντιπο-

λιλιτευτικής, γι’ αυτό και θέλει ιδιαίτερη μελέτη, το

σκεπτικ και η αιτιολογία της θέσης καθενός. Διότι

δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε υγει-

ονομική, ούτε νομική δικαιολογία.

Εξηγούμαι αρχίζοντας από το τέλος· απ’ το νομικό

έρεισμα:

Η επίκληση της ερμηνευτικής δήλωσης του άρθρου

5 §4 του Συντάγματος, είναι οφθαλμοφανώς αστή-

ρικτη και αίολη, ως προς τους ανεμβολίαστους

γιατί αφορά την απαγόρευση κίνησης και εγκατά-

στασης στην επικράτεια και την είσοδο και έξοδο

σ’ αυτήν, «για την προστασία της δημόσιας υγείας,
και της υγείας των ασθενών». Δεν δίνει το δι-

καίωμα στην κυβέρνηση και στη Βουλή, επιβολής

διοικητικού προστίμου, έστω και με νόμο.

Κι επειδή ο γράφων δεν είναι καθηγητής του Συν-

ταγματικού και του Διεθνούς Δικαίου, παραπέμπω

στην έγκυρη κι ενδελεχή ανάλυση επί του θέματος,

του διακεκριμένου καθηγητή του Συνταγματικού

Δικαίου του εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών, Γιώργου Κασιμάτη, στην προσω-

πική του ιστοσελίδα kassimatisdimokratia.gr

(τουλάχιστον οι βουλευτές κι όσοι λαλίστατοι συ-

νηγορούν, πανικόβλητοι, στο μέτρο εκβιασμού και

αρπαγής, πρέπει να ανατρέξουν, να διαβάσουν και

τότε ας κρίνουν).

Άλλως... ας περιμένουν τη σειρά τους! 

Εξ άλλου δεν είναι η πρώτη φορά που η «πολιτι-

σμένη», Ευρώπη και οι υπουργοί της κάνουν εγκλη-

ματικά λάθη.

Όσον αφορά την ειρωνική έκφραση δοκησίσοφων

δημοσιογράφων και πολιτικών, “τώρα γίναν μερικοί
και Συνταγματολόγοι” παραπέμπω στον πρύτανη

του Συνταγματικού Δικαίου Ν.Ν. Σαρίπολο: «Τα
Συντάγματα δεν είναι μόνον δια τους νομικούς,
αλλά κυρίως, δια τους Λαούς»3.

Παρέλκει να αναφερθώ σε άλλες δικαιολογίες για

το μέτρο – το μέτρο εκβιασμού και καθυπόταξης

του λαού – γιατί φαίνεται πως αποδίδει καρπούς

στους τυρράνους. Το “μαστίγιο” είναι αποδοτικό-

τερο...

Λίγα λόγια για την πρώτη μεγάλη πανεπιδημία που

κατεγράφη ιστορικά: Η “μαύρη πανώλη” που

έπληξε το μεσαίωνα όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα

την Ευρώπη, κράτησε 5 χρόνια (1348-1353) και

αφάνισε το ένα τρίτο του πληθυσμού. Οι Ντόκτο-

ρες της εποχής δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα

με τα ματζούνια και “το ’βαζαν στα πόδια” ή κερδο-

σκοπούσαν. Ηεκλησία θεώρησε ότι ήταν θεία τιμω-

ρία και μαζί με την κοσμική εξουσία έριξαν την

ευθύνη για τον όλεθρο στους Εβραίους.

Σήμερα τη ρίχνουν στους ανεμβολίαστους συλλή-

βδην. Και σε κείνους του “δε βαριέσαι” που συνεχί-

ζουν τις κοσμικές συνήθειες τους σαν να μη

συμβαίνει τίποτα και σε κείνους που επιλέγουν οι-

κειοθελώς την απομόνωση (καραντίνα). Είναι οι

πλέον ασφαλείς και από τους εμβολιασμένους -

που νοσούν και μεταδίδουν - κι όμως πληρώνουν

τα σπασμένα και το... πρόστιμο Μητσοτάκη.

―――――――
1. φασισμός: Wikipedia.org

«Σήμερα με τον όρο “φασισμός” εννοείται, μεταφορικά, για να δη-

λώσει την αυταρχικότητα, τον δεσποτισμό, την αυθαιρεσία, την

εξουσιαστική βίαιη και αντιδημοκρατική συμπεριφορά».

Υπάρχουν πολλοί άλλοι ορισμοί, που παραπέμπουν στον Μουσολίνι

και το φασισμό στην Ιταλία της εποχής του και στην αρχαία Ρώμη

και κάποιο θεσμό, αξιωματούχων, όπου fascio σημαίνει ‘δέσμη»

βεργών (εν τη ενώσει η ισχύς).

2. Γ. Κασιμάτης: kassimatisdimokratia.gr, μενού «επικαιρότητα, επι-

λογή κρίσιμων ειδήσεων, δημοσιεύματα επικαιρότητα.

3. Ν.Δ. Σαρίπολος: «Συνταγματικό Δίκαιο», Εκδ. 1906, 1ος τ. (εκ

των τριών), «εισαγωγή».

ΦΑΣΙΣΜΟΣ
Το Διοικητικό Πρόστιμο

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις σε Δήμους Σελ. 4-5

Σημαντικές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
στο Δ.Σ. του Δήμου ΒΒΒ Σελ. 6

Πύργοι της Μάνης και οι Μανιάτες
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Τα δεινά της Επανάστασης του 1821
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 9

Η δύναμη του καταναλωτή Σελ. 10

Ηρθε η ώρα της ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ...
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 11

Εξ Ειδησοδιηθήσεως άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

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

“Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά
του AIDS Σελ. 21

Αθλητικά Σελ. 22-23
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Αναστολή προβολών στην
Κινηματογραφική Λέχη

Παλλήνης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης ξεκίνησε δυ-

ναμικά με πολλές ελπίδες και διάθεση για άλλη μια

πετυχημένη κινηματογραφική χρόνια, γεμάτη

όμορφες ταινίες και νέες εμπειρίες που πάντα μοι-

ραζόμαστε με όλους τους φίλους και τις φίλες που

μας τιμούν κάθε Τετάρτη.

Όμως ο κορονοϊός δυστυχώς είχε άλλα σχέδια. Η

απόλυτα δικαιολογημένη μικρή συμμετοχή του κοι-

νού είχε ως αποτέλεσμα την απόφασή μας για προ-

σωρινή διακοπή των προβολών της Λέσχης, τόσο

σκεπτόμενοι την ασφάλεια των θεατών μας, όσο

και για οικονομικούς λόγους, μιας και η μικρή συμ-

μετοχή δεν μας επιτρέπει να αντέξουμε οικονο-

μικά. Σκοπός μας είναι να ενώσουμε τους θεατές

μας πριν και κυρίως μετά τις προβολές, και η μικρή

συμμετοχή χωρίς το κρασάκι μας, χωρίς τις συζη-

τήσεις μας, στερεί και από εμάς τη χαρά που εί-

χαμε σε κάθε προβολή.

Γνωρίστε δωρεάν την

τέχνη του θεάτρου!
Το δημοτικό θεατρικό εργαστήρι

«ΘΕΣΠΙΣ» στην Κερατέα σας

προσκαλεί να γνωρίσετε από

κοντά την τέχνη και τη μαγεία του

θεάτρου μέσα από μαθήματα θε-

ατρικού παιχνιδιού, αυτοσχεδια-

σμού, ορθοφωνίας και θεατρικής

παράστασης. 

Τα μαθήματα είναι δωρεάν.

Για πληροφορίες μπορείτε να κα-

λείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

• Νεανικό – εφηβικό τμήμα, 

τηλ. 6977543431

• Τμήμα ενηλίκων, τηλ. 6942795440

Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα
(ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) & η Περιφέρεια Αττικής
συνδιοργανώνουν τη θεατρική γιορτή
στο Δήμο Μαραθώνα, το «2ο Φεστι
βάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων».
Το Φεστιβάλ, συνεχίζει τις παραστά
σεις έως τις  12 Δεκεμβρίου 2021 στο
αμφιθέατρο του ξενοδοχείου Golden
Coast στην Παραλία Μαραθώνα. Οι
παραστάσεις θα ξεκινούν στις 8.30μμ.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν 8 ερασι
τεχνικές θεατρικές ομάδες και η είσο
δος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το αμφιθέατρο του Golden Coast με
τατρέπεται σε χώρο covid free και δι
καίωμα εισόδου θα έχουν είτε οι
πλήρως εμβολιασμένοι, είτε οι έχοντες
πιστοποιητικό νόσησης. 
Για την παρακολούθηση κάποιας πα

ράστασης απαιτείται έγκαιρα τηλε
φωνική κράτηση στο 6932 464142.

Σάββατο 4/12
Πολιτιστικές Απόπειρες – Θεατρική
Ομάδα Ρωμνιός
«Μη με λησμόνει»
Κυριακή 5/12
Αξιοθέατρον
«Μια τρελή τρελή σαραντάρα»

2h εβδομάδα 10/12 – 12/12/2021

Παρασκευή 10/12
Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα – Θεα
τρική Σκηνή Βαρνάβα
«Η Χειραφετησις» 

Σάββατο 11/12 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Διονύσου
«18212021 μια σύγχρονη ματιά

στην ελληνική περιπέτεια»
Κυριακή 12/12
4Action
«Η πιο δυνατή» & Δημοτικό Θέατρο
Μαραθώνα – Κεντρική Σκηνή
«Το καμπαρέ των λέξεων»

2ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων Δήμου Μαραθώνα

«Ελάτε να χορέψουμε
σε κοινό ...σκοπό ..!!»

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η

Κ.Δ.Ε.Μ., προσκαλούν στην επετει‐

ακή εκδήλωση: «Ελάτε με ένα ζήλο
σε τούτο τον καιρό ομάδι να χορέ-
ψουμε σε κοινό ...σκοπό ..!!», για τα

200 χρόνια από την Επανάσταση

του 1821, που διοργανώνει ο Λαο‐

γραφικός Πολιτιστικός Όμιλος

Μαρκοπούλου «Δήλιος Απόλλων»,

την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021
και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό
Κινηματοθέατρο «Άρτεμις».

«Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ» 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ Κερατέας προσκαλεί σε εορτα-

στική έξοδο στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  για το μπαλέτο «Ο Κα-
ρυοθραύστης» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι την Τε-

τάρτη 29 Δεκεμβρίου στις 19:30. 
Την σκηνοθεσία και την εντυπωσιακή χορογραφία της

παράστασης έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής του Μπαλέ-

του της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος, τη μουσική διεύθυνση

ο Ηλίας Βουδούρης και στην παράσταση συμμετέχουν,

μεταξύ άλλων, η ορχήστρα, η παιδική χορωδία και χορευ-

τές της ΕΛΣ.

Ο Καρυοθραύστης θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα
μπαλέτα του ρεπερτορίου, αφού η συναισθηματική δύ-
ναμη και η θεατρικότητα της μουσικής του Τσαϊκόφσκι
μαγεύουν διαχρονικά τους μικρούς και μεγάλους θεατές.
Στην αρχική δίπρακτη μορφή του, για το οποίο συνέθεσε
τη μουσική του ο Τσαϊκόφσκι, ο Καρυοθραύστης πρωτο-
παρουσιάστηκε στο αυτοκρατορικό Θέατρο Μαριίνσκι
της Αγίας Πετρούπολης στις 18 Δεκεμβρίου 1892. Η αρ-
χική υπόθεση βασίζεται στο διήγημα Ο καρυοθραύστης
και ο βασιλιάς των ποντικιών του Ε.Τ.Α. Χόφμαν.
• Συμμετοχή: 35€ μέλη & νέοι / 37€ μη μέλη / 20€ παιδιά

(περιλαμβάνεται εισιτήριο στον κεντρικό εξώστη και πούλμαν).

• Αναχώρηση πούλμαν ώρα 17:30 από την Κεντρική

Πλατεία Κερατέας.

• Κρατήσεις: 6984912459 - 6932221477 - 6984614675.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί
στα εγκαίνια της Χριστουγεννιάτικης
Έκθεσης Ζωγραφικής Παιδικής Δημι
ουργίας, την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 18.00 στο ιστορικό κτί
ριο του Πολιτιστικού Κέντρου του
Δήμου (Γ. Παπαβασιλείου, 34), όπου
θα παρουσιαστούν τα έργα των παιδι
κών τμημάτων Δημιουργικής Απασχό
λησης και Ζωγραφικής του
Προγράμματος «Αθλητισμός και Πολι
τισμός για Όλους», του Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος».

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η «Βραυρώ
νιος» και η Κ.Δ.Ε.Μ., προσκαλούν στη
φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτι
κου Δέντρου Δήμου Μαρκοπούλου,

που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
4 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18.00
στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου σε συνεργα-

σία με όλους τους Δήμους της Αττικής,

το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ διοργανώ-

νει δράση συγκέντρωσης δώρων, για

τα παιδιά κάθε Δήμου.

Η δράση πρόκειται να πραγματοποι-

ηθεί το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021,

από τις 10:00 έως τις 14:00. Ο χώρος

συγκέντρωσης στον Δήμο είναι το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο  (Χρ. Μεθενίτη 7).

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ θα καλεί

τους κατοίκους της Αττικής να προ-

σφέρουν για τα παιδιά του Δήμου

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο

Δήμο Μαρκοπούλου 

Ένα νέο θέατρο ανοίγει τις πόρτες

του στο κοινό τον Δεκέμβριο. Το

Θέατρο ΕΛΕΡ,  βρίσκεται στην

οδό Φρυνίχου 10 στην Πλάκα, και

καλεί μέσα από ένα προσεγμένο

ρεπερτόριο να αποτελέσει σημείο

αναφοράς για τη σύγχρονη θεα-

τρική δημιουργία.  

Το ΕΛΕΡ θα υποδεχθεί για πρώτη

φορά το κοινό στις 17 Δεκεμβρίου

2021, με την πολυαναμενόμενη

πρεμιέρα της παράστασης Έγ-

κλημα και τιμωρία, σε σκηνοθεσία

Όλιας Λαζαρίδου. Πρόκειται για τη

βραβευμένη θεατρική διασκευή του

έργου του Ντοστογιέφσκι από τους

Marilyn Campbell και Curt Columbus,

που αφηγείται την ιστορία μέσω των

τριών βασικών ρόλων: του Ρασκόλνι-

κοφ, του Πορφύρη και της Σόνια. Η πα-

ράσταση αποτελεί ένα φόρο τιμής στα

200 χρόνια από τη γέννηση του Φιον-

τόρ Ντοστογιέφσκι. Τo σκηνικό ει ́ναι

δημιουργι ́α του ζωγράφου Χρήστου

Μποκόρου. 

Σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου

Σκηνογραφι ́α: Χρήστος Μποκόρος

Παι ́ζουν: Νικόλας Μι ́χας,

Κωνσταντίνος Μπλάθρας, Χριστίνα

Τασκασαπι ́δου

Για 16 παραστάσεις, κάθε Παρασκευή

και Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

Διάρκεια: 70 λεπτα ́
Προπώληση: https://www.ticketser-

vices.gr/event/egklima-kai-timoria-the-

“Έγκλημα και τιμωρία” στο νέο θέατρο  ΕΛΕΡ
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Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας 'Υπατία" προ-

σκαλεί στη θεατρική παράσταση: Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,

ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα, αφιερωμένο στη

χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης, στο θέατρο.

Παίζουν Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Καστάνη, Ζέτα

Δούκα, Νίνα Λοτσάρη, Παναγιώτης Πετράκης, Πηνελόπη

Αναστασοπούλου. Αφηγητής ο Μάκης Δελαπόρτας. Σε

ρόλο έκπληξη ο ΚΏΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ.. Αναχώρηση 10

Δεκεμβρίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19,30 μ.μ. από

Ζεφύρου 2 πίσω από την πνευματική εστία. Το θέατρο δέ-

χεται μόνο εμβολιασμένους και όσους έχουν νοσήσει στο

παρελθόν με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Τηλ. επικοινω-

νίας 6998958059 Ιφιγένεια Αμοργιανού.

Μουσική παράσταση στο Άλσος

Tο ΔΣ της Υπατίας προσκαλεί στο χειμερινό Άλσος,

για να παρακολούθηση της μουσική παράστασης

του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ, με λαϊκά τραγούδια

πολλών δεκαετιών. Εκκίνηση από Ζεφύρου 2, πίσω

από την Πνευματική Εστία, ημέρα Κυριακή 19 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 18,30 μ.μ. Μόνο για εμβολια-

σμένους και όσους έχουν νοσήσει με τα αντίστοιχα

πιστοποιητικά. Eπικοινωνία 6998958059 Ιφιγένεια

Αμοργιανού

Πάμε θέατρο....

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

στο Σύλλογο Ιπποειδών
Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί έως

τις 5 το βράδυ ανοίγουν τις πόρτες τους και προ-

σκαλούν στις εγκαταστάσεις τους για μια Χριστου-

γεννιάτικη γιορτή, με μουσική, φαγητό, ποτό,

εκπλήξεις και δώρα με σκοπό να βοηθήσουν τα

άλογα, γαϊδουράκια και μουλάρια που φροντίζουν

στον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Ιπποειδών.

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους τετράποδους
φίλους μας. Τα πανέμορφα αυτά πλάσματα που κά-
ποτε εγκαταλείφθηκαν ή κακοποιήθηκαν.

3ο χλμ οδός Μυρρινούντος [κοντά στο Ολυμπιακό

Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο]

The Philip Glass Ensemble

Music in Eight Parts 

Το The Philip Glass Ensemble, η πειραματική ορχή-

στρα που δημιούργησε ο Philip Glass το 1968 για να

ερμηνεύει κατ' αποκλειστικότητα τα έργα του, έρχε-

ται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για μια σημαν-

τική αθηναϊκή συναυλία που θα μας ξεναγήσει στο

ιδιαίτερο μουσικό σύμπαν του μεγάλου δημιουργού.

Στα πενήντα χρόνια που ακολούθησαν, η ορχήστρα

κατάφερε να μεταφέρει το τολμηρό πνεύμα του

δημιουργού της στις σπουδαιότερες αίθουσες του

κόσμου. Δευτέρα 20/12 | 20.30

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» προσκαλεί στην αί-

θουσα εκδηλώσεων του Ωδείου Αλκι-

βιάδη Κωνσταντόπουλου,  για τις

ξεχωριστές παραστάσεις Καραγκιόζη,

για μικρούς και μεγάλους, που παρου-

σιάζει κάθε Σάββατο ο Θίασος Σκιών

του Αλκιβιάδη. 

Με προσφορά του Αλκιβιάδη Κων-

σταντόπουλου έχουν εξασφαλιστεί

120 δωρεάν προσκλήσεις για τις πα-

ρακάτω παραστάσεις. Ήδη δόθηκαν

οι πρώτες 30 και συνεχίζουν:  

• Σάββατο 4 Δεκεμβρίου ώρα 18:00 -

30 προσκλήσεις για την παράσταση

«Το Χριστουγεννιάτικο δώρο του Κα-

ραγκιόζη» 

• Σάββατο 11 Δεκεμβρίου ώρα 18:00 -

30 προσκλήσεις για την παράσταση

«Το Χριστουγεννιάτικο δώρο του Κα-

ραγκιόζη» 

• Σάββατο 18 Δεκεμβρίου ώρα 18:00 -

30 προσκλήσεις για την παράσταση

«Το Χριστουγεννιάτικο δώρο του Κα-

ραγκιόζη» 

Η δωρεάν κράτηση των θέσεων γίνε-

ται στα τηλέφωνα 6984912459 -

6984614675 και μπορεί να γίνει μέχρι

και 24 ώρες πριν την παράσταση,

μέχρι την κάλυψη των 30 θέσεων ανά

παράσταση. Τα ονόματα των δικαιού-

χων θα βρίσκονται στην είσοδο του

χώρου (Πλατεία Δημοσθένους Σωτη-

ρίου 5, Μαρκόπουλο). Η μετάβαση γί-

νεται με ιδία μέσα και ο χώρος

λειτουργεί ως Covid free.  

Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος είναι

γνωστός για την ικανότητά του να παί-

ζει πολλά όργανα, τη συνεργασία του

με καταξιωμένους καλλιτέχνες ως

μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδο-

ποιός και ηθοποιός  αλλά και το ανή-

συχο πνεύμα του.  

Στην παράσταση ο Καραγκιόζης καλεί-
ται να στήσει –τι άλλο;– ένα Ωδείο και
ο Αλκιβιάδης βρίσκει την ευκαιρία να
παρουσιάσει τα μουσικά όργανα μέσα
από τους αγαπημένους ήρωες της
λαϊκής μας παράδοσης με ζωντανή
μουσική και φρέσκια ματιά. Ο
μπάρμπα-Γιώργος, ο Μορφονιός, ο
Νιόνιος, ο Σταύρακας και τα Κολλητή-
ρια, όλοι θέλουν να συμμετέχουν και
να διδάξουν κι αυτοί στο ασυνήθιστο
αυτό Ωδείο...

«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ» -120 Δωρεάν προσκλήσεις 

Σειρά χριστουγεννιάτικων εκδηλώ
σεων για παιδιά και ενήλικες, διοργα
νώνει και φέτος ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και ο ΟΑΠΠΑ.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυ
λίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες,
μουσικοθεατρικές παραστάσεις, παι
δικό θέατρο, Χριστουγεννιάτικο Χωριό
στη Βούλα και πολλές εκπλήξεις...

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου: 
(Πλατεία Βούλας) Ώρα: 19:30
Φωταγώγηση δένδρου με Χριστου
γεννιάτικη συναυλία, «Christmas
Time» με την performer Τίνα Αλεξο
πούλου και μια εξαιρετική πενταμελή
ορχήστρα.
Πέρα από τα καθιερωμένα χριστου
γεννιάτικα κομμάτια, το πρόγραμμα
θα είναι χορευτικό, με επιτυχίες pop
και rock του ́ 80, του ́ 90, του ΄00, αλλά
και αγαπημένα λαϊκά. Στην εκδήλωση
θα συμμετέχει το τμήμα Latin Μον
τέρνου Χορού του ΟΑΠΠΑ.
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου: 
(Θέατρο Βάρης) Ώρα: 18:00
Παιδική θεατρική παράσταση με
τίτλο «Μίλα και Σουτ» από την Ομάδα
«Κοπέρνικος»
Μετά την επιτυχία στο Μέγαρο Μου
σικής θα ταξιδέψουν τους θεατές σε
ένα φανταστικό περιβάλλον με τρεις
ηθοποιούς – κούκλες και κρουστά
προπαιδείας Orff μέσα από ευρημα
τικά διαδραστικά παιχνίδια. Το έργο
περιστρέφεται γύρω από την έννοια
της αυτογνωσίας και του θάρρους να
υπερασπιστεί κανείς την αξία του,
όταν όλοι οι άλλοι την αμφισβητούν,

ενώ πραγματεύεται ακόμη τη δύναμη
της φιλίας, της ομαδικότητας και της
συνεργασίας. 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου: (Πάρκο
Αι Γιάννη), 18:00 (από 22/12 έως 01/01)
Εγκαίνια Χριστουγεννιάτικου Χωριού 
Μία σειρά χριστουγεννιάτικων εκδη
λώσεων, δρωμένων και εκπαιδευτι
κών προγραμμάτων, που θα
λειτουργήσει στο πάρκο του Αγ. Ιωάν
νου στη Βούλα. 
Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου θα
πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια και
από την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου έως
και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου θα
υπάρχουν καθημερινά 4ωρες δραστη
ριότητες πρωινής και απογευματινής
ζώνης. 

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου: (Πολιτιστικό
Κέντρο «ΙΩΝΙΑ»)  Ώρα: 18:00
Παιδική θεατρική παράσταση «Κα
ρυοθραύστης» από την Ομάδα
«ΤΟΠΙ»
Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι, ένα
μαγικό ταξίδι στον κόσμο των ζαχαρω
τών και στο άνοιγμα των χριστουγεν
νιάτικων δώρων με τη συνοδεία της
μουσικής Τσαϊκόφσκι. Την παραμονή
των Χριστουγέννων η Κλάρα δέχεται
ένα υπέροχο δώρο από τον νονό της,
τον κατασκευαστή παιχνιδιών Ντρο
σελμάγερ. Είναι μια κούκλακαρυο
θραύστης που έχει τη μορφή ενός
περήφανου στρατιώτη. Η πραγματική
μαγεία, όμως, ξεκινά αργότερα το ίδιο
βράδυ... 
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου: ( Πολιτιστικό

Κέντρο «ΙΩΝΙΑ») Ώρα: 20:00 
«Αβάντι Μαέστρο Χριστούγεννα»
Είναι μια ολοκαίνουρια μουσικοθεα
τρική παραγωγή με τον «Αθηναϊκό
Θίασο Σκιών» για όλη την οικογένεια
με ζωντανή μουσική, ατάκες του κα
ραγκιόζη, τον βραβευμένο Άθω Δα
νέλλη, που έχει διακριθεί σε διεθνή
φεστιβάλ και την τραγουδίστρια Ζωή
Παπαδοπούλου. Ένα σπάνιο οδοιπο
ρικό στα έθιμα του Δωδεκαημέρου και
τραγούδια από το χθες αλλά και αυτά,
που και σήμερα τραγουδάμε σε κάθε
γιορτή. Με 4 εξαίρετους μουσικούς
επί σκηνής, τον Δήμο Βουγιούκα, τον
Κυριάκο Γκουβέντα, τον Δημήτρη Κου
φογιώργο και την Ιωάννα Ρήγα. 

Kυριακή 19 Δεκεμβρίου: (Πάρκο Αι
Γιάννη) Ώρα: 11:0015:00
Χριστουγεννιάτικη γιορτή των Παιδι
κών Σταθμών του Δήμου, με ειδικό
πρόγραμμα από τους επιμορφωτές
των χωριών.
Τετάρτη & Πέμπτη 22  23 Δεκεμ
βρίου: (Πάρκο Αι Γιάννη) Ώρα: 17:30
19:30
Χριστουγεννιάτικη γιορτή των Νη
πιαγωγείων του Δήμου στο χριστου
γεννιάτικο χωριό, με ειδικό
πρόγραμμα.
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου : (Πλατεία
Ιμίων Βούλα) Ώρα: 16:00 – 19:00
«Λέμε τα κάλαντα»
Τα παιδιά του Λαογραφικού Ομίλου
«Μαντηλάκι»,  θα τραγουδήσουν στο
δρόμο και στην πλατεία Ιμίων τα πα
ραδοσιακά κάλαντα της Μακεδονίας
με συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Χριστούγεννα στο Δήμο ΒΒΒ
Ένας γιορτινός μήνας με πολλές εκδηλώσεις
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Λίμνη Βουλιαγμένης

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δ. Δαβάκης

(Κύμα Ενωμένων Πολιτών), εξέφρασε την απορία: τι συμ-
βαίνει με τη  Λίμνη Βουλιαγμένης και τον καθηγητή Χρ. Διο-
νυσόπουλο; Διαβάζοντας τα δ.τ. του Δήμου εξεπλάγην.
Αυτός ο άνθρωπος κε Δήμαρχε είχε επιλεγεί από εσάς και
τον κο Πανά ως εμπειρογνώμων για θέματα αρχαιοτήτων
στο Δήμο μας. Τι στράβωσε στη σχέση και διαβάζουμε αυτά
που διαβάζουμε;
Ο Δήμαρχος απάντησε: «Δεν στράβωσε τίποτα. Δεν υφί-
σταται κάτι τέτοιο. Τον κο Διονυσόπουλο τον γνωρίζουμε
έχει τιμηθεί και από τη δημοτική αρχη και από εμάς. Δεν
μας χωρίζει τίποτα με τον κο Διονυσόπουλο. Μια διαφορε-
τική προσέγγιση για το τι έγινε αυτά τα χρόνια». 

Κι αφού είπε πολλά “ειπωμένα” ο δήμαρχος, αλλά με τη δική

“αλήθεια”, που πολλές φορές απέχει παρασάγγας από την

πραγματική αλήθεια, τόνισε:

«Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί γίνεται ένα μεγάλο παίγνιο μέχρι
τσόγος, ότι απ’ όταν ανέλαβα εγώ 2014 δεν έχει μπει μέσα
στη λίμνη της ούτε μία πινέζα. Αυτό το ξεκαθαρίzουμε. Από
την 1/3/2014 δεν έχει μπει ούτε μία πινέζα παράτυπη ή πα-
ράνομη».

Και συνέχισε: «διαστρεβλώθηκε από τον κο Διονυσόπουλο,
ότι η ΥΔΟΜ είχε την άποψη ότι δεν μπορούσε να γίνει καμία
υπαγωγή στο νόμο 4178, από τη στιγμή που ξεκίνησε να υφί-
σταται  διάταγμα για την προστασία της Λίμνης, δηλαδή πριν
από το 1981». (Σ.Σ.: σας παραπέμπουμε στα σχετικά δημοσι-

εύματα στην εφημερίδα και στο δ.τ. του Χρ. Διονυσόπουλου,

για την αλήθεια, στη σελ. 16).

Για τη λίμνη αναφέρθηκε και ο Θάνος Ματόπουλος (ΡΙΚΙΠ),

σημειώνοντας ότι «Δεν έχει Π.Δ. μόνο η λίμνη, έχουν προ-
στασία και οι ακτές του Δήμου μας. Αυτό το Π.Δ. έχει γίνει
κουρελόχαρτο, Όποτε σας βολεύει ανατρέχετε σ’ αυτό
όποτε δεν σας αρέσει το προσπερνάτε. Εχετε κάνει ένα
σωρο παρεμβάσεις επί του αιγιαλού, έχετε δώσει σε μισθω-
τές και έχουν κάνει πράγματα εντός αιγιαλού και όλα αυτά
για να έχουν οι επιχειρηματίες μεγαλύτερα κέρδη. Προηγέι-
ται το κέρδος, έναντι αυτών που είναι κοινόχρηστα
αγαθά».

Αλλά και ο Κ. Πασακυριάκος (Λαϊκή Συσπείρωση) αναφέρ-

θηκε, σημειώνοντας: «Κτήματα Κόνιαρη και Εκκλησιαστική
περιουσία. Και στα δύο αυτά ζητήματα κε δήμαρχε, επέ-
δειξε η Δημ. Αρχή μεγάλη κινητικότητα. για να κάνει παρέμ-
βαση σε μία εξέλιξη που θεωρούσε ότι είναι αρνητική.

Τα όπλα είναι φτωχά. Ομως μ’ αυτή την έννοια, στην
περίπτωση της Λίμνης Βουλιαγμένης, μας ήρθε ένα
όπλο που μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε, το 2ο
του 2020.  Τελικά ποια ήταν η θέση σας κε Δήμαρχε;»,

για να πάρει την απάντηση από το δήμαρχο: «Ο Κ.
Πσακυριάκος, Κάνει δυο τρία νοητικά χάσματα στη
λογική του. Αλλά εγώ είμαι πολυ καλός στα νέα ελ-
ληνικά, και θα τα εξηγήσουμε. Τα πράγματα είναι
πολύ απλά απ’ ότι τα συνθέτουμε»..

«Απαιτείτε 5 στρέμ. από το Ασκληπείο» 

Ο Δαβάκης επανήλθε στην απαίτηση του δημάρχου να

πάρει τα 5 στρ. από το Ασκληπιείο γιατί ανήκουν στο Δήμο

λέγοντας:«Τα 5 στρέματα τα θέλατε για πάρκινγκ στην πα-
ραλιακή· έχει και το τερματικό του το Τραμ. Ήμουν και θα
είμαι αντίθετος και εγώ και οι εργαζόμενοι του Νοσοκο-
μείου». 
Σας βλέπω πολύ large, ήταν η απάντηση του Δημάρχου και

συνέχισε: Κατά πόσον η συγκεκριμένη περιοχή έδωσε ει-
σφορά σε γη είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Δεν έδωσε
εισφορά σε γη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν ο Δήμος
πάρει 5 στρ. από το Νοσοομείο και φτιάξει κοινόχρηστους
χώρους, παιδικές χαρές και άλλα, αυτό θα κλείσει το νοσο-
οκοείο; Αυτό είναι λαϊκίστικο».
Σ.Σ. Εκείνο που προέχει είναι να μείνει δημόσιο το νοσοκο-

μείο και να εκσυγχρονιστεί. Άμα αρχίσουμε και το διαμοι-

ράζουμε δεν βοηθάμε.

Στα χέρια της ΜΕΕΚΒ η παραλία

Για την παραλία της Βούλας, που κέρδισε δικαστικά η Μετοχική

Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας (ΜΕΕΚΒ), έχουμε

γεμίσει ατελείωτες σελίδες. Για το δήμαρχο έχει κλείσει το

θέμα οριστικά αφού «δεν τη χάσαμε γιατί δεν την είχαμε». Μι-

λάμε για την παιδική χαρά στην παραλία, το καφέ Νότος που τώρα

πρέπει να επιστρέψει τα μισθώματα που ελάμβανε ο Δήμος, το

άγαλμα Βενιζέλου, και όλο το περιπατητικό τμήμα της παραλίας

της Βούλας, που βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη.

Ο Δαβάκης επεσήμανε στο δήμαρχο: Ανατρέξατε 40 χρόνια

πίσω, στον Νομικό Σύμβουλο της Κοινότητας το ‘78. Για τη
δικη σας θητεία και του κου Μάντεση δεν είπατε τίποτα. Για
το δικηγόρο που δεν πήγε στα δικαστήρια δεν είπατε τίποτα.

(να θυμίσουμε ότι στη θητεία Μάντεση ήταν αντιδήμαρχος ο

παρών δήμαρχος)

Ο δήμαρχος συνεχίζει το “αφήγημά” του, ότι δεν χάσαμε γιατί

δεν την είχαμε ποτέ, λέγοντας στον Δ. Δαβάκη, ότι «ούτε αυτό

το έχετε καταλάβει. Μιλάτε για διοίκηση Μάντεση. Όλα αυτά

έχουν συζητηθεί εκατό φορές. Ερχεστε να εγκαλέσετε τη δι-

οίκηση του Δήμου, τότε γιατί ποιο λόγο δεν κατάφερε να πάρει

τις ιδιοκτησίες του όταν δεν είχε τίτλους.

Οταν χάθηκε το καζίνο, όταν χάθηκε η πηγάδα. Συνομολόγησε

το 1962-64  η Κοινότητα Βούλας συμφωνία η οποία δεν τηρή-

θηκε (Σ.Σ. από τη ΜΕΕΚΒ) τελικά από ευθύνη της Κονότητας

Βούλας, από καλούς κοινοτάρχες, γνωστούς, παραγωγικούς

στην περοχή. Δεν θεωρώ ότι έκαναν λάθος γιατί δεν ήταν ποτέ

δική μας περιουσία». (Σ.Σ. τα μπέρδεψε και πάλι και λέει ψέ-

ματα και θα επανέλθουμε)

Σ.Σ. Και γεννάτε το ερώτημα: 60 χρόνια δικαστήρια και δια-

μάχη που έκαναν όλες οι δημοτικές αρχές με τη ΜΕΕΚΒ το

έκαναν για να εισπράτουν οι δικηγόροι;

Τα δώρα έχουν αντίδωρα...

τα σπιτάκια έγιναν βίλες
Ο Θ. Ματόπουλος αναφέρθηκε στα μικρά κτίσματα στη χερ-

σόνησο του Αστέρα, που έγινα βίλες... τονίζοντας: 

Πριν 2 συμβούλια σας είπα ότι έχουν δοθει 6 άδειες μικρής

κλίμακας για τομές αρχαιολογικού ευρήματος στον Αστέρα.

Τώρα διαπιστώνουμε ότι δόθηκε από την Εφορεία Αρχαι-

οτήτων Πειραιά, άδεια σωστικής ανασκαφής στη ΒΔ

πλευρά  του Απόλωνα Ζωστήρα, με χρηματοδότηση του Β.

Σταθοκωστόπουλου. 

Την προηγούμεη φορά, το 2013 - που μας έκανε μια χορηγία

ο Βλ. Στ. για να φτιαχτούν τα μικρά κτίρια, δίπλα στο Ορ-

φανοτροφείο, βρεθήκανε με βίλες οι οποίες έχουν και πι-

σίνες. 

Ο δήμαρχος απάντησε ότι όντων ήταν  4 μικρά σπιτάκια  τα

οποία επισκεφθήκαμε και είδαμε μία υπέρβαση και τα γκρέ-

μισαν όλα. Το 2020 η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου (ΥΔΟΜ)

πήγε εκεί και φωτογράφισε τα μεγέθη που έπρεπε να έχουν

αυτές οι 4 βίλες και τα επανέφεραν στην αρχική τους

έκταση.

«Κάποια αλλαγή ιδιοκτησίας άρχισε να δημιουργεί νέα
γενιά αυθαιρέτων. Εγινε μία αυτοψία από το Δήμο και η μία
από αυτές τις 4 είχε κατασκευάσει περισσότερες παρανο-
μίες από όσες είχε όταν τις γκρεμίσαμε».
Σ.Σ. Αυτά αγαπητοί δημότες δεν μαθαίνονται ποτέ στα δη-

μοτικά συμβούλια. 

Η ρύπανση της Μαρίνας Βουλιαγμένης
Εχουμε δει αυτές τις ημέρες εικόνες από την ακτή Βουλιαγ-

μένης, που τα νερά είναι καφετιά. Η αιτιολογία που λένε

ορισμένοι ότι οφείλεται στο νοτιά είναι λάθος. Ποτέ με το

νοτιά δεν βλέπαμε τέτοια θάλασσα. Τουναντίον γέμιζε χομ-

πίστες με ιστοσαλίδες που την όργωναν. Ερωτήσεις έθεσαν

οι σύμβουλοι. 

Ο Θ. Ματόπουλος αναρωτήθηκε για τα «βυθοκορύματα που
βγαίνουν από τη λεκάνη είναι λάσπη, βούρκος, σκουριά, να
μας πείτε τι είναι αυτά που θα τοποθετηθούν ανοιχτά του
Σαρωνικού, και σιγά σιγά θα έρθουν εδώ. Είχαμε πει ότι τα
βυθοκορύματα αυτά είναι ωρολογιακή βόμβα». 
Ο δήμαρχος τα αντέκρουσε και μάλιστα τα έβαλε με τους

πολίτες που κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα για την επέ-

κταση της μαρίνας, για το ελικοδρόμιο για την αποψίλωση

του πρασίνου και άλλα, τονίζοντας: «ότι δεν πρόκειται να
υπάρξει ελικοδρόμιο».

Σ.Σ. παρεπιπτόντως στην  Περιβαλλοντική Μελέτη αλλά και

στις οικοδομικές άδειες υφίσταται!

Για την προσφυγή των κατοίκων μίλησε πολύ μειωτικά και

σαν να εκπροσωπούσε τον Αστέρα λέγοντας: «αυτές είναι
πολιτικές που βλάπτουν την πόλη ή μάλλον επιχειρούν να
βλάψουν την πόλη και ωφελούν απλά - πρόσκαιρα - το προ-
φίλ το επαναστατικό και την “επαναστατική γυμναστική”
(προσφιλής έκφρασή του) την οποία επιχειρούν κάποιοι
συμπολίτες μας για ιδιοτελείς λόγους, αφού σε 22 μήνες
έχουμε εκλογές, για ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και
το οποίο έργο επιχειρούν να ακυρώσουν για να δημιουργή-
σουν μόνο προβλήματα στην πόλη». 

Συνήγορος του “Αστέρα”!
και συνεχίζει: «Αυτή είναι η διαδικασία της συγκεκριμένης
προσπάθειας, η οποία θα απαντηθεί και από το δήμο με έν-
δικα μέσα(!). Δεν πρόκειται να κρυφτούμε ούτε να μπούμε
σε μια λογική να αφήσουμε τον οποιονδήποτε έχει μια αρ-
νητική άποψη, μία τραγική, μικρή, ανθυπομειοψηφία, να
σέρνει την πόλη δεξιά κι αριστερά, να την εκθέτει σε ΜΜΕ,
για να δημιουργήσει ένα εκλογικό αφήγημα το οποίο πι-
στεύει ότι σαν κύμα θα βγάλει κάποιους επιτήδειους πολι-
τευτές και πολιτικάντηδες της περιοχής στον αφρό».
Σ.Σ. Παντού βλέπει αντιπάλους για τον δημαρχιακό θώκο,

ο δήμαρχος, καθυβρίζοντας τον όποιον δημότη τολμήσει να

εκφράσει διαφορετική άποψη.

Αννα Μπουζιάνη

Ερωτήσεις και απαντήσεις στο Δ.Σ. του Δήμου ΒΒΒ

Οπως συνηθίζεται στις συνεδριάσεις προηγούνται οι ερωτήσεις των συμβούλων της μειοψη-

φίας για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη ή χρονίζουν ή έχουν προ-

κύψει: Τη λίμνη Βουλιαγμένης, την παραλία της Βούλας που χάθηκε, την επέκταση της

μαρίνας, τα σπιτάκια που έγιναν βιλάρες...

Στην 16η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΒΒβ, 29/11/21, για άλλη μια φορά το χρόνο μο-

νοπώλησε ο δήμαρχος απαντώντας σε χρόνο ατέρμονο.
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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΠΕΤΟΝ «ΜΠΕΤΟΜΑΡ ΑΕ» 

ΣΤΗN ΠΕΡΙΟΧΗ  «ΚΙΤΣΙ» 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ως κάτοικοι των  οικισμών  του Δήμου Κρωπίας    ΔΙΑ-

ΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ για  την διαφαινόμενη επαναλειτουργία

του εργοστασίου της ΜΠΕΤΟΜΑΡ ΑΕ στη περιοχή

«ΚΙΤΣΙ».

Την 16η του μηνός Νοεμβρίου τυχαία  διαπιστώσαμε πως

επίκειται η επαναλειτουργία του εργοστασίου σύμφωνα

με την απόφαση 13699/21/3.11.21.

Πριν την ημερομηνία αυτή δεν είχαμε ουδεμία πληροφο-

ρία για το θέμα αυτό  από κανέναν αρμόδιο φορέα.

ΕΠΕΙΔΗ:

• Η απόσταση του εργοστασίου από το σχολικό συγκρό-

τημα της Αγίας Μαρίνας, που στεγάζει Δημοτικό και Νη-

πιαγωγείο είναι  600 μέτρα και από το σχολικό

συγκρότημα του Κιτσίου που στεγάζει 2  Νηπιαγωγεία,

Δημοτικό,  Γυμνάσιο και  Λύκειο είναι 1800 μέτρα. (Συνο-

λικά στα 2 συγκροτήματα  φοιτούν  1500 παιδιά).

• Η απόσταση της εργοστασίου είναι  100 μέτρα από τον

υπό ένταξη οικισμό «ΜΑΚΙΛΛΑΡΙ» και   βρίσκεται εντός

περιοχής Β2- μέσης προστασίας τοπίου και αρχαιολογι-

κών χώρων. (Σύμφωνα με το Π.Δ. 6-3-2003 εντός της

ζώνης μπορούν να λειτουργούν νομίμως υφιστάμενες

βιομηχανίες και να εκσυγχρονίζονται, χωρίς δυνατότητα

επέκτασης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Η εγκα-

τάσταση της ΜΠΕΤΟΜΑΡ ωστόσο δεν είναι υφιστάμενη

και το έργο αφορά σε επαναλειτουργία της εγκατάστα-

σης στον ίδιο χώρο μετά από 10 χρόνια)

• Η είσοδος στο εργοστάσιο θα  γίνεται από την οδό  Πα-

παγιαννοπούλου και η απόφαση έγκρισης των Περιβαλ-

λοντικών Όρων  δεν αναφέρει τίποτα για τις δυνατότητες

των δεδομένων οδών απορρόφησης ενός τέτοιου κυκλο-

φοριακού φορτίου, που σήμερα εξυπηρετεί τα δύο σχο-

λικά αυτά συγκροτήματα και με τη λειτουργία του

εργοστασίου θα πρέπει να απορροφήσει και το φορτίο

των φορτηγών με τα αδρανή υλικά, αλλά και τις μπετο-

νιέρες με το έτοιμο σκυρόδεμα. 

• Μας ανησυχούν  ιδιαίτερα τα καυσαέρια, αλλά και ο συ-

νεχής θόρυβος των βαρέων οχημάτων που θα περνούν

δίπλα από τα σχολεία  μας.

• Πιστεύουμε  ότι  η διαφαινόμενη επαναλειτουργία του

εργοστασίου  της ΜΠΕΤΟΜΑΡ  θα θέσει σε κίνδυνο  τη

ζωή των παιδιών μας,  θα  υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής

των κατοίκων των περιοχών μας, θα επιβαρύνει  το περι-

βάλλον από τις εκπομπές ρύπων  και θορύβου και  θα

απαξιώσει τις  περιουσίες μας.

Λέμε  ΟΧΙ στην επαναλειτουργία του εργοστα-

σίου παραγωγής σκυροδέματος με την επωνυ-

μία «ΜΠΕΤΟΜΑΡ».

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Aκολουθούν υπογραφές κατοίκων

Έντονη η ανησυχία από τη διαφαι-

νόμενη επαναλειτουργία της μο-

νάδας παραγωγής μπετόν της

εταιρίας «ΜΠΕΤΟΜΑP Α.Ε.» στον

κατοικημένο οικισμό «Μακιλιάρι»

στην Αγία Μαρίνα.

Από τις 25 Ιουνίου 2020 η εταιρεία

«ΜΠΕΤΟΜΑP Α.Ε.» είχε υποβάλ-

λει φάκελο μελέτης Μελέτης Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων στην

Περιφέρεια Αττικής και ένα χρόνο

πριν έγινε η σχετική διαβούλευση.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

για την επαναλειτουργία της μο-

νάδας παραγωγής ετοίμου σκυρο-

δέματος της «ΜΠΕΤΟΜΑP Α.Ε.»

στην περιοχή Μακιλιάρι στην Αγία

Μαρίνα.

Ο κος Δήμαρχος δεν είχε αισθαν-

θεί την ανάγκη να ενημερώσει το

Δημοτικό Συμβούλιο και τους κα-

τοίκους της περιοχής για την επα-

ναλειτουργία της μονάδας. Δεν

είχε αντιληφθεί το τεράστιο πρό-

βλημα που δημιουργεί η συγκεκρι-

μένη ενέργεια ή απλά

αδιαφόρησε για το κοινό καλό

των κατοίκων της περιοχής.

Μετά την αντίδρασή μας, στη συ-

νεδρίαση της Οικονομικής Επιτρο-

πής για το ζήτημα της

επαναλειτουργίας της «ΜΠΕΤΟ-

ΜΑP Α.Ε.» στις 23/11 και μετά

από έναν χρόνο σιωπής, αποφά-

σισε τόσο ο Δήμος μας όσο και ο

κος Δήμαρχος να κινήσουν διαδι-

κασίες προκειμένου να προσφύ-

γουν κατά της απόφασης για

επαναλειτουργία της μονάδας

αυτής.

𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝖𝝥𝝤𝗣𝝞𝝖/𝝚𝗣𝝮𝝩𝝜𝝨𝝜 𝝡𝝖𝝨
𝝘𝝞𝝖𝝩𝝞 𝝤 𝝙𝝜𝝡𝝤𝝨 𝝟𝝖𝝞 𝝤 𝝟𝝤𝝨
𝝙𝝜𝝡𝝖𝗣𝝬𝝤𝝨 𝝖𝝢𝝩𝝚𝝙𝗣𝝖𝝨𝝚 𝝩𝝤𝝨𝝤
𝝟𝝖𝝝𝝪𝝨𝝩𝝚𝗣𝝜𝝡𝝚𝝢𝝖, 𝝚𝝢𝝖𝝢
𝝬𝗣𝝤𝝢𝝤 𝝡𝝚𝝩𝝖, 𝝖𝝫𝝤𝝪 𝝜
𝝡𝝚𝝠𝝚𝝩𝝜 𝝥𝝚𝗣𝝞𝝗𝝖𝝠𝝠𝝤𝝢𝝩𝝞𝝟𝝮𝝢

𝝚𝝥𝝞𝝥𝝩𝝮𝝨𝝚𝝮𝝢 𝝟𝝖𝝩𝝖𝝩𝝚𝝝𝝜𝝟𝝚
𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝥𝝚𝗣𝝞𝝫𝝚𝗣𝝚𝝞𝝖 𝝖𝝩𝝩𝝞𝝟𝝜𝝨
𝝩𝝤 𝝟𝝖𝝠𝝤𝝟𝝖𝝞𝗣𝝞 𝝩𝝤𝝪 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝝟𝝖𝝞
𝝚𝝞𝝬𝝚 𝝩𝝚𝝝𝝚𝝞 𝝨𝝚 𝝙𝝞𝝖𝝗𝝤𝝪𝝠𝝚𝝪𝝨𝝜
𝝨𝝩𝝖 𝝩𝝚𝝠𝝜 𝝩𝝤𝝪 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝝡𝝚
𝝖𝝥𝝤𝝩𝝚𝝠𝝚𝝨𝝡𝝖 𝝢𝝖 𝝚𝝬𝝚𝝞 𝝚𝝟𝝙𝝤𝝝𝝚𝝞
𝝜 𝝚𝝘𝝟𝗣𝝞𝝨𝝜 𝝥𝝚𝗣𝝞𝝗𝝖𝝠𝝠𝝤𝝢𝝩𝝞𝝟𝝮𝝢
𝝤𝗣𝝮𝝢 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝜𝝢 𝝚𝝥𝝖𝝢𝝖𝝠𝝚𝝞𝝩𝝤𝝪𝗣𝝘𝝞-
𝝖, 𝝜 𝝖𝝥𝝖𝝢𝝩𝝜𝝨𝝜 𝝩𝝤𝝪 𝝟𝝤𝝪
𝝙𝝜𝝡𝝖𝗣𝝬𝝤𝝪 𝝚𝝥’ 𝝖𝝪𝝩𝝤𝝪 𝝜𝝩𝝖𝝢 𝝤𝝩𝝞:

«𝝤 𝝪𝝥𝝚𝝪𝝝𝝪𝝢𝝤𝝨 𝝥𝝤𝝪 𝝝𝝖
𝝬𝝚𝝞𝗣𝝞𝝛𝝤𝝩𝝖𝝢 𝝩𝝤𝝩𝝚 𝝩𝝤 𝝝𝝚𝝡𝝖
𝝜𝝩𝝖𝝢 𝝨𝝚 𝝖𝝙𝝚𝝞𝝖 𝝟𝝖𝝞 𝝤𝝩𝝖𝝢
𝝚𝝥𝝖𝝢𝝜𝝠𝝝𝝚 𝝠𝝤𝝘𝝮 𝝫𝝤𝗣𝝩𝝤𝝪
𝝚𝗣𝝘𝝖𝝨𝝞𝝖𝝨, 𝝟𝝖𝝥𝝤𝝪 𝝥𝝖𝗣𝝖𝝥𝝚𝝨𝝚»…

Η στάση του κου Δημάρχου στο

θέμα αυτό είναι επιεικώς πε-

ρίεργη. Καλούμε τους κατοίκους

της περιοχής σε εγρήγορση για

να αποτραπεί η υποβάθμισή της.

“Aλλάζουμε” 

Δημοτική παράταξη Κορωπίου

Τεράστιες οι ευθύνες του Δημάρχου

για τη διαφαινόμενη επαναλειτουργία

της ΜΠΕΤΟΜΑΡ
Πολύ καθυστερημένη και μετά από πίεσή μας

η αντίδρασή του

Βρισκόμαστε στο “τυπωθείτω”

όταν μάθαμε ότι ο Δήμο Κρω-

πίας, κατέθεσε προσφυγή για

την ακύρωση της υπ. αρ.

136991/21/3.11.2021 Απόφασης

της Γενικής Διευθύντριας Χω-

ροταξικής Περιβαλλοντικής Πο-

λιτικής της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής (ΠΕΤ

2006326629) περί Έγκρισης Πε-

ριβαλλοντικών Όρων για τη λει-

τουργία της υφιστάμενης

μονάδας ετοίμου σκυροδέματος

της εταιρείας “ΜΠΕΤΟΜΑΡ

Α.Ε.” στην περιοχή ΚΙΤΣΙ του

Δήμου Κρωπίας. (ΑΔΑ:

Ω3ΝΤΟΡ1Κ-ΗΜΘ/ 4.11.2021).

Οπως σημειώνεται στην προ-

σφυγή, με την προσβαλλόμενη

απόφαση εγκρίθηκαν οι περι-

βαλλοντικοί όροι για την επανα-

λειτουργία της υφιστάμενης

μονάδας παραγωγής ετοίμου

σκυροδέματος της ΜΠΕΤΟΜΑΡ.

Η ΜΠΕΤΟΜΑΡ βρίσκεται σε

αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης

12.409 τ.μ. ενώ η περιβαλλον-

τική αδειοδότηση αφορά τμήμα

του άνω γηπέδου έκτασης

9.295,43 τ.μ. καθόσον το υπό-

λοιπο τμήμα διέπεται από τις

διατάξεις της δασικής νομοθε-

σίας.

Η παραγωγή σκυροδέματος σε

ημερήσια βάση θα είναι 300 κ.μ.

Η περιοχή βρίσκεται σε από-

σταση 941 μ. από τον οικισμό

Κίτσι, σε απόσταση 434 μ. από

τον οικισμό Μακιλιάρη, σε απο-

σταση 891 μ. από τον οικισμό

Αγίας Μαρίνας και σε απόσταση

7 χλμ από το Κορωπί.

Η επιφάνεια που δόθηκε η άδεια

βρίσκεται σε εκτός σχεδίο πε-

ριοχή, εντός ΖΟΕ Μεσογείων

και διέπεται από το πολεοδο-

μικό καθεστώς, εντός ζώνης Β2

(περιοχή μέσης προστασίας το-

πίου, αρχαιολογικών χώρων και

μνημείων), ΦΕΚ 199/Δ/2003. Στη

ζώνη αυτή επιτρέπονται χρήσεις

κατοικίας αγροτικών αποθηκών

και δημοτικών καθιστικών ανα-

ψυκτηρίων.

Στην ίδια περιοχή λειτουργούν 2

σχολικά συγκροτήματα με 1500

μαθητές. 

Τα αδρανή υλικά κατά τη λει-

τουργία της βιομηχανίας θα με-

ταφέρονται με φορτηγά τα

οποία θα διέρχονται μέσα από

τους οκισμούς, μπροστά από τα

σχολικά συγκροτήματα επί της

οδού Παπαγιαννοπούλου που

έχει μικρό πλάτος, ειδικά στην

είσοδο της εγκατάστασης και

κρίνεται, μη επαρκές και επικίν-

δυνη, για την κυκλοφορία η διέ-

λευση οχημάτων βαρέος τύπου.

Διοικητική Προσφυγή κατέθεσε ο Δήμος Κρωπίας 

για την ακύρωση λειτουργίας της Μπετομάρ
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Από το αξιόλογο  βιβλίο του Δήμου Μέξη: “Μάνη και Μανιά-
τες”, μαθαίνω ότι  «Η ιστορία του Μανιάτικου  “Πύργου” είναι η
ιστορία της ίδιας της  Μάνης των μέσων και νεότερων χρόνων
αλλά και της  κοινωνικά  φεουδαρχικής της δομής» .
Και βέβαια  η παρουσία  του  Πύργου  ως ένα αριστούργημα
λαϊκής αρχιτεκτονικής προσαρμοσμένο στις εντελώς ιδιότυπες
συνθήκες του ιδιωτικού και δημόσιου βίου εξελίχθηκε συνάμα
και σε οχυρό κατάλληλο γι’ αυτόν τον  sui generis πόλεμο με-
ταξύ των εγχωρίων φορέων ισχύος και πλούτου και υπηρέτησε
τόσο τις οικογενειακές τους αντιθέσεις όσο και τους ενωμέ-
νους αγώνες εναντίον των όποιων εχθρών της Μάνης.  Η πα-
ρουσία του εξ άλλου  «ως  κέντρου των  δημοσίων και
κοινωνικών σχέσεων ενός φεουδαρχικού κατεστημένου, συ-
νετέλεσε  αποφασιστικά στη διατήρηση των παραγωγικών σχέ-
σεων της κλειστής  μανιάτικης οικονομίας».
Η Μάνη όμως, αν και στις μέρες μας  έπαψε όπως παλιότερα
να γράφεται  σαν  μια  άγρια χώρα  του  θρύλου  και του μυ-
στηρίου με τις αινιγματικές της φυλετικές  ιαχές,  εξακολουθεί
πάντοτε    να  μένει   πιστή   και  υπάκουη στον ηχηρό  απόηχο
της πατρογονική  της παράδοσης  όπου  “στενοί” κανόνες  ζωής
και  μακρόσυρτα  νεκρικά  μοιρολόγια αγκαλιαστά  σε  υπερη-
φάνεια διέπουν το ό,τι της  απόμεινε από το πολύ γεμάτο  της
παρελθόν. 
Εκείνο το παρελθόν της  που σήμερα έρχεται και δένεται ανά-
γλυφα με τα  κάστρα  της τα βυζαντινά, τα μνημεία της τα  συμ-
βολικά, τους  Πύργους  της με  τα πυργόσπιτά  τους. 
Η Μάνη! Μάνη ονομάζεται η ορεινή και άγονη εκείνη χώρα της
λακωνικής  που βρίσκεται  δυτικά της εύφορης πεδιάδας της
Σπάρτης, αγκαλιάζει τον Ταΰγετο  και καταλήγει στο Ταίναρο,
σε σελίδες  ιστορίας  γεμάτης από   δόξες πολεμικές, “κλε-
φτουριές”, γδικιωμούς αίματος, σκληρά  έθιμα  και μυστήριο αι-
νιγματικό. 
Γενικά στον αρχαίο ιστορικό της χώρο μπορούμε να έρθομε πιο
κοντά ανοίγοντας τον Παυσανία  με τις περιηγήσεις του, τον
Στράβωνα με τις γεωγραφικές  του  περιπλανήσεις, τον Πολύ-
βιο  με τη ζωή του κοντά στις νικηφόρες  ρωμαϊκές λεγεώνες. 
Το αυτοτελές όμως τμήμα της λακωνικής έρχεται στο  ειδικό
προσκήνιο της ιστορίας  μόλις κατά την  περίοδο των Ελευθε-
ρολακώνων* και γεωγραφικά  βαφτίζεται  στο όνομα “Μάνη”
μόλις από τα βυζαντινά χρόνια του Λέοντα του Σοφού, και  σε
ακρίβεια παρμένο από τον Λατίνο επίσκοπο  του Κάστρου Μαϊ-
νης ή Μαϊνής ή Μάνης,  ο οποίος μάλιστα τρομοκρατημένος
από την αγριότητα των  τότε κατοίκων, ικέτευε τον Πάπα να
τον κρατήσει στην Ιταλία. 
Από  τον συγγραφέα  Μέξη   μαθαίνω ακόμη   ότι στα χρόνια
τα βυζαντινά του Μυστρά (1383- 1453), στη Μάνη που ανήκε
στο ομώνυμο  δεσποτάτο,  γύρω από τους Πύργους  είχε ανα-
πτυχθεί μια οικονομία στενού οικογενειακού χαρακτήρα, που
επηρέαζε σκληρά την τρέχουσα πολιτική αλλά και κοινωνική
ζωή. Αυτό τρόμαζε τους βυζαντινούς και  επί Θεοδώρου Β΄ Πα-
λαιολόγου δεσπότη  του Μυστρά (1415) είχε αποφασιστεί  με
το διάταγμα “Λύσις φρουρίων” το γκρέμισμα των Πύργων “ως
καταφυγίου των ατίθασσων Μανιατών”.
Πάντως  και από την άλλη μεριά είναι βεβαιωμένο ότι οι Μα-
νιάτες του  Πύργου  πάντοτε τρέφανε μια αντιπάθεια προς
τους βυζαντινούς, και ο Πύργος εκείνα τα χρόνια έγραφε μια
ιδιαίτερη ισχύ. Ακόμα ότι  η οποιαδήποτε δραστηριότητα  του

πέριξ του Πύργου “χωριού”, είχε   προς την κλειστή φαμίλια
τού Πύργου, σχέση υποταγής,  με τον  δε χωροδεσπότη του
να υψώνεται στο επίπεδο τού  ισχυρού αφέντη  λαϊκού ήρωα
δεσπότη της περιοχής. 
Και  μάλιστα ενίοτε  τυραννικά και σε κυρίαρχη κοινωνική δύ-
ναμη ιδιαίτερα  επάνω στα παράλια  όπου οι κάτοικοι πιο ήμε-
ροι,  και πιο  προσιτοί  σε συμβιβασμούς  ήταν και πιο δεκτικοί
σε κάποιο  τύπο κοινοτικού δεσμού, απλά και μόνο  για να μέ-
νουν  ήσυχοι στα σπίτια τους.
«Δεκτικοί σε ολίγο δόσιμο για να κάνουν έξω, ήρεμοι τη χρεία
τους» τους κακολογούσαν  οι κάτοικοι της Μέσα Μάνης. 
Αυτοί  οι της Μέσα Μάνης (Κακοβούλια)   ήταν οπωσδήποτε
σε “χρώμα” πιο  Μανιάτες   και  πιο “άγριοι”, αιματηροί  και  ατί-
θασοι στις πράξεις τους,  γι’ αυτό και δεν είχε μέχρι το 1779,
ποτέ πατήσει Τούρκου φέσι στα μέρη τους. Στη Μέσα Μάνη,
δηλαδή από την Αρεόπολη περίπου και κάτω, η  άτακτη  φυλε-
τική “ορδή” όταν σταμάτησε εκεί για να κατοικήσει, έδωσε
χώρο σε καταυλισμό για το γένος της, με μικρούς   απομεμο-
νωμένους  οικισμούς  “τα  ξεμόνια”. Εκεί με το γνώρισμα της
πατριάς – δηλαδή της εξ αίματος αρρένων γενετικής σχέσης,
ένωναν   κοινωνικά  κάθετα και οριζόντια τον απείθαρχο ακτή-
μονα πληθυσμό – σε μια γραμμή χωρίς τέλος   συγγένειας –,
στο πάθος της απόλυτης ελευθερίας,   ζώντας λιτά σε τρώγλες
και σπηλιές, καλύβες και χαμόσπιτα  ριζωμένα στις απόκρη-
μνες επάλξεις του Ταϋγέτου. 
Αφήνομε όμως την ενημερωτική παρεμβολή και  γυρίζομε
πάλι στον κόσμο του Πύργου.

Γύρω  από τον Πύργο, υπήρχαν  εγκατεστημένα  τα χωριά της
εξουσίας του -  “Καπετανία” την κράζανε. Στο κάθε της χωριό,
η κοινωνία του ήταν “κλειστή” και  υπό τον έλεγχο και την εκ-
μετάλλευση τού αφέντη τού Πύργου. Στο χωριό   προσέτι εξέ-
λιπε ο εμπορικός συναγωνισμός που θα μπορούσε  με τον
καιρό  να διαρρήξει  τον  στενό οικιακό  του χαρακτήρα, να με-
γαλώσει ή και εξελιχθεί σε πόλη. Και  αυτό είχε σαν συνέπεια
το χωριό να παραμένει σε  ένα τήδε κακείσε άθροισμα από διά-
σπαρτους οικογενειακούς οικισμούς, με τους κατοίκους τους
εθισμένους   θεληματικά   ή αναγκαστικά  να υποκύπτουν στην
πατριά του Πύργου που εκφραζότανε στο πρόσωπο  του οικο-
δεσπότη του. Ο αφέντης  όχι μόνο τους διαφέντευε,  αλλά και
προχωρούσε,  βάσει  των συνθηκών που ο ίδιος δημιουργούσε,
στην εκμετάλλευση τους,  Έτσι, η τάξη των “επιμόρτων” καλ-
λιεργητών  ή και των “κολίγων”, ήταν το σύνηθες του χωριού
γνώρισμα  και η με τα χρόνια  μεταβατική κοινωνική  τους  δια-
φοροποίηση –από τη μια μεριά σε “Νυκλιάνους”, δηλαδή  πυρ-
γοδεσπότες μεγαλοκτήμονες, καί από την άλλη σε
“φαμέγιους”  ή “αχαμνόμερους”  δουλοπάροικους  και ακτήμο-
νες καλλιεργητές, –απόλυτα χτυπητά διακριτή. 
Ο Πύργος ανήκε στην εξ αίματος των αρρένων  γενιά. Ήταν
κοινή ιδιοκτησία όλων της φρατρίας  –θεωρητικά αυτή όμως.
Το χτίσιμο του και η φρούρησή του ήταν και αυτή κοινή υπό-
θεση, που αφορούσε ιδιαίτερα τους αρρένες   της  φαμίλιας
δεδομένου ότι μόνο αυτοί και μάλιστα οι πρωτότοκοι είχαν
κληρονομικά δικαιώματα, ενώ οι γυναίκες τους όχι, οι οποίες
μάλιστα εστερούντο και του  δικαιώματος τού διαζυγίου. Ολό-
κληρη η φαμίλια κρατιόνταν με τα μάτια ανοιχτά σε διπλοβάρ-
διες εικοσιτετραώρου  “έγκλειστη” στον Πύργο να τον
προστατεύει.  
Λεγότανε   μάλιστα πως   τότε εκεί μέσα στον Πύργο άρχιζε
και τέλειωνε η ζωή τού  Μανιάτη (Δ. Μέξης).  Τότε, αλλά στην
πορεία “τα πάντα ρεί”.

Από την τοπική εφημερίδα   “Σωτήρ”, της 25ης Οκτωβρίου
1834,  μεταφέρω:   «Η Μάνη ήτις προ τόσων ετών ήδη δεν υπε-
τάχθη ούτε εις καμμίαν τών κατά καιρούς διοικήσεων του Ελ-
ληνικού Έθνους, η Μάνη της οποίας οι κάτοικοι δεν
κατεγίνοντο άχρι τούδε εις άλλο παρά κλειόμενοι μέσα εις
τους Πύργους των να παραφυλάττουν και να φονεύουν τίς και
τίνος την ιδιοκτησίαν μπορεί να αρπάξει και να αφανίσει, η
Μάνη τέλος πάντων εκείνη ήτις είχεν ως  προ ολίγου   κατοί-
κους γεννημένους, νυνμφευομένους,  τεκνοποιούντας και απο-
θνήσκοντας, μέσα εις τους Πύργους των, χωρίς ποσώς να
πατήσουν εις  άλλο έδαφος, ευτάκτησαν ήδη καθ΄όλην την
έκτασιν (ώστε) οι Πύργοι  της  επαρχίας Οιτύλου,  να μετα-
σκευασθούν καταλλήλως εις  συνήθεις οικίας. Παρομοίως
(τώρα) όλα τα κανόνια (των ) αφηρέθησαν  και είναι εις  την
διάθεσιν της κυβερνήσεως να τα παραλάβη οπότε ήθελε ευα-
ρεστηθεί».   
Δηλαδή όλη τους τη ζωή οι άρχοντες με τη φαμίλια τους την
περνούσαν μέσα στους Πύργους τους ταμπουρωμένοι. Οι Πύρ-
γοι ήσαν ιεροί χώροι της πατριάς φυλασσόμενοι ολημερίς  και
ολονυκτίς με βάρδιες και μάλιστα  με διπλούς “βαρδιάτορες”.  
Λέγανε πως οι Πύργοι  ήσαν τα πολεμικά οχυρά της οικογέ-
νειας. Γύρω από τον Πύργο  και κολλητά του χτίζονταν τα
“πυργόσπιτα” με ύψος  μέχρι και 7 μέτρων,  αλλά και για προ-
στασία τα σπίτια των παρακατιανών όλα ακουμπισμένα  στον
Πύργο   και κοντά τους  στάβλοι,  αποθήκες   και  κοπρόλακκοι.
Και όλα σε υπόγεια επικοινωνία  μεταξύ τους και με τον Πύργο
με  σχετικά μεγάλες λαγούμια  –στοές   τύπου λαβυρίνθου και
υπονόμους διαφυγής,  ή και αιφνιδιαστικής επίθεσης. Τα πυρ-
γόσπιτα   αυτά δεν είχαν παράθυρο, παρά  στη στέγη τους μια
τρύπα την “κλιβανή”   για  να δίνει  λιγοστό φως την ημέρα και
την νύχτα να ασφαλίζεται με συρόμενη μαρμαρόπλακα.  
Από δίπλα τους ο Πύργος, ο οποίος δομικά αρχικά βασιζόταν
σε  μια απλή λιθοδομή, με τα χρόνια όμως  το χτίσιμο βελτιώ-
θηκε με την παρεμβολή κάποιου μείγματος από ασβεστοκο-
νίαμα.
Αυτό το  πέτρινο  χτίσιμο ήταν δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής

που θα  πει χτίσιμο χωρίς   αρχιτέκτονα. Ήταν μια λιθοδομή τε-
τράγωνη, ενίοτε ίσως με ευρύτερη βάση, σε διαστάσεις κάτο-
ψης συνήθως 5Χ5 μέτρων  και ύψους  έως και 20 μέτρων. Το
δε  ύψος του Πύργου σηματοδοτούσε και το κύρος  και τη δύ-
ναμη του ιδιοκτήτη. Αυτός πάλι ο αφέντης  σαν ισχυρότερος
δεν δεχότανε κάποιος παρακατιανός του να τον περάσει με
τον δικό του Πύργο   σε ύψος, και αν εκείνος το έκανε, αυτός
παρενέβαινε και τον χαμήλωνε γκρεμίζοντάς τον. 
Ο Πύργος είχε αρχές δομικής  πολεμικού οχυρού. Είχε “ντου-
φεκότρυπες” ο Πϋργος, δηλαδή κωνοειδείς μικρές τρύπες
τύπου  πολύ μικρού παραθύρου με  το στενωπό τους  για προ-
στασία προς τα μέσα και την ευρεία τους βάση προς τα έξω για
άνοιγμα της  οπτικής γωνίας κατά την σκόπευση.   
Είχε θυρίδες με προεξοχές για “πετρομάχους” και ειδικές  θέ-
σεις –παγίδες  για ζεματίστρες σε εσωτερικά περάσματα  και
θύρες,  αλλά  και σε τρύπες σε εξωτερικούς τοίχους για το
καυτό λάδι  ή και νερό που έρριχναν στον επιτιθέμενο εισβο-
λέα. Η θύρα εισόδου στον Πύργο ήταν μικρή, χαμηλή  –γονα-
τιστός έμπαινες– και ειδικής διαμόρφωσης ώστε να
σφραγίζεται  και να σφηνώνεται με  ένα ογκώδη λίθο ανάλογα
πελεκημένο  σε κώνο. Μετά τη θύρα εισόδου ακολουθούσε
στενωπός  διάδρομος λαβυρινθοειδής,   δηλαδή με πολλά πα-
ρακλάδια ώστε να μπερδεύεται ο εισβολέας, να απομονώνεται
και  να γίνεται ευάλωτος.
Παράθυρα δεν υπήρχαν στους χαμηλότερους  ορόφους. Στους
πιο πάνω τα παράθυρα  στην πραγματικότητα ήταν σχισμές
του τοίχου  απλά για  φωτισμό να περνούν δειλά κάποιες  από
τις ακτίνες του ήλιου . 
Τέτοιοι  Πύργοι “οχυρά των εγκλείστων του αίματος της πα-
τριάς” ήταν οι αρκετοί αλλά πάρα πολλοί  και σε ολόκληρη στη
Μάνη  αγγίζοντας σε αριθμό  τους 800 και ήταν γνωστοί με το
όνομα του κλεφτοκαπετάνιου  οικοδεσπότη  τους.  Επί παρα-
δείγματι ο  πύργος των Γρηγοράκηδων, των Καπετανάκηδων,
του Ντουράκη, του Πετρόμπεη  Μαυρομιχάλη, του Τρουπάκη
Μούρτζινου, του Κιτρινιάρη  Δημαρόγκωνα, Σκυλακάκη, Ντα-
βάκη  και άλλων.

Σταματώ για σήμερα.  
Θα συνεχίσω όμως στο επόμενο  φύλλο.

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Πύργοι της Μάνης 

και οι Μανιάτες
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Πώς να πείσεις;

• Μας λέγατε, ότι αν έχεις υποψία ότι είσαι έγκυος, ή

είσαι στη διαδικασία να μείνεις ή είσαι ήδη έγκυος να

μην κάνεις το εμβόλιο.

• Μας λέγατε ότι αν νοσήσεις από κορωνοϊό μείνε

στο σπίτι, μην πας στο νοσοκομείο.

• Μας λέγατε ότι αν κάνεις το εμβόλιο αποκτάς την

“ελευθερία”.

• Μας λέγατε ότι εφόσον εμβολιαστείς δεν χρειάζεται

να παίρνεις μέτρα (μάσκα κ.λπ.).

• Μας λέγατε ότι αν διασωληνωθείς θα βγεις, αν

βγεις, “ανάπηρος” με πάρα πολλά προβλήματα υγείας.

Να μην αναφερθώ στον ...Μπάμπη, στα τηλεπαρά-

θυρα, που επιβραβεύθηκε από το λαό και έγινε βου-

λευτής, που είπε ότι: όταν ο γιατρός σε διασωληνώνει
σε αφήνει στο θεό! (πώς να θέλει μετά ο ασθενής να

διασωληνωθεί)!

Σήμερα:
• Μας λέτε ότι οι έγκυες πρέπει να είναι εμβολιασμέ-

νες ή να εμβολιαστούν άμεσα. Και πράγματι βλέ-

πουμε ότι στο τρίτο περίπου τρίμηνο της κυοφορίας

νοσούν βαριά. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμη εκλο-

γικά κέντρα που έχουν τις πρώτες οδηγίες!!!

• Μας λέτε, αν νοσήσεις από κορωνοϊό, να πας στο

νοσοκομείο για βοήθεια.

• Μας λέτε ότι η “ελευθερία” δεν υπάρχει, είναι μύθος.

• Μας λέτε ότι το εμβόλιο (και οι δύο δόσεις) δεν

επαρκούν πλέον. Πρέπει να κάνεις και “αναμνηστική”

τρίτη δόση σε 6 μήνες, που μπορεί να γίνουν 4 μήνες.

• Βάζετε στη “γκιλοτίνα”, τους ανεμβολίαστους γενι-

κώς, αλλά τους άνω των 60 ειδικότερα (προς το

παρόν) προκειμένου να εμβολιαστούν, όποιο πρό-

βλημα υγείας κι αν έχουν. Οι γιατροί τους, πολλές

φορές, τους συνιστούν ότι είναι ρίσκο το εμβόλιο,

αλλά χαρτί που να το βεβαιώνει δεν τους δίνουν.

Στα εμβολιαστικά κέντρα, απλά, σου χώνουν την

ένεση στο μπράτσο. Ευθύνες για ένα δυσάρεστο απο-

τέλεσμα, μετά το εμβόλιο δεν υπάρχουν σε καμία

βαθμίδα. Είναι όλοι απαλλαγμένοι με νόμο!

Και μετά θέλετε να πείσετε τους άνω των 60 πολίτες,

που λίγο - πολύ, όλοι έχουν κάποιο “υποκείμενο” νό-

σημα, ζάχαρο, πίεση, καρδιά... να προσέλθουν για να εμ-

βολιαστούν. Είναι σαν να τους στέλνετε να πηδήξουν απ’

την Ακρόπολη... Και τώρα τους εκβιάζετε με ένα πρό-

στιμο, αν δεν ...πηδήξουν απ’ την ακρόπολη.

Πώς θέλετε να πείσετε μ’ αυτή την αντιφατική πολυ-

γλωσσία και με τη φίμωση, της όποιας άλλης επιστημο-

νικής φωνής. Σε ποια αλήθεια να πεισθεί ο πολίτης;

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

(Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821!)

Ο πρώτος χρόνος της Επανάστασης του 1821, βρήκε τους

Έλληνες ενωμένους, να αγωνίζονται νικηφόρα κατά του

αιμοσταγούς κατακτητή!!!    Όταν όμως έπεσε η διχόνοια

ανάμεσα στους οπλαρχηγούς και όχι μόνο, οι σκλαβωμένοι

Έλληνες δεινοπάθησαν οικτρά και η Επανάσταση άρχισε

να “πνέει τα λοίσθια”.

Στις 24-1-1822 τραυματίστηκε θανάσιμα ο Αλή Πασάς, από

τον απεσταλμένο της  Πύλης,Κιοσέ Μεχμέτ, στο νησάκι

των Ιωαννίνων και ο Χουρσίτ Πασάς, αφού έστειλε το κομ-

μένο κεφάλι του Αλή  στον Σουλτάνο, κερδίζοντας εκ νέου

την εμπιστοσύνη του, πήρε εντολή να καταστείλει την Ελ-

ληνική Επανάσταση! 

Πρώτοι οι Σουλιώτες αντιμετώπισαν τα στρατεύματα του

Χουρσίτ, την ίδια στιγμή, που οι εξεγερμένοι Έλληνες,

είχαν εισέλθει στη δίνη των πολιτικών αντιπαραθέσεων και

στην ύπαρξη πολλών κέντρων πολιτικής εκπροσώπησης.

Στις 4-7-1822 εννέα χιλιάδες Οθωμανοί, υπό τον Μεχμέτ

Ρεσίτ Πασά, τον γνωστό  Κιουταχή, συγκρούστηκαν με τις

ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονταν χωρίς συντονι-

σμό, 5 χλμ έξω από την Άρτα, στη θέση Πέτα, όπου απο-

δεκατίστηκαν οι Έλληνες, ενώ τα 3\4 των Φιλελλήνων

σκοτώθηκαν!  Λίγο νωρίτερα, τον Απρίλιο του 1822, ισχυ-

ρές οθωμανικές δυνάμεις είχαν αποβιβαστεί στη ηρωική

νήσο Χίο και  έπνιξαν στο αίμα  70.000.-  Χιώτες, από τους

100.000.- που είχε το νησί, ενώ οι διασωθέντες, κυρίως γυ-

ναικόπαιδα, γέμισαν  τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.  Τα

λόγια είναι περιττά, μπροστά στο πίνακας του Γάλλου ζω-

γράφου E. Delacroix (Ευγένιου Ντελακρουά) με θέμα την

σφαγή της Χίου, καθώς και τα χιλιάδες ιερά οστά των

σφαγμένων Ελλήνων, που βρίσκονται στοιβαγμένα, κάτω

από ένα άσβηστο καντήλι, στην Νέα Μονή και στον Άγιο

Μηνά της Χίου, που ήταν σπαρμένα σε όλο το νησί και τα

τραβούσαν οι σκύλοι και τα μάζεψαν οι μοναχές, οι οποίες

με ευλάβεια τα εναπόθεσαν σε ιδικούς χώρους των μονα-

στηριών τους.

Το Ιούλιο του 1824 τούρκο-αιγυπτιακές δυνάμεις αποβιβά-

στηκαν στο ηρωικό νησάκι των Ψαρών που βρίσκεται δίπλα

στη Χίο και το έπνιξαν στο αίμα!!  Όλη τη φρίκη της κατα-

στροφής των Ψαρών την απεικονίζει με ένα επίγραμμα ο

εθνικός μας ποιητής Δ. Σολωμός που λέει: Στων Ψαρών την

ολόμαυρη ράχη /περπατώντας η Δόξα μονάχη/μελετά τα

λαμπρά παλικάρια/ και στη κώμη στεφάνι φορεί/ γεναμένο

από λίγα χορτάρια/ που είχαν μείνει στην έρημη γη!!!   Τα

αίτια όμως της καταστροφής, πρέπει να τα ψάξουμε στην

ελληνική διοίκηση και κυρίως στο μαινόμενο εμφύλιο πό-

λεμο, που είχε σαν αποτέλεσμα την παραμέληση των νη-

σιών!!!

Οι εμφύλιες διαμάχες μεταξύ των Ελλήνων  συνεχίστηκαν

στην περίοδο 1823-1825 με κίνδυνο  να ακυρωθούν οι

στρατιωτικές επιτυχίες των ετών 1821-1822.- Την ίδια χρο-

νική περίοδο ο Ιμπραήμ Πασάς, γιος του τοπάρχη της Αι-

γύπτου Μωχάμετ Αλή, αποβιβαζόταν με  ισχυρές

στρατιωτικές δυνάμεις, τις οποίες είχαν εκπαιδεύσει Γάλ-

λοι αξιωματικοί, στην Πελοπόννησο, με σκοπό την συν-

τριβή της Επανάστασης, ενώ συγχρόνως

πραγματοποιούσε εκκαθαριστικές επιθέσεις ο Κιουταχής

στη Στερεά Ελλάδα!   Στη μάχη της Σφακτηρίας τον Απρί-

λιο του1825, οι Έλληνες αποδεκατίστηκαν για άλλη μια

φορά!   Για να αποτρέψει τα χειρότερα ο υπουργός Εσωτε-

ρικών Γρηγόριος Δικαίος, γνωστός με το όνομα Παπαφλέσ-

σας, αποφάσισε να μιμηθεί τον Λεωνίδα, στο Μανιάκι της

Μεσσηνίας, για  να καθυστερήσει τον Ιμπραήμ.  Στις 20 του

Μάη του 1825 δόθηκε σκληρή οκτάωρη μάχη και όταν ο

ήλιος έγερνε στη δύση, αποχαιρετώντας τους νεκρούς

υπερασπιστές της λευτεριάς,  τους οποίους συνόδευε στην

αιώνια δόξα ο αρχηγός τους, ο 37χρονος Παπαφλέσσας,

στο στρατό του Ιμπραήμ (=Αβραάμ) επικρατούσε μεγάλη

ικανοποίηση και τότε φώναξε δυνατά ο Ιμπραήμ στους άν-

τρες του:

“Βρέστε τον, πλύντε τον, ντύστε τον και στολίστε τό παλι-
κάρι, όρθιο,  να στηρίζεται στο κορμό ενός δέντρου”, συγ-

κινημένος από την αυτοθυσία και μεγαλοψυχία του

αντιπάλου του Παπαφλέσσα!!!  Του απέδωσε νεκρικές

τιμές ανδρείας  και τον νεκροφίλησε, δίνοντας εντολή να

τον πάρουν και να τον θάψουν οι δικοί του, όπως άξιζε σε

ένα μεγάλο ήρωα και ας ήταν εχθρός του!!! 

Και ύστερα πήρε σειρά το μαρτυρικό Μεσολόγγι, που ήταν

σπουδαίο λιμάνι,  στρατηγική πόλη της Δυτικής Στερεάς

Ελλάδας και ενδιάμεσος σταθμός για τα στρατεύματα που

κινούνταν από την Ήπειρο προς το Νότο.- 

Η πρώτη πολιορκία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1822 και

ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.-  Τον Απρί-

λιο του 1825 ξεκίνησε η δεύτερη πολιορκία από τον Κιου-

ταχή,  τον οποίον  αντικατέστησε ο Σουλτάνος με τον

Ιμπραήμ.-  Στις 12 Δεκεμβρίου του 1825, ο Ιμπραήμ με

6.000 στρατό έκοψε όλες τις διόδους προς το Μεσολόγγι,

από ξηρά και θάλασσα, ενώ η αποχώρηση των υδραίικων

πλοίων, εξ αιτίας της μη καταβολής μισθών στα πληρώματά

τους, επέτεινε το πρόβλημα του Μεσολογγίου. Ούτε γάτα

ούτε ποντίκι δεν είχε μείνει στο Μεσολόγγι· τα έφαγαν

όλα, ενώ οι αρρώστιες θέριζαν τους πολιορκημένους.  Τον

Απρίλιο του 1826, Κυριακή των Βαϊων, οι κεφαλές της πό-

λεις αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έξοδο! Και τα απο-

τελέσματα ήταν απελπιστικά!  Την στιγμή της διέλευσης

από τις τουρκικές γραμμές διεξήχθη λουτρό αίματος των

Ελλήνων και όσοι δεν σφάχτηκαν, πουλήθηκαν σαν σκλά-

βοι, ενώ 300 γέροι που έμεινα στη πόλη αντιστάθηκαν

μέχρι θανάτου.

Ο Κιουταχής άρχισε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Στε-

ρεά Ελλάδα, εκμεταλλευόμενος τη διάβρωση της ελληνι-

κής άμυνας, Μόνο ο Καραϊσκάκης δεν συμβιβάστηκε και

κατευθύνθηκε ανατολικά για να αναδιοργανωθεί. Ο θάνα-

τος του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην Ακρόπολη, που ήταν

αισχρή δολοφονία από επώνυμο συνεργάτη του, διευκό-

λυνε τον Κιουταχή να αλώσει την Αθήνα με τεράστιες κα-

ταστροφές στην αρχαία μας κληρονομιά!!! 

Η νίκη του Καραϊσκάκη στην Αράχοβα, τον Νοέμβριο του

1826, δεν ανακούφισε την απελπιστική κατάσταση των Ελ-

λήνων, ενώ ο περίεργος θάνατός του τον Απρίλιο του 1827

στην Αθήνα, έφερε μεγάλη πίκρα! 

Η Αθήνα, τον επόμενο μήνα έπεσε στα χέρια των Οθωμα-

νών και  η Επανάσταση ψυχορραγούσε και περίμενε το

τέλος της!!!

 Την τελευταία στιγμή, σαν από μηχανής θεός, ήρθε  η με-

γάλη νίκη της ναυμαχίας του Ναυαρίνου τον Οκτώβριο του

1827, που δόθηκε από τις δυνάμεις της Αγγλίας, Γαλλίας

και Ρωσίας, εξυπηρετώντας τα δικά τους συμφέροντα η

κάθε μια, δίνοντας όμως, οριστικό κτύπημα στο στόλο του

Ιμπραήμ και με τον ίδιο να τρέχει να σωθεί στα βουνά της

Πελοποννήσου, την οποία είχε προηγουμένως κατακάψει,

εκθεμελιώσει και ισοπεδώσει.-  

Στις 12-9-1829 δόθηκε ή τελευταία μάχη του αγώνα στην

Πέτρα της Βοιωτίας!

Οι τρείς δυνάμεις, αποβλέπουσες στην ικανοποίηση των

στόχων τους, συμφώνησαν στον σχηματισμό ενός λιλιπού-

τειου ελληνικού κράτους, με τα τότε βόρεια σύνορά του

μεταξύ  Αμβρακικού - Παγασητικού, ενώ τα δεινά του ελ-

ληνικού λαού δεν είχαν τέλος!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τα δεινά της Επανάστασης του 1821!
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Η δύναμη του καταναλωτή

Από καιρό είχε φουντώσει στις ΗΠΑ το κίνημα

Right to Repair, με πολλούς ακτιβιστές που πά-

λευαν για το δίκηο των καταναλωτών για την επί-

σημη κατοχύρωση του δικαιώματός του να απαιτεί

την επισκευή ηλεκτρονικών κυρίως συσκευών και

με αιτήματα: 

α) τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά να καλύπτονται

με ανταλλακτικά για εύλογο χρονικό διάστημα 

β) να υπάρχει πρόσβαση στα ανταλλακτικά και από

τρίτους επισκευαστές 

γ) να μη θέτουν οι εταιρίες καταχρηστικούς περιο-

ρισμούς στην επισκευή/συντήρηση. 

Οι κινητοποιήσεις καρποφόρησαν και ανάγκασαν την

κραταιά Apple σε υποχώρηση. Έτσι η Apple ανήγ-

γειλε επίσημα το Self service Repair Program όπου θα

παρέχει υποστήριξη, οδηγίες και ανταλλακτικά σε με-

μονωμένους καταναλωτές να επισκευάζουν μόνοι

τους προϊόντα Αpple. H διαθεσιμότητα τοποθετείται

στις αρχές του 2022 στις ΗΠΑ και στη συνέχεια σε

άλλες χώρες. Επίσης έγινε γνωστό ότι εκτός από τα

εξουσιοδοτημένα Apple Authorized Services πρό-

σβαση σε ανταλλακτικά θα έχουν και ανεξάρτητοι

επισκευαστές. Η Apple συμμορφώνεται αναγκαστικά

στις αποφάσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Είναι λογικό και έπρεπε να γίνει, γιατί απ’ τη μια

φωνάζουμε για το περιβάλλον κι απ’ την άλλη, οι

εταιρείες φτιάχνουν έτσι τις συσκευές, που μόλις

προκύψει το παραμικρό πρόβλημα είναι άχρηστες,

αφού τα ανταλλακτικά είναι όλα ένα σώμα! 

Για παράδειγμα στο σύγχρονο τρέχον μοντέλο

iPhone 12 τα πάντα είναι κολλημένα με τέτοιο

τρόπο που εκτός μπαταρίας δεν μπορεί να αλλα-

χτεί τίποτε.  

Τη μεγαλύτερη τιμή επεφύλαξε το έγκυρο αμερικα-

νικό περιοδικό ΤΙΜΕ με την παγκόσμια κυκλοφορία.

Στο τελευταίο του τεύχος περιλαμβάνει όπως κάθε

χρόνο, τις 100 σπουδαιότερες και πιο επιδραστικές

φωτογραφίες της χρονιάς. 

Οι εικόνες παρουσιάζονται χωρίς κατάταξη, ως ισό-

τιμες μεταξύ τους και αντανακλούν τη διεθνή επικαι-

ρότητα και τα πιο κρίσιμα και αποφασιστικά

γεγονότα, ένα καλειδοσκόπιο της πραγματικότητα

για τη χρονιά που σχεδόν έχει ολοκληρώσει τη δια-

δρομή της στην ιστορία.

Όπως γράφουν οι συντάκτες, οι ελπίδες για θεαμα-

τική ανάκαμψη μετά την επέλαση της πανδημίας, δια-

ψεύστηκαν μέσα από μια σειρά ατυχών εκβάσεων.

Από τις 100 φωτογραφίες τέσσερις επελέγησαν να

γίνουν εξώφυλλα, στο ίδιο τρέχον τεύχος.

To ένα αριστερά, ανήκει στον Ελληνα φωτογράφο

Κων/νο Τσακαλίδη. Επίσης ανάμεσα στις 100 είναι και

ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε αγώνα με τον Τζόκοβιτς,

13 Ιουνίου 2021, φωτο: Jullian Finney.

πηγή: www.photo.gr

Οι100 σπουδαιότερες 

φωτογραφίες της χρονιάς
όπως τις παρουσίασε το περιοδικό ΤΙΜΕ

Μεγάλη διάκριση στον Έλληνα φωτογράφο Κωνσταντίνο Τσακαλίδη

Το ένα εξώφυλλο του ΤΙΜΕ ανήκει στον Έλληνα φωτο-

γράφο Κωνσταντίνο Τσακαλίδη (πρακτορείο

SOOC/Getty Images) και απεικονίζει τη συγκλονιστική

σκηνή απόγνωσης και βαθειάς συντριβής σαν από αρ-

χαίο δράμα καθώς η Παν. Ριτσώπη βλέπει το σπίτι της

στo χωριό Γούβες Ευβοίας παραδομένο στις φλόγες.

Koριτσάκι από την Παλαιστίνη στέκεται στα ερείπια
του κατεστραμμένου σπιτιού της οικογένειάς της στο
Βeit Hanoun της λωρίδας της Γάζας κατά τις εχθρο-
πραξίες ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους.
Fatima Shbair/Getty Images

Oικογενειακή φωτογραφία 2021!

Η οικογένεια
άλλοτε
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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 . . .

Ένδεκα χρόνια στον Καλλικρατικό Δήμο ΒΒΒ και

έχουμε δει δύο παρατάξεις και  τρεις Δήμαρχους, όμως

η τακτική στη διαχείριση του Δήμου παραμένει  η ίδια.

Τα προβλήματα εξακολουθούν να μπαίνουν και να πα-

ραμένουν κάτω από το χαλί. Τώρα όμως πιστεύουμε ότι

έφτασε  η ώρα που δεν μπορούν πλέον αυτά να κρυ-

φτούν, αφού  έχουν γίνει  «λόφος» που μόνο με την

«κόπρο του Αυγεία» μπορούν να συγκριθούν. 

Τα μαύρα κοράκια,  αφού τρόμαξαν τα περιστέρια και

τους γλάρους,  μεταλλάχτηκαν από το «φαγοπότι» σε

Στυμφαλίδες όρνιθες. Θεριά αχόρταγα, που στο παρελ-

θόν «αλληλοεξοντώνονταν», ξέχασαν τις όποιες δια-

χωριστικές γραμμές είχαν, τις ύβρεις και τις

κατηγορίες που εκτόξευαν, μόνιασαν, αλληλοσυγχωρέ-

θηκαν και δημιούργησαν μια «μοντέρνα» Λερναία

Ύδρα, που κατασπαράζει τον ιδρώτα και την ελπίδα των

Δημοτών. Και τότε, ως  δια μαγείας οι μόνες υποθέ-

σεις που παίρνουν τέλος,  είναι αυτές που τρίτοι  διεκ-

δικούν από το Δήμο. Και πάλι ως εκ θαύματος, πάντα

χαμένος ο Δήμος άρα και ο ΛΑΟΣ.

Η Διαπλοκή, η  ανισότητα  και η αδικία έχουν μετατρα-

πεί σε κανόνα, που ο Δημότης τρομάζει ακόμα και να

αναφερθεί στο όνομά τους. Αλαζονεία-έλλειμμα Δημο-

κρατίας διαλόγου και συναίνεσης, που  θεωρούνται δι-

καιώματα παραδόθηκαν αμαχητί με το 72% που έλαβε

η παράταξη του Δημάρχου, όχι από το Λαό-τους  ψη-

φοφόρους, αλλά από αυτούς που ψήφισαν! Χαίρε ω

Χαίρε Αποχή!

Πολιτικοί τοπικοί παράγοντες, που θα μπορούσαν να

προσφέρουν στο Δήμο, συμβιβάστηκαν· άλλοι από αυ-

τούς αντάλλαξαν  τη σιωπή τους με την ιδιοτέλεια  και

άλλοι με την ελπίδα ότι θα πέσει η εξουσία σαν ώριμο

φρούτο στα χέρια τους. ΚΡΙΜΑ! 

Κάποια ανθρωπάκια, αντί πινακίου φακής, παριστάνουν

την αεράμυνα της Δημοτικής Παράταξης που άρχει

προσωρινά τον τόπο. Οι περισσότεροι όμως από αυ-

τούς, πριν από λίγο καιρό ήταν εχθροί και όχι αντίπαλοι.

Και προσεχώς μόλις αντιληφθούν πως το καράβι μπάζει

νερά, θα το εγκαταλείψουν πρώτοι βρίζοντας τον κα-

πετάνιο.

Όλα έχουν νομοτελειακά το τέλος τους, το πρόβλημα

όμως δεν είναι να τελειώσει ο Χειμώνας, αλλά να είμα-

στε έτοιμοι, για  να υποδεχθούμε την ΑΝΟΙΞΗ! 

Δεν αρκεί η αλλαγή ή η εναλλαγή στο τιμόνι του

Δήμου. Εκείνο που έχει ανάγκη ο τόπος είναι  η ΑΠΑΛ-

ΛΑΓΗ από το σάπιο παρελθόν και τους  επαγγελματίες

Δημοδίαιτους. Ο Λαός πρέπει να είναι έτοιμος, για  να

βρούνε λάσπη τα χελιδόνια,  για να χτίσουν πάλι τις

φωλιές, να υπάρχει αφράτο χώμα  στις γλάστρες, για

να φυτρώσουν τα λουλούδια  κι όλοι μαζί, να είμαστε

έτοιμοι για  να υποδεχθούμε την ‘Άνοιξη στα 3Β.

Αγαπητοί Αναγνώστες – Δημότες ΒΒΒ,

Σε λίγο καιρό θα παρουσιαστεί ένας σύγχρονος ΗΡΑ-

ΚΛΗΣ, πλαισιωμένος από απογόνους του Αναγυ-

ρούντα, του Ασκληπιού και του Απόλλωνα Ζωστήρα,

και θα σας ζητήσει Λαϊκή εντολή. Γι’ αυτό χρειάζεται

να διώξετε το φόβο, να αγνοήσετε τους εκβιασμούς και

όταν τελειώσει το πανηγύρι  των εκλογών, να  είστε

δίπλα του με ένα δαυλό αναμμένο.

Όταν  καθαρίσει την Κόπρο του Αυγεία, εξαφανίσει τις

Στυμφαλίδες όρνιθες και όταν θα κόψει το κεφάλι της

Λερναίας Ύδρας, τότε  εσείς  θα τα καυτηριάζετε όλα

για να μην μπορέσουν να  φυτρώσουν πάλι. Γι’ αυτό:

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ!

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

νότητας Βάρης.

ΒΑΡΗ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ:

Ήρθε η ώρα 

της ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ: 

Ζητείται ΗΡΑΚΛΗΣ

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ καταγγέλει την

κυβέρνηση για το ξεπούλημα του θα-

λάσσιου χώρου στα συμφέροντα των

ιχθυιοκαλλιεργιών. Τα στοιχεία  που

έρχονται στο φως της δημοσιότητας

για πρώτη φορά μαρτυρούν την

πλήρη παράδοση τεράστιου μέρους

του παράκτιου θαλάσσιου χώρου της

χώρας, στον κλάδο της ιχθυοκαλ-

λιέργειας. Παράλληλα ευθύνη έχουν

και τα συλλογικά όργανα της αυτοδι-

οίκησης που επέτρεψαν αυτη τη δια-

δικασία.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει έγ-

γραφο που απέστειλε το Υπουργείο

Περιβάλλοντος στον Δήμο Πόρου, η

κατάληψη θαλάσσιων στρεμμάτων

στις επίμαχες περιοχές 24πλασιάζε-

ται (από 9.832 σήμερα σε 238.150),

ενώ η ετήσια παραγωγή 4πλασιάζεται

τα πρώτα 5 χρόνια (από 130.339 τό-

νους σε 467.187) και απελευθερώνε-

ται από τον 6ο  χρόνο. Σημειώνεται

ότι δεν γνωστοποιήθηκαν στοιχεία

για την έκταση των Περιοχών Οργα-

νωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιερ-

γειών (ΠΟΑΥ) στο χερσαίο χώρο,

ωστόσο η περίπτωση του Πόρου δεί-

χνει ότι αυτή είναι υπερδιπλάσια της

θαλάσσιας. Εν ολίγοις, με την ίδρυση

των ΠΟΑΥ πολλές άλλες παράκτιες

περιοχές παραδίδονται στην ιχθυο-

καλλιέργεια.

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ έχει επανει-

λημμένως συνταχθεί με την Πανελ-

λήνια Συντονιστική Επιτροπή

Φορέων περιοχών με Υδατοκαλλιέρ-

γειες που συνέστησαν παράκτιοι

δήμοι, σύλλογοι και άλλοι φορείς

προκειμένου να υπερασπιστούν το δι-

καίωμα τους να μη βιομηχανοποι-

ηθούν οι περιοχές τους μέσω των

ΠΟΑΥ. 

Και αυτή τη φορά οι αποκαλύψεις

είναι πιο "σκληρές" από ποτέ. Όπως

χαρακτηριστικά καταγγέλλει η Συντο-

νιστική Επιτροπή: "Αποκαλύπτεται για

πρώτη φορά το τερατούργημα που οι

παράγοντες του κλάδου, μαζί με κά-

ποιους υπαλλήλους του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, σχεδιάζουν για τις

ελληνικές ακτές εδώ και χρόνια. Η

αποκάλυψη αυτή καθιστά στο εξής

εγκληματική κάθε πράξη και στάση

που ευνοεί την ευόδωση του σχεδια-

σμού αυτού. Ενός σχεδιασμού που,

παραβιάζοντας τη βούληση των τοπι-

κών κοινωνιών, παραδίδει τον πλούτο
της χώρας (περιβάλλον - τουρισμός)

σε έναν προσφάτως χρεοκοπημένο
κλάδο ο οποίος, παρά τα εκατομμύ-
ρια ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που
έλαβε τα προηγούμενα χρόνια, χρε-
οκόπησε, προκάλεσε ζημιά άνω του

1δις€ στο τραπεζικό σύστημα.

Η υπογραφή των 25 Π.Δ. ίδρυσης
των ΠΟΑΥ, θα προκαλούσε στον
κλάδο αυτό, ο οποίος σήμερα ελέγ-
χεται από ένα αραβικό και ένα αμε-
ρικάνικο fund, μια τεχνητή
υπεραξία άνω του 400%."

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: 

"Μέγα Σκάνδαλο με τις Ιχθυοκαλλιέργειες"

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Από τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Κορωπίου, ελάβαμε ανακοίνωση που
αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Γράφουν μεταξύ άλλων: Οι πολίτες τα δύο τελευταία χρόνια

βιώνουν ανορθολογικές καταστάσεις. Τα δημόσια αγαθά συρ-

ρικνώνονται, το δίχτυ προστασίας στους πιο αδύναμους απο-

σύρεται τη στιγμή που το έχουν περισσότερο ανάγκη και το

αίσθημα της ανασφάλειας εντείνεται σε όλους. Σε αυτές τις

συνθήκες η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα έχουν αυ-

ξηθεί δραματικά. Ευάλωτοι πληθυσμοί περιθωριοποιούνται,

εξαθλιώνονται οικονομικά και συμπεριφέρονται αντικοινωνικά

στρεφόμενοι τελικά εναντίον των συμπολιτών τους.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης είναι τερά-

στιες. Καμιά παρέμβαση ώστε συγκεκριμένα οι Ρομά της πόλης

μας να αντιμετωπιστούν ως ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που

χρειάζεται σχεδιασμένες και εστιασμένες πολιτικές κοινωνικής

ένταξης.

Αδιαφορία για το παιδί και τη γυναίκα Ρομά που είναι τα πρώτα

και μεγαλύτερα θύματα αυτής της κοινωνικής εγκατάλειψης.

Αντιμετωπίζονται ψηφοθηρικά κι εργαλειοποιούνται, ανάλογα

με τις ανάγκες της τοπικής και κεντρικής διοίκησης. Σε αυτές

τις ακραίες συνθήκες κανένας πολίτης δε νιώθει ασφαλής.

Διεκδικούμε στοχευμένες δράσεις υγειονομικής μέριμνας των

ευάλωτων πληθυσμών, πολιτικές κοινωνικής ένταξης, απασχό-

λησης κι εκπαίδευσης.

Η κοινωνική ενσωμάτωση προϋποθέτει τη συμμετοχή στην εκ-

παιδευτική διαδικασία και στην απασχόληση.

...Διεκδικούμε αστυνόμευση των περιοχών μας που έχουν αφε-

θεί στο έλεος της δράσης εγκληματικών συμμοριών που λεη-

λατούν, καταστρέφουν, ρημάζουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις,

υποδομές, αγροικίες και εμπλέκονται σε παράνομες δραστη-

ριότητες όπως το εμπόριο ναρκωτικών.

- Ξεπουλάνε στα ξένα funds 238.000 θαλάσσια στρέμματα
- Καταστρέφουν τον τουρισμό
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Συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής

Δ. Λουκά και ευρεία σύσκεψη με υπηρε-

σιακά στελέχη του Δήμου με αντικείμενο

την πορεία εξέλιξης των έργων, είχε ο

Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-

λης. Έργων σημαντικών, που γίνονται

στην Κερατέα συνολικού προϋπολογι-

σμού 34 εκ. ευρώ.

Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρ-

χείο της Κερατέας με τον Δήμαρχο Λαυ-

ρεωτικής Δ. Λουκά, Αντιδημάρχους,

υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και τη

συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Αν. Ατ-

τικής Θ. Αυγερινού, της εντεταλμένης πε-

ριφερειακής συμβούλου τεχνικών έργων

Ε. Κοσμίδη και του εντεταλμένου περιφε-

ρειακού συμβούλου Χωρικού Σχεδιασμού

και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας

Θ. Κατσιγιάννη, οι οποίοι συνόδευαν τον

Περιφερειάρχη και στη συνέχεια ακολού-

θησε αυτοψία.

Κατά τη σύσκεψη ο Γ. Πατούλης ενημε-

ρώθηκε για την πορεία των έργων, αλλά

και για τις σημαντικές παρεμβάσεις που

γίνονται στην περιοχή, μετά από πολλά

χρόνια που είχαν «παγώσει» και ξεμπλό-

καραν το τελευταίο διάστημα, κατόπιν

σχετικών πρωτοβουλιών της διοίκησης

της Περιφέρειας, λύνοντας σημαντικά

προβλήματα. 

Η συζήτηση εστιάστηκε στα έργα αποκα-

τάστασης των δικτύων ύδρευσης οικι-

σμών του Δήμου Λαυρεωτικής όπου δεν

είχε γίνει καμία παρέμβαση από το 1992,

στην υλοποίηση αθλητικών υποδομών

αλλά και έργων ανάδειξης και αναστήλω-

σης πολιτιστικών μνημείων και Ιερών

Ναών, στα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και

στα έργα αναβάθμισης κτιριακών εγκατα-

στάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξο-

πλισμού του Κέντρου  Επεξεργασίας Λυ-

μάτων Κερατέας. 

Μετά από δεκαετίες εντάσσονται στο

σχέδιο πόλης περιοχές της Λαυρεωτικής

• υπεγράφη πρόσφατα η κύρωση της Πρά-

ξης Εφαρμογής της Π.Ε.2 στις θέσεις

«ΠΕΤΑ», «ΓΗΠΕΔΟ», «ΒΑΛΜΕΣΑ»,

«ΑΜΑΧΑΙΡΗ», «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», της

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, 

• ολοκληρώνονται ο πολεοδομικός σχε-

διασμός των περιοχών «Αγ. Μαρίνα, Πα-

νόραμα, Τουρκολίμανο», «Περγιάλι -

Τσονίμα - Τρεχαντιέρα», «Βρωμοπούσι -

Καλοπήγαδο» του Δήμου Κερατέας,

«Οξυγόνο», Πράσινη Αλεπού», «Άνω

Όρια» του Δ. Λαυρεωτικής. 

«Δίνουμε αξία στις περιουσίες των κατοί-

κων έμπρακτα που παρέμεναν όμηροι

γραφειοκρατικών προβλημάτων και αυτό

θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητά μας»

σχολίασε ο Περιφερειάρχης. 

Επίσκεψη στα έργα:  

Κερατέα και Λαύριο 

Στη συνέχεια ο Γ. Πατούλης συνοδευόμε-

νος από το δήμαρχο Λαυρεωτικής πραγ-

ματοποίησε αυτοψία σε έργα που

εκτελούνται στην Κερατέα και το Λαύριο

όπως: 

― το Διατηρητέο Κτίριο «Οικία Μπία»

όπου θα γίνουν έργα αποκατάστασης, 

― το Γήπεδο 9x9 που θα κατασκευαστεί

στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας, 

― αντικατάσταση τμημάτων των δικτύων

ύδρευσης των οικισμών Κερατέας, Αγ. Γε-

ωργίου και Άρι του Δήμου Λαυρεωτικής.

Όπως ενημερώθηκε ο Γ. Πατούλης κατά

την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Απο-

χέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτι-

κής,τα έργα ολοκληρώνονται τέλη

Φεβρουαρίου και θα συμβάλλουν ουσια-

στικά στο να σταματήσει το φαινόμενο

διαρροής πολλών εκατοντάδων κυβικών

νερού. 

Επιπρόσθετα ο Περιφερειάρχης επισκέ-

φθηκε τα υπό εξέλιξη έργα αναβάθμισης

κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομη-

χανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστα-

σης Επεξεργασίας Λυμάτων Κερατέας,

παρεμβάσεις που αλλάζουν το περιβαλ-

λοντικό ισοζύγιο της περιοχής.

Στη συνέχεια ο μετέβη στο Λαύριο όπου

επισκέφθηκε τα έργα αποκατάστασης της

«Γαλλικής Σκάλας» Λαυρίου, ένα εμβλη-

ματικό τοπόσημο με σημαντική ιστορία,

το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λαυ-

ρίου όπου έγιναν έργα ενεργειακής ανα-

βάθμισης και ανακατασκευής, τα έργα

ανάπλασης στα γήπεδα «Βογιατζής» και

«Ραφιάς», καθώς και τα έργα ανέγερσης

του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων.  

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης ο

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης σε

δηλώσεις του τόνισε μεταξύ άλλων:

Σήμερα είχαμε τη χαρά να επισκεφθούμε

πολύ σημαντικά έργα που εκτελούνται

στο Δήμο Λαυρεωτικής με χρηματοδό-

τηση της Περιφέρειας.

Νωρίτερα κατά τη σύσκεψη που πραγμα-

τοποιήσαμε στο Δημαρχείο, διαπιστώ-

σαμε πως αποτέλεσμα της πολύ γόνιμης

και αγαστής συνεργασίας που έχουν οι

υπηρεσίες του Δήμου με τις υπηρεσίες

της Περιφέρειάς μας, είναι η υλοποίηση

σε γρήγορους ρυθμούς σημαντικών

έργων που αλλάζουν ριζικά την πόλη και

αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κα-

τοίκων, σύμφωνα πάντα και με το όραμα

του Δημάρχου Δ. Λουκά.

Με το Δήμαρχο Λαυρεωτικής έχουμε

εξαιρετική συνεργασία και θα συνεχί-

σουμε στο ίδιο πλαίσιο να συμπορευόμα-

στε προκειμένου να υλοποιηθούν και

άλλα έργα στο μέλλον που θα βελτιώ-

σουν αισθητά την εικόνα της πόλης. Η Ατ-

τικής αλλάζει, θα συνεχίσουμε να

εργαζόμαστε με τους ίδιους ρυθμούς,

προς όφελος των πολιτών. 

Δηλώσεις του Δημάρχου  

Δημήτρη Λουκά

Σήμερα είμαστε εδώ στο Δήμο Λαυρεωτι-

κής μαζί με τον Περιφερειάρχη Αττικής

Γιώργο Πατούλη, Αντιπεριφερειάρχες και

στελέχη της περιφέρειας, αντιδημάρχους

και Δημοτικούς συμβούλους. Επισκεφθή-

καμε σημαντικά  έργα στην Κερατέα άλλα

που τρέχουν και άλλα που βρίσκονται υπό

κατασκευή. Παράλληλα συζητήσαμε και

έγινε εκτενής αναφορά στις πολεοδομι-

κές μελέτες για την ένταξη περιοχών στο

σχέδιο πόλης, τόσο αυτές που υλοποι-

ούνται όσο και άλλες που θα ξεκινήσουν.

Ακολούθως μεταβήκαμε στο Λαύριο, προ-

κειμένου να δούμε από κοντά το έργο

αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας

Λαυρίου, ένα εμβληματικό έργο του

Άιφελ το οποίο χρονολογείται από το

1877 με κόστος 5 εκατομμυρίων. Η με-

λέτη ανατέθηκε στο Πολυτεχνείο με χρη-

ματοδότηση του δήμου. Πρόκειται για ένα

έργο ώριμο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινή-

σουμε τα έργα αναστήλωσης.

O Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Θ. Αυ-

γερινός επισήμανε, μεταξύ άλλων: ήρ-

θαμε να δούμε τα έργα που βρίσκονται σε

εξέλιξη προς το καλό των πολιτών της

Λαυρεωτικής και όλης της Αττικής.

Σημαντικά έργα σε Λαύριο και Κερατέα 

με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                             4  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών, σε συ-

νεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ, προαναγ-

γέλει τον διαγωνισμό για έξι

σιδηροδρομικά έργα συνολικού

προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ αλλά-

ζουν τον χάρτη των μεταφορών σε

όλη την Ελλάδα.

Στόχος είναι να λειτουργήσουν ως

αναπτυξιακοί πολλαπλασιαστές,

δημιουργώντας προστιθέμενη αξία

και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας,

αναβαθμίζοντας καθοριστικά τον

εμπορικό και στρατηγικό ρόλο της

χώρας.

Ήδη το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε τα

τεύχη πρόσκλησης υποβολής εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος, θέτοντας σε κί-

νηση την πρώτη φάση του

διαγωνισμού. Τα έργα θα συνδέουν με

ταχύτητα και ασφάλεια μεγάλα λιμάνια

της Ελλάδας - Θεσσαλονίκη, Πάτρα,

Αλεξανδρούπολη, Λαύριο και Ραφήνα-

με το σιδηροδρομικό δίκτυο, καθιστών-

τας την Ελλάδα διεθνές διαμετακομι-

στικό κέντρο, αφού διευκολύνουν τη

σύνδεση με την υπόλοιπη Νοτιοανατο-

λική Ευρώπη.

• Κατασκευή νέας προαστιακής σιδηρο-

δρομικής γραμμής στο τμήμα από τον

κόμβο Κορωπίου έως το Λαύριο και τον

λιμένα Λαυρίου διαμέσου της Κερα-

τέας με προϋπολογισμό 390,5 εκατ.

ευρώ.

• Κατασκευή νέας προαστιακής σιδηρο-

δρομικής γραμμής για τη σύνδεση της

Ραφήνας και του λιμένα Ραφήνας με

το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο

με προϋπολογισμό 308,6 εκατ. ευρώ.

Όλα τα έργα θα δημοπρατηθούν με το

σύνολο των υποέργων τους (υποδομή,

επιδομή, ηλεκτροκίνηση και συστή-

ματα), ώστε με την παράδοσή τους

προς χρήση να είναι άμεσα λειτουρ-

γικά.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-

ρών, Κώστας Καραμανλής, δήλωσε πως

«για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελ-
λάδας, ο σιδηρόδρομος παίρνει τη θέση
που του αξίζει και που έχει ανάγκη η
χώρα. Είμαστε υπερήφανοι, γιατί σή-

μερα βάζουμε μπροστά το μεγαλύτερο
πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που
έχει γίνει ποτέ και που, όταν θα ολο-
κληρωθεί, θα αλλάξει τον χάρτη των
μεταφορών. Τα σιδηροδρομικά έργα

σημαίνουν πρόοδο, ενίσχυση της διε-
θνούς θέσης της χώρας μας, τοπική
ανάπτυξη, καλύτερη καθημερινότητα
και ποιότητα ζωής, προστασία του πε-
ριβάλλοντος».

Νέα προαστιακή σιδηροδρομική γραμμή από τον κόμβο Κορωπίου
έως το Λαύριο και τον λιμένα Λαυρίου μέσω Κερατέας
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ΔΙΑΡΚΗΣ, ΑΣΙΝΗΣ* ΚΑΙ ΒΙΩΦΕΛΗΣ Η ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ, ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΣ 

Ο ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ

«Καθ’ οδόν βρίσκεις τον Οδυσσέα σου και πάλι ζήτημα
είναι Θέλει να κοιμάσαι μ’ ανοιχτά πανιά και μ’ ανεβασμένη
την άγκυρά σου».
(Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996, «Εκ του Πλησίον», εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1998,

ποίημα «ΤΗΣ ΛΕΠΡΑΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΩΡΕΥΕΙ Ο ΦΙΛΑΡ-

ΓΥΡΟΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΑΙ»).

ΒΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

«Τα πάντα εν τέλει ανάγνωση επιδέχονται Του μύρμηγκα
η μυστηριώδης διαδρομή και της μελίσσης».
(Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996, «Εκ του Πλησίον», εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1998,

ποίημα “ΤΩΝ ΘΕΣΠΕΣΙΩΝ ΟΜΗΡΟΣ ΚΙ ΑΣ ΠΕΝΟΜΑΙ ΓΛΥΚΙΑ Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο

ΘΕΟΣ ΑΝΕΜΟΚΥΚΛΙΣΤΟΣ»).

Το Σύμπαν γύρω μας καταρρέει και εμείς ασχολούμαστε με

ζητήματα «άχρηστα, ανώφελα, άκαιρα» για κάποιους! Αυτό

εμείς το επιχειρούμε επειδή πιστεύουμε πως η ΠΑΙΔΕΙΑ δεν

είναι κάτι για το οποίο «ούπω καιρός»* (= δεν είναι ακόμη

καιρός) ή «ουκέτι καιρός»* (= πέρασε πια ο καιρός) ή «οὺ
νῦν καιρὸς» (= δεν είναι τώρα ο καιρός).

Κάποιος θα μας πει πως τώρα πρέπει να σώσουμε την Ελ-

λάδα και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ασχοληθούμε με την

ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Όμως είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ και μάλιστα σπουδαία και

αναγκαία η μελέτη των Εθνικών Κειμένων της Αρχαίας Ελ-

ληνικής Γραμματείας και της Πολιτιστικής μας Κληρονο-

μιάς. Είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ η μελέτη της Ιστορίας μας, της

Γλώσσας μας, της Παράδοσής μας, της μιας, ενιαίας και

αδιάσπαστης Γλωσσικής μας Ταυτότητας. Στα Αρχαία Ελ-

ληνικά κείμενα βρίσκουμε απαντήσεις για τα πάντα, για

όλα τα ζητήματα, για όλα τα προβλήματα. Οι πρόγονοί μας

μας διδάσκουν με το παράδειγμά τους είτε αυτό είναι επι-

τυχημένο είτε είναι μια ήττα. Είναι πολύ σημαντικό να με-

λετούμε και τις επιτυχίες μας αλλά και τις αποτυχίες μας.

Αυτό εξ άλλου μας δίδαξε και ο Θουκυδίδης στον “Περι-

κλέους Επιτάφιο”, κεφ. 41 «Πανταχοῦ δὲ μνημεῖα κακῶν
τε κἀγαθῶν ἀίδια ξυγκατοικίσαντες», ήγουν (= κι απ’ την

άλλη επειδή στήσαμε μαζί σε κάθε τόπο - αποικίες και κλη-

ρουχίες - αιώνια μνημεία και των κακοτυχιών/συμφορών και

των επιτυχιών/νικών μας). Σαν ατυχία εννοεί την ήττα των

Αθηναίων το 454 π.Χ. στην Αίγυπτο, ενώ σαν κυριότερη επι-

τυχία τις ένδοξες νίκες του Κίμωνα στον Ευρυμέδοντα πο-

ταμό.

Σήμερα έχουμε χάσει το θάρρος μας και το αγωνιστικό μας

φρόνημα. Υπάρχει άραγε τρόπος να αμυνθούμε; 

Ασφαλώς, λύσεις υπάρχουν απλώς δεν τις έχουμε σκεφθεί

ακόμα και για να γίνω πιο σαφής θα γίνω πιο αινιγματικός!!!

Τίποτε δεν τελείωσε αν δεν τελειώσει, αλλά ακόμη κι αν

τελειώσει πάλι δεν τελείωσε.

Ένας σωρός προβλήματα - φίδια μας ζώνουν, όπως τον

ιερέα του Απόλλωνα (κατ’ άλλους του Ποσειδώνα) στην

Τροία, τον Λαο-κόοντα* και τους δυο γιούς του, Αντίφα και

Θυμβραίο, και διαφαίνεται πως δεν υπάρχει τρόπος διαφυ-

γής. Οι Τρώες αγνόησαν τη συμβουλή του να μη δεχθούν

το δώρο των Ελλήνων, τον δουράτεο ίππο, μέσα στα τείχη

και η Τροία έπεσε. Αυτά κατακλύζουν και εμάς και ετοιμά-

ζονται να μας καταπνίξουν/καθυποτάξουν για την ανυπα-

κοή, απείθεια, ασέβεια, μη συμμόρφωσή μας στους νόμους

των ισχυρών. Τα περιθώρια αντίστασης στενεύουν. Κάθε

φωνή διαμαρτυρίας καταπνίγεται πριν καν ακουστεί. Υπάρ-

χει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που με τον μανδύα του φι-

λελευθερισμού κυριαρχεί και επιβάλλεται παντού.

Oι μόνες ατομικές πρωτοβουλίες που επιτρέπονται είναι

αυτές που υπαγορεύονται από τον “Μεγάλο Αδελφό”. Η

Οργουελική κοινωνία που περιέγραψε ο Έρικ Άρθουρ

Μπλαιρ γνωστός με το ψευδώνυμο Τζωρτζ Όργουελ (1903-

1950), Βρετανός συγγραφέας, στο δυστοπικό μυθιστόρημα

1984 (1949) έχει ήδη ξεπεραστεί από τις σύγχρονες μορφές

“δημοκρατικής” χειραγώγησης των πολιτών. Μέσα στον

ορυμαγδό των εξελίξεων που μας περιορίζουν τις ελευθε-

ρίες μας και τα ατομικά μας δικαιώματα, η μόνη μας ακόμη

παρηγοριά είναι να διαβάζουμε “ακόμη” ελεύθερα ό,τι θέ-

λουμε χωρίς κανένα περιορισμό και να αναπνέουμε ελεύ-

θερα χωρίς κάποιο κόστος!

Το προφητικό και εφιαλτικό “1984”, του Όργουελ φωτίζει με

το συγκεκριμένο απόσπασμα το θέμα της Γλώσσας, όπως

διαμορφώνεται στη Νέα Εποχή, που φτάσαμε να τη δια-

νύουμε σήμερα. Η πενία της Γλώσσας και η σύνδεσή της

με το στένεμα της σκέψης είναι άκρως ανησυχητική και τρο-

μακτική. Ειδικά στην Ελληνική - μια από τις πλουσιότερες

Γλώσσες του κόσμου - δεν χάνονται μόνο οι λεπτότερες

αποχρώσεις της αλλά λέξεις ολόκληρες ή απονοηματοδο-

τούνται άλλες που οι ρίζες τους ανάγονται βαθιά στο πα-

ρελθόν αγγιζοντας ακόμη και τα Ομηρικά Έπη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ = ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗ

«Δεν βλέπεις ότι ο όλος σκοπός της Νέας Ομιλίας (New

Speak) είναι να στενέψει τα όρια της Σκέψης; Στο τέλος θα
κάνουμε κυριολεκτικά αδύνατο το έγκλημα της Σκέψης,
γιατί δεν θα υπάρχουν λέξεις για να το εκφράσει κανείς.
Κάθε γενική έννοια που μπορεί ποτέ να χρειαστεί θα καλύ-
πτεται από μια μόνο λέξη, το νόημα της οποίας θα είναι αυ-
στηρά καθορισμένο κι όλες οι παραπλήσιές της έννοιες θα
έχουν εκλείψει και ξεχαστεί. Ήδη, στην Ενδεκάτη Έκδοση,
δεν απέχουμε πολύ απ’ αυτό το σημείο. Αλλά η διαδικασία
θα συνεχίζεται και πολύ αργότερα, όταν εσύ κι εγώ θα
έχουμε πεθάνει - κεντρικός ήρωας Γουίνστον Σμιθ και Σάιμ
- Κάθε χρόνο ολοένα και λιγότερες λέξεις και οι ορίζοντες
της Συνείδησης ολοένα και θα στενεύουν».
(Τζωρτζ Όργουελ - 1984 ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, απόσπασμα, εκδόσεις ΚΑ-

ΚΤΟΣ).

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ (ΑΠΟΝΟΗΜΑΤΟ-

ΔΟΤΗΣΗ) ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Ο Θουκυδίδης είναι προφητικός και καταγγελτικός γι’ αυτό

και πάντα επίκαιρος.

«καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα
ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει».

(Θουκυδίδης, 460-396/5, ΒΙΒΛΙΟ Γ΄, κεφ. 82,4)

(= Και την καθιερωμένη σημασία των λέξεων με την οποία

δηλώνονται τα πράγματα, κατάφεραν να αλλάξουν σύμ-

φωνα με τη δική τους αυθαίρετη ερμηνεία, κατά το δοκούν

σ’ αυτούς, όπως τους συνέφερε, κατά την κρίση τους, κατά

το προσωπικό τους πάθος και θέληση).

Αξίωσις είναι η αντικειμενική σημασία η καθιερωμένη να

αποδίδεται στα πράγματα, ενώ δικαίωσις είναι η υποκειμε-

νική ερμηνεία.

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ 

ΤΩΝ ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ»
(Αδαμάντιος Κοραής, 1748-1833, φιλόλογος, εκπρόσωπος του Νεοελληνι-

κού Διαφωτισμού)

Αν δεν διατελέσουμε όμηροι του Ομήρου δεν θα είμαστε

ποτέ Ελεύθεροι. Τα Ομηρικά Έπη απελευθερώνουν τη

σκέψη και καλλιεργούν τη φαντασία και την κριτική ικανό-

τητα μεταγγίζοντας αξίες διαχρονικές και ακατάλυτες.

Να πάψουμε να είμαστε Ονειρο-πόλοι δηλαδή φαντασιοκό-

ποι και να καταστούμε ΟΜΗΡΟ-ΠΟΛΟΙ < Όμηρος + πέλομαι

= μετακινουμαι, περιφέρομαι, περιπλανώμαι, άρα Συνταξει-

δευτές του Ομήρου μοιραζόμενοι τις γνώσεις του και τα

διδάγματά του. Η ανάγνωση των Ομηρικών Επών είναι

ωφέλιμη για κάθε νέο που ενδιαφέρεται όχι μόνο για την

Ελληνική, αλλά και για την Παγκόσμια Λογοτεχνία.

Μας παράπεισαν ή μας παραμυθολόγησαν (= παραμύθια-

σαν) πως η Ομηρική Γλώσσα είναι δυσνόητη και ακατάλη-

πτη γι’ αυτό πρέπει να τη μεταφράζουμε για να την

κατανοήσουμε. Σας παραθέτω ένα απόσπασμα για να αντι-

ληφθείτε πόσο μας έχουν παραπλανήσει:

«ὣς φάν· ὁ δ' ὑψόροφον θάλαμον κατεβήσετο πατρός,
εὐρύν, ὅθι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο ἐσθής τ' ἐν χη-
λοῖσιν ἅλις τ' εὐῶδες ἔλαιον. ἐν δὲ πίθοι οἴνοιο παλαιοῦ
ἡδυπότοιο   ἕστασαν, ἄκρητον θεῖον ποτὸν ἐντὸς ἔχοντες,
ἑξείης ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες, εἴ ποτ' Ὀδυσσεὺς οἴκαδε
νοστήσειε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας». 
Οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου θεωρούνται άγνω-

στες, η ερμηνεία των οποίων ακολουθεί:

φάν = ἔφασαν γ΄πληθ. πρόσ. Παρατατικού του  ρημ. φημί =

λέω.

ὅθι = όπου, ένθα.

νητός = σωρευμένος - στοιβαγμένος επιθ. του ρήμ. νέω =

σωρεύω, στοιβάζω.

ὁ χηλός = κιβώτιο, σεντούκι για φορέματα.

ἅλις = αρκετά, σωρηδόν, εν αφθονία.

ἑξείης = εξής, στη σειρά.

ποτί = προς (πρόθεση).

ἀρηρότες = μετοχή παρακειμένου του ἀραρίσκω = προσαρ-

μόζω, εφαρμόζω, στερεώνω.

νοστέω = επιστρέφω / νόστος, παλινόστηση, νόστιμον ήμαρ

μογέω = πονέω, μοχθέω, κοπιάζω, υποφέρω, κακοπαθώ, τα-

λαιπωρούμαι.

Στις 50 λέξεις υπάρχουν δέκα άγνωστες. Όλες σχεδόν οι

υπόλοιπες χρησιμοποιούνται και σήμερα αυτούσιες. Ποιος

δεν τις καταλαβαίνει; 

(= Έτσι, είπαν οι Μνηστήρες και ο Τηλέμαχος κατέβηκε στο

ευρύχωρο και υψηλόροφο κελάρι, όπου βρισκόταν ένας

σωρός χρυσάφι και χαλκός και στα σεντούκια αρκετά ενδύ-

ματα και μυρωδάτο λάδι. Και στη σειρά στον τοίχο στερεω-

μένα πιθάρια με παλιό γλυκόπιοτο κρασί στέκονταν έχοντας

μέσα ανέρωτο θεϊκό πιοτό, άμποτε ο Οδυσσέας γυρίσει

στην πατρίδα του, αφού υποφέρει πολλά βάσανα).

Άρα είχε δίκιο ο Νομπελίστας Ποιητής (1963) Γιώργος Σε-

φέρης, 1900 - 1971, όταν υποστήριζε ότι: «Από την εποχή
που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε
και τραγουδούμε με την ίδια γνώσσα».

Σήμερα όλοι οι Έλληνες ασχέτως μορφωτικού επιπέδου μι-

λούμε Ομηρικά, αλλά δεν το ξέρουμε, επειδή αγνοούμε την

έννοια των λέξεων που χρησιμοποιούμε. Επομένως η Ομη-

ρική Γλώσσα όχι μόνο δεν είναι νεκρή, αλλά είναι Ολοζών-

τανη!!

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

―――――
* Εἰδησοδιήθησις, -εως: παράεται από τα: είδησις + διήθησις = φιλ-

τράρισμα, διύλιση από το ρημ. διηθέω. Φιλτράρισμα των ειδήσεων

από τα “παπαγαλάκια” και τις τηλεπερσόνες των Μ.Μ.Εξαπάτησης.

Η ικανότητα διάκρισης των λεπτών διαφορών, η ορθή κρίση απο-

φεύγοντας άστοχες γενικεύσεις και εξισώσεις.

* Εἰδησόκαψις, εἰδησοκάψεως: παράγεται από τα: εἴδησις + κάψις

= χάψιμο, χαψιά από το αρχαίο ρημ. κάπτω = καταπίνω, καταβροχ-

θίζω· μεσαιωνικό κάπτω και χάβω. Άρα αμάσητη κατάποση ό,τι μας

σερβίρουν. Μωροπιστία, ακρισία, ακριτοβουλία.

* ασινής - αβλαβής, απείρακτος, αθώος, αλεξίκακος.

* Ανέκδοτο από το διάλογο του Φιλοσόφου Θαλή του Μιλησίου με

τη μητέρα του όταν τον ρωτούσε επίμονα πότε σκέπτεται να νυμ-

φευθεί.

* Λαο-κόων: Παράγεται από τα λαός+κοέω ή κοάω ιωνικός τύπος

αντί νοέω = ακούω, αισθάνομαι, εννοώ. Αγγλικά know, Λατινικά

caveo και σημαίνει αυτόν που καταλαβαίνει/κατανοεί το λαό.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Εἰδησοδιηθήσεως*

ἄρχεσθαι
&

Εἰδησοκάψεως*
παύεσθαι
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Στην προμήθεια και δια-

νομή έξι τόνων ξηράς

τροφής για τη σίτιση των

αδέσποτων ζώων συν-

τροφιάς, προχώρησε ο

Δήμος Παλλήνης.

Η ξηρά τροφή για σκύ-

λους και γάτες, διανεμή-

θηκε ήδη στο Φιλοζωικό

Σωματείο Ανθούσας-Γέ-

ρακα-Παλλήνης και στο

δίκτυο των εθελοντών, με

τους οποίους συνεργάζε-

ται η Υπηρεσία Αδέσπο-

των του Δήμου

Παλλήνης.

Παράλληλα, έγινε προμή-

θεια και διανομή από αν-

τιπαρασιτικές σακούλες

για σκύλους και γάτες. 

Ο Δήμος Παλλήνης, συ-

νεχίζει τις δράσεις προ-

στασίας των αδέσποτων

ζώων, δαπανώντας πάνω

από 70.000 ευρώ κάθε

χρόνο για την  προστασία

τους αδέσποτων ζώων.

Υλοποιούνται, σε συνερ-

γασία με το Φιλοζωικό

Σωματείο και εθελοντές,

οργανωμένες δράσεις

εμβολιασμού, στείρωσης,

αποπαρασίτωσης, αντιμε-

τώπισης εκτάκτων περι-

στατικών (π.χ τροχαίων),

θεραπείας τους κ.λπ.

Ο Δήμος έχει υπό παρα-

κολούθηση και έλεγχο

πάνω από 1.800 ζώα τα

οποία έχουν σημανθεί,

καταγραφεί, εμβολιαστεί

και τους έχουν παρασχε-

θεί κάθε είδους κτηνια-

τρικές υπηρεσίες. 

Φροντίδα για τα αδέσποτα

ζώα στο Δήμο Παλλήνης

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος

Παλλήνης διοργανώνει τον Σχολικό Μα-

ραθώνιο «Πάμε Ανακύκλωση», με τους

μαθητές να συγκεντρώνουν κάθε χρόνο,

δεκάδες χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμων

υλικών. 

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε μετά και

την παράδοση από τον Δήμο Παλλήνης,

των ειδικών κάδων για την χωριστή συλ-

λογή υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό,

καπάκια, μπαταρίες, συσκευές και τηγα-

νέλαιο.)

Ο Μαραθώνιος υλοποιείται σε συνεργα-

σία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολι-

κής Αττικής. 

Οι γονείς, θα είναι συνοδοιπόροι στην

προσπάθεια των μαθητών,  ενισχύοντας

τα παιδιά με ανακυκλώσιμα υλικά που

συλλέγουν στο σπίτι και δωρίζοντας πόν-

τους στα σχολεία, μέσω της δημοτικής

πλατφόρμας Followgreen. Οι επιδόσεις

θα καταγράφονται ηλεκτρονικά, στη σε-

λίδα followgreen.gr/pallini/contest.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα βρα-

βευθούν όλα τα σχολεία, και τα πρώτα θα

λάβουν χρηστικά δώρα.

Πληροφορίες: Αντιδήμαρχος Περιβαλ-

λοντικής Πολιτικής, Πόπη Ζινέλη και Fol-

lowgreen Δήμου Παλλήνης, 213 0436298,

schools@followgreen.gr

«Πάμε 
Ανακύκλωση»
6ος Σχολικός 

Μαραθώνιος 

στο Δήμο 

Παλλήνης
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Τα “λασπόνερα” της λίμνης Βουλιαγμένης δεν έχουν τέλος.

Ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που πρέπει να πα-

ραμείνει έτσι.  Οι  αποκαλύψεις του προέδρου της Κίνησης

Πολιτών Βουλιαγμένης κ. Χρ. Διονυσόπουλου, όμως, για τα

αυθαίρετα κτίσματα στη λίμνη προκάλεσαν την αντίδραση

του δημάρχου ΒΒΒ και εξελίσσεται ένα ...σίριαλ. Στο τεκ-

μηριωμένο δελτίο τύπου (Δ.Τ.) του Χρήστου Διονυσόπου-

λου επανήλθε ο δήμαρχος μ’ ένα μακροσκελές δ.Τ. στο

οποίο αποπειράται ν’ αποκαταστήσει το κύρος των Υπηρε-

σιών και ειδικότερα της Υπηρεσίας Δόμησης - προφανώς

μετά από διαμαρτυρίες της - και εν μέρει επιτυχώς, μη πα-

ραλείποντας όμως να θίξει και να ειρωνευθεί τον Χρ. Διο-

νυσόπουλο, που τόσο “καλή συνεργασία” είχε μαζί του,

όπως ισχυριζόταν στο πρώτο δ.Τ. του δήμου, ώστε να του

καταμαρτυρεί πως “φαντασιώνεται εχθρούς σαν τον Δον κι-

χώτη” κ.λπ. τονίζοντας εκ προοιμίου πως “στα δελτία Τύπου

γράφονται ανακρίβειες», πράγμα που προφανώς αποτελεί

ομολογία και για το δικό του δ.Τ.)!

Κατανοητή λοιπόν και δικαιολογημένη η αγανάκτηση του

Χρ. Διονυσόπουλου που απαντά μ’ ένα επίσης λεπτομερές

δ.Τ. για την αποκατάσταση της αλήθειας, πράγμα που δυ-

σκολεύει την αναγκαία δημοσιογραφική σύμπτιξη.

σημείωση: Το πλήρες κείμενο του δ.Τ. του Δημάρχου έχει

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.ebdomi.com

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΜΥΘΟΥ» ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Σε δημοσιεύματα χυδαίου και υβριστικού περιεχομένου κανονικά

απαξιούμε να απαντήσουμε και στέλνουμε τους υβριστές μας στον

εισαγγελέα. Επειδή οι συμπολίτες μας πρέπει να γνωρίσουν την

αλήθεια, οφείλουμε να τους ενημερώσουμε, και επιφυλασσόμεθα

για τα περαιτέρω.

Ας πάρουμε λοιπόν τα γεγονότα σύμφωνα με τη σωστή χρονολο-

γική τους σειρά και τάξη. 

Το 2003, το Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 51/4.2.2003, τ.Α΄) έθεσε τους γνω-

στούς αυστηρούς όρους και περιορισμούς για την προστασία της

Λίμνης, οι οποίοι έπρεπε να εφαρμοστούν εντός διετίας από την

ημερομηνία της δημοσίευσής του, ήτοι μέχρι 4.2.2005. Μεταξύ

άλλων επέβαλλε και την απομάκρυνση των υφιστάμενων κτισμά-

των και δραστηριοτήτων, των οποίων η χρήση ήταν αντίθετη στις

σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος. 

Σε προηγούμενη ανακοίνωση ανέφερα, όπως ήταν φυσικό, το

όνομα του πρώην δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα, καθώς είχε

εμπλακεί, σε διάφορες φάσεις του ιστορικού χρονικού τις Λίμνης,

με τρόπο αντίθετο απ’ αυτόν που προσδοκούσα. Δεν ήταν επομέ-

νως εφικτή η παράλειψη από την αναλυτική μου καταγραφή.

Ωστόσο, έχω χρέος να σημειώσω ότι, όταν έκανα γνωστή στο

Δήμο Βουλιαγμένης τη δημοσίευση του Π. Δ/τος που αφορούσε

την προστασία της Λίμνης, ο Κασιδόκωστας με κάλεσε στο γρα-

φείο του και μου έδωσε κατασυγκινημένος συγχαρητήρια. 

Το ίδιο έκανε και όταν έσωσα τον θερινό κινηματογράφο «Ακτή»

από κατεδάφιση, πετυχαίνοντας να αναγνωριστεί από το Υπουρ-

γείο Πολιτισμού ως «Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο με χρήση κι-

νηματογράφου». ...Την άνοιξη του 2005, τον επισκέφτηκα στο

γραφείο του, και τον ρώτησα τί σκοπεύει να κάνει σχετικά με την

εφαρμογή των όρων προστασίας της Λίμνης που απορρέουν από

το Π. Δ/γμα του 2003. Μου απάντησε ότι δεν ήταν τότε κατάλλη-

λες οι συνθήκες, επειδή την περίοδο εκείνη δεν ήθελε να έρθει σε

σύγκρουση με τους «παπάδες». Τον όχλησα κι άλλες φορές αλλά

η απάντηση ήταν πάντα ίδια. 

Το 2011, ως Δήμαρχος πλέον του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-

μένης με κάλεσε εκείνος στο γραφείο του και μου είπε: «Τώρα

είναι ο κατάλληλος καιρός. Η Λίμνη θα ξαναγίνει όπως τη ζήσαμε

κι εσύ και εγώ, όταν ήμασταν παιδιά». Όταν εξέφρασα δυσπιστία,

πήρε στα χέρια του τη φωτογραφία του Πάρη, που βρισκόταν μό-

νιμα στο γραφείο του και μου είπε: «Ορκίζομαι στη ζωή του παιδιού

μου». Τον πίστεψα! 

...Ήθελα από καιρό να κάνω αυτήν την προσωπική μου ομολογία

για τον Γρηγόρη της Βουλιαγμένης. Γιατί κανένας δεν τον γνώρισε

καλύτερα από μένα, εκτός από το οικογενειακό του περιβάλλον,

τον χαρακτήρα και την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, άσχετα αν

κάποιες φορές με είχε πικράνει ενεργώντας υπό την επήρεια

κακών συμβούλων και λανθασμένων συμβουλών. Και ευχαριστώ,

ως προς αυτό το σημείο, τον συντάκτη του δελτίου τύπου του

δήμου που μου έδωσε την αφορμή να μιλήσω για έναν άνθρωπο

που η αγάπη του για τον τόπο του ήταν αξιοθαύμαστη, για έναν

άνθρωπο που δεν συνήθιζε να αθετεί τις υποσχέσεις του, ενώ κά-

ποιες φορές αναγνώριζε και τα λάθη του, όταν του τα υποδεί-

κνυες.

(Σ.Σ. Συνηγορεί με τη διαπίστωση αυτή και η εφημερίδα μας, εξ

ιδίας πείρας). 

Ας επανέλθουμε όμως στο κύριο θέμα που σήμερα μας απασχολεί.

Στις 21.07.2015, η Κίνηση Πολιτών Βουλιαγμένης υπέβαλε καταγ-

γελία στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (α.π. ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ

1984/28.7.2015) ζητώντας να εφαρμοσθούν οι όροι προστασίας

στη Λίμνη, όπως επιβάλλει το Π. Δ/γμα του 2003. Στις 3.08.2015,

μετά από επιτόπιο έλεγχο, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος συν-

τάσσουν έκθεση αυτοψίας και ζητούν από την Εκκλησία της Ελ-

λάδος και την Εταιρεία «Ιαματικά Λουτρά Βουλιαγμένης» να

εκτελέσουν τους όρους του ως άνω Π. Δ/τος. Όμως η Εκκλησία

της Ελλάδος με την 3063698/ 1.10.2015 δήλωσή της υπήγαγε στις

διατάξεις του Ν. 4178/2013 τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις

που ήταν εγκατεστημένες και λειτουργούσαν στο χώρο της Λί-

μνης.

Το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Δόμησης προέβη σε

έλεγχο της παραπάνω δήλωσης και με την 342/18.2.2016 έκθεσή

του κάλεσε την ΥΔΟΜ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

να ανακαλέσει την επίμαχη δήλωση υπαγωγής καθώς αντίκειται

στους όρους του Π. Δ/τος 2003, ενώ ταυτόχρονα παρέπεμπε τον

μηχανικό, που είχε συντάξει τη δήλωση υπαγωγής, στο Πειθαρ-

χικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ε., για σχετικό έλεγχο. Και με το

481/4.3.16 έγγραφό του κάλεσε σε απολογία, εντός 5 εργάσιμων

ημερών, την Εκκλησία της Ελλάδος και την Α.Ε. Ιαματικά Λουτρά

Λίμνης Βουλ/νης.

Η ΥΔΟΜ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, παρά την υπό-

δειξη που της έγινε από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για

ανάκληση της υπαγωγής, αντί συμμόρφωσης πρόβαλε το επιχεί-

ρημα ότι οι προϋφιστάμενες του έτους 1981 κατασκευές μπορούν

να τακτοποιηθούν, δίνοντας τη δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελ-

λάδος και στην ως άνω Εταιρεία να τροποποιήσουν την αρχική δή-

λωση υπαγωγής (βλ. Α.Π. 2304/18.5.2016). Στο σημείο αυτό πρέπει

να σημειωθεί ότι στο ως άνω έγγραφο αναφέρεται επίσης η πα-

ρατήρηση ότι σύμφωνα με τη συνταχθείσα, κατ’ εντολή της Ανώ-

νυμης Εταιρείας, από 21.4.2016 τεχνική έκθεση

αεροφωτογραφιών του Τοπογράφου Μηχανικού Ευθ. Σταμπουλό-

γλου, «η πλειοψηφία των υφιστάμενων κτισμάτων προϋφίσταται

του έτους 1979». Δηλαδή με την τροποποίηση που υπεδείκνυε η

ΥΔΟΜ σώζονταν τα περισσότερα αυθαίρετα στη Λίμνη με τις πα-

ράνομες χρήσεις τους. Ακολουθώντας την υπόδειξη της ΥΔΟΜ, η

Εκκλησία της Ελλάδος προχώρησε στην έκδοση της με αρ.

793367/2.5.2017 νέας βεβαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.

4178/13 για τα ως άνω ακίνητα. Δηλαδή η ΥΔΟΜ του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ουσιαστικά δεν διεφώνησε με την

υπαγωγή, όπως εκ του πονηρού αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του

Δήμου. Αντίθετα, συνέβαλε με την τροποποίηση που υπέδειξε

στην κατοχύρωση της διαιώνισης της παρανομίας στη Λίμνη.

Στη συνέχεια, επειδή προέκυψε διαφωνία απόψεων μεταξύ ΥΔΟΜ

και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η υπόθεση οδηγήθηκε στο αρ-

μόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

Ανατολικής Αττικής (ΣΥΠΟΘΑ), όπου παραβρέθηκαν όλα τα ενδια-

φερόμενα μέρη. ..Στο ΣΥΠΟΘΑ ισχυρίσθηκα ότι το Π. Δ/γμα του

2003 κατισχύει του Νόμου περί τακτοποιήσεων των αυθαιρέτων

κτισμάτων και χρήσεων ανεξάρτητα από το έτος κατασκευής τους

στο χώρο της Λίμνης. ΟΙ άλλοι επικαλέσθηκαν την ισχύ του Νόμου

και το ΣΥΠΟΘΑ τους δικαίωσε. 

«Στη συνέχεια, λέει το Δελτίο Τύπου του Δήμου, ο κ. Διονυσόπου-

λος προσέφυγε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι η Εκκλησία

και η μισθώτρια εταιρεία, όπως ισχυρίζεται». Μα δεν ισχυρίσθηκα

κάτι τέτοιο! Δήλωση, μετά την απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ, έκανα στον

τοπικό τύπο λέγοντας ότι ο αγώνας μας θα συνεχισθεί και ότι η

Λίμνη τελικά θα σωθεί, προσβλέποντας σε μια δίκαιη κρίση της Ελ-

ληνικής Δικαιοσύνης πλέον. Και προσφύγαμε όχι στο Υπουργείο,

αλλά στο Εφετείο, όπου την Κίνηση Πολιτών Βουλιαγμένης, αντί

για μένα, την εκπροσώπησε πράγματι συγγενής μου, επειδή εγώ

ήμουν εκ του νόμου εκπρόθεσμος. Η σχετική αλληλογραφία που

προηγήθηκε μεταξύ ΥΔΟΜ, Εταιρείας κλπ. ροκάνισε εις βάρος μου

τον χρόνο με αποτέλεσμα να τεθώ εκτός δικαστικού στίβου, καθώς

η χρονική προθεσμία που προέβλεπε ο νόμος για προσφυγή στο

Εφετείο ήταν περιορισμένη. Μάλιστα η Πάρεδρος του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους που εκπροσώπησε στη δίκη τον Υπουργό

Περιβάλλοντος γνώριζε τη λεπτομέρεια (από ποιον άραγε;) ότι ο

αιτών ήταν γαμπρός μου και ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση και

να καταργηθεί η δίκη, λόγω συγγενείας του αιτούντος με τον εκ-

πρόθεσμο Διονυσόπουλο. Αλλά το αίτημα αυτό απορρίφθηκε με

το επιχείρημα ότι ο σχετικός νόμος δεν θεωρεί εκπρόθεσμο όλο

το γενεαλογικό δέντρο του Διονυσόπουλου!

Το Δελτίο τύπου του Δήμου αναφέρεται, για να δικαιολογήσει την

καθυστέρηση της εκτέλεσης της απόφασης του Εφετείου, και σε

«αντικρουόμενες αποφάσεις, αυτής του ΣΥΠΟΘΑ και αυτής του

Εφετείου». Αν είναι δυνατόν! Ποιος συσχετισμός μπορεί να γίνει

μεταξύ της γνωμοδότησης μιας κρατικής υπηρεσίας και της από-

φασης της δικαστικής εξουσίας; Το Εφετείο διόλου δεν ασχολή-

θηκε με τη γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ. Η γνωμοδότηση του

ΣΥΠΟΘΑ με την προσφυγή μας στο Εφετείο αγνοήθηκε, όπως

ήταν αναμενόμενο.

Ούτε είπα ότι η ΥΔΟΜ είναι υπηρεσία κατεδαφίσεων. Μα γιατί επι-

νοούνται τέτοια ασύστολα ψεύδη από το Δελτίο τύπου του Δήμου;

Η ΥΔΟΜ ανακαλεί άδειες, προβαίνει σε αυτοψίες και επιβάλλει

πρόστιμα. Ποιος παραπληροφορεί το κοινό και ποιες είναι οι ανα-

κρίβειες που μου καταλογίζει ο συντάκτης του Δελτίου τύπου του

Δήμου; Εμείς ό,τι έχουμε πει, κατά καιρούς, σχετικά με τις ενέρ-

γειές μας, προκύπτει «εξ εγγράφων»!

Όσο για τα σχόλιά μας που θεωρήθηκαν ειρωνικά για το δήμαρχο,

διευκρινίζω και επαναλαμβάνω. Είχα αναφέρει επί λέξει: «Ο φίλος

δήμαρχος, όπως είναι φυσικό, ξεχνά ή συγχέει κάποιες λεπτομέ-

ρειες, λόγω του πολυσχιδούς του έργου προφανώς. Όμως «φίλος

μεν Πλάτων, φίλτατη δ’ αλήθεια», όπως έλεγε ο Αριστοτέλης. Δεν

ειρωνεύθηκα το Δήμαρχο, γιατί πράγματι πιστεύω ότι το έργο ενός

δημάρχου είναι όντως πολυσχιδές. Ο Δήμαρχος έχει περισσότε-

ρες ασχολίες και περισσότερα προβλήματα να λύσει στον τόπο

του απ’ ό,τι ένας υπουργός στην Κυβέρνηση. Και ο δικός μας Δή-

μαρχος έχει δώσει και εξακολουθεί να δίνει αρκετά δείγματα της

πολυσχιδούς δραστηριότητάς του. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο συν-

τάκτης του Δελτίου τύπου του Δήμου είδε το σημείο αυτό ως ει-

ρωνεία! Ούτε τον κατηγόρησα ότι είπε ψέματα. Ούτε ο

Αριστοτέλης κατηγόρησε τον δάσκαλό του για ψεύδη, αλλά για

λάθη. Για λάθη μίλησα και κανείς μας δεν πρέπει να πιστεύει ότι

έχει το «αλάθητον». Ο Δήμαρχος θα πρέπει να μας ευγνωμονεί

όταν του επισημαίνουμε τα λάθη του και να μην παρασύρεται από

τους κόλακες, γιατί αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι εχθροί του. (Σ.Σ.

Να διαβάσει το κεφάλαιο 23 στον Ηγεμόνα του Μακιαβέλλι)

Η αίτησή μας στο Διοικητικό Εφετείο δεν υποβλήθηκε για «ακύρωση

της απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ», όπως απερίσκεπτα ή εκ του πονηρού

σημειώνεται στο Δελτίο τύπου του Δήμου. Συνέχεια στη σελ. 18

Τα “λασπόνερα” της

λίμνης Βουλιαγμένης

βγάζουν αλήθειες και

καταρρίπτουν “μύθους”
O Χρήστος Διονυσόπουλος απαντά στο Δήμο
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Αγαπητοί αναγνώστες, 

το πολύωρο ΔΣ έλαβε χώρα στις 29-11 και αποτέ-

λεσε μνημείο ανακρίβειας εκ μέρους του γνωστού

υπέρ-φλύαρου, πολύξερου δημάρχου με τα πολλά

πτυχία, μεταξύ αυτών και το γνωστό τοις πάσι, πτυ-

χίο ηγεσίας...

Οι ανακρίβειες ήταν πολλές, το κυριότερο χαρακτη-

ριστικό όμως αυτής της συνεδρίασης ήταν ότι, ο παν-

τογνώστης δήμαρχος εξαπέλυσε και πάλι την μήνιν

του εναντίον των δημοτών, δηλαδή όλων ημών, που

υπερασπιζόμαστε το καλό του τόπου μας.

Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στις ερωτήσεις που

έθεσε ο επικεφαλής της παράταξης μας, Δ. Δαβά-

κης, ήταν σχετικά με τη μη ανάγνωση του mail, που

είχε στείλει η τοπική σύμβουλος Βουλιαγμένης, κα.

Θάλεια Λιγούρα (ενόψει της συνεδρίασης) για την

κατατεθείσα προσφυγή των κατοίκων και τα ασφα-

λιστικά μέτρα των κατοίκων-αιρετών κατά της ανα-

κατασκευής της μαρίνας, ζητώντας να λάβουμε

γνώση αυτών. Οχι μόνο δεν το ανέγνωσε ο πρόεδρος

του Δ.Σ. δικαιολογούμενος πως δεν το έλαβε, αλλά

ο δήμαρχος, όταν αργότερα και μετά την σχετική

ανάρτηση της τοπικής συμβούλου περί του αντιθέ-

του, αναγκάστηκε να παραδεχτεί την αποστολή τού

εγγράφου, δήλωσε απροκάλυπτα ότι θα κινηθεί νο-

μικά εναντίον των κατοίκων, που τόλμησαν να προ-

σφύγουν στη δικαιοσύνη προασπιζόμενοι το έννομο

συμφέρον.

Πράγματι, δεν αποτελεί πλέον είδηση αυτή η συμπε-

ριφορά του δημάρχου εναντίον των δημοτών, εκεί-

νους τους οποίους, δια του αξιώματός του, θα

έπρεπε να υπερασπίζεται και να προστατεύει...

Να σημειώσουμε επίσης (και πάλι!) ότι, με την σκαν-

δαλώδη ανοχή του προέδρου του Δ.Σ, ο δήμαρχος

μιλά ατέρμονα, διακόπτει τους πάντες, "πετάγεται"

συνεχώς επικαλύπτοντας όσα δεν θέλει ν' ακου-

στούν και ουσιαστικά, του επιτρέπεται να απαξιώνει

τον θεσμό. Γιατί κύριε πρόεδρε του Δ.Σ.;

Ο επικεφαλής της παράταξής μας, Δ.Δαβάκης, έθεσε

και άλλα σοβαρά ζητήματα στην κατ' ευφημισμό "συ-

ζήτηση προ ημερησίας". Ο όρος χρησιμοποιείται

μόνο τυπικά καθώς, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα δευ-

τερολογίας στις ερωτήσεις-επερωτήσεις. Θέτουμε

τα ερωτήματα και περιμένουμε στωικά τις άνευ ορίων

απαντήσεις του δημάρχου, που εντέλει καταλήγουν

να εξυπηρετούν τον μόνο στόχο του, δηλαδή την αυ-

τοδιαφήμισή του. Υπό αυτές τις ιδιάζουσες συνθή-

κες, εξαπολύει κατηγορίες κατά πάντων, επί το

ειδικότερο, εναντίον ημών, του φορέα διαχείρισης

απορριμμάτων ("τελειωμένοι τύποι"), μέχρι που κα-

τηγόρησε τον νομικό σύμβουλο της δεκαετίας του

'70 για την άσχημη έκβαση του θέματος της ΜΕΕΚΒ. 

Η εταιρεία που “κέρδισε” τα δικαστήρια

για την παραλία της Βούλας

Οταν ρωτήθηκε σχετικά από τον Δ.Δαβάκη, καθώς,

κατά την πρόσφατη συνέντευξη-αυτοδιαφήμιση ανα-

φέρθηκε στο θέμα, επανέλαβε την άνω ανακρίβεια,

η οποία, εκτός των άλλων, αποτελεί δυσφήμιση για

εκλιπόντα... Αντιθέτως, ο αρχηγός μας κατέδειξε την

πραγματική αιτία, που δεν ήταν άλλη από την αποχή

του νομικού συμβούλου του δήμου κατά την εκδί-

καση της υπόθεσης, επί διοίκησης Μάντεση. Η ανα-

μενόμενη και χιλιοειπωμένη σαθρή απάντηση του

δημάρχου; Δεν την χάσαμε (την έκταση) γιατί δεν
την είχαμε ποτέ!

• Για το θέμα της λίμνης Βουλιαγμένης και για τη δια-

φαινόμη διαμάχη με τον κ. Διονυσόπουλο, ερωτηθείς

από τον αρχηγό μας, αρνήθηκε ότι υπάρχει τέτοια,

για να αυτοαναιρεθεί λίγο αργότερα λέγοντας: "η
συνθετότητα της λίμνης...διαστρεβλώθηκε από τον
Διονυσόπουλο γι' αυτό κινήθηκε κατά της Yπ.
Dόμησης". Του συμβαίνει συχνά του δημάρχου να πέ-

φτει σε σφάλματα, όχι μόνο λεκτικά, καίτοι κόμπασε

για τα ελληνικά του (ταλαίπωρα ελληνικά...) αλλά και

να  διαπράττει σφάλματα του κώδικα ευπρέπειας (αν

μη,τι άλλο) λέγοντας: "τους τσουβάλιασε όλους ο
κ.Διονυσόπουλος" (ευτυχώς δηλαδή, που τον απεκά-

λεσε κύριο...). Να μην ξεχάσουμε από το υψηλό επί-

πεδο των ελληνικών του δημάρχου τις λέξεις:

"μπαλαφαρίες", "ανακαλέστηκε" αντί του ανακλή-

θηκε, τα "3,5 παιδιά του ορφανοτροφείου", ως άλλος

Σολομώντας... και άλλα πολλά σε κάθε συνεδρίαση,

ων ουκ έστιν τελειωμός!

• Αλλα ζητήματα που έθεσε ο επικεφαλής μας με

αφορμή την συνέντευξη τύπου του Δημάρχου ήταν: 

– Τα 5 στρεμ. του Ασκληπιείου, τα οποία ο δήμαρχος

θέλει να τα μετατρέψει σε χώρο πάρκιγκ (για ποι-

ους), προφανώς ελεγχόμενης στάθμευσης.

– Η έκταση του Κόνιαρη/Μπενακείου, για την οποία

δεν ενεγράφη από το 2014, επί διοικήσεώς του, κον-

δύλι για απαλλοτρίωση ούτε του ενός ευρώ! (έστω

με 100.000€ ετησίως, επί παραδείγματι και για 7 συ-

ναπτά έτη, θα υπήρχε ποσό, στοιχειωδώς ικανό της

τάξης των 700.000€)

Σε όλα όσα του ετέθησαν πρόταξε το άσχετο: δεν

έχετε ψηφίσει ποτέ τίποτα. Για να τελειώνουμε λοι-

πόν και χωρίς αχρείαστες περιστροφές, δεν έχουμε

ψηφίσει και δεν πρόκειται να ψηφίσουμε οτιδήποτε

και οποιοδήποτε θέμα ενέχει την παραμικρή ασάφεια

ή χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης. Θεωρούμε πως

αυτό επιβάλλεται. Μήπως ο παντογνώστης μέγας

κριτής μας το απαγορεύει;

– Στην παρέμβαση του κ.Πέτροβιτς για την τομή στην

οδό Ιπποκράτους, Βούλα, που παρ' ολίγο να έχει τρα-

γικό αποτέλεσμα, καθώς δεν υπήρχε σήμανση, η

απάντηση ήταν: η εταιρεία έκανε αυθαίρετα μία τομή

και κάποιος από το δήμο έβαλε στο σημείο έναν

κάδο! Δεν μας είπε μόνο, ποιά από τις πολλές προ-

μήθεις κάδων ήταν ο συγκεκριμένος, γιατί εκεί που

θα έπρεπε, κάδοι δεν υπάρχουν. Ωστόσο στον κ. Πέ-

τροβιτς, δεν έχουν απαντήσει στις έγγραφες αιτή-

σεις του.

Θέματα Ημερήσιας διάταξης

Από τα τακτικά θέματα σας ενημερώνουμε περιορι-

σμένα, ενδεχομένως επανέλθουμε.

– Με αφορμή την αναμόρφωση δαπανών-εσόδων και

από την διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών επιβεβαι-

ώθηκε ότι, από τις οφειλές προηγουμένων ετών

ύψους 30 εκατ. εισπράχθηκε φέτος μόλις το 1,2

εκατ. περίπου και ακόμη χειρότερο, οι οφειλές άνω

των 5 ετών παραγράφονται.

– Για την μείωση ή απαλλαγή τελών, όπως σας εί-

χαμε ήδη ενημερώσει σχετικά και από τα θέματα της

Οικ.Επ. έριξε το φταίξιμο για το αδιέξοδο στην Απο-

κεντρωμένη Διοίκηση. Είπε μάλιστα, προκειμένου ν'

αντιτείνει κάτι στον αρχηγό μας, ο οποίος του κατέ-

δειξε όλα τα τρωτά σημεία της εισήγησης και το

εξής: είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να παίρνει ο

ενοικιαστής στ' όνομά του τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Μα, πώς φαίνεται ότι δεν έχει ασχοληθεί ο ίδιος ποτέ

με το θέμα, δεν έχουν έτσι τα πράγματα....

– Την ένταξη στο μνημόνιο συνεργασίας με την

Unicef δεν την υπερψηφίσαμε γιατί πήραμε στα χέρια

μας ένα ευχολόγιο, χωρίς σαφείς όρους, χωρίς ανα-

γραφόμενα ποσά, χωρίς συγκεκριμένους τρόπους

δράσης και κυρίως, χωρίς τη διασφάλιση των προ-

σωπικών δεδομένων των παιδιών!

– Με αφορμή τις αθρόες κοπές δέντρων και πάλι ο

κ.Πέτροβιτς, ως καθ' ύλην αρμόδιος, επενέβη για να

καταδείξει τα κενά του κανονισμού πρασίνου. Πρό-

τεινε δε, να υπάρχουν διαγράμματα εκσκαφών στις

άδειες οικοδομών και με παρακολούθηση να διασφα-

λίζεται ότι, δεν θα ενοχλούνται οι ρίζες των δέντρων,

ούτε εκείνων εντός, αλλά ούτε και των εκτός, όπως

συνέβη στην περίπτωση του επί του πεζοδρομίου

στην παραλιακή, στη Βάρκιζα.

Ο Δ.Δαβάκης διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό το θέμα,

καθώς τότε είχαμε αναρτήσει, όταν ακόμη η ξήρανση

του πεύκου βρισκόταν σε αρχικό στάδιο, σχετικά και

προκειμένου να επιληφθεί εγκαίρως η Υπηρεσία Πρα-

σίνου. Αντ' αυτού όμως, ούτε η υπηρεσία επιλή-

φθηκε, ούτε το ίδιο δεντρο που "ήρθε", ξερό πλέον,

προς κοπή, σώθηκε...παρά μόνο ελάβαμε εξώδικα

από το δήμαρχο, ο οποίος πέραν του ότι χρησιμο-

ποιεί ατελώς τη νομική υπηρεσία του δήμου, το

πράττει για να φιμώσει την μείζονα αντιπολίτευση!

Τουλάχιστον να είχε σωθεί το υπέροχο πεύκο...

Ετι χειρότερο, δεν είναι η μοναδική περίπτωση, ελ-

πίζουμε όμως να είναι η τελευταία...
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Στα δύσβατα
μονοπάτια του
Δήμου ΒΒΒ



Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

18 ΣΕΛΙΔΑ - 4  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021                                                                                                                                                                                   ΕΒΔΟΜΗ

Από το 2007, οι κάτοικοι της

Ανατολικής Αττικής έχουν

αναδασώσει το Πάνειον

Όρος τρεις φορές. Αυτό

όμως, δεν εμπόδισε ούτε την

κυβέρνηση ούτε τη Ρυθμι-

στική Αρχή Ενέργειας να εγ-

κρίνουν άδειες

εγκατάστασης για 120 ανεμο-

γεννήτριες στο βουνό! Ο βου-

λευτής Αν.Αττικής Νάσος

Αθανασίου κατέθεσε σήμερα

για το ζήτημα αυτό, Αναφορά

στη Βουλή. Ζητεί από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος

και τη ΡΑΕ να ανακληθούν οι

άδειες για ανεμογεννήτριες

στο Πάνειον Όρος και στον

Λαυρεωτικό Όλυμπο. 

Με την Αναφορά του, ο βου-

λευτής κατέθεσε επιστολή

διαμαρτυρίας πολιτών των

Καλυβίων, στην οποία καταγ-

γέλλουν ότι η ΡΑΕ εξέδωσε

άδειες για εγκατάσταση ανε-

μογεννητριών σε Ζώνες Από-

λυτης Προστασίας, παρά το

Προεδρικό Διάταγμα του

2003, που ορίζει μόνο ήπιες

χρήσεις σε αυτές. Ειδικό-

τερα, η περιοχή Στεφάνα στο

Πάνειον Όρος αποτελεί

τμήμα «Ζώνης Α Προστα-

σίας» με χρήσεις αναψυχής

και περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης. Ο Λαυρεωτικός

Όλυμπος έχει επίσης περια-

στική χρήση, φιλοξενεί οικο-

τόπους προτεραιότητας Α,

πολιτιστικά μνημεία και έχει

ζώνες που προστατεύονται

με το ίδιο Προεδρικό Διά-

ταγμα.  

Στην επιστολή τους οι κάτοι-

κοι τονίζουν ότι οι αντιρρή-

σεις του Δήμου Σαρωνικού

για την εγκατάσταση ανεμο-

γεννητριών δεν ελήφθησαν

υπόψη ούτε και κατά την έκ-

δοση σχετικών οικοδομικών

αδειών από την Πολεοδομική

Υπηρεσία Μαρκοπούλου. Οι

εργασίες εκσκαφών ξεκίνη-

σαν, εν μέσω της περσινής

καραντίνας.

Στην Αναφορά του ο Νάσος

Αθανασίου προσθέτει ότι οι

άδειες εκδόθηκαν το 2020

χωρίς να ληφθεί υπόψη ο

σχετικός ευρωπαϊκός Κανονι-

σμός του 2018. Η περιβαλ-

λοντική νομοθεσία της

Ευρωπαϊκης Ένωσης δίνει

νέες κατευθυντήριες οδηγίες

και ζητεί από τα κράτη να αυ-

ξήσουν τη δασοκάλυψη.

Με την κυβέρνηση Μητσο-

τάκη η εφαρμογή της ευρω-

παϊκής περιβαλλοντικής

νομοθεσίας στη χώρα μας,

κάνει διαρκώς μεγάλα βή-

ματα πίσω. Για βιώσιμη ανά-

πτυξη στην Ανατολική Αττική

και διαβούλευση με τις τοπι-

κές κοινωνίες, καλύτερα ας

μη συζητήσουμε. Η ενεργει-

ακή αυτονομία της χώρας δεν

είναι δυνατόν να διασφαλι-

στεί, χωρίς ορθό περιβαλλον-

τικό σχεδιασμό και χωρίς να

λαμβάνεται υπόψη η φέ-

ρουσα ικανότητα των οικοσυ-

στημάτων. Το μόνο που θα

καταφέρει το υπουργείο είναι

να υποβαθμίσει την περιοχή

και να καταστρέψει και τους

τελευταίους πνεύμονες πρα-

σίνου της Αττικής. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                    
ΚΟΡΩΠΙ,  23-11-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  138/2021  απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας με θέμα: ‘Περί τροποποίησης
του Κανονισμού   Λειτουργίας  του
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ,  του Δήμου
Κρωπίας’.
Στο Κορωπί στις 23  Νοεμβρίου   του
έτους  2021  κατά την 24η  Τακτική
Συνεδρίαση  του,  το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση  και  αντικατάσταση
του άρθρο 2 παράγραφος 4 του Κα-
νονισμού  Λειτουργίας των Υπηρε-
σιών του Νομικού Προσώπου

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
‘ΣΦΗΤΤΟΣ’» που  μεταξύ άλλων ανα-
φέρει «…Για την εγγραφή τους τα
μέλη πληρώνουν συμβολική συν-
δρομή, η οποία ανανεώνεται ανά
έτος. Το ποσό της συνδρομής ορίζε-
ται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου…» , ως κάτωθι:
«… Τα  μέλη  απαλλάσσονται  πλή-

ρως  από την συμβολική συνδρομή
για την εγγραφή τους στα Κ.Α.Π.Η.
του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΓΗΤΤΟΣ, του Δήμου
Κρωπίας , καθώς και από το συμβο-
λικό ποσό για την  ετήσια  ανανέωση
των καρτών τους…..»
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της  βρίσκεται  αναρτημένη στο Δη-
μοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47)
για την ενημέρωση του κοινού.                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
291/2021 (A.Δ.A.: ΩYBΩΩΨZ-ΠB6)
TOY ΔHMOTIKOY ΣYMBOYΛΙOY

"ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔHMOTI-
KOY ΤΕΛΟΥΣ (Δ.Τ.) ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ (Δ.Φ.) ΓΙΑ ΤΟ 2022"

A. TE/\H KAΘAPIOTHTAΣ & ΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ (N.25/75
Δ.E. BAPHΣ
α) Οικίες, φιλανρωπικά ή νοσηλευτικά
ιδρύματα με συντελεστή 1,52 €/τ.µ.
β) Για επαγγελματικούς χώρους με
συντελεστή 4,63 €/τ.µ.

Δ.E. BOYΛΑΣ
α) Οικίες, φιλανρωπικά ή νοσηλευτικά
ιδρύματα με συντελεστή 1,52 €/τ.µ.
β) Για επαγγελματικούς χώρους με
συντελεστή 3,81 €/τ.µ.

Δ.E. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
α) Οικίες, φιλανρωπικά ή νοσηλευτικά
ιδρύματα με συντελεστή 1,52 €/τ.µ.
β) Για επαγγελματικούς χώρους με
συντελεστή 5,87 €/τ.µ.

Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν
και για τις εκτός σχεδίου πόλεως πε-
ριοχές στις οποίες παρέχονται οι υπη-
ρεσίες καθαριότητας.
• Στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποι-
ουνται για κατοικίες, κοινόχρηστοι και
βοηθητικοί χώροι αυτών, Νοσοκομεία,
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Δημοσίου και
Ιδιωτικού δικαίου, 0,136€/τ.μ. προ-
σαυξημένο 25% υπέρ Σχολικών δαπα-
νών 0,034+0,136 = 0,17€/τ.μ.

• Στεγασμένοι χώροι γενικής χρήσης
όπως καταστήματα, βιομηχανίες, γρα-
φεία και λοιποί επαγγελματικοί χώροι,
βοηθητικοί χώροι αυτών 0,136€/τ.μ.
προσαυξημένο 25% υπέρ Σχολικών
δαπανών 0,034+0,136 = 0,17€/τ.μ.

• Με στεγασμένοι χώροι γενικής χρή-
σης ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
50%  του συντελεστσή στεγασμένου
χώρου 0,17Χ50% = 0,09 €/τ.μ.

KATHΓOPIEΣ €/ανά τ.µ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ 1,52

Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ 1,52
Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1,52

――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ 4,63

Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ 3,81

Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5,87
――――――――――――――――――――――――――――――――――

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ (ΟΙΚΙΑΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ 0,17

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ 0,17

Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0,17

Πληροφορίες και αντίγραφο της απόφασης χορηγείται από το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 08.30-13.30 στη διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18 Βούλα, και
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

Μαρκόπουλο 18-11-2021

Αρ. Πρωτ.    20575

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-

ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

211.021,67€ (με ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσ-

σει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοι-

κτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές και με κριτήριο κατακύρω-

σης τη συμφερότερη προσφορά, η

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγ-

κες του Δήμου Μαρκοπούλου και των

νομικών προσώπων» συνολικού εν-

δεικτικού προϋπολογισμού

211.021,67€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη

θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολο-

γισμό του Δήμου Μαρκοπούλου και

από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ

ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ.

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω

προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ

15/2021 μελέτη της τεχνικής υπηρε-

σίας και η οποία αποτελεί αναπόσπα-

στο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης

με αρ πρωτ 20574/18-11-2021

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-

νικά στη Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία

και ώρα υποβολής προσφορών: Δευ-

τέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα

15:00.

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

εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του

Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της

συνολικής ενδεικτικής προϋπολογι-

σθείσας τιμής ή για το τμήμα για το

οποίο υποβάλλεται προσφορά και η

οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα

άρθρα του Ν. 4412/2016 και της σχε-

τικής διακήρυξης.

Η παραλαβή των ζητούμενων ειδών

είναι τμηματικά από την ανάρτηση

της σύμβασης στο κεντρικό ηλεκτρο-

νικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων

και για χρονικό διάστημα δώδεκα

μηνών.

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

143490 με τη χρήση της ψηφιακής

υπογραφής.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

Τρεις φορές έχει αναδασωθεί το Πάνειον Όρος

Η τέταρτη αναδάσωση θα γίνει… 

με ανεμογεννήτριες!
Ερώτηση του βουλευτή Νάσου Αθανασίου

Συνέχεια από τη σελ. 16

Η γνωμοδοτική απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ, όπως εί-

παμε αγνοήθηκε. Η προσφυγή μας στο Εφετείο,

όπως στο ίδιο το κείμενο της απόφασης αναφέ-

ρεται, «επεδίωκε την ακύρωση της αριθ. 793367

βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγω-

γής στο ν. 4178/2013 αυθαιρέτων κατασκευών

και χρήσεων στη Λίμνη Βουλιαγμένης, η οποία

έγινε με υπόδειξη της ΥΔΟΜ Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης. Στρεφόταν: «κατά των: α) Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος

παραστάθηκε δια της Παρέδρου του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους και β) του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ο οποίος εκπρο-

σωπείται νόμιμα αλλά δεν παραστάθηκε». Φρόν-

τισε όμως να κατατεθεί στο Εφετείο το έγγραφο

της ΥΔΟΜ του Δήμου που τροποποιούσε τη δή-

λωση υπαγωγής, η οποία ευνοούσε τους αντιδί-

κους μας, με επικαιροποιημένη τη χρονολογία,

25.7.2019. Το Εφετείο έκρινε ως εσφαλμένη την

άποψη της ΥΔΟΜ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

και αποδέχθηκε το αίτημά μας ότι η απορρέουσα

από το Π.Δ/γμα 2003 ρύθμιση, ως ειδική για τη

Λίμνη της Βουλιαγμένης, κατισχύει των ρυθμί-

σεων του Ν. 4178/2013, καθώς πηγάζει από το

άρθρο 24 του Συντάγματος». Επομένως, η συγ-

κεκριμένη διάταξη του Νόμου για τις τακτοποι-

ήσεις των αυθαιρέτων, σε ό,τι αφορά τη Λίμνη

της Βουλιαγμένης, είναι αντισυνταγματική. Αυτό

σημαίνει ότι αν η ΥΔΟΜ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-

μένης δεν είχε διαφωνήσει με τους Επιθεωρητές

Περιβάλλοντος του Υπουργείου το 2016, και η

Λίμνη θα είχε αποκατασταθεί από τότε και εμείς

θα είχαμε απαλλαγεί από μία ακόμη περιπέτεια.

(Σ.Σ. Ερώτηση: Γιατί κατηγορείτε κε Διονυσό-

πουλε την ΥΔΟΜ; Ενεργούσε ανεξέλεγκτα και

χωρίς γνώση του δημάρχου;)

Επομένως, ο συντάκτης του Δελτίου τύπου του

Δήμου ψεύδεται διττώς και ασυστόλως, όταν

λέει ότι «η αίτηση ακύρωσης στρεφόταν κατά

της απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ και είχε ως αντίδικο

τους ιδιοκτήτες της Λίμνης και κανέναν άλλον».

Οι αντίδικοί μας ήταν ο Υπουργός Περιβάλλον-

τος και Ενέργειας και ο Δήμος Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένες και κανένας άλλος. Η Εκκλησία

της Ελλάδος και η Α. Ε. «Ιαματικά Λουτρά Βου-

λιαγμένης-Τουριστικές Επιχειρήσεις» παραστά-

θηκαν με τους δικηγόρους τους ασκώντας

παρέμβαση. Γι’ αυτό και σε όλους αυτούς επέ-

βαλε το Εφετείο «την απόδοση του παραβόλου

στον αιτούντα, καθώς και τη δικαστική δαπάνη».

Η νίκη αποκλειστικά ανήκει στους απλούς αλλά

ενεργούς πολίτες και όχι στους διαστρεβλωτές

της αλήθειας. Όχι σε αυτούς που έχουν «τρικυ-

μίαν εν κρανίω» και συντάσσουν «Δελτία

μύθου», αντί τύπου και βλέπουν τους άλλους όχι

σαν απλούς συμπολίτες τους αλλά τους ειρω-

νεύονται απρεπώς και αναιδώς ταυτίζοντάς τους

με κωμικά πρόσωπα μυθιστορημάτων. Φαίνεται,

σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν, ότι είναι υπερ-

βολικά επηρεασμένοι από τα μυθιστορήματα και

τους μύθους. Γι’ αυτό ίσως αποστρέφονται την

αλήθεια. Είναι λυπηρό! Να φθάνουν όμως στο

σημείο, με ψευδή επιχειρήματα και με απρεπείς

χαρακτηρισμούς, να διεκδικούν τον τίτλο του νι-

κητή ή να τον μοιρασθούν με τους πραγματικούς

νικητές, ενώ ήταν αντίδικοι και ηττήθηκαν κατά

κράτος και αυτοί και οι σύμμαχοί τους, αγγίζει τα

όρια του θράσους.

Ο Πρόεδρος της ΚΙΝ.ΠΟ.Β.

Χρήστος Διονυσόπουλος

Φιλόλογος, Ιστορικός, Αρχαιολόγος

Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος του ΥΠΕΠΘ

Πρώην Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδη-

μίας Αθηνών  

Tα “λασπόνερα” της Λίμνης Βουλιαγμένης
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στα πεταχτά

«Δεν θα κλείσει η αγορά 
για τα Χριστούγεννα»

Άδ. Γεωργιάδης

Η αγορά δεν πρόκειται να κλείσει τα Χριστούγεννα,

διαβεβαιώνει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ σημειώνει ότι τα

όποια νέα μέτρα τυχόν αποφασιστούν θα αφορούν

μόνο τους ανεμβολίαστους. "Δεν υπάρχει καμία περί-
πτωση να κλείσει η αγορά τα Χριστούγεννα" είπε ο

υπουργός, μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι. Σχολιά-

ζοντας την εμφάνιση της νέας μετάλλαξης Όμικρον

στην Ευρώπη, σημείωσε ότι "όταν κάτι γεννιέται στον
πλανήτη, δύσκολα το αποφεύγεις. Είναι όμως πάρα
πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε τι είναι αυτό το
πράγμα. Μια μετάλλαξη δεν είναι σίγουρο αν θα επι-
κρατήσει. Φαίνεται ότι δε δείχνει να έχει προς το
παρόν πολύ μεγάλη νόσηση. Προς το παρόν δεν έχει

αλλάξει κάτι στην Ελλάδα. Η πανδημία ξεφουσκώνει, αυτό

σημαίνει ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει δουλεύουν, ο στό-

χος μας είναι να έχουμε γιορτές με ανοιχτά καταστήματα

και ανοιχτά εστιατόρια για να δουλέψει ο κόσμος και να

κινηθεί η οικονομία", συμπλήρωσε.

Eορταστικό ωράριο

των καταστημάτων

Tο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την πε-

ρίοδο των Χριστουγέννων, ξεκινάει την Κυριακή 12

Δεκεμβρίου, οπότε και τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά

από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. 

Ανοιχτό θα είναι το λιανεμπόριο και την Κυριακή 19

Δεκεμβρίου, ενώ θα κλείσει το Σαββατοκύριακο 25-

26/12, καθώς και το Σαββατοκύριακο 1-2 Ιανουαρίου. 

Την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτο-

χρονιάς τα καταστήματα θα λειτουργούν έως τις 6 το

απόγευμα, τις υπόλοιπες ημέρες έως 9 το βράδυ.

60 χρόνια Διεθνής Αμνηστία
60 χρόνια αγώνα για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότη-

τας, αξιοπρέπειας.

«Για την 60ή επέτειό μας ζωντανεύουμε το σύμβολό
μας, το κερί, που καίει για όλες και όλους τους συ-
νανθρώπους μας των οποίων τα δικαιώματα παραβιά-
ζονται.

Από το 1961 μέχρι σήμερα, 10 εκατομμύρια μέλη,
ακτιβίστριες/ές, υποστηρίκτριες/ές και επαγγελματίες
σε όλο τον κόσμο αγωνιζόμαστε για την υλοποίηση
του κοινού μας οράματος: Ενός κόσμου όπου κάθε
άνθρωπος θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του.

«Δώσε φωνή σε όσες/ους τη στερούνται».

https://www.amnesty.gr/about/amnesty-international

H "Black Friday" ‘έγινε "Black Week"

Στις εφετινές εκπτώσεις της «Black Friday» συμμετεί-
χαν οι περισσότερες επιχειρήσεις, με τις 6 στις 10 να
μετατρέπουν την "Black Friday" σε "Black Week", αλλά
ταυτόχρονα το ποσοστό των επιχειρήσεων που προ-
έβη σε ιδιαίτερα ελκυστικές μειώσεις τιμών φαίνεται
να είναι μικρότερο σε σχέση με άλλες εκπτωτικές πε-
ριόδους στο παρελθόν. Γενικά, οι περισσότερες, από
τις μικρές επιχειρήσεις, αξιολογούν αρνητικά την
συγκεκριμένη δράση και σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις
θεωρούν πως η πρακτική της "Black Friday" αποσπά
τζίρο από τη χριστουγεννιάτικη περίοδο σε μεγάλο
και μέτριο βαθμό. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα
έρευνας του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, που πραγματοποίησε για
έκτη συνεχή χρονιά, αξιολογώντας τα κυριότερα χα-
ρακτηριστικά της "Black Friday".

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 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. 

Αποκλείονται Μεσίτες.

ΤΗΛ.: 210.6030.655 - 0032.496.888.585

belnuto@hotmail.de 

Βαψίματα - Μερεμέτια
LORENCO

6909157985

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

XAΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εν όψει μεταφοράς της έδρας της, η επιχείρηση, να

δωρίζει τα έπιπλα: τρεις βιβλιοθήκες, δύο παραλλη-

λεπίπεδα γραφεία, ένα κυκλικό τραπέζι συνομι-

λιών, ένα φοριαμό με ντουλάπια, έναν πάγκο

εργασίας, ένα φοριαμό με συρτάρια και ένα μικρό-

τερο ντουλάπι, με ρόδες.

Πληροφορίες: 6932 384 496 

email contact@anaplous.net

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
«Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»
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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

Να μη συνηθίσουμε το θάνατο!

το τροχαίο δυστύχημα της νοσηλεύτριας
Μαρίας Μπάθα

«Ωράρια εξαντλητικά. Τα παιδιά βγαίνουν ματωμένα από τις
βάρδιες. Έφυγε στο καθήκον γιατί έφευγε από τη νυχτερινή
βάρδια»

Λάμπρος Λιάπης– προϊστάμενος ΤΕΠ Μεσολογγίου

«Κατά πάσα πιθανότητα η κοπέλα αποκοιμήθηκε και αυτό
καταδεικνύει την εξουθένωση των συναδέλφων».
Γιώργος Αρβανίτης, εκπρόσωπος ένωσης νοσοκομειακών Ελλάδος

Η 42χρονη Μαρία Μπάθα εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στην

Α' Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο-

κομείου του Ρίο. Τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Νοέμβρη η

Μαρία Μπάθα σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα, η Μαρία είχε

διπλή βάρδια εκείνη την ημέρα. Δούλεψε πρωινή βάρδια

7:00-15:00, οδήγησε 45χλμ για να επιστρέψει στο σπίτι της,

και στις 23:00 της ίδιας μέρας ξαναεπέστρεψε στο νοσοκο-

μείο για να δουλέψει βραδινή βάρδια. Στις 7:00 το πρωί σχό-

λασε και καθώς οδηγούσε στον δρόμο της επιστροφής για

το σπίτι της, είχε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, όπου κι έχασε

την ζωή της.

Την ημέρα της κηδείας της Μαρίας ο διευθυντής της ΜΕΘ

του νοσοκομείου Παπανικολάου δηλώνει μεταξύ άλλων:

«Χρειαζόμαστε πάρα πολλούς γιατρούς, δεν αντέχουμε
άλλο... Θέλουμε 25 με 30 γιατρούς επιπλέον για να βγά-
λουμε τις εφημερίες. Οι ίδιοι οι γιατροί κάνουν παραπάνω
εφημερίες, δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Το νο-
σηλευτικό προσωπικό έχει εξαντληθεί. Είναι οι ήρωες αυτού
του αγώνα...»
Στις 2.11.2021 ο διευθυντής της κλινικής Covid του νοσοκο-

μείου Λάρισας Γιάννης Γκαμπράνης καταρρέει από εξάντ-

ληση σε ζωντανή σύνδεση, την ώρα που κάνει δηλώσεις σε

τηλεοπτικούς σταθμούς.

Στο δελτίο τύπου που είχαμε βγάλει ως ΜΚΙΕ στις 5/9/2021

γράφαμε: «Ζητάμε ενδυνάμωση και όχι αποδυνάμωση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας». 
Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση εστιάζει στην επικοινω-

νιακή διαχείριση των τραγικών γεγονότων, παρά σε ουσια-

στικές παρεμβάσεις. 

Αν το δημόσιο σύστημα υγείας δεν έχει ακόμα πλήρως κα-

ταρρεύσει, οφείλεται στην αυταπάρνηση, την δημιουργικό-

τητα και στην υψηλή αίσθηση ευθύνης κι αλληλεγγύης των

καθημερινών λειτουργών του. Ως ΜΚΙΕ, για ακόμη μια φορά

ενώνουμε την φωνή μας  κι εκφράζουμε την υποστήριξή μας

στα αιτήματα για άμεση, ουσιαστική και μόνιμη στήριξη του

δημόσιου συστήματος υγείας.

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                             4  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS
Το 2021 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη

περιγραφή κρούσματος AIDS. Σήμερα, ο συνολικός

αριθμός κρουσμάτων υπολογίζεται σε περισσότερα

από 75.000.000 σε όλο τον κόσμο, από τα οποία σχε-

δόν το 50% έχει καταλήξει. Παρά τον εθισμό της κοι-

νής γνώμης στην απειλή που αντιπροσωπεύει ο HIV,

η πανδημία του SARS-CoV2 ήρθε να θυμίσει ότι οι

λοιμώξεις όχι μόνον υπάρχουν, αλλά μπορούν να δια-

σπείρονται ευρύτατα και να προκαλούν σοβαρές υγει-

ονομικές κρίσεις με επιπλοκές στην οικονομία, στην

κοινωνική δραστηριότητα και στις διαπροσωπικές

σχέσεις.

Στους κινδύνους των λοιμώξεων η επιστημονική κοι-

νότητα αντιπαρατάσσει συντονισμένες και εντατικές

προσπάθειες αντιμετώπισης. Για τον κορονοϊό, ήδη

από τον πρώτο χρόνο εμφάνισής του, υπάρχουν σχε-

τικώς αποτελεσματικά εμβόλια και αναμένονται σύν-

τομα τα πρώτα φάρμακα. Για την HIV λοίμωξη το

εμβόλιο είναι μακριά ακόμη, υπάρχουν όμως δεκάδες

πλέον φάρμακα που εξουδετερώνουν τη δράση του

ιού στον οργανισμό, αποκλείουν την εξέλιξη του νο-

σήματος και εξασφαλίζουν μακρά επιβίωση των ασθε-

νών με καλή ποιότητα ζωής. 

Παράλληλα, ελαχιστοποιούν τη μεταδοτικότητα από

τους ασθενείς που λαμβάνουν τακτικά και με συνέ-

πεια τη θεραπεία τους. Έτσι, όσο νωρίτερα τίθεται η

διάγνωση και αρχίζει η θεραπεία, τόσο μειώνονται οι

πιθανότητες διασποράς του ιού.

Τα αντιρετροϊκά φάρμακα χορηγούνται επίσης ως

πρόληψη, σε άτομα που εκτέθηκαν στον HIV (Post Ex-

posure Prophylaxis, PEP), αλλά και σε άτομα με επι-

κίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, ώστε να

αποφύγουν τη μόλυνση στην – πολύ πιθανή – περί-

πτωση έκθεσης στον ιό (Pre Exposure Prophylaxis,

PrEP). Η προσέγγιση αυτή (PrEP), έχει καθιερωθεί

από δεκαετίας και χορηγείται στις περισσότερες

χώρες της Ευρώπης, αν και όχι ακόμη στην Ελλάδα.

Εν τούτοις, οι προσπάθειες συνεχίζονται: η μεταβολή

της συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου παραμένει το

κύριο μέσο πρόληψης της διασποράς του HIV. Αποτε-

λεί όμως και μέσο άμυνας έναντι και των άλλων σε-

ξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων (ΣΜΝ), που τα

τελευταία χρόνια ακολουθούν συνεχώς αυξητική πο-

ρεία.

Ο στόχος του περιορισμού της εξάπλωσης του HIV

και των άλλων ΣΜΝ δεν είναι ο μόνος. Εξ ίσου ση-

μαντική είναι η αντιμετώπιση του στίγματος και των

διακρίσεων που αντιμετωπίζουν ακόμη και σήμερα οι

HIV-ασθενείς. Οι άξονες δράσης της παγκόσμιας επι-

στημονικής κοινότητας, όπως περιγράφονται από τον

Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), το CDC και

άλλους οργανισμούς, περιλαμβάνουν την όσο το δυ-

νατόν πρώιμη διάγνωση και άμεση έναρξη θεραπείας

σε όλους τους ασθενείς με απώτερο στόχο την δια-

κοπή της διασποράς έως το 2030, αλλά και την εξά-

λειψη των διακρίσεων (“zero stigma”)

Οι ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας του SARS-

CoV 2 δεν μπορούν να εξαλείψουν τις άλλες προτε-

ραιότητες της Δημόσιας Υγείας. Και επειδή οι απειλές

για τη Δημόσια Υγεία δεν προβλέπεται να εκλείψουν,

τα άτομα πρέπει να επανεξετάζουν τη στάση τους

απέναντι στους κινδύνους, τον τρόπο σκέψης και θε-

ώρησης, αλλά και το πως αντιμετωπίζουν τα θύματα

της νόσου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS,

σταθερά και αταλάντευτα:

•  ΝΑΙ στην προληπτική εξέταση και την έγκαιρη διά-

γνωση

• ΝΑΙ στην άμεση έναρξη θεραπείας

• ΝΑΙ στην αναθεώρηση της επικίνδυνης συμπεριφο-

ράς

• ΟΧΙ στις διακρίσεις και το στίγμα

Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

www.edae.gr

Ψωρίαση και το 
Μεταβολικό Σύνδρομο 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Ψωρίαση και

Ψωριασική Αρθρίτιδα, Επιδέρμια, διοργανώνει μία

διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, ανοιχτή στο

κοινό, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2021, στις 18:00, με

θέμα την Ψωρίαση και τις Συννοσηρότητές της, στα

πλαίσια της Καμπάνιας ΨΩΡΙΑΣΗ+. Οι εξειδικευμέ-

νοι επιστήμονες, σ’ αυτό το webinar, θα εστιάσουν

στην Ψωρίαση και το Μεταβολικό Σύνδρομο.

Καλεσμένες ομιλήτριες είναι η Ευτέρπη Ζαφειρίου

(Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας) και η Βαρβάρα Συμεωνίδου  (Βιο-

λόγος - Διαιτολόγος – Διατροφολόγος MMedSc ).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέ-

σουν ερωτήματα απευθείας στους γιατρούς. Κα-

λούμε, όλους τους ενδιαφερόμενους να

συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν την εκδή-

λωση δωρεάν για την Ψωρίαση και το Μεταβολικό

Σύνδρομο ζωντανά στο

Πρωτοποριακή οφθαλμολογική επέμβαση

Πρωτοποριακή επέμβαση, τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα
διεθνή ιατρικά δεδομένα, πραγματοποίησαν Έλληνες γιατροί αν
τιμετωπίζοντας σπάνια νόσο που απειλούσε με τύφλωση
80χρονο ανδρα!                                                                           
Tο σπάνιο αυτό περιστατικό δημοσιεύτηκε στο διεθνούς κύρους
περιοδικό οφθαλμολογίας «Ophthalmology Journal». O επικε
φαλής της ομάδας των Ελλήνων γιατρών διαπρεπής Χειρουργός
Οφθαλμίατρος Γιάννης Μάλλιας, δέχθηκε πρόσκληση και θα πα
ρουσιάσει την πρωτοποριακή επέμβαση στο παγκόσμιο συνέ
δριο οφθαλμολογίας!
Σύμφωνα με τo δημοσίευμα ο 80χρονος εμφάνισε και στα δυο
μάτια μορφώματα, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου μεγά
λωναν και πίεζαν το βολβό παραμορφώνοντας τον κερατοειδή
χιτώνα και χάνοντας σιγά σιγά το φως του, ο ασθενής.
Οπως σημειώνει ο Δρ Μάλλιας:  «Μετά από μαγνητική τομογρα
φία και κλινική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι τα μορφώματα αυτά
οφείλονταν σε κήλη του λίπους του κόγχου κάτω από τον επιπε
φυκότα (επιφανειακός χιτώνας του ματιού)».
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο ασθενής έπρεπε να υπο
βληθεί σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμ
βαση,  έγινε την ίδια μέρα και στους δύο οφθαλμούς, στο Ιατρικό
Αθηνών Κλινική Παλαιού Φαλήρου, διήρκησε 1,5 ώρα και στέ
φθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο ασθενής παρουσίασε αμέσως βελ
τίωση στην  όραση του και αποχώρησε δυο ώρες αργότερα με τα
μάτια του ανοιχτά! 
Πέρα όμως από την απώλεια όρασης,  κατά την διάρκεια της
επέμβασης η πλαστική χειρουργός Δέσποινα Τζιβαρίδου,έφερε
σημαντική βελτίωση στο αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο συνέ
βαλε στη βελτίωση της ψυχολογίας του ασθενούς.
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BOΛΕΪ
Πρώτο βήμα για τον Παναθηναϊκό

Αγκαλιά με την πρόκριση στον επόμενο γύρο του CEV

Cup ανδρών βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά την εκτός

έδρας νίκη του επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-2 σετ

(13-25, 25-19, 18-25, 25-18, 11-15) στον πρώτο μεταξύ

τους αγώνα για τον 1ο προκριματικό γύρο. Εκτός του

ότι απέκτησαν τον πρώτο

λόγο ενόψει της ρεβάνς

στην Αθήνα στις 8 Δεκέμ-

βρη, οι «πράσινοι» συνό-

δευσαν την επιστροφή τους

στις ευρωπαϊκές διοργανώ-

σεις με μια μεγάλη νίκη,

ενώ αντέδρασαν ιδανικά και

στην ήττα από τον ΠΑΟΚ

για το πρωτάθλημα, που

τους έριξε από την κορυφή

της βαθμολογίας.

Γυναίκες: «Πράσινο» το ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι

με τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της Vol-

leyleague γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ και πα-

ραμένοντας μόνος 1ος στη βαθμολογία. Παράλληλα

έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί 14 αγώνων από το

2015 στους οποίους είχε πάρει τη νίκη ο Ολυμπιακός.

Nίκος Γεωργόπουλος

Η Ελλάδα βραβεύτηκε στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα ως η καλύτερη ομάδα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-

ήθηκε το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ju

Jitsu για τις ηλικιακές κατηγορίες U16,

U18, U21 και +21  στο στάδιο “Jiu Jitsu

Arena’’ στο Abu Dhabi των Ηνωμένων

Αραβικών Εμιράτων από τις 3/11/21 ως

τις 11/11/21. Στο πρωτάθλημα αυτό

συμμετείχαν 1375 αθλητές και αθλή-

τριες από 61 χώρες.

Η Ελλάδα συμμετείχε με 101 αθλητές

–τριες στο Fighting System, Duo Sys-

tem και Νewaza System και στο σύ-

νολο κατέκτησε 8 ΧΡΥΣΑ, 9 ΑΡΓΥΡΑ

και 25  ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ και κατε-

τάγη στην 6η θέση της γενικής κατά-

ταξης των μεταλλίων. 

Η Ελλάδα βραβεύτηκε στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα ως η καλύτερη ομάδα

στο αγωνιστικό σύστημα :

Duo Classic U16

Duo Show U16

Duo Classic U18

Ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ συμμετείχε με 20

αθλητές στην Εθνική ομάδα και κατέ-

κτησε  2 ΧΡΥΣΑ,  5 ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ  7

ΧΑΛΚΙΝΑ

Πιο αναλυτικά :

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Duo System Men

U18: Άγγελος Μυλωνάς – Κωνσταντί-

νος Μυλωνάς 

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Duo Show U16

Κωνσταντίνος Γαλάνης – Βαγγέλης

Μπαλιούσης 

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 

Fighting System

Αρά Τζανικιάν    +21 -56 κιλά

Άγγελος Μυλωνάς         U18 -66 κιλά

Βαγγέλης Μπαλιούσης  U16 -60 κιλά

Κωνσταντίνος Γαλάνης  U16 -50 κιλά

Duo Show U16

Γιώργος Μαυρόγιαννης – Στράτος

Μαυρόγιαννης 

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 

Fighting System 

Δημήτρης Παπασταύρου  U21 -69 κιλά

Ευαγγελία Κρομμύδα        U18 -48 κιλά 

Λουκάς Γιαννακουδάκης   U16 -66 κιλά

Θεοδόσης Σερπάνος         U16 -55 κιλά

Σταμάτης Μποϊκος             U16 -50 κιλά

Duo System U16

Στέφανος Ζαντιώτης – Λουκάς Γιαν-

νακουδάκης

Ne Waza System U16

Κωνσταντίνος Μυλωνάς -60 κιλά
4η Θέση:  Νίκη Καλπακίδου  – Κυρίδης Αλέ-

ξανδρος  Duo Mixed U18, Λεωνίδας Μιχτα-

ριάν  Fighting U16 -46 κιλά

5η ως 7η θέση: Θανάσης Ζαντιώτης – Ηλίας

Πίκης Duo Men +21, Χρήστος Ζύγουρας

Fighting Men +21, Πάρης Καλπακίδης  Fight-

ing U21 -62 κιλά,  Μαυρόγιαννης Στράτος

Fighting U16 -55 κιλά, Μαυρόγιαννης Γιώρ-

γος Fighting U16 -66 κιλά

Με την ελληνική αποστολή ήταν ο

προπονητής του συλλόγου  και Ομο-

σπονδιακός Προπονητής Γιώργος Ζαν-

τιώτης, και οι συνοδοί Χατζηγεωργίου

Ράνια, Γιώργος Κυρίδης και Έλβα

Διαγγελάκη.

Τιμητική βράβευση από τη Βαλκανική Ενωση Στίβου (ΑBAF)

έλαβαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός του ΣΕΓΑΣ και προπο-

νητής των επιτυχιών του ελληνικού στίβου Γιώργος Πομά-

σκι και ο αθλητής του και χρυσός Ολυμπιονίκης στο μήκος,

Μίλτος Τεντόγλου. Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια του

συνεδρίου της ΑBAF στις 28/11 στο Βελιγράδι, παρουσία

του μέχρι πρότινος προέδρου της και νυν της Ευρωπαϊκής

Ομοσπονδίας Στίβου, Ντομπρομίρ Καραμαρίνοφ, καθώς και

του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμ-

πάστιαν Κόου. Στο συνέδριο το «παρών» έδωσε και η πρό-

εδρος του ΣΕΓΑΣ, Σ. Σακοράφα.

Στη διάρκεια του Gala ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε κο-

ρυφαίος αθλητής των Βαλκανίων για το 2021 αποσπώντας

το σχετικό βραβείο. Ενώ ο προπονητής του, Γ. Πομάσκι, τι-

μήθηκε από τον Ν. Καραμαρίνοφ τόσο για το χρυσό μετάλ-

λιο του Τεντόγλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες όσο και για την

προσφορά του στον κλασικό αθλητισμό των Βαλκανίων και της

Ευρώπης γενικότερα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποφασίστηκε η διοργάνωση,

από τη χώρα μας, του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Βάδην

το 2022.

ΠΟΛΟ
Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός

Αποφασιστικό βήμα για τον στόχο της πρόκρισης στο Φάι-

ναλ 8 του Τσάμπιονς Λιγκ ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός

μετά τη νίκη στον Πειραιά επί της Μπαρτσελονέτα με 8-4

για την 4η αγωνιστική του ομίλου. Οι «ερυθρόλευκοι» δια-

τήρησαν έτσι το αήττητό τους μέχρι τώρα (3 νίκες - 1 ισο-

παλία) παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας του

ομίλου. Κόντρα στην ισχυρή αντίπαλο οι πρωταθλητές Ελ-

λάδας έφθασαν στην επιτυχία με... όπλο την πολύ καλή

αμυντική λειτουργία, όπου πρωταγωνίστησε ο τερματοφύ-

λακάς τους Μπίγιατς με κρίσιμες επεμβάσεις. 

Εξαιρετική επιτυχία της Ελλάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα JU JITSU

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ

Βράβευση Πομάσκι και Τεντόγλου
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...στο κύλισμα της μπάλας

Μέσι: Κατέκτησε για έβδομη φορά 

τη Χρυσή Μπάλα

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε

τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς.

Bραβεύθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για το 2021,

κατακτώντας την έβδομη «Χρυσή Μπάλα».

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να συ-

νεχίσω να παλεύω με τη νέα μου ομάδα. Θέλω να ευχαρι-

στήσω τους συμπαίκτες μου από την Μπαρτσελόνα και

όλους από την Αργεντινή, είναι όνειρο μετά από μάχες

τόσων χρόνων να νικήσω με την Αργεντινή το Copa America.

Ήταν εκπληκτική εμπειρία. Είναι ιδιαίτερο για μένα που βρί-

σκονται εδώ άνθρωποι της Μπαρτσελόνα και φυσικά η γυ-

ναίκα μου και τα παιδιά μου», δήλωσε ο Μέσι.

Μάλιστα, απευθύνθηκε στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι λέγον-

τας: «Αξίζεις τη Χρυσή Μπάλα σου. Πέρυσι όλοι συμφωνού-

σαν ότι εσύ είσαι ο μεγάλος νικητής. Πίστευα πως αυτές οι

ημέρες ήταν πίσω μου, ο Λεβαντόφσκι άξιζε τη Χρυσή

Μπάλα το 2020».

Σούπερ Λιγκα 1: Άνοιξαν οι παλιές πληγές…
Θλιβερά γεγονότα στην Τούμπα, 

σε περιπέτειες μπήκε ξανά ο ΠΑΟΚ
• Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις «εισβολείς», που παρα-

πέμπονται σε δίκη με σοβαρές κατηγορίες. Η ένταση στην

Τούμπα είχε άλλη μία θλιβερή συνέπεια, καθώς ένας 45χρο-

νος οπαδός υπέστη ανακοπή και ξεψύχησε.

Οποιος ευχήθηκε το ελληνικό πρωτάθλημα να γίνει σαν το

γαλλικό, σίγουρα δεν είχε κατά νου εικόνες σαν κι αυτήν της

εισβολής των οπαδών του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο, που

έχουν γίνει ρουτίνα φέτος στη Γαλλία, με τους ειδικούς να τις

αποδίδουν κυρίως στο ξέσπασμα των φιλάθλων λόγω των πε-

ριορισμών που προκαλεί η πανδημία.

Τέτοιες… συνήθειες υπήρχαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ

πριν από την εμφάνιση της COVID-19 και τις είχαμε ξεχάσει

μόνο και μόνο επειδή απαγορευόταν μέχρι πρότινος η είσοδος

στα γήπεδα. Τώρα που άνοιξαν οι πόρτες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

έκλεψαν την παράσταση από τους ποδοσφαιριστές, με το

επεισοδιακό «ντου» που έκαναν στις καθυστερήσεις του

ντέρμπι της Τούμπας, με αφορμή τη διαγραφόμενη νίκη του

Αρη, είχε το προβάδισμα με 1-0. Η 40λεπτη διακοπή ήταν ανα-

γκαίο κακό μέχρι να αδειάσουν οι εξέδρες για να κρίνει ο δι-

αιτητής με βάση τον νέο κανονισμό ότι είναι ασφαλές να

ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Η εξέλιξη αυτή έσωσε τον ΠΑΟΚ

από μηδενισμό (ήττα με 3-0) και αφαίρεση ενός βαθμού αντί

για -3 όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι σε περίπτωση οριστικής δια-

κοπής, αλλά όχι και από τον κίνδυνο τιμωρίας της Τούμπας με

2-4 αγωνιστικές, συν ένα βαρύ πρόστιμο 50-250 χιλ. ευρώ.

Η ένταση στην Τούμπα είχε άλλη μία θλιβερή συνέπεια, καθώς

αποχωρώντας από το γήπεδο ένας 45χρονος οπαδός του

ΠΑΟΚ υπέστη ανακοπή και έχασε τη μάχη για τη ζωή. Η συλ-

λυπητήρια ανακοίνωση του Αρη ήταν όαση μέσα στη δίνη της

αμμοθύελλας και αποδεικνύει ότι όποιος κρατάει καθαρό το

μυαλό του στις δυσκολίες και τις εντάσεις, βρίσκει τρόπο να

σταθεί στα πόδια του κάθε φορά που γλιστράει.

Ο Αρης πήγε στην Τούμπα προερχόμενος από το βαρύ 0-5

από τον ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά με την ψυχραιμία που αντέδρασε

ως οργανισμός, βοήθησε να βάλει τις βάσεις για τη μεγάλη

νίκη.

Το τέλος της 11ης αγωνιστικής βρήκε τον Ολυμπιακό και την

ΑΕΚ στην ίδια θέση με την αφετηρία της, με τη διαφορά τους

να παραμένει στους έξι βαθμούς, χάρη στις νίκες που πέτυχαν

και οι δύο με παρόμοιο τρόπο:

οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 2-1 τον Βόλο στο Φάληρο με γκολ

στο 91΄, ενώ η «Ενωση» επικράτησε με το ίδιο σκορ στα Γιάν-

νινα,  σκοράροντας στο 90΄!

Ποινή από 2 έως 4 αγωνιστικών, συν βαρύ πρόστιμο, περιμένει

τον «Δικέφαλο», που εγκαλείται και επειδή οι τρεις συλλη-

φθέντες οπαδοί δεν είχαν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Με ανάλογο σενάριο κρατήθηκε και ο ΟΦΗ στην 4η θέση της

βαθμολογίας. 

Με γκολ – πέναλτι στο 88΄ οι Κρητικοί νίκησαν 2-1 τον Ιωνικό

στο Ηράκλειο και διατηρήθηκαν έναν βαθμό μπροστά από τον

Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε για πρώτη φορά δύο νίκες στη

σειρά στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού

στη Λεωφόρο.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ
Μετά από περίπου 20 μήνες διακοπής στην αγωνιστική

δράση λόγω πανδημίας, το Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εργαζο-

μένων στα ΜΜΕ ξεκίνησε ξανά και η ομάδα του «Ριζοσπά-

στη» επέστρεψε με νίκη, επικρατώντας τ με 56-45 επί του

«Eurosport».

Αν και η αναμέτρηση ήταν για την 3η αγωνιστική του πρω-

ταθλήματος αποτέλεσε την πρεμιέρα για τον «Ριζοσπάστη»,

που στην 1η αγωνιστική είχε ρεπό ενώ αναβλήθηκε ο αγώ-

νας για τη 2η αγωνιστική. Η  ομάδα του «Ριζοσπάστη» βρήκε

τα πατήματά της σε άμυνα και επίθεση ανατρέποντας τα δε-

δομένα μέχρι το ημίχρονο όταν και προηγήθηκε με 28-21.

Παρά την επιθετική δυστοκία στην 3η περίοδο και την αντί-

δραση του «Eurosport», χάρη στην εμφάνιση στην 4η πε-

ρίοδο ο «Ριζοσπάστης» έφθασε στο +16 τη διαφορά λίγο

πριν από το φινάλε καθαρίζοντας τη νίκη.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ
«Στάση Λιβαδειά» για τον Ολυμπιακό, 

κλείδωσε την πρόκριση η ΑΕΚ
Η μεγάλη νίκη του Λεβαδειακού επί του Ολυμπιακού ήταν το

αποτέλεσμα που ξεχώρισε ανάμεσα στους πρώτους αγώνες

για τους «16» του Κυπέλλου. Κατά τ' άλλα, η ΑΕΚ ουσιαστικά

εξασφάλισε την πρόκριση, σημαντικό βήμα έκαναν Αρης και

Παναιτωλικός, πιο επίφοβο ο Παναθηναϊκός.

Η έκπληξη της ημέρας σημειώθηκε στη Λιβαδειά, όπου η το-

πική ομάδα με σκορ 3-2 έσπασε το εγχώριο αήττητο του

Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίστηκε με πολλούς αναπληρωμα-

τικούς. Ο Λεβαδειακός πραγματοποίησε τον απόλυτο αιφνι-

διασμό, κάνοντας το 2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο (Πολέτο 3',

Παναγιώτου 6'), μείωσε ο Σεμέδο στο 26' για τον Ολυμπιακό,

στο 61' ο Δούμτσιος έκανε το 3-1 και το τελικό σκορ διαμορ-

φώθηκε με γκολ του Λόπεζ αμέσως μετά (63').

Στα προημιτελικά πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται ήδη η

ΑΕΚ, η οποία υποδέχτηκε την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ με πολλές

αλλαγές κι αυτή στην ενδεκάδα και δυσκολεύτηκε για ένα ημί-

χρονο, στη συνέχεια όμως επιβεβαίωσε τα υπέρ της προγνω-

στικά και πήρε ευρεία νίκη 4-0 (Ανσαριφάντ 52', Σβάρνας 57',

Τάνκοβιτς 70', Χατζησαφί 74').

Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης έναντι του ΟΦΗ πήρε ο

Αρης, νικώντας τον 3-1 στου Χαριλάου (Γκάμα 16' πέναλτι, Κα-

μαρά 45'+, Ιτούρμπε 90'+ - Καστάνιος 56').

Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός νί-

κησε τον Βόλο με το ισχνό 2-1 (Μακέντα 5', Αλεξανδρόπου-

λος 51' - Φερνάντεθ 56'), που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς

ενόψει της ρεβάνς στο Πανθεσσαλικό

Στάδιο.

Τέλος, ο Παναιτωλικός νίκησε 1-0 τη Νίκη Βόλου εκτός έδρας

και απέκτησε επίσης σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει

της ρεβάνς στο Αγρίνιο. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Ντουάρτε

στο 44'.

•    Το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» ολοκληρώνεται σή-

μερα με τους αγώνες Αγιος Νικόλαος - Αναγέννηση Καρδί-

τσας (15.00 - Cosmote Sport 2) και Λαμία - Ιωνικός (17.00 -

Cosmote Sport 1).

SUPER LEAGUE 1
Η αστυνομία ζήτησε την αναβολή 

των αγώνων σε ΟΑΚΑ και Νίκαια
Μεγάλο «πονοκέφαλο» στη διοργανώτρια Super League 1

προκάλεσε το αίτημα της αστυνομίας για αναβολή δύο από τα

πιο σημαντικά ματς της επερχόμενης 12ης αγωνιστικής, του

ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ και του Ιωνικός -

ΠΑΟΚ στη Νίκαια. Με έγγραφό της προς τη SL1 η αστυνομία

ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή διεξαγωγή

των δύο αγώνων, που είναι προγραμματισμένοι για την Κυ-

ριακή 5 Δεκέμβρη, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας. Συγκε-

κριμένα, αναφέρεται ότι την ίδια μέρα οι αστυνομικές

δυνάμεις είναι επιφορτισμένες με τα μέτρα ασφαλείας που

αφορούν την επίσκεψη του πάπα Φραγκίσκου στην Αθήνα, τη

δε Δευτέρα 6 Δεκέμβρη μ' αυτά που αφορούν την επέτειο 13

χρόνων από τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου.

Από την πλευρά της η SL1 δήλωσε αντίθετη με την αναβολή

των αγώνων, επικαλούμενη ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα

στον προγραμματισμό του πρωταθλήματος, καθώς όπως θυ-

μίζει το πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει με καθυστέρηση. 

Αναμένονται εξελίξεις.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κινητοποίηση ενάντια στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο
Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις ανάμεσα στους καθηγητές

και φοιτητές των πανεπιστημιακών Σχολών Φυσικής Αγω-

γής και Αθλητισμού ενάντια στο νέο σχέδιο νόμου της κυ-

βέρνησης για τον αθλητισμό, που αναμένεται να κατατεθεί

στη Βουλή. Το νομοσχέδιο βάζει στο στόχαστρο την αξία

των πτυχίων των πανεπιστημιακών Σχολών Φυσικής Αγω-

γής, εξελίσσοντας τον ορισμό της επαγγελματικής ιδιότη-

τας του «εκπαιδευτή»

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Φέρνει βία το

επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Τέλη  του  1979,  Ξεκίνησε  το  έγκλημα,  με  την

εκβιαστική μετατροπή  του  Ερασιτεχνικού  Ποδο-

σφαίρου  σε  Επαγγελματικό, με  τις  ευλογίες  όλου

του  Αστικού  Πολιτικού  Κόσμου.  Τα προχθεσινά,

γεγονότα  στη  Θεσ/νίκη,  δεν  μας  έκαναν  και Ιδι-

αίτερη  εντύπωση. Συνηθισμένα  τα  Βουνά  από  τα

Χιόνια. Άλλωστε  το  αφεντικό  της  Ομάδας  δεν

ξεχνάμε, πως είχε μπει στο  Γήπεδο,  και  τώρα  έχει

αγοράσει  τη  μισή  συμπρωτεύουσα.

Το  Κάθε  Αφεντικό  έχει  τη  δική  του  Οργανωμένη

Ομάδα,  με  τη  ΒΙΑ  να γιγαντώνει  σε  όλες  τις

ΜΟΡΦΕΣ..... Και  μια  Φιλική  Συμβουλή.  Οι  Γονείς

γιατί  πάνε  με  τα  παιδιά  τους  στα  ΓΗΠΕΔΑ;;;




