22ο

Τιμητική διάκριση

€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΩ «Δοκιμαστικό άνοιγμα του Γραμματικού
Η ΑΝΟΧΗ στο διαπραττόμενο έγκλημα
και η αδιαφορία συνιστούν συνενοχή.
«Ποτέ μην κάνεις κανέναν ισχυρό· θα είναι η
καταστροφή σου»1.
Ν. Μακιαβέλι

για εναπόθεση αδρανών υλικών»
για “πραξικόπημα” μιλούν οι αντιπολιτεύσεις

Όμως αυτός ο “ισχυρός” μπορεί συχνά να έχει
την κατάληξη του Μ. Ναπολέοντα ή του Χίτλερ
και άλλων, αφού στο μεταξύ όμως θα έχει αιματοκυλήσει την ανθρωπότητα.
Γι’ αυτό, το κακό πρέπει να προβλέπεται με βάση
το δίκαιο, εγκαίρως, και να χτυπιέται εν τη γενέσει του· προτού θεριέψει.
Το «κατηγορώ» απευθύνεται προς τον ΟΗΕ, διότι
δεν παρενέβη, ως όφειλε,
για τη διασφάλιση της ειρήνης. Προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ (USA)
Donald J. Trump (ΝτόΚώστας Βενετσάνος ναλντ Τραμπ), τον πρόεδρο
της
Ρωσσικής
Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Γεν. Γραμματέα του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ, και καθέναν
που συμβάλλει ενεργητικά ή παθητικά, ή υποκριτικά και με την ανοχή τους στην στήριξη της
Τουρκίας στις τρομοκρατικές της ενέργειες,
στην περιφρόνηση της διεθνούς ειρήνης, του
Διεθνούς Δικαίου, στην εθνοκάθαρση του κουρδικού Εθνους, στο αιματοκύλισμα των λαών.
Ο ΟΗΕ δεν εξεπλήρωσε το βασικό σκοπό για τον
οποίον ιδρύθηκε αμέσως μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου πολέμου (1945): «τη διατήρηση της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας...» (αρθρ. 1§1).
Ο Ντ. Τραμπ, ενώ αρχικά “άναψε το πράσινο
φως” στην Τουρκία, με την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Βόρεια Συρία
και πρόδωσε τους μέχρι πρότινος συμμάχους
του Κούρδους, στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού
Συνέχεια στη σελ. 2
“κράτους” (ISIS),

Αν και δεν ήρθε
σαν θέμα,
ο Περιφερειάρχης,
αποφάσισε
το άνοιγμα του
χώρου εναπόθεσης
υλικών στο
Γραμματικό.

Σελίδες 7, 11, 18

Διαφημιστικές αφίσες ξηλώθηκαν σε ολόκληρη την Αττική
Επέκταση δικτύου φυσικού
αερίου στην Κάντζα

NOTOΣ: μία όαση
στη Βούλα

Σελίδα 17

Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Σελίδα 16

Αλλαγές χρήσης γης στη Βάρη
Σελίδα 6

Σελίδα 15
Θεόδωρος Γεωργίου*

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

ΚΑΤΗΓΟΡΩ
Συνέχεια από τη σελ. 1

άρχισε στην συνέχεια να παραπαίει, κάτω από την
πίεση του Κογκρέσου, προέρχομενες τόσο από
τους δημοκρατικούς όσο κι από πολλούς ρεπουμπλικάνους.
Γενικά, οι πρωταγωνιστές της διεθνούς Κοινότητας, USΑ και οι δυτικοί σύμμαχοί τους με την “Αραβική Άνοιξη”, το εναρκτήριο έτος 2010, έπαιξαν
ένα “βρώμικο παιχνίδι” για την ειρήνη και τους
λαούς της Β. Αφρικής και της Μέσης και εγγύς
Ανατολής με επιστέγασμα τον πόλεμο, που εδώ
και χρόνια μαίνεται στη Συρία με κύρια διαπλεκόμενα κράτη, έμμεσα ή άμεσα τις ΗΠΑ, την Τουρκία,
ΙΡΑΝ, Ρωσία και τα παράπλευρα, Κύπρος, Ελλάς,
Ανατολική Μεσόγειος, ποιος γνωρίζει τις συνέπειες.
Μελετώντας την πορεία και την εξέλιξη της εμπόλεμης κατάστασης που άρχισε στη Συρία με τη λεγόμενη, κατ’ ευφημισμόν, ”Αραβική Άνοιξη”,
κυριολεκτικά ζαλίστηκα. Είναι τέτοια η διαπλοκή
των γεγονότων, των συμμαχιών, των διαπλεκόμενων δυνάμεων, η εναλλαγή στρατοπέδων και ευκαιριακών συμμαχιών και συμπλεύσεων που δεν

Διαβάστε ακόμη
Λανθασμένη η προμήθεια λειοτεμαχιστή
Σελ. 6
στο Δήμο Σαρωνικού;
Ρεμπώ, ο καταραμένος ποιητής
Σελ. 8

Γιάννης Κορναράκης

Φθινοπωρινές πινελιές στην υγεία

μπορείς να βγάλεις άκρη.
Εθνικές, φυλετικές, θρησκευτικές διαφορές αιώνων, μεγαλομανείς φιλοδοξίες, προσωπικές,
εθνικές επιδιώξεις, μικρά και μεγάλα συμφέροντα,
ιδεοληψίες και ιδεολογικά προκαλήματα, οι “αιτίες”
και οι “πνευματικοί” καθοδηγήτες της πολεμικής
μανίας.
Ο ευνόητος πόθος των λαών για ελευθερία και δημοκρατία απόλυτα κατανοητές και επιθυμητές.
Η “καθολική” ξαφνική αφύπνιση μέσα μάλιστα, από
τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, βάζει τον ψύχραιμο και απροκατάληπτο ερευνητή σε υποψίες.
Τ’ αποτελέσματα τις επίβεβαιώνουν2.
Όλα τα παραπάνω που σκιαγραφούν αλλά δεν
συμπληρώνουν το παζλ, σε οδηγούν αφενός στην
ερμηνεία της ακατανόητης παλινωδίας κρατών,
εθνών, ομάδων και ηγετών και αφετέρου στις προαγματικές επιδιώξεις και στις αληθινές αιτίες της
τραγικής και άφρονης αυτής κατάστασης.
Πρόκειται για φρενοκομείο. Απρόβλεπτες καταστάσεις με απρόβλεπτες συνέπειες. Έτσι, δεν δικαιολογείται, αλλά αιτιολογείται η αμηχανία, οι
αμφιταλαντεύσεις και οι παλινωδίες κρατών, διεθνών οργανισμών και ηγετών.
Είναι τέτοια η πολυπλοκότητα των συνιστουσών,
το πλήθος των διαπλεκομένων εθνών, κρατών,
ομάδων και προσώπων, στρατηγικών και συμφερόντων, ώστε μετά βεβαιότητος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κατάσταση είναι πλέον
απρόβλεπτη και εκτός ελέγχου.
Σκοπός της Αμερικής αλλά και της Ρωσίας, είναι το
Ιράν και ο έλεγχος της μέσης κι εγγύς Ανατολής
και της Ανατολικής Μεσογείου.
Σκοπός της Τουρκίας και το μεγαλομανούς Ερντογάν η αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Σκοπός της παγκοσμιοποίησης η διάλυση των
εθνών, με κύριο όπλο το ξεσπίτωμα, τη μετανάστευση των λαών,
Την κινητικότητα, όπως την ονομάζουν, ώστε με
την εξατομίκευση να εκμηδενιστεί οποιαδήποτε
ομαδική ισχύς αντίστασης.

Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Διανομή αγαθών στο Δήμο ΒΒΒ,
Σελ. 13
μέσω ΤΕΒΑ

“Ποτέ μη κάνεις κανέναν ισχυρό
θα είναι η καταστροφή σου”

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου ΒΒΒ

Οι Τούρκοι έχουν από τον καιρό της δημιουργίας
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μια σταθερή πολιτική. Σκοπός - στόχος - υπομονή - σταθερότητα καταιγιστική εφαρμογή σχεδίου την κατάλληλη
στιγμή.
Την πολιτική αυτή δεν την αλλάζουν γιατί έχει
αποδειχθεί διαχρονικά επιτυχής.
Από τη μάχη της Άγκυρας ακόμη (1402), για να μην
πάμε στο πίσω, όπου οι Τούρκοι έπαθαν πανωλε-

Σελ. 16

Ιωάννα Δόγκα

Αφιερωμένο στο δάσκαλό μου
Σελ. 14

Πέτρος Ιωαννίδης

12 Οκτωβρίου.... 2 επέτειοι
Λάμπρος Βαζαίος

Σελ. 17

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 8959.004
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

θρία και ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ Α΄. πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Μογγόλους του Ταμερλάνου, που έφτασε μέχρι τη Σμύρνη και οι Βυζαντινοί ΔΕΝ
εκμεταλλέθηκαν την ευκαιρία -, ακολουθούν την
ίδια πολιτική. Οι Τούρκοι ανασυντάχθηκαν, έκαναν
“τα καλά παιδιά”, ανδρώθηκαν και κατέληξαν μέσα
σε 50 χρόνια ν’ αλώσουν τη χιλιόχρονη Κωνσταντινούπολη και να φτάσουν μέχρι τη Βιέννη.
Τώρα, οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι και η Ευρωπαϊκή
Ενωση, που έχουν τεράστια οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα, “χαϊδεύουν τους Τούρκους
του Σουλτάνου Ερντογάν, γιατί... «η Τουρκία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας πολύ ασταθούς και
δύσκολης κατάστασης στη Συρία και το Ιράκ... και
...η Τουρκία είναι τόσο κοντά στα σύνορα της σύγκρουσης και της στρατιωτικής αστάθειας, που έχει
δημιουργηθεί από τη Ρωσία...» κατά τη γνώμη του
Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γιένς Στολντεμπεργκ3.
Ο εν λόγω κύριος τον οποίον επίσης κατηγορώ,
απέφυγε επιμόνως ν’ απαντήσεις στις επίμονες
ερωτήσεις της δημοσιογράφου για τις συνεχείς
παραβιάσεις των Τούρκων στον εναέριο χώρο του
Αιγαίου, (τη “γαλάζια πατρίδα” του Ερντογάν, του
οποίου “τα σύνορα της καρδιάς του” φτάνουν πολύ
μακριά - να δει τα δικά μας που φτάνουν, αν είχαμε
τα μυαλά του). Λοιπόν, “δυο μέτρα και δυο
σταθμά”, όπως εύστοχα παρατήρησε η δημοσιογράφος του CNN.
Ας προσέξουν όμως ΑΠΑΝΤΕΣ. Η Τουρκία μέσα σε
70 χρόνια, μ’ αυτά και μ’ αυτά έχει δυναμώσει επικίνδυνα (2η δύναμη του ΝΑΤΟ, μετά τις ΗΠΑ). Έχει
80.000.000 πληθυσμό στην Τουρκία κι έχει πολύ φιλόδοξη, ικανή και τολμηρή ηγεσία. Αν δεν δημιουργήσουν τώρα οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι και οι λοιποί
Ευρωπαίοι το “Βατερλώ” του, η Τουρκία, από πιόνι
της διεθνούς σκακιέρας, θ’ αναβαθμιστεί σε κομμάτι και σ’ επικίνδυνο αντίπαλο - βασιλιά.
Ο Μακιαβέλλι δεν σφάλλει. Ελπίζω να σφάλλω
εγώ.
――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ με σχόλια του Μ. Ναπολέοντα, εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ,
2. Για τον Συριακό πόλεμο, που “ζαλίζει” βλέπε:
wikipedia.org/wiki/Συριακός _εμφύλιος_πόλεμος
3. Συνέντευξη στο CNN (1-12.15).

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Mαρκοπούλου συνεδριάζει
την Τετάρτη 23-10 με 20 θέματα
στην ημερήσια διάταξη
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/ προσεχή θέματα.
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Η ιστορία του Ερωτόκριτου
και της Αρετούσας
Από τη θεατρική ομάδα του senpleman,
σε σκηνοθεσία Νίκης Δουλγεράκη
Βασισμένο στον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου
Η θεατρική ομάδα τou Senpleman επιστρέφει στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα, με την Ιστορία του Ερωτόκριτου και της
Αρετούσας. Η Νίκη Δουλγεράκη σκηνοθετεί μια εμπνευσμένη διασκευή του έμμετρου αριστουργήματος του Βιτσέντζου Κορνάρου, που γράφτηκε πιθανότατα την πρώτη
δεκαετία του 17ου αιώνα. Η παράσταση παίχτηκε για πρώτη
φορά την περασμένη θεατρική σαιζόν με μεγάλη επιτυχία.

ΕΒΔΟΜΗ

Συναυλία-Αφιέρωμα στο Έπος του 1940
Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων θα
πραγματοποιήσει Συναυλία-Αφιέρωμα στο Έπος του
1940 με τη συμμετοχή της Ιστορικής Μπάντας του
Πολεμικού Ναυτικού, θα πραγματοποιθεί την Τετάρτη 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, 19.00
ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ:
ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΧΟΡΩΔΙΑ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ και η ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Βιβλιοπαρουσίαση

«ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝ;»
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΙΑΤΡΟΥ

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ»
Κερατέας προσκαλεί
την
Δευτέρα
28
Οκτωβρίου 2019 ώρα
19:30 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Συνδέσμου (Λ. Αθηνών Σουνίου 55, Κεντρική
πλατεία Κερατέας)
για την παρουσίαση
του νέου βιβλίου του
Γιώργου Π. Ιατρού με
τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝ;».
«Εις την Αθήνα, την ιπποτική πόλη του Βιτσέντζου Κορνάρου ο ακριβός μπορεί να γίνει φτηνός, ο ανήμπορος παλικάρι, ο άσχημος όμορφος και ένας απλός αυλικός ο
βασιλιάς μιας ολόκληρης χώρας». Οι tou senpleman αφηγούνται τον έρωτα του Ερωτοκρίτου και της Αρετούσας,
ενός έρωτα αμάλαγου, δίχως ασκημάδι, με μόνο τους όπλο
την απλή μα ιδιαίτερη γλώσσα του Βιτσέντζου Κορνάρου
και την επιθυμία τους να μοιραστούν μαζί σας αυτό το υπέροχο αναγεννησιακό παραμύθι που ταξιδεύει από μια αλλοτινή Κρήτη μέχρι τις μέρες μας. Αφουκραστείτε το
λοιπόν κι ας πιάνει όπου 'χει γνώση. Και έχετε γνώση πως
ο έρωτας μπορεί να κάνει τα πάντα».
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία – διασκεύη: Νίκη Δουλγεράκη
Παίζουν: Πέλια Γιαννουλάτου, Ηλιάνα Μπαφέρου, Αναστασία Δένδια, Ελένη Ζουρελίδου, Θανάσης Βοιδήλος, Νίκος
Σαμουρίδης
Τεχνοχώρος Φάμπρικα – Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 και Ευρυμέδοντος, Κεραμεικός
Παραστάσεις από τις 19/10 μέχρι τις 24/11
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00
Γενική Είσοδος: 10 €
*Απαραίτητη κράτηση: 6945213738 (15:30 - 21:00)
Διάρκεια παράστασης: 70’

Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας
Πρόσκληση
Μετά την πρώτη χωρίς απαρτία γενική συνέλευση της 17ης
Οκτωβρίου 2019, Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας
ΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 6.30΄ μμ. στην Αίθουσα
συναντήσεων του Ομίλου Ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ, Λ. Ποσειδώνος 27 Γλυφάδα.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάδειξη Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2. Απολογισμός πεπραγμένων διετίας 2018-2019
3. Οικονομικός Απολογισμός 2018-2019 (μέχρι Οκτώβριο
4. Οικονομικός προϋπολογισμός 2020
5. Εκθεση ελεγκτικής Επιτροπής
6. Τοποθέτηση μελών
7. Ανάδειξη Εφορευτικής επιτροής
8. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών
9. Καταμέτρηση ψήφιων και αναδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
Χαιρετισμό θα απευθύνουν:
o Αρχηγός Γ.Ε.Ν., Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης
ΠΝ, ο Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων και
Συλλόγων UNESCO (WFUCA), Ιωάννης Μαρωνιτης
Στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου θα λειτουργήσει Έκθεση του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς
και Νήσων με θέμα την το Έπος του 1940
Είσοδος Ελεύθερη
To βιβλίο αποτελείται από 16 πεζογραφήματα του συγγραφέα και εκδόθηκε το 2019 από τις εκδόσεις ΑΩ.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Κώστας Παναγιώτου
- γιατρός/συγγραφέας, Τούλα Σπανού - φυσικός και
Γιώργος Σταματόπουλος - δημοσιογράφος
Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί : Ηλίας Λογοθέτης, Μαρία Ζαχαρή και ο Λευτέρης Ελευθερίου.
Συνοδεύει με την κιθάρα του ο μουσικός Αλκιβιάδης
Κωνσταντόπουλος.
Η είσοδος είναι ελεύθερη

Αναδρομική Έκθεση
Ζωγραφικής
της Σόφης Σταματίου – Σωτηρίου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί στα εγκαίνια της αναδρομικής Έκθεσης Ζωγραφικής της Σόφης Σταματίου – Σωτηρίου, που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 25
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 6:30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου Μαρκοπούλου (Γ. Παπαβασιλείου 34, Μαρκόπουλο Μεσογαίας).
Η Σόφη Σταματίου – Σωτηρίου, γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Παιανία και από το 1986, ζει στο Μαρκόπουλο. Η
αγάπη της για τη ζωγραφική ξεκίνησε από τα παιδικά της
χρόνια. Πήρε τα πρώτα μαθήματα από την Ελένη Σωτήρχου
και στη συνέχεια από τον Γιώργο Αναγνωστάκη και την Αγγελική Τσεβά. Ήταν μέλος στο καλλιτεχνικό εργαστήρι του
Δήμου Μαρκοπούλου και συμμετείχε σε πολλές ομαδικές
εκθέσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.
Η αναδρομική της έκθεση στο Μαρκόπουλο, θα επιχειρήσει
να συμφιλιώσει το κοινό με τον γύρω κόσμο, μέσω των αναπαραστάσεων της ζωής, των προσώπων και της φύσης, σε
κάρβουνο, ακρυλικό και λάδι, με ομορφιά και αρμονία.
Η Έκθεση θα διαρκέσει 25 – 31 Οκτωβρίου 2019 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, καθημερινές 6 μ.μ. – 8 μ.μ., το
Σαββατοκύριακο 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. και 6 – 8 μ.μ.
Στην εθνική επέτειο, Δευτέρα 28/10, η έκθεση θα λειτουργήσει το απόγευμα 6.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ.
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Συναντήσεις με χώρους
ιστορικής μνήμης
και Μουσεία
Το «Αρχείο Πολέμου» προσκαλεί στην εκδήλωση Συναντήσεις με χώρους ιστορικής μνήμης και Μουσεία,
την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 ώρα: 19: 00
1. Παρουσίαση του Πολεμικού Μουσείου με εισηγητή
τον Γιάννη Κοροδήμο
2. Παρουσίαση του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
στην Ηλιούπολη με εισηγητή τον Αλέξανδρο Σταυριανέα.
Το «Πολεμικό Μουσείο» εγκαινιάσθηκε τον Ιούλιο
1975 και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Αποστολή του
είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και έκθεση πολεμικών κειμηλίων, η μελέτη, τεκμηρίωση και προβολή
των Αγώνων του Ελληνικού Έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με σκοπό την τόνωση της εθνικής μνήμης και την προβολή της ιστορικής συνέχειας
και ενότητας τον Ελληνισμού.
Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης αποτελεί ζωντανό
μνημείο των αγώνων του Ελληνικού λαού ενάντια
στις κατοχικές δυνάμεις του Άξονα. Στις σύγχρονες
εγκαταστάσεις του φιλοξενεί πλούσια εκθέματα, που
έχουν σχέση με την Εθνική Αντίσταση του Λαού μας
από την ηρωική περίοδο 1941-1944 ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό
Ενημερώστε εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, την διδα. Μάκα Ντοχνάτζε στο, 210-8676390/ κινητό 69-98088220, ή afreris@wararchivegr.org το αργότερο
μέχρι την 23-10-2019 λόγω των περιορισμένων θέσεων

Αρχείο Πολέμου: Μηθύμνης 36, Πλατεία Αμερικής.

Eκδηλώσεις με την “Υπατία”

"Προσοχή ο φίλος... δαγκώνει”
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούλας "Υπατία"
ανακοινώνει ότι στις 30/10/19 έχει κανονίσει να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση "Προσοχή
ο φίλος.....δαγκώνει”. Είναι μια κωμωδία με τους
Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Ναταλία Δραγούμη, Κρατερό
Κατσούλη κ.α. Ώρα αναχώρησης 18.00 από Ζεφύρου 2, πίσω από την Πνευματική Εστία Βούλας.
Πληροφορίες: Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

"Η ζωή μου στο Βασιλικό Κτήμα"
Σε ενδιαφέρουσα ομιλία προσκαλεί η “Υπατία” την Τρίτη
29 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. με θέμα "Η ζωή μου στο Βασιλικό Κτήμα ", με ομιλητή τον Ηλία Αλβανίδη (αυτοβιογραφικό).

Ενδιαφέροντα Σεμινάρια
H «ΥΠΑΤΙΑ» συνεχίζει από τον Οκτώβριο 2019 τα σεμινάρια, που με ενθουσιασμό υποδέχθηκε το κοινό και τα

Μουσική
συναυλία
Στις 22/10, 8.30 μ.μ. η Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος
αλλάζει διάθεση και υποδέχεται τον εμβληματικό Sir
Simon Rattle και τη διεθνούς φήμης mezzo-soprano Magdalena Kožená.
Σύντροφοι στη ζωή αλλά
και στην τέχνη παρουσιάζουν ένα μοναδικό ρεσιτάλ
όπου σε μια από τις σπάνιες
φορές, o Rattle συνοδεύει
την Kožená παίρνοντας
θέση στο πιάνο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος,
Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα
(+30) 216 8091000
info@snfcc.org

28η Οκτωβρίου
στο Δήμο
Μαρκοπούλου
• 09.45 Πανηγυρική Δοξολογία στο Μητροπολιτικό
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου
•Τελετή στο Μνημείο
Ηρώων της πόλης.
•Παρέλαση των Σχολείων
και των Συλλόγων του
Δήμου
Μαρκοπούλου,
κατά μήκος της λεωφόρου
Σουνίου. Σημειώνεται ότι
φέτος ως σημείο εκκίνησης της παρέλασης έχει
οριστεί η συμβολή στο φανάρι της Λ. Σουνίου με την
οδό Γ. Μεθενίτη (πλησίον
συνεργείο
«Τρεμουλιάρη»).
• Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσει
απονομή Τιμητικών Επαίνων, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο
«ΑΡΤΕΜΙΣ»,
στις Μαθήτριες και στους
Μαθητές του Δήμου, που
εισήχθησαν σε Ανώτερα
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα. καθώς και στους
Αθλητές, που κατέκτησαν
χρυσό, αργυρό ή χάλκινο
μετάλλιο, σε πανελλήνιο,
βαλκανικό, ευρωπαϊκό ή
παγκόσμιο επίπεδο.
• Απονομή τιμητικής πλακέτας για την προσφορά
τους στην τ. Λυκειάρχη
Σταθαρά – Κόλια Ανδρονίκη και στον τ. Γυμνασιάρχη & Λυκειάρχη Κόλια
Δημήτριο.

28η στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Δευτέρα 28/10, ώρα 10.00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Βούλα.
10.45 Συγκέντρωση στο μνημείο (Πάρκο
Ηρώων Πολυτεχνείου).
Επιμνημόσυνη δέηση
Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας
Κατάθεση στεφάνων
Ενός λεπτού σιγή - Εθνικός Ύμνος.

11.00 Εναρξη παρέλασης επί της Λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή στο ύψος του
πάρκου Ηρώων Πολυτεχνείου (ρεύμα προς
Βουλιαγμένη).
σημείωση: Δηλαδή, η παρέλαση της Βούλας, που γινόταν μπροστά από το μνημείο
πεσόντων, επί της Βασ. Παύλου, θα γίνει
στην παραλιακή λεωφόρο.
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ
Υποχρεωτική η μεταφορά των
ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων
Με νέο μανιφέστο, η νέα κυβέρνηση, επανέρχεται σε
ένα θέμα που έχει πολύ συζητηθεί και με πολλές αντιδράσεις από τους Δημάρχους, όπου τους ζητάνε να
καταθέσουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα Ελλάδος, δηλαδή στην Κεντρική
Τράπεζα της Ευρώπης, για να μην κρυβόμαστε και
πιπιλάμε το δάχτυλο.
Έτσι αφού τους αραδιάζουν διάφορα ΦΕΚ τους ειδοποιούν ότι εντός 60 ημερών θα πρέπει να ανοίξουν
έναν «λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που υποχρεούται να ανοίξει ο Δήμος στην Τράπεζα της Ελλάδος».
Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου ΒΒΒ και η γενική θέση όλων των συμβούλων
ήταν να μην τα καταθέσουν, γιατί καταργεί την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Ακόμη και τους ΚΑΠ

Aυστηροποίηση ποινών για
διατάραξη κοινής ησυχίας
με παρέμβαση
του Δημάρχου Κρωπίας
Από τις 14 Οκτωβρίου 2019 τέθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, σε δημόσια διαβούλευση, η
νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, υπό τον τίτλο:
«Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις».

(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) θα καταθέτει η κυβέρνηση εκεί και θα τους λαμβάνουν, μετά από μήνες.
Έτσι κινδυνεύουν να μείνουν εργαζόμενοι του Δήμου
απλήρωτοι για ημέρες.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι καλό είναι να περιμένουν
την απόφαση του ανώτερου οργάνου της Κεντρικής
Ενωσης Δήμων, γιατί είναι υποχρεωτικός μονόδρομος για το Δήμο από την 1/11/19 και και είναι ευθύνη
και υπόλογος ο οικονομικός διευθυντής του Δήμου
και η Οικονομική Επιτροπή.
To θέμα αναβλήθηκε μετά από πρόταση του Κ. Πασακυριάκου, έως ότου αποφασίζει και η ΚΕΔΕ.
Η ΚΕΔΕ με ομόφωνη απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ζητάει να
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα εξαιρεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την υποχρέωση αυτή ή να έχει δυνητικό χαρακτήρα.

To θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία, αφού η σύμβουλος
Ιωάννα Δόγκα το καταψήφισε.

Μικροποσά στις Σχολικές Επιτροπές
Με 74.408,22 ευρώ, ο Δήμος ΒΒΒ ενισχύει τις σχολικές Επιτροπές όλων των σχολικών συγκροτημάτων,
με κονδύλια από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
(ΚΑΠ). Μοιράζοντας το στα σχολεία έρχεται να λαμβάνει το καθένα από 302,472 ευρώ!

Αλλαγές χρήσης γης στη Βάρη
Αλλαγές στις χρήσεις γης ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο για την περιοχή της Βάρης, το οποίο έχει περάσει και από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής, που
επίσης ψηφίστηκε και από το Τοπικό Συμβούλιο της
Βάρης, για απομάκρυση οχλουσών επιχειρήσεων.
Μάλιστα το Τοπικό όταν συζητήθηκε 9.9.19 αρ. απ.
14/2019, διαφώνησε η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης, Αγγελική Γκόγκου και ο Βασίλης Σιαμέ-

νάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν και
πάρθηκαν αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 16.10, ήταν το θέμα «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων που αφορά την αποκατάσταση αγωγού ομβρίων υδάτων και της εκβολής του στην περιοχή Καβουρίου του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης». Εισηγητής του θέματος ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Παπαδάκης.

Α

Λανθασμένη η προμήθεια του
κλαδοτεμαχιστή στο Σαρωνικό;
Ετέθη 17/10/2019 σε δοκιμαστική λειτουργία ο κλαδοτεμαχιστής που παραδόθηκε στον Δήμο Σαρωνικού, από τον Απρίλιο του 2019, και παρέμεινε
εκτεθειμένος μπροστά από το Δημαρχιακό μέγαρο,
χωρίς να λειτουργήσει επί επτά μήνες! Οι λόγοι;
άγνωστοι ή μάλλον γνωστοί.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ειδική διάταξη για τη
διατάραξη ησυχίας με αυστηροποίηση ποινών.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης σε πρόσφατη
συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης έθεσε το μεγάλο
κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Κορωπί
από την ακραία ηχορύπανση και τη συνέχιση του φαινομένου αυτής της μορφής νεοπαραβατικότητας. Ο Υπουργός έκανε δεκτές τις παρατηρήσεις του Δήμου Κρωπίας
με την ειδική αυτή διάταξη.
Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί μια πρώτη δικαίωση των
αγώνων της Αυτοδιοίκησης, ειδικά των Δήμων της Δυτικής
και Ανατολικής Αττικής και των συλλογικών φορέων των
πολιτών, που αγωνίζονται πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας ηχορύπανσης από κοινωνικά ασυνείδητους πολίτες.
Eν αναμονή αποτελεσμάτων…

της, τονίζοντας ότι δεν έλαβε έγκαιρα εισηγητικό
προκειμένου να μελετήσει το θέμα και ότι οι αλλαγές
αυτές είναι δύσκολες για τους επιχειρηματίες της περιοχής λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Τόνισε ότι
οι ενδιαφερόμενοι έχουν άγνοια και δεν έχουν ενημερωθεί για το θέμα και ένα τέτοιο θέμα θα έπρεπε
να το είχε αναγγείλει η πλειοψηφούσα παράταξη
προεκλογικά για να γνωρίζει ο κόσμος την αλλαγή
που θα επέλθει στη ζωή τους.
Λεπτομέρειες για τις αλλαγές δεν γνωρίζουμε, αφού
ο Δήμος στέλνει σε άλλα τοπικά μέσα τις υποχρεωτικές από το νόμο ενημερώσεις πολιτών. Αν λοιπόν τα
έστειλε στη ...Ν.Ιωνία οι πολίτες δεν ενημερώθηκαν

Για το θέμα σημειώνει ο Δήμος Σαρωνικού: Όπως
αποδείχθηκε πλέον στην πράξη η δυναμικότητά του
είναι τέτοια που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο

ελάχιστο στον όγκο των κλαδεμάτων που συλλέγονται από τον δήμο. Η δυναμικότητά του, το είδος των
εργασιών που μπορεί να εκτελέσει, το πλήθος του
προσωπικού και ο χρόνος που απαιτεί γι’ αυτές, δεν
έχουν καμία απολύτως σχέση με τις καθημερινές
ανάγκες του Δήμου. Με απλά λόγια το μηχάνημα που
προμηθεύτηκε η προηγούμενη διοίκηση του Γ. Σωφρόνη αποδείχθηκε μια ακόμη λανθασμένη επιλογή.
Καλείται δε ο Δήμος να πληρώσει γι’ αυτή την επιλογή 132.000€.
Οι ανάγκες μας επέβαλαν την προμήθεια ενός μηχανήματος, μεγαλύτερης δυναμικότητας που θα μπορούσε να μας βοηθήσει στη διαχείριση των
απορριμμάτων, όλοι το έβλεπαν αυτό, εκτός από τον
κ. Σωφρόνη. Εκτός αν και εκείνος το ήξερε και γι’
αυτό τον άφησε ανενεργό μόνο προς επίδειξη και όχι
προς χρήση.
Για μια ακόμη φορά η διοίκηση Σωφρόνη, αντί της
εξυπηρέτησης των αναγκών του Δήμου, προσπάθησε
να εξυπηρετήσει «τις ανάγκες» προβολής του και δυστυχώς για τον Δήμο και τους πολίτες δεν είναι η
μόνη, κρίμα…
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Με τροποποίηση του Π.Δ.
προχωρούν στον πίνακα
εκπροσώπων των ΟΤΑ
για τις Γ.Σ. των ΠΕΔ
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της, η ΚΕΔΕ καλούσε τους δήμους να μην προχωρήσουν σε εκλογή
εκπροσώπων για τις ΓΣ των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ
μέχρι να αποσταλούν οι πίνακες με τις έδρες που
δικαιούνται. Κι αυτό λόγω των πολλών λαθών, του
Π.Δ.
Στη συνέχεια, αφού έγινε τροποποίηση του Π.Δ. ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης έστειλε επιστολή
στους Δήμους, όπου σημειώνει μεταξύ άλλων:
«στέλνω το Π.Δ. 94/2019 ΦΕΚ 157/11-10-2019
τεύχος Α ́ που αποτελεί την τροποποίηση του Π.Δ.
75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» και παρακαλώ για τις
δικές σας άμεσες ενέργειες, με στόχο την υλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία από τις οποίες θα εκλεγούν τα νέα συλλογικά
όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ βαθμού για
την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
Ειδικά για τους Δήμους, η εκλογή εκπροσώπων
τους για τη Γενική Συνέλευση της οικείας Π.Ε.Δ.
θα πρέπει να διεξαχθεί το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του ανωτέρω
Φ.Ε.Κ. (δηλαδή έως 31-10-2019), ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την εκλογή εκπροσώπων των
Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι η
10η Νοεμβρίου 2019».

Υποχρεώνουν τους Δήμους
να καταθέσουν τα ταμειακά
τους διαθέσιμα
στην Τράπεζα Ελλάδος
ΚΕΔΕ και ΔΗΜΟΙ αντιδρούν
Η ΚΕΔΕ ζητάει, με επιστολή της στο Υπ. Εσωτερικών, ζητάει αναστολή εκτέλεσης της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) περί μεταφοράς
των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Με ομόφωνη απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΚΕΔΕ
ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα
εξαιρεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την υποχρέωση αυτή ή να έχει δυνητικό
χαρακτήρα.
Επίσης ζητά την αναστολή των όσων προβλέπει
η ΚΥΑ, για μη καταβολή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) σε δήμους που δεν μεταφέρουν τα διαθέσιμα τους.
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“Πράσινο” φως για τη λειτουργία
ΟΑΕΔΑ στο Γραμματικό
Δήμος και κάτοικοι αντιδρούν
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαραθώνος και ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, αναφορικά με τη χθεσινή (σ.σ. 16/10)
αιφνιδιαστική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την Δοκιμαστική Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Γραμματικού,
σύμφωνα με την οποία: «Η Εγκατάσταση θα λειτουρ-

προέρχονται από την ανακύκλωση της γύρω περιοχής και μόνον».
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαραθώνος και ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας στέκονται δίπλα στους πολίτες και παραμένουν αταλάντευτοι στον σχεδιασμό
κατάργησης του «παράνομου» έργου, δηλώνοντας
τα εξής:
1. Αναμένουμε τις σχετικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης όπου έχουμε προσφύγει με ατράνταχτα στοιχεία
για την ακαταλληλότητα του έργου.
2. Είμαστε έτοιμοι για κάθε μορφής αντίδραση και αντίσταση κατά της λειτουργίας του «παράνομου»
έργου.
3. Προβαίνουμε σε άμεση σύγκλιση της νεοσυσταθείσας Επιτροπής κατά του ΟΕΔΑ με πρόεδρο τον ίδιο
τον Δήμαρχο Στέργιο Τσίρκα, για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες.

γήσει δοκιμαστικά για να αποφευχθεί η απένταξη του
έργου από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αποκλειστικά ως χώρος υποδοχής αδρανών υλικών που θα

σ.σ. Συνήθης τακτική δημάρχων και περιφερειαρχών.
Εν κρυπτώ για να μην υπάρχει ακροατήριο, ο Περιφερειάρχης άνοιξε το Γραμματικό...

Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου σε Κάντζα
και Άγιο Νικόλαο του Δήμου Παλλήνης
Την πρόταση του Δήμου Παλλήνης για επέκταση
προς Κάντζα και Άγιο Νικόλαο, του δικτύου φυσικού αερίου που υλοποιείται αυτή την πέρίοδο σε
Γέρακα και Παλλήνη, έκανε αποδεκτή η Εταιρεία

Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑΑ).
Η ΕΔΑΑ έκρινε ότι οι επεκτάσεις που πρότεινε ο
Δήμος Παλλήνης, συμβαδίζουν με τους μεσοπρόθεσμους σχεδιασμούς της Εταιρείας και αποφάσισε να συμπεριληφθούν στο νέο επιχειρησιακό
σχέδιο που θα καταθέσει στη Ρ.Α.Ε. (Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας) το Νοέμβριο.

Η συμφωνία Δήμου Παλλήνης και ΕΔΑΑ, οριστικοποιήθηκε σε συνάντηση που είχαν την Παρασκευή 11
Οκτωβρίου 2019, ο Δήμαρχος, Θαν. Ζούτσος με κλιμάκιο συνεργατών του και ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου, Γ. Τέντης με τον Τεχνικό Διευθυντή της
ΕΔΑΑ, Χρ. Σκουλίδα, τον Δι/ντή Ανάπτυξης Υποδομών Γιάννη Ντρούκα, τον Δι/ντή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Υποδομών & Προγραμματισμού, Ιερόθεο Κουφή
και τον Μηχανικό Σχεδιασμού Υποδομών της ΕΔΑΑ,
Χρήστο Χασαπόπουλο.
Στη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων επεκτάσεων που ξεκίνησαν πριν ένα χρόνο και υλοποιούνται με ταχείς
ρυθμούς. Τα έργα σε Γέρακα και Παλλήνη θα ολοκληρωθούν εντός του 2020.
Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Παλλήνης θα καταστεί ο μόνος Δήμος της Ανατολικής Αττικής με δίκτυο φυσικού αερίου το οποίο θα καλύπτει πλήρως
τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό.
Mετά ταύτα, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση σύνδεσης.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Ρεμπώ
Ο καταραμένος ποιητής και οι
θέσεις του για την ποίηση
Τον Ρεμπώ, οι ομότεχνοί του τον είπανε “καταραμένο”, ο κόσμος όταν έμαθε τα της ζωής του “περιθωριακό”, και όσοι τύχαινε να τον έχουν διαβάσει, κουνούσαν το κεφάλι τους με
σκεπτικισμό για την ταραχή στα ρεύματα της ποίησης που
έφερε. O Arthur Rinbau παιδί μιας μικροαστικής οικογένειας,
είχε γεννηθεί στη Σαρλβίλ των Αρδενών, πόλη μικρή κοντά
στα γαλλοβελγικά σύνορα.
Στο γυμνάσιο της γενέτειράς του πόλης γρήγορα διακρίνεται
σαν μαθητής για τις καλές επιδόσεις του, αλλά και επιπλέει
στη στιχουργική των ποιημάτων του στα λατινικά.
Το 1870, ανήσυχος και μόλις δεκαοχτώ χρονών, ξενιτεύεται
για το Βέλγιο. Στο Βέλγιο γνωρίζεται με τον ποιητή Πωλ Βερλαίν. Ο Βερλαίν περπατά στα 26 του χρόνια, είναι παντρεμένος
και έχει και γιό.
Εντυπωσιάζεται από την ποιητική φλέβα του Ρεμπώ, γίνεται ο
μέντοράς του, αλλά συνάμα ξετρελαίνεται από τον αυθόρμητο και ανέμελο πρωτογονισμό του, το καλοδεμένο κορμί
του και γρήγορα σχετίζεται μαζί του ερωτικά.
Τα ερωτικά του καμώματα δεν αργεί να τα μάθει και η γυναίκα
του και απαιτεί διαζύγιο.
Μπροστά στο ενδεχόμενο μιας δίκης, με τις απρόβλεπτες ποινικές και όχι μόνο συνέπειές της, ο Ρεμπώ έντρομος και ακολουθώντας την προτροπή της μητέρας του, εγκαταλείπει τον
Βερλαίν και επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι στη Σαρλβίλ.
Εκεί στον πνιγηρό γι’ αυτόν αέρα του σπιτιού του και στο
βλέμμα το όλο ερωτηματικά της μητέρας του, ασφυκτιά και
χωρίς δισταγμό αναχωρεί για Παρίσι.
Στο Παρίσι χωρίς δουλειά, χωρίς διόλου χρήματα, βιώνει την
αθλιότητα μιάς μποέμικης φτώχιας σε όλο της το μεγαλείο.
Έτσι αναγκάζεται να επιστρέψει πίσω στη Σαρλβίλ.
Στη Σαρλβίλ αυτή τη φορά χάνεται στις βιβλιοθήκες. Από τα
βιβλία που διαβάζει έρχεται κοντά σε ξένους συγγραφείς, προβαίνει σε πολιτικές αναθεωρήσεις, ωριμάζει ιδεολογικά, εντυπωσιάζεται από τις αρχές της βραχύβιας επαναστατικής
κυβέρνησης της παρισινής Κομμούνας του 1871 που πάλευε
και ανεπιτυχώς πάλεψε για την πρωσική κατοχή και τους συνεργαζόμενους με τους Πρώσους, Γάλλους.
Εν τω μεταξύ ο Βερλαίν που έχει έρθει στο Παρίσι, του στέλνει πρόσκληση να συναντηθούνε.
Τώρα στο Παρίσι συζούν.
Ο Ρεμπώ είναι δύστροπος, απαιτητικός και ενίοτε βάναυσος
τόσο που σε κάποια στιγμή καθισμένοι σε ένα καφέ και φιλονικώντας μεταξύ τους και μπροστά σε όλο τον κόσμο, βγάζει
ένα σουγιά και τον καρφώνει στο χέρι του Βερλαίν.
Ο ερωτισμός τους δεν παύει να περνά ακραίες στιγμές πάθους
και ζήλειας. Κάποια φορά όμως σε ένα από τους συχνούς
τους καυγάδες, η βία κορυφώνεται, όταν ο Βερλαίν αντιδρά
και πυροβολεί τον Ρεμπώ.
Η τρίτη σφαίρα τον τραυματίζει, αλλά ο Ρεμπώ δεν πεθαίνει.
Ο Βερλαίν συλλαμβάνεται, φυλακίζεται και καταδικάζεται για
απόπειρα φόνου, ενώ ο Ρεμπώ παλεύει στο νοσοκομείο για τη
ζωή του.

ΕΒΔΟΜΗ

Σώζεται όμως.
Με την ανάρρωση του και τον Βερλαίν πάντοτε στη φυλακή, ο
Ρεμπώ αρχίζει να ταξιδεύει στην Ευρώπη, αλλά και σε διάφορες μακρινές χώρες, π.χ. Ιάβα, Άντεν, Κύπρο, Χαράρ Αιθιοπίας
και αλλού, αν δε θυμάμαι καλά και Ελλάδα.
Για να μπορέσει να επιβιώσει, μετέρχεται πολυποίκιλα και
άσχετα επαγγέλματα, όπως του εμπόρου δερμάτων, του
καφέ, των λαθραίων όπλων, ίσως δε και της ανθρώπινης σάρκας, δηλαδή της εμπορίας δούλων.
Φτάνομε στο 1891. Ο Ρεμπώ τώρα διάγει το 37ο χρόνο της
ηλικίας του. Είναι όμως άρρωστος βαριά. ΄Ενας κακοήθης
όγκος τον βασανίζει τρομερά στο γόνατο, τον καταβάλλει και
τον έχει καθηλώσει στο νοσοκομείο της Μασσαλίας, όπου και
κάπου προς στο τέλος του ίδιου έτους πεθαίνει.
Αφησε πίσω του με γραπτή κληρονομιά τη συνειδησιακή του
θέση για τη ζωή, πολιτική αποψη, αλλά και την ποίηση και τον
ποιητή.
Ανάμεσα στα βιβλία που έχει γράψει, πρόχειρα θυμόμαστε,
όπως αμέσως μετά τον τραυματισμό του το ‘’Μια εποχή στην
Κόλαση’’, αργότερα τα “Εκλάμψεις”, “Επιστολές”, κ.λπ.
Οι ‘’Εκλάμψεις’’ το κύριο βιβλίο του, με ποιήματα γραμμένα σε
δύο περιόδους, μπορεί να εκτιμηθεί σαν την προετοιμασία του
ίδιου του τού θανάτου. Αφού βέβαια αυτό καταγράφεται και
ως το τελευταίο του γραπτό κληροδότημα, την εκούσια τρόπον τινά παραίτησή του από το δικαίωμα “του γράφειν” που
αναπόφευκτα τον μετέβαλλε ποιητικά σε ένα ζωντανό νεκρό,
Θεματικά μέσα σε αυτό κλωθογυρίζονται και υποβόσκουν, ταξίδια σε αναζήτηση του αγνώστου, εσωτερικές απολογίες ενοχών, κοινωνική κριτική, ανταρσίες ενάντια ενός κόσμου
ταγμένου για να ανατιναχθεί, ενός κόσμου που ούτως ή άλλως
χάνεται αν ήδη δεν χάθηκε μαζί με το ένα ζωής όραμα που ξεγλυστράει και ξεφεύγει.
Στο ποίημα του “Πρωινό μέθης” δείχνει την προς Αχερουσία
οδό να προβάλλεται τραγικά μπροστά του στα μάτια του που
σταδιακά σβήνουν.
«Ταχυδρομικοί αμαξάδες και ζώα ονείρου,/ θα ξαναπάρουν το
δρόμο τους κάτω από τους αποπνικτικούς δρυμούς/ για να με
βυθίσουν μέχρι τα μάτια/ μέσα στη μεταξένια πηγή.»
Από την “Επιστολή” του, στον φίλο του Πωλ Ντεμενύ και πιθανολογώ ομότεχνο και ομοϊδεάτη του, μαθαίνομε τις θέσεις
του για την ποίηση και για εκείνον που θέλει να πατήσει “το
πρώτο σκαλί της ποίησης” μα και να συνεχίσει σχετικά.
Υβρίζει την “όμοιοκατάληκτη” όπως λέγει, «στεγνή πρόζα και
την “στιχουργημένη ψιλοκουβέντα’’, αλίμονο των περισσοτέρων ποιητών μας».
Μιλάει για την ιδέα, ότι η ποίηση είναι και εξαρτάται από την
αλχημεία του λόγου, δηλαδή γεννιέται μέσω μιας πνευματικής μετουσίωσης και οραματικής μετάλλαξης του πνεύματος
σε εσωτερική έμπνευση. Απαιτεί καινούργιες φόρμες τεχνικής, καινούργια πράγματα, χωρίς όμως να μας υποδεικνύει,
ποιά και ποιάς μορφής πρέπει να είναι αυτά.
Απλά φιλοδοξεί να ανατρέψει την αντίληψη και τον τρόπο γραφής της ποίησης με επαναφορά στην αρμονία, στη μουσική
εκείνη αρμονία, την κληρονομημένη από την ποίηση της αρχαίας Ελλάδος.
Ο Μαρσέλ Προύστ Γάλλος συγγραφέας (1871 – 1922) σε κριτική του στη ποίηση του Ρεμπώ καταλήγει πως «αυτό το
“Εκλάμψεις” είναι το προϊόν ενός άλλου εγώ. Ενός άλλου
εγώ, πλήν μέσα στις ιδιαιτερότητές μας, αλλά και βγαλμένου
μέσα από την κοινωνία μας».
Και όντως ο Ρεμπώ σε “Επιστολές” του έρχεται και επιβεβαιώνει πως: «Εγω γράφω όπως γράφω, γιατί είμαι ένας άλλος,
ένας άλλος διαφορετικός».
Και δεν διστάζει να ομολογήσει, πως τώρα «παραβρίσκομαι
στην εκκόλαψη της σκέψης που από τα βάθη της αναδεικνύεται η έμπνευση».
Στην “Επιστολή” δε που ήδη προαναφέρθηκε γραμμένη τον
Μάιο του 1871, προβαίνει σε οδηγίες που οπωσδήποτε δια-

κρίνονται από ένα ιδιάζον ενδιαφέρον, καθοδηγητικό μάλλον
θα έλεγα, για τον όποιο επίδοξο ποιητή, τον οποίο κατά βάση
προσπαθεί να προσγειώσει.
Πρωτίστως γράφει ότι ο ποιητής πρέπει να διέπεται από την
αυτογνωσία, δηλαδή από τη γνώση των ορίων του εαυτού του
για να μην ολισθαίνει και βλέπεται ως γελοίος.
Και συνεχίζει πως η πρώτη μέριμνα του ανθρώπου που θέλει
να γίνει ποιητής είναι η απόλυτα ειλικρινής και προσγειωμένη
προσωπική γνώση του εαυτού του.
Να διερευνά ο ποιητής ψάχνοντας την ψυχή του, να την εποπτεύει, να την ελέγχει, να την δοκιμάζει, να την μαθαίνει,
και από τη στιγμή που τη γνωρίσει, θα μπορεί και να την καλλιεργεί στα οράματά του.
Το πεδίο της δράσης του, να κινείται και να απλώνεται σε
προδιαγεγραμμένα δεδομένα, που μάλιστα σαν βάση θα πρέπει να έχουν τη μορφή της ιδιοτυπίας, ίσως δε και της πρωτοτυπίας.
Ο ποιητής που γράφει πρέπει να βλέπει, να έχει όραση, να έχει
γίνει ο ένας με όραση μακρόχρονη που προσβλέπει στην απέραντη αφομοίωση όλων των αισθήσεων, με αναδιπλωμένες τις
μορφές του έρωτα, της τρέλας, της οδύνης και όλων των κοινωνικών τοξικών δηλητηρίων.
Όχι διορατικότητα, ούτε ψευδαίσθηση.
¨Όχι την ικανότητα της απλής διαίσθησης του προβλήματος,
αλλά το ουσιαστικό κοίταγμα της ζωής, με γλώσσα ψυχής
που μέσα μοναχά από την τέχνη μπορεί να αποκτάται.
Και τότε η γλώσσα της ψυχής θα έρχεται να συσσωματώσει
άπαντα τα αισθήματα που προσφέρονται από τα έξοχα νήματα
της όσφρησης, της όρασης, της ακοής ,και αφής.
Αυτή όμως η προσπάθεια και πιο σωστά η αφιέρωση στη ποιητική γραφή, θα πρέπει να μην είναι επιδερμικά επιπόλαια και
βραχύχρονη, αλλά στη βάσανο του μόχθου επώδυνα εξαντλητική και επίμονη, αλλά και μακροχρόνια και απέραντη στο
όριο του καθενός.
Μα και λελογισμένη, ώστε με καταλάγιασμα η σκέψη να έχει
ηρεμήσει στη ίδια τη σκέψη.
Και τότε πια μόνο η αίσθηση ζωντανεμένη σε ολότητα δεν
χάνει το ρυθμό της, αλλά τροφοδοτεί το επιδιωκόμενο εγχείρημα, το οποίο σε σύνοψη ολοκληρώνεται και εντείνεται τρομαχτικά στη δημιουργία μιας έτι περαιτέρω προικισμένης
όρασης.
Με δυο λόγια, τότε που η θεριεμένη ποιητική όραση, εξελίσσεται σε προμηθεϊκό κλέφτη της φωτιάς, που θα φορτωθεί το
βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Διάβασα τη συλλογή του Ρεμπώ “Εκλάμψεις”.
Η τεχνική του ακολουθεί πεζόμορφο ατραπό σε υπερεαλιστικό μοτίβο, την προσωπική μου άποψη όμως δεν σκοπεύω
να εκφέρω. Απλά οφείλω να παραθέσω δύο ποιητικά δείγματα
της γραφής του.
Ο τίτλος ‘’Ξεκίνημα’’
«Αρκετά είδα. Το όραμα απαντήθηκε σε όλους τους αιθέρες/
Αρκετά πήρα βόμβους πόλεων,/ Το βράδυ και στον ήλιο, τα
πάντα αρκετά γνώρισα,/ Τις παύσεις της ζωής, ω βόμβοι και
οράματα.!/ Ξεκίνημα μέσα σε καινούργιες αγάπες και θορύβους!»

‘’Σε μια λογική’’
«Ένα χτύπημα του δαχτύλου σου/ πάνω στο τύμπανο εκτονώνει όλους τους ήχους/ και αρχίζει την καινούρια αρμονία./
Ένα βήμα από σένα,/ είναι η στρατολόγηση καινούριων ανθρώπων και η πορεία τους. /
Το κεφάλι σου στρέφεται: --ο καινούριος έρωτας ! /
Το κεφάλι σου γυρίζει πίσω: --ο καινούριος έρωτας!/
-- Άλλαξε τους κλήρους μας ,/ Κάνε κόσκινο τις μάστιγες,/
αρχίζοντας από τον καιρό,/ σού τραγουδούν αυτά τα παιδιά/.
-Ύψωσε οπουδήποτε την υπόσταση/ των τυχών και των ευχών
μας σε παρακαλούν./ Φτάνοντας από πάντοτε, σύ που θα φεύγεις παντού.»

ΕΒΔΟΜΗ

19 ΟΚΤΒΒΡΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 9

Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

πρωτόγονα, με «παραδειγματικό» λιθοβολισμό! Για την
κούρδισσα πολιτικό τα πράγματα ήταν χειρότερα, αφού οι
πληροφορίες που μεταδίδονται επιμένουν ότι προτού λιθοβοληθεί βιάστηκε από τους συμπολεμιστές των Τούρκων.

της Αννας Μπουζιάνη

Αφιερωμένο...
Η Χεβρίν Χαλάφ, 35 ετών, η γενική γραμματέας του Κόμματος για τη “Συρία του Μέλλοντος”, κούρδισσα και στρατιωτίνα, αλλά είχε την ατυχία να πέσει σε ενέδρα των
«Σύρων πολιτοφυλάκων» που εισέβαλαν μαζί με τους
Τούρκους στη Συρία. Οι «πολιτοφύλακες» γάζωσαν το αυτοκίνητό της και αφού το ακινητοποίησαν έσυραν στον
δρόμο την Χαλάφ και τον οδηγό της και τους εκτέλεσαν

είχε λάβει μέρος σε διασκέψεις που διεξήχθησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κουρδικό ζήτημα, όπως και σε
πάνελ που έγιναν σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στις συνελεύσεις των Κούρδων όλοι την άκουγαν με
πολλή προσοχή.
Οι ίδιοι οι βασανιστές και δολοφόνοι της κατέγραψαν σε
βίντεο μέσω των κινητών τηλεφώνων τους τις εγκληματικές σκηνές που ακολούθησαν την ενέδρα. Εκεί οι ίδιοι εμφανίζονται να ουρλιάζουν από χαρά. Σε ένα από αυτά τα
βίντεο –αυθεντικό κατά τους Αμερικανούς- διακρίνεται ένα
πτώμα, πιθανότατα της Χαλάφ, με το πρόσωπο και τα μακριά μαλλιά του να καλύπτονται από τη σκόνη.
Πηγή: Protagon.gr

Οι ικανότητες της Χαλάφ, την είχαν αναδείξει σε ηγετική
μορφή, έτσι είχε αναλάβει τον άτυπο ρόλο του «υπουργού
Εξωτερικών» του συριακού Κουρδιστάν. Στις Βρυξέλλες

σ.σ. Τις ίδιες ευθύνες έχουν και οι “μεγάλοι” της γης, που
έδωσαν το πράσινο φως στον μακελάρη της Τουρκίας να
εισβάλλει στο Κουρδιστάν.

Φθινοπωρινές πινελιές στην υγεία και στην ομορφιά!
Στους κατοίκους του βορείου ημισφαιρίου, τα καλοκαιρινά
βιώματα έγιναν πλέον αναμνήσεις και αποθηκεύτηκαν
στα στεγανά της μνήμης, γιατί από τις 23 του Σεπτέμβρη,
με την φθινοπωρινή ισημερία (= ίσες ώρες ημέρα και
νύχτα), άρχισε επίσημα η γαλήνια, μαγευτική και δημιουργική εποχή του φθινοπώρου, με τις ημέρες να μικραίνουν
και να παραχωρούν τις ώρες τους στις νύχτες, που μας
κάνουν να χρησιμοποιούμε πιο χοντρά κλινοσκεπάσματα,
μέχρι να μας οδηγήσουν στις 22 του Δεκέμβρη, σηματοδοτώντας το χειμερινό ηλιοστάσιο, με την γέννηση του
καινούργιου ήλιου (Ηλιούγεννα), κατά το οποίο θα απολαύσουμε την μικρότερη ημέρα και την μεγαλύτερη
νύχτα της χρονιάς, με την έναρξη της χειμερινής περιόδου, αποχαιρετώντας το φθινόπωρο!!
Η ελληνική λέξη του φθινοπώρου αναγγέλλει ότι «φθίνουν οι οπώρες» δηλαδή τελειώνουν τα φρούτα, ενώ την
θέση τους θα πάρουν άλλα νόστιμα θρεπτικά και ευεργετικά για τον οργανισμό δώρα της μάνας Γης, όπως είναι
τα κάστανα, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, τα ρόδια, τα κυδώνια και πλήθος λαχανικών, που θα ευεργετηθούν από τις
δροσερές βροχούλες, που θα γίνουν αιτίες να αλλάξει το
σκηνικό της φύσης με «κίτρινο-πορτοκαλόχρωμες» πινελιές στα φυλλοβόλα δέντρα, που θα γεμίζουν με φύλλα
τους δρόμους!!
Το φθινόπωρο όμως, εκτός από τις ευχάριστες εκπλήξεις
του, θα μας παρουσιάσει και τις δυσάρεστες επιπτώσεις
της ηλιακής ακτινοβολίας, την οποία δεχτήκαμε κατά την
διάρκεια του όμορφου καλοκαιριού!!
Από τη σωστή ή τη λανθασμένη χρήση της έκθεσης στον
καλοκαιρινό ήλιο, θα εξαρτηθούν τα προβλήματα που
προέκυψαν κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, που θα τα
αντιμετωπίσουμε τώρα το φθινόπωρο και πρέπει να τα
εξαλείψουμε για χάρη της υγείας και της ομορφιάς!!
• Εκείνο που πρώτο ταλαιπωρείται από την ηλιακή θερμότητα και ακτινοβολία είναι το δέρμα μας, που όσο και να
το έχουμε περιποιηθεί με αντηλιακές κρέμες ή λάδια,
πάντα παρουσιάζει κάποια αφυδάτωση και έχει την
ανάγκη της άμεσης περιποίησης!!
Το γυναικείο δέρμα του σώματος και ιδίως του προσώπου, είναι ευαίσθητο και περισσότερο ο τύπος του ξηρού
δέρματος, που διακρίνεται από λεπτή και τραχιά υφή με
πολύ κλειστούς πόρους, δημιουργώντας την αίσθηση του
τεντώματος, μετά από την χρήση ζεστού ή πολύ κρύου
νερού, γι αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε κατά προτίμηση
χλιαρό νερό!!
Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στην εξουδετέρωση
της αιτίας του και στην προκειμένη περίπτωση η αιτία της
αφυδάτωσης είναι η έλλειψη νερού!!
Πριν αρχίσουμε την θεραπευτική αγωγή, την οποία πρέπει

να την ξεκινήσουμε με την υπόδειξη και την παρακολούθηση ενός γιατρού δερματολόγου, πρέπει να απαλλάξουμε το δέρμα μας από τα νεκρά κύτταρα με ένα βαθύ
καθαρισμό από ειδικά χέρια, να μπορέσουν οι παράγοντες
που εμπεριέχονται στην ενυδατική θεραπεία να απορροφηθούν ευκολότερα και να προσφέρουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα!!
• Η πόση καθαρού νερού πρέπει να φτάνει το 1,5 μέχρι 2
λίτρα την ημέρα και θα είναι πολλή ευεργετική για το
δέρμα και για την υγεία γενικότερα!!
• Ωφέλιμη θα ήταν επίσης η συμβουλή του δερματολόγου
στο πρόβλημα της αρχόμενης φωτογήρανσης, που παρουσιάζει θαμπή και άτονη επιδερμίδα με μικρές ρυτίδες
στο ελκυστικά μαυρισμένο δέρμα!!
Στην ερώτηση, αν ο ήλιος είναι φίλος ή εχθρός, η απάντηση είναι μία και βρίσκεται στο Δελφικό παράγγελμα:
«μέτρον άριστον», μαζί με τις απαραίτητες γνώσεις που
αφορούν την έκθεση του σώματος στον ήλιο, σχετικά με
τις ώρες της υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας και την διάρκεια της παραμονής μας στο ήλιο!!
• Η συνεχής καλοκαιρινή έκθεση σωματικών μερών στον
ήλιο θα παρουσιάσει σε άτομα πάνω των 50 χρόνων,
«σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις», που είναι μικρές
μελανόχρωμες βλάβες, σαν να είναι κολλημένες στο
δέρμα και η αφαίρεσή τους γίνεται μόνο από γιατρούς και
για λόγους αισθητικούς γιατί πρόκειται για καλοήθεις καταστάσεις!!
• Άλλο δημιούργημα της κακής χρήσης του ήλιου είναι το
μέλασμα ή χλόασμα, το οποίο παρουσιάζεται με μορφή
μελάχρωσης από απαλό καφέ, έως πολύ σκούρο καφέ
χρώμα και διορθώνεται με την κατάλληλη ιατρική παρέμβαση!!
• Άλλο ενοχλητικό φαινόμενο είναι η λευκή πιτυρίαση, που
εμφανίζεται μετά την έκθεση στον ήλιο, κυρίως σε παιδιά και
εφήβους, με την μορφή υπόχρωμων κηλίδων με ήπια απολέπιση και θεραπεύεται τοπικά με την σωστή ενυδάτωση του
δέρματος, μόνο από δερματολόγους γιατρούς!!
Τα ευαίσθητα δέρματα έχουν πολλές πιθανότητες να εκδηλώσουν ένα σοβαρό πρόβλημα που είναι ο καρκίνο του
δέρματος, όπως είναι το μελάνωμα, που προκαλείται από
την ηλιακή ακτινοβολία και ανήκει σε ένα είδος πολύ επιθετικού καρκίνου, που ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε
από αυτόν είναι η ετήσια φθινοπωρινή παρακολούθηση
του γιατρού σε όλο το σώμα μας, με τον λεπτομερή
έλεγχο φακίδων, πανάδων, σπίλων (=κρεατοελιών) και
οτιδήποτε εκείνος θεωρήσει ύποπτο!!
Η όμορφη εποχή του φθινοπώρου ενδείκνυται για όλες
τις γενικές ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, που είναι απαραίτητες για κάθε πρόληψη, η οποία όπως ξέρουμε εξουδε-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

τερώνει ή καταπολεμά με τα κατάλληλα ιατρικά μέσα, τις
ανεπιθύμητες καταστάσεις που όταν παρουσιαστούν εμποδίζουν την καλή λειτουργία του οργανισμού!!
Ένας γιατρός της εμπιστοσύνης μας, θα μπορέσει να μας
βοηθήσει και να μας υποδείξει τον σωστό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, ώστε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τα τυχόν προβλήματα υγείας, που μπορεί να
παρουσιαστούν και εγκαίρως να διορθωθούν ή αν δεν παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα να χαιρόμαστε απελευθερωμένοι την υγεία, αλλά και την ομορφιά μας, γιατί αυτά
τα δύο είναι αλληλένδετα και το ένα ακολουθεί το άλλο!!
Ίσως οι καλοκαιρινές απολαύσεις να πρόσθεσαν στο
σώμα λίγα κιλά, τα οποία καλά μεν αποκτήσαμε, αφού
προήλθαν από απελευθερωμένες ευχάριστες στιγμές,
αλλά καλύτερα είναι να απαλλαγούμε από αυτά για χάρη
πάλι της υγείας και της ομορφιάς. Και γι αυτό το θέμα
πρέπει να απευθυνθούμε μόνο σε ειδικό γιατρό ή διατροφολόγο και όχι να γινόμαστε πειραματόζωα σε «πολλά
υποσχόμενες δίαιτες αστραπής» ή θαυματουργά χάπια,
που όλα αυτά είναι αμφίβολης προέλευσης και κρύβουν
την αρρώστια και σε λίγες περιπτώσει τον ίδιο το θάνατο!!
Μέτρον άριστον λοιπόν πρέπει να εφαρμόσουμε στη ζωή,
στο σπίτι, στην εργασία, στη διαδκέδαση και γενικά σε
όλους τους τομείς της ζωής μας, για να την απολαμβάνουμε στο έπακρον, μειώνοντας με το σωστό πρόγραμμα
τις επώδυνες καταστάσεις!!
Μια ισορροπημένη διατροφή αν συνδυαστεί με λίγες
ώρες την εβδομάδα με μια σωματική άσκηση, ας πούμε
με ένα περπάτημα ή με ένα πρόγραμμα σε κάποιο γυμναστήριο, θα δημιουργούσε μια τέλεια κατάσταση, με
απόηχο την υγεία ψυχής και σώματος και με μια λαμπρότερη εμφάνιση αφιερωμένη στην ξεμυαλίστρα ομορφιά!!
Το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μας είναι η υγεία μας, πηγή
ευτυχίας, δραστηριότητας και δημιουργίας και γι αυτό δεν
είναι άσκοπη η αφιέρωση κάποιου χρόνου μαζί με κάποιο
χρήμα για να διατηρήσουμε αυτό το ύψιστο δώρο ανέπαφο, γιατί αλλιώς και περισσότερα χρήματα θα ξοδέψουμε για να αποκαταστήσουμε την υγεία μας και μεγάλη
ταλαιπωρία θα υποστούμε!!
Ας γίνει λοιπόν η καινούργια εποχή του χρόνου ή αφετηρία για λίγες φθινοπωρινές πινελιές στην υγεία και την
ομορφιά!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ταξίδια Απελπισίας (Desperate Journeys)
"Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΧΙΛΙΕΤΙΩΝ"
Πολιτιστικές ανταλλαγές
στο δρόμο του μεταξιού
Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου στο Παλλάς στην Αθήνα η
«Συνάντηση των Χιλιετιών» έρχεται στο πλαίσιο Πολιτιστικών ανταλλαγών στον Δρόμο του Μεταξιού.
Όλη η μαγεία της κινέζικης κουλτούρας ζωντανεύει
στη σκηνή μέσα από κλασικές φιγούρες, χορογραφίες, αρχαία μουσικά όργανα, εθνικούς χορούς και
τραγούδια που θα ερμηνευθούν από σπουδαίους
καλλιτέχνες των εθνικών πολιτιστικών φορέων της
Κίνας.

Ένα εκθαμβωτικό υπερθέαμα καταγραφής της κινέζικης ιστορίας μέσα από χορογραφίες που προέρχονται από τοιχογραφίες και αγάλματα του
κινέζικου πολιτισμού.
ΤΡΙΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, Ώρα έναρξης: 20.30
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, Αθήνα
Τιμές εισιτηρίων: 15€, 25€, 35€
Εισιτήρια: https://www.viva.gr/tickets/theater/theatropallas/synantisi-ton-xilietion/
Διοργάνωση:
Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου
της Λαϊκής Δημοκρατίας τη Κίνας
Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην
Ελληνική Δημοκρατία

12.900 παιδιά προσφυγες και μετανάστες έφθασαν στην
Ελλάδα μέσω θαλάσσης. Tα 2.100 ασυνόδευτα!
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.)
καλεί τα ευρωπαϊκά κράτη να ενισχύσουν τις προσπάθειές
τους για να παρέχουν προστασία στα παιδιά πρόσφυγες και
μετανάστες που έχουν υπομείνει όχι μόνο δύσκολα και επικίνδυνα ταξίδια, αλλά και που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν
κινδύνους και κακουχίες μόλις βρεθούν στην Ευρώπη. Στις
κακουχίες αυτές περιλαμβάνονται οι μη ασφαλείς συνθήκες
στέγασης, η λανθασμένη καταγραφή τους ως ενήλικοι και η
έλλειψη κατάλληλης φροντίδας.

Εκθεση της Υ.Α.
Στην τελευταία έκθεσή της με τίτλο: Ταξίδια Απελπισίας
(Desperate Journeys), η Υ.Α. τονίζει ότι από τον Ιανουάριο
έως τον Σεπτέμβριο του 2019, περίπου 80.800 άνθρωποι
έφθασαν στην Ευρώπη
μέσω οδών της Μεσογείου. Ο αριθμός αυτός
είναι μικρότερος από τους
102.700 που έφθασαν την
ίδια περίοδο το 2018.
Πάνω από το ένα τέταρτο
των αφίξεων ήταν παιδιά,
πολλά από τα οποία ταξίδευαν χωρίς τους γονείς
τους.
«Τα παιδιά αυτά μπορεί να
έχουν τραπεί σε φυγή
λόγω των συγκρούσεων,
να έχουν χάσει μέλη της
οικογένειάς τους, να είναι
μακριά από τα σπίτια τους για μήνες, ακόμα και χρόνια, με
μερικά από αυτά να υπομένουν πολύ άσχημη κακοποίηση
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Όμως η ταλαιπωρία τους
δεν σταματά στα σύνορα», δήλωσε η Pascale Moreau, Διευθύντρια του Γραφείου Ευρώπης της Υ.Α. «Κατά μήκος της Ευρώπης, ιδίως τα ασυνόδευτα παιδιά στεγάζονται συχνά σε
μεγάλες δομές με ελάχιστη επίβλεψη, μένοντας έτσι εκτεθειμένα σε περαιτέρω κακοποίηση, βία και ψυχολογικό άγχος,
με αυξημένο τον κίνδυνο να μετακινηθούν περαιτέρω ή να
εξαφανιστούν.»
Η Ελλάδα έχει δεχθεί φέτος την πλειοψηφία των αφίξεων
κατά μήκος της περιοχής της Μεσογείου – περισσότερες αφίξεις από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο συνδυαστικά. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 12.900 παιδιά
έφθασαν στην Ελλάδα μέσω θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 2.100 ασυνόδευτων ή χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών, πολλά από τα οποία προέρχονται από
το Αφγανιστάν, τη Συρία και άλλες χώρες που ταλαιπωρούνται από συγκρούσεις και βία. Ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι ανθυγιεινές συνθήκες στα υπερσυνωστισμένα
κέντρα υποδοχής στα νησιά του Αιγαίου.
Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν μέτρα για την ανακούφιση
του υπερπληθυσμού ενώ υπάρχουν θετικά παραδείγματα μοντέλων βέλτιστης πρακτικής τα οποία εφαρμόζονται, όπως η
αναδοχή στο πλαίσιο της κοινότητας. Ωστόσο, ως τα τέλη Σε-

πτεμβρίου, τα περισσότερα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα
εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε ακατάλληλες συνθήκες
στέγασης. Δεδομένων των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθηκών
που αντιμετωπίζουν, η Υ.Α. απευθύνει έκκληση στα ευρωπαϊκά κράτη να ανοίξουν θέσεις για τη μετεγκατάσταση των
παιδιών ως μια χειρονομία αλληλεγγύης και να επιταχύνουν
τις μεταφορές για τα παιδιά που πληρούν τα κριτήρια για οικογενειακή επανένωση.
Ενώ έχουν επιτευχθεί πολλά θετικά βήματα σε όλη την Ευρώπη προς τη βελτίωση της παροχής προστασίας, στην έκθεση καταδεικνύεται ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα
για να επιλυθούν μερικές από τις προκλήσεις που συνεχίζουν
να αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Στις συστάσεις της, η έκθεση
καλεί τα ευρωπαϊκά κράτη να βάλουν επειγόντως ένα τέλος
στη χρήση της κράτησης
των παιδιών για λόγους που
αφορούν τη μετανάστευση,
να ορίσουν καταρτισμένους
επιτρόπους ή κοινωνικούς
λειτουργούς και να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες θα
μπορούν να λάβουν εκπαίδευση. Σε όλη την Ευρώπη,
τα παιδιά μπορεί επίσης να
πασχίζουν να αναγνωριστούν ως παιδιά και η έκθεση καλεί για τη χρήση
ολιστικών και πολυεπιστημονικών μεθόδων για τον
προσδιορισμό της ηλικίας ενός παιδιού.
Λαμβάνοντας τα μέτρα που καταγράφονται στην παρούσα έκθεση, τα κράτη θα είναι σε θέση να ενισχύσουν την προστασία που παρέχουν στα παιδιά που μετακινούνται και να είναι
καλύτερα προετοιμασμένα για να διασφαλίσουν το βέλτιστο
συμφέρον των παιδιών, που μπορεί να περιλαμβάνει και λύσεις εκτός Ευρώπης.
https://www.unhcr.org/gr/13110-prostasia_paidiwn_prosfygwn_metanastwn.html

Αποστάγματα σοφίας...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Mε ψέματα και πολιτικό πραξικόπημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
ανοίγουν νέο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό και επεκτείνουν τη Φυλή
καταγγέλει η “Αντικαπιταλιστική Δράση”
Για όσους ανησυχούσαν για την ακυβερνησία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την Απλή Αναλογική, αποδείχθηκε επίσης ότι
όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, η πλειοψηφία είναι δεδομένη στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής: Πατούλης και Δούρου.
Όσο περισσότερο μιλάνε για ανακύκλωση τόσους περισσότερους ΧΥΤΑ ανοίγουν. Ο κος Πατούλης που επιδίδεται σε
κάθε είδους επικοινωνιακές δράσεις για να διαφημίσει την προσήλωσή του στην ανακύκλωση και την αλλαγή στη διαχείριση
των απορριμμάτων : “το θέμα δεν είναι που θα θάβουμε τα
σκουπίδια αλλά το πως δε θα θάβουμε σκουπίδια” επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, απέδειξε στο ΠΕΣΥ στις 16/10 ότι δεν
είναι παρά η “στάχτη στα μάτια” της κοινωνίας για να προχωρήσει στην πράξη το μόνο που πραγματικά τον απασχολεί: Πως θα ανοίξει περισσότερους ΧΥΤΑ συνεχίζοντας με
τη σειρά του την πολιτική όλων των προκατόχων του με την
ίδια καταστροφική διαχείριση των απορριμμάτων με νέες
συμβάσεις σε εργολάβους και πως σε πρώτη φάση όχι μόνο
θα επεκτείνει το ΧΥΤΑ στη Φυλή αλλά θα ανοίξει και νέο
ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.
Χθες, 16/10, το Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) -με τις ψήφους
του Πατούλη και της Δούρου- αποφάσισε να ανοίξει αμέσως
το Γραμματικό και με την απόρριψη της πρότασης για ακύρωση της απόφασης του ΕΣΔΝΑ στις 1/8/19, νομιμοποιεί και
με απόφαση ΠΕΣΥ και την επέκταση της Φυλής. Έτσι επιχειρούν να ολοκληρώσουν το έργο που άρχισε επί Δούρου, για
την ύπαρξη δύο χωματερών στην Αττική. Πρόκειται για ένα
πραγματικό έγκλημα το οποίο θα πολεμήσουμε με κάθε
μέσο.

Πατούλης και Δούρου συνειδητά ψεύδονται
Το πιο εξευτελιστικό στην όλη διαδικασία είναι ότι ο ισχυρισμός που επικαλέστηκε ο περιφερειάρχης για να πείσει το περιφερειακό συμβούλιο και να δικαιολογήσει τον επείγοντα
χαρακτήρα της απόφαση είναι το απροκάλυπτο ψέμα ότι “σε
περίπτωση μη λειτουργίας του Γραμματικού ΘΑ απενταχθεί
το έργο από την Ευρωπαίκή Επιτροπή και θα υποχρεωθεί η
χώρα να επιστρέψει 20 εκατομμύρια στην ΕΕ.” Ο Πατούλης
ως ο ποιο καλός μαθητής της Δούρου επαναλαμβάνει συνειδητά το ψέμα της προκατόχου του ενώ ξέρει πολύ καλά ότι

το έργο του Γραμματικού έχει απενταχθεί από επιλέξιμο
έργο της ΕΕ το 2015 με αμετάκλητη απόφαση του Ταμείου
Συνοχής (έγγραφο: (Ref.Ares (2015) 142502-14/01/2015),
εξαιτίας της σωρείας παρανομιών, αλλά και λόγω του ότι είναι
χωροθετημένο πάνω σε ρέμα. Ακριβώς γι αυτό η ολοκλήρωση
του έργου επί των ημερών της κας Δούρου έγινε με τη διάθεση πόρων από την Περιφέρεια Αττικής. Τεράστιο είναι
τόσο το τυπικό όσο και το ηθικό ζήτημα που εγείρει το γεγονός της παραπλάνησης του Π.Σ. για να υποκλαπεί η αδικαιολόγητη απόφαση που είναι και νομικά έωλη.
Πιο αναλυτικά :
Στο ΠΕΣΥ στις 16/10 μετά από αίτημα 4 παρατάξεων (Αντικαπιταλιστική Ανατροπή, Λαϊκή Συσπείρωση, Ανυπότακτη Αττική, παράταξη του Σγουρού) για συζήτηση προ Ημερησίας
Διάταξης το θέμα της διαχείρισης των απορριμάτων, και με την
παρουσία ορισμένων φορέων, παρά την αρχική άρνηση της
πλειοψηφούσας παράταξης, ο περιφερειάρχης αποδέχτηκε να
ενταχθεί το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.
Aπό την πρώτη στιγμή, με μια εισήγηση ελάχιστων λεπτών
του εισηγητή της πλειοψηφούσας παράταξης η οποία το
μόνο θέμα που ανέδειξε ήταν η ανάγκη της συνέχισης και
επέκτασης της Φυλής – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, κατέδειξαν τη στόχευση της περιφερειακής αρχής
να εξασφαλίσει αποφάσεις που θα λύνουν τα χέρια τους για τη
συνέχιση της ίδιας καταστροφικής διαχείρισης με την διασφάλιση των “αναγκαίων” ΧΥΤΑ στην Αττική.
Σε μια συζήτηση 4 ωρών ο Πατούλης προσπάθησε να κρύψει
τις πραγματικές του επιδιώξεις και επιδόθηκε σε γενικόλογες
διακηρύξεις και σε μεγαλοστομίες ότι “ξεκινάει από σήμερα
η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση στην Αττική”. Ποτέ
δεν παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο μπορεί να
ανατρέψει τη σημερινή άθλια κατάσταση. Ποτέ δεν απάντησε
με ποιο συνολικό σχέδιο, ποια υποδομή, ποια χρηματοδότηση,
ποιο προσωπικό και ποιο εξοπλισμό.

Το μεγάλο κόλπο του Πατούλη
Το μεγάλο κόλπο όμως του περιφερειάρχη ήταν ότι ενώ στην
πρωτομιλία του δεν είπε τίποτα για το Γραμματικό και ενώ ο
χαρακτήρας όλης της μακροσκελούς συζήτησης δεν αναφέρθηκε στο Γραμματικό, με μία μικρή αναφορά στη δευτερολογία του, έβαλε αιφνιδιαστικά ότι είναι μεγάλο πρόβλημα

και πρέπει να συζητηθεί το τι θα κάνουμε με το Γραμματικό,
προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι εάν δε λειτουργήσει θα πρέπει
να επιστραφούν τα 20 εκατομμύρια που διατέθηκαν από την ΕΕ
για το έργο. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου στη
συνέχεια, αφού ρώτησε τις παρατάξεις που έθεσαν το θέμα (Αντικαπιταλιστική Ανατροπή, Λαϊκή Συσπείρωση, Ανυπόταχτη
Αττική και την παράταξη του Σγουρού) εάν καταθέτουν πρόταση για απόφαση. Οι παρατάξεις αυτές παραιτήθηκαν από την
κατάθεση πρότασης για απόφαση με τη δεδομένη πλειοψηφία
του περιφερειακού συμβουλίου και συμφώνησαν να υποστηρίξουν την πρόταση της Ανυπότακτης Αττικής που ήταν κοινή
θέση, για ακύρωση της απόφασης του ΕΣΔΝΑ στις 1/8/19 για
την επέκταση της Φυλής. Στην ψηφοφορία η πρόταση υπερψηφίστηκε από 5 παρατάξεις (Αντικαπιταλιστική Ανατροπή, Λαϊκή Συσπείρωση, παράταξη Σγουρού, Ανυπόταχτη
Αττική, Οικολογική Συμμαχία) και ο πρόεδρος ανακοίνωσε
ότι ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία με την απόρριψη της πρότασης.
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, αιφνιδιαστικά και
χωρίς να προβλέπεται από τον κανονισμό ο περιφερειάρχης
Πατούλης ζήτησε να καταθέσει νέα πρόταση για απόφαση
με την οποία ζήτησε από το περιφερειακό συμβούλιο να αποφασίσει την λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό. ... Μετά
τις έντονες διαμαρτυρίες όλων των παρατάξεων που έφεραν το
θέμα σε συζήτηση, ακόμα και ο πρόεδρος του περιφερειακού
συμβουλίου, αρχικά, εξήγησε ότι επειδή η διαδικασία ολοκληρώθηκε, το ορθό για τη συζήτηση του νέου ζητήματος που
έθετε ο περιφερειάρχης ήταν να ενταχθεί σε θέμα της ημερήσιας διάταξης σε επόμενη συνεδρίαση. Σε απόλυτη συνεννόηση με την παράταξη της Δούρου, ο περιφερειάρχης επέμεινε
ότι έχουν δικαίωμα να κάνουν τροπολογία για απόφαση.

Καταγγελία, Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής
Καταγγείλαμε ότι αυτή η διαδικασία ξεφτιλίζει το περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο όχι μόνο δεν οργανώνει τη συζήτηση και δεν διευκολύνει την ενημέρωση και παρέμβαση
των πολιτών, αλλά επιδίδεται σε τυχοδιωκτικούς τακτικισμούς και μεθοδεύσεις, να υφαρπάξει αποφάσεις και
να δημιουργήσει αρνητικά τετελεσμένα.
Κατά την επιβολή της ψηφοφορίας οι παρατάξεις (Αντικαπιταλιστική Ανατροπή, Λαϊκή Συσπείρωση, παράταξη Σγουρού, Ανυπόταχτη Αττική) η κάθε μία με δήλωσή της
αποχώρησε καταγγέλλοντας την νομιμότητα της απόφασης. Ανερυθρίαστα ο Πατούλης, “αγκαλιά” με τη Δούρου, ΨΗΦΙΣΑΝ την απαράδεκτη, από όλες τις απόψεις,
απόφαση.

Πραξικοπηματικά, ο Περιφερειάρχης αποφάσισε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Γραμματικού
Πραξικόπημα ονομάζει και «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής», την διαδικασία απόφασης του Π.Σ. για άνοιγμα του
ΧΥΤΑ Γραμματικού, γράφοντας μεταξύ άλλων:
Με προφανή παραβίαση του Κανονισμού Λειτουργίας του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και με καταφανή πρόθεση να μην προχωρήσει στον παραμικρό διάλογο με τις
τοπικές αρχές και κοινωνίες αποφάσισε η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να ανάψει στο «άψε σβήσε» το πράσινο
φως για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Γραμματικό.
Συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια και η απελθούσα
διοίκηση με επικεφαλής την κα Δούρου που από πολέμιος
του έργου και ορκισμένος υποκινητής των αντιδράσεων το
2014, αναδείχθηκε σε υπέρμαχό του, προκαλώντας την
έκρηξη, την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών.
Συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (16.10.19) τέσσερις παρατάξεις της μει-

οψηφίας (μεταξύ αυτών και η Παράταξή μας) είχαν ζητήσει
προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση - ενημέρωση για το θέμα
του ΧΥΤΑ Φυλής και του διαγωνισμού των 40εκ € που είχε
ξεκινήσει η κα Δούρου και είναι σε εξέλιξη για την επέκτασή του ΧΥΤΑ.
Ωστόσο αίφνης αντί για το θέμα του ΧΥΤΑ Φυλής η διοίκηση του κ. Πατούλη έφερε προς ψηφοφορία το θέμα του
ΧΥΤΥ Γραμματικού, παραβιάζοντας κατάφωρα με αυτόν
τον τρόπο τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού
Συμβουλίου (παρ. 2 άρθρο 17, ΦΕΚ 1497/17-6-2011), σύμφωνα με τον οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί εισήγηση
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εισηγουμένων το θέμα (εν
προκειμένω οι παρατάξεις της μειοψηφίας διαφώνησαν στη
συζήτηση του θέματος χωρίς την παρουσία των τοπικών
αρχών).
Αποτέλεσμα αυτής της μεθόδευσης ήταν η Παράταξη
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» να αποχωρήσει από

τη διαδικασία, ζητώντας πριν από οποιαδήποτε απόφαση
να προηγηθεί διάλογος, ώστε να μην υπάρξουν τετελεσμένα.
Σε δηλώσεις του ο Γ. Σγουρός σημείωσε ότι «Η μόνη λύση
για να επιτευχθεί συναίνεση και κοινωνική αποδοχή στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων με βάση την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία για το Γραμματικό είναι ο
διάλογος και οι καθαρές κουβέντες. Η κα Δούρου στο παρελθόν κορόιδεψε τον κόσμο και απώλεσε πλήρως την
αξιοπιστία της. Καλούμε τον κ. Πατούλη να μην ακολουθήσει τον ίδιο ολισθηρό δρόμο που το μόνο που μπορεί να
προκαλέσει είναι την κοινωνική οργή και αγανάκτηση».
Η Παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» καλεί την
διοίκηση της Περιφέρειας να ανακαλέσει την απόφασή της,
επιφυλασσόμενη να ασκήσει διοικητική προσφυγή ενώπιον
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
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Χιλιάδες διαφημιστικές αφίσες ξηλώθηκαν σε ολόκληρη την Αττική
Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών λαβάρων και
αφισών από κεντρικούς οδικούς άξονες
της Αττικής, η οποία ξεκίνησε στις 25
Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.
Η Περιφέρεια Αττικής εφαρμόζοντας
την ισχύουσα νομοθεσία και υπό την
εποπτεία της εντεταλμένης περιφερειακής συμβούλου τεχνικών έργων Ευρώπης Κοσμίδη, σε συνεργασία και με
τους 66 Δήμους και την τροχαία Αττικής, με καλαθοφόρα και ειδικά οχή-

δικτύου 27 χλμ, αφαιρέθηκαν από κεντρικούς οδικούς άξονες σε 7 Δήμους
425 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 376 ιστοί ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινής σηματοδότησης.
• Στον Βόρειο τομέα σε μήκος οδικού
δικτύου 32 χλμ, αφαιρέθηκαν από κεντρικούς οδικούς άξονες σε 11 Δήμους
489 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 546 ιστοί ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινής σηματοδότησης.
• Στον Δυτικό τομέα σε μήκος οδικού
δικτύου 35 χλμ, αφαιρέθηκαν από κεντρικούς οδικούς άξονες σε 5 Δήμους

σε 12 Δήμους (συνολικά έχει 13), 1251
λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν
1231 ιστοί ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης.
• Στον τομέα Δυτικής Αττικής σε μήκος
οδικού δικτύου 19 χλμ, αφαιρέθηκαν
από κεντρικούς οδικούς άξονες σε 4
Δήμους 150 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 157 ιστοί ηλεκτροφωτισμού
και φωτεινής σηματοδότησης.
• Στον τομέα Πειραιώς σε μήκος οδικού
δικτύου 18 χλμ, αφαιρέθηκαν από κεντρικούς οδικούς άξονες σε 4 Δήμους
313 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 408 ιστοί ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινής σηματοδότησης.

«Όσοι παρανομούν θα πηγαίνουν στον εισαγγελέα»
Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης, σε δηλώσεις του επισήμανε
μεταξύ άλλων:
«Κάναμε πράξη τη δέσμευσή μας απέναντι στους πολίτες, ότι θα καθαρίσουμε την Αττική από τις χιλιάδες
παράνομες διαφημιστικές αφίσες, banners και πανό, που απειλούν την ασφά-

ματα σήμανσης, αφαιρούσε καθημερινά
παράνομες διαφημιστικές πινακίδες,
αφίσες και κάθε διαφημιστικό υλικό
που υπάρχει σε κόμβους κεντρικών οδικών αρτηριών της Αττικής.
Συνολικά καθαρίστηκαν 3.575 ιστοί
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης από σχοινιά και ταινίες,
αποξηλώθηκαν 3.551 λάβαρα και μικρές αφίσες και καλύφθηκε συνολικό
μήκος οδικού δικτύου 275 χιλιόμετρα.
Ειδικότερα:
• Στον Κεντρικό τομέα σε μήκος οδικού

318 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 281 ιστοί ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινής σηματοδότησης.
• Στον Νότιο τομέα σε μήκος οδικού δικτύου 42 χλμ, αφαιρέθηκαν από κεντρικούς οδικούς άξονες σε 8 Δήμους 605
λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν
577 ιστοί ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης.
• Στον τομέα Ανατολικής Αττικής σε
μήκος οδικού δικτύου 102χλμ, αφαιρέθηκαν από κεντρικούς οδικούς άξονες

λεια των διερχόμενων οδηγών, ρυπαίνουν το περιβάλλον, υποβαθμίζουν την
εικόνα των πόλεων και επιβαρύνουν
την ποιότητα ζωής των συμπολιτών
μας.

Ξεκαθαρίζουμε ότι δε θα δείξουμε
καμία ανοχή σε όσους ρυπαίνουν το
περιβάλλον και απειλούν τις ζωές των
πολιτών. Όσοι συνεχίσουν να παρανομούν θα πηγαίνουν στον εισαγγελέα
και θα τους επιβάλλονται βαριά πρόστιμα, όπως ορίζει η νομοθεσία.
Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε
το πρόσωπο της Αττικής και αυτό θα το
αποδεικνύουμε καθημερινά με πράξεις».
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“Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας” σε άπορους πολίτες μέσω των Δήμων
Την περασμένη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου,
περνώντας μέσα από το πάρκο Εθν. Αντίστασης, όπου βρίσκονται και υπηρεσίες του Δήμου ΒΒΒ, “έπεσα” πάνω σε
κοντέινερ με τρόφιμα και διάφορα άλλα
είδη νοικοκυριού καθώς και ανθρώπους

δημα που δεν ξεπερνάει τις 3000 ευρώ
ετησίως, στοιχεία που είναι μέσα στα
κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας
πολίτης άπορος και δικαιούχος του
προγράμματος!
Το πρόγραμμα αυτό έρχεται από την

Για να είναι “ωφελούμενος” ένας πολίτης πρέπει να χαρακτηριστεί άπορος.
Άποροι θεωρούνται τα άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώ-

με κίτρινα γιλέκα που τα τακτοποιούσαν στον υπαίθριο χώρο. Παραξενεμένη πλησίασα και είδα στο κτίριο της
Πνευματικής Εστίας, όπου χρησιμοποιείται και από την κοινωνική υπηρεσία
του Δήμου ΒΒΒ, μία μεγάλη “ουρά” πολιτών, να περιμένουν να παραλάβουν
τσάντες με τρόφιμα και άλλα.

Ε.Ε., ονομάζεται «Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας» (ΤΕΒΑ) και υποστηρίζει τη
διανομή τροφίμων και βασικών υλικών
αγαθών.
Η εφαρμογή του Προγράμματος έχει
ξεκινήσει από το 2015 και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020! Υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων.
Επικεφαλής του προγράμματος για την
Ανατ. Αττική είναι ο Δήμος Σαρωνικού,
όπου εντάσσεται και ο Δήμος Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης.

ρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες
ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, που δεν πληρούν τις
αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και
δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες
ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως
προκύπτει από την φορολογική δήλωση
του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000 € ετησίως
για μεμονωμένο άτομο και 4.500 € ετη-

Ξαφνιάστηκα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει τόσος κόσμος στο
Δήμο ΒΒΒ, που ζει άστεγος ή με εισό-

Μία γεύση από τα κριτήρια

σίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο
κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 €
ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο
μέλος της οικογένειας.
Κι αναρωτιέμαι, διαβάζοντας αυτά τα

πολύ αυστηρά στοιχεία, υπάρχουν τέτοιοι άποροι στο Δήμο ΒΒΒ, ή παρακάμπτονται κάποια κριτήρια;
Κι έπειτα, πού και ποιος βλέπει ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο στη χώρα;
Μάλλον χρυσώνουν το χάπι με “παπαγαλάκια” “ωφελούμενα” από την Ε.Ε.,
για να μας κοιμίζουν και να μην αντιδρούμε.
Αννα Μπουζιάνη

Προβληθείτε με μια συνδρομή! press@ebdomi.com
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ΕΒΔΟΜΗ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ προ-ηγούνται των γεγονότων της εποχής τους και προ-βλέπουν το ΜΕΛΛΟΝ.
Οι δασκαλάκοι και οι δασκαλεμένοι παρ-ακολουθούν
τα γεγονότα και παρα-βλέπουν το ΜΕΛΛΟΝ”.

Π. Ι.

Σήμερα Πέμπτη 17.10.2019, παραχωρώ με μεγάλη μου χαρά
και τιμή την καθιερωμένη στήλη, στην οποία ανά δεκαπενθήμερο αρθρογραφώ, στον αείμνηστο Δάσκαλό μου Σαράντο Ι.
Καργάκο να μιλήσει εκ μέρους μου και για λογαριασμό όλων
των Ελλήνων που μπορούν και θέλουν ακόμη να αισθάνονται
Έλληνες και να ’ναι Υπερήφανοι γι’ αυτό. Και βέβαια ως Έλληνες λογαριάζω όχι τους Ελληνόφωνους αλλά τους Ελληνόψυχους και Ελληνόβουλους ΠανΕλληνες. Σας παρουσιάζω
την ΠανΕθνική του Ομιλία, που εκφώνησε στη Λευκωσία, την
22.2.2012, γιατί είναι σαν να την εκφώνησε σήμερα, τα προβλήματα που μας ταλανίζουν από τότε μέχρι και σήμερα είναι
τα ίδια και ακόμη χειρότερα.
Η καμπάνα ηχεί ασταμάτητα, κρούει τον κώδωνα του επερχόμενου κινδύνου. Είναι η έσχατη προειδοποίηση, ίσως και να
μην υπάρξουν άλλες. Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει μία πρωτόφαντη κρίση. Διακυβεύονται η Εθνική της Ασφάλεια και η
Εθνική της Αξιοπρέπεια. Είναι πολλοί και μεγάλοι οι εμφανείς
και αφανείς κίνδυνοι. Τούτη την ώρα σαν «έτοιμοι από καιρό»
οφείλουμε να σφυρηλατήσουμε την ενότητα του λαού μας και
να υπερβούμε τις κομματικές / κωματικές / προσωπικές σκοπιμότητες, αγκυλώσεις, μικροπολιτικές, μικροδιεκδικήσεις.
Αυτό που μετράει σ’ όλες τις μεγάλες στιγμές του Ελληνισμού δεν είναι το Άτομο αλλά το ΕΘΝΟΣ! Η ΕΛΛΑΣ.
Είναι επιτακτική η ανάγκη για ένα ΠΑΝΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ και για μια ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ για να
βγούμε από την Ηθική Σήψη και την Πνευματική Υπνηλία.
Γιατί, όπως λέει και ο σύγχρονος, μεταπολεμικός ποιητής
Μιχάλης Κατσαρός, 1919-1998, στο ποίημά του «Η διαθήκη
μου»: ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ! Γιατί τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

Η ώρα της μεγάλης
κρίσης για τον Ελληνισμό
του Σαράντου Ι. Καργάκου*
Ας ξεκινήσουμε, από ένα εξορκισμένο σήμερα «εθνικιστή»
ποιητή που κάποτε τολμούσαμε να θεωρούμε πρώτο εθνικό
μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολωμό: γράφει στους «Ελεύθερους
Πολιορκημένους»:
«Αραπιάς άτι, Γάλλου νούς, βόλι Τουρκιάς, τόπ’ Αγγλου *
πόλεμος μέγας πολεμά, βαρεῖ τό καλυβάκι…»
Εννοείτε ασφαλώς ποιο είναι το καλυβάκι στον παρόντα
καιρό. Όχι η Ελλάς ή η προέκτασή της η Κύπρος, αλλά σύμπας ο Ελληνισμός. Ο Ελληνισμός μετά τις εξάρσεις του στον
πόλεμο του ’40-’41, με την αντίστασή του κατά των αρχών Κατοχής, με τον ενωτικό αγώνα της Κύπρου (μια δράκα μαχητές
κατά μιας αυτοκρατορίας) αποτελούσε κακό παράδειγμα για
τους λοιπούς λαούς. Κακό παράδειγμα υπήρξε και με την Επανάσταση του ’21 που διέλυσε τον ιστό της υποταγής που είχε
επιβάλει η Ιερά Συμμαχία. Όταν το 1830 έκλεινε η αυλαία της
Ελληνικής Επαναστάσεως άνοιγε η αυλαία των ευρωπαϊκών
επαναστάσεων.

Γι’ αυτό ο ανυπότακτος, ο απειθάρχητος, ο μη συμμορφούμενος «τοῖς ξένων ρήμασι» λαός, ο δάσκαλος του απροσκύνητου
ήθους έπρεπε να χτυπηθεί στις ρίζες, στις πνευματικές και
ιστορικές καταβολές του. Το σχέδιο ετοιμάστηκε την επαύριο
του Πολυτεχνείου. Αλλ’ ο λαός αυτός έπρεπε να υποστεί δύο
στρατιωτικά πλήγματα για να συνετισθεί. Επτά χρόνια δικτατορίας δεν είχαν «σιδερώσει» το φρόνημά του. Έτσι ήλθαν το
1974 ο Αττίλας και μερικά χρόνια αργότερα η ασχήμια της
Ύμιας. Κι έκτοτε άρχισε εν ονόματι ενός πολιτικού ρεαλισμού
η χαλιναγώγηση του ελληνικού φρονήματος, η καταπτόηση,
η τουρκοφοβία που τελικά – πάντα εν ονόματι του πολιτικού
ρεαλισμού- μετεξελίχθηκε σταδιακά σε τουρκολατρία.
Έχουμε εδώ μια κλασσική περίπτωση του «Συνδρόμου Στοκχόλμης», όπου το θύμα ερωτεύεται τον βασανιστή του.
Μετά την έκρηξη σε παγκόσμια κλίμακα του Ελληνισμού για
το όνομα της Μακεδονίας, μια έκρηξη που κράτησε επί μία
τριετία, έπεσαν πάνω μας «λυτοί και δεμένοι» να συμμαζευτούμε, να προσγειωθούμε, να σωφρονισθούμε. Έτσι επροκόψαμε. Σήμερα όχι η Ελλάς, αλλ’ ο Ελληνισμός, είναι παντού
ντροπιασμένος. Χάσαμε όλες τις διπλωματικές μάχες, χάσαμε
το επιχειρηματικό μας κεφάλαιο, χάσαμε την εργατικότητά
μας, το εθνικό και το κοινωνικό μας φιλότιμο. Προτιμάμε πια
την αγγλική ως γλώσσα και γραφή και όχι την ξεπερασμένη κι
ατιμασμένη Ελληνική, τη μητέρα του ευρωπαϊκού γλωσσικού
πολιτισμού.
Κι όλα αυτά πώς και γιατί; Έπρεπε και πρέπει να επιβληθεί το
παγκόσμιο ολοκληρωτικό κράτος. Και οι λαοί, όπως γράφει ο
Βάρναλης, να έχουν «μια σκέψη δετή που τους την πλάσανε
οι δυνατοί». Χρειαζόταν, όμως, ένα κράτος – πειραματόζωο.
Και σαν τέτοιο επιλέχτηκε όχι απλώς το ελληνικό κράτος, αλλά
σύμπας ο Ελληνισμός. Με τρόπο μεθοδικό έσπασαν τις πνευματικές και ιστορικές μας ρίζες, απογύμνωσαν την ελληνική
γλώσσα και γραφή από τις αρχέγονες καταβολές τους, υποβάθμισαν τη σημασία του έθνους σαν τάχα μου φαντασιακή
κατασκευή και παρουσίασαν έναν κατ’ όνομα ελληνικό κόσμο
περίπου, όπως εμφανίζονται κατ’ όνομα εδώ και 50 χρόνια οι
Σκοπιανοί.
Η σύγχρονη οικονομική κρίση είναι απότοκος της πνευματικής
και ηθικής. Εξωπετάχθηκαν όλες οι προγονικές αξίες που δημιουργούσαν ανθρώπους αξίας και εν… ονόματι ενός δάνειου
πλούτου βουτηχτήκαμε στο βούρκο του ανιδανισμού, του αμοραλισμού, του καριερισμού και του πολιτικού οππορτουνισμού.
Πολλοί που βιάζονται να ψάλλουν το requiem της Ελλάδος σιγομουρμουρίζουν «η Ελλάς εν τάφω». Όχι! Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί πρέπει να πούμε «Η Ελλάς εν βούρκω». Και στο
βούρκο έρριξαν την Ελλάδα όχι μόνον οι ανάξιοι πολιτικοί
αλλά και οι ανάξιοι πνευματικοί ταγοί της. Αυτοί που δημιούργησαν μια πνευματική ασφυξία στα σχολεία, στα πανεπιστήμια,
στα «μίντια» και στην καλοπλασαρισμένη σκουπιδογραφία,
έτσι που, όπως λέει στη «Χρονογραφία» του ο Λεόντιος Μαχαιράς, «δέν ξέρουμε ἴντα συντυχαίνουμε». Δεν ξέρουμε τι μας
γίνεται, quo vadimus, quid facimus(πού πάμε, τι πράττουμε).
Και στο παρελθόν η Ελλάς έπεσε αλλ’ ουδέποτε ξέπεσε. Γλιστρούσε αλλά δεν παραπατούσε, ούτε παραμιλούσε. Σήμερα
μοιάζει με ξεπεσμένο φάντασμα και στο εξωτερικό προβάλλεται σαν χρεοκοπημένος διάβολος. Κι εμείς –πέρα από την οικονομική λεηλασία- ζούμε σε μια Ελλάδα χωρίς
ελληνικότητα. Αυτοί που –κακή τή τύχη- πήραν στα χέρια τους
το άρμα της παιδείας, το οδήγησαν στην άβυσσο της ασυδοσίας και του μηδενισμού. Λείπει πλέον από τη ζωή μας ο πεπαιδευμένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος με τη βαθειά καλλιέργεια, ο
μορφωμένος με την πλήρη του όρου έννοια. Έγραφε προ 110
και πλέον ετών ο αοίδιμος Παπαδιαμάντης, που πέρσι τιμήσαμε υποτονικά τα 100 χρόνια από το θάνατό του: «Μορφωμένους θέλουμε· όχι εγγραμμάτους». Εγγραμμάτους, δηλαδή
πτυχιούχους και πολυπτυχιούχους έχουμε πολλούς· μορφωμένους δεν έχουμε, δηλαδή ανθρώπους με άρτια μορφή. Έχουμε
κλάσματα ανθρώπων που δεν είναι ικανοί να σηκώσουν ούτε
το βάρος του παρελθόντος, ούτε τις ευθύνες του παρόντος και
πολύ περισσότερο τις ευθύνες του μέλλοντος. Δεν έχουμε τους
κατάλληλους πνευματικούς και πολιτικούς πλοηγούς που θα
μας κατευθύνουν προς κάποιον ελπιδοφόρο ορίζοντα.
Η Ελλάς σήμερα –και με τον όρο Ελλάς εννοώ σύμπαντα τον
Ελληνισμό- μοιάζει με σκεβρωμένη περγαμηνή, μοιάζει με το
δέρμα γερασμένου ελέφαντα. Η καταιγίδα χτυπά την πόρτα
μας σαν κάποιος που θέλει να μπει βίαια μέσα κι εμείς «δειλοί,
άβουλοι και μοιραίοι αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο
θαύμα», για να επανέλθω στον Βάρναλη. Η λέξη θαύμα, που
ομόρριζό της δεν υπάρχει σε καμιά ευρωπαϊκή γλώσσα, παρότι
πιθανώς συγγενεύει με το θεώμαι (=παρατηρώ) και με τη θέα,

δεν μας προσφέρει την προσδοκία για θέα ελπίδος. Διότι σήμερα δεν βλέπουμε τίποτε· παρατηρούμε μηδενικά επί μηδενικών, τα οποία δεν προσφέρουν προοπτική μέλλοντος. Συχνά
έχω γράψει και πιο συχνά έχω διδάξει πως, αν θαύματα γίνονταν στο παρελθόν, γιατί να μη γίνουν και στο παρόν; Ο λόγος
είναι απλός: το θαύμα δεν έρχεται ως μάννα από τον ουρανό.
Ο Θεός δεν είναι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε έχει τη μεγαθυμία του Στρος Καν και της Μέρκελ να μας χορηγεί δόσεις,
όπως η Κίρκη το βελανίδι στους χοιρόμορφους συντρόφους
του Οδυσσέα. Δεν λέω, με τα επιδόματα, με τα προγράμματα,
τις επιδοτήσεις και όλα τα «κολπατζίδικα» συναφή «φάγαμε
καλά» κατά την Πάγκαλη ρήση, αλλά έτσι εγίναμε Κίρκειοι
χοίροι και τρεφόμαστε με βελανίδι. Πού είναι η παλιά μας αρχοντιά που έκανε τον Κύπριο αγρότη με 10 «τσιρούες» να νιώθει σαν βασιλιάς, όταν σε φιλοξενούσε στο ταπεινό σπιτικό του;
Κάποτε ζούσαμε τον πλούτο της φτώχειας, επί μερικά χρόνια
ζήσαμε τη φτώχεια του πλούτου και τώρα το παίζουμε «Άσωτοι υιοί». Αλλά δεν υπάρχει κανείς στοργικός και συγχωρητικός πατέρας να σφάξει για μας τον «μόσχο τον σιτευτόν». Θα
σφάξει εμάς. Κι εννοώ ότι όπως τεμαχίστηκε η Κύπρος (αρχόντισσα Κερύνεια και πώς να σε ξεχάσω;) σχεδιάζεται να τεμαχισθεί και ο λοιπός ελλαδικός χώρος. Ουσιαστικά η Δυτ.
Θράκη ανήκει περισσότερο στην Τουρκία και τυπικά ανήκει
στην Ελλάδα. Μέγας αφέντης της περιοχής είναι ο Τούρκος
πρόξενος της Κομοτηνής. Το ίδιο ισχύει και για το νομό Φλωρίνης. Οικονομικά έχει αλυσοδεθεί στα Σκόπια.
Ας μη στρουθοκαμηλίζουμε και ας μην παριστάνουμε τους ξεπεσμένους αγγέλους. Μας έλειψε η ηρωική στάση ζωής που διέκρινε στις καλές ώρες της την ελληνική φυλή. Το είχε πει ο
Χάιντεγκερ αλλά πράξη το είχαμε κάνει εμείς: για να ζήσει κανείς μια αυθεντική ζωή, αυτό που χρειάζεται είναι η αποφασιστική αντιμετώπιση του θανάτου. Αυτό είναι που δίνει ζωή
στη νιότη. Σήμερα ποιος είναι περισσότερο ζωντανός στην
Κύπρο από το Γρηγόρη Αυξεντίου; Οι πεθαμένοι ζωντανοί; Ή
μήπως, οι κονιοποιητές της πνευματικής μας παραδόσεως, που
έβγαλαν και τον Βασίλη Μιχαηλίδη εθνικιστή; Όταν διαβάζω
αυτά που γράφονται κι εδώ και στο λοιπό ελληνικό χώρο από
τις εθνομηδενιστικές πέννες, άθελα μού έρχεται στο νου το περίφημο ποίημα του Έλιοτ «Οι κούφιοι άνθρωποι». Αυτοί μας
κυβερνούν και διαβουκολούν τη νεολαία μας. Για να φθάσεις
ψηλά, πρέπει να είσαι σήμερα κούφιος πνευματικά και ψυχικά.
Και όχι μόνον κούφιος αλλά και κούφος, δηλαδή επηρμένος και
κατά προέκταση αλλοπαρμένος που σημαίνει από άλλους παρμένος, για να μην πω πουλημένος.
Τι είναι σήμερα αυτοί που εκπροσωπούν επίσημα τον Ελληνισμό; Ένα όρθιο λείψανο. Αυτό το όρθιο λείψανο έκανε τον
Ελληνισμό να μοιάζει με σπασμένο καθρέφτη. Πού είναι ο ψυχικός ιμάντας που μας ένωνε παλιά; Πού είναι η αδελφοσύνη
που μας έδενε όταν βγήκαμε στο νησί κρυφά με ψεύτικα ονόματα το 1964 και μετά; Γιατί καλλιεργείται τόσο μίσος στη Β.
Ελλάδα εναντίον της Ν. Ελλάδος; Μήπως σχεδιάζεται διαμελισμός; Μήπως η περιβόητη κρίση είναι τεχνητή για να θολώσει ο νους μας και η Ελλάς να διαμελισθεί; Γιατί
προπαγανδίζεται επί δεκαετίες η αυτονομία της Κρήτης; Ο
λόγος είναι απλός: κάποιοι θέλουν να ρουφήξουν για λογαριασμό τους το μαύρο χυμό που έχει ολόγυρά της.
Συνάντησα πριν από καιρό έναν ευπορήσαντα παλαιό μου μαθητή και νυν πολιτικό που θέλησε να με αντιμετωπίσει με ύφος
υπεροπτικό. «Τι είσαι συ, ποιος είμαι εγώ». Τον αποστόμωσα
μακρυγιαννικώς: «Συ είσαι ένας όρθιος νεκρός· πάει καιρός
που έχεις πεθάνει, αλλά δεν το έχεις μάθει». Εγώ μένω ζωντανός, διότι με τη γραφή και τη διδαχή μου ζω με τους νεκρούς
μας. Σήμερα δυστυχώς στην Ελλάδα – κι από τον όρο αυτό δεν
εξαιρώ την Κύπρο- ζωντανούς μπορείς να βρεις μόνο στα νεκροταφεία. Οι ζωντανοί σας είναι στα «Φυλακισμένα μνήματα» και στη «Μακεδονίτισσα». Νεκροφιλία ή νεκρολατρία
θα πουν τα τσιράκια του εθνομηδενισμού. Όχι, απαντώ. Όπως
είπε ο μεγάλος Ιω. Συκουτρής που εδίδαξε κι εδώ, πολιτισμός
είναι η συναναστροφή με τους νεκρούς. Η συναναστροφή με
το ήθος, το ύφος, το πνεύμα των προγόνων. Αντίθετα, κάποιοι,
παρότι δεν τους έχει γίνει νεκροψία, έχουν από καιρό πάρει το
δρόμο προς την κόλαση χωμένοι ως το λαιμό στα ψέματα των
ισχυρών. Ο τόπος μας δεν θα γίνει ποτέ καθαρός, εφόσον θα
κατευθύνεται πολιτικά και πνευματικά από τους γόνους των
Νενέκων και των Εφιαλτών.

―――――――
* τόπ΄ = μπάλα κανονιού

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

ΕΒΔΟΜΗ
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ΝΟΤΟΣ: μία όαση στη ΒΟΥΛΑ
Όσοι επισκέπτονται και ακόμη περισσότερο όσοι συχνάζουν στο καφενείο της ΒΟΥΛΑΣ με το όνομα:
ΝΟΤΟΣ από την πρώτη στιγμή της υποδοχής αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μία όαση και κυριολεκτικά
και μεταφορικά. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να διευκρινίσω, ότι όλα όσα γράφω δεν εντάσσονται σε κάποια
εργαλειακή λογική ούτε, εννοείται, ότι εκφράζουν,
έστω στοιχειωδώς, κάποιο πνεύμα ανταπόδοσης. Η
αφετηρία των σκέψεών μου για το «ΝΟΤΟΣ» τοποθετείται σε μία πρόσφατη συνομιλία που είχα με το φίλο
μου κύριο Δημήτρη Ράπτη, ο οποίος μου αφηγήθηκε
την ιστορία του καφενείου από την ίδρυσή του.

Ενδεχομένως να μην θέτω σε σωστή βάση τον προβληματισμό μου. Αλλά, θα μου επιτρέψουν οι αναγνώστες, μία συγκριτική αναφορά με όσα συμβαίνουν
στην επονομαζόμενη «κεντρική πλατεία» της ΒΟΥΛΑΣ. Στον ευρύτερο χώρο της πλατείας και τα παιδιά
και οι πελάτες των εστιατορίων, δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο μίας «λογικής της ζούγκλας». Όλοι είναι
ο ένας πάνω στον άλλον. Και η παιδαγωγική λογική
των γονέων «πάει περίπατο».
Δεν θα επιμείνω σ’ αυτό το θέμα, αλλά εκείνο που
μας ενδιαφέρει είναι να κατανοήσουμε, ότι δεν
έχουμε να κάνουμε με έναν «καταμερισμό εργασίας»

Θεόδωρος Γεωργίου*

το καφενείο είναι και μία όαση στην περιοχή μας,
αλλά επιπλέον ότι λειτουργεί και σε επικοινωνιακό
και σε κανονιστικό επίπεδο ως θεσμός ανθρώπινης
συναναστροφής. Οπότε όταν ο Georg Simmel (18581918) θέτει το ερώτημα πού θα μπορεί να τοποθετηθεί η ψυχή μίας πόλης (βλ. το βιβλίο του: «Η πόλη και
η ψυχή της») η απάντηση, χωρίς δισταγμό είναι, η
εξής: εκεί, στον «τόπο» εκείνο, όπου καθίσταται δυνατή η ανθρώπινη συμβίωση και συνύπαρξη. Και το
δεύτερο σημείο στοιχειοθετείται ως ζήτημα προβληματισμού: μήπως άραγε, ενδεχομένως, το «ΝΟΤΟΣ»
υποστασιοποιεί το μοντέλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή μας; Αλλά γι’ αυτό το ζήτημα όμως θα
γράψω ειδικό κείμενο.
―――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.

Επίσης τονίζω, ότι και εγώ προσωπικά ως θαμώνας,
εδώ και χρόνια, έχω διαπιστώσει όλα όσα με αφορούν ως πελάτη. Γιατί, λοιπόν, το «ΝΟΤΟΣ» θεωρείται
και αντιμετωπίζεται όχι μόνον από τους πελάτες του,
αλλά από το σύνολο των δημοτών και των κατοίκων
της περιοχής ως εξαιρετικός και μοναδικός χώρος
αναψυχής και ανάπαυλας; Μπορούμε στο ερώτημα
αυτό να απαντήσουμε ως εξής: πρώτον, το καφενείο
έχει την ιδιαιτερότητα να λειτουργεί και ως αναψυκτήριο και ως εστιατόριο. Οι δύο αυτές χρήσεις παρέχουν στον ιδιοκτήτη και γενικότερα στη διεύθυνση
τη δυνατότητα να επεξεργασθεί το σχετικό πρόγραμμα αναψυχής χωρίς να αναζητεί, κατά διαστήματα, την υπερφόρτωση της μίας δραστηριότητας εις
βάρος της άλλης.
Δεύτερον, το «ΝΟΤΟΣ» αναπτύσσεται ως χώρος
εστίασης χωρίς να επικαλείται φαντασμαγορικές επιγραφές. Είναι ένα απλό, λιτό καφενείο, του οποίο ο
πρώτιστος στόχος είναι οι θαμώνες του να αισθάνονται ότι «βρίσκονται στο σπίτι τους». Δεν επεδίωξε
ποτέ, από τότε που λειτουργεί, να αλλάξει το προφίλ
του. Στην έκταση που εκτείνεται γύρω του, λειτουργεί η «παιδική χαρά», δηλαδή ένα ειδικό πάρκο για
παιδικές δραστηριότητες. Ας σημειωθεί, ότι ο Δήμαρχος κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, διαμόρφωσε
τον χώρο αυτό σε πρότυπο. Αλλά το θέμα μας είναι
να εξετάσουμε πώς και γιατί μπορούν να συνυπάρξουν στον «ΝΟΤΟΣ» και οι δραστηριότητες των παιδιών και οι συναναστροφές των ενηλίκων.

(δηλαδή δραστηριοτήτων), ανάμεσα στα παιδιά που
κοινωνικοποιούνται και στους θαμώνες του καφενείου. Το ίδιο το καφενείο «ΝΟΤΟΣ» λειτουργεί ως
επικοινωνιακός θεσμός της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Όταν λοιπόν υποστηρίζω ότι το «ΝΟΤΟΣ» είναι
μία όαση στη ΒΟΥΛΑ, εννοώ, εκτός των άλλων, ότι
παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα και να
αναπτύξουν τις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και να σέβονται και να αναγνωρίζουν τον «άλλον ως εαυτό»
(όπως υποστηρίζει ο γάλλος φιλόσοφος Paul Ricœur,
στο βιβλίο του: «Soi-même comme un autre» – 1990).
Στο «ΝΟΤΟΣ», όπως έχω διαπιστώσει δεν συχνάζουν
μόνον δημότες και κάτοικοι της ΒΟΥΛΑΣ. Υποδέχεται
και επισκέπτες από άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου. Και ενώ θα μπορούσε, ως χώρος εστίασης, να
μπει στον αχαλίνωτο κερδοσκοπικό μηχανισμό, ο
οποίος μετατρέπει τις σχετικές επιχειρήσεις σε «τέρατα», αυτορρυθμίζεται εντός των ορίων του. Θέλω
να πω, ότι π.χ. κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν
μετατρέπεται σε ευκαιριακή δημόσια σκηνή, όπου συνωστίζονται όλοι όσοι πάσχουν από το σύνδρομο της
επίδειξης. Άλλο πράγμα είναι η παρουσία των λουομένων στην παραλία και άλλο πράγμα είναι η επαφή
και η συναναστροφή χωρίς τις φαντασμαγορικές αναφορές.
Στη σύντομη αυτή παρέμβασή μου σχετικά με το καφενείο «ΝΟΤΟΣ», επεδίωξα να επιτύχω δύο πράγματα: πρώτον, να κατανοήσουμε όλοι μας, ότι αυτό
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Από τούτη εδώ την ευγενικώς παραχωρηθείσα στήλη εκ
μέρους της έγκριτης εφημερίδας Εβδόμη, θα αποπειραθούμε και πάλι να ιχνηλατήσουμε στα ολοένα και πιο δύσβατα μονοπάτια του δήμου μας. Αυτή την εβδομάδα η
συγκομιδή είναι πλούσια σε πεπραγμένα, κυρίως κατά
την διάρκεια της ολομέλειας της Δευτέρας 14/10, και λιγότερο κατά την οικονομική επιτροπή της.
Στην ολομέλεια παρακολουθήσαμε στο «θέατρο της
Δευτέρας» το θέατρο του παραλόγου, μονόπρακτο σχεδόν, ως συνήθως, ή αλλιώς «Ο Ηγεμόνας» (πώς τα κατάφερε ο εκδότης του να είναι τόσο επίκαιρος!) – που
μέσα στην έπαρσή του βλέπει την διαφαινόμενη πτώση
του, αλλά επωχούμενος στο άρμα της αλαζονείας που
καλπάζει ξέφρενα, δεν δύναται να αποβιβαστεί… Φυσικά «Ο Ηγεμόνας» του Μακιαβέλλι είναι ένα εγχειρίδιο
πολιτικής αγωγής που θα έπρεπε να διδάσκεται στα
σχολεία, όμως αλίμονο οι ηγεμόνες του παρελθόντος
κατά την άσκηση εξουσίας επέπεσαν και εξέπεσαν σε
τόσα σφάλματα, οπόταν με την πάροδο των ετών στη
λέξη προσεδόθη αρνητική σημασία. Στα καθ’ ημάς λοιπόν, ανάμεσα στα προ ημερησίας θέματα όπως τέθηκαν
και από τον αρχηγό μας Δημήτρη Δαβάκη και ένα μέρος
αυτών από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, ήταν το χρονίζον πρόβλημα της επισκευής στα σχολεία της περιοχής
μας, το ακανθώδες θέμα του «Αρη Βούλας» όπως αναλύθηκε από τον κ.Πέτροβιτς, πολιτικό μηχανικό και αντιπρόεδρο από την παράταξη μας στο Δ.Σ. του δήμου
μας και η αναφορά που δεν διαβάστηκε, ως όφειλε, της
κοπέλας η οποία τραυματίστηκε από πτώση κλαδιού
στην Β.Παύλου (4 Σεπτεμβρίου) και αυτό αναφέρθηκε
από τον Δ. Δαβάκη. Πολλές σωστές παρατηρήσεις έγιναν και από τις άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης,
όμως η αντιμετώπιση σε όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα
εκ μέρους της πλειοψηφίας και του επικεφαλής της
έπληξε βάναυσα κάθε έννοια δικαίου, αλλά κυρίως κατέδειξε το σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας.

Εργασίες στον “Αρη” χωρίς άδεια!
Αγαπητοί αναγνώστες, αφου ακούσαμε, κατά την συνήθη πρακτική του, τον δήμαρχο να μακρυγορεί επί παντός, έκπληκτοι γιατί δεn σταματά να μας εκπλήσει
δυσάρεστα, πήραμε τις εξής απαντήσεις: Σε ότι αφορά
τις εργασίες στον «Αρη Βούλας», για τις οποίες μέχρι
εκείνη την ώρα δεν υπήρχε καμία άδεια, λόγω ...”γραφειοκρατίας”, όπως υποστήριξε. Και δεν υπάρχει, κατά
τη γνώμη του, κανένα θέμα γιατί ο σκοπός αγιάζει τα
μέσα! Αποδύθηκε δε στη συνέχεια να μας περιγράφει
διεξοδικά πώς κατασκευάστηκε το γήπεδο στη Βάρη.
Δηλαδή για να καταλάβουμε, όταν ο δήμος κάνει εργασίες χωρίς άδεια, μολονότι υπάρχουν κίνδυνοι για τους
ίδιους τους εργαζομένους και τους δημότες, δεν υπάρχει πρόβλημα! Φτάνει οι εργασίες να είναι της αρεσκείας
του δημάρχου! Εύγε! Ευτυχώς τουλάχιστον την επομένη, στην Oικονομική Eπιτροπή, ανακοινώθηκε ότι
έβγαλαν άδεια για κατάληψη πεζοδρομίου και για τους
κοινόχρηστους χώρους!!
Σε ότι αφορά την επισκευή των σχολείων και πιο συγκεκριμένα τους φθαρμένους αύλειους χώρους τους,
όπως επισημάνθηκε από τον Δ.Δαβάκη, αλλά και από
τον Κ. Πασακυριάκο για το ζήτημα του ελέγχου τους,
ακούσαμε ακόμη πιο έκπληκτοι, εμμέσως πλην σαφώς
ότι “κάνουμε ψηφοθηρία!”

ΕΒΔΟΜΗ

Υψιστε Κύριε! Αυτή είναι η δουλειά μας, να ρωτάμε, να
θέτουμε τα προβλήματα και να παίρνουμε, αν γίνεται
απαντήσεις… Αυτό είναι ψηφοθηρία; Και η πραγματικότητα είναι ότι οι πληροφορίες δόθηκαν από τους ίδιους
τους γονείς του 2ου Νηπιαγωγείου και 2ου Δημοτικού
Βούλας, σημειωτέον υπάρχουν επιστολές σχεδόν 9
χρόνια πίσω για την επισκευή αυτών των σχολείων.
Εξάλλου κατά τα λεγόμενα του δημάρχου, ο σκοπός
αγιάζει τα μέσα, επομένως καταλύονται τα νομικά πλαίσια και εμείς είμαστε ψηφοθήρες…!!! Κανείς από την παράταξη μας, πόσο δε μάλλον ο αρχηγός μας, θα έμπαινε
ποτέ σε αυτή την διαδικασία 3,5 χρόνια πριν τις προγραμματισμένες εκλογές… άστοχο να συζητάμε οτιδήποτε.
Στο θέμα της κοπέλας που τραυματίστηκε, η αιτιολόγησή του (γιατί δεν διαβάστηκε η αναφορά της από 10
Σεπτεμβρίου), ήταν πως δεν γίνεται η ολομέλεια να απασχολείται με τέτοια ασήμαντα θέματα. Εξοργιστικό! Ειπώθηκε ότι αυτό δεν είναι αμεσο θέμα, αλήθεια; Δηλαδή
ο δήμος δεν άπτεται των προβλημάτων των δημοτών και
τελικά δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τους κατοίκους;
Υστερα όμως από το ατυχές συμβάν άρχισε η αθρόα
κοπή δέντρων, κυρίως πεύκων, είτε έπρεπε είτε όχι,
όπως συνέβη πολύ πρόσφατα στην οδό Αφροδίτης στη
Βαρκιζα προκειμένου να γίνεται ανεμπόδιστα η διέλευση των φορτηγών και όχι για την προστασία των κατοίκων και διερχομένων. Εν ολίγοις όλα με δύα μέτρα
και δύο σταθμά. Αλλωστε ένας ηγεμόνας, δεν μπορεί να
σπαταλά χρόνο διαβάζοντας επιστολές και αναφορές!
Και έρχομαι να ρωτήσω, τί άλλο δείχνει αυτή η στάση
εξόν από έλλειμμα δημοκρατίας;

Aλλαγής χρήσης γης στα Βλάχικα
Σταχυολογώντας τα ημερησίας διατάξεως θέματα έχουμε
να σημειώσουμε τα παρακάτω: για την αναγκαστική μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του δήμου στην Τράπεζα της
Ελλάδας βάσει νομοθεσίας πλέον, το θέμα ανεβλήθη, ως
δυσάρεστο λέω εγώ, αν και ένας δημοτικός σύμβουλος της
Βουλιαγμένης με βεβαιότητα είπε πως θα τον βρούμε τον
τρόπο εμείς! Στο θέμα που προκάλεσε αναστάτωση στις
τάξεις των μικρών επιχειρήσεων στη Βάρη, περί αλλαγής
χρήσης γης στα Βλάχικα, ακούσαμε αντικρουόμενες θέσεις από το ίδιο λαλίστατο στόμα, ένας δήμος Καλλικρατικός, σε λίγο ένας δήμος με μεγάλες διαφορές,
μεμονωμένος κ.α. Ευτυχώς το θέμα είχε περάσει πρώτα

από Επιτροπή και είχα ήδη διαπιστώσει και τον λάκκο και
την φάβα και το είχα ήδη καταψηφίσει.Το ίδιο έκανε και η
αντιπολίτευση σύσσωμη πλην του Μ. Δασκαλάκη. Διότι το
θέμα δεν είναι να απομακρυνθούν οι οχλούσες επιχειρήσεις, όπως ειπώθηκε ως επιχείρημα, γι’ αυτό άλλωστε κατηγορήθηκα πως δεν ξέρω τί μου γίνεται. Όχι αγαπητοί
αναγνώστες δεν βρίσκεται εκεί το ζήτημα. Το φλέγον είναι
να απομακρυνθούν αυτές για να έρθει τί; Και για ποιο λόγο
δεν ερωτήθηκαν οι κάτοικοι; (αυτή η επιτροπή διαβούλευσης τί ακριβώς κάνει;) Ο αρμόδιος να αποφασίσει για την
περιουσία του είναι ο κάτοικος, ο επιχειρηματίας, ο άμεσα
ενδιαφερόμενος.
Πρίν κλείσω με τα θέματα της ολομέλειας πρέπει να αναφερθώ στα στέγαστρα στάσεων, τα οποία εγείρουν κάποια
ζητήματα, όπως εξήγησε ο κ.Πέτροβιτς, καθ' ύλην αρμόδιος
ως μηχανικός, ο οποίος σημειωτέον έχει πραγματοποιήσει
αρκετές δωρεάν μελέτες προς όφελος του δήμου μας, για
να εισπράξει τον χαρακτηρισμό του “αποτυχημένου”, τον
οποίο αναγκάστηκε να ανακαλέσει ο δήμαρχος στην ολομέλεια της Δευτέρας. Το πρόβλημα με τα σκέπαστρα των
στάσεων είναι οτι στα στενά σημεία δεν χωρούν οι ΑΜΕΑ
(το καροτσάκι), διότι πρέπει να κατέβουν στο δρόμο για να
εισέλθουν από το φαρδύ κομμάτι κάτω από το στέγαστρο.
Εννοείτε και αυτό ήταν ένα τρωτό που ο δήμαρχος κατά τη
συνήθη πρακτική του, δεν αποδέχτηκε.
Επιγραμματικά, στα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής
(Ο.Ε.) κύρια αρχή η προμήθεια τροφίμων (περίπου 221.000)
για τις ανάγκες του δήμου και νομικών προσώπων, χωρίς
να έχει βρεθεί ακόμη προμηθευτής φρέσκου κρέατος για
τους παιδικούς σταθμούς, όπως ορίζει ο νόμος.
Άλλο θέμα, η έγκριση δαπάνης εορταστικού διάκοσμου,
καταψήφισα, το ποσό είναι υπέρογκο (69.200 €)
− Η παράταση εκτέλεσης της σύμβασης για το Benefit as
you Save με αμφίβολα αποτελέσματα, κατά τη γνώμη μου,
λόγω μη συνεργασίας όλων των κατοίκων, όπου εφαρμόζεται.
− Την έγκριση μετακίνησης της Δημ. Συμβούλου Δ. Σουτόγλου στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας, με
διαβεβαίωσαν πως το κόστος δεν θα υπερβεί τα 60 ευρώ
την ημέρα, μένει να το δούμε κι αυτό.
Και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η εβδομάδα των δημοτικών
περιπετειών. Ως την επόμενη φορά.
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι.Δόγκα

Νέα μέλη στην Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος
Η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών
(Ε.Ν.Α.) Ελλάδος δραστηριοποιείται,
πέντε χρόνια σε όλη τη χώρα, αποτελούμενη από νέους αιρετούς, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους,
αντιπεριφερειάρχες, έπαρχους και αντιδημάρχους από όλη την Ελλάδα, πιστεύοντας πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση
πρέπει να βρει καινούργιους και καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης και ανάδειξης των τοπικών κοινωνιών. Με
αυτό το πνεύμα συνεχίζει για ακόμη
μια αυτοδιοικητική περίοδο τις παρεμβάσεις της σε όλη την Ελλάδα.
Μετά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές
εκλογές, στην Ε.Ν.Α. εντάχθηκαν νέα
μέλη. Δύο νέες κυρίες: Η Ολγα Πολίτη
από το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και η Λίλα Ρέτσου από το Δήμο
Λαυρεωτικής.

Η Όλγα Πολίτη είναι σύμβουλος στο
Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
Η Λίλα Ρέτσου είναι σύμβουλος στο
Κοινοτικό του Λαυρίου.

Εμπνευστής και δραστήριος πρόεδρος
της Ε.Ν.Α. είναι ο Νεκτάριος Καλαντζής, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο
Παλλήνης.

ΕΒΔΟΜΗ

12 Οκτωβρίου…
οι δύο επέτειοι
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 1959, 31 νέοι, που μόλις τους είπαν
πως δεν ήταν πια παιδιά, πέρασαν την πύλη της ΣΙΣ (της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με
τις κρατικές συντομογραφίες!).
Έγιναν εκείνη την ημέρα πολλά (όχι πως οι υπόλοιπες 40 ήταν
αλλιώτικες). Έγιναν πολλά, παράλογα, περίεργα, φυσικά (που
τα πιο πολλά όμως είχαν μεταφυσική εξήγηση), έγιναν όλα
όσα το ξεχωριστής ποιότητας μυαλό μας δεν κατάλαβε τότε
και αργότερα κάπως βρήκε μια άκρη.
Δεν θα πω περισσότερα, γιατί οι περισσότεροι φίλοι δεν έχουν
τις προσλαμβάνουσες της «χακί ζωής»! Ας μην τους κουράσουμε με τα δικά μας, φίλοι, συνάδελφοι και κυρίως ….συμμαθητές. Ο κόσμος των συμμαθητών έχοντας σταθερές αξίες
κρατάει καλά πάντα, είναι μη διαπραγματεύσιμος, δεν αλλάζει.
Απόστρατοι από καιρό, απόμαχοι από την απαιτητική δουλειά
μας, έχοντας μετρήσει τις αυθαίρετες απουσίες (λιποταξίες
δεν επέτρεψε η ζωή), ας είμαστε παρόντες του χρόνου τέτοια
ημέρα, να τα ξαναπούμε.
…..και τώρα η δεύτερη επέτειος που σας μίλησα
«Πριν 74 χρόνια, τέτοια ημέρα (12.10.1959) έφυγαν οι Γερμανοί από την Αθήνα και έληξε επισήμως η Γερμανική Κατοχή».
(η «Κατοχή» όπως μονολεκτικά καθιερώθηκε να αναφέρεται
παραλείποντας το εθνικό πρόσημο του κατακτητή, μάλλον πονηρά!).
Αυτά για τα επίσημα ή τα ημιεπίσημα κείμενα ή ακόμη για
όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να δουν αλλιώς τα πράγματα! Άλλωστε για πολλά χρόνια ήταν ξεχασμένη επέτειος.
Όχι ακριβώς ξεχασμένη, αλλά καθώς αντιμετωπιζόταν με την
μέθοδο της παράληψης το γεγονός άφηνε πάντα ερωτηματικά.
Ο χρόνος όμως, μην αλλάζοντας την κυκλική διαδρομή του και
οι άνθρωποι μην εγκαταλείποντας την «ιδιοκτησία» της μνήμης
τους κάνουν διαφορετική ανάγνωση του ημερολόγιου, του βιβλίου των επετείων. Μου έχει γίνει πεποίθηση από καιρό, ότι
σ’ αυτήν αλλά και σε ανάλογες περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια, πετυχημένη δυστυχώς προσπάθεια, να αναφερθούν
«κομψά» οι παντός είδους συμμετέχοντες στα γεγονότα, οι
ένοχοι δηλαδή. Ακούσαμε για το ΟΧΙ του ’40, για την Εθνική
Αντίσταση, για τις ολέθριες εμφύλιες διαμάχες και στο τέλος
ακροθιγώς για «αποχώρηση» των Γερμανών. Δηλαδή ήρθαν
κάποτε και τώρα φεύγουν; Σίγουρα κάτι συμβαίνει, κάτι που
μυρίζει κάτι που δεν θέλω να το αναλύσω τώρα. Ίσως και να
μη χρειάζεται να μπω στον κόπο για τον απλό λόγο ότι όλοι
ζούμε στην «ίδια γειτονιά» και γνωριζόμαστε.
Θα επιχειρήσω τη δική μου ανάγνωση για την επέτειο, με
προσλαμβάνουσες προσωπικές, έξω από κάθε άμεση ή έμμεση
εξάρτηση και δέσμευση, που ποτέ δεν είχα και πολύ περισσότερο τώρα στην ηλικία μου και την θέση μου!
Το βραδάκι της ημέρας της Απελευθέρωσης, η μητέρα μου με
πήγε ένα μικρό περίπατο στο Σύνταγμα. Ήταν ο συνηθισμένος
τόπος που έπαιζα εκείνο τον καιρό. Αυτή την φορά όμως πήραμε άλλη κατεύθυνσ . Είχε σουρουπώσει και περάσαμε στην
οδό Σταδίου από την Κολοκοτρώνη. Εκεί με περίμενε η έκπληξη. Εκεί μαζί με όλους όσοι βρέθηκαν εκείνη την ώρα
κοντά μας, είδα το δρόμο φωτισμένο από τα εκατοντάδες λαμπιόνια του Δήμου στις φωτεινές αψίδες της Σταδίου. Το τετράχρονο αγοράκι που σε όλη την Κατοχή δεν χώνεψε ποτέ τα
σκοτάδια της συσκότισης, που του επιβάλανε οι κατακτητές,
ρώτησε τη μητέρα του: Αυτό είναι η Απελευθέρωση μαμά; θα
έχουμε πια φως;
Η απάντηση που δεν πήρα αλλά και η χαρά που πήρα περπατώντας στην φωτισμένη Σταδίου με ακολουθούν 74 χρόνια,
μέχρι σήμερα. Δεν έπαψε να με ακολουθεί ακόμη, η ανακούφιση που ένιωσα όταν λίγο αργότερα συνειδητοποίησα πως
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δεν θα ξανακούσω εκείνα τα τρομακτικά, τα γεμάτα βάρβαρους ήχους γερμανικά εμβατήρια, που ξεφώνιζαν οι Γερμανοί
φαντάροι που περνούσαν κάτω από το σπίτι της οδού Ευαγγελιστρίας βροντολογώντας τα πέταλά τους. Οι ήχοι των γεμάτων σύμφωνα γερμανικών λέξεων ενόχλησαν τόσο την
αισθητική της ακοής μου, που μέχρι σήμερα τους θεωρώ ό,τι
πιο αποκρουστικό. Για μένα ήταν οι «για για γιάδες» στην παιδική μου διάλεκτο, από τα επαναλαμβανόμενα για, για, των
φράσεων τους! Οι στερήσεις που επέβαλλε το γερμανικό σχέδιο σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων, άγγιξαν και το δικό μου
σπίτι, αν και οι γονείς μου τα κατάφεραν να μην επηρεασθεί
το παιδί τους. Ένα δυνατό αγόρι υποδέχθηκε με το δικό του
τρόπο την Απελευθέρωση!

...το γερμανικό σχέδιο εξόντωσης
του Ελληνικού πληθυσμού
Από τα αρχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου αλιεύτηκε, σχετικά πρόσφατα και μεταξύ άλλων, γερμανικό κείμενο γραμμένο
μάλιστα στην Γοτθική γερμανική «καθαρεύουσα», γεγονός που
δυσκόλεψε την ανάγνωση του. Πρόκειται για λεπτομερές σχέδιο, εξαίρετα τεκμηριωμένο οργανωτικά, που αναφέρεται στην
εξόντωση μεγάλου μέρους του Ελληνικού πληθυσμού με
όπλο τον υποσιτισμό και την ΠΕΙΝΑ! Πρόκειται προφανώς για
«μεταρρυθμίσεις του επισιτιστικού μοντέλου», όπως θα έλεγαν σήμερα κομψά οι γερμανοί «άρχοντες» της Ευρώπης και
οι εγχώριοι παρατρεχάμενοι τους! Δεν μας διαφεύγει βέβαια
η διαχρονική εμμονή τους στον όρο «μεταρύθμιση», αντί του
πραγματικού «σαδιστική τιμωρία και κακία» και στην απαίτηση
από τα θύματα τους, αλλά και τους εκάστοτε εγκαθέκτους
τους να αποδέχονται την «ιδιοκτησία» των «μεταρρυθμίσεων».
Με σχολαστική αναφορά σε θερμίδες ανά μονάδα τροφίμου
και άλλα θαυμαστά, και με δολοφονική σκληρότητα που ξεχείλιζε αρρωστημένα από παντού, εξόντωσαν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες καλών Ελλήνων. Δεν τους αφαίρεσαν απλά
την ζωή, τους οδήγησαν στο θάνατο μέσα από την πιο εξευτελιστική για τον άνθρωπο διαδικασία…. την ΠΕΙΝΑ. Πέρασαν
έτσι το μήνυμα του παντοδύναμου Γερμανισμού και το διάνθισαν με τις φρικαλεότητες στα Καλάβρυτα, στο Κομμένο, στην
Μέρλιν, στο Χαϊδάρι, στην Κάνδανο, στην εξόντωση των
Εβραίων συμπολιτών μας και όπου αλλού τους οδηγούσε ο αρρωστημένος σαδισμός τους.
Σε όλη τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, η ομάδα των μηχανικών και πολεοδόμων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, η
ομάδα Δοξιάδη με τον Σκέπερς επικεφαλής, δούλεψε κάτω
από απίστευτα δύσκολές συνθήκες. Κατέγραφε, αξιολογούσε
και αποδελτίωνε όλα όσα έκαναν στη χώρα και τον λαό της οι
γερμανοί κατακτητές. Επιστήμονες υψηλής κατάρτισης και
αξίας δούλευαν σαν πεισμωμένα μυρμήγκια, κάτω από τις πιο
αντίξοες συνθήκες, και αμέσως και το εννοώ… αμέσως, παρουσίασαν το έργο τους. Είναι ο τόμος που γραμμένος σε τέσσερις γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσσικά (και
βέβαια όχι γερμανικά … δεν χρειαζόταν· αυτοί που τα έκαναν
τα ήξεραν καλά!) είχε τον τίτλο: «Αι θυσίαι της Ελλάδος στο
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο»*. Ήταν ένα από τα «διαπιστευτήρια» της Ελλάδας για την είσοδο της στον ΟΗΕ, στη διάσκεψη του Σαν Φραντσίσκο. Το έργο εκτύπωσε άψογα η
«Ασπιώτης – Έλκα» το 1945 σε συνθήκες σίγουρα απερίγραπτες! Δεν ξέρω γιατί το κειμήλιο αυτό είναι άγνωστο στους
περισσότερους και ακόμη γιατί δεν αποτέλεσε βασική σχολική
ιστορική ύλη. Μήπως γιατί τα λέει ΟΛΑ! Ποιοι άραγε θέλουν
να μη γνωρίζουμε;
Από τη χαρά της γιορτής της Απελευθέρωσης εκείνη την
ημέρα, έλλειπαν αρκετοί από όσους πάλεψαν με τα τέρατα
που είχαν σκλαβώσει την χώρα. Ήταν όσοι έδωσαν την ζωή
τους, όσοι έπεσαν πολεμώντας ο καθένας στο πόστο του.
Έλειπαν οι νεκροί νικητές της Αλβανίας, της γραμμής Μεταξά,
της Μάχης της Κρήτης, όλων των μαχών του πολέμου. Έλειπαν και όσοι έπεσαν πολεμώντας με κάθε τρόπο τον κατακτητή, οι Έλληνες που δεν συνθηκολόγησαν, που αγωνίστηκαν
στα βουνά και στις πολιτείες, στις θάλασσες και στην έρημο,

οι καταδρομείς του Ιερού Λόχου που εκείνες τις ώρες απελευθέρωναν ένα ένα τα νησιά μας.
Από την γιορτή της Αθήνας έλειπε η Λέλα Καραγιάννη, ο
Κώστας Περρίκος, η Ιουλία Μπίμπα και οι σύντροφοί τους της
ΠΕΑΝ, έλειπε ο Αντώνης Μυτιληναίος που με τους δυναμίτες
του δεν επέτρεψε τη στρατολόγηση από τους Ναζί ΟΥΤΕ
ΕΝΟΣ Έλληνα για το Ανατ. Μέτωπο.
• …. Και να λέει απορημένος ο αρμόδιος Σοβιετικός Στρατηγός
(Γιάκοβλεφ λεγόταν νομίζω), πως είδε στους αιχμαλώτους του
Γερμανικού Στρατού μετά την ήττα τους , ξένους μαχητές από
όλες, μα όλες τις εθνικότητες της Ευρώπης, εκτός από Έλληνες. Δεν υπήρχε ούτε ένας τέτοιος είπε χαρακτηριστικά!
Έλλειπε ο Γιάννης Τσιγάντες που προδομένος αντιστάθηκε
μέχρι την τελευταία του σφαίρα χωρίς να αποχωρισθεί το μονόκλ του! Για λίγες ώρες δεν πρόλαβε την γιορτή και η Ήβη
Αθανασιάδου, που η αθλιότητα της ρηχής συνείδησης του Γερμανού Στρ. γιατρού, της έκοψε το νήμα της ζωής στα 16 της
χρόνια, στη γωνία του δρόμου του σπιτιού μου. Ήταν εκείνο
ακριβώς το πρωϊ που η κοπελίτσα με άλλες συμμαθήτριες της
χαιρόντουσαν και γελούσαν βλέποντας τους τελευταίους γερμανούς να φεύγουν από την παραλιακή του Φαλήρου! Δεν άντεξε ο γερμανός φονιάς την χαρά των κοριτσιών και με μια
ριπή σκότωσε το χαμόγελο της κοπελίτσας.
Ήταν πολλές οι ψυχές, πάρα πολλές που χάρηκαν και γιόρτασαν μαζί με τους ζωντανούς. Δεν είναι δυνατόν να τους αναφέρουμε έναν έναν. Δεν χρειάζεται άλλωστε, δεν μας
παρεξηγούν, εδώ έδωσαν την ζωή τους και δεν λογάριασαν τίποτε, είναι δυνατόν να κουβεντιάσουν για εγωϊσμούς και πρωτοκαθεδρίες. Οι ήρωες μας, οι δικοί μας άνθρωποι μάλλον
γελούν με τέτοια καμώματα εκεί στην γειτονιά των Αγγέλων
που βρέθηκαν όλοι μαζί.
Οι ψυχές που χάρηκαν και γιόρτασαν μαζί με τους ζωντανούς
την μεγάλη ημέρα τότε, σήμερα όμως μου φαίνεται πως θέλουν κάτι να μας πουν. Μάλλον θέλουν να μας θυμίσουν πως
σε κάποιες σκοτεινές γωνιές βρυκολακιάζουν οι ανάπηρες από
την κακία και την μοχθηρία τους σκιές αυτών που γλύτωσαν
από την οργή των Ευμενίδων, αυτών που κρύφτηκαν, αυτών
που κλωσσάνε τα αυγά των φιδιών.
Ο σοφός Σαμάνος της στέπας μάς έλεγε: «Δεν ακούστηκε
ποτέ από φίδι να γεννηθεί αηδόνι, πάλι φίδι γεννιέται!»
Ας προσέχουμε λοιπόν, άς έχουμε φυλαχτό την ευχή όσων θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι (ή περίπου ελεύθεροι για τους απαισιόδοξους!!!) και να μην τους ξεχνάμε, ήταν
οι δικοί μας άνθρωποι !
Ας μην μείνουμε μόνο στα κορίτσια του Λυκείου των Ελληνίδων που κάθε τέτοια μέρα αναβιώνουν την μεταφορά του πέπλου της Παλλάδας στα Μεγάλα Παναθήναια, φέρνοντας την
Γαλανόλευκη για να την υψώσουν στον Ιερό βράχο.
Πρέπει να μην ξεχάσουμε ποτέ την αντιπαθητική φιγούρα του
του λιπόσαρκου ( η αθλιότητα της Γκαιμπελικής Γερμανίας
ήταν να εμφανίσουν αδύνατο Γερμανό στην πεινασμένη
Αθήνα!). Αυτός λοιπόν βιαστικά βιαστικά, κατέβαινε τον δρόμο
των Προπυλαίων κρατώντας την Σβάστικα που μόλις είχε υποστείλει αγκαλιά, φορώντας ο μασκαράς ένα σεμνό τάχα δίκωχο!
Ας μην ξεχάσουμε τα παιδιά που με μανία μάδησαν αμέσως το
στεφάνι, που δήθεν από σεβασμό κατέθεσαν οι κατακτητές
(μία ακόμη συχαμένη υποκριτική χειρονομία) στον Άγνωστο.
Ας μην ξεχάσουμε αυτούς που κρυφά η φανερά δεν ήθελαν
την Απελευθέρωση, τους έπεφτε βαριά η Ελευθερία. Δωσίλογους τους έλεγαν και τους λένε. Αυτοί και οι κλώνοι τους
ντρόπιασαν το Γένος. Κανόνισαν οι άθλιοι, κάποιοι απ’ αυτούς
να τιμωρηθούν κάπως, να «κατακάτσει ο κουρνιαχτός» που
έλεγε ο γιός της Καλόγριας, την ευχή του να’χουμε) και μετά
αυτοί και οι κλώνοι τους που λέγαμε, καλοκάθησαν πάλι στον
σβέρκο μας.
ΛΑΜΠΡΟΣ Λ. ΒΑΖΑΙΟΣ
――――――
*Πρίν λίγα χρόνια κυκλοφόρησε σε ανατύπωση μικροτέρου σχήματος
ως ένθετο εφημερίδας.
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“Δοκιμαστική” η λειτουργία του Γραμματικού
από την Περιφέρεια

εμπόδιο, για να αποκτήσει η Αττική ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων».

για “πραξικόπημα” μιλούν οι αντιπολιτεύσεις

Ο Περιφερειάρχης απαντά στα «ψέματα της αντιπολίτευσης και η πραγματική Αλήθεια», και ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση διαστρεβλώνει την
πραγματικότητα, η οποία είναι ότι «στο Γραμματικό
δεν θα λειτουργήσει κανένας ΧΥΤΑ. Δεν θα επιτρέψουμε ως Διοίκηση να λειτουργήσει καμία νέα χωματερή στην Αττική».
Τουναντίον, στη συνεδρίαση του Π.Σ. επιμένει ότι
αποφασίστηκε:
• Nα μη δημιουργηθεί ΧΥΤΑ στην περιοχή του Γραμματικού, όπως σχεδίαζαν στο παρελθόν αυτοί που
σήμερα υποκριτικά μας καταγγέλλουν, όπως ο κ.
Σγουρός.
• Να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα η δοκιμαστική
λειτουργία της εγκατάστασης που έχει κατασκευαστεί εκεί τα προηγούμενα χρόνια με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ως Χώρος Υποδοχής αδρανών
Υπολειμμάτων από ανακύκλωση, διασφαλίζοντας με
τον τρόπο αυτό το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
• Τα αδρανή υπολείμματα που θα κατευθύνονται στην
εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, θα προέρχονται μόνο από τους μπλε κάδους ανακύκλωσης της γύρω περιοχής.
• Ταυτόχρονα με την απόφαση αυτή πετύχαμε να
αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να απενταχθεί το έργο
από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κι έτσι δεν θα
χρειαστεί να επιστραφούν πάνω από 20 εκ. ευρώ.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, (16.10.19) πάρθηκε μία απόφαση για ενεργοποίηση της κατασκευής που έχει γίνει στο Γραμματικό
για να υποδεχθεί απορρίμματα.
Οι μειοψηφίες του Περιφερειακού Συμβουλίου καταγγέλουν ότι έγινε “πραξικόπημα” και ότι δεν υπήρχε
στην ημερήσια διάταξη τέτοιο θέμα. Γι’ αυτό και όταν
άκουσαν τον Γ. Πατούλη να καταθέτει νέα πρόταση
για απόφαση με την οποία ζήτησε από το περιφερειακό
συμβούλιο να αποφασίσει την λειτουργία του ΧΥΤΑ στο
Γραμματικό...
Ξέσπασαν άμεσα έντονες διαμαρτυρίες όλων των παρατάξεων, ακόμα και ο πρόεδρος του περιφερειακού
συμβουλίου, αρχικά, εξήγησε ότι επειδή η διαδικασία
ολοκληρώθηκε, το ορθό για τη συζήτηση του νέου ζητήματος που έθετε ο περιφερειάρχης ήταν να ενταχθεί
σε θέμα της ημερήσιας διάταξης σε επόμενη συνεδρίαση.
Ο περιφερειάρχης επέμεινε ότι έχουν δικαίωμα να κάνουν τροπολογία για απόφαση και προχώρησε μιλώντας
για τη Φυλή και όχι για το Γραμματικό.
«Η Αττική δεν αντέχει άλλο να θάβει σκουπίδια. Είναι
μια επιλογή που υποβαθμίζει το περιβάλλον και επι-

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Για ακόμα μία χρονιά τα σχολεία άνοιξαν με τεράστιες ελλείψεις. Έτσι είχαμε πάλι κενά στους εκπαιδευτικούς στα
σχολεία, το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν ήταν ολοκληρωμένο, δεν λειτούργησε το ολοήμερο, δεν είχαν τοποθετηθεί οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής για παράλληλη
στήριξη, δεν ξεκίνησαν όλα τα τμήματα ένταξης. Και όλα
αυτά ενώ η νέα ηγεσία του Υπουργείου, συνεχίζοντας με
επιτυχία στα μονοπάτια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δήλωνε
"υπερήφανη" κατά το άνοιγμα των σχολείων κάνοντας
λόγο για «κανονικότητα» και για σχολεία που λειτουργούν
ήδη από την πρώτη μέρα.
Ένα μήνα μετά την έναρξη και η «κανονικότητα» διατηρεί
ακόμα κλειστά ολοήμερα, διάσπαρτα κενά παντού και το
πρόγραμμα των περισσότερων σχολείων στον αέρα!
➢ Τεράστιες είναι οι ελλείψεις στις ξένες γλώσσες σε όλη
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη βασική γλώσσα, τα
Αγγλικά καθώς και πολλά παιδιά κινδυνεύουν να χάσουν
τη δεύτερη ξένη γλώσσα που έχουν ξεκινήσει από την
προηγούμενη χρονιά,
➢ Τεράστιες είναι οι ελλείψεις σε ειδικότητες στο βασικό
ωρολόγιο πρόγραμμα όπως Γυμναστικής, Εικαστικών,
Μουσικής, Πληροφορικής
➢ Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ελλείψεων είναι
πολλά τμήματα ολοήμερου να είναι κλειστά ή να καλύπτονται τα μισά παιδιά των σχολείων κυρίως χάρη στην αυτοθυσία κάποιων εκπαιδευτικών
Στη Δευτεροβάθμια η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη!!!!!
Ένα μήνα μετά την έναρξη και σε μεγάλο αριθμό σχολείων
τα παιδιά δεν έχουν ξεκινήσει Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία,
Βιολογία, Κοινωνιολογία και μια σειρά ακόμα μαθήματα.

βαρύνει τη δημόσια υγεία. Αν μπορούσαμε να κλείναμε σήμερα τη Φυλή, θα το είχαμε ήδη κάνει. Δυστυχώς όμως χάθηκε χρόνος και δεν προχώρησε τα
προηγούμενα χρόνια ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Η αλήθεια είναι
πως η Αττική δεν είναι έτοιμη ακόμη να κλείσει τη
Φυλή, γιατί αν συμβεί αυτό, το Λεκανοπέδιο θα πνιγεί
στα σκουπίδια. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2-3 χρόνια
για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές που
θα μας επιτρέψουν να λειτουργήσει ένα σύγχρονο
μοντέλο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής. Ένα μοντέλο που θα μας επιτρέπει να μη θάβουμε σκουπίδια αλλά να ανακυκλώνουμε. Δεν
ψάχνουμε που θα θάβουμε σκουπίδια μετά τη Φυλή,
αλλά πως δεν θα χρειάζεται να θάβουμε. Στους πολίτες δεν θα πούμε ψέματα. Δεν είπαμε προεκλογικά
και δεν θα πούμε και τώρα, που καλούμαστε ως νέα
Διοίκηση να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Για αυτό
«κερδίζουμε χρόνο» με την επέκταση του χρόνου
ζωής της Φυλής και δίνουμε ως Περιφέρεια Αττικής
άμεσα βάρος στην προώθηση της ανακύκλωσης και
της επαναχρησιμοποίησης, κινητοποιώντας κι ευαισθητοποιώντας τους πολίτες.
Στον λαϊκισμό και την ανευθυνότητα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, απαντάμε με αλήθειες και
σχέδιο. Το ψέμα και ο λαϊκισμός δεν θα μας σταθούν

Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών
Περιοδικού Τύπου
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δημοσιογράφων
Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), το οποίο συνήλθε
τακτικά σήμερα 14 Οκτωβρίου 2019, πληροφορήθηκε τον
αιφνίδιο θάνατο του επί 44 χρόνια εν ενεργεία Μέλους της
Ένωσης, ευπατρίδη δημοσιογράφου, ως και διατελέσαντος Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης επί σειρά ετών
ΗΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
και ομόφωνα αποφασίζει:
1. Να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη του στους οικείους του
για την ξαφνική απώλεια του εξαίρετου μέλους της ΕΔΙΠΤ
και δημοσιογράφου Ηλία Ασημακόπουλου. Ο Ηλίας Ασημακόπουλοςμέσα από το περιοδικό του «Στερεά Ελλάς»,
αλλά και την εφημερίδα του «Φθιωτιδοφωκίς» συνέβαλε
ουσιαστικά στην προβολή της γενέτειράς του. Είχε δε τιμηθεί με το βραβείο «Βλάσσης Σωκρατείδης» στο πλαίσιο
της 31ης Απονομής των ετήσιων Δημοσιογραφικών Βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας
Αθανασίου Μπότση.
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.
3. Να γνωστοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στα Μέλη της
Ένωσης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Μιχάλης Σαββάκης
Πέννυ Καλύβα

Δοκιμαστική λειτουργία του Γραμματικού

• Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που σήμερα υποκριτικά
καταγγέλλουν την απόφαση για την έναρξη της δοκιμαστικής
λειτουργίας της εγκατάστασης του Γραμματικού, χθες επέλεξαν όχι να καταψηφίσουν την πρόταση, αλλά την αποχή.
Τους ρωτάμε να μας απαντήσουν, γιατί δεν ψηφίσατε ΟΧΙ
αλλά απείχατε; Μήπως αρνηθήκατε να πάρετε χθες καθαρή
θέση και να καταψηφίσετε, φοβούμενοι τον καταλογισμό των
ποσών που θα καλούμασταν να επιστρέψουμε, για να μπορείτε σήμερα να πουλάτε φθηνό λαϊκισμό και να καταγγέλλετε ανέξοδα, χωρίς να προτείνετε εναλλακτική λύση;

Για το θέμα γράφονται και στις σελίδες 7 και 11

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 17/10/2019
Αρ. πρωτ.:1358
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την
υπ’ αριθ. 75/2019 απόφαση του Δ.Σ.
και σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/175/16766/27-09-2019
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ33/2006,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, είκοσι ενός (21)
ατόμων για την κάλυψη αναγκών 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 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 2110-2019 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με αποκλειστική
προθεσμία έως και την Τετάρτη 3010-2019.
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, δικαιολογητικά και προσόντα
αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης με ΑΔΑ: ΨΟΦ8ΟΚΟΚ-ΣΩΓ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος
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στα πεταχτά
Ρυθμίσεις οφειλών και
αποδέσμευση κατασχέσεων
Ζητάει ο ΟΣΑΕΑ
Κραυγή απόγνωσης και αδιεξόδου έρχεται από τις
παραγωγικές τάξεις, σε ότι αφορά τις καταλυτικές λεπτομέρειες των ρυθμίσεων οφειλών, αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής-Εξαγωγής & Διανομέων (ΟΣΑΕΑ).
Η σπασμωδική και ελλιπής ενημέρωση, η βιασύνη και
προχειρότητα της λειτουργία του συστήματος και των
διαδικτυακών εφαρμογών, έχουν αποπροσανατολίσει
στο έπακρο τους οφειλέτες του Δημοσίου, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιχειρηματίες να βρίσκονται με
όλους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς υπό κατάσχεση.
Αποτέλεσμα, η περιορισμένη συμμετοχή στις ρυθμίσεις
και η άμεσα αναμενόμενη απώλεια της υπάρχουσας
ρύθμισης, από τους περισσότερους, λόγω δεσμευμένων λογαριασμών. Για το λόγο αυτό η ΟΣΑΕΑ ζητά την
εφαρμογή όλων των αποδεσμεύσεων, μετά την ρύθμιση, για να ξανά τρέξει η οικονομία.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
“Ο ΡΟΒΑΣ”
Μικράς Ασίας 3 Βούλα 16673 Τηλ. 6942.449544

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων “Ο ΡΟΒΑΣ”
προσκαλεί τα μέλη του στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής που θα διεξαχθούν την
Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2919 και ώρα 11.00 έως 14.00 στο
γραφείο του Συνδέσμου, Μικράς Ασίας 3 στη Βούλα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας οι αρχαιρεσίες θα γίνουν στις
3 Νοεμβρίου στον ίδιο χώρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

THΛΕΦΩΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΩΝ
Επειδή πολλές φορές χρειάζεται ένας πολίτης και
ιδιαίτερα λουόμενος το τηλέφωνο του κοντινού του
λιμεναρχείου, παρουσιάζουμε τα τηλέφωνά τους.
― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
4η Μαρίνα, Γλυφάδα, 16610, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 2108945258, 2108946327, 2131302280, 2131302281

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

210 8960118

Απόλλωνος 40 Βουλιαγμένη

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

210 8943.258

Διαδόχου Παύλου 8

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ: 2294321224, 229402850
Ακτή Παπανδρέου Ανδρέα

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Λιμένας Πόρτο Ράφτη Αττικής

229 907 1205

ΓΑΜΟΙ
Ο IΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της
ΕΥΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, το γένος ΣΟΥΛΤΕ
ΜΠΡΙΝΚΕΡ, που γεννήθηκε στη Βόννη Γερμανίας
και κατοικεί στο Λαύριο και η ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑ
του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ και της ΟΥΡΑΝΙΑΣ το γένος ΣΚΕΠΑΡΝΗ, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας και κατοικεί στην Πετρούπολη, θα έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στην Πετρούπολη.

Εκπαιδευτικά προγράμματα στις
επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ
για τα 100 χρόνια λειτουργίας
του Επιμελητηρίου
Η Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσφορά δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα
μέλη του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού
100 χρόνων λειτουργίας του ΕΒΕΑ.
Μεταξύ άλλων, η εν προσφορά αφορά σε:
Επιμόρφωση 100 ατόμων σε Προγράμματα κατάρτισης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας
επικινδυνότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα
Προγραμμάτων και Κατάρτισης του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7,
4ος όρ., τηλ. 210 3626236 & 210 3382245, e-mail: training@acci.gr (αρμόδιος κ. Γιτσούδης).

Δεν φτάνουν οι φορολογικές
ελαφρύνσεις για επένδυση
και ανάπτυξη 2,8%
επισημαίνει το Ι.Ε. της ΓΣΕΕ
Την απογοήτευση από την εξέλιξη των μακροοικονομικών
δεικτών και τη διαφαινόμενη αδυναμία ουσιαστικής επιτάχυνσης του ρυθμού ανάκαμψης της οικονομίας το 20192020, παρά το θετικό μετεκλογικό κλίμα στις αγορές,
επισημαίνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο πρώτο
οικονομικό δελτίο, που δίνει στη δημοσιότητα.
Θεωρεί υπεραισιόδοξο το στόχο του 2,8% για τους ρυθμούς ανάπτυξης του 2020. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ κάνει λόγο για
αναντιστοιχία μεταξύ εθνικών αναπτυξιακών προσδοκιών
και διεθνούς οικονομικής δυσανεξίας με την κρίσιμη απόκλιση βραχυχρόνιων δεικτών και οικονομικών μεγεθών μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στους τομείς κυρίως της
βιομηχανίας, των εξαγωγών και του οικονομικού κλίματος.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών.
Τηλ. 6949630593.
ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.
Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
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
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια, θέα
στη θάλασσα, στο Πανόραμα Βούλας.
Πληροφορίες 6944574132
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 στο ΚΟΡΩΠΙ νέα άδεια Φαρμακείου.
Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΤΑΥΡΟ Αττικής νέα άδεια Φαρμακείου. Πληροφορίες 6944574132

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 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,
άμεσα διαθέσιμο. Τηλέφωνο: 6977186855
email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

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

20 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

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

Oι «4 εποχές της αιμοδοσίας» καλωσορίζουν το… Φθινόπωρο!

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

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) έχει ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών με τίτλο «4 Εποχές της Αιμοδοσίας».
Στόχος του προγράμματος, είναι να συνεχιστεί η
προσπάθεια προσέλκυσης νέων εθελοντών αιμοδοτών (ιδιαίτερα νέων ηλικιακά ομάδων) καθόλη τη
διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
αυτάρκεια και η κάλυψη των αναγκών αίματος τόσο
σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες.
Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζεται η
οργάνωση δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας 4 φορές τον
χρόνο, μία ανά εποχή του
έτους, έτσι ώστε κάθε εθελοντής αιμοδότης να μπορεί να
δίνει αίμα τακτικά 3 με 4 φορές
το χρόνο. Το πρόγραμμα «4
εποχές της Αιμοδοσίας» αποτελεί μια ευκαιρία να παγιωθεί μια
νέα, πιο σταθερή κουλτούρα
εθελοντικής αιμοδοσίας, που θα
συμβαδίζει με την εναλλαγή
των εποχών του έτους.
Το Ε.ΚΕ.Α., καλωσορίζει το Φθινόπωρο, με την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει, την Κυριακή και

τη Δευτέρα 20 και 21 Οκτωβρίου, από τις 9.00 πμ.
έως τις 8.00μμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, ένα χώρο εύκολα προσβάσιμο
και ευχάριστο, όπου οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσφέρουν λίγο από το αίμα τους και λίγο
από το χρόνο τους, χωρίς τους αρνητικούς συνειρμούς που γεννά το περιβάλλον του νοσοκομείου.
Τον τελευταίο χρόνο η αίθουσα του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος έχει συνδεθεί με αρκετές
επιτυχημένες δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, γεγονός που
περιμένουν να επαναληφθεί και
αυτή τη φορά.
Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:
• Να είσαι 18-65 ετών
• Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ
γεύμα πριν την αιμοδοσία
• Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον
5 ώρες
• Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στο γιατρό της αιμοδοσίας
• Εάν έχεις κάνει τατουάζ να
έχουν παρέλθει 4 μήνες
Πληροφορίες Γραφείο Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών Ε.ΚΕ.Α Τηλ: 2132146717

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
10 ερωτήσεις που θα θέλατε απάντηση για την οστεοπόρωση
Ο καλύτερος Εορτασμός μιας πάθησης είναι η απάντηση
στα βασικά ερωτήματα γιατρών και ασθενών γύρω από την
πάθηση αυτή. Για τον φετινό λοιπόν εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Οστεοπόρωσης το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.) θέτει και απαντά σε δέκα κοινές
ερωτήσεις γύρω από την πάθηση:
1. Τι ακριβώς είναι η οστεοπόρωση;
Οστεοπόρωση είναι η ελάττωση της οστικής μάζας, δηλαδή του
οστού, το αραίωμά του και η διαταραχή της αρχιτεκτονικής του,
που οδηγούν σε ελάττωση της αντοχής του, ευθραυστότητα και
αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων, που είναι το τελικό αποτέλεσμα
της οστεοπόρωσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ως
φυσιολογική οστική πυκνότητα την τιμή μεταξύ μιας σταθερής
απόκλισης από την κύρια τιμή νεαρών ενηλίκων του ιδίου φύλου
και φυλής. Οστική πυκνότητα σε οποιονδήποτε ενήλικα μεταξύ
1 και 2,5 σταθερών αποκλίσεων κάτω της κύριας τιμής ορίζεται
ως οστεοπενία, ενώ τιμή μεγαλύτερη των 2,5 σταθερών αποκλίσεων κάτω της κύριας τιμής ορίζεται ως οστεοπόρωση και συνδυάζεται με αυξημένη σκελετική ευθραυστότητα. Η
συνηθέστερη μορφή της είναι η μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, που αφορά τις γυναίκες, χωρίς όμως να αποκλείονται και
άνδρες.
2. Γιατί η οστεοπόρωση αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα;
Σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 200 εκατομμύρια γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο πάσχουν από οστεοπόρωση. Στην Ευρώπη
καταγράφονται 20 εκατομμύρια οστεοπορωτικές γυναίκες, ενώ
στις χώρες της έχουμε κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα κάταγμα που
οφείλεται σε οστεοπόρωση. Υπολογίζεται ότι 1 στις 3 γυναίκες
και 1 στους 5 άνδρες θα υποστούν τουλάχιστον ένα οστεοπορωτικό κάταγμα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τα κατάγματα
αυτά, που συμβαίνουν κυρίως στην Τρίτη ηλικία, οδηγούν συνήθως σε αναπηρία, πρόβλημα σοβαρότατο για τα άτομα αυτά, με
σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις τόσο στον πάσχοντα όσο και στην οικογένειά του. Το πρόβλημα είναι μεγάλο
και στη χώρα μας, με δεδομένο ότι περίπου 500 χιλιάδες γυναίκες άνω των 50 ετών πάσχουν από σοβαρή οστεοπόρωση, που
συνοδεύεται από κατάγματα τόσο της σπονδυλικής στήλης όσο
και του ισχίου, ενώ κάθε χρόνο 15.000 άτομα σπάνε το μηριαίο
οστό, με αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας. Επίσης
το 22% των Ελλήνων-και των δύο φύλων- ηλικίας μεγαλύτερης
των 50 χρόνων έχουν ήδη οστεοπορωτικά κατάγματα, ενώ το
34% του ίδιου πληθυσμού έχει αυξημένο κίνδυνο να υποστεί
οστεοπορωτικό κάταγμα στο άμεσο μέλλον. Συνεπώς, είναι εμφανείς οι επιπτώσεις αυτών των καταγμάτων στην ποιότητα
ζωής των ασθενών, αφού συνοδεύονται από πόνο, παραμορφώσεις έξοδα νοσηλείας, χειρουργεία, αποχή από την απασχόληση.
3. Ποιος είναι ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας;
Για τη δημιουργία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, είναι
η μείωση των οιστρογόνων, που παρατηρείται στην εμμηνόπαυση. Ωστόσο, οι μηχανισμοί της δημιουργίας της οστεοπόρωσης είναι πολύπλοκοι, και σε πολλά σημεία τους ακόμη
αδιευκρίνιστοι. Απλώς θα μπορούσε να λεχθεί ότι ουσιαστικά
διαταράσσεται η αρμονική συνύπαρξη – ισορροπία που υπάρχει
σε όλη μας τη ζωή ανάμεσα στις δύο βασικές ομάδες κυττάρων
που ρυθμίζουν τον πολύπλοκο οστικό μεταβολισμό: τους οστεοβλάστες, τους «καλούς εργάτες» που χτίζουν οστό και τους
οστεοκλάστες, που χαλούν, «τρώνε» το οστό. Υπό την επίδραση

ενός πλήθους «ευεργετικών» ή «αρνητικών» παραγόντων, ενδογενών ή εξωγενών, σε αυτές τις δύο ομάδες κυττάρων, υπερισχύουν τελικώς οι οστεοκλάστες και έτσι έχουμε αρνητικό
ισοζύγιο, δηλαδή απώλεια οστού.
Τα τελευταία χρόνια με την αποκρυπτογράφηση ενός μονοπατιού των RANK/RANKL και της οστεοπροτεγερίνης έγινε καλύτερα κατανοητός ο μηχανισμός γένεσης της οστεοπόρωσης και
η σημασία διαφόρων παραγόντων που παρεμβαίνουν.
4. Ποιοι άλλοι παράγοντες θεωρούνται επιβαρυντικοί στην εμφάνιση της νόσου;
Βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι οι εξής:
• Η κορυφαία οστική πυκνότητα, δηλαδή πόσο οστό έχει ο άνθρωπος στα καλύτερά του, περίπου στην ηλικία των 30 ετών.
Όσο πιο γεμάτες είναι οι αποθήκες του, τόσο περισσότερο
ασφαλής είναι ο άνθρωπος, ακόμη κι αν χάσει οστό.
• Ο ρυθμός οστικής απώλειας μετά την εμμηνόπαυση, που ποικίλει από γυναίκα σε γυναίκα και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως:
• Η πρώιμη –και ιδιαίτερα η χειρουργική- εμμηνόπαυση.
• Ο τύπος της γυναίκας –μικρόσωμες, αδύνατες και ανοιχτόχρωμες είναι οι πλέον επιρρεπείς.
• Άλλες ορμονικές διαταραχές και κυρίως οι διαταραχές του θυρεοειδούς.
• Ορισμένα φάρμακα, με συνηθέστερα και σημαντικότερα τα κορτικοειδή, τη θυροξίνη, τα αντιπηκτικά, τα αντιόξινα, τα χημειοθεραπευτικά, τα αντιεπιληπτικά κ.α.
• Κάποιες υγιειονο-διαιτητικές συνήθειες, όπως η καθιστική ζωή
και η έλλειψη άσκησης, μια δίαιτα φτωχή σε ασβέστιο και πλούσια σε λευκώματα, το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ και καφέ,
το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης κ.α.
5.Ποια είναι τα κλινικά συμπτώματά της;
Δυστυχώς η οστεοπόρωση είναι σιωπηλή νόσος, «σιωπηλός κλέφτης», όπως ονομάζεται. Δεν έχει ενοχλήματα, παρά μόνον
όταν προχωρήσει σημαντικά και αρχίσουν τα μικρά (δοκιδικά) ή
μεγαλύτερα κατάγματα. Στο στάδιο αυτό, η κλινική συμπτωματολογία είναι πόνοι διάχυτοι στα πλατιά οστά (σπονδυλική
στήλη, λεκάνη) και κυρίως στο μέσον της θωρακικής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης, στο ύψος που κουμπώνει το σουτιέν της
γυναίκας, προοδευτική κύφωση και απώλεια ύψους. Οι ακτινογραφίες στα προχωρημένα στάδια μας δείχνουν αραίωση των
οστών και μικρότερα ή μεγαλύτερα κατάγματα των σπονδύλων.
Σήμερα, η έγκαιρη και σωστή διάγνωση της οστεοπόρωσης θα
γίνει με την οστική πυκνομετρία και τους οστικούς βιοχημικούς
δείκτες.
6. Πώς επιβεβαιώνεται η διάγνωση και τι περιλαμβάνει;
Σε γυναίκες που έχουν δύο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου, ο γιατρός θα συστήσει κατ΄ αρχήν μέτρηση της οστικής
μάζας, που σήμερα γίνεται με τη μέθοδο της διπλής φωτονιακής
απορροφησιομέτρησης (DXA).
Παρόλο που η μέθοδος έχει προβλήματα, όπως η εκτίμηση μόνο
της ποσότητας και όχι της ποιότητας του οστού, η κακή λήψη, η
αξιοπιστία του μηχανήματος, τα διαφορετικά μηχανήματα, η
ευαισθησία του μηχανήματος κ.α., η μέθοδος DXA παραμένει σήμερα η μόνη εύκολη, αξιόπιστη, ακίνδυνη και επαναλήψιμη μέθοδος εκτίμησης της οστικής μάζας. Για τουλάχιστον μία φορά
ο γιατρός θα συστήσει έναν έλεγχο των βασικών οστικών βιοχημικών δεικτών, όπως είναι το ασβέστιο αίματος και ούρων, η
αλκαλική φωσφατάση, η οστεοκαλσίνη, η υδροξυπρολίνη των

ούρων κλπ. Ο γιατρός, συνεκτιμώντας την κλινική εικόνα, τους
παράγοντες κινδύνου, την οστική μάζα της δεδομένης στιγμής
μέτρησης και το ρυθμό της οστικής απώλειας, καταστρώνει τη
θεραπευτική στρατηγική του.
7. Θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι γυναίκες;
Παρόλο που υπάρχουν υποστηρικτές της άποψης να ελέγχονται
όλες οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, πιστεύω ότι για πρακτικούς, δεοντολογικούς και οικονομικούς λόγους θα πρέπει ο
γιατρός να ανιχνεύει τις γυναίκες που χρειάζονται τον έλεγχο
και να προχωρεί αναλόγως.
8. Μπορούμε να προλάβουμε την οστεοπόρωση;
Ασφαλώς και μπορούμε να προλάβουμε την οστεοπόρωση, στη
συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών. Η πρόληψη αρχίζει από
την παιδική ηλικία, με την προσπάθεια (γέμισμα των αποθηκών).
Αυτό γίνεται με σωστή διατροφή, πλούσια σε ασβέστιο, και
άσκηση, που συνεχίζονται σε όλη μας τη ζωή. Παράλληλα, προσπαθούμε να άρουμε τους παράγοντες κινδύνου, ρυθμίζοντας
τυχόν διαταραχές, περιορίζοντας κατά το δυνατόν τα φάρμακα
που ενοχοποιούνται και αλλάζοντας τις συνήθειες και τον τρόπο
ζωής μας (κάπνισμα, αλκοόλ, κατάχρηση καφέ κοκ). Τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώθηκε η παράδοξη υπόθεση της βιταμίνης
D, που είναι καθοριστική στον φυσιολογικό οστικό μεταβολισμό
και στον ελληνικό πληθυσμό(!) με την τόση ηλιοφάνεια στη χώρα
μας.
9. Θεραπεύεται η οστεοπόρωση και, αν ναι, πώς;
Η οστεοπόρωση αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται πλήρως, με
την έννοια της αποκατάστασης της οστικής μάζας. Ο γιατρός
έχει στη «φαρέτρα» του ένα πλήθος φαρμάκων που συνεχώς
βελτιώνονται και αυξάνονται και μπορεί όχι μόνο να σταματήσει
την οστική απώλεια, αλλά μα να «χτίσει» οστό, επαναφέροντάς
το στα φυσιολογικά. Πέραν των βασικών δομικών υλικών ασβεστίου και βιταμίνης D, τα φάρμακα που σήμερα χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι τα διφωσφονικά σε μεγάλη ποικιλία και μορφές χορήγησης (ένα εβδομαδιαίως, ένα το
μήνα, ένα το χρόνο). Ο γιατρός που γνωρίζει το αντικείμενο θα
κρίνει κατά περίπτωση ποιο είναι το καταλληλότερο θεραπευτικό
όπλο για την ασθενή του.
10. Αν δημιουργηθούν κατάγματα, πώς αντιμετωπίζονται;
Μέχρι πρότινος, η δημιουργία των σπονδυλικών οστεοπορωτικών καταγμάτων αντιμετωπιζόταν μόνο συμπτωματικά (παυσίπονα, κατάκλιση, ζώνες). Παρέμενε για καιρό ο πόνος και η
κύφωση προοδευτικά μεγάλωνε, χαλώντας την ποιότητα ζωής
των ασθενών. Σήμερα, σε ορισμένα κέντρα –και στον τόπο μαςέχουμε τη δυνατότητα, με την κατάλληλη τεχνική (κυφοπλαστική), να ανατάξουμε το κάταγμα, να αντιμετωπίσουμε θεαματικά τον πόνο και να βελτιώσουμε την κυφωτική παραμόρφωση.
Η τεχνική, που γίνεται με έγχυση ειδικού τσιμέντου στον πάσχοντα σπόνδυλο, γίνεται και με τοπική αναισθησία και είναι
υπόθεση μίας ημέρας. Ασφαλώς τα κατάγματα πρέπει να είναι
πρόσφατα και να είναι ειδικού τύπου. Δεν είναι για όλα τα κατάγματα και η μέθοδος δεν είναι άμοιρος κινδύνων.
Γεώργιος Καπετάνος
Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ
Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης
Ελληνικό Ίδρυμα Oστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.OΣ.)
Τηλ.: 210 6120382, E-mail: info@heliost.gr, Web site: www.heliost.gr
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Στην 4η θέση
ο Λευτέρης Πετρούνιας
Μετά από εννέα διαδοχικές νίκες ο Λευτέρης Πετρούνιας έμεινε εκτός βάθρου σε διεθνή διοργάνωση αφού
ήταν τέταρτος στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στη
Στουτγάρδη.
Με τη θέση αυτή δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την
πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020,
ωστόσο θα έχει την ευκαιρία γι' αυτό μέσω του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Ελληνα πρωταθλητή έπειτα από σχεδόν τριάμισι χρόνια,
αφού τελευταία φορά είχε χάσει τον Απρίλη του 2016,
όταν είχε τερματίσει 2ος στο προ-Ολυμπιακό test
event του Ρίο ντε Τζανέιρο, για να ακολουθήσει
έκτοτε ένα σερί εννιά διαδοχικών χρυσών σε διεθνείς
αγώνες.

ΕΒΔΟΜΗ

Δυναμική παρουσία του Ναυτικού Ομίλου Βούλας στο NOV Medal Race 2019
Δυναμική συνέχεια για την ομάδα ιστιοπλοΐας κατηγορίας
σκαφών optimist του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας
στο NOV Medal Race 2019.
Στον ιστιοπλοϊκό αγώνα NOV Medal Race 2019 που διεξήχθη στον κόλπο της Βουλιαγμένης από 11 έως 13 Οκτώβρη 2019 από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, η
αγωνιστική ομάδα του ΝΑΟΒ κατάφερε για μια ακόμα φορά
να διακριθεί. Ο αθλητής Γιάννος Τουρνής κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία παίδων, ενώ ο αθλητής
Ευάγγελος Κουκούδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
στους άνδρες. Πολύ καλή εμφάνιση έκαναν και οι άλλοι
αθλητές του ΝΑΟΒ οι οποίοι στην γενική κατάταξη έλαβαν
τις εξής θέσεις:
Κοριτσιών: Δανάη Μιχάλαινα 7η, Παπαδάκη Μιράντα 14η,
Βλαχου Ιωάννα Μαρία 15η. Τσαβδαρίδης Χρήστος 35η
θέση γενικής, Νασούφη Χαρά 34η θέση νέων κοριτσιών,
Παπαστεργίου Στέλιος 41η θέση παίδων, Μιχάλαινας Νέστορας 42η θέση παίδων.

Προπονητές της αγωνιστικής ομάδας Optimist είναι ο
Πάχος Παπαστεφάνου και ο Αντώνης Τσότρας.

“Γουρουνόπουλο 2019”
Την καθιερωμένη του γιορτή ετοιμάζει ο ΝΟΒ: “Γουρουνόπουλο 2019” για την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, ώρα 2 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του, με την απονομή των
επάθλων του αγώνα. που για τον πρώτο είναι ένα ψητό
γουρουνόπουλο, γι’ αυτό και ο τίτλος. Βέβαια ακολουθεί
γιορτή με μουσική και μεζέδες.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΕURO 2020
Παρ' όλα αυτά η παρουσία του χρυσού Ολυμπιονίκη
θεωρείται αξιόλογη και ιδιαίτερα ικανοποιητική καθώς
προερχόταν από 11 μήνες εκτός δράσης λόγω επέμβασης που έκανε στον ώμο. Μάλιστα, ακόμα και έτσι
ο Ελληνας αθλητής βρέθηκε αρκετά κοντά στο να εξασφαλίσει μια θέση στο βάθρο έχοντας συγκεντρώσει
14.733 βαθμούς στο πρόγραμμά του με βαθμό δυσκολίας 6.3. Νικητής ήταν ο Τούρκος Ιμπραχίμ Τσολάκ με
14.933 β., δεύτερος ο 27χρονος Ιταλός Μάρκο Λοντάντιο με 14.900 β. και τρίτος ο Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ από
τη Γαλλία με 14.800 β.
Νίκος Γεωργόπουλος

Πολιτικές σκοπιμότητες, ναζιστικά φαντάσματα και ρατσισμός
Για άλλη μια φορά τα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ευρώπης
έγιναν
χώρος
«ξεπλύματος» των αποτελεσμάτων των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και
παράλληλα προώθησης μισαλλοδοξίας και ρατσισμού
μέσα από την παρουσία φασιστικών και νεοναζιστικών
μορφωμάτων στις εξέδρες.
Αυτά ήταν τα δύο βασικά
στοιχεία που στιγμάτισαν
την 7η και την 8η αγωνιστική της φάσης των προκριματικών ομίλων του Euro
2020, οι οποίες διεξάχθηκαν τις τελευταίες μέρες.
Τα περιστατικά που έλαβαν
χώρα δεν είναι ούτε πρωτόγνωρα ούτε μεμονωμένα
στο πλαίσιο του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, όπου πέραν των
ανταγωνισμών για τα πρωτεία και τα όλο και μεγαλύτερα κέρδη καλλιεργείται
και το έδαφος για επικίνδυνους πειραματισμούς, με
απώτερους σκοπούς. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, οι
ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί έχουν μεταφερθεί
ουκ ολίγες φορές στις εξέδρες των γηπέδων ή ακόμα
και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές,
με σκοπό τη δημιουργία
ενός «βολικού» κλίματος.
Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις
στη Βόρεια Συρία με την
τουρκική επέμβαση, ενώ

δεν έλειψαν κρούσματα ρατσισμού ως αποτέλεσμα
της παρουσίας φασιστοειδών στις εξέδρες.

Τουρκική προκλητικότητα, σιγή UEFA
Με την τουρκική επέμβαση
στη Βόρεια Συρία να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι ποδοσφαιριστές
της
Εθνικής
Τουρκίας προχώρησαν σε
μια ενέργεια που προκάλεσε αντιδράσεις: Τόσο
στον εντός έδρας αγώνα με
την Αλβανία όσο και στο
Παρίσι κόντρα στην Γαλλία,

πανηγύρισαν χαιρετώντας
στρατιωτικά, σε ένα σαφές
μήνυμα υποστήριξης της
επέμβασης του τουρκικού
στρατού. Η ενέργεια αυτή
δεν πέρασε ανεκμετάλλευτη από την τουρκική
αστική τάξη, εκπρόσωποι
της οποίας φρόντισαν να
την προβάλουν κατάλληλα,
σε μια προσπάθεια να «ξεπλύνουν» τα σχέδιά τους
με θύματα τους λαούς της
περιοχής.
Το περιστατικό ξεσήκωσε
θύελλα αντιδράσεων, με
μπροστάρηδες τους Γάλλους, οι οποίοι ζήτησαν από
την UEFA την τιμωρία της

Τουρκίας. Η ίδια η Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία
όμως, σε μια στάση που
προκάλεσε αίσθηση, δεν
προχώρησε σε καμία συγκεκριμένη αντίδραση και περιορίστηκε σε δηλώσεις ότι
τα περιστατικά «θα εξεταστούν». Αντίθετα, σε άλλες
περιπτώσεις στο παρελθόν,
π.χ. απέναντι σε δράσεις
μέσα στα γήπεδα ενάντια
στη ΝΑΤΟική επέμβαση στη
Γιουγκοσλαβία ή σε εκδηλώσεις υποστήριξης του
Παλαιστινιακού λαού, η
UEFA είχε κινηθεί άμεσα
για την τιμωρία ομάδων
(π.χ. ΑΕΚ) ή ποδοσφαιριστών (Σέρβοι).

Ναζιστικά
φαντάσματα και
ρατσισμός

Η UEFA αυτή τη φορά δε …βιάζεται. Ο στρατιωτικός χαιρετισμός των Τούρκων ποδοσφαιριστών, με τον οποίο επικρότησαν τις σφαγές αμάχων από το στρατό τους στη
Συρία δεν την …άγγιξαν. Θα …εξετάσει το θέμα και θα μας
πει στο …μέλλον. Η υποκρισία σε όλο της το μεγάλειο.
«Politica no – πόλεμος yes…» λοιπόν….
Ο Ιταλός υπουργός Αθλητισμού, Βιτσέντσο Σπανταφόρα,
απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ
Τσέφεριν, ρωτώντας του «εάν είναι πρόσφορο να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη η διεξαγωγή του τελικού του
Champions League στις 20 Μαΐου 2020», έπειτα «από τις
σοβαρότατες βιαιοπραγίες κατά του αμάχου κουρδικού
πληθυσμού».

Σε ένα άλλο περιστατικό,
στην Σόφια και στον αγώνα
της Βουλγαρίας με την Αγγλία, για μια ακόμα φορά
στην περιοχή των Βαλκανίων έκαναν την εμφάνισή
τους φασιστικές - ναζιστικές νοοτροπίες και ρατσιστικά συναισθήματα. Ο
αγώνας διακόπηκε δύο
φορές εξαιτίας λεκτικών
επιθέσεων ρατσιστικού χαρακτήρα σε βάρος συγκεκριμένων παικτών της
ομάδας της Αγγλίας από
Βούλγαρους οπαδούς, οι
οποίοι προχώρησαν επίσης
σε επιδεικτικές πόζες με
ναζιστικούς χαιρετισμούς.
Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
Επιχειρηματική δράση και τζόγος
βασικές αιτίες των προβλημάτων
Το αθλητικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Θοδωρή Λιάππη, υπεύθυνου του Τμήματος της ΚΕ
του ΚΚΕ για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης όπου
έχει τεθεί, από την προηγούμενη βδομάδα, το σχέδιο νόμου
πριν εισαχθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής.
Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση με τον υφυπουργό Αθλητισμού ο Θοδωρής Λιάππης εστίασε σε βασικά ζητήματα του
νομοσχεδίου που έχουν να κάνουν με τα μέτρα για τους στημένους αγώνες, κατά της βίας στα γήπεδα, αλλά και θέματα
που αφορούν τη διοίκηση στον αθλητισμό.
Για τους στημένους αγώνες ξεκαθάρισε τη θέση του ΚΚΕ
κατά του τζόγου στον αθλητισμό και γενικά τονίζοντας: «Το
ερώτημα είναι αν αυτή η σύμβαση λύνει το πρόβλημα ή
απλώς είναι ένα ακόμη φύλλο συκής. Γιατί το ζήτημα δεν
είναι να προστατεύσεις το νόμιμο από το παράνομο στοίχημα. Το ζήτημα για το ΚΚΕ είναι γενικά ο τζόγος. Πάντως,
η μέχρι τώρα εμπειρία από παρόμοια μέτρα στις χώρες της
ΕΕ δείχνει ότι το παράνομο στοίχημα καλά κρατεί, είναι κάτι
σαν το ντόπινγκ, που βρίσκεται πάντα δύο βήματα μπροστά
από το αντιντόπινγκ... Το οξύμωρο βέβαια είναι ότι την ίδια
ώρα που νομοθετείται αυτή η σύμβαση, η κυβέρνηση φέρνει
- με το πολυνομοσχέδιο - την αδειοδότηση εταιρειών του διαδικτυακού τζόγου και συγκεκριμένα για το "διαδικτυακό στοίχημα" και για τα "λοιπά διαδικτυακά παίγνια"...».
Οσον αφορά το θέμα της βίας μίλησε για την επιχειρηματική
δράση στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο ως βασική αιτία, που γεννά και συντηρεί τα φαινόμενα βίας στα γήπεδα. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Χωρίς να είμαστε αντίθετοι
σε ζητήματα και μέτρα ελέγχου, μας προβληματίζει ότι παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται ως νόμιμα αποδεικτικά μέσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών
προσώπων, εντός κι εκτός της αθλητικής εγκατάστασης. Το
γήπεδο και στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε ως εργαστήριο
για να μπολιαστούν μέτρα που αξιοποιήθηκαν μετά ενάντια
στο λαϊκό κίνημα. Το θέμα για μας είναι ότι η επιχειρηματική
δράση στον αθλητισμό, για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της, χρειάζεται και τους "στρατούς" για να τους επιβάλουν. Αυτή είναι η αιτία. Αν δεν χτυπήσεις το φαινόμενο στη
ρίζα του, απλώς θα το αναπαράγεις».
Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τα διοικητικά των Ομοσπονδιών ο Θοδωρής Λιάππης δήλωσε: «Οσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία του Αθλητισμού, εκφράσαμε
την ανησυχία μας, που ενισχύεται από το σύνολο σχεδόν
όλων των Ομοσπονδιών. Δεν μπορείς να λύσεις προβλήματα
με διοικητικά μέτρα, όταν μάλιστα δεν καλλιεργείς τη συμμετοχή του κόσμου στα αθλητικά δρώμενα. Πέρα απ' αυτό
πρέπει να πάρεις υπόψη σου και τους Διεθνείς Οργανισμούς
και το τι αυτοί προβλέπουν».

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Την αντίθεσή τους εκφράζουν ΕΟΚ και ΕΟΦΑ
Εντονες αντιδράσεις στις αθλητικές Ομοσπονδίες προκαλεί
το αθλητικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι Ομοσπονδίες Μπάσκετ και Τένις με
ανακοινώσεις τους εκφράζουν την αντίθεσή τους στα όσα
περιέχει το νέο σχέδιο νόμου που προωθείται από τον υφυπουργό Αθλητισμού. Σημειώνεται πως ήδη έχουν εκφράσει

την αντίθεσή τους επίσημα ο ΣΕΓΑΣ καθώς και άνθρωποι του
αθλητισμού.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τονίζει ότι η κυβέρνηση διατηρεί την άμεση παρέμβαση της πολιτείας στη
διοικητική υπόσταση των Αθλητικών Ομοσπονδιών, με τελικό
στόχο τον περιορισμό του κατοχυρωμένου από τους διεθνείς
και εθνικούς φορείς αυτοδιοίκητου των αιρετών ανώτατων
διοικητικών φορέων του αθλητικού κινήματος. Σημειώνει, επιπλέον, ότι ο περιορισμός που εισάγει ως προς το δικαίωμα
του εκλέγεσθαι σε μέλη του προεδρείου των Αθλητικών Ομοσπονδιών «είναι αντισυνταγματικός αλλά και ιδιαίτερα προβληματικός, προσβάλλει δε τη διεθνώς αναγνωρισμένη και
κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του ανώτατου διοικητικού φορέα
των αθλημάτων, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή».
Από την πλευρά της, η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (τένις) σημειώνει ότι οποιαδήποτε υγιής νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της αποδοχής των Διεθνών Ομοσπονδιών
Ολυμπιακών Αθλημάτων.

BASKET LEAGUE
Μίλησαν τα αουτσάιντερ
Σε αγωνιστική των αουτσάιντερ εξελίχθηκε η 3η της Basket
League, με τον Ηφαιστο Λήμνου και τους νεοφώτιστους στην
κατηγορία Ιωνικό και Λάρισα να πετυχαίνουν σημαντικές
εντός έδρας νίκες. Ο Ηφαιστος έκανε την ανατροπή στην 4η
περίοδο επικρατώντας της ΑΕΚ με 72-68 και συνεχίζοντας
αήττητος, ενώ ο Ιωνικός αν και χωρίς οπαδούς (κεκλεισμένων
των θυρών) νίκησε τον ΠΑΟΚ με 83-66. Η Λάρισα πέτυχε την
πρώτη της νίκη στην μεγάλη κατηγορία αφού επιβλήθηκε του
Αρη με 92-78. Στα αξιοσημείωτα και το σπουδαίο διπλό του
Λαυρίου στη Ρόδο, που επικράτησε μετά από συναρπαστικό
αγώνα του Κολοσσού με 74-73. Ψηλά στη βαθμολογία συνεχίζει να βρίσκεται ο Ηρακλής που νίκησε στην έδρα του το
Ρέθυμνο με 74-56, ενώ χωρίς προβλήματα Παναθηναϊκός και
Περιστέρι νίκησαν Προμηθέα Πάτρας (99-68) και Πανιώνιο
(95-69), αντίστοιχα.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Παναθηναϊκός 6, Περιστέρι 6, Ηφαιστος 6,
Ηρακλής 5, Λαύριο 5, Προμηθέας 5, ΠΑΟΚ 4, Αρης 4, Ιωνικός
4, ΑΕΚ 4, Κολοσσός Ρόδου 4, Ρέθυμνο 3, Πανιώνιος 3.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
«Πέταξε» το Περιστέρι
μπλακ άουτ για ΠΑΟΚ
Μια σπουδαία εκτός έδρας επιτυχία για το Περιστέρι και μια
εντός έδρας ήττα για τον ΠΑΟΚ περιλάμβανε από ελληνικής πλευράς η χτεσινή πρεμιέρα της νέας σεζόν του FIBA
Champions League με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής
των ομίλων.
Το Περιστέρι... γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή του μετά από 15 χρόνια σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επικρατώντας στην Τουρκία της Γκαζιαντέμπ με 70-64
για τον 3ο όμιλο κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα σε πρακτικό και
ψυχολογικό επίπεδο. Οι παίκτες του Ηλία Ζούρου χρειάστηκε να κάνουν την ανατροπή από το -16 ανεβάζοντας
τους ρυθμούς τους στην επανάληψη. Αρχικά η ελληνική
ομάδα, επηρεασμένη και από τη 15λεπτη καθυστέρηση
έναρξης (λόγω προβλήματος στο χρονόμετρο), έδειξε να
έχει αρκετά προβλήματα κυρίως στην άμυνα, με αποτέλε-

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

σμα να μείνει νωρίς πίσω στο σκορ (10-0 στο 3', 25-12 στο
10'). Στο β' μέρος ωστόσο η εικόνα του Περιστερίου άλλαξε
αφού με πρωταγωνιστή τον Γκρέι (με 8 συνεχόμενους πόντους) ανέτρεψε την κατάσταση περνώντας μπροστά με 4246 και έκτοτε δεν έχασε την πρωτοπορία στο σκορ μέχρι
τέλους. Ξεχώρισαν από το Περιστέρι οι Σμιθ (13 π.) και
Γκρέι (15 π.) ενώ από την Γκαζιαντέμπ ο Κρόφορντ (16 π.).
Στην Πυλαία ο ΠΑΟΚ υπέστη ήττα από την Μπεσίκτας με
69-60 σε παιχνίδι για τον 4ο όμιλο πληρώνοντας το μπλακ
άουτ και την έλλειψη αντίδρασης στα τελευταία λεπτά του
αγώνα. Ο «Δικέφαλος» κατάφερε να στέκεται καλά απέναντι στον ισχυρό αντίπαλο για τρεις περιόδους (17-16 στο
10', 33-32 στο ημίχρονο, 49-47 στο 30') με τους Νουλς (11
π.) και Λούις (19 π.) να προσφέρουν πολύτιμες βοήθειες.
Ωστόσο στην 4η περίοδο η Μπεσίκτας αντέδρασε, με πρωταγωνιστές τους Γκότσερ (19 π. 5/7 τρίποντα), Τζέιμς Μακ
Αντου (12 π.) βρήκε τα μακρινά σουτ και πραγματοποιώντας
ένα σερί 14-0 στα τελευταία λεπτά μετέτρεψε το εις βάρος
της 60-55 στην τελική της νίκη με 69-65.

Μοιραίος ο Καλάθης για τον Παναθηναϊκό,
διπλό η Αρμάνι στο ΟΑΚΑ
Στο μπάσκετ υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να χάσεις τη γη
κάτω από τα πόδια σου κι ο Παναθηναϊκός βρήκε αρκετούς.
Σ’ ένα ματς, όπου οι αριθμοί… τρελάθηκαν, έχασε από δύο
αποφάσεις του ανθρώπου που τον οδηγούσε, του Νικ Καλάθη. Ένα εντελώς αψυχολόγητο φάουλ στην άμυνα κι η
τελευταία επίθεση που δεν βρήκε στόχο. Το 78-79 πονάει
τους «πράσινους», αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν
ήττα… ενός.
Μέχρι εκείνο το σημείο ο Καλάθης ήταν εξαιρετικός. Τη
στιγμή που οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά στο σκορ με 7672, η στατιστική έγραφε 3/5 τρίποντα ο Νικ και (κρατηθείτε)
0/14 οι υπόλοιποι! Την ίδια στιγμή η Αρμάνι μετρούσε 14/23
τρίποντα! Η λογική έλεγε πως το σκορ έπρεπε να είναι
πολύ διαφορετικό, αλλά είπαμε, το μπάσκετ μπορεί να σε
τρελάνει.
Ο Ουάιλι ήταν αυτός που άναψε τη σπίθα και σαφέστατα
ότι καλύτερο είχε να δείξει ο Παναθηναϊκός. Κι αν η ήττα
είναι από μόνη της ένα πρόβλημα, υπάρχουν κι άλλα, καθώς
ο Τζόνσον παραμένει εκτός κλίματος κι ο Φριντέτ μαύρη
τρύπα στην άμυνα (περί της επιθετικής του δεινότητας, ουδείς λόγος).
Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού ήταν προβληματική στο πρώτο δεκάλεπτο, με τους Ιταλούς να χτυπάνε
στην άμυνα τον Φριντέτ και τον Σκόλα να εκμεταλλεύεται
το γεγονός ότι ο Παπαγιάννης δεν μπορούσε να τον κυνηγήσει μακριά από το καλάθι.
...Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός εμφάνισε αρκετά
κενά, αλλά έμεινε κοντά στο σκορ, για να μπει με σκληρή
άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Tέλος, ο Καλάθης έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό,
αλλά έκανε φάουλ (δίχως λόγο) στον Μορατσίνι, αυτός με 2/2
βολές έγραψε το 78-79, που έμελλε να είναι τελικό σκορ,
καθώς η τελευταία επίθεση του Καλάθη δεν βρήκε στόχο.

