22ο

Αντιπεριφερειάρχhς
Aνατολικής Αττικής
Ο Θανάσης
Αυγερινός
Σελίδα 3

Τιμητική διάκριση

€

Κλείνει τo μόνο δημόσιο
Παιδοκαρδιοχειρουργικό
60 παιδιά σε λίστα αναμονής για να χειρουργηθούν!
Κραυγή αγωνίας
από το Σύλλογο

Ο κ. Μουσταφά και η
λύση του Κυπριακού

Γονέων και
Κηδεμόνων
παιδιών με

του Νίκου Ιγγλέση

συγγενείς
Το να έχει η Τουρκία στρατηγικό σχέδιο για το Κυπριακό είναι απόλυτα λογικό για ένα σοβαρό κράτος
που ξέρει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Το
να εξυπηρετεί την υλοποίηση αυτού του σχεδίου η ελληνική πλευρά ξεπερνάει τα όρια της ηλιθιότητας και
αγγίζει αυτά της προδοσίας.

καρδιοπάθειες
“Η Αγία Σοφία”
Σελίδα 18

Παγκόσμιος Πρωταθλητής αντισφαίρισης
Ο Αλέξανδρος Διακουμάκος Σελίδα 22

Τρεις ημέρες στη Δρέσδη
Επί πέντε ημέρες η απεσταλμένη του ΟΗΕ Τζέϊν Χολ
Λουτ συνομιλεί με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη
και τον «ηγέτη» των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά
Ακιντζί για την επανέναρξη των διακοινοτικών συνομιλιών με βάση τη συνομολόγηση των «όρων αναφοράς». Σχεδιάζεται, προσεχώς, τριμερής συνάντηση
με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στη συνέχεια
νέα πενταμερής διάσκεψη στα πρότυπα του ΚρανΜοντάνα του 2017.
Αλήθεια τι αντιπροσωπεύει ο κ. Μουσταφά με τον
οποίο συνομιλεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους διεθνώς αναγνωρισμένου, μέλους του ΟΗΕ, της ΕΕ,
Συνέχεια στη σελ. 2

Λύματα στη θάλασσα
της Βούλας!

Σελίδα 17
γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου

Σελίδα 7

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

2 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΒΔΟΜΗ

Ο κ. Μουσταφά και η
λύση του Κυπριακού
Συνέχεια από τη σελ. 1

του Συμβουλίου της Ευρώπης, άλλων Διεθνών Οργανισμών και με οριοθετημένη την ΑΟΖ της; Γιατί ο κ.
Αναστασιάδης υποβαθμίζει το αξίωμά του, από πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε εκπρόσωπο της ελληνοκυπριακής κοινότητας για να είναι πολιτικά ισοϋψής με
τον εκπρόσωπο των Τούρκων (Τουρκοκύπριοι και
έποικοι) της Κύπρου; Τον κ. Μουσταφά Ακιντζί αναγνωρίζει ως «πρόεδρο» μόνο η Τουρκία. Δεν αντιλαμβάνονται στη Λευκωσία αλλά και στην Αθήνα ότι με
τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και αναβαθμίζεται η ζώνη κατοχής που αυτοαποκαλείται «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου
– ΤΔΒΚ»;
Οι κάθε είδους ενδοτικοί – φοβικοί θα ρωτήσουν:
«Καλά, αν δε γίνουν συνομιλίες και διαπραγματεύσεις
πώς θα λυθεί το Κυπριακό; Πώς θα φύγουν τα τουρ-

Διαβάστε ακόμη
Σελ. 4, 5

Πολιτιστικά Φεστιβάλ

Πρόεδρος του Δ.Σ. Κρωπίας η Δήμητρα
Μιχαιρίνα
Σελ. 6

Σελ. 7

Πότε συνεδριάζουν τα Δ.Σ.

Ο Αισχύλειος “Προμηθέας δεσμώτης
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Αυτογνωσία, η μεγίστη αρετή!
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Εικόνες που προσβάλλουν τον τουΣελ. 10
ρισμό μας
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Εκλογές Επιτροπών - Ορισμοί ΑντιΣελ. 13
δημάρχων στο Δήμο ΒΒΒ
Εξ Ανθρωποπαιδείας άρχεσθαι
Πέτρους Ιωαννίδης

Σελ. 14

Διημερεσίες στο Δήμο Σαρωνικού Σελ. 15

Οι “σωτήρες του λαού”
Γιάννης Μανιός

Σελ. 17

κικά στρατεύματα; Πώς θα ενώσουμε ξανά την πατρίδα μας και θα πάρουμε πίσω τα σπίτια και τις περιουσίες μας;» Δυστυχώς τίποτα απ’ όλα αυτά δεν
πρόκειται να συμβεί γιατί οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις γίνονται με κάποιον που δεν μπορεί να
συμφωνήσει για τίποτα. Ο κ. Μουσταφά δεν μπορεί να
αποφασίσει:
Αν θα αποχωρήσουν και πότε τα στρατεύματα κατοχής.
Αν θα αρθούν τα επεμβατικά δικαιώματα των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου.
Αν θα φύγουν οι έποικοι που, σήμερα, είναι περισσότεροι από τους Τουρκοκύπριους.
Αν θα υφίσταται κυπριακή ΑΟΖ και ποια θα είναι η
έκτασή της.
Αν και ποιο θα είναι το μερίδιο των Τουρκοκυπρίων
από τους υδρογονάνθρακες.
Αν η περίκλειστη Αμμόχωστος αποδοθεί στους κατοίκους
της και αν αυτοί θα υπάγονται στην τουρκική διοίκηση.
Αν θα υπάρχει veto των Τουρκοκυπρίων που θα μπορεί
να παραλύει τη λειτουργία της επιδιωκόμενης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
Αν θα υπάρχουν κυπριακές ένοπλες δυνάμεις για την
ασφάλεια της ενιαίας Κύπρου.
Για όλα αυτά και πολλά άλλα, αυτή που θα αποφασίσει είναι η Άγκυρα και όχι κάποια μαριονέττα της.
Επί 45 χρόνια διεξάγονται διακοινοτικές συνομιλίες
και το μόνο που έχουν επιτύχει είναι η εδραίωση και
αναβάθμιση της τουρκικής κατοχής. Κάποτε πρέπει να
μπει ένα τέλος σ’ αυτό «το θέατρο σκιών», πριν είναι
πολύ αργά. Συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού μπορούν να γίνονται μόνο μεταξύ κυρίαρχων κρατών, δηλαδή, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, της
Τουρκίας και πιθανόν της Μ. Βρετανίας. Για την
«ΤΔΒΚ» υπάρχουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ζητούν τη μη αναγνώριση, απ’ όλα τα κράτη, της αποσχιστικής και
παράνομης αυτής οντότητας.
Η Τουρκία βέβαια δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, τη θεωρεί «εκλιπούσα» και την αποκαλεί
«Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου» αρνούμενη
να συνομιλήσει μαζί της. Η ελληνική πλευρά γιατί συνομιλεί με τον εκπρόσωπο – «πρόεδρο» της παράνομης
«ΤΔΒΚ»; Την αναγνωρίζει και ως τι; Ως κοινότητα ή
ως συνιδιοκτήτη της Κύπρου, όπως λέει η Τουρκία; Οι
Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου (1959) που εγκαθίδρυσαν την Κυπριακή Δημοκρατία δεν προέβλεπαν κανένα ανεξάρτητο κράτος σε κάποιο τμήμα του νησιού.
Πού εδράζονται λοιπόν τα επιχειρήματα για τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στο έδαφος ή στη θάλασσα
της Κύπρου; Μόνο στην τουρκική στρατιωτική ισχύ.
Το στρατηγικό σχέδιο της Άγκυρας δεν είναι κάποια
λύση του Κυπριακού αλλά ο γεωπολιτικός έλεγχος
όλης της Μεγαλονήσου με εργαλείο την τουρκοκυπριακή στρατηγική μειονότητα. Αυτό επιτάσσει η φιλοδοξία της να καταστεί ηγεμονική περιφερειακή
δύναμη.
Με τον εποικισμό, η Τουρκία, αλλάζει τη δημογραφική
σύνθεση του πληθυσμού. Τα γεωτρύπανα και τα ερευνητικά σκάφη της, με την προστασία πολεμικών
πλοίων, έχουν εγκατασταθεί στα χωρικά ύδατα και
την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, σύμφωνα με την «αλλα- τούρκα» ερμηνεία του Δικαίου της

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 8959.004
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Θάλασσας, ως νησί, δε δικαιούται ΑΟΖ. Έτσι επισήμως η Τουρκία παρουσιάζει χάρτες που εμφανίζουν
την υφαλοκρηπίδα της να συνορεύει με αυτήν της Λιβύης και της Αιγύπτου, ενώ φτάνει και μέχρι τη μέση
του Αιγαίου (25ος Μεσημβρινός), αφού θεωρεί ότι και
όλα τα ελληνικά νησιά «κάθονται» πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας και δικαιούνται μόνο χωρικά
ύδατα 6 ναυτικών μιλίων.
Το Κυπριακό δεν είναι διακοινοτικό θέμα, αλλά πρόβλημα παράνομης εισβολής, κατοχής και εποικισμού
– εθνοκάθαρσης (Συνθήκη της Γενεύης του 1949) από
την πλευρά της Τουρκίας. Γι’ αυτό οι όποιες συνομιλίες, με τον κάθε κύριο Μουσταφά, πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Αρκετή ζημιά έχουν ήδη προκαλέσει.
Οι επικλήσεις προς την Τουρκία να δείξει καλή θέληση
αποτελεί γεωπολιτική αφέλεια και μάλιστα ιδιαίτερα
επικίνδυνη. Τα σοβαρά κράτη δεν έχουν καλή ή κακή
θέληση αλλά μόνο στρατηγικά συμφέροντα.
Η αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής απαιτεί ενίσχυση όλων των συντελεστών ισχύος του Ελληνισμού.
Τα τουρκικά πολεμικά που σουλατσάρουν τώρα ανενόχλητα στα χωρικά ύδατα και την ΑΟΖ της Κύπρου
πρέπει να δουν απέναντί τους τα αντίστοιχα ελληνικά.
Μόνο αν υπάρξει μια αξιόπιστη και ικανή αποτρεπτική
στρατηγική θα σταματήσουν οι πειρατικές ενέργειες
της Άγκυρας, που υλοποιούνται με βάση το δίκαιο του
ισχυρότερου. Οι όποιες διακοινοτικές συνομιλίες
απλώς νομιμοποιούν τις ενέργειές της και ο κ. Μουσταφά είναι απλώς ο «λαγός». Καταλαβαίνει κανείς;
Η Ελλάδα, που διαθέτει πολεμικό ναυτικό και αεροπορία, οφείλει να προστατεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ακριβώς ισχυρίζεται ότι κάνει η Άγκυρα
για τα δικά της συμφέροντα και αυτά των Τουρκοκυπρίων.
Το εθνικό κέντρο, η Αθήνα, οφείλει να υπερασπιστεί
όχι μόνο τις 800.000 των Ελληνοκυπρίων από την
τουρκική επιβουλή, αλλά και τα γεωστρατηγικά συμφέροντά του στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κύπρος
δεν «κείται μακράν». Ακούει κανείς;
Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται όμως πως έχει άλλες
προτεραιότητες: Πώς θα απαξιώσει τη ΔΕΗ για να την
πουλήσει στη συνέχεια σε ξένα συμφέροντα, μάλλον
γερμανικά. Πώς θα τσιμεντοποιήσει το Ελληνικό με 6
ουρανοξύστες ύψους 200 μέτρων και άλλα κτίρια
καθώς και με την ίδρυση καζίνου. Η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων μάλλον μπορεί να περιμένει. Μόνο που
δεν περιμένει η Τουρκία. Έχει ένα μεγάλο «παράθυρο
ευκαιρίας» με την ελληνική αδυναμία, λόγω των Μνημονίων και της οικονομικής αφαίμαξης από τους δανειστές και το εκμεταλλεύεται. Καταλαβαίνει κανείς;
Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η δεύτερη κρατική οντότητα και το προκεχωρημένο φυλάκιο του ελληνικού
έθνους. Αν αυτό πέσει ο εχθρός θα είναι εντός των τειχών και η Ανατολική Μεσόγειος μαζί με το Αιγαίο θα
γίνουν τουρκική λίμνη. Η Ελλάδα θα καταστεί γεωπολιτικός δορυφόρος της νεο-οθωμανικής Τουρκίας.
Ακούει κανείς;
Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας.
Το τελευταίο βιβλίο του «Στρατηγικές Επιλογές Επιβίωσης του Ελληνισμού»
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Στοχαστής».
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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.
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Εκλογή Προεδρείου στην Περιφέρεια Αττικής
και μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Με την εκλογή Προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής (1η Σεπτεμβρίου)
και την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση
του περιφερειακού συμβουλίου, στην Παλαιά Βουλή.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ευχήθηκε καλή και
δημιουργική θητεία σε όλα τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, και αναφέρθηκε
στο συμβολισμό του χώρου της συνεδρίασης τονίζοντας ότι πρόκειται για μία αίθουσα στην οποία έχουν ληφθεί σημαντικές
αποφάσεις και αυτό σηματοδοτεί πολλά.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισήμανε πως
προτεραιότητας της νέας Διοίκησης είναι
να δοθούν λύσεις στα σοβαρά ζητήματα
που αντιμετωπίζει η Αττική μέσα από ενότητα, σύνθεση απόψεων και συνεργασία.
«Θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις.
Τα προβλήματα των πολιτών υπερβαίνουν
κομματικούς διαχωρισμούς και ιδεολογικές
αγκυλώσεις. Όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε
το μέλλον της Αττικής μας», υπογράμμισε.

Σύμπραξη δύο περιφερειακών
παρατάξεων
Κλείνοντας την τοποθέτησή του ανακοίνωσε πως με την παράταξη «Νέα Αρχή για
την Αττική» συνέπραξαν άλλες δύο παρατάξεις. Η «Αττική Πράσινη Περιφέρεια» με
επικεφαλής τον Ν. Παπαδάκη και η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική», με επικεφαλής τον Α. Κούρτη.

Πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου εξελέγη ο Χ. Θεοδωρόπουλος.
Αντιπρόεδρος εξελέγη ο περιφερειακός
σύμβουλος της παράταξης Ρ. Δούρου «Δύ-

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Oρίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη οι θεματικοί και χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες, ενώ μένουν να ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα ονόματα των
θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.
Παράλληλα ανέθεσε στο σύνολο των
περιφερειακών συμβούλων μαζί με των
συμβούλων των παρατάξεων που συνέπραξαν με την πλειοψηφία, αρμοδιότητες εντεταλμένων συμβούλων.
Οικονομικών: Πέππας Νικόλαος
Πολιτ. Προστασίας: Κόκκαλης Βασ.

Aντιπεριφερειάρχες
ανά τομέα
ναμη Ζωής», Θ. Σχινάς
Γραμματέας ο περιφερειακός σύμβουλος
της παράταξης του Γ. Σγουρού «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής», Σπύρος Αδαμόπουλος.
Την υποψηφιότητα όλων των μελών του
Προεδρείου, υπερψήφισαν και οι τρεις
πρώτες παρατάξεις του Π.Σ. Η «Νέα Αρχή
για την Αττική», η «Δύναμη Ζωής» και η
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής».
Λευκό ψήφισαν οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» (Γ. Πρωτούλης), «Ελληνική Αυγή» (Ηλ. Παναγιώταρος), η
«Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια
Αττικής» (Γ. Δημητρίου), η «Ανυπόταχτη Αττική», Μ. Τσίχλη.
Η παράταξη «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή»
με επικεφαλής τον Κ. Τουλγαρίδη, απείχε
από τη διαδικασία της ψηφοφορίας.
H παράταξη «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος»
ψήφισε κατά της υποψηφιότητα του κ. Θ.
Σχινά ως αντιπροέδρου του περιφερειακού
συμβουλίου.

Προβληθείτε με μια συνδρομή! press@ebdomi.com

Ο νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Χ. Θεοδωρόπουλος ευχήθηκε ευδόκιμη θητεία, επισημαίνοντας
στόχος είναι να επικρατήσουν οι αρχές της
πολυφωνίας και των ίσων αποστάσεων.
Ακολούθησε η εκλογή Οικονομικής
Eπιτροπής

Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δημόπουλος Γ.
Ανατ. Αττικής: Αυγερινός Αθανάσιος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Οικονομική Επιτροπή απαρτίζεται από 13
μέλη με ex officio Πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.
Τακτικά μέλη
Παράταξη Πατούλη:
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Γεωργόπουλος
Γεώργιος, Αδαμοπούλου Τζίνα, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Κουρή Μαρία
Παράταξης Δούρου: Καραμάνος Χρήστος.
Μπαλάφας Γεώργιος
Παράταξη Σγουρού: Κατσικάρης Δημήτρης,
Μεθυμάκη Άννα
Λαϊκής Συσπείρωσης: Τημπλαλέξης Γρηγόριος

O Αθανάσιος Αυγερινός είναι Κορωπιώτης, παλιός αυτοδιοικητικός και έχει διατελέσει νομαρχιακός σύμβουλος.

Βόρειου Τομ. Αθ.: Κεφαλογιάννη Λουκία
Δυτ. Αττικής: Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Δυτικού Τομ. Αθ.: Λεωτσάκος Ανδρέας
Νήσων: Θεοδωρακοπούλου–Μπόγρη Βασ.
Νότιου Τομέα: Νάνου Δήμητρα
Πειραιώς: Αντωνάκου Σταυρούλα
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Οδαλίσκη
Έκθεση σχεδίων του Γιώργη Βραχνού
Έως 30 Σεπτεμβρίου 2019
στο Καφέ του Μουσείου
Στη νέα εικαστική έκθεση που διοργανώνεται στο Καφέ του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η οδαλίσκη (γυναίκα
του χαρεμιού) δίνει την αφορμή για την προσέγγιση του γυμνού γυναικείου σώματος ως φορέα ενός αρχετυπικού,
ιερού αισθησιασμού. Προσφιλές θέμα για τους ζωγράφους
από την εποχή του 18ου αιώνα, το θέμα της οδαλίσκης αποτύπωσε το θάμβος μπροστά στη χάρη του γυμνού, αναζητώντας στους νεότερους χρόνους κάτι από τη δυναμική
γλυκύτητα και μεγαλοπρέπεια του γυμνού σώματος της
Αφροδίτης, όπως εκθειάστηκε στην αρχαία τέχνη.

ΕΒΔΟΜΗ

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην Παλλήνη
Με κύριο άξονα την έμφυτη κοινωνικότητα και
πνευματικότητά του ο άνθρωπος επιδίωξε τη βελτίωση της υλικής και πνευματικής του ζωής κυρίως
μέσω των τεχνών, με αποτέλεσμα ο πολιτισμός να
συνδέεται άμεσα με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και γενικότερα με την τέχνη.
Έτσι, ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης αποτελεί έναν
θεσμό, ορόσημο για τα πολιτιστικά δρώμενα του
Δήμου Παλλήνης, με εξαιρετικές εκδηλώσεις.
13/09, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30: «ΧΩΡΙΣ ΑΓΕΡΙ, ΑΚΟΥΣΤΕ
ΜΕ» Ο Μ.Αβαράκης συνομιλεί με το Λόρκα.
ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ»
14/09, ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα 20.30:

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ
(ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ).
18/09, ΤΕΤΑΡΤΗ, 19:30 - Εγκαίνια έκθεσης

Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:30
Η είσοδος για το Καφέ είναι ελεύθερη.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4800 Email: eam@culture.gr
www.namuseum.gr

Animasyros 12
Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά
Κινουμένων Σχεδίων
18 - 22 Σεπτεμβρίου 2019 | Σύρος
Ταινίες από τη Χιλή και το Περού μέχρι τη μακρινή Ιαπωνία αλλά και την Ελλάδα, ταινίες που έχουν ήδη
βρεθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ παγκοσμίως και
κάνουν την πρεμιέρα τους στη χώρα μας, παίρνουν
θέση και διεκδικούν τα βραβεία των τεσσάρων διαγωνιστικών τμημάτων του Animasyros 12!
Στη 12η διοργάνωσή του, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Animation, Animasyros (18-22 Σεπτεμβρίου,
Σύρος) θέτει στο επίκεντρό του το περιβάλλον και την
κοινωνία και παρουσιάζει στα τέσσερα διαγωνιστικά
του τμήματα (Διεθνές, Eνα ενδιαφέρον διήμερο στη
Σύρο, αυτή την εποχή είναι ό,τι καλύτερο.

«ΑΠΟ

ΨΗΛΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Διάρκεια έκθεσης: έως 30/09
Καθημερινές: 18:00-21:00
Σάββατο&Κυριακή : 10:00-14:00 & 18:00-21:00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΜΠΑ (Κ.Ε.Ε.Τ)
21/09, ΣΑΒΒΑΤΟ, 20.30-

"ΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΑΠ' ΤΗ ΦΩΤΙΑ"
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας & Νίκος Πορτοκάλογλου

«Μικρασία Χαίρε»
Στον 4ο κύκλο Επετειακών Εκδηλώσεων Μνήμης Μικράς Ασίας, με τίτλο «Μικρασία Χαίρε», που θα διαρκέσει όλο το Σεπτέμβριο με πλούσιες εκδηλώσεις,
προσκαλεί η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης για να τιμήσει την
ιστορία και τις μνήμες των προγόνων μας.
Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:00
Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης τιμά την μνήμη του Εθνοϊερομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:30
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ 60's”.
Μέγαρο ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης,
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, Νέα Σμύρνη,
Τηλ. 210 9333 702 – 210 9330 274, www.estia-ns.gr
Όλο το πρόγραμμα στο press@ebdomi.com

Συμμετέχουν: Steve Tesser & Αγάπη Διαγγελάκη
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ AΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Το Φεστιβάλ πόλης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, εξελίσσεται όλο το μήνα. Σε όλες τις εκδηλώσεις η ΕΙΣΟΔΟΣ ειναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Το κοινό μπορεί να
προσφέρει τρόφιμα και φάρμακα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
ΧΑΪΝΗΔΕΣ – Κι όμΩς κινείται
Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
ORIENT EXPRESS
Βιολιστές της στέγης του κόσμου
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
FERKET EL ANWAR
Ορχήστρα αραβικής μουσικής
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ:
21:00
ΕΠΤΑΗΧΟΝ
“Με τα φτερά του Αρχαγγέλου” Μίκης Θεοδωράκης και
ποιητές
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
MARIAN ROCK BAND

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
BEACH PARTY ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ
Ο Δήμος Αλίμου διοργανώνει το μεγαλύτερο πάρτι της
χρονιάς, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019. Από τις 9 το
βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, η Ακτή Α΄ (στάση Τραμ Καλαμάκι) μετατρέπεται σε μια τεράστια disco (που μπορεί να
φιλοξενήσει μέχρι 3. 000 καλεσμένους) και το beach
party που αποχαιρετά το καλοκαίρι είναι για όλους μια
μοναδική ευκαιρία για να απολαύσουν τη νύχτα χορεύοντας ή ρομαντζάροντας κάτω από τα άστρα.
Το ΤΡΑΜ έχει συνεχή δρομολόγια και η είσοδος είναι
ελεύθερη, ενώ στα πλατό τη μουσική αναλαμβάνουν ο
Νίκος Μαστοράκης, ο Νικόλα Λαβάκα και ο guest DJ (με
ερωτικές μπαλλάντες) Νίκος Γκαραβέλας.
Παρών, θα είναι και ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης.

ΕΒΔΟΜΗ
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“H Μικρά Ασία της καρδιάς μας” στη Βούλα
Tριήμερο αφιέρωμα στις αλησμόνητες Πατρίδες
Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για τον Μικρασιατικό Ελλη
νισμό με τίτλο, «Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας» διοργανώ
νει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου
(ΟΑΠΠΑ), για 5η συνεχή χρονιά στις 13, 14 & 15 Σεπτεμ
βρίου. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην
κεντρική πλατεία ΙΜΙΩΝ Βούλας έναντι του Αγ. Ιωάννη).
Το τριήμερο περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, προβολή
ντοκιμαντέρ, συναυλία, θεατρικά & μουσικά δρώμενα.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
13 Σεπτεμβρίου ώρα 20:30

«Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας»

Ημέρα Μνήμης – Αφιέρωμα στις Αλησμόνητες Πατρίδες ,
«Η Σμύρνη της καρδιάς μας». Προβολή βίντεο ιστορικού

Συναυλία στο
Αρχαίο Θέατρο Θορικού
Στο αρχαίο Θέατρο Θορικού, Λαύριο, καλούν σε συναυλία, το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 στις 6 μ.μ.,
με την ορχήστρα HELLENIC MUSICA VIVA υπό τη
διεύθυνση της Λουντμίλα Λιμόροβα. Το κοινό θα
απολαύσει έργα των J.S. Bach, Antonio Vivaldi,
Gabriel Faure, Νίκου Σκαλκώτα και Astor Piazzolla.
Την εκδήλωση οργανώνουν ο Δήμος Λαυρεωτικής και η
Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής με την υποστήριξη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ.

Μoνοήμερη εκδρομή
με την “Ευρυάλη”
Μονοήμερη εκδρομή στο Αρχαιολογικό μουσείο της
Αταλάντης και στην παραλία του Θεολόγου Λοκρίδας για μπάνιο και φαγητό, οργανώνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας, την ΚΥΡΙΑΚΗ 22
Σεπτεμβρίου. Αναχώρηση από Παπάγου & ίριδος
στις 08.00. Τιμή 12€. Πληροφορίες 6974017018.

περιεχομένου και αρχειακού υλικού της ΕΡΤ, σε κείμενα 
επιμέλεια Βασιλικής Λάζαρη
«Σμύρνη  Επιστροφή στις πατρίδες της καρδιάς μας».
Ομιλία της Μ. Μαυραγάνη, προέδρου του Πολιτιστικού
Συλλόγου Γυναικών Βούλας, «Απολλωνία»
«Μη με λησμόνει»  Ιστορικό  μουσικοθεατρικό αφιέ
ρωμα με ζωντανή ορχήστρα και με τη συμμετοχή ηθοποιών
και χορευτών, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά. Ένα ταξίδι
μνήμης βασισμένο στην μουσική παράδοση της Μ. Ασίας
και στον “Κοινό Λόγο”, της Έλλης Παπαδημητρίου.
«Μνήμες» Μουσικόχορευτικό αφιέρωμα στη Μικρά Ασία,
με σκοπούς και τραγούδια από τη Σμύρνη έως την Καπ
παδοκία και την Κωνσταντινούπολη, με την ορχήστρα ελ
ληνικής παραδοσιακής μουσικής, «Μνήμες». Συμμετέχουν

“Xέρωμα 2019”
Ο Εκπολιτιστικός και φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος Βάρης “Ο Νυμφόληπτος” προσκαλεί στη
γιορτή “Χέρωμα 2019”, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου
στις 7.30 μ.μ. στην Β’ Παιδική Χαρά (28ης Οκτωβρίου & Κατσαντώνη) με ζωντανή λαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.

Εκδρομή στα Λουτρά Σμόκοβου
Eπίσης οργανώνει εκδρομή στα Λουτρά Σμοκόβου
στις 17 με 19-9-19. Εκτός από ένα αξέχαστο οδοιπορικό στην καρδιά των βουνών, θα έχουμε τη χαρά να
επισκεφθούμε το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Αγράφων, το Εκκλησιαστικό Μουσείο Βυζαντινής και
Μεταβυζαντινής Εποχής και την Ιστορική Μονή της
Ρεντίνας. Υπεύθυνη εκδήλωσης Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

Εκδρομή στη Ζάκυνθο
Η "Υπατία" προσκαλεί σε ένα όμορφο ταξίδι στις 23
με 26 Σεπτεμβρίου στην μαγευτική Ζάκυνθο. Υπεύθυνη εκδήλωσης Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

Συναυλία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη
και το Γιάννη Κότσιρα

οι οποίοι θα ερμηνεύσουν μεγάλες επιτυχίες της πολύχρο
νης καριέρας τους αλλά και αγαπημένα λαϊκά και μικρασιά
τικα τραγούδια, με τη συνοδεία πολυμελούς ορχήστρας.
Η Είσοδος είναι ελεύθερη.
15 Σεπτεμβρίου ώρα:10.30 Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Βού
λας. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο
μνημείο της Ιωνίας.

«Πώς περνούσαμε στο μέτωπο..»
Έκθεση φωτογραφίας , με τίτλο, «Πώς περνούσαμε στο
μέτωπο..», 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου.
Έργα και ημέρες του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία
1919 – 1922, από το αρχείο του Πολεμικού Μουσείου σε
επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση Στέφ. Χατζηστεφάνου. Η
έκθεση θα λειτουργεί στην Πνευματική Εστία (Ζέφυρου 2).
Ώρες 10:00  14:00 και 18:00 – 21:00.
Είσοδος Ελεύθερη

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στη Γλυφάδα
Ξεκίνησε το β’ μέρος του Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας
2019. Eνας μήνας μεγάλων συναυλιών, μοναδικών
κινηματογραφικών προβολών και σπουδαίων θεατρικών παραστάσεων, στην ανακαινισμένη 3η Μαρίνα
Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους.
Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι στις
8:30 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις δημοτικές κοινωνικές δομές.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Από τους σημαντικότερους λαϊκούς ερμηνευτές της νεότερης γενιάς, ο Γεράσιμος θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που εκτός από
τις δικές του μεγάλες επιτυχίες θα ερμηνεύσει τραγούδια μεγάλων δημιουργών: Βασίλη Τσιτσάνη, Άκη Πάνου, Μίκη Θεοδωράκη,
Γιάννη Παπαϊωάννου, Γιώργου Ζαμπέτα, Βαγγέλη Κορακάκη, κ.ά.

09.09 (3η Μαρίνα)

έρχονται για να μας θυμίσουν αξέχαστες μελωδίες
και αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες.
15.09 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τον Γιάννη Πλούταρχο
Ο καλλιτέχνης της αγάπης, των συναισθημάτων και
των αναμνήσεων, ο πολυτραγουδισμένος Γιάννης
Πλούταρχος, έρχεται στη Γλυφάδα για μια μοναδική
συναυλία.

ΘΕΑΤΡΟ

08.09 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο

Εκδηλώσεις με την Υπατία

με τα χορευτικά τους τμήματα , ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυ
ναικών Βούλας, «Απολλωνία» και ο Εξωραϊστικός Πολιτι
στικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας
14 Σεπτεμβρίου ώρα 21:00
«Δυνατά κάθε φορά»,

Συναυλία με τον Πασχάλη

«Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο»
Ο Πασχάλης, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς,
σε ένα πάρτυ με αγαπημένα τραγούδι, από τους Ολύμπιανς μέχρι σήμερα.
12.09 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τη Σοφία Κουτσούρη
Το κύκνειο άσμα του καλοκαιριού τραγουδισμένο από γνώριμες μελωδίες κλασικής και μοντέρνας μουσικής.

14.09 (3η Μαρίνα)
Συναυλία «Οι Μουσικοί της Πόλης»

10.09 (3η Μαρίνα) «Οδυσσεβάχ»
Με βάση την «Οδύσσεια», τις «Χίλιες και μία νύχτες» και
άλλες ιστορίες, το έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου μας
παρασύρει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι με προορισμό την
Ιθαγδάτη.

11.09 (3η Μαρίνα) «Ελένη»

του Ευριπίδη

Παράσταση αρχαίου δράματος από τον 15μελή θίασο της
τραγωδού του Εθνικού Θεάτρου Έλλης Βοζικιάδου.

13.09 (3η Μαρίνα)

«Οι ψευτοσπουδαίες» του Μολιέρου
Το μοναδικό έργο του Μολιέρου με γυναίκες στους κεντρικούς ρόλους διακωμωδεί τους ψευτοδιανοούμενους και
την καλή κοινωνία της εποχής του.

16.09 (3η Μαρίνα) Toc Toc
Η θρυλική …ψυχοθεραπευτική κωμωδία Toc Toc του
Laurent Baffie σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου,
έρχεται στη Γλυφάδα!
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Σύλλογος Αγίας Μαρίνας Αλυκού
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Στις 28/08/2019 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία
του νέου Δ.Σ. του Δήμου μας.
Ευχόμαστε στη Νέα Δημοτική Αρχή καλή επιτυχία
στο έργο της με την διαβεβαίωση ότι «Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» και πάλι θα σταθεί στο πλάϊ της, όπως έκανε
μέχρι και σήμερα, με Εποικοδομητικές Προτάσεις,
Ενεργή Συμμετοχή, Καλοπροαίρετη Κριτική και
Έλεγχο των Πράξεων της και πάντα με κριτήριο τη
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ και με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που
διαχρονικά ταλανίζουν το παραλιακό μέτωπο.

Ορισμός Αντιδημάρχων
Δήμου Λαυρεωτικής
Την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του
Δήμου Λαυρεωτικής με θητεία από 01.09.2019 έως
31.08.2020.
Με την υπ’ αριθμ. 774/ 02.09.2019 Απόφαση Δημάρχου ως Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:
• Στουραΐτης Ηλίας του Ευαγγέλου
• Αργεντίνη Ασπασία του Κωνσταντίνου
• Κανελλοπούλου Ελένη του Άγγελου
•• Μακροδημήτρης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
Με την υπ’ αριθμ. 775/ 02.09.2019 Απόφαση Δημάρχου ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι χωρίς αμοιβή ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:
• Αδάμης Ιωάννης του Δημητρίου
• Ζαγουρής Χαράλαμπος του Νικολάου
• Λουκάς Δημήτριος του Βασιλείου
• Αδάμης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
• Άμαντος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
Αντιπρόεδρος ο Κώστας Τσεβάς και Γραμματέας ο Θωμάς (Μάκης) Κιούσης
Με τις αρχαιρεσίες εκλογής του
νέου προεδρείου του Δ.Σ Κρωπίας
και της συγκρότησης των Επιτροπών, Οικονομικών και Ποιότητας
Ζωής, ξεκίνησε η νέα δημοτική περίοδος, την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου
2019, στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Κρωπίας.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος
Κιούσης καλωσόρισε όλα τα μέλη
του Δ.Σ, προέτρεψε σε γνώση – ενημέρωση και τήρηση του Κανονισμού,
αλλά και σε τυχόν βελτιώσεις που
μπορεί να γίνουν για να γίνει καλύτερος. Ο Δ. Κιούσης προέτρεψε
τους κατοίκους να απογραφούν στο
Δήμο όσοι δεν το έχουν κάνει… για
να έχει περισσότερες οικονομικές
δυνατότητες-πόρους ο Δήμος και οι
δημότες – κάτοικοι να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ο Θοδωρής Γρίβας, ως πρώτος σύμ-

Γρίβας κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους ακόμα και όσους/ες ήταν
υποψήφιοι και δεν εκλέχτηκαν να
συμμετέχουν άμεσα στο δημοτικό
έργο: «Οφείλουμε να καθήσουμε,
να δουλέψουμε για τον τόπο…να
κάνουμε το καθήκον μας. Ώστε να
έχουμε επιτυχία στο έργο μας» σημείωσε.
Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
ως 3Η δημοτική παράταξη αρνήθηκε
να συμμετέχει στη διαδικασία πρότασης θέσεων στο προεδρείο του
Δ.Σ ως πάγια πανελλαδική πολιτική
θέση.

Οικονομική Επιτροπή (6 μέλη)
Tακτικά μέλη: Αμαλία Γκιόκα, Γιαννάκος Νικόλαος, Πολίτης Παναγιώτης, Μιχαιρίνας Θεοφάνης (από το
«Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα», πλειοψηφία), Κερασιώτης Διονύσης (από
την παράταξη «Αλλάζουμε» και
Βραχάς Ανδρέας (από την παράταξη
«Λαϊκή Συσπείρωση»).

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

βουλος σε σταυρούς προτίμησης,
άσκησε καθήκοντα προέδρου της
διαδικασίας των αρχαιρεσιών. Ο Θ.

Προεδρείο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγη η Δήμητρα Μιχαιρίνα,
δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας.
Αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Τσεβάς, από την
παράταξη “Αλλάζουμε”.
Γραμματέας ο δημοτικός σύμβουλος

Δυναμική κινητοποίηση του Δήμου Κρωπίας, ματαίωσε
τη συνεδρίαση του ΕΔΣΝΑ για τα Λατομεία
Την περασμένη Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, που ήταν προγραμματισμένη
η 23η συνεδρίαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ,
η οποία θα αποφάσιζε την εξέλιξη χωροθετήσεων και διαχείρισης απορριμμάτων σε λατομεία στη Δυτική και
Ανατολική Αττική, ματαιώθηκε μετά τη
δυναμική αγωνιστική κινητοποίηση του
Δήμου Κρωπίας, των αιρετών εκπροσώπων του και των δημοτών του Κορωπίου.
Ο ΕΔΣΝΑ τελικά προχώρησε σε νε νέα
κατεπείγουσα συνεδρίαση (24η) το απόγευμα της ίδιας ημέρας αλλά "πέρασε"
άλλες εισηγήσεις χωρίς τη επίμαχη εισήγηση για τα λατομεία.

της πλειοψηφίας Θωμάς (Μάκης)
Κιούσης.
Η Δήμητρα Μιχαιρίνα ευχαρίστησε
τον Δήμαρχο και τις δημοτικές παρατάξεις και απηύθυνε μήνυμα ενότητας και συνεργασίας. Επεσήμανε
ότι θα λειτουργήσει το σώμα με τις
δημοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του Δ. Συμβουλίου.
Ακολούθησε η εκλογή των επιτροπών.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, ενημέρωσε τους συγκεντρωθέντες
ότι ο Δήμος παραμένει σε ετοιμότητα

για κάθε ενδεχόμενο αιφνιδιαστικής
πραγματοποίησης συνεδρίασης με την
επίμαχη εισήγηση.

Τακτικά μέλη: (6 μέλη):
Γρίβας Θεόδωρος, Κιούσης Θωμάς,
Ντούνης Ανδρέας, Αδάμ Ελένη (από
«Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα»), Θηβαίου
Δανάη («Αλλάζουμε»), Βράχας Ανδρέας («Λαϊκή Συσπείρωση»).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
στα ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ προσφέρει υποτροφίες
σε δημότες του Κορωπίου, αποφοίτους
Λυκείου, όλων των τύπων, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ειδικότερα, προσφέρει, σε πολλούς τομείς ειδικοτήτων, 2 πλήρεις ετήσιες
υποτροφίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 AΛΦΑ Studies και δύο υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ στα παραρτήματα
του εκπαιδευτικού φορέα σε Αθήνα,
Πειραιά & Γλυφάδα.
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει
από το Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού
και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου
Κρωπίας με κριτήρια οικονομικά-κοινωνικά και ακαδημαϊκά. Επισημαίνεται, ότι όσοι πληρούν κριτήρια αλλά
δεν επιλεγούν, ο εκπαιδευτικός οργανισμός ανακοινώνει ότι, θα τύχουν
σημαντικής έκπτωσης στα δίδακτρα.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με
ή πηγαίνοντας στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΕΒΔΟΜΗ
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Οι θάλασσες της Βούλας ρυπαίνονται συστηματικά!
Το Σάββατο 1η Σεπτέμβρη, το δειλινό, λουόμενοι και
περαστικοί είδαν τη θάλασσα να κοκκινίζει και να καφετίζει με νερά που έβγαιναν από αγωγό ομβρίων με
ορμή.
Πολλά γράφτηκαν, πολλές φωτογραφίες ανέβηκαν
στο διαδίκτυο και τα ερωτηματικά παραμένουν, παρ’
ότι η Δημοτική Αρχή του Δήμου ΒΒΒ, έβγαλε ανακοίνωση σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Τι λέει ο Δήμος
«Το απόγευμα της Κυριακής έγινε επιτόπια αυτοψία του
σημείου και ελήφθη δείγμα του νερού για εργαστηριακό
έλεγχο.
Παράλληλα, μετά από επικοινωνία με τη διοίκηση της
ΕΥΔΑΠ ο Δήμαρχος ενημερώθηκε πως τα νερά που χύθηκαν στη θάλασσα από τον αγωγό ομβρίων, προήλθαν
από προγραμματισμένο καθαρισμό αγωγού ύδρευσης
στη συμβολή των οδών Παπάγου και Σωκράτους στη
Βούλα. Από το σημείο του καθαρισμού μέχρι το σημείο
απορροής στη θάλασσα, τα νερά κύλησαν επιφανειακά
με φυσικό αποτέλεσμα, μέχρι να καταλήξουν στη θάλασσα, να έχουν αναμειχθεί με χώμα και σκόνη από το
οδόστρωμα και τα κρασπεδόρηθρα. Το γεγονός αυτό
είναι και η αποκλειστική αιτία του κίτρινου χρώματος και
οι υπεύθυνοι της ΕΥΔΑΠ διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει
κανένα θέμα μόλυνσης της θάλασσας και κανένας απολύτως κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Συνολικά η ποσότητα του νερού που προήλθε από τον
αγωγό και τις εργασίες καθαρισμού ήταν περίπου 50 60 κυβικά μέτρα και η διάρκεια των εργασιών ήταν περίπου μία ώρα.
Τέλος, σημειώνουμε πως τα μαύρα στερεά που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται, εσφαλμένα αναφέρονται ως λύματα ενώ είναι φύκια που έχουν

ξεβράσει στην παραλία και αποτελούν μέρος του φυσικού οικοσυστήματος.
Το φαινόμενο αντίστοιχης παραπληροφόρησης είχε παρατηρηθεί και την περίοδο του ναυαγίου του Αγία Ζώνη
ΙΙ και της πετρελαιοκηλίδας στο Σαρωνικό όπως τότε τα
φύκια είχαν «βαπτιστεί» πίσσα. Επειδή το θέμα του περιβάλλοντος και της ποιότητας των υδάτων είναι σοβαρό, καλό είναι οι αυτοσχέδιοι “φωτορεπόρτερ” των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης να είναι πιο προσεκτικοί
και να μην παραπληροφορούν του χρήστες του διαδικτύου.
Ο Δήμος έχει ζητήσει και αναμένει σχετικά έγγραφα
από την ΕΥΔΑΠ για το περιστατικό.
Από το Γραφείο Τύπου»

― μία τουλάχιστον φορά το μήνα,
υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν
υπάρχουν θέματα για συζήτηση ή
μοναδικό θέμα είναι η ενημέρωση
δημοτών σε ορισμένα θέματα,
― κάθε φορά που το απαιτούν οι
υποθέσεις της Κοινότητας,
― όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του
Συμβουλίου για ορισμένα θέματα,
― όταν το ζητήσει, με γραπτή αίτησή του στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα που θα

Το “έργο” το έχουμε δει πολλές φορές. Ρεπορτάζ έχουμε
κάνει κατ’ επανάληψιν για το θέμα, αλλά το θέμα είναι
υπαρκτό και άλυτο. Κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν
έγινε όλα αυτά τα χρόνια.

Επιφανειακά νερά δεν υπήρξαν!
Η απάντηση της ΕΥΔΑΠ, εγείρει πολλά ερωτηματικά,
γιατί ζούμε στην περιοχή και γνωρίζουμε και το χώρο
και τον τόπο. Τα ακάθαρτα νερά έβγαιναν από αγωγό
ομβρίων κοντά στο κλειστό «Σμαράγδι», μετά τα όρια
της Α’ Πλαζ. Αν λοιπόν έτρεχαν επιφανειακά τα νερά
μέχρι να φτάσουν στη θάλασσα, θα κατέβαιναν από
την Ιπποκράτους και στη συνέχεια στη Βασ. Παύλου
για να φτάσουν στην παραλιακή, όπου θα «χτυπούσαν» στη νησίδα και θα είχε πλημμυρίσει η παραλιακή!
Η άλλη οδός είναι να συνέχιζαν τη Σωκράτους, να έμπαιναν στην Περικλέους, να διέσχιζαν τη Βασ. Παύλου για να καταλήξουν στην παραλιακή απέναντι,
πάλι όμως θα τα είχε σταματήσει η νησίδα, από το
καφέ «Νότος».
Τα ερωτηματικά λοιπόν παραμένουν και είναι εύλογα
από πολλούς...

Πότε συνεδριάζουν τα Δημοτικά Συμβούλια
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του:

Λύματα στη θάλασσα
του πρ. κάμπινγκ

συζητηθούν, το 1/3τουλάχιστον
των μελών του Συμβουλίου. Στην
περίπτωση αυτή, εάν ο Πρόεδρος
δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο το
αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από
την παραλαβή της σχετικής αίτησης, το Συμβούλιο συνέρχεται με
πρόσκληση των μελών του που
υπέβαλαν την αίτηση.
σ.σ. κάτι τέτοιο στο Δήμο ΒΒΒ,
είναι αδύνατον να συμβεί, γιατί
έχει τη μεγάλη πλειοψηφία ο Δήμαρχος και γιατί, όπως συνηθίζεται οι σύμβουλοι λειτουργούν ως
“γλάστρες” στα δημοτικά συμβούλια, ενώ από το νόμο ο ρόλος
τους είναι καθοριστικός.

Kαι οι κάτοικοι
― όταν το ζητήσουν, με γραπτή
αίτησή τους στην οποίο θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, 100 τουλάχιστον, κάτοικοι
της Κοινότητας.
Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε 10
ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το Συμβούλιο συνέρχεται
με πρόσκληση του επόμενου κατά
σειρά σταυρών προτίμησης Συμβούλου και επί ισοψηφίας εκείνου
που αναγράφεται πρώτος στην
Απόφαση ανακήρυξης.

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, μέσα στο πρωινό, δεχθήκαμε τηλεφώνημα από λουόμενο, ότι πήγε να κολυμπήσει στη θάλασσα στο πρ. κάμπινγκ και του ήρθαν “τα σκατά στο
κεφάλι” όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Και όταν του είπαμε ότι είναι λύματα μας απάντησε: “φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνετε. Σκατά ολόκληρα, και έτσι να το γράψετε!»

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
του Δήμου ΒΒΒ
Ορίστηκαν από το Δήμαρχο, επίσης με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων
δράσεων του Δήμου ΒΒΒ, οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Δημοσθένης Βαμβασάκης και Διονύσιος Γεωργουλόπουλος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, α) Περιβάλλοντος, β)
Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου, γ) Οργάνωσης και
Λειτουργίας Κοιμητηρίων και λειτουργία λαϊκών αγορών.
Παντελής Κασιδόκωστας, Συντονισμού έργου των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Κωνσταντίνος Σφέτσας, Καθημερινότητας του Πολίτη,
(ΚΕΠ, Δημοτική Συγκοινωνία, αιτήματα, προβλήματα κ.ά.)
Νικόλαος Ζαχαράτος, Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού - Ανάπτυξης - Τεχνολογιών Πληροφορικής).
Δήμητρα Σουτόγλου, Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και
Πυρασφάλειας του Δήμου.
Teemu Jussi Eerikki Lehtinen, Σύμβουλο Πράσινων εφαρμογών και “έξυπνων εσόδων”.
Αντώνιο Κουσαθανά, Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.
Βασιλική (Βίκυ) Σφήκα Παιδικής Αγωγής και καταπολέμησης παιδικού εκφοβισμού.
Δημήτριο Γεωργιάκο, Δι/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρ.
Δόμησης και Εφαρμογών Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Μιχαήλ Ανδριόπουλο, Διαφάνειας και Διαβουλεύσεων.
Όλγα Αρτεμις Πολίτη, Νεολαίας, Απασχόλησης και Εθελοντισμού.
Αικατερίνη Σταμπέλου, Πολιτισμού.
Μαρία (Μαίρη) Κανέλλου, Παιδείας.
Κυριάκο Κικίλια για την εναρμόνιση δράσεων και έργων
για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Ελευθέριο Αργυρουδάκη, Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου
και Λειτουργίας του Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας.
Σωτήριο Ελευθερίου, Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Υποδομών, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παιδικών Χαρών.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Ο Αισχύλειος
“Προμηθέας δεσμώτης
Γενικά ως θέατρο καλείται ο κάθε τόπος που έχει θέα.
Θέατρο όμως συνήθως λέμε τον τόπο στον οποίο οι θεατές παρίστανται σε θέαμα. Αρχαίο ελληνικό θέατρο,
είναι ο χώρος στον οποίο για τον μεν αρχαίο Έλληνα γινόταν η διδασκαλία της “Τραγωδίας”, αλλά για τον σύγχρονο, το προσκύνημα όπου γίνεται η φανέρωση του
προγονικού ιερού.
Και για τον ηθοποιό σε αρχαίο θέατρο η συμμετοχή του
αποτελεί μια ιδιαίτερη βράβευση. Και βέβαια προτού η
σημερινή αγορά ισοπεδώσει σε ευτελισμό τα πάντα.
Εδώ πάλι κατά τον Μινωτή Α, η φανέρωση του ιερού επιτυγχάνεται από τον ηθοποιό με την ερμηνεία του θεατρικού του ρόλου, κατά τον οποίο η ενσάρκωση του
τραγικού λόγου του ποιητή ξεφεύγει από την υποκριτική
της επαναληπτικής ανάγνωσης και ποιεί ήθος και ανώτερη τέχνη. (Γεωργουσόπουλος Β).
Τα παραπάνω λοιπόν εις μάτην αναζητήθηκαν, και ασφαλώς με εξαίρεση ως αναγκαία προϋπόθεση όσον αφορά
την τελετουργία της ιερότητας κατά την πρόσφατη εν
Επιδαύρω περί Προμηθέως Δεσμώτη παράσταση, και
αυτό τουλάχιστον κατά την προσωπική μου γνώμη. Βέβαια η σκηνοθεσία και η σκηνογραφία καίτοι απόλυτα
απλή και λιτή υπήρξε εντυπωσιακά ευρηματική και εύστοχη, διό και χειροκροτήθηκε με αληθινό χειροκρότημα.
Για δε την πολυδιαφημισμένη και ίσως ως λέγεται την
όντως πολυβραβευμένη πρωταγωνίστρια, θα έλεγα πως
παρ’ όλες τις ευγενικές επιδόσεις της σε σκωληκοειδείς
μηχανόμορφα κουρντισμένες και άχρωμες περιελίξεις
του σώματος της, φαίνεται να μην πλησίασε το ως τραγικό προσδοκώμενο. Αλλά και εξενεύριζε με το βλέμμα
της το κλεφτά κολλημένο επάνω στην υψηλά ανηρτημένη για τους θεατές φωτεινή οθόνη με τα λόγια των
ηθοποιών. Με αγωνία δηλαδή όταν προσπαθούσε να εκμαιεύσει “λόγια”, για να τα επαναλάβει άκομψα σε επίπεδο ανάγνωσης. Όσο για τις επιλογές από το εν
μεταφράσει αρχαίο γραπτό, επιτέλους κανείς αρμόδιος
δεν βρέθηκε να το έχει προαναγνώσει, ώστε χωρίς να
είναι τυφλός τα τ’ ώτα και τον νούν να προβεί στη σωστή
σταχυολόγηση για την αποδοτικότερη πρόσληψη;
Όπως έχω αναφερθεί και στο προηγούμενο άρθρο ο Αισχύλος στον Προμηθέα του χρησιμοποιεί τον ίδιο μύθο
με τον Ησίοδο, και διευρύνει το μήνυμα βίας που όμως
τώρα εκπέμπει η κακή εξουσία των καινόφερτων Ολυμπίων θεοτήτων, αφήνοντας το υπονοούμενο αλληγορικά
να ριχθεί σε πρόβλημα των μελλοντικών γενεών.
Πάμε όμως παρακάτω.
Θα πρέπει να ειπωθεί πως για την παρακολούθηση μιας
όποιας τέτοιας παράστασης θα πρέπει να έχει προηγηθεί
μία έστω και μερική προετοιμασία μελέτης του κειμένου.

ΕΒΔΟΜΗ

Αλλιώς τα όποια τυχόν κενά θα προβληματίσουν τόσο
που η διδασκαλία της τραγωδίας θα αποβεί άσκοπη.
Και ακόμα ο θεατής θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του και τις
δομικές ιδιαιτερότητες του αρχαίου θεάτρου χώρου,
του οποίου τα βασικά του μέρη αναλύονται σε Κοίλον,
Ορχήστρα και Σκηνή.
Το ‘’Κοίλον’’ είναι ο γνωστός επικλινής χώρος σε σκαλοπάτια γεμάτος καθίσματα για τους θεατές, που σήμερα
λέμε κερκίδες.
Στην αρχαία εποχή ως ‘’Κερκίδες’’ στο θέατρο εκαλούντο
τα σφηνοειδή τμήματα μεταξύ των οποίων υπήρχαν οι
σειρές των καθισμάτων τα οποία εδράζονταν σε κλίμακες, δηλαδή σκαλοπάτια, τα οποία διαχωρίζονταν κατά
ομάδες από τρείς φαρδείς διαδρόμους, τα Διαζώματα ή
τις Κατατομές (Ι.Χ. Πούλος).
Ορχήστρα ήταν ο χώρος ο μεταξύ Σκηνής και Κοίλου.
Εκεί δραματουργούσε ο “Χορός” και ειδικότερα οι χορευτές του δράματος.
Ο “Χορός” συν τοις άλλοις ερχόταν σε απευθείας ή έμμεσο διάλογο με τον πρωταγωνιστή, συχνάκις προέβαινε
με αφήγηση σε ερμηνευτική διευκόλυνση του κειμένου,
αλλά και γενικότερα εξέφραζε τη γνώμη του λαού.
Η Ορχήστρα έμοιαζε σαν αλώνι, και είχε συνήθως σχήμα
πεταλοειδές, με εξαίρεση το θέατρο της Επιδαύρου στο
οποίο ήταν στρογγυλή.
Στο μέσον της ορχήστρας όχι όμως πάντοτε, υπήρχε η
Θυμέλη, δηλαδή ένας βωμός για τις διονυσιακές θυσίες.
Η θυσία γενικότερα επέχει θέση ικεσίας προς το Υπερβατικόν, μια τρόπον τινά γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ θεών
και ανθρώπων δια της βίαιης προσφοράς του αίματος κάποιου αθώου ζώου και όχι μόνο αν θυμηθούμε και την περίπτωση της Ιφιγένειας. Βέβαια κατά τις εποχές των
μεγάλων τραγικών ποιητών οι τύπου Ιφιγένειας βίαιες
θυσίες ανήκαν στο μακρύτερο παρελθόν.

Στην άκρη της ορχήστρας, πρόσωπο με πρόσωπο προς
τους θεατές ήταν η “Σκηνή”. Στην αρχή κάτι σαν έδρανο
ή και εξέδρα με κάποιο στέγαστρο που το όλον αργότερα
φαίνεται να εξελίχθηκε σε οικοδόμημα. Το “φαίνεται”
πηγαίνει στην κατασκευή του, που επειδή ήταν από ξύλο,
τα ίχνη του δεν διατηρήθηκαν ώστε να αποτελέσουν
ικανό αποδεικτικό στοιχείο. Συνηθισμένη με την σύγχρονη άποψη κάποια τρόπον τινά διαχωριστική αυλαία,
δεν υπήρχε. Κάτι τέτοιο θα απομόνωνε και θα απέκλειε
τον αρχαίο Έλληνα θεατή από την ιερότητα του χώρου.
Από την άλλη μεριά βέβαια ο γνωστός τοις πάσι καθηγητής Μιστριώτης σε μελέτη του διαφοροποιείται όταν
γράφει ότι μάλλον πρέπει να υπήρχε κάποιο παραπέτασμα που λειτουργούσε σαν αυλαία, και το οποίο με την
έναρξη της διδασκαλίας - παράστασης (διότι η αρχαία
τραγωδία επείχε θέση διδασκαλίας και όχι απλής παράστασης) αποτραβιόταν στο βάθος.
Τώρα αυτή η εξέδρα, και πάλι μάλλον κατά τη ρωμαϊκή
εποχή, έφτανε και περνούσε σε ύψος το ένα μέτρο και
εκαλείτο “Λογείον”.
Εκεί επάνω κατά την παράσταση ανέβαιναν οι ηθοποιοί
για να τους βλέπουν καλύτερα οι θεατές. Αυτό το “Λογείον” μερικές φορές είχε και στέγη. Στη δε στέγη επάνω

από μια πίσω κρυμμένη σκάλα ανέβαιναν οι ηθοποιοί που
παρίσταναν τους θεούς, γι’ αυτό και λεγόταν και “Θεολογείο”. Το “Θεολογείο” είχε καταμεσής του και ένα
άνοιγμα σαν χάσμα πες δίοδο, που μέσα από αυτή με
κάποιο πρωτόγονο αναβατόριο και με βραδύ ρυθμό ξεφύτρωναν οι θεοί από το πουθενά στη στέγη, και ως “από
Μηχανής θεοί” με παρέμβασή τους αυτόβουλα, έδιναν τη
λύση σε απρόσμενες δυσκολίες των θνητών.
Η απόφαση για την έναρξη του έργου στον Αισχύλειο
Προμηθέα δείχνεται αμέσως και πολύ γρήγορα.
«Έκλεψε από τον Δία τον ανθό τη θείας του τέχνης,
της πολυδύναμης φωτιάς τη φλόγα.
Μια τέτοια ανομία προς τους θεούς,
οφείλει να την πληρώσει έτσι καλά να διδαχτεί
πως στου Δία την εξουσία πρέπει να σκύβει το κεφάλι και
τους φιλάνθρωπους να πάψει τρόπους
εκτός και θέλει να νομίζει ότι είναι ελεύθερος.
Αλλά ελεύθερος “ού τις εστί πλην του Διός”»
(στ.50, Προμ. Δεσμ.)

Αυτά τα λέει το Κράτος που συμβολικά σε όνομα παρουσιάζεται μαζί με τη Βία σαν το μακρύ εκτελεστικό χέρι
του Ολύμπιου των θεών.
Και παρακάτω πάλι το Κράτος με περιφρόνηση
«Ψεύτικα σε κράζουν οι θεοί Προμηθέα,γιατί εσύ ούτε για
τον εαυτό σου προμηθέας δεν είσαι» (Προμηθέας = προμανθάνω).
Αυτό το χάρισμα το να προβλέπει το μέλλον, ήταν συν
τοις άλλοις η βασική αιτία του καρφώματός και του βασανισμού του στον Καύκασο.
Ο Δίας διέβλεπε από το οικογενειακό του παρελθόν, ότι
κάποιος επιβουλεύεται την εξουσία του. Τιμώρησε λοιπόν
τον Προμηθέα για να μιλήσει. Να ομολογήσει το ποιός
αντιτάσσεται στην εξουσία του. Γι’ αυτό και δεν τον τιμωρεί με θάνατο. Με τον θάνατο όμως του Προμηθέα χάνει
την πληροφορία. Και τον βασανίζει, ενώ ξέρει πως είναι
αθώος. Συνεχίζει να τον εκβιάζει με το “όργανό του” τον
Ερμή να μιλήσει, να ικετεύσει, να ανταλλάξει την ομολογία με την ελευθερία του. Αλλά ο Προμηθέας αρνείται
να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό του και ο Χορός των
Ωκεανίδων που τού συμπαραστέκεται, συμμετέχει λέγοντας «θέλω μαζί του να πάθω ό,τι και νάναι
να μισώ τους προδότες με δίδαξαν /και από αυτή την αρρώστια καμιά δε συχαίνομαι πιότερο - τους προδότας γαρ
μισείν έμαθον κουκ εστίν νόσος» στιχ. 1080
Είναι η μόνη τραγωδία στην οποία ο πρωταγωνιστής τιμωρείται και βασανίζεται χωρίς να έχει διαπράξει καμιά
αμαρτία. Η μόνη του αμαρτία είναι ότι ανέτρεψε την κοσμική τάξη. Μοίρασε και εξουσία στους θνητούς (Γιατρομανωλάκης). Την έκλεψε, την πήρε από τους “επάνω”
τους καινούργιους, τους όποιους καινούργιους. Ο Δίας
τον κατηγορεί για εγκληματική πράξη από την οποία θα
γλυτώσει μοναχά με μια ομολογία, με ένα γονάτισμα μετάνοιας σε καταδοτικό λόγο. Το μήνυμα είναι διαχρονικό.
Να το ακούσουν σαν δίδαγμα οι μετέπειτα γενιές.
Ο Προμηθέας αρνείται και δεν υποχωρεί. Με το κρυφό
χαρτί του, τον εκβιαστή του Δία τον κρατάει στο χέρι.
Ξέρει πως η εξουσία του κάποτε θα καμφθεί. Και περιμένει. Και όντως με τον καιρό ο Δίας αλλάζει γνώμη. Αφήνει τον Ηρακλή να σκοτώσει το τέρας πουλί και να
ελευθερώσει τον Δεσμώτη.
Αυτά για σήμερα
Βοηθήματα
1) Γ. Γιατρομανωλάκης: “Δύο μελέτες για την αρχαία Τραγωδία”,
Εκδ. Καρδαμίτσα 2003
2) Ι.Χ. Πούλου: “Εισαγωγή εις το αρχαίον Ελληνικόν Δράμα”, 1968
3) Αισχύλος: “Προμηθεύς Δεσμώτης”, Εκδ, Κάκτος 1992
4) Χρ. Μαλεβίτση: “Ο Τραγικός λόγος”, Εκδ Δωδώνη1997
5) Alb. Lesky: “Η Τραγική ποίηση των Ελλήνων’’, Εκδ. ΜΙΕΤ 2007
Α: αναφέρεται στον πρόλογο του Μαλεβίτση
Β: Γεωργουσόπουλος (μαθήματα θεατρολογίας)
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Χάνεται η Ελλάδα...
300 άνθρωποι, λαθρομετανάστες, πρόσφυγες από τη
Λέσβο μέχρι την Καβάλα τους έχασαν οι Αρχές! 300 άνθρωποι που είχαν καταγραφεί ως «ευάλωτοι» και είχε
δρομολογηθεί η διαδικασία να μεταφερθούν από τη

Μόρια στο ΚΕΠΑ της Νέας Καβάλας στο Κιλκίς. Εξαφανίστηκαν λοιπόν 300 “ευάλωτοι" άνθρωποι και δεν έχουν
καταφέρει να τους εντοπίσουν.
Ν’ αρχίσουμε να φοβόμαστε; Ν’ αρχίσουμε να γελάμε;
αναρωτιέμαι.
Και επειδή η λογική έχει κατάληξη, όπως τη διδασκόμαστε στο σχολείο, οι Αρχές που είχαν και την ευθύνη της
μεταφοράς, αφού έχασαν 300 κεφάλια από τα 1300 που
είχαν εντολή να μεταφέρουν, έπρεπε να τα αντικαταστήσουν! Τι να κάνουν οι άμοιροι. Βρήκαν κάποιους άλλους 300, κυρίως Αφγανούς, κατά πως λένε τα ΜΜΕ και
συμπλήρωσαν τον αριθμό!
Και συρρέουν εκατοντάδες μετανάστες καθημερινά, η
Ελλάδα αρχίζει να βογγάει, δεν αντέχει τέτοιο φόρτο,

ενώ οι “συνεταίροι” μας ευρωπαϊστές σφραγίζουν τις εισόδους των χωρών τους.
Η κυβέρνηση, προεκλογικά, έλεγε ότι δεν θα δημιουργήσει νέες εγκαταστάσεις λαθρομεταναστών στην ενδοχώρα, ούτε και θα μεταφέρει λαθρομετανάστες από
τα νησιά στην «ενδοχώρα». Τα ξέχασε σε δύο μήνες!
Το βασικότερο δε είναι ότι όσοι λαθρομετανάστες μεταφέρονται από τα νησιά στην υπόλοιπη Ελλάδα, ΔΕΝ
μπορούν να επιστραφούν πίσω στην Τουρκία (βάσει της
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας) και αναγκαστικά θα μείνουν
μόνιμα στη χώρα. Ασε τι λένε. Τους μάθαμε όλους. Και
ο σοφός λαός λέει: ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
Και η Ελλάδα χάνεται...

«Αυτογνωσία», η μεγίστη αρετή!!!
Η διδασκαλία των 7 κορυφαίων Ελλήνων σοφών, την
οποία ο Πλάτωνας αποκαλούσε «βραχυλογία Λακωνική»,
εκφραζόταν συνήθως πάνω σε αποφθέγματα και ο σοφός
Χείλων ο Λακεδαιμόνιος, που οι βιογράφοι του, τον χαρακτήριζαν βραχύλογο, ενάρετο, οξυδερκή και πρωτοπόρο στοχαστή φιλοσοφικών σκέψεων, απέδωσε την
έννοια της ανθρώπινης αυτογνωσίας στο περίφημο απόφθεγμα «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ», που συσσώρευσε υψίστη
διαχρονική αξία και το είχε αφιερώσει σαν πνευματικό και
ηθικό δώρο στον ιερό ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς!!!
Τον Χείλωνα μιμήθηκαν και άλλοι σοφοί, προσφέροντας
τα πνευματικά αναθήματά τους στο πάνσεπτο τέμενος
του αθάνατου πνευματικού μεγαλείου, που σκόρπισε τον
πολιτισμό ανά τον κόσμο, όπως ο ζωοδότης Ήλιος σκορπίζει τις ακτίνες του στη πλάση!!
Ο Στοβαίος, τον Ε΄αι. μ.Χ., στην Ανθολογία του (ΙΙΙ, 1.
173), με την σημείωση «Σωσιάδου των 7 Σοφών Υποθήκαι», διέσωσε 147 Δελφικά παραγγέλματα!!!
«Γνώθι σαυτόν» σημαίνει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας,
δηλαδή να αποκτήσουμε «αυτογνωσία»!!!
Η αυτογνωσία αποτελεί την σταδιακή ανακάλυψη του
εαυτού μας και πραγματοποιείται με αδιάκοπη και επίπονη προσπάθεια, για να συνειδητοποιήσουμε τη μοναδικότητά μας, από τους άλλους ανθρώπους, από τους
οποίους δεχόμαστε επιδράσεις, που διαμορφώνουν τον
χαρακτήρα μας και αποκρυσταλλώνουν τις αντιλήψεις
μας, οδηγώντας μας στην αναζήτηση της αυτοσυνείδησης και της ορθής γνώσης!!!
Αυτή η ενδοσκόπηση αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση και
χρειάζεται δύναμη, υπομονή, επιμονή, διαρκή έλεγχο σε
κάθε σκέψη και πράξη μας, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός
της αυτογνωσίας είναι η φιλαυτία, δηλαδή η αγάπη προς
τον εαυτό μας, που μας ευχαριστεί να του προσφέρουμε
ότι αυτός ζητάει, έχοντας στενό συνεργάτη και βοηθό τον
περίγυρό μας, πού πάντα με ψεύτικές υποσχέσεις, με κολακείες και κίβδηλες ηθικές αρχές προσπαθεί να μας αποσυντονίσει!!!
Από αυτή την πνευματική και ηθική δοκιμασία, ο άνθρωπος θα βγει περισσότερο έμπειρος, ώριμος και υπεύθυνος, ενώ συγχρόνως θα δαμάσει τις επιθυμίες και θα
ελέγξει τις επιλογές του, με αποτέλεσμα να γίνει μετριόφρων και διαλλακτικός και να νιώθει απαλλαγμένος από
τα ελαττώματα και τις αδυναμίες του, πλησιάζοντας περισσότερο τον εαυτό του!!
Η αυτογνωσία είναι ένας διαρκής αγώνας, μιας ασίγαστης
πάλης με τον κακό εαυτό μας, με σκοπό την απελευθέρωση από όλες τις βλαβερές συνήθειες και επιθυμίες
μας!!
Απαραίτητη είναι η χρήση του αρμόζοντος μέτρου, σε
κάθε περίπτωση του αγώνα μας, που αποτελεί ουσια-

στική προϋπόθεση για τον αλληλοσεβασμό, την αγάπη,
την αλληλεγγύη και την ανύψωση γενικά των ανθρωπίνων αξιών!!
Οι εφαρμογές από τα οφέλη της αυτογνωσίας είναι πάμπολλες, όπως η επιλογή του βιοποριστικού επαγγέλματος, γιατί θα γνωρίζουμε τα θετικά και τα αρνητικά
στοιχεία του εαυτού μας, του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς μας και με σύνεση θα τα αξιοποιήσουμε προς
όφελός μας και χωρίς να βλάψουμε ή αδικήσουμε κάποιον άλλον!!
Ο άνθρωπος που γνωρίζει τον εαυτό του δεν είναι ευάλωτος, ούτε έρμαιο από κάποιο επιβλαβή παράγοντα,
όπως το σφυροκόπημα της κοινής γνώμης από τις διαφημίσεις ή γενικώς από κάποια ακούσματα των ΜΜΕ ή
οτιδήποτε άλλο που αφαιρεί κάποιες μορφές ελευθερίας
από την ζωή!!!
Με την αυτογνωσία ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση των
επιθυμιών, των αναγκών, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του και είναι σε θέση να κρίνει και να καθορίζει ο
ίδιος τη ζωή του!!
Το «Γνώθι σαυτόν», ο Σωκράτης το έκανε αρχή της διδασκαλίας του και σήμερα μετά από 25 αιώνες, που σάρωσαν και άλλαξαν τα πάντα στην ανθρωπότητα, το σοφό
νόημα των δύο μικρών αυτών λέξεων εξακολουθεί να
είναι επίκαιρο!!
Οι ιερείς των Δελφών, μέσα από τα αποφθέγματα εξέφραζαν την σκέψη του Απόλλωνα με τις 360 ιδιότητες, ο
οποίος απευθυνόταν συμβολικά στους ανθρώπους που
πήγαιναν να πάρουν μια σοφή γνώμη στα προβλήματά
τους και δέχονταν σαν απαραίτητη προϋπόθεση την αυτογνωσία τους!!!
Για να τονίσει την χρησιμότητα της αυτογνωσίας, ο Έλληνας «παραμυθάς» από την ελληνική αποικία της Φρυγίας, ο γνωστός και αγαπητός Αίσωπος, έλεγε ότι ο
άνθρωπος έχει δύο πήρας (= σάκους), την μια μπροστά
του, για να βάζει μέσα τα ελαττώματα των ξένων για να
τα βλέπει και να ασχολείται με αυτά και την άλλη πίσω
του, για να βάζει τα δικά του ελαττώματα, τα οποία δεν
ήθελε να βλέπει!!!
Όταν ρωτήθηκε ο σοφός Χείλωνας (= Χείλων), ποιο είναι
το δυσκολότερο πράγμα στη ζωή τού ανθρώπου, απάντησε: «το να γνωρίζει τον εαυτό του» και είχε απόλυτα
δίκιο!!
Ο Πλάτωνας στον «Πρωταγόρα» (343β), ισχυρίζεται ότι
τα πρώτα δωρηθέντα αποφθέγματα στους Δελφούς ήταν
το «Γνώθι σαυτόν» του Χείλωνα και το «Μηδέν άγαν» του
Σόλωνα, ενώ ο πολυγραφότατος Πλούταρχος, που ήταν
ο μόνος που είχε ολοκληρωμένες γνώσεις, γιατί υπηρέτησε για πολλά έτη (άλλοι λένε 20 και άλλοι περισσότερα) στα ανώτερα ιερατικά αξιώματα των Δελφών,
ισχυρίζεται ότι το «Γνώθι σαυτόν» προερχόταν από τον

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

ίδιο το Θεό Απόλλωνα, που ήταν γιος του Δία και της Λητούς, αδελφός της Θεάς Αρτέμιδος και είχε θεϊκή καταγωγή από τον τριπλό ήλιο, τον λεγόμενο Σείριο που
βρίσκεται στον αστερισμό του Κυνός, στο γαλαξία της Ανδρομέδας και απέχει από την γη εννέα έτη φωτός περίπου!
Κάθε έτος φωτός αποτελεί μονάδα μέτρησης αστρικού
μήκους (όχι χρόνου) και ισούται με την απόσταση που
διανύει το φως ( ένα φωτόνιο), μέσα στο κενό του Σύμπαντος, σε ένα Ιουλιανό έτος (= 365,25 ημέρες) και ισοδυναμεί με 9.4607, δηλαδή περίπου 10 τρισεκατομμύρια
χιλιόμετρα ή 0,3066 παρσέκ*
Το «Γνώθι σαυτόν» ήταν γραμμένο στην κάτω αριστερή
γωνία του αετώματος του ναού του Απόλλωνα στους
Δελφούς και το «Μηδέν άγαν» στη κάτω δεξιά γωνία του
ίδιου αετώματος, ενώ στη κορυφή του σχηματιζόμενου
τριγώνου, δέσποζε το ιερόν γράμμα Ε, το οποίο συμβόλιζε την Τριαδικότητα του Ενός Θεού, με το αιώνιο φως
της γνώσης και είχε τοποθετηθεί τρεις φορές, αρχικά ξύλινο και όταν εφθάρη από το χρόνο, οι Αθηναίοι το αντικατέστησαν με χάλκινο και όταν η Ελλάδα
υποδουλώθηκε από τους Ρωμαίους, η σύζυγος του Αυγούστου, η Λιβία Δρουσέλλα, αφιέρωσε το τρίτο και τελευταίο, από καθαρό χρυσό, μέχρι που έκλεισε τους
Δελφούς ο Θεοδόσιος του Βυζαντίου, όταν κήρυξε τον
σκληρό διωγμό εναντίον των Ελλήνων, με την κατηγορία
ότι ήταν πολυθεϊστές, Παγανιστές και ειδωλολάτρες, ενώ
ήταν οι πρώτοι μονοθεϊστές της ανθρωπότητας και οι
Δελφοί μαρτυρούν του λόγου το αληθές!!!
Το ιερόν γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου «Ε» προσδιορίζει ακόμα την ανωτερότητα, την φωτεινότητα και την
αιωνιότητα των λέξεων ΕΛΛΑΣ και ΕΛΛΗΝ!!!
Ο Πλούταρχος έλεγε ότι ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου φαίνεται όταν αποκτήσει δύναμη και εξουσία, γιατί
αυτές φουντώνουν κάθε πάθος και φανερώνουν κάθε
κρυμμένο ελάττωμα!!!
Όσοι αποκτήσουν την αυτογνωσία, που είναι η μεγίστη
αρετή, θα απαλλαγούν μεταξύ πολλών κακών και του
άκρως βασανιστικού συμπλέγματος της μισαλλοδοξίας
(μίσος + άλλος + δόξα = μίσος για την δόξα του άλλου)!!!
―――――
* παρσέκ = μονάδα μέτρησης μήκους των αποστάσεων στην
αστρονομία και αντιστοιχεί με 3,26 έτη φωτός και 30,9 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

“Συστηματική Ηθοπολιτική Παιδεία
και Συμμετοχική Εγρήγορση”
Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, Θεοδόσης Τάσιος,
με συνέντευξή του στην “Εφημερίδα των Συντακτών”,
ανάμεσα στα πολύ ενδιαφέροντα που είπε, μίλησε για
την εμπειρία του στα διαδικτυακά μαθήματα, που
εφήρμοσε για πρώτη χρονιά με θαυμάσια αποτελέσματα και που θα συνεχιστεί ο δεύτερος κύκλος.

«Είμαι φανατικός με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση,
οπότε ήμουν ενθουσιώδης με το επιτυχημένο, όπως
αποδείχθηκε, έργο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και του οτρηρού Στέφανου Τραχανά.
Αρα ήταν ακόμα μια ευκαιρία για να διευρύνουμε
τη γνωστοποίηση των αρχαίων τεχνολογικών επιτευγμάτων στους συμπολίτες μας.
Τον πρώτο κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τον
παρακολούθησαν 4 χιλιάδες ακόλουθοι (followers).
Οσο για τον δεύτερο κύκλο, θα περιλαμβάνει επίσης 4 ενότητες:
1. Ναυπηγική, στρατιωτική τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες.
2. Υδραυλικά έργα, μηχανολογία.
3. Αυτοματοποιητική, χημεία.
4. Ελληνιστική κοσμόπολις, γιατί δεν έγινε η βιομηχανική επανάσταση στην Αλεξάνδρεια.
Τόνισε δε ολοκληρώνοντας: «Χαίρομαι που ο καθημερινός Τύπος προβάλλει αντικείμενα τεχνολογίας, για να αφιππεύσουμε ταχύτερα το καλάμι του
λογιοτατισμού».

Αποστάγματα σοφίας...

Εικόνες που προσβάλλουν τον τουρισμό!
Τριτοκοσμικές συνθήκες, που προσβάλουν τον ελληνικό
τουρισμό, αντιμετώπισαν και φέτος οι χιλιάδες τουρίστες
κρουαζιέρας, που αποβιβάστηκαν στο Κατάκολο για να επισκεφθούν κυρίως την Αρχαία Ολυμπία. Το φαινόμενο της
άγρας τουριστών από επιτήδειους, με ντουντούκες και πινακίδες να διαγκωνίζονται για το ποιος θα οδηγήσει τους
τουρίστες σε παράνομα λεωφορεία με εισιτήριο 3 ευρώ για
να τους μεταφέρει στην Αρχαία ολυμπία, συνεχίσθηκαν και
αυτό το καλοκαίρι, προκαλώντας απόγνωση στους νόμιμους επιχειρηματίες.
Ο Επαγγελματικός Σύλλογος Κατακόλου «Η Αλληλεγγύη»,
εδώ και 5 χρόνια δίνει αγώνα για την εξάλειψη αυτού του
φαινομένου, ωστόσο, η παρανομία συνεχίζει να ζει και να
βασιλεύει, όπως διαπιστώνεται από ρεπορτάζ του Tornos
News.
Μετά από σκληρή προσπάθεια ετών το Κατάκολο από ένα
παραδοσιακό ψαροχώρι εξελίχθηκε σε κύρια παγκόσμια
πύλη εισόδου για την Ολυμπία και για όλο τον νομό Ηλείας
ως σταθμός κρουαζιέρας, τονίζει ο Σύλλογος. Ωστόσο, την
τελευταία 5ετία έχει αναπτυχθεί μια παραοικονομία στο λιμάνι και στην ευρύτερη περιοχή του Κατακόλου που θα έχει
ως αποτέλεσμα να ωθήσει σε μαρασμό και ίσως σε χρεοκοπία πολλές επιχειρήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αφού
είναι βέβαιο ότι πολλές εταιρείες κρουαζιέρας θα κουνήσουν μαντήλι για άλλους προορισμούς εφόσον έχουν απώλεια εσόδων. Ήδη οι ίδιες οι εταιρίες των κρουαζιερών
έχουν στείλει τέτοιες προειδοποιήσεις, καθώς «δεν προστατεύονται τα συμφέροντά τους».

“Βλέπουμε την καθημερινότητα, κρούουμε τον κώδωνα του
κινδύνου γιατί κάποιοι παίζουν βρώμικο παιχνίδι για να εξυπηρετήσουν τα μικροπολιτικά τους συμφέροντα ενάντια
στο καλό του κοινωνικού συνόλου”, τονίζει ο Σύλλογος.

Το τι ακριβώς συμβαίνει στο λιμάνι στις αποβιβάσεις
των τουριστών από τα κρουαζιερόπλοια περιγράφεται από τον Σύλλογο:
«Παρατηρείται το εξής παγκόσμιο πρωτότυπο φαινόμενο:
ορισμένοι "επαγγελματίες" παρατάσσονται στην έξοδο του
λιμανιού εντός και εκτός της χερσαίας ζώνης με ταμπέλες
και φωνές να ικετεύουν και να παραπλανούν τα υποψήφια
θύματά τους και πολλές φορές μάλιστα να τσακώνονται μεταξύ τους μπροστά στα έκπληκτα μάτια των υποψήφιων πελατών τους, κάνοντας άγρα πελατών με τον πιο θρασύ και
προκλητικό τρόπο, εις βάρος όλων των υπολοίπων 200 και
πλέον επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Κατάκολο.
Όλες οι αποφάσεις και οι ρυθμίσεις για την κυκλοφοριακή
οργάνωση της ευρύτερης περιοχής εφαρμόζονται κατά το
δοκούν».
«Όλα μας τα παράπονα, οι επιστολές διαμαρτυρίας και οι
καταγγελίες μας μέχρι σήμερα έχουν πέσει στο κενό. Δεν
γνωρίζουμε με την ανοχή ποιών συνεχίζεται αυτή η παράνομη συναλλαγή. Φυσικά κανείς δεν είναι άμοιρος ευθυνών.
Βουλευτές όλων των αποχρώσεων, κορυφαίοι πολιτικοί, παράγοντες, παιδιά του κομματικού σωλήνα των τελευταίων

40 χρόνων που δουλεύουν σε εταιρείες κύριου χρηματοδότη κόμματος εξουσίας, περιφέρεια, δήμος, Δ.Λ.Τ.Π., αρμόδιες αρχές.
Η άγρα πελατών είναι παράνομη και έχει ποινικές και οικονομικές κυρώσεις για τους παραβάτες» τονίζει ο Σύλλογος.
Φορέας διαχείρισης του λιμανιού είναι το Λιμενικό Ταμείο
Πύργου, ενώ η αστυνόμευση αποτελεί ευθύνη του λιμεναρχείου Κατακόλου και της Αστυνομίας. Μέχρι τώρα, όπως
τονίζεται, ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον.

Από τον επαγγελματικό σύλλογο έχουν σταλεί έγγραφα σε
όλες τις υπηρεσίες ακόμα και στα αρμόδια υπουργεία. Οι
λύσεις ...χάνονται στη μετάφραση. Και να σκεφτεί κανείς
ότι από πλευράς ΕΟΤ, στην αρχή της σεζόν, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι καθ’ όλη την τρέχουσα τουριστική περίοδο
θα είναι συνεχής η παρουσία στο λιμάνι κλιμακίου του ΕΟΤ,
με σκοπό την πρόληψη, αλλά και την καταστολή παράνομων πράξεων που αφορούν στην άγρα πελατών.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την άγρα πελατών:
"Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπο ή ομάδα πρόσωπων να δεχτεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική
ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή
τουλάχιστον χιλίων (1000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.
(Ν.3498, ΦΕΚ 230 α/24-10-2006, άρθρο 53)

Ο Σύλλογος ζητεί να τηρηθεί ο νόμος στο ακέραιο. “Ζητάμε
προστασία από τα αρμόδια όργανα στο χώρο ευθύνης
τους. Ζητάμε την πλήρη εξάλειψη αυτής της παράνομης
συναλλαγής”, επισημαίνει ο Σύλλογος, προσθέτοντας:
“Τώρα πια δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Εμείς οι επιχειρηματίες του τουρισμού αντιστεκόμαστε σε αυτές τις πρακτικές που υποβαθμίζουν την εικόνα της χώρας μας,
διαστρεβλώνοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό χωρίς να
υπάρχουν ίσες ευκαιρίες, ίσες άξιες για όλους, όπως πρεσβεύει η δημοκρατία.

Αυτό το πράγμα στο λιμάνι του Κατακόλου πρέπει να σταματήσει. Χρειάζονται γενναίες πολιτικές αποφάσεις, με
οποιοδήποτε πολιτικό κόστος και να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Ευχαριστίες από την Εθελοντική Ομάδα Βάρης
Αγαπητοί φίλοι και συνδημότες,
Σε συνέχεια του εθελοντικού έργου που
πραγματώνει η Ομάδα μας σε ολόκληρη
την Αττική και με έδρα την πόλη της
Βάρης και το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είμαστε στην ευχάριστη θέση
να σας γνωστοποιήσουμε την ανακαίνιση
που πραγματώθηκε στο χώρο, όπου φιλοξενείται η Εθελοντική μας ομάδα, τα τελευταία 10 χρόνια.
Όλα αυτά τα έτη των δραστηριοτήτων της
Εθελοντικής Ομάδας μας, η συντήρηση
του χώρου, της έδρας μας, πραγματοποιείται από τα μέλη μας.
Φέτος, στα πλαίσια πάντα της θετικής συνεργασίας με τη δημοτική αρχή αλλά και
με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τοποθετήθηκε τέντα στον προαύλιο χώρο,
καθώς η φθορά του χρόνου και τα έντονα
καιρικά φαινόμενα κατέστησαν την προηγούμενη μη λειτουργική.
Ευχαριστούμε την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου που αποδέχτηκε τις προτάσεις μας
για την ανακαίνιση του χώρου και στήριξε
το έργο αυτό, παρέχοντας οικοδομικά
υλικά για τη διαδικασία του σοβατίσματος
των εσωτερικών αλλά και των εξωτερικών
χώρων.
Επιπροσθέτως, ευχαριστούμε τα μέλη του
Δημοτικού συμβουλίου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης για το ενδιαφέρον τους
προς την ομάδα και το έργο της, και ειδικότερα το Δήμαρχο κο Γρ. Κωνσταντέλλο
για τις τοποθετήσεις του στο Δ. Σ. όπως

επίσης και τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κώστα Πασακυριάκο για τις
προτάσεις του και την επίσκεψη του στο
χώρο μας.

Θα ήταν ζωτικής σημασίας παράλειψη να
μην αναφερθούμε στην μεγάλη και επίπονη προσπάθεια, η οποία πραγματώθηκε
από τα μέλη της ομάδας στις διαδικασίες
της ανακαίνισης. Είναι εκείνοι, οι οποίοι,
είτε είχαν είτε δεν είχαν εθελοντική βάρδια (υπηρεσία), ερχόντουσαν καθημερινά
για να σοβατίσουν, να τρίψουν, να βάψουν
και να αντικαταστήσουν τον φθαρμένο,
πλέον, από το πέρασμα του χρόνου πλαστικό τάπητα με πάτωμα λάμινειτ. Είναι
εκείνοι που από το μετερίζι τους προσέφεραν δώδεκα εικοσάκιλα Durostick Granular Ultra, μια καινούρια πόρτα, μονωτικά
και ενισχυτικά κονιαμάτων και τέσσερις
εξωτερικούς προβολείς, ώστε να μετατρέψουν το σάπιο και εξαιρετικά ανθυγιεινό
εσωτερικό χώρο δωματίου αλλά και τον
προαύλιο χώρο, σε ένα όμορφο, φιλικό
και ασφαλές περιβάλλον.
Επίσης, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαρι-

ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ Β.Β.Β. και
ΤΟ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
έγιναν την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 μέσα σε ένα αντιδημοκρατικό και αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τον
πρόσφατο νόμο 4629 /2019.
Συγκεκριμένα οι δυνάμεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δ.Σ του Δήμου Β.Β.Β. αποκλείστηκαν εντελώς
από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και οριακά ένα μόνο
μέλος της μείζονος αντιπολίτευσης συμμετέχει στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Έτσι το 28% των πολιτών που αντιπροσωπεύεται από
την δημοτική αντιπολίτευση υποεκπροσωπείται τραγικά
στα αποφασιστικά όργανα του δήμου.
Κι όλα αυτά γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
με πρόφαση τον κίνδυνο της "μη κυβερνησιμότητας"

στήσουμε, εκ μέρους όλων των μελών της
ομάδας, ανθρώπους που είναι κοντά μας
και μας στηρίζουν αλλά δεν επιθυμούσαν
να αναφερθεί το ονοματεπώνυμο τους,
καθώς προσέφεραν μεταξύ άλλων και ένα
παράθυρο pvc προς αντικατάσταση του
παλαιού, σαπισμένου από τα χρόνια.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Δημήτρη Αϊμαλιώτη για την προσφορά μιας
καινούριας τηλεόρασης.
Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας
στα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Βάρης
για την προσπάθεια αυτή, καθώς προσέφεραν περισσότερα απ’ όσα μπορούσαν,
αν αναλογιστούμε ότι η ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και κατά τη διάρκεια
των εκτάκτων καταστάσεων, με δείκτη
επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού).
Παρά την κούραση λόγω εργασιών, οι ίδιοι
άνθρωποι συνέβαλαν, ώστε μαζί με τα έξι
άτομα έμμισθου προσωπικού του Δήμου
να στελεχώνουν όλα τα οχήματα σε εικοσιτετράωρη βάση, με περιπολίες και κάλυψη του τηλεφωνικού κέντρου.
Η Διοικούσα Επιτροπή
της Εθελοντικής Ομάδας Βάρης
σ.έ. Οι εθελοντές της Ομάδας Βάρης,
έχουν δείξει μια προσήλωση στο έργο
που με δική τους επιθυμία έχουν αναλάβει
και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να τυγχάνουν μεγαλύτερης προσοχής. Παρ’ όλα
αυτά, με την ευαισθησία που διαθέτουν,
ευχαριστούν για τα αυτονόητα.

των Δήμων και των Περιφερειών ψήφισε την Πέμπτη 88-2019 (ν.4629 /2019) ένα νόμο με τον οποίο καταργεί
τη Δημοκρατική λειτουργία των Ο.Τ.Α.
Υποβαθμίζει πλήρως τα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια, μετατρέποντάς τα σε γνωμοδοτικούς "κομπάρσους", αφού μεταφέρει στην Οικονομική Επιτροπή και
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς και στα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στους Δήμους και στις Περιφέρειες, τις αποφάσεις για τα περισσότερα σημαντικά θέματα.
Αντιδημοκρατικά αποκτά υπερπλειοψηφία η παράταξη
του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη στις δύο αυτές Επιτροπές, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στους Δήμους και στις
Περιφέρειες.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. (Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών) καταγγέλλει ότι αυτό είναι μεγάλο θεσμικό ατόπημα, γιατί αλλοιώνει την ψήφο των πολιτών και το εκλογικό
αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου 2019, πλήττοντας τη λαϊκή
κυριαρχία και τη λαϊκή εντολή, όπως αυτή εκφράστηκε
στα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια.
Η "κυβερνησιμότητα" στους Ο.Τ.Α. είναι η δικαιολογία,
για να καταργηθούν στην πράξη τα εκλεγμένα Δημοτικά
και Περιφερειακά συμβούλια, που προέκυψαν με το σύστημα της απλής αναλογικής, που δίνει το δικαίωμα να
εκπροσωπούνται ισότιμα όλοι οι πολίτες στα όργανα διοίκησης.

“Kόστος Ολυμπιακών Αγώνων”
Δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο, άρθρο του Δημήτρη Μπουντουτσίδη για το κόστος των ολυμπιακών
αγώνω, που η Ελλάδα κατέχει το βραβείο στο τεράστιο κόστος που αναλογεί ανά κάτοικο.
Επ’ αυτού έχει σχολιάσει αναγνώστης μας:

Όταν θέλουν οι Έλληνες μπορούν”
«Στο Ἄρθρο σας για τους Ολυμπιακούς Αγῶνες σᾶς διαφεύγει ἕνας παράγων. Και αυτός ο παράγων εἶναι κατά
πόσον η κάθε χώρα ἤταν προπαρασκευασμένη να δεχθῆ
ἕνα μεγάλο αθλητικό γεγονός.
Δεν υπῆρχαν κατάλληλα στάδια, δεν υπῆρχαν κατάλληλες
συγκοινωνιακές υποδομές, δεν υπῆρχε σύγχρονο κέντρο
τύπου.
Θά θυμᾶστε ἀν ζούσατε στην Αθήνα την οργάνωση τότε
τῶν λεωφορείων που ανήγγελαν τις στάσεις, τις διαγραμμίσεις ταχείας κυκλοφορίας για τους προσερχομένους στα
στάδια και κυρίως το Μετρό.
Το ἐπίτευγμα γενικά ἤταν ότι ἔδωσε στον πολίτη τῆς
χώρας και σε ὅλον τον κόσμο την βεβαιότητα ὅτι, ὅταν
θέλουν οἱ ΕΛΛΗΝΕΣ μποροῦν να οργανώσουν με επιτυχία
ἕνα τέτοιο παγκόσμιο ἀθλητικό γεγονός.
Το λάθος και το ἔγκλημα ἤταν ὅτι τα άφησαν μετά το
τέλος των ἀγώνων, να γίνουν βορά σε κάθε βάνδαλο και
σε κάθε μικροαπατεώνα».

σ.έ. Συμφωνούμε απόλυτα με τον αναγνώστη ότι «όταν
θέλουν οι Έλληνες μπορούν» και το έχουν αποδείξει πολλές φορές.
Το δυστύχημα είναι ότι οι Έλληνες πάντα προδίδονται. Στο
συγκεκριμένο άρθρο όμως ο Δ. Μπουντουτσίδης, αναφέρεται στα δυσανάλογα οικονομικά που χρεώθηκε ο ελληνικός λαός και στη ρεμούλα που έγινε με τα έργα.

Όμως όλος αυτός ο σχεδιασμός υποκρύπτει και το
φόβο της κυβέρνησης απέναντι στον έλεγχο και στη
διαφάνεια - που διευκολύνεται από την παρουσία όλων
των παρατάξεων στα όργανα της αυτοδιοίκησης- καθώς
και στις δυσκολίες, που θα προέκυπταν από αυτόν τον
έλεγχο, στοχεύοντας μόνο στις συμμαχίες των προθύμων προκειμένου να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν
αντιλαϊκά μέτρα.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. δεν θα αποδεχτεί το στημένο παιχνίδι
της κυβέρνησης και θα μεταφέρει τα δίκαια αιτήματα και
τις αγωνίες των συμπολιτών μας στο Δημοτικό συμβούλιο.
Θα διεκδικήσει τα δικαιώματά τους και θα τους ενημερώνει για "όσα γίνονται γι’ αυτούς χωρίς αυτούς", όπως
έπραττε τα τελευταία πέντε χρόνια ανελλιπώς.
Τέλος διεκδικούμε από τη Δημοτική Αρχή να ενημερώνει
τους πολίτες για τις συνεδριάσεις των επιτροπών, επίσης να ενημερώνει όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τα θέματα και τις εισηγήσεις και να δοθεί το
δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτές με δικαίωμα λόγου
όλες οι δημοτικές παρατάξεις που δεν εκπροσωπούνται,
εάν θέλει οι εξαγγελίες του για κοινές προσπάθειες και
δημοκρατική λειτουργία του Δήμου μας να μην είναι
όμορφες εκφράσεις σε εκθέσεις ιδεών.
Βέλλη Ανθή
Δημοτική σύμβουλος ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.
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Ορισμός Αντιδήμαρχων
Δήμου Παλλήνης
Τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου
Παλλήνης και τις αρμοδιότητες αυτών
ανακοίνωσε την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου
2019, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης
Ζούτσος.

Με βάση την απόφαση του Δημάρχου
Παλλήνης, ορίζονται Αντιδήμαρχοι με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2020, οι εξής:
• Φώτης Αβαρκιώτης, με αρμοδιότητες
την Καθαριότητα, την Πολιτική Προστα-

Παράλληλα, συγκάλεσε την πρώτη για
την νέα δημοτική θητεία, συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, η οποία ήταν διευρυμένη με την
συμμετοχή τόσο των νέων όσο και των
προηγούμενων Αντιδημάρχων.

σία, συντήρηση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων, τον
Δημοτικό φωτισμό και την συντήρηση και
αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού εν γένει.
Επίσης, ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.
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• Γιώργος Μουρτζιάπης, με αρμοδιότητες
την συντήρηση και ανάπτυξη Πρασίνου,
την λειτουργία και συντήρηση παιδικών
χαρών.
• Άγγελος Λιακόπουλος, με αρμοδιότητες την κατασκευή και συντήρηση έργων
ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, την
εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών ύδρευσης, τον συντονισμό και εποπτεία Τεχνικού Συνεργείου
ύδρευσης (αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης), καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και δεξαμενών. Επιπλέον,
ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος αρμόδιος για
τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.
• Εμμανουήλ Στεφανάκης, με αρμοδιότητες τις Υπηρεσίες Κοινωνικής πολιτικής,
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και την ανάπτυξη
Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.
• Βασιλική Μελισσά, με αρμοδιότητες τα
θέματα Παιδείας και Σχολικής Στέγης, τις
δράσεις Δια Βίου Μάθησης , ισότητας
των φύλων και πρόληψης της παραβατικότητας, τον σχεδιασμό και την εποπτεία
προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων
ζώων καθώς και τα θέματα Δημόσιας Συγκοινωνίας.
• Βασίλης Δημητριάδης, με αρμοδιότητες
την Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες
Υπηρεσίες, την Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Εξυπηρέτηση
του πολίτη.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται,

τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αβαρκιώτης Φώτιος, που
αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από
τον Αντιδήμαρχο Δημητριάδη Βασίλειο.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
Επιπλέον, ανακοινώθηκαν και τρεις εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι Παλλήνης
για τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Ζινέλη Καλλιόπη, τον σχεδιασμό, το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων Περιβαλλοντικής
Πολιτικής
του
Δήμου
Παλλήνης καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν
γένει.
Σταματίου Θεόδωρος, την εποπτεία και το
συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του
Δήμου, όπως:
1. Παρακολούθηση κατασκευής έργων φυσικού αερίου.
2. Διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης
οφειλών αποχέτευσης ακαθάρτων.
3. Παρακολούθηση της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Δήμου και της Εταιρείας
Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης κ.λ.π.
4. Ειδικών θεμάτων Διαχείρισης των Δικτύων Ύδρευσης, των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης.
Πυργιώτης Αλέξανδρος, το συντονισμό και
την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΙΗΜΕΡΑΙΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΒΒ
Εκλογές Επιτροπών - Ορισμοί αντιδημάρχων
Τελετή Επαρσης Ελληνικής Σημαίας
Ξεκίνησε η Νέα Δημοτική Περίοδος και Ανακοινώθηκαν όλες οι αρμοδιότητες των μελών του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης, Βούλας.
Βουλιαγμένης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ο Νίκος Ψαλλίδας
Μετά την τελετή έπαρσης της σημαίας, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
της νέας περιόδου, για την εκλογή προεδρείου
και των Επιτροπών Οικονομική και Ποιότητας
ζωής.
Τα καθήκοντα του προέδρου για την διαδικασία
εκτέλεσε η πρώτη δημοτική σύμβουλος σε ψήφους, Μαρία Μπραϊμνιώτη.
Με πρόταση του δημάρχου, εξελέγη πρόεδρος - με
μεγάλη θετική αποδοχή - ο Νίκος Ψαλλίδας. Ήταν η
μόνη υποψηφιότητα και έλαβε 29 ψήφους από τους
33 συμβούλους. Οι 4 υπόλοιποι ψήφοι ήταν “λευκό”.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ο.Ε.)
Πρόεδρος: Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (Δήμαρχος)
Τακτικά Μέλη από την πλειοψηφία: Νίκος Βάσης (Αντιδήμαρχος), Νανά Κάραγιαν (Αντιδήμαρχος), Διονύσης Γεωργουλόπουλος, Νίκος Ζαχαράτος, Μαίρη
Κανέλλου, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Νίκος Ψαλλίδας και η Ιωάννα Δόγκα από το συνδυασμό του
Δημ. Δαβάκη.
Δηλαδή στην 9μελή Επιτροπή τα 8 μέλη προέρχονται από την πλειοψηφία.
Μάλλον δεν χρειάζεται να ...συνεδριάζουν. Και αν
προσέξει κανείς τα πρόσωπα που την αποτελούν προέρχονται από το πολύ κλειστό «κύκλωμα» του δημάρχου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πρόεδρος: Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (Δήμαρχος)
Τακτικά Μέλη από την πλειοψηφία: Βασίλης Παπαμιχαήλ (Αντιδήμαρχος), Μαρία Φουρναράκη (Αντιδήμαρχος), Λευτέρης Αργυρουδάκης, Δημοσθένης
Βαμβασάκης, Δημήτρης Γεωργιάκος, Σωτήρης Ελευθερίου, Κυριάκος Κικίλιας και από το συνδυασμό του
Δημ. Δαβάκη, ο Δημήτρης Αθανασίου.

H νέα περίοδος της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ξεκίνησε με έναν αλλο
τρόπο, απ’ αυτούς που μέχρι σήμερα συνηθίζεται.
Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα που γίνονται οι
διημεραισίες (εκλογές προεδρείων και επιτροπών),
ο Δήμος ΒΒΒ ξεκίνησε με «τελετή επίσημης έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας μπροστά από Δημαρχιακό Μέγαρο», παρουσία στρατιωτικού αγήματος!!

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας των
επιτροπών, ο Δήμαρχος με την υπ’ αριθμ 320/2019
απόφαση όρισε τους Αντιδημάρχους και του εντεταλμένους συμβούλους της Δημοτικής Αρχής.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Πρόεδρος εξελέγη ο Νίκος Ψαλλίδας με μεγάλη πλειοψηφία και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Να θυμίσουμε
ότι διετέλεσε και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, πρόεδρος επί μία διετία.

Κατά τη τελετή μίλησαν ο Χρήστος Ριφιώτης, πρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης και η
Μαριάννα Μαυραγάνη, Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Γυναικών Απολλωνία, με αναφορές στην
ιστορία της Ελληνικής Σημαίας.
Ακολούθησε ο δήμαρχος, σημειώνοντας «τα πατριωτικά ιδανικά που χαρακτηρίζουν τη Δημοτική Αρχή
και την πόλη γενικότερα και την αξία των συμβόλων
και της απόδοσης τιμής σ’ αυτά».

Ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δ.Σ. εκλέγεται
από τις μειψοηφίες. Έτσι Αντιπρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου εξελέγη (με πρόταση του επικεφαλής της
μειοψηφίας Δημ. Δαβάκη) ο Νατάλιος Πέτροβιτς με
28 ψήφους υπέρ και 5 λευκά.
Γραμματέας του Δ.Σ.εξελέγη (με πρόταση του επικεφαλής της 2ης κατά σειράν μειοψηφίας Θ. Ματόπουλου) η Ανθή Βελλή με 10 ψήφους και 23 λευκά. Δεν
γράφουμε λάθος. Γίνονται επαναληπτικές ψηφοφορίες προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα και σε κάθε ψηφοφορία μειώνονται τα
απαιτούμενα ποσοστά.

1. Βασίλειος Παπαμιχαήλ, Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοτικής Αστυνομίας, τηλ. 6944443928
2. Ωσαννά (Νανά) Καραγιάν, Διοίκησης και Οργάνωσης
και Λειτουργίας Λεσχών Φιλίας, τηλ. 6977094203.
3. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, τηλ. 6946129100.
4. Νίκος Βάσης, Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, τηλ.
6972323553.
5. Μαρία Φουρναράκη, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και
Πολιτισμού, λειτουργία των ΚΑΠΗ, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, τηλ. 6944302458.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά
του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βασ. Παπαμιχαήλ.
Η εικόνα του Δήμου δεν άλλαξε καθόλου, θα μπορούσαμε
να πούμε, αφού με ελάχιστες διαφορές, οι αντιδήμαρχοι
είναι ίδιοι, αλλά και οι εντεταλμένοι και με τις ίδιες αρμοδιότητες!

Αννα Μπουζιάνη
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την έπαρση της Ελληνικής Σημαίας και την υπόκρουση του Εθνικού Ύμνου
από μουσικό σχήμα του Ελληνικού Στρατού.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωης, με
ανάλογες προτάσεις βεβαίως.

Ορίστηκαν και το σύνολο θα λέγαμε, των δημοτικών συμβούλων ως επικουρικοί των αντιδημάρχων με πολλές αρμοδιότητες. Τους παρουσιάζουμε στη σελ. 7

14 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀνθρωποπαιδείας
ἄρχεσθαι
&
Μηχανοπαιδείας
παύεσθαι
Βαθιά προβληματισμένοι για τα θέματα της Παιδείας επινοήσαμε δύο νέους όρους γι’ αυτήν. Με τον πρώτο, ”Ανθρωποπαιδεία” θέλουμε να τονίσουμε το ρόλο και τη
σημασία της ανθρωπιστικής ή κλασσικής Παιδείας, των ανθρωπιστικών σπουδών που συνεχώς υποχωρούν και καταρρέουν, στην ορθή διάπλαση του χαρακτήρα των νέων
ανθρώπων και ως εκ τούτου στην εύρυθμη λειτουργία της
κοινωνίας και του κράτους ευρύτερα.
Η Παιδεία οφείλει να έχει ανθρωποπλαστικό χαρακτήρα και
να αποβλέπει στη συμμετρική/αρμονική ανάπτυξη του σώματος και της ψυχής που αποτελεί και τον τελικό σκοπό
της ανθρωπιστικής μόρφωσης. Ο Ανθρωπισμός αποτελεί
ξανά επιτακτικό αίτημα των ημερών μας. Ο άνθρωπος αρχίζει ξανά να νοσταλγεί και να ζητεί τον πραγματικό εαυτό
του. Ύστερα από τόσους αιώνες κρίνεται επιβεβλημένη μια
νέα ανθρωπιστική σταυροφορία. Η εποχή μας θεωρείται
εποχή θάμβους και παράκρουσης. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν,
(1879-1955), την έχει ήδη αποκαλέσει εποχή των Τέλειων
Μέσων και των Συγκεχυμένων Σκοπών. Ποτέ άλλοτε ο άνθρωπος δεν υπήρξε τόσο ισχυρός και συνάμα τόσο ανίσχυρος. Η αδυναμία του είναι η δύναμή του. Η πρόοδός του
στράφηκε εναντίον του. Η μέθη της επιτυχίας τον απογύμνωσε από καθετί το ανθρώπινο. Ο στρόβιλος των υλικών
κατακτήσεων τον ώθησε μέχρι την Ύβρη. Νόμισε ότι έγινε
Υπεράνθρωπος και λησμόνησε ότι είναι και οφείλει να παραμείνει ΄Ανθρωπος. Το τίμημα της Αλαζονείας που πληρώνει είναι βαρύ. Η πορεία του ανθρώπου έγινε σκοτεινή,
όπως και η μοίρα του. Μια τραγική αντινομία διέπει την
ύπαρξή του. Δημιουργεί για να καταστρέφει.
Ο Ανθρωπισμός ως ιστορικό φαινόμενο είχε τρεις φάσεις:
Ο Α΄ Ανθρωπισμός στα χρόνια της Αναγέννησης (14ος –
15ος αιών) με πρωτοπόρο τον Ιταλό λόγιο, ποιητή και παλιότερο ανθρωπιστή Φραγκίσκο Πετράρχη (1304-1374).
Ο Β΄ Ανθρωπισμός ή Νεο-Ανθρωπισμός εμφανίζεται τον
18ο αιώνα με το Γερμανό νεοκλασσικιστή Γιόχαν Βίνκελμαν, 1717-1768. Ο Γ΄ Ανθρωπισμός παρουσιάζεται με το
Γερμανό φιλόλογο και ουμανιστή Βέρνερ Γαίγκερ, 18881961, κατά το τέλος, του 19ου και αρχές του 20ού αιώνα.
Η κίνηση αυτή αποκάλυψε την ουσία του Ανθρωπισμού.
Διακηρύχθηκε η ανάγκη αναβάπτισης των ατόμων και των
κοινωνιών μέσα στο αληθινό πνεύμα της αρχαιότητας και
της ανάπλασης του νεώτερου κόσμου με βάση τις αιώνιες
και ακατάλυτες αξίες/παρακαταθήκες του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος. Στο τρίτομο σύγγραμμά του με τον ελληνικότατο τίτλο «ΠΑΙΔΕΙΑ» διαπιστώνει πως Παιδεία είναι
η Μόρφωση του Έλληνος Ανθρώπου.
Ακόμη αναφέρει πως ο παιδευτικός ρόλος των Ελλήνων
μέσα στην ιστορία της Αγωγής στάθηκε μια από τις σπουδαιότερες αιτίες του κοσμοϊστορικού τους έργου. Οι Έλληνες
αναδείχθηκαν ο Μορφωτής Λαός της Ανθρωπότητας, γιατί
είναι οι πραγματικοί δημιουργοί της Παιδείας, ήτοι της γνήσιας ανθρωπιστικής Παιδείας.

ΕΒΔΟΜΗ

Σήμερα στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα χρειαζόμαστε
ξανά έναν Δ΄ Ανθρωπισμό, έναν Επαν-Ανθρωπισμό, ένα
Σύγχρονο – Νεώτερο Ανθρωπισμό που θα μας βγάλει από
τα αδιέξοδα της ζωής μας. Αυτή τη φορά όμως ας μην τον
περιμένουμε από τους ξένους, χρήσιμο και ωφέλιμο είναι
να τον δημιουργήσουμε εμείς, αφού διαθέτουμε την Τεχνογνωσία (Know how), αυτό που μας λείπει είναι η Πολιτική
Βούληση να την εφαρμόσουμε στην πράξη, ήτοι η «Εφαρμογογνωσία» (Apply how).

Με τον όρο Μηχανοπαιδεία, ανάλογο της Μηχανοκρατίας,
κυριαρχία της Μηχανής, θέλουμε να τονίσουμε το ρόλο και
τη σημασία της Τεχνολογίας - Τεχνοκρατίας στην πρόοδο
της ζωής του ανθρώπου. Διανύουμε την 4η Βιομηχανική
Επανάσταση, η οποία αποτελείται από τα: Machine Learning = ευφυή εκπαίδευση - αυτοεκμάθηση των μηχηνών - Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.), Data Science =
Επιστήμη και Διαχείριση των Δεδομένων Πληροφοριών και
Artificial Intelligence = Τεχνητή Νοημοσύνη - Ρομποτική Ανδροειδή.

O ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

Προηγήθηκαν η 1η Βιομηχανική Επανάσταση (Β.Ε.) (17601770) με την εκβιομηχάνιση της παραγωγής, η 2η (1870)
με μαζική παραγωγή και χρήση του Ηλεκτρισμού και η 3η
(1970) με αυτοματοποίηση της παραγωγής και χρήση Η/Υ.

Το πνεύμα της Παιδείας στην Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία
εκφράζει άριστα ο Πλάτων, (427-347), στο έργο του,
“ΝΟΜΟΙ”, 643e-644a:
«τὴν δὲ πρὸς ἀρετὴν ἐκ παίδων παιδείαν, ποιοῦσαν ἐπιθυμητήν τε καὶ ἐραστὴν τοῦ πολίτην γενέσθαι τέλεον,
ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι ἐπιστάμενον μετὰ δίκης... τὴν δὲ
εἰς χρήματα τείνουσαν ἤ τινα πρὸς ἰσχύν, ἢ καὶ πρὸς
ἄλλην τινὰ σοφίαν ἄνευ νοῦ καὶ δίκης, βάναυσόν τ᾽ εἶναι
καὶ ἀνελεύθερον καὶ οὐκ ἀξίαν τὸ παράπαν παιδείαν καλεῖσθαι... ἀλλ᾽ ὁ νυνδὴ λόγος ἡμῖν ὁμολογηθεὶς μενέτω,
ὡς οἵ γε ὀρθῶς πεπαιδευμένοι σχεδὸν ἀγαθοὶ γίγνονται,
καὶ δεῖ δὴ τὴν παιδείαν μηδαμοῦ ἀτιμάζειν, ὡς πρῶτον
τῶν καλλίστων τοῖς ἀρίστοις ἀνδράσιν παραγιγνόμενον:
καὶ εἴ ποτε ἐξέρχεται, δυνατὸν δ᾽ ἐστὶν ἐπανορθοῦσθαι,
τοῦτ᾽ ἀεὶ δραστέον διὰ βίου παντὶ κατὰ δύναμιν».
(= Παιδεία είναι η διαπαιδαγώγηση προς την Αρετή από την
παιδική ηλικία, που κάνει τον πολίτη να επιθυμεί και να αρέσκεται στο να καταστεί τέλειος, να γνωρίζει και να άρχει
και να άρχεται με δικαιοσύνη... εκείνη όμως την παιδεία
που αποβλέπει στον πλούτο ή μια άλλη προς την ισχύ, ή
μια τρίτη ακόμη – που αποβλέπει – στην απόκτηση γνώσεων χωρίς φρόνηση και δικαιοσύνη – την θεωρώ χυδαία
και ανελεύθερη και ότι δεν αξίζει καθόλου να την αποκαλεί
κανείς παιδεία... αλλά ας μείνουμε στον ορισμό που παραδεχθήκαμε τώρα δα, ότι δηλαδή εκείνοι που πράγματι διαπαιδαγωγήθηκαν σωστά γίνονται κατά κανόνα καλοί, και
ότι σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται / υποβαθμίζεται η Παιδεία, δεδομένου ότι είναι το πρώτο από τα
ωραιότερα αγαθά που μπορεί να συμβούν στους άριστους
άνδρες· και αν ποτέ λοξοδρομεί/παρεκτρέπεται, είναι βέβαια δυνατό να την επαναφέρει κανείς στο σωστό δρόμο,
αυτό οφείλει ο καθένας να το κάνει πάντοτε διά βίου και
με όλες του τις δυνάμεις).
Η ουσία και η αποστολή του ανθρώπου απασχόλησε και τη
Φιλοσοφία. Οι ιδέες των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων –
επικεντρώθηκαν σε δύο βασικούς τομείς: α) στον τομέα
που αποβλέπει στην ατομική συγκρότηση, ήτοι στην εσωτερική πνευματική και ηθική καλλιέργεια του ατόμου και β)
στον τομέα που αποβλέπει στη δράση του ανθρώπου στην
πολιτεία. Η πολιτική συγκρότηση του ανθρώπου είναι η
σπουδαιότερη και η ατομική συγκρότηση την εξυπηρετεί.
Οι θέσεις αυτές ίσως να υποδηλώνουν τον πραγματικό προορισμό και να αποδίδουν το σωστό νόημα της ζωής.
Στη σημερινή εποχή, εποχή έντονων αντιθέσεων και αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων, ο άνθρωπος διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει την πραγματική του ταυτότητα (κρίση
ταυτότητας), τον πραγματικό προορισμό του (αποπροσανατολισμός γνώμης) και να καταστεί αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Αυτό διαπιστώνει ο Ευάγγελος Παπανούτσος, (1900-1982)
σημαντικός Έλληνας παιδαγωγός και δοκιμιογράφος του 20ού
αιώνα, στο έργο του “Η κρίση του πολιτισμού μας”, (σ. 222223), ο οποίος τονίζει: «Ο άνθρωπος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λογαριάζεται πάντοτε ως σκοπός και ποτέ ως μέσο.
Εκείνος που τον κατεβάζει από το υψηλό επίπεδο του απόλυτου σκοπού στο χαμηλό επίπεδο του σχετικού μέσου ή αυτός
που αυτοκαταδικάζεται σε μέσο προς άλλο σκοπό, αναιρεί, καταλύει, «σκοτώνει» τον άνθρωπο μέσα στον άνθρωπο! Μεγαλύτερη βλασφημία, βαρύτερο έγκλημα δεν υπάρχει».

Δεν πρέπει να μας φανεί καθόλου παράδοξο, αν τη Σύγχρονη Τεχνολογία την παρομοιάσουμε με το άρμα του
Ήλιου της Ελληνικής Προϊστορίας. Ο άνθρωπος προορίζεται να παίξει το ρόλο του μοιραίου Φαέθοντα. Αδυνατεί να
χαλιναγωγήσει τα άλογα της αφηνιασμένης Τεχνολογίας.
Ίσως ο κεραυνός της Δίκης να ’ναι η μόνη και δίκαιη τιμωρία
της αφροσύνης και υπεροψίας του. Μια Τεχνική Πρόοδος
δίχως χαλινό Ηθικής δεν οδηγεί στα ύψη αλλά στην
άβυσσο. Ο φοβερός Λεβιάθαν της Τεχνολογίας είναι σε
θέση με τη φονική πνοή του να μαράνει κάθε είδους ζωής
στον πλανήτη μας, έχουμε άπειρα παραδείγματα κλιματικής αλλαγής, από το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία
έως τις πλέον των 80.000 πυρκαγιών στον Αμαζόνιο, όπου
έχει καταστραφεί το 80% περίπου των τροπικών δασών.
Ενώ ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη να δημιουργήσει ό,τι
ο Θεός δημιούργησε σε έξι ημέρες, μπορεί όμως να το καταστρέψει σε λιγότερες, με το πυρηνικό οπλοστάσιο που
διαθέτει. Ήδη σχεδιάζει να αποικίσει άλλους πλανήτες. Κατέστη ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του, ο μεγαλύτερος
δολιοφθορέας της προόδου του και το θηριωδέστατο των
θηρίων.
Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, εκπρόσωπος της Νέας
Αθηναϊκής Σχολής, Μιχαήλ Μητσάκης, 1868-1916, εκλιπαρεί με σπαραγμό: «Θεέ μου φύλαξέ με από τους ανθρώπους και ξέρω πώς να φυλαχτώ απ’ τα θηρία».
Όχι ο άνθρωπος εξάρτημα της μηχανής αλλά η μηχανή
εξάρτημα του ανθρώπου.
Όχι ο άνθρωπος για την πρόοδο, αλλά η πρόοδος για τον
άνθρωπο.
Ο άνθρωπος δεν ήλθε στον κόσμο μόνο για να δημιουργήσει
αλλά και για να ζήσει και να πετύχει την αυτοπραγμάτωσή
του μέσα στα πλαίσια μιας ελεύθερης κοινωνίας που θα έχει
ανθρώπινο χαρακτήρα και ανθρώπινο προσανατολισμό.
Ο άνθρωπος θαμπώθηκε από τη δύναμή του. Πίστεψε ότι
έγινε υπεράνθρωπος και κατάντησε απάνθρωπος. Θεώρησε ως δύναμη τη σκληρότητα και ξέχασε τη δύναμη του
οίκτου και της αλλλεγγύης.
Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, δοκιμιογράφος, ποιητής, κριτικός
και εκπαιδευτικός του 20ού αιώνα, 1901-1982, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ελευθερία της μηχανής πρέπει να σταματήσει εκεί όπου αρχίζει η ουσιαστική ανθρώπινη ελευθερία.
Ιδού ένα άθλημα που αξίζει τον κόπο: ο εξανθρωπισμός της
μηχανής. Αυτό σημαίνει ότι η μηχανή πρέπει να συντελέσει
στην επαύξηση της ανθρώπινης ελευθερίας και όχι στη μείωσή της» (“Ο σύγχρονος άνθρωπος”, σελ. 40 κ.ε).

Εύχομαι σ’ όλους τους Μαθητές/τριες
και τη Σχολική Κοινότητα
Καλή παραγωγική χρονιά 2019-2020
με υγεία - εγρήγορση και κριτικό πνεύμα.
Όρεξη για αποδοτική σπουδή και μελέτη
για ευχάριστα τελικά αποτελέσματα.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΒΔΟΜΗ
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Ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής

του Δήμου Μαρκοπούλου
Νέος Δήμαρχος ο Κων/νος Αλλαγιάννης
Το Σαββάτου 31 Αυγούστου 2019, ετελέσθη η ορκωμοσία του Δημάρχου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας, Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη και των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου,
που προέκυψε από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019. O Kων/νος Αλλαγιάννης
εκλέγεται δήμαρχος Μαρκοπούλου για πρώτη φορά. Ο τέως δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, δεν ήταν υποψήφιος για τη Δημοτική Αρχή. Συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Γ. Σγουρού για την Περιφέρεια Αττικής και είναι περιφερειακός σύμβουλος.

Στην τελετή πρωτοστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
Νικόλαος μαζί με τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Ιερόθεο, ο οποίος όρκισε τον
Δήμαρχο με την παραδοσιακή διαδικασία και στη συνέχεια σύσσωμη η νέα Δημοτική Αρχή
ορκίστηκε να υπηρετεί το Σύνταγμα, τους Νόμους και τον τόπο.
Ο Δήμαρχος, στην ομιλία του εξήρε την σημασία της ενότητας, της σκληρής δουλειάς και
της συνεργασίας, για την επίλυση των κοινών προβλημάτων και για την άμεση αλλαγή σελίδας στο Δήμο, αλλαγή η οποία θα σημάνει την πρόοδο και την ανάπτυξή του, σε μια κοινωνία προοπτικής.
Μετά το πέρας της τελετής ορκωμοσίας, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συγχαρούν από κοντά το Δήμαρχο Κωνσταντίνο Αλλαγιάννη και τα μέλη της Διοίκησης, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα συμβολικό κέρασμα.

Διημερεσίες στο Δήμο Σαρωνικού
Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εξέλεξε
και ο Δήμος Σαρωνικού.
Να υπενθυμίσουμε εδώ, ότι στο Δήμο Σαρωνικού, επανήλθε ο επί σειρά τετραετιών
δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, εκλεγόμενος
τη δεύτερη Κυριακή. Ο μέχρι 31/8/19 δήμαρχος Γ. Σωφρόνης ήρθε δεύτερος.

Ετσι λοιπόν την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου,
σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγη το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τα μέλη των
δύο σημαντικών επιτροπών Οικονομική και
Ποιότητας Ζωής.
Στο Προεδρείο εκτός από τον πρόεδρο
που προέρχεται από την παράταξη του Δημάρχου, ο αντιπρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας προέρχονται από τις μειοψηφίες.
Πρόεδρος: Ράπτη Δήμητρα (από την παράταξη του Δημάρχου «Σαρωνικός Συνεργασία»)
Αντιπρόεδρος: Γκέραλης Σάββας (από την

Mε συναίνεση ξεκινάει η νέα Δημοτική Αρχή Διονύσου
Ορκίστηκε ο νέος Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης
Παρουσία μεγάλου πλήθους, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31/8, στο Πολιτιστικό
Κέντρο Αγίου Στεφάνου, η τελετή Ορκωμοσίας του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη καθώς και των
δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων.
ΤΟ δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης, παρέλαβε τα ηνία του Δήμου από τον απερχόμενο Δήμαρχο Διονύση Ζαμάνη.
Στο πλαίσιο της τελετής, δόθηκε η δυνατότητα σύντομου χαιρετισμού σε όλους τους
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι
οποίες εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμαρχος στην ομιλία του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα συναίνεσης και συνεργασίας,
επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «Οι δημότες έχουν στείλει ένα ξεκάθαρο, σαφέστατο και ηχηρό μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση, το οποίο όλοι μας οφείλουμε
να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε. Το
μήνυμα αυτό κυρίως λέει, ότι ο Δήμος μας
είναι πάνω και πέρα από πρόσωπα, δημοτικούς συνδυασμούς και πολιτικά κόμματα.

Συνεπώς, οφείλουμε ενωμένοι, Δημοτική
Αρχή, Αντιπολίτευση, Δημοτικές Υπηρεσίες
και δημότες, να συνεργαστούμε αποτελεσματικά και με ανιδιοτέλεια, για το καλό του
τόπου μας. Τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα».
Την 1η Σεπτεμβρίου σε ειδική συνεδρίαση
εξελέγησαν η Οικονομική Επιτροπή και η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου και ο Δήμαρχος και ο επικεφαλής του συνδυασμού
“Μαζί για το Διόνυσο” Νίκος Κλήμης, τάχθη-

καν ανοιχτά υπέρ της ψήφισης όλων των
υποψηφίων για το Προεδρείο, όπως προτάθηκαν και από τις τρεις παρατάξεις.
Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη: Προέρχονται από 4 παρατάξεις: Βασίλειος Φώτος, Θανάσης Κρητικός,
Διονύσης Ζαμάνης, Παναγιώτης Τσούκας,
Κατερίνα Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού, Κωστής
Κουριδάκης, Χρήστος Τσεβάς

παράταξη «Σαρωνικός Αύριο»)
Γραμματέας: Κόλλιας Μιχαήλ (από την παράταξη «Σαρωνικός Νέα Πνοή»)

Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά Μέλη:
Ζεκάκος Ευάγγελος και Παπαχρήστου Δημήτριος (από την παράταξη του Δημάρχου
«Σαρωνικός Συνεργασία», Φιλίππου)

Ακούσογλου Σάββας και Κόλλια Μαρία
(από «Σαρωνικός Αύριο», Σωφρόνης)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά Μέλη:
Καραγιάννης Αθανάσιος, Πουλόπουλος
Νικόλαος (από την παράταξη του Δημάρχου «Σαρωνικός Συνεργασία»)
Μπουκοβάλας Ηλίας, Χαρίτος Εμμανουήλ
(από την παράταξη «Σαρωνικός Αύριο»)
Σημειώνουμε ότι και στις δύο Επιτροπές
εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη,
όπως και εξελέγησαν.

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Καλαφατέλη, ορίστηκαν οι 6 νέοι αντιδήμαρχοι
του Δήμου.
Στέφανος Κριεμάδης, Τεχνικών Υπηρεσιών
& Δημοτικών Έργων
Γιάννης Φωτάκης, Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών
Χρήστος Παπαβασιλείου. Πολεοδομίας &
Τοπικών Παρεμβάσεων
Παναγιώτα Λακαφώση, Καθημερινότητας &
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Νίκος Καρυστινός, Παιδείας, Αθλητισμού,
Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής
Γιάννης Τσουδερός, Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Αμέσως μετά, με πρόσκληση του δημάρχου,
πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συνάντηση στο
Δημαρχείο Διονύσου, με τη συμμετοχή των
Διευθυντών των υπηρεσιών του Δήμου και
των αντιδημάρχων. Στη συνάντηση συυμμετείχαν, επίσης, ο Ηλίας Υφαντής πρώην αντιδήμαρχος και μέλος της Δράσης
Συν-πολιτών Δημιουργία και Διαφάνεια, και
ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Η
πόλη μας, το σπίτι μας» Χρήστος Τσεβάς, ο
οποίος θα οριστεί εντεταλμένος σύμβουλος
σε θέματα αθλητισμού.
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ίμαι κι εγώ ένας από τους Πολίτες που μετά από βαθιά
σκέψη & προβληματισμό αποφάσισα ν απέχω από τις
εκλογές του φετινού καλοκαιριού (Ευρωεκλογές, εθνικές
εκλογές).
Προεκλογικά κάποιοι φίλοι (όχι πολλοί είναι αλήθεια) με πα
ρότρυναν «κάτι» να ψηφίσω για να «μετρήσει» η ψήφος μου.
Γνώριζαν καλά ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίσω «συστη
μικά» κόμματα που είτε υλοποίησαν, είτε ψήφισαν μνημόνια,
ούτε κόμματα αριστερό «άλλοθι» του συστήματος, ούτε κόμ
ματα που έχουν κάνει σημαία τους το μίσος & τον φανατισμό.

Πάνω απ όλα πολιτικό το αδιέξοδο στον σύγχρονο κόσμο.
Τείνω να καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το κύριο πρόβλημα
στον σύγχρονο κόσμο είναι το πολιτικό. Δηλαδή ο τρόπος που
«αποφασίζουν» οι κοινωνίες. Στα πλαίσια της νεωτερικότη
τας, ολόκληρο το πολιτικό θεσμικό πλαίσιο από την κορυφή
μέχρι την βάση της κοινωνίας είναι διαποτισμένο από την αν
τίληψη – μονόδρομο ότι ο υπεύθυνος Πολίτης είναι αυτός που
μέσω κάποιων εκλογικών διαδικασιών αναθέτει σε κάποιους
άλλους ν’ αποφασίσουν για λογαριασμό του χωρίς να έχει την
δυνατότητα ούτε καν να τους ελέγξει. Αντίληψη που ευθύς εξ
αρχής απαξιώνει και τελικά ακυρώνει τον ρόλο του Πολίτη.
Πολιτικοί σχηματισμοί και κόμματα από την άκρα δεξιά μέχρι
την άκρα αριστερά σ’ αυτό το σημείο ταυτίζονται απόλυτα
αποδεχόμενα αυτήν την αντίληψη. Γι’ αυτό και τα πολιτικά
συστήματα που παράχθηκαν, παρά τις εκ διαμέτρου αντίθε
τες πολλές φορές αφετηρίες τους, είχαν κοινή κατάληξη: την
περιθωριοποίηση της κοινωνίας.
Δικαιολογημένα νομίζω ο αναγνώστης αυτού του κειμένου θα
μπορούσε να παρατηρήσει ότι απλά επαναλαμβάνει διαπι
στώσεις κοινές για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, χωρίς να προ
σθέτει κάτι καινούργιο. Αυτό θα επιχειρήσω στην συνέχεια,
ελπίζοντας να το καταφέρω.

Τι να κάνουμε ή πώς να το κάνουμε ;
Είναι αρκετές οι ιδεολογικές αναφορές και οι διακηρύξεις ενός
κόμματος για να το «εμπιστευτούμε» ακόμα και αν ταυτίζεται
με τα δικά μας «πιστεύω» και τις επιθυμίες; Αν ο καθένας μας
θυμηθεί πόσες φορές μέχρι τώρα αισθάνθηκε προδομένος,
σίγουρα η απάντηση που θα δώσει είναι αρνητική.
Είναι αρκετό το ήθος και ο «πρότερος έντιμος βίος» ενός υπο
ψήφιου για να του αναθέσουμε ν αποφασίζει για λογαριασμό
μας; Αν θυμηθούμε πως μεταλλάχθηκαν άνθρωποι κοντινοί
μας αλλά και πιο μακρινοί, από τη στιγμή που κλήθηκαν να
διαχειριστούν εξουσία (δηλ. ν αποφασίζουν για μας) τότε η
απάντηση πάλι θα είναι αρνητική.
Ο φίλος αναγνώστης εδώ ίσως να έχει αγανακτήσει μαζί μου,
θεωρώντας ότι με ρητορικές ερωτήσεις αποφεύγω να πω την
δική μου άποψη. Όμως δεν επιδιώκω κάτι τέτοιο. Θα κατα
θέσω τις σκέψεις μου διευκρινίζοντας ευθύς εξ αρχής ότι δεν
τις θεωρώ «απόλυτη αλήθεια», αλλά αφορμή για διάλογο.
Μια πρώτη ένδειξη για τις προθέσεις και τους σκοπούς ενός
συλλογικού πολιτικού υποκείμενου, δεν την δίνουν αποκλει
στικά οι διακηρύξεις του για το τί σκέφτεται να κάνει, αλλά κυ
ρίως το πώς σκέφτεται να το κάνει. Για παράδειγμα, η
απάντηση στο ερώτημα προς ένα κόμμα, μια οργάνωση, έναν
φορέα για το πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις στην κοινωνία
που οραματίζεται, θα είναι πολύ χρήσιμη κι ενδιαφέρουσα.
Όποτε το επιχείρησα, οι αντιδράσεις ήταν από αμήχανες, αό
ριστες μέχρι αποκαλυπτικές. Όμως και πάλι ακόμα και καλές
να είναι οι ενδείξεις που έχουμε, δεν παύουν να είναι απλώς
λεκτικές. Η πράξη είναι αυτή που μετράει. Πώς όμως μπο
ρούμε να συμπεράνουμε εκ των προτέρων και να προδιαγρά
ψουμε το μέλλον μιας συλλογικότητας μειοψηφικής σήμερα,
εφόσον γίνει πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα αύριο;
Με απλά από τις σχέσεις που διαμορφώνονται στο εσωτε
ρικό της ανάμεσα στα μέλη της και από τις σχέσεις που δια
μορφώνει με την κοινωνία. Το κάθε συλλογικό πολιτικό
υποκείμενο, αποτελεί πρόπλασμα της κοινωνίας που έχει
στο μυαλό του. Εάν π.χ. ο «ηγέτης» & η «ηγετική ομάδα»
αποτελούν τους αποκλειστικούς κατόχους της αλήθειας ή εάν
οι κινηματικές διεργασίες θα πρέπει είτε να ελεγχθούν από το
πολιτικό υποκείμενο είτε να διαλυθούν, τότε όλες οι διακηρύ
ξεις αυτού, περί Δημοκρατίας, «Λαϊκής κυριαρχίας» κ.λ.π. θα
πρέπει να μας αφήνουν παγερά αδιάφορους. Στο D.N.A. του
είναι βαθειά χαραγμένη η εμμονή για την κατάληψη και νομή
της εξουσίας με κάθε τρόπο.

ΕΒΔΟΜΗ
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Οι “σωτήρες του λαού”
.... απερρίφθησαν
Οι επιλογές που είχαμε σαν ψηφοφόροι στις
πρόσφατες εκλογές.
Ήταν αυτές που αναφέρθηκαν στην αρχή του κειμένου αλλά
και μια άλλη κατηγορία που θεωρώ ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Είναι μια σειρά από κόμματα, οργανώσεις, φο
ρείς, μέτωπα, πολιτικές κινήσεις, που δημιουργήθηκαν την πε
ρίοδο των μνημονίων και κυρίως σαν αποτέλεσμα των
διεργασιών που προκάλεσαν στην κοινωνία: το κίνημα των
Πλατειών και το κίνημα για το Μακεδονικό. Μέσα από αυτά
τα κινήματα αναδείχθηκαν προσωπικότητες με απόψεις, με
κοινωνική αναγνωρισιμότητα που όμως στην συντριπτική
τους πλειοψηφία έκαναν το ίδιο γνωστό λάθος : Αντί να
«στρατεύσει» ο καθένας τον υποκειμενισμό του στην προ

Εκείνο που λείπει και είναι περισσό
τερο αναγκαίο από ποτέ, ένα μεγάλο
Δημοκρατικό, Απελευθερωτικό Κί
νημα με βασικό του στόχο τη συμμε
τοχή της κοινωνίας των «πολλών».

σπάθεια συγκρότησης των κινημάτων, έκαναν το ανάποδο:
επιδίωξαν να «στρατεύσουν» τα κινήματα στην προσπάθεια
συγκρότησης ο κάθε ένας του δικού του υποκειμενισμού.
Κάπου εκεί το έχασαν. Άλλωστε η εικόνα που έδειχναν στην
κοινωνία, στις μεταξύ τους σχέσεις (ενώ αυτά που τους ένωναν
ήταν περισσότερα από αυτά που τους χώριζαν) ήταν ότι οι φι
λοδοξίες και ο ηγεμονισμός δεν τους άφησε να μοιράσουν
«δυο γαϊδουριών άχυρα». Πώς να τους εμπιστευτούν οι Πο
λίτες ; Αυτοί οι Πολίτες που ήταν έτοιμοι!! Το είχαν αποδείξει
μόλις τέσσερα χρόνια πριν με το περήφανο «ΟΧΙ» στο δημο
ψήφισμα του 2015 κόντρα σε μια πανίσχυρη συμμαχία από
κάθε είδους «Θεούς και Δαίμονες». Οι συνεχώς διαγκωνιζό
μενοι μεταξύ τους «Ηγέτες – Σωτήρες» απέτυχαν να τους εκ
φράσουν και απερρίφθησαν.
Το Δίκτυο Πολιτών Μεσογείων στο οποίο συμμετέχω κι εγώ,
είχε θέσει έγκαιρα δημόσια αλλά και κατ’ ιδίαν αυτούς τους
προβληματισμούς, όμως το μικρό μέγεθος της συλλογικότητάς
μας και η έλλειψη Πανελλαδικών διαδικασιών ανοιχτού δια
λόγου, στάθηκαν εμπόδιο στο να επηρεάσουμε καταστάσεις
ήδη δρομολογημένες και αποφασισμένες.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όσοι Συμπολίτες μας – αυτό το
κάτι παραπάνω από το 50% του εκλογικού σώματος  εξακο
λουθούν να ελπίζουν ή να έχουν την ψευδαίσθηση ή το ατο
μικό συμφέρον – ότι αναθέτοντας σε κάποιον ν αποφασίζει
για λογαριασμό τους θα βρουν την λύση στα προβλήματά
τους, επέλεξαν στην μεγάλη τους πλειοψηφία τους γνωστούς
τους «δοκιμασμένους» διαχειριστές, αφού έτσι κι αλλιώς δεν
φαινόταν να διακυβεύεται κάτι περισσότερο. Για μας τους
υπόλοιπους, δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο συμμετο
χής.

Τελικά, πώς είναι καλύτερα ν’ αποφασίζουμε ;
Κάπου εδώ, ο αναγνώστης που θα είχε την υπομονή να δια

βάσει αυτό το κείμενο, ίσως να θέλει να με προκαλέσει ρω
τώντας με:
«Αφού όλα σου ξινίζουν, αυτά που δείχνεις να θέλεις – αν
πραγματικά τα θέλεις – πώς θα γίνουν πράξη; Μήπως με μια
έφοδο σε κάποια σύγχρονα χειμερινά ανάκτορα;»
Θα απαντούσα ξεκάθαρα όχι. Η ιστορία έχει δείξει ότι όπου
κάποιοι «φωτισμένοι» ηγέτες ή «φωτισμένες» πρωτοπορίες
πήραν πάνω τους την υπόθεση των κοινωνικών αλλαγών, με
την κοινωνία σε ρόλο ικανοποιημένου ίσως, θεατή δε, τα κα
θεστώτα που δημιούργησαν συνήθως δεν ήταν πιο ελεύθερα
και πιο δίκαια από αυτά που κατάργησαν. Ο σωτήρας του σή
μερα, έγινε ο δυνάστης του αύριο.
Η ιστορία επίσης δείχνει ότι όλα τα γεγονότα – σταθμοί στην
κοινωνική εξέλιξη, όπως π.χ η Δημοκρατία στην Αρχαία Ελ
λάδα, η Γαλλική επανάσταση, η Ρώσικη επανάσταση, δεν έγι
ναν ξαφνικά με κάποια έφοδο, αλλά προετοιμάζονταν χρόνια
ολόκληρα μέσα από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης των κα
ταπιεσμένων ανθρώπων, την αναζήτηση της ελευθερίας τους,
την δημιουργικότητα, την φαντασία τους και με την συμβολή
διανοητών & πνευματικών ανθρώπων με «ανήσυχο» πνεύμα,
που επέλεξαν να μην υπηρετήσουν τους εκάστοτε κρατούντες.
Γεγονότα που είχαν σαν πρωταγωνιστές χιλιάδες, εκατομμύ
ρια απλούς, «ανώνυμους» ιστορικά ανθρώπους με πολιτικό
κίνητρο ένα και μοναδικό, που είναι βασική προϋπόθεση μιας
ελεύθερης κοινωνίας: Ν’ αποφασίζουν οι πολλοί, γιατί οι πολ
λοί αποφασίζουν καλύτερα από τους λίγους ή τους «ειδικούς».
Οι «ειδικοί» δηλαδή οι Συμπολίτες μας με εξειδικευμένες γνώ
σεις σε διάφορους τομείς είναι απαραίτητοι. Αυτοί θα μας
διαφωτίσουν για πλευρές των πραγμάτων που δεν γνωρί
ζουμε. Όμως η τελική απόφαση, πρέπει να είναι στην αρμο
διότητα της κοινωνίας, ώστε να έχει και την ευθύνη, ειδικά
όσον αφορά τα σοβαρά θέματα. Ο Αριστοτέλης στην «Αθη
ναίων Πολιτεία», μελετώντας την εξέλιξη του Αθηναϊκού πο
λιτεύματος προς την Δημοκρατία παρατηρεί: «Ακόμα και
αυτές τις αποφάσεις που είχε στα χέρια της η Bουλή, τώρα
έχουν περάσει στην αρμοδιότητα της Εκκλησίας του Δήμου.
Και ως προς αυτό φαίνεται να έχουν πράξει σωστά γιατί ευκο
λότερα διαφθείρονται με τα κέρδη και με τις χάριτες οι ολίγοι
παρά οι πολλοί». Λίγα λόγια με πολλή αλήθεια.
Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον μια συζήτηση για το πού «στρά
βωσε» το πράγμα με αυτά τα γεγονότα – σταθμούς που προ
αναφέρθηκαν, συζήτηση που φυσικά δεν μπορεί να γίνει στα
πλαίσια αυτού του κειμένου. Μπορούμε όμως να κρατήσουμε
τούτο: Η «τελική πράξη» κατάρρευσης παρακμασμένων κοι
νωνικών συστημάτων συνήθως είναι σχεδόν αναίμακτη εάν
σκεφτούμε το μέγεθος των αλλαγών που επέρχονται. Το διά
στημα που έχει προηγηθεί, η κοινωνία προετοιμάζει κατ αρχήν
σε μικρογραφία, τις δικές της παράλληλες δομές πρώτα και
κύρια στην πολιτική, δηλαδή στον τρόπο που παίρνονται οι
αποφάσεις, αλλά και στην παραγωγή, την οικονομία κ.λ.π.
Όσο αυτές οι νέες δομές διευρύνουν την απήχησή τους και
μεγαλώνει η συμμετοχή σ’ αυτές, τόσο οι παλιές αποδυναμώ
νονται. Η ώρα τελικής κατάρρευσης του παλιού συστήματος
πλησιάζει, καθώς θα μειώνονται συνεχώς αυτοί που είναι δια
τεθειμένοι να το υπερασπιστούν. Η μελέτη της ιστορίας αυτό
έρχεται να μας δείξει.
Για να επανέλθουμε στην δική μας σύγχρονη πραγματικότητα,
η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας της επικοινωνίας και η
πρόσβαση όλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνουν την
δυνατότητα το σύνολο της κοινωνίας να συμμετέχει στην δη
μόσια διαβούλευση και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
Εκείνο που λείπει και είναι περισσότερο επίκαιρο και αναγκαίο
από ποτέ, ένα μεγάλο Δημοκρατικό, Απελευθερωτικό Κίνημα
με βασικό του στόχο ακριβώς την συμμετοχή της κοινωνίας
των «πολλών» στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του, όλοι οι συμμετέχον
τες να «στρατεύσουν» σ’ αυτό τον υποκειμενισμό τους. Σε μια
τέτοια περίπτωση η συμμετοχή στις εκλογές θα είχε νόημα για
να αποτυπωθούν οι νέοι κοινωνικοί συσχετισμοί που θα έχουν
δημιουργηθεί μέσα από την δράση του. Η αναγκαιότητα ορ
θώνεται μπροστά μας. Την δική μας απάντηση περιμένει.

Γιάννης Μανιός

Οικονομολόγος
Μέλος του Δικτύου Πολιτών Μεσογείων
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Τρεις ημέρες στη Δρέσδη (ΣΑΞΟΝΙΑ)
Επισκέφθηκα τη Δρέσδη μετά από πολλά χρόνια
το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαρτίου 2019. Το ξενοδοχείο στο οποίο έμεινα ονομαζόταν Vienna
House και βρισκόταν στην κεντρική πλατεία Neumarkt. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά σχετικά
με τις υλικές συνθήκες παραμονής στη Δρέσδη,
αλλά επειδή ενδιαφέρομαι να μιλήσω για τις πνευματικές συνθήκες, επισημαίνω μόνον δύο σημεία:
πρώτον, κατά το τριήμερο επικρατούσαν καιρικές
συνθήκες καλοκαιριού με αποτέλεσμα κάτοικοι
της πόλης και επισκέπτες να βρισκόμαστε σε εικοσιτετράωρη
βάση στους δρόμους. Αυτόκλητα
μουσικά σχήματα είχαν εγκατασταθεί στην πλατεία και έπαιζαν
συνεχώς μουσική παντός είδους.
Είχα επιλέξει να μείνω στο κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας και
κατά συνέπεια δεν μπορούσα να
βρω ησυχία.
Το δεύτερο σημείο, έχει να κάνει
με το πνεύμα του τουρισμού, το
οποίο διακατέχει την πόλη. Είναι
γνωστό, ότι η Δρέσδη ως σύγχρονη πόλη, ιδρύθηκε ως αρχιτεκτονικό
και
πολεοδομικό
συγκρότημα κατά τους 18ο και
19ο αιώνες. Είναι πόλη με έντονα τα στοιχεία της
μπαρόκ αρχιτεκτονικής και τα κτήρια καλύπτουν
επιφάνειες, τις οποίες επί ώρες διανύουν ομάδες
τουριστών.
Η πρώτη λοιπόν ιμπρεσσιονιστική εικόνα μου από
την πόλη, συνοψίζεται ως εξής: προσωπικά ο ίδιος
δεν επιθυμούσα να ενταχθώ στην κατηγορία του
επισκέπτη τουρίστα. Αλλά, όπως φάνηκε από τα
πράγματα, δεν μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου
απέναντι σε μία πόλη, η οποία στις ημέρες μας θεμελιώνεται στο κοσμοείδωλο του τουρισμού και
της βιομηχανικής διασκέδασης. Επί τρεις ημέρες,
προσπαθούσα να αντισταθώ στο πνεύμα του τουρισμού. Τα πλήθη των τουριστών συνωστίζονταν
μπροστά στα αρχιτεκτονικά μνημεία της πόλης. Η
ίδια η πόλη είχε ξεχάσει την ιστορία της και είχε
μετατραπεί σε καταναλώσιμο τουριστικό είδος.
Βρισκόμουν πανικόβλητος μπροστά σ’ αυτή την
κατάσταση. Ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες
που προσπάθησα να βγω στο τουριστικό περιθώριο, ακόμη και τότε δεν υπήρχαν «οδοί διαφυγής».
Ανακύπτουν δύο ερωτήματα: σε αντίστοιχη πόλη
με ανάλογη αρχιτεκτονική ιστορία της Δρέσδης,
βρέθηκα πριν από δύο χρόνια (Μάρτιος 2017) και
αυτή η πόλη, είναι η Weimar (Βαϊμάρη). Γιατί λοιπόν ενώ αυτές οι δύο πόλεις: Δρέσδη και Βαϊμάρη

με την ίδια πάνω-κάτω αρχιτεκτονική και πολεοδομική ιστορία εκφράζονται στην ιστορική συγκυρία
του παρόντος εντελώς διαφορετικά σχετικά με
την αυτοεικόνα τους; Η πρώτη, η Δρέσδη, προτάσσει το τουριστικό πνεύμα, ενώ η δεύτερη, η Βαϊμάρη «κατασκευάζει» τον σύγχρονο εαυτό της με
την διαμεσολάβηση του ιστορικού παρελθόντος
της. Και το δεύτερο πρόβλημα αναφέρεται τελικά
σ’ αυτό που ο Georg Simmel έχει ονομάσει: ψυχή
μίας πόλης. Ποιές είναι τελικά εκείνες οι πνευματικές και ψυχικές διεργασίες που ανιχνεύονται σ’

Θεόδωρος Γεωργίου*

πόλη όπως π.χ. στη Δρέσδη με τους όρους του καθολικού τουριστικού πνεύματος. Υπάρχουν και
άτομα, τα οποία θέλουν να ζουν ή έστω να διαμένουν τρεις ημέρες κάνοντας τη δική τους προσωπική περιήγηση στην πόλη. Υπάρχουν
και άτομα, τα οποία θέλουν να σκάψουν την πόλη και να ανακαλύψουν
πνευματικούς θησαυρούς, οι οποίοι
είναι κρυμμένοι και οι οποίοι μιλάνε με
άμεσο τρόπο στις ανησυχίες τους.
Αυτό συνέβη με εμένα και τη Δρέσδη:
ενώ η ίδια η πόλη έχει απλώσει πάνω
της το τουριστικό πέπλο της, μπόρεσα
στο τριήμερο που έζησα εκεί να βρω
διαδικασίες διαμεσολάβησης ανάμεσα
στον δικό μου πνευματικό κόσμο και
τις πνευματικές και ψυχικές δομές
συγκρότησης της πόλης. Για μένα
προσωπικά η Δρέσδη, φυλάσσει ως
foto: fondos.wallpaperstock.net
πνευματικό θησαυρό της τα παιδικά
χρόνια του Wagner και η ίδια ως υποέναν τόπο, σε μία πόλη και οι οποίες είναι εκείνες κείμενο δεν μπορεί να τα αφηγηθεί. Εγώ λοιπόν
που προσδιορίζουν και τον τόπο και την πόλη; Εν- επισκέφθηκα την Δρέσδη και ανακάλυψα αυτόν
νοείται πως αυτές οι διεργασίες δεν έχουν να κά- τον θησαυρό.
νουν με τους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς στην
κεντρική πλατεία της Δρέσδης, κατά την περίοδο

του καλοκαιριού, αλλά με τις πνευματικές διεργασίες, μέσω των οποίων δομείται τελικά ο τόπος
της Σαξονίας. Μία τέτοιου τύπου πνευματική διεργασία υπήρξε π.χ. ο Wagner, ο οποίος έζησε τα
παιδικά χρόνια του στη Δρέσδη και εκεί διαμορφώθηκε ως προσωπικότητα.

Ακόμη και η εντοιχισμένη επιγραφή για τον τόπο
διαμονής του Wagner στην πόλη, ελέγχεται ως
προς την ορθότητά της. Τελικά το συμπέρασμά
μας έχει ως εξής: όταν κανείς επισκέπτεται μία
πόλη, έναν τόπο, βρίσκει αυτό που αναζητά έξω
και πέρα από το καθολικό πνεύμα που έχει επικρατήσει. Για μένα το τριήμερο της παραμονής μου
στη Δρέσδη μου αποκάλυψε εσωτερικές διεργασίες του εαυτού μου, οι οποίες ανάγονται στη
σχέση του Wagner με την πόλη. Η Δρέσδη ως
πόλη με πλούσια αρχιτεκτονική και πολεοδομική
ιστορία επιβιώνει κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα
εντάσσοντας τον εαυτό της στο πνεύμα του βιομηχανικού τουρισμού, αλλά είναι βέβαιο, ότι στο
βαθμό που δεν αναπτύσσεται ως πολιτικό Diskurs
σχετικά με τους κρυμμένους πνευματικούς θησαυρούς της (όπως π.χ. είναι ο Wagner) ότι θα καταδικασθεί στην ιστορική εξαφάνιση.

Τελικά στο σύγχρονο μαζικό – δημοκρατικό σύμπαν όλοι έχουν δικαιώματα ζωής και επιβίωσης. Το
καθολικό όμως αυτό κοσμοείδωλο δεν μπορεί να
εμποδίζει άλλους, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μου, οι οποίοι δεν θέλουν να ζουν σε μία

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ.

Η ίδια η πόλη είχε ξεχάσει
την ιστορία της και είχε μετατραπεί σε καταναλώσιμο
τουριστικό είδος.
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60 παιδιά σε λίστα αναμονή για να χειρουργηθούν
Κραυγή αγωνίας από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με συγγερνείς καρδιοπάθειες “Η Αγία Σοφία”
To μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της Ελλάδος κλείνει για εργασίες συντήρησης
“Επί ξύλου κρεμάμενα” 60 παιδιά περιμένουν τη σειρά τους
για θεραπεία ή να χειρουργηθούν, τη στιγμή που το μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της Ελλάδος
κλείνει να ανακαινιστεί για τουλάχιστον 4 μήνες!
Με επιστολή του ο Σύλλογος απευθύνει κραυγή αγωνίας
προς τον αρμόδιο Υπουργό γράφοντας:
Χωρίς καμία ενημέρωση προς τις 60 και πλέον οικογένειες
που βρίσκονται σε λίστα αναμονής χειρουργείου καρδιάς
του παιδιού τους, απαξιώνοντας τελείως τον Σύλλογό μας,
που αγωνιώντας για την ζωή των καρδιοπαθών παιδιών ζητούσε επίμονα συνάντηση με τον Διοικητή και χωρίς καλάκαλά να τεθεί εις γνώσιν των ίδιων των γιατρών του
Κέντρου, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία
Σοφία» «σταυρώνει» πάλι το μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της Ελλάδος, επομένως και τα παιδιά μας!
Μόλις προ ημερών ακούσαμε για την επικείμενη πολύμηνη
παύση παροχής υπηρεσιών από 16 Σεπτεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου προς την πληθώρα των καρδιοπαθών βρεφών-παιδιών της πατρίδας μας, που παρακολουθούνται στο
μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του
ΕΣΥ. Η αιτιολογία: “Εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης”.
Ομως, οι εργασίες δεν γίνονται στον χώρο του
Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π., αλλά σε υπερκείμενο όροφο (κλείνει…προληπτικά;;;). Επομένως, η Διοίκηση μάς επιφυλάσσει νέο
κλείσιμο όταν θα έρθει η στιγμή «ανακαίνισης» των ορόφων
που περιλαμβάνουν το ίδιο το Κέντρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 – ΓΕΡΑΚΑΣ,Τ.Κ. 153 44
Τηλέφωνο: 210-6604641
Fax : 210-66.12.965
Αρ. Πρωτ: 27058/04-09-2019
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού
για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνη φύλαξης δημοτικών εγκαταστάσεων & δημοτικών κτηρίων
Δήμου Παλλήνης»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά
(συμφερότερη προσφορά) για την
υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνη φύλαξης δημοτικών εγκαταστάσεων & δημοτικών κτηρίων Δήμου Παλλήνης»
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
1.057.645,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. CPV: 79710000-4
“Υπηρεσίες ασφαλείας»
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον
προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση
τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και αποτελεί
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.
Δ.Η.Σ. με αριθμό: 79257.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 25/10/2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
(μ.μ.). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει την
01/11/2019 , ημέρα Παρασκευή και

ώρα 11:00 (π.μ.).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις
προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά
για το σύνολο των ειδών και των
τεμαχίων της υπηρεσίας.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του
Δήμου Παλλήνης, ύψους 2% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ
ΦΠΑ των προσφερόμενων υπηρεσιών-ειδών (17.058,80 €).
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του
Δήμου Παλλήνης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στο www.pallini.gr, όπου παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς
και
στη
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος

Εύλογα αναρωτιόμαστε, εφόσον δεν έκλεισε καμία άλλη
μονάδα/κλινική σε περίοδο «ανακαίνισης», αλλά υπήρξε
εσωτερική κάλυψη μέσω άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου, γιατί πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε αυτή, που είναι
μοναδική στο ΕΣΥ και στην οποία υπάρχει τόσο μεγάλη
λίστα αναμονής;; Γιατί δεν προγραμματίστηκαν αυτές οι εργασίες έστω μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, που το Κέντρο, ούτως ή άλλως, ήταν κατά περιόδους κλειστό, αλλά η
Διοίκηση επέλεξε την αναστολή μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο, αυτή του Σεπτεμβρίου, κατά την έναρξη της νέας
χρονιάς;
Δεν είναι η πρώτη φορά που ως γονείς πρέπει να στραφούμε σε καταγγελίες για να προστατέψουμε τις ζωές των
παιδιών μας από τις εγκληματικές αυθαιρεσίες της Διοίκησης. Από το 2011 ως το 2013 βρεθήκαμε στους δρόμους,
όταν άδικα έκλεισαν το ίδιο Κέντρο, συκοφαντώντας τους
άξιους γιατρούς του. Όμως, ακόμα και μετά το άνοιγμά του
(μετά από παρέμβαση εισαγγελέως), από το 2013 ως σήμερα, ο Διοικητής κάνει ό,τι μπορεί για να καταστεί το Κέντρο δυσλειτουργικό: δίνει ελάχιστες ημέρες χειρουργείου
(μία την εβδομάδα!), έχει ανοίξει 3 από τα 10 κρεββάτια της
καρδιοχειρουργικής εντατικής, η καρδιολογική κλινική δεν
βρίσκεται σε δικό της, ανεξάρτητο χώρο όπως παλιά, αλλά
ανάμεσα σε άλλες κλινικές, ο μαγνητικός τομογράφος
(δωρεά του ΟΠΑΠ το 2013) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για καρδιολογικά περιστατικά, καθώς η Διοίκηση δεν έχει
εκπαιδεύσει χειριστή(!), δωρεά μηχανημάτων αξίας 200.000
ευρώ που έγινε πέρσι από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών κατόπιν μεσολάβησης του Συλλόγου μας έκανε 4
μήνες να την κάνει δεκτή και παραλίγο να την χάσουμε...
Η λίστα αναμονής που έχει ξεπεράσει τα 60 παιδιά που
αναμένουν χειρουργείο δεν συγκινεί κανέναν αρμόδιο;
Ανάμεσα δε στα περιστατικά αυτά, υπάρχουν επείγουσες
περιπτώσεις, που μετά από μήνες βρέθηκε τώρα συμβατό

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 5/09/2019
Αρ. πρωτ.:993
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου
ορισμένου
χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση
και χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ
(8) μήνες.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την
υπ’ αριθ. 59/2019 απόφαση του Δ.Σ.
και σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ.
οικ.:
19881/15-3-2019
(ΑΔΑ:
Ω3ΓΣ465ΧΘ7-ΧΨΩ) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 107 ν.4483/2017, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι
οκτώ (8) μήνες, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη
εποχιακών ή παροδικών αναγκών
(με αντίτιμο) των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτούς
προσώπου στο πρωτόκολλο της
Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής
Επιχείρησης
της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου&Αριστείδου, τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00
π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 9-9-2019 έως και την Τετάρτη
18-9-2019 (εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας στον τοπικό τύπο).
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, τα δικαιολογητικά
και τα προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.
ΑΔΑ σχετικής ανακοίνωσης :
6Θ9ΤΟΚΟΚ-ΣΒ1.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

ομοιομόσχευμα και η συγκυρία του κλεισίματος φέρνει σε
απελπισία τους γονείς, διότι θα χάσουν και το μόσχευμα
και δεν ξέρουν πού, πότε και από ποιους θα χειρουργηθούν
τα παιδιά τους! Μέσα στην αγωνία μας, βρεθήκαμε πολλές
φορές αυτές τις μέρες στο υπουργείο υγείας, ελπίζοντας
να έχουμε κάποια απάντηση. Δυστυχώς, η Διοίκηση απαξίωσε να επικοινωνήσει ακόμα και με το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, στο οποίο
απευθυνθήκαμε, χωρίς να έχουμε τελικώς απάντηση στα
καυτά ερωτήματά μας…
Κύριε Υπουργέ,
Νιώθοντας ακόμα νωπές τις μνήμες των υπεράνθρωπων
αγώνων που δώσαμε ως γονείς για δύο περίπου χρόνια
(2011-2013), μέχρι να επαναλειτουργήσει το Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π
όταν άδικα, εν μια νυκτί, έκλεισε από την ίδια Διοίκηση για
«Αναβάθμιση» τον Οκτώβριο του 2011 (ενώ θρηνήσαμε
ακόμα και θανάτους αθώων παιδιών...), έχουμε κάθε λόγο
να πιστεύουμε ότι η «τρίμηνη» παύση υπηρεσιών υγείας
λόγω ανακαίνισης άλλου ορόφου είναι μία πρόφαση για
μία επ΄αόριστον διακοπή λειτουργίας του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά» (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π).
[...]
Ελπίζουμε στο ειλικρινές ενδιαφέρον σας και για τα καρδιοπαθή παιδιά μας, τα οποία, ως γονείς, εμπιστευόμαστε
στο δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», όχι μόνο επειδή παρέχει
δωρεάν περίθαλψη, αλλά και επειδή θεωρείται ο καταλληλότερος και καλύτερος φορέα υγείας.
Την επιστολή υπογράφουν:
η Πρόεδρος Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου-Κοκολάκη
η Γραμματέας Παναγιώτα Δούναβη
http://www.pedocardio.gr

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 5/9/2019
Αρ. πρωτ.:988
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.)
για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ)
μέσω Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Περιόδος 2019-2020
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού
Αθλητισμού,
που
θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Παλλήνης με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα
προσλάβει τριάντα (30) ΠΕ Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση
των Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους 2019-2020 μέσω της ΓΓΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώ-

πως, είτε μέσω άλλου νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτούς
προσώπου στο πρωτόκολλο της
Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής
Επιχείρησης
της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου&Αριστείδου, τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00
π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 9-9-2019 έως και την Τετάρτη
18-9-2019 (εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας στον τοπικό τύπο).
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε
περίπτωση συστημένης αποστολής
των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ.
διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των
προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την
μοριοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, δικαιολογητικά και
προσόντα αξιολόγησης μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης
(ΑΔΑ σχετικής ανακοίνωσης :
9ΡΩΣΟΚΟΚ-ΙΩΒ)
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος
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στα πεταχτά
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας στην Παλλήνη
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προσκαλεί
να συμμετέχετε ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
2019 με θέμα «Ασφαλείς Περπάτημα-Ασφαλή Ποδηλασία που διενεργεί ο Δήμος Παλλήνης.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στηρίζει τις εκδηλώσεις
που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 16-22 Σεπτεμβρίου
2019.
Τοπική έχει οριστεί η Δήμητρα Μπίθα, Προϊσταμένη Τμήματος Κυκλοφοριακών έργων, και η συμμετοχή έχει καταχωρηθεί σε Εθνικό Δίκτυο με επικεφαλής την Εθνική
Συντονίστρια.
ΑΔΑ:9ΔΑΗΩ93-Ε3Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 06/09/2019
Αριθ. Πρωτ: 34249
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την υπηρεσία καθαρισμού δημοτικών κτιρίων του Δήμου Διονύσου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016, για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτά προσδιορίζονται
με την αριθμ. 11/2019 μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται
στα €128.960,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος συντελεστή ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει το τον
οικείο προϋπολογισμό του Δήμου
(ΑΑΥ 727/2019, ΑΔΑ:6K0ΥΩ93-Χ3Φ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή
προσφορών: 11/09/2019
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 25/09/2019 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%
επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα
Φ.Π.Α., και θα ανέρχεται στο ποσό
των δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ
και μηδέν λεπτών (2.080,00€) για
το σύνολο της υπηρεσίας. Η λήξη
ισχύος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από
η λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι της 23/04/2019.
Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(email:milonas@dionysos.gr, τηλ.
2132030623).
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης
Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

ΕΛΛΗNIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Φερών 24 & Αριστοτέλους, 104 34 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Κωσταγιάννη,
Τηλέφωνο: 213 2118445, FAX: 213 2118436
Αθήνα, 30/8/2019
Αρ. Πρωτ. 79732/1481 - Αρ. Φακ.: ΚΟΡΩΠΙ 6
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούμε οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον ή εκείνους, που πραγματοποίησαν τσιμεντόστρωση εβαδού 10 τ.μ. εντός της ζώνης αιγιαλού, σε παράκτιο σπήλαιο, στο 35ο χιλ. της Λεωφόρου Αθηνών- Σουνίου, στο Δήμο
Κρωπίας, να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία μας τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.
Η Προϊσταμένη
της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών - Ανατολικής Αττικής
α.α.
Αικ. Κωσταγιάννη
Αθήνα 05/09/2019

Ο Δήμος Παλλήνης με καινοτόμες δράσεις ενθαρρύνει και
προωθεί βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο για την αναβάθμιση της πόλης μας.
Παράλληλη εκστρατεία αποτελεί το Social Biking Challenge
που στοχεύει στην ενθάρρυνση της ποδηλασίας ως κοινωνική συνήθεια.
Οι εκδηλώσεις γίνονται στην πλατεία Ελευθερίας, στο Δημαρχείο Παλλήνης και στην ΕΧΡΟ στην Ανθούσα.

EL DORADO:
Πράσινο φως για Σκουριές
Τις άδειες για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
στις Σκουριές και για το μεταλλείο στην Ολυμπιάδα
εξασφάλισε η Eldorado Gold από το υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή που εξέδωσε ο καναδικός όμιλος, στις αρχές της εβδομάδας.
Στις Σκουριές, οι άδειες επιτρέπουν την εγκατάσταση
του μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού στο
εργοστάσιο εμπλουτισμού. Στην Ολυμπιάδα, η άδεια
επιτρέπει την εγκατάσταση ενός αναβαθμισμένου
υποσταθμού ρεύματος, όπως και την υλοποίηση των
απαιτούμενων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.

Ούτε Παιδεία - Ούτε Αθλητισμός
ΚΑΖΙΝΟ!
Στις 4 Οκτωβρίου 2019, θα γίνει ο διαγωνισμός, για το
Καζίνο στο Ελληνικό, προκειμένου να τηρηθεί, η διεθνής
νομοθεσία των 35 ημερών …. Αυτά από το “πρωτοπαλίκαρο” και Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων της σημερινής Κυβέρνησης, Άδωνη Γεωργιάδη…. Το Αστείο και
Τραγικό μαζί είναι, ότι, ταυτόχρονα, με τις γελοίες δηλώσεις του Υπουργού, για τα ΚΑΖΙΝΟ – ΠΟΡΝΕΙΑ, σε μία
από τις εκατοντάδες “ΑΛΑΝΕΣ” που εξακολουθούν να
υπάρχουν στη ΧΩΡΑ μας, από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα, ένα παλιό ξύλινο δοκάρι
έσπασε και έπεσε στην πλάτη ενός από τα παιδιά που
έπαιζαν ποδόσφαιρο, ευτυχώς χωρίς σοβαρές συνέπειες.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης λοιπόν και η ΦΡΕΣΚΙΑ Κυβέρνηση αντί να ξεκινήσουν με τα απάνθρωπα προβλήματα
της ΠΑΙΔΕΙΑΣ και της ΥΓΕΙΑΣ…. ξεκίνησαν, με τα Προνόμια για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ προωθώντας τις Χαρτοπαιχτικές
Λέσχες, οι οποίες με τη σειρά τους θα φροντίσουν στην
καταστροφή των γύρω ΔΗΜΩΝ, στη εξάπλωση των Ναρκωτικών – της Σωματεμπορίας – Μαύρο Χρήμα – Όλων
των Ειδών τα Εγκλήματα…
Καλή Επιτυχία στο Εργο σας κ. Υπουργέ…
Ντροπή ……
Νίκος Γεωργόπουλος

ΖΗΤEITAI KΑΘΗΓΗΤΗΣ
"Ιδιωτικό σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά καθηγητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία. Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας στον
Τ.Κ. 19442 ή στην Τ.Θ. 4935."

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία, ζητάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, κάθε Τρίτη Παρασκευή. Τηλ. 6992076374.
ΖΗΤΑΕΙ Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, εργασία σε κυρίες
για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει
Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών.
Τηλ. 6949630593.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ δακτυλογράφο για ωμομίσθια εργασία. Τηλ. 210 8952269
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
Ζητείται διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλ. 6974003808
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε διπλοκατοικία (το ισόγειο) στα Δικηγορικά της Βούλας, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι με μεγάλο κήπο και γκαράζ. Ανεξάρτητη είσοδος.
Πληροφορίες 6945717043.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου, διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό
πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από
το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.
Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός
χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κατάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο, τιμή
390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.
694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό
Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγμένο, θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός
συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοικίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού,
εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος
(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30
μέτρα), δίπλα σε αγορά, super-market, φαρμακείο, βενζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο.
Τηλέφωνο: 6977186855
email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000
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20 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα
(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)
Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

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

Οξεία Παγκρεατίτιδα. Συμπτώματα, αιτίες, επιπλοκές
Συνέχεια από τη σελ. 21

Ποια είναι η θεραπεία της οξείας
παγκρεατίτιδας;
Ο κύριος στόχος της θεραπείας είναι πάντα η ανακούφιση των συμπτωμάτων και η προστασία του παγκρέατος από μεγαλύτερη βλάβη.
Οι ήπιες φλεγμονές είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενες
και απαιτείται μόνο παρακολούθηση, χορήγηση αναλγητικών και υγρών ενδοφλέβια για λίγες ημέρες, καθώς
είναι καλύτερο ο ασθενής να παραμείνει νηστικός προκειμένου να περιορισθεί η δραστηριότητα του παγκρέατος.
Η ιατρική θεραπεία της οξείας παγκρεατίτιδας βασίζεται
σε μέτρα συμπτωματικής αναζωογόνησης με γαστρική
αναρρόφηση (σε περίπτωση επανειλημμένων έμετων),
με χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών και ενεργειακή
αποκατάσταση θεραπεία του πόνου και του σοκ, οξυγόνο και αναπνευστική υποστήριξη σε αναπνευστική δυσχέρεια, αντιβιοτικά με βάση το αντιβιόγραμμα και την
ευαισθησία μετά από παρακέντηση σε περίπτωση νέκρωσης τοπικής ή συστηματικής.
Σε περιπτώσεις υποψίας σοβαρής οξείας παγκρεατίτιδας
που συνοδεύεται με χολαγγειίτιδα, η ενδοσκοπική
σφιγκτηροτομή πρέπει να εκτελείται μέσα στις πρώτες
48 ώρες.

Οι ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση είναι να καθαριστεί και να παροχετευθεί τυχόν μολυνση και νέκρωση.
Πότε πρέπει να γίνεται χειρουργική και ενδοσκοπική θεραπεία της οξείας παγκρεατίτιδας;
Στην οξεία φάση, κάθε μολυσμένη συλλογή, πρέπει να
καθαρίζεται.
Οι αποφάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση των χολολίθων θα πρέπει να είναι συντονισμένες. Σε καλοήθη
οξεία παγκρεατίτιδα, που οφείλεται σε χολολιθίαση μια
χολοκυστεκτομή με ταυτόχρονη διερεύνηση του κοινού
χοληδόχου πόρου πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της
ίδιας νοσηλείας.

Πώς μπορεί να προληφθεί
η παγκρεατίτιδα;
Αν και η παγκρεατίτιδα δεν μπορεί πάντα να προληφθεί,
η αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ, μεγάλων γευμάτων
πλούσιων σε λίπος και φτωχών σε υδατάνθρακες και, ή
ο περιορισμός της χρήσης φαρμάκων που σχετίζονται
με την εμφάνισή παγκρεατίτιδας αποτελούν προληπτικά
μέτρα που μπορούν να λάβουν όλοι.
Οι ασθενείς με χρόνια παγκρεατίτιδα έχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο για ανάπτυξη παγκρεατικού καρκίνου. Καθώς ο
ιατρός παρακολουθεί την χρόνια παγκρεατίτιδα, συγχρόνως ελέγχει για την ύπαρξη καρκίνου.
Αλέξανδρος Γιατζίδης, Μ.D. , medlabnews.gr
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...για την υγειά μας
Οξεία Παγκρεατίτιδα. Συμπτώματα, αιτίες, επιπλοκές
του Αλέξανδρου Γιατζίδη, Μ.D.

Η Παγκρεατίτιδα είναι οξεία ή χρόνια φλεγμονή του παγκρέατος. Τα οξέα επεισόδια συνήθως χαρακτηρίζονται
από ισχυρό κοιλιακό άλγος, που ακτινοβολεί από το
πάνω μέρος της κοιλίας ως την πλάτη και μπορεί να προκαλέσουν από μετρίου βαθμού διόγκωση του παγκρέατος ως δυνητικά θανατηφόρα παγκρεατική ανεπάρκεια.
Η χρόνια παγκρεατίτιδα είναι μία προοδευτική κατάσταση, που περιλαμβάνει μία σειρά οξέων επεισοδίων.
Αυτά τα επεισόδια μπορεί να προκαλέσουν διακοπτόμενο ή διαρκή πόνο και μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη
βλάβη των ιστών του παγκρέατος.
Η οξεία παγκρεατίτιδα είναι μια κατάσταση αυτοπεψίας
του αδένα και ενδεχομένως, των παρακείμενων οργάνων. Μπορεί να περιπλέκεται με νέκρωση, μόλυνση και
ανεπάρκεια άλλων οργάνων. Το ποσοστό θνησιμότητας
είναι 5 έως 10%.
Σε φυσιολογικές συνθήκες τα πεπτικά ένζυμα είναι
αδρανή και ενεργοποιούνται μόνο για την πέψη των τροφών όταν φθάσουν στο λεπτό έντερο. Σε περίπτωση
όμως που το πάγκρεας φλεγμαίνει, ενεργοποιούνται ενώ
βρίσκονται ακόμη μέσα σε αυτό και του «επιτίθενται»,
καταστρέφοντάς το. Η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι
οξεία ή χρόνια.
Και οι δύο μορφές παγκρεατίτιδας μπορεί να έχουν σοβαρές επιπλοκές και να εξελιχθούν σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή.
Η παγκρεατίτιδα μπορεί να εμφανισθεί σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, αν και είναι εξαιρετικά σπάνια στα παιδιά, η δε χρόνια μορφή της είναι πιο συχνή στους άνδρες
πιθανόν λόγω της μεγαλύτερης, συγκριτικά με τις γυναίκες, κατανάλωσης αλκοόλ από αυτούς.

Kύριες αιτίες της οξείας παγκρεατίτιδας;
Είναι οι χολόλιθοι, που μεταναστεύουν μέσω του χοληδόχου πόρου και το αλκοόλ που μπορεί να κάνει έναρξη
η έξαρση χρόνιας παγκρεατίτιδας. Δημιουργείται επίσης
μετά επέμβαση στην κοιλιά ή στον θώρακα (μετεγχειρητική οξεία παγκρεατίτιδα). Η οξεία παγκρεατίτιδα μπορεί
να είναι σοβαρή και να περιπλέκει περίπου το 5% της
ERCP.
Το πώς το αλκοόλ πυροδοτεί τη φλεγμονή του παγκρέατος είναι ουσιαστικά άγνωστο. Η οξεία αλκοολική παγκρεατίτιδα εμφανίζεται συνήθως μετά από κατανάλωση
μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, αν και δεν αποκλείεται η
εμφάνισή της και μετά από κατανάλωση μικρότερης ποσότητας σε πιο «ευαίσθητα» στο αλκοόλ άτομα.
Το υπόλοιπο 20% των περιπτώσεων οξείας παγκρεατίτιδας μπορεί να σχετίζεται με: υπερλιπιδαιμία, υπερπαραθυρεοειδισμό,
ιογενείς λοιμώξεις (παρωτίτιδα) και
παράσιτα (ασκαρίδες),

― Τραυματισμό του παγκρέατος (π.χ. μετά από τροχαίο
ατύχημα)
― Χειρουργικές επεμβάσεις ή ιατρικούς χειρισμούς (π.χ.
ΕRCP),
― Ανατομικές ανωμαλίες του παγκρέατος ή του εντέρου,
― φάρμακα (θειαζιδικά διουρητικά, αζαθειοπρίνη, οιστρογόνα).
― Αίτια μπορεί να επίσης να είναι οι συγγενείς ανωμαλίες των πόρων των χοληφόρων-παγκρέατος, το διαιρεμένο παγκρέατος, η κύστη του χοληδόχου πόρου και
η κυστική ίνωση.
― Χειρουργικές επεμβάσεις ή ιατρικούς χειρισμούς
― Ανατομικές ανωμαλίες του παγκρέατος ή εντέρου,

• Ελαιώδη, δύσοσμα κόπρανα που προκύπτουν από την
κακή πέψη και δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών, κυρίως λίπη,• Διαβήτης

Συχνότερες επιπλοκές της οξείας παγκρεατίτιδας;
Είναι οι περιοχές με λοίμωξη της νέκρωσης, πολυοργανική
ανεπάρκεια (πνεύμονες [σύνδρομο οξείας αναπνευστικής
δυσχέρειας], νεφρά [νεφρική ανεπάρκεια], ήπαρ [ηπατική
ανεπάρκεια], κεντρικό νευρικό σύστημα), ψευδοκύστεις, αιμορραγία, παγκρέατος συρίγγιο σε ένα κοίλο όργανο, ή
προς τα έξω στο δέρμα μετά χειρουργική παροχέτευση, η
απομακρυσμένη νέκρωση και ο υποσιτισμός. Μία ή περισσότερες χειρουργικές, ακτινολογικές (διαδερμική παροχέτευση, εμβολισμός σε
περίπτωση αιμορραγίας
ή
ενδοσκοπικές μέθοδοι είναι μερικές φορές απαραίτητες. Η
διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείου (ή σε ΜΕΘ) μπορεί να είναι από λίγες μέρες μέχρι αρκετούς μήνες.

Πως γίνεται η διάγνωση της οξείας παγκρεατίτιδας;

Όλες αυτές οι άλλες αιτίες αντιπροσωπεύουν συνολικά
λιγότερο από το 10% των περιπτώσεων οξείας παγκρεατίτιδας. Τέλος, υπάρχουν περίπου 10% πριπτώσεων
οξείας παγκρεατίτιδας που θεωρούνται ιδιοπαθής (αγνώστου αιτιολογίας).

Συμπτώματα της οξείας παγκρεατίτιδας;
Η οξεία παγκρεατίτιδα εμφανίζεται ξαφνικά με ήπιο έως έντονο πόνο στο άνω μέρος της κοιλιάς ''σαν ζωνάρι'' που
μπορεί να αντανακλά στην πλάτη και το στήθος. Ο πόνος
μπορεί να είναι σταθερός για ώρες ή και μέρες και είναι πιθανόν να χειροτερεύει με το φαγητό ή το αλκοόλ. Η κάμψη
του σώματος προς τα εμπρός ή η εμβρυϊκή θέση μπορεί να
παρέχει προσωρινή ανακούφιση.
Μπορεί να υπάρχει μετεωρισμένη και τυμπανισμένη κοιλιά,
μια αντίσταση στην ψηλάφηση γύρω και κάτω από τον ομφαλό, αλλά συχνά τα σημεία της φυσικής εξέτασης είναι
ελάχιστα η και καθόλου, σε αντίθεση με τη σοβαρότητα της
συνολικής εικόνας.

Σημεία και συμπτώματα της οξείας παγκρεατίτιδας:
Ναυτία και εμετός, Πυρετός, Ταχυπαλμία, Πρήξιμο στην
κοιλιά, Παραλυτικός ειλεός,
υποογκαιμικό σοκ κ.ά.
Συνεχίζόμενη βλάβη στο πάγκρεας μπορεί να οδηγήσει σε
μια χρόνια κατάσταση που οδηγεί σε χρόνια παγκρεατίτιδα.
Πέρα από τον πόνο στη χρόνια παγκρεατίτιδα μπορεί να
συνυπάρχουν τα εξής:
• Απώλεια βάρους, ακόμα και όταν η όρεξή σας και οι διατροφικές συνήθειες είναι κανονικές

Εφόσον από το ιστορικό (συμπτώματα, παράγοντες κινδύνου) και την κλινική εικόνα του ασθενή τεθεί η υποψία της
οξείας παγκρεατίτιδας ο ιατρός του θα προχωρήσει σε περαιτέρω έλεγχο προκειμένου να τεθεί η διάγνωση.
Αυτός συνίσταται σε:
• Εξετάσεις αίματος ή και ούρων για μέτρηση ειδικών παγκρεατικών ενζύμων, όπως η αμυλάση και η λιπάση, ηπατικών ενζύμων και χολερυθρίνης, λευκών αιμοσφαιρίων και
CRP που θα βρεθούν όλα αυξημένα.
Η αυξημένη αμυλάση αίματος (με αυξημένη αμυλάση
ούρων) και η σύγχρονη υπερλιπιδαιμία είναι οι πρώτες ενδείξεις. Η αυξημένη αμυλάση του αίματος επιμένει περισσότερο από την αμυλάση του ορού. Η Αμυλάση, το
παγκρεατικό ένζυμο για την πέψη υδατανθράκων, είναι η
πιο κοινή εξέταση για την οξεία παγκρεατίτιδα. Αυξάνει
από 2 ως 12 ώρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και
φθάνει στη μέγιστη τιμή σε 12 ως 72 ώρες.
Η Λιπάση, (το ένζυμο που, μαζί με τη χολή από το ήπαρ
χρησιμοποιείται για την πέψη των λιπών) αυξάνει στο αίμα
σε 4 ως 8 ώρες μετά την έναρξη ενός οξέος επεισοδίου και
φθάνει στη μέγιστη τιμή σε 24 ώρες. Μπορεί να αυξηθεί σε
επίπεδα πολλές φορές ψηλότερα από τα φυσιολογικά και
παραμένει αυξημένη για περισσότερο καιρό από την αμυλάση.
Η Τρυψίνη (που χρησιμοποιείται για την πέψη των πρωτεϊνών) πιστεύεται ότι είναι η πιο ευαίσθητη εξέταση για την
οξεία παγκρεατίτιδα, αλλά δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα
εργαστήρια και δεν εκτελείται σαν εξέταση ρουτίνας.
• Απεικονιστικές εξετάσεις όπως η απλή ακτινογραφία θώρακος και κοιλίας, το υπερηχογράφημα, η αξονική ή η μαγνητική
τομογραφία κοιλίας αλλά και η ΕRCP (ενδοσκοπική ανάστροφη χολαγγειοπαγκρεατογραφία) ή η MRCP (μαγνητική
χολαγγειοπαγκρεατογραφία), εάν κριθεί απαραίτητο.
Συνέχεια στη σελ. 20
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Γυμναστική Γυναικών
με τον Άρη Βούλας

ΕΒΔΟΜΗ

Παγκόσμιος Πρωταθλητής
αντισφαίρισης
ο αθλητής του Αρη Βούλας,

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρης Βούλας έχει δημιουργήσει τμήμα γυμναστικής γυναικών, που
αθλούνται δωρεάν στο χώρο του γυναίκες του
Δήμου ΒΒΒ.

Είναι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο και αποτελείται από γυναίκες του Δήμου, που γίνονται όλες
μία παρέα.
Η ...εκκίνηση γίνεται την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, στην οδό Λευκάδας 1 στη Βούλα.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο
τηλ. 6946 107459.
Παράλληλα οι επικεφαλής της ομάδας Φιλίτσα
Κοτσοβού, Χάρις Σταθάκη και Ευαγγελία Δανιγγέλη, οργανώνουν και άλλες εκδηλώσεις.
Τις κυρίες προπονεί η κυρία Σούλα.

Αλεξ. Διακουμάκος
Για δεύτερη συνεχιζόμενη φορά, ο Αλέξανδρος Διακουμάκος, εστέφθη παγκόσμιος πρωταθλητής μεταμοσχευμένων αθλητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης,
το οποίο διεξήχθη στο Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας, 17 έως 24 Αυγούστου.
Ο Αλέξανδρος, αθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης
στον Αρη Βούλας, φέρνει στην πατρίδα μας το χρυσό
μετάλλιο μεταμοσχευμένων αθλητών ηλικίας 18 – 29
ετών.
Ο ίδιος αθλητής, στους ίδιους αγώνες, κατέκτησε
επίσης το χρυσό και στους διπλούς αγώνες.
Από το βάθρο των νικητών ο Αλέξανδρος δήλωσε το
πόσο σημαντική είναι η δωρεά μυελού των οστών
και οργάνων και αφιέρωσε τις επιτυχίες του σε
όσους δίνουν τη μάχη τους για τη ζωή.

ΕΥΡΩΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019
«Αντίο» με ψηλά το κεφάλι για την Εθνική
Το εμπόδιο της ισχυρής Ολλανδίας αποδείχτηκε απροσπέλαστο για την Εθνική γυναικών η οποία ηττήθηκε στη
Βουδαπέστη με 3-0 σετ σε αγώνα για τη φάση των 16 του
Eυρωβόλεϊ 2019 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.
Ακόμα και έτσι η παρουσία της Εθνικής στη φετινή διοργάνωση θεωρείται ήδη επιτυχημένη, καθώς κατάφερε να
προκριθεί σε τελική φάση μετά από 18 χρόνια, ενώ παράλληλα έκανε και την υπέρβαση με την παρουσία της
στους 16 της διοργάνωσης. Τα σετ: 25-21, 25-23, 25-12.

Πώς ωφελούν τα μαθήματα Κρητικών χορών:
 Θεωρείται από τις καλύτερες αεροβιακές ασκήσεις.
 Βελτιώνει τον συντονισμό των μελών του σώματος.
 Διευρύνει την ελαστικότητα των πνευμόνων και τονώνει
τη λειτουργία της καρδιάς.
 Συμβάλλει στην απώλεια κιλών αυξάνοντας ρυθμό μεταβολισμού και καύσεις.
 Γυμνάζει όλες τις μυϊκές ομάδες
 Βοηθά στην απόκτηση αρμονίας στην κίνηση με την παρακολούθηση του ρυθμού.
 Αυξάνει την κοινωνικότητα του ατόμου γιατί είναι ομαδική δραστηριότητα.

Πώς ωφελούν τα μαθήματα Κρητικής Λύρας:
 Τα παιδιά που μαθαίνουν μουσικό όργανο τα πάνε καλύτερα στο σχολείο, παραμένουν περισσότερο σε εγρήγορση,
γίνονται πιο δραστήρια και αποκτούν ισχυρότερη μνήμη.
 Αυξάνει το δείκτη νοημοσύνης και αναπτύσσει ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου.
Πληροφορίες: τηλ. 6937514999, ekritonBBB@gmail.com

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 2019
Με προσδοκία για επιστροφή
στις διακρίσεις η Εθνική
Μετά από μια δεκαετία και πλέον όπου έλειψαν οι διακρίσεις,
η Εθνική ανδρών του μπάσκετ ετοιμάζεται να αναζητήσει στη
μακρινή Κίνα το μονοπάτι για επιστροφή στις επιτυχίες συμμετέχοντας στο 19ο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA.

«Παράθυρα» ...αισιοδοξίας
Η προ δύο ετών απόφαση της FIBA για επαναφορά της διαδικασίας των προκριματικών για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο καθιστά ιδιαίτερη τη φετινή διοργάνωση της Κίνας σε
σχέση με αντίστοιχες του παρελθόντος αφού οι 32 ομάδες
που συμμετέχουν χρειάστηκε να περάσουν τη διαδικασία των
λεγόμενων «παραθύρων» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Εστω και υπό ιδιαίτερες συνθήκες αφού τα τερτίπια της Euroleague και του NBA, που απαγόρευσαν στους παίκτες που
αγωνίζονται σε αυτές τις διοργανώσεις να δώσουν το
«παρών» στους αγώνες των Εθνικών ομάδων, η διαδικασία ουσιαστικά αποτέλεσε το πρώτο δυνατό τεστ ενόψει Παγκοσμίου
για όλες τις ομάδες και φυσικά ιδιαίτερα για όσες πήραν την
πρόκριση. Ειδικά η Εθνική ανδρών το συγκεκριμένο τεστ κατάφερε να το περάσει με «άριστα» καθώς ήταν απ' τις πρώτες
που εξασφάλισε το εισιτήριο για την Κίνα και μάλιστα με ένα
σπουδαίο ρεκόρ (11 νίκες - 1 ήττα) στο πλαίσιο του ομίλου
όπου συμμετείχε με αντιπάλους τη Μ. Βρετανία, τη Γεωργία,
τη Γερμανία, την Εσθονία, το Ισραήλ και τη Σερβία, απ' την
οποία προήλθε και η μοναδική ήττα.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι 32 ομάδες στην πρώτη φάση χωρίζονται σε 8 ομίλους των
4 ομάδων και οι 2 πρώτες από κάθε γκρουπ θα συνεχίσουν στη
φάση των «16», στην οποία θα συγκροτηθούν 4 όμιλοι των 4
ομάδων. Οι ομάδες στους «16» κουβαλούν όλα τα αποτελέσματα από την α' φάση, ενώ οι Εθνικές που ήταν μαζί στην α'
φάση θα είναι μαζί και στη β', αλλά δεν θα ξαναπαίξουν. Οι δύο
πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο της β' φάσης θα συνεχίσουν
στα playoffs, τα οποία θα διεξαχθούν με «μονά» παιχνίδια έως
και τον τελικό της 15ης Σεπτέμβρη.

ΕΛΛΑΔΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 85-60
Χαλαρό ξεκίνημα για Εθνική
Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα και έχοντας ως
βασικό στοιχείο την άριστη άμυνα, η Εθνική ανδρών άνοιξε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ
της Κίνας επικρατώντας του Μαυροβουνίου με 85-60 για την
1η αγωνιστική του 6ου ομίλου.
Χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρουν ιδιαίτερα οι Ελληνες διεθνείς είχαν ως βασικά όπλα στην πρεμιέρα την πολύ καλή
αμυντική λειτουργία, αλλά και τον έλεγχο των ριμπάουντ (42
έναντι 30) που τους έδωσαν το δικαίωμα να πάρουν εξαρχής
μια σημαντική διαφορά στο σκορ (15-4 στο 8') αλλά και να κρατήσουν σε χαμηλά ποσοστά τους αντιπάλους καθ' όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου (μόλις 16 π. στο 20λεπτο). Επιθετικά
ξεχώρισε η ευστοχία στα 2ποντα (27/41) η οποία προήλθε από
το πολύ καλό... σετ παιχνίδι, που έδωσε το δικαίωμα στην
Εθνικη να χτυπήσει το Μαυροβούνιο εντός της ρακέτας του.
Πρωταγωνιστής για την Εθνική αναδείχθηκε ο Γιώργος Πρίντεζης (16 π.) ενώ σημαντική ήταν η βοήθεια κυρίως στο παιχνίδι εντός της ρακέτας του Παπαγιάννη (15 π.). Ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο έπαιξε όσο χρειάστηκε (16') αφού στη συνέχεια προφυλάχθηκε από το προπονητικό τιμ. Ακόμα και έτσι

αποτέλεσε τον αρωγό ώστε η Εθνική να αποκτήσει την αρχική
σημαντική διαφορά στο σκορ.
Τα δεκάλεπτα: 17-9, 42-16, 63-38, 85-60.
ΕΛΛΑΔΑ: Αντετοκούνμπο Γ. 10, Αντετοκούνμπο Θ. 8 (1), Μπουρούσης
12 (2), Καλάθης 5, Λαρεντζάκης 7 (1), Μάντζαρης 2, Παπαγιάννης 15,
Παπανικολάου 2, Παπαπέτρου 4, Πρίντεζης 16 (2), Σλούκας 4, Βασιλόπουλος.
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Μπιέλιτσα 9 (1), Ντούμπλιεβιτς 5, Ιβάνοβιτς 9 (1),
Νίνταμ 5 (1), Πόποβιτς Α., Πόποβιτς Π. 11 (1), Ράντοντσιτς, Ράντοβιτς
2, Σέχοβιτς Σουάντ 3 (1), Σέχοβιτς Σεάντ 2, Τοντόροβιτς 2, Βούτσεβιτς
12 (6/14 σουτ).
Στο άλλο ματς του ομίλου η Βραζιλία αν και δυσκολεύτηκε περισσότερο από το αναμενόμενο επικράτησε της Ν. Ζηλανδίας με 102-94.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ελλάδα 2, Βραζιλία 2, Ν. Ζηλανδία 1, Μαυροβούνιο
1.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 79-78
Κόπηκε στο δύσκολο τεστ
Πληρώνοντας τα πολλά λάθη και τις διακυμάνσεις στην
απόδοσή της η Εθνική ηττήθηκε από τη Βραζιλία με 79-78
για τη 2η αγωνιστική του 6ου ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της Κίνας χάνοντας σημαντική ευκαιρία να
ξεμπερδέψει νωρίς με τον στόχο της πρόκρισης στους 16.
Πλέον, ενόψει της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής με τη Ν.
Ζηλανδία το παιχνίδι είναι μονόδρομος για παρουσία στους
«16», ενώ ψαλιδίστηκαν κατά πολύ οι ελπίδες για πρωτιά
στον όμιλο. Μάλιστα, με βάση τα νέα δεδομένα, ακόμα και
σε περίπτωση πρόκρισης τα πράγματα περιπλέκονται αρκετά για την Εθνική όσον αφορά τον μετέπειτα στόχο της
παρουσίας στην οκτάδα μέσω του νέου ομίλου που θα σχηματιστεί στον επόμενο γύρο (με τις δύο πρώτες ομάδες του
5ου ομίλου). Αντίθετα, οι Βραζιλιάνοι έχοντας διπλασιάσει
τις νίκες τους (μετά από αυτήν επί της Ν. Ζηλανδίας) εξασφάλισαν την πρόκριση στους «16» και έγιναν το φαβορί
για την πρώτη θέση του ομίλου ώστε να πάνε με το απόλυτο (3 νίκες στους 3 αγώνες) στον επόμενο γύρο.

Στους «16» η Ελλάδα με νίκη 103-97
επί της Νέας Ζηλανδίας

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στο αγωνιστικό μέρος ξεχωρίζουν οι σπουδαίες νίκες του ΟΦΗ
στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού με 3-1 και του νεοφώτιστου
Βόλου επί του Αρη με 1-0 εντός έδρας. Πολύτιμο «διπλό» για
βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους πήρε η ΑΕΚ επί του
Αστέρα με 3-2. Αλλα αποτελέσματα: Παναιτωλικός - Ξάνθη 12, Λαμία - Ατρόμητος 2-2, ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-1, ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 2-1.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ξάνθη 6, Βόλος 6, ΠΑΟΚ 6, Ολυμπιακός 6, ΟΦΗ 4,
ΑΕΚ 3, Ατρόμητος 2, Λαμία 2, Αρης 1, Λάρισα 1, Παναθηναϊκός 1,
Αστέρας Τρίπολης 0, Παναιτωλικός 0, Πανιώνιος -6.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Αισιόδοξος για το EURO ο Φαν Σιπ
Υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού, Ολλανδού Τζον Φαν Σιπ,
που αντικατέστησε τον Αγγελο Αναστασιάδη, η Εθνική ανδρών
μπήκε από χτες στους ρυθμούς των υποχρεώσεών της με Φινλανδία εκτός (5/9) και Λιχτενστάιν εντός (8/9) για την 5η και
6η αγωνιστική στα προκριματικά του EURO 2020. Πριν από την
έναρξη της πρώτης προπόνησης των διεθνών ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός παρουσιάστηκε από την Ομοσπονδία και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πρόκριση της Εθνικής στην
τελική φάση αναφέροντας παράλληλα πως σκοπός του είναι
να κάνει την ομάδα και πάλι ανταγωνιστική που θα δυσκολεύει
κάθε αντίπαλο. Υπενθυμίζεται πως η Εθνική μέχρι τώρα έχει
απολογισμό 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 2 ήττες.

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Επλευσαν... για Τόκιο Μπούρμπου - Κυρίδου

Με 103-97 νίκησε η Ελλάδα τη Νέα Ζηλανδία και πήρε το
εισιτήριο της πρόκρισης στους «16», ως 2η στον όμιλό της,
με πρώτη τη Βραζιλία που πέτυχε τρεις στις τρεις νίκες.
Από την αρχή του αγώνα, η Εθνική ομάδα πήρε το προβάδισμα και με πολύ καλή εμφάνιση στην επίθεση, πήρε τη
νίκη απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, που προσπάθησε μέχρι το
τέλος να νικήσει.
Παρά την κλειστή και δυνατή άμυνα των Νεοζηλανδών, οι
παίκτες της Εθνικής ομάδας βρήκαν τον τρόπο και κυρίως
τα μακρινά σουτ για να πάρουν τη νίκη που οδηγεί στην
επόμενη φάση. Αμυντικά, ωστόσο, δεν ήταν σε καλή μέρα,
όπως έδειξαν και οι πόντοι που δέχθηκαν.

Σπουδαία επιτυχία ήρθε από το δίδυμο των Χριστίνας Μπούρμπου - Μαρίας Κυρίδου στη δίκωπο των γυναικών που συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας κατάφερε
να εξασφαλίσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο. Στη λίμνη Λινζ της Αυστρίας η ελληνική βάρκα συμμετέχοντας στον μικρό τελικό του αγωνίσματος κατέλαβε την 5η
θέση και τελευταία προνομιούχο για το εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων τερματίζοντας σε χρόνο 7.22.89. Αυτή ήταν η
πρώτη πρόκριση ελληνικού πληρώματος στη διοργάνωση του
Τόκιο. Αντίθετα, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει κάτι παρόμοιο ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ που στον μικρό τελικό
έμεινε εκτός προνομιούχου τριάδας, αφού ήταν 5ος και πλέον
θα έχει μια ακόμη ευκαιρία για το Τόκιο στη διεθνή Ρεγκάτα
του 2020.

SUPER LEAGUE 1
Συνεχίστηκαν εκπλήξεις & παράπονα

FOOTBALL LEAGUE

Οι εκπλήξεις όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος και τα παράπονα για τις αποφάσεις των διαιτητών και τις υποδείξεις του
VAR συνεχίστηκαν και στη 2η αγωνιστική της Super League 1
παίρνοντας τη σκυτάλη από την πρεμιέρα. Μάλιστα ειδικά για
το VAR και τις αποφάσεις των διαιτητών τα παράπονα και οι
αμφισβητήσεις έδειξαν να αυξάνονται, δείγμα και αυτό της
οξυμένης κόντρας συμφερόντων που υπάρχει στα δρώμενα
στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Football League, όπως αυτή προέκυψε μετά την αναδιάρθρωση των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων, ουσιαστικά
ξεκίνησε από τις 4 του μήνα, με τη Λίγκα της 3ης κατηγορίας
να πραγματοποιεί την κλήρωση των αγώνων για τη νέα σεζόν.
Στο πρωτάθλημα θα μετάσχουν 14 ομάδες και η σέντρα του
προγραμματίστηκε για τις 29 Σεπτέμβρη.
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