
22ο € Τιμητική διάκριση 

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

Φωτιά στο Πόρτο Ράφτη

Σελίδα 6

Στα δύσβατα μονοπάτια 

του Δήμου ΒΒΒ
Σελίδα 16

Kυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, λόγω
έργων, στο Δήμο

στο Κρωπίας
Σελίδα 7

Σταθμός Πρώτων
Βοηθειών 

στο Ασκληπιείο
Νοσοκομείο

Ενα χρόνιο αίτημα
των κατοίκων 
της περιοχής 

Σελίδα 15

Η φωτογραφία είναι από συσσίτιο σε σχολείο, την 28.10.1942

Ο Δήμος Κρωπίας τιμά
τον Λαογράφο των Μεσογείων

Γιάννη Πρόφη
Σελίδα 10

Σύσσωμο το έθνος κατήργησε τη δικτατορία, νίκησε το φασισμό, 

ανέκοψε το ναζισμό και ανέστρεψε το ρουν της ιστορίας.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Σάββατο 26 Οκτωβρίου σήμερα, που κυκλοφορεί

η “ΕΒΔΟΜΗ”, 

είναι η πρώτη ημέρα της τριήμερης αργίας, λόγω

της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940,

της Δευτέρας. 

Η 28η Οκτωβρίου λοιπόν, είναι ευκαιρία για τριή-

μερη απόδραση, ή ...”αραλίκι”;;;

Πόσοι νέοι ή και ώριμοι γνωρίζουν κι ακόμη πε-

ρισσότερο αισθάνονται τι σηματοδοτεί η ημερο-

μηνία αυτή; Κι αν το έμαθαν, κι αν τους κέντρισε

το ενδιαφέρον, τί έμαθαν, τί διδάχθηκαν και

ποιός τους δίδαξε;

Με ποια γνώση, με ποιες κατευθυντήριες οδη-

γίες, με ποιο σθένος!

Με ποιες αντιλήψεις, υποκειμενισμό και σκοπι-

μότητα;

Τα “εξοχικά” και τα φαγάδικα θα ’ναι γεμάτα τη

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου για να “γιορτάσουμε” και

να κορέσουμε ασυνείδητα την πείνα που βίωσαν

οι πατεράδες μας ή οι γιαγιάδες μας τις ημέρες

και τις χρονιές που ακολούθησαν την ιστορική

και ένδοξη εκείνη ημέρα που “σύσσωμον το
έθνος αντιμετωπίζει (αντιμετώπισε) την θρασύ-
δειλον πρόκλησιν» των εισβολέων του μεγαλο-

μανούς φασίστα Μουσολίνι.

Για κείνη την λαμπρή και θαυμαστή και θαυματο-

ποιό και τιμημένη ημέρα (που κράτησε τέσσερα

χρόνια) - να μη μιλήσουν τα βιβλία, μα μόνον τα

ντοκουμέντα - κι ένα παιδάκι, τότε, που ήταν δεν

ήταν έξι χρόνων!

Μας ξύπνησαν τα τρομακτικά στριγγλίσματα

των σειρήνων! των σειρήνων του συναγερ-

μού· των σειρήνων πολέμου!

Βγήκαμε έξω από το σπίτι. Ό λ ο ς ο κόσμος ήταν

έξω. Ήταν μια ηλιόλουστη, ολόλαμπρη και χαρ-

μόσυνη ημέρα. Ημέρα πραγματικής γιορτής·

πραγματική πανήγυρις! Χαμογελαστά, χαρωπά

πρόσωπα και λαμπερά μάτια, ίσως από κάποιο

δάκρυ συγκίνησης ή κρυφής ανησυχίας, που

έλαμπε εκεί στην άκρη του ματιού, αλλά δεν κύ-

λαγε. Έμενε ’κει, να λάμπει!

Τότε δεν μπορούσα να τα ερμηνεύσω· δεν προ-

σπαθούσα καν. Αργότερα ναι. Εκείνες τις στιγ-

μές συμμετείχα κι εγώ στο ομαδικό αίσθημα.

Μ’ αγκάλιαζε και με φιλούσε ο πατέρας μου.

Ακόμα δεν είχε ντυθεί στο χακί... την επόμενη

ναι, στο σταθμό “Λαρίσης”! Το τρένο με πάρα

πολλά βαγόνια - “ίπποι 8, άνδρες 40”, στριμωγ-

μένοι στις ανοιχτές μπουκαπόρτες με τα δίκοχα

ν’ ανεμίζουν και τα πρόσωπα ολόφωτα, λες και

πήγαιναν σε γλέντι, όχι σε πολέμου αντάρα και

σκοτωμό!

Κάτω, στην πλαφόρμα, στην αποβάθρα του

σταθμού πλήθος κόσμου, μεγάλες γυναίκες και

παιδιά, γέροι και γριές, νέες κοπέλες και παλι-

κάρια κι ώριμοι ντυμένοι φαντάροι στο χακί

...αγκαλιάζονταν, φιλούνταν, έλεγαν λόγια, έδι-

ναν συμβουλές, ευχές και κουράγιο· δάκρυα και

ενθουσιώδη πρόσωπα! Ξύπνησε, λες, το ’21, ο

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, «...όλοι αυτοπροαι-
ρέτως αποθανούμε»..., Λεωνίδας, «μολών
λαβέ»!
Το “Αlorts, c’ est la querre” (= λοιπόν, αυτό σημαί-

νει πόλεμος), του Μεταξά στο ιταλικό τελεσί-

γραφο του Γκράτσι, το “ΟΧΙ” σύσσωμου του λαού

που έβγαινε μέσα απ’ τα βάθη της ιστορίας του.

Η νίκη ήρθε 

πριν απ’ τις μάχες

Αυτή η ομοψυχία ήταν η νίκη, κι αυτή έφερε τις

νίκες στα πεδία των μαχών. Εκείνες τις στιγμές

δεν υπήρχε δικτατορία· δεν υπήρχε δικτάτορας

και βασιλιάς, Βενιζέλος και “αριστερά”... Υπήρχε

μόνον η Ελλάδα και η πραγματική δημοκρατία.

Όχι η πλασματική “δημοκρατία” των κοινοβου-

λίων, αλλά η δημοκρατία της ολότητας του

δήμου. Όχι η τάξη και το κόμμα - το απόκομμα -

αλλά το ΟΛΟΝ! Και τούτο το δείχνει καλύτερα

ένα απόσπασμα δημοσιεύματος στην εφημερίδα

“Η πρωΐα” (1.12.1940) του μεγάλου αριστερού

ποιητή Κώστα Βάρναλη: «...Στον πόλεμο αυτόν
δεν πρόκειται να χαθεί μια επαρχία, ή περιοχή ή
πολιτεία παρά ολάκερη η Ελλάδα. Κι όχι μόναχα
η χώρα, παρά και η ψυχή της: η Ιστορία της, ο
εθνισμός της, οι παραδόσεις της, η γλώσσα της,
η τιμή της και το ψωμί της».
Κι όταν, κάτω απ’ το βάρος της μηχανοκίνητης

πολεμικής αυτόκρατορίας της χιτλερικής Γερμα-

νίας και της “ρεαλιστικής” προδοσίας, μπήκαν

στη χώρα οι οχτροί με τις θηριωδίες τους, ο λαός

δεν παρέδωσε τα όπλα!

Συνέχισε με κάθε μορφή την αντίστασή του.

Την Εθνική Αντίσταση με το ΕΑΜ και τις άλλες

εθνικές οργανώσεις, με πρώτη την εθνική Αλλη-

λεγγύη, αφού βέβαια είχε δοθεί πρώτα η λαϊκή

“μάχη της Κρήτης”, με ηρωισμό και βαριές θυσίες

και πρώτη συμβολική πράξη, το κατέβασμα και

αποκομιδή της γερμανικής σημαίας - τρόπαιο,

από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, με αυτοσχέ-

δια δράση του Γλέζου και του Σιάντου.

Και ήρθε ο κρύος χεμώνας και το βαθύ σκοτάδι

της κατοχής και μας άρπαξαν τα μαύρα κοράκια

μαζί με τις ζωές μας και το ψωμί μας, κυριολε-

κτικά και μεταφορικά:

Ενισχύεται ο στόλος οχημάτων καθαριό-

τητας στο Δήμο ΒΒΒ Σελ. 6

Ψηφιακά πιστοποιητικά στο Δήμο
Γλυφάδας Σελ. 7

ΠΙΝΔΟΣ μια νίκη με κομμένα τα φτερά

Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Ο Υδρολογικός κύκλος!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Παίζουμε όλοι μαζί στον “Ακτιο
Οδηγό” Βάρης Σελ. 13

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου ΒΒΒ
Ιωάννα Δόγκα Σελ. 16

Αφιερωμένο στο δάσκαλό μου

Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Αναπαράσταση της Ναυμαχίας του

Ναυαρίνου Σελ. 15

Αγώνας “Γουρουνόπουλο” Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

28η Οκτωβρίου 1940

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου BBB

συνεδριάζει 
- την Τετάρτη 30-10  με 11 θέματα 

στην ημερήσια διάταξη

- Δεύτερη συνεδρίαση στις 8μ.μ. με θέμα

Εγκριση προϋπολογισμού 2020

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/ προσεχή θέματα.
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Οι νεκροί από την πείνα και τις ασθένειες τις οποίες

δημιούργησε ο υποσιτισμός ανέρχονταν σε 600.000!

― Οι νεκροί από τον πόλεμο, εντός κι εκτός της

χώρας, σε μάχιμο και άμαχο πληθυσμό ανέρχον-

ταν σε 25.047.

― Στις μάχες της Εθνικής Αντίστασης σκοτώθηκαν 

20.650 

― Οι νεκροί από εκτελέσεις ανέρχονται σε 56.225

― Οι νεκροί όμηροι υπολογίζονται σε 105.000

Συνολικά οι νεκροί ανέρχονται σε 806.922

Συν οι “νεκροί” πριν τη... γέννησή τους 

λόγω υπολογισμένης υπογεννητικότητας 300.000

Γεν. Σύνολο Αποδεκατισμού 1.106.9221

Συμπέρασμα: Καλύτερα στρατιώτης ή αντάρτης (μά-

χιμος) παρά φιλήσυχος, συνεργάσιμος, παθητικός,

“ρεαλιστής φοβιτσιάρης.

Πρώτοι δώσαμε τη νίκη

στους συμμάχους 

κι αναστρέψαμε τη ροή 

της ιστορίας!

Κάθε λαός, κάθε άνθρωπος που έδωσε τη μάχη

κατά του άξονα του φασισμού, του ναζισμού,

του κούφιου ρατσισμού και της μοναρχίας, κάθε

νεκρός είναι σεβαστός!

Όμως τα ιστορικά γεγονότα απαιτούν αξιολό-

γηση και κατάταξη. Η χιτλερική Γερμανία σά-

ρωνε. Δεν τολμούσε κανείς να τους αντισταθεί.

Η Πολωνία έπεσε σε 20 ημέρες (1 Σεπτέμβρη

1939 - 20/9).

Η Δανία στις 9 Απριλίου του 1940, συνθηκολογεί

μέσα σε λίγες ώρες! Κάτι περισσότερο κράτησε

η Νορβηγία.

Για το Βέλγιο και την Ολλανδία δεν συζητάμε -

Ουδετερότητα, παλινωδίες,.. στις 10 Μαΐου του

’40 πάνε κι αυτές. Τυπικά “κράτησαν” μία εβδο-

μάδα, άντε ως τις 19 Μαΐου 1940.

Η Γαλλία κράτησε ένα μήνα. Από τα μέσα Μαΐου

μέχρι 14 Ιουνίου 1940.

Το ηθικό των αντιφασιστικών δυνάμεων ήταν

στο Ναδίρ. Η Γερμανία και ο “άξονας” θεωρούν-

ταν ανίκητοι.

Κι όμως, η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός έδωσε την

πρώτη νίκη γράφοντας το έπος του 1940 μέσα

στην Αλβανία, αναπτερώνοντας έτσι το ηθικό

των αντιφασιστικών δυνάμεων. Κοντά 6 μήνες

κράτησαν νικηφόρα αντίσταση στην Αλβανία και

2 μήνες ακόμη ενάντια στην κραταιά χιτλερική

Γερμανία, στο Ρούπελ και την Κρήτη. Αυτός ο

χρόνος καθυστέρησης των γερμανικών σχεδίων

για εισβολή στη  Σοβιετική Ενωση (σχέδιο

Μπαρμπαρόσα), ήταν πολυτιμότατος για τον

κόκκινο στρατό και ολόκληρο τον πλανήτη.

Όχι μόνο γιατί επιμήκυνε την προετοιμασία του,

αλλά γιατί με την αναβολή της γερμανικής επί-

θεσης από την Άνοιξη στον Ιούνιο, έδωσε τη δυ-

νατότητα στον ρωσικό στρατό και λαό ν’

αντισταθεί σθεναρά μέχρι την έλευση του “στρα-

τηγού” χειμώνα, όπου με άλλους συντρέχοντες

συντελεστές επέφεραν το αποφασιστικό χτύ-

πημα στη ναζιστική Γερμανία.

Όσο για “τα λόγια τα μεγάλα” των συμμάχων,

δεν ήταν “ψεύτικα”, ήταν πέρα για πέρα αληθινά.

Απλά, τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά τους

συμφέροντα τους επέβαλαν να τα αθετήσουν

και να μας πουλήσουν για ακόμα μια φορά. Γιατί,

ως γνωστόν «η Αγγλία (και οι άλλοι) δεν έχουν
μόνιμους φίλους, παρά μόνον τα συμφέροντά
τους»2.

Κώστας Βενετσάνος

―――――――

1. Μανώλης Γλέζος: “ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΡΚΟ ΝΑ ΗΤΑΝ”, οι οφειλές της

γερμανίας στην Ελλάδα: Εκδ. Λιβάνη, σελ. 108.

2. Ιπποκόμης Πάλμερστον (1784-1865), Άγγλος πολιτικός - πρωθυ-

πουργός.
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«Μία μέρα στο Κτήμα», στον Αϊ-Γιώργη το

Μεθυστή και επίσκεψη στον αμπελώνα

"Σύγχρονα Επιτεύγματα της Ουρανίου Μηχανικής:

Ηλιακό σύστημα, Μελανές Οπές, Γαλαξίες"
«Ζιλ και η Νύχτα»

Του Hugo Claus

Το έργο «Ζιλ και η νύχτα» του Hugo Claus, που απέσπασε

το χειροκρότημα κοινού και κριτικών και χαρακτηρίστηκε

ως “απόλυτος υποκριτικός άθλος”, σε σκηνοθεσία – ερμη-

νεία: Νίκου Χατζηπαπά, επιστρέφει για 2η σεζόν κάθε Τε-

τάρτη στις 18:00 και Πέμπτη στις 21:00 στο Από Μηχανής

Θέατρο (Ακαδήμου 13, Αθήνα).

Η παράσταση διαρκεί 150 λεπτά (2,5 ώρες) και είναι κατάλ-

ληλη μόνο για ενήλικες.

Το έργο “Ο Ζιλ και η Νύχτα” αναφέρεται στο φαινόμενο

Ζιλ Ντε Ραι (1404-1440), Στρατάρχη της Γαλλίας και συν-

τρόφου της Ζαν ντ' Αρκ. Η μοναδικότητα και κυρίως το μυ-

στήριο της προσωπικότητάς του Ζιλ Ντε Ραι είναι φυσικό

να ερεθίσουν την περιέργεια και να εξάψουν τη  φαντασία

πάσης φύσεως καλλιτεχνών μεταξύ των οποίων και του

Ούγκο Κλάους. Το τέρας που ονομάζεται Ζιλ ντε Ραι αντί-

θετα με τον Μαρκήσιο ντε Σαντ, που εύκολα θα υποστήριζε

κανείς ότι ωχριά μπροστά του, είναι ένα πρόσωπο εντελώς

άγνωστο στην Ελλάδα. 

Πρόκειται για την απολογία του Ζιλ ντε Ραι στο εκκλησια-

στικό δικαστήριο της Νάντης, που τον καταδίκασε σε θά-

νατο με αγχόνη και πυρά το 1440. Στην υπόθεση αυτή, το

Καλό και το Κακό συνυπάρχουν μέχρι συγχύσεως. Η συγ-

κλονιστική απολογία του Ζιλ Ντε Ραι, ενώπιον της Ιεράς

Εξέτασης και η δημόσια εξομολόγησ;h του, αποτελεί ένα

ανελέητο κατηγορώ, που τον οδηγεί στην έσχατη ταπεί-

νωση και τον βίαιο εκμηδενισμό. 

Ο Ζιλ ντε Ραι συγκαταλέγεται στους δέκα μεγαλύτερους

κατά συρροή δολοφόνους όλων των εποχών. Ονειρεύτηκε

ένα ταξίδι δίχως τέλος που θα τον έσωζε. Αρκέστηκε όμως

στην πρόθεση. Ακόμα και τις τελευταίες  μέρες της ελευ-

θερίας του συνέχιζε να αποκεφαλίζει παιδιά. Oδηγήθηκε σε

δίκη με κατηγορίες για ανθρωποκτονία, σοδομισμό, συμμε-

τοχή σε αίρεση και άσκηση μαύρης μαγείας. Καταδικάστηκε

σε θάνατο δι’ απαγχονισμού και κάψιμο στην πυρά. Στις 26

Οκτωβρίου του 1440, ο Ζιλ Ντε Ραι κρεμάστηκε. Το σώμα

του διαμελίστηκε, κάηκε και η τέφρα δόθηκε σε συγγενικά

πρόσωπα για να ταφεί.

Πεντακόσια χρόνια μετά την εκτέλεση του Ζιλ Ντε Ραι, ιστο-

ρικοί αποφάσισαν να ανοίξουν ξανά την υπόθεση.  Έπειτα από

ενδελεχή έρευνα, ένας δικαστής έκρινε ότι ο Ραι ήταν αθώος

για τις δολοφονίες, παρότι ομολόγησε. Όπως τόνισε, ο Ραι

είχε γίνει πιθανότατα στόχος άλλων ευγενών, επειδή αρνή-

θηκε να παραχωρήσει την ιδιοκτησία του. 

«Γκάντι – Η δύναμη της ψυχής»
Δραματουργική προσαρμογή Χρυσάνθη Κορνηλίου

Ένας καθηλωτικός μονόλογος, στηριγμένος στην πλούσια

βιβλιογραφία του μεγάλου ηγέτη και δασκάλου, σε δραμα-

τουργική προσαρμογή και σκηνοθεσία της Χρυσάνθης Κορ-

νηλίου. Μία αφήγηση περιστατικών που σημάδεψαν τη ζωή

του Γκάντι –του ανθρώπου του οποίου η επίδραση ακόμη

και σήμερα εξακολουθεί να έχει παγκόσμια εμβέλεια και να

χαίρει σεβασμού– μέσα από την οποία θα διαφανούν οι βα-

σικές αρχές της διδασκαλίας του, με σκοπό τη διάδοσή

τους στο κοινό. Σκηνοθετεί η Χρυσάνθη Κορνηλίου, ερμη-

νεύει ο Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Στον Πολυχώρο Πολιτισμού “Διέλευσις”

Παραστάσεις κάθε Κυριακή και Τρίτη στις 20:30.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Με την ευκαιρία της γιορτής του Αϊ-Γιώργη του Μεθυστή, το Κτήμα

Κοκοτού στη Σταμάτα υποδέχεται την Κυριακή 3 Νοεμβρίου μικρούς

και μεγάλους για μια ημέρα στη φύση με δραστηριότητες, φαγητό και

το καθιερωμένο φιλανθρωπικό bazaar για την ενίσχυση του σωματείου

«Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».  

Η ημέρα θα ξεκινήσει με τη Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία στις 10:00

στο γραφικό εκκλησάκι του Αϊ-Γιώργη του Μεθυστή που βρίσκεται

μέσα στο κτήμα. Στο πρόγραμμα της ημέρας έχουν ενταχθεί μεταξύ

άλλων ξεναγήσεις με επίσκεψη στον αμπελώνα, το οινοποιείο, τον

ελαιώνα, τον λαχανόκηπο, στα μελίσσια του κτήματος, σεμινάρια γευ-

σιγνωσίας καθώς και πολλές δραστηριότητες για παιδιά που θα τα φέ-

ρουν σε επαφή με την φύση και θα τα απασχολήσουν δημιουργικά καθ’

όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Μια ημέρα για την ενίσχυση του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού

Τραύματος»

Στη σειρά των ομιλιών που διορ-

γανώνει το Κέντρο Ερευνών

Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων

Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακα-

δημίας Αθηνών, στο πλαίσιο των

εκδηλώσεων για τον εορτασμό

των 100 χρόνων από την ίδρυση

της Διεθνούς Αστρονομικής Ένω-

σης (IAU), θα δοθεί η όγδοη ομι-

λία, την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου

2019, ώρα 6 μ.μ. από τον Δρ.  Χρή-

στο Ευθυμιόπουλο, διευθυντή

ερευνών στο  ΚΕΑΕΜ με τίτλο:

“Σύγχρονα Επιτεύγματα της Ου-
ρανίου Μηχανικής: Ηλιακό σύ-

στημα, Μελανές Οπές, Γαλαξίες”.
Η ομιλία  απευθύνεται στο ευρύ

κοινό και  θα δοθεί στην Ανατο-

λική αίθουσα του Μεγάρου της

Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστη-

μίου 28.  

Η Ουράνια Μηχανική είναι από

τους αρχαιότερους κλάδους της

Αστρονομίας και της επιστήμης

ευρύτερα, με ρίζες ήδη στην ελλη-

νική αρχαιότητα. Ο ομιλητής θα

αναφερθεί σε ορισμένες εξελίξεις

που βρίσκονται στην αιχμή της

σύγχρονης αστρονομικής έρευ-

νας, αναφορικά με  τη δομή και

δυναμική εξέλιξη του Ηλιακού μας

συστήματος, αλλά και εξωηλια-

κών πλανητικών συστημάτων. Τα

συστήματα αυτά έχουν έλθει στην

επικαιρότητα (π.χ. βραβείο Νόμ-

πελ Φυσικής 2019 στους M. Mayor

και D. Queloz), καθότι η μελέτη

τους σχετίζεται με βασικά ερωτή-

ματα της επιστήμης όπως η προ-

έλευση των πλανητών και η

δυνατότητα υποστήριξης της

ζωής στο Σύμπαν. Ο ομιλητής θα

αναφερθεί επίσης σε εφαρμογές

της Ουρανίου Μηχανικής και σε

άλλα αστρονομικά συστήματα

όπως οι μελανές οπές και οι γαλα-

ξίες, με προεκτάσεις στη σύγ-

χρονη έρευνα για την κοσμολογία

και τη δομή του Σύμπαντος.

Για περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να επικοινωνήσετε με

τον κ. Πάνο Πάτση  στο τηλέφωνο

210-6597169  και στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση patsis@academy-

ofathens.gr

Ο Χρήστος Ευθυμιόπουλος είναι

Ερευνητής Α´ βαθμίδας στο ΚΕΑΕΜ

της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος της

Επιστημονικής Επιτροπής του διε-

θνούς περιοδικού Celestial Mechanics

and Dynamical Astronomy και Αντιπρό-

εδρος της επιτροπής Α4 για την Ου-

ράνια Μηχανική και τη Δυναμική

Αστρονομία της Διεθνούς Αστρονομι-

κής Ένωσης (IAU). Ο αστεροειδής

2002 PV34 έχει μετονομασθεί σε

"84015 Efthymiopoulos" με απόφαση

της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης

το 2016.

Διάλεξη του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας 

«Έλα στη θέση μου
Σχολικός 

Εκφοβισμός»

O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης  οργανώνει διαδραστική ομι-

λία με τίτλο: «Έλα στη θέση μου -
Σχολικός Εκφοβισμός» που θα

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3

Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:30

στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρή-

σεων του Δημοτικού Σχολείου Δι-

λόφου. 

Ομιλήτρια θα είναι η ψυχολόγος

του Δήμου Γεωργία Μάλεση, η

οποία θα αναδείξει το θέμα του

σχολικού εκφοβισμού. 

Στα σχολεία του Δήμου έχουν πραγ-

ματοποιηθεί σειρά διαδραστικών ομι-

λιών για την πρόληψη του σχολικού

εκφοβισμού (bullying) και τη βία, από

την Γ. Μάλεση, με τη συνεργασία

των Διευθύνσεων των Σχολείων και

των Συλλόγων Γονέων. 

Αυτή τη χρονιά θα συνεχιστούν οι

ομιλίες και θα προστεθούν επι-

πλέον δράσεις στην εκπαιδευτική

κοινότητα. 

Ο σχολικός εκφοβισμός και η βία

είναι φαινόμενα που δεν πρέπει να

μας αφήνουν αδιάφορους. Ας

ευαισθητοποιηθούμε όλοι. 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  26 ΟΚΤΒΒΡΙΟΥ  2019 - ΣΕΛΙΔΑ 5

στο Δήμο 

Κρωπίας

10:30 Επίσημη Δοξολογία

11:00 Επιμνημόσυνη δέηση

εις μνήμη των πεσόντων

στο Ηρώο. 11:15 Κατάθεση

των στεφάνων,  τήρηση

ενός λεπτού σιγής, προ-

σευχή και ανάκρουση του

Εθνικού Ύμνου από τη δη-

μοτική φιλαρμονική. 

Την εκφώνηση του  Πανηγυ-

ρικού της Ημέρας θα κάνει ο

εκπαιδευτικός του 2ου Δη-

μοτικού Σχολείου Αλέξαν-

δρος Παπαδόπουλος. 

Παρέλαση μαθητών και συλ-

λόγων στις 11:30. 

Μετά τη λήξη της παρέλα-

σης θα γίνει η καθιερωμένη

ανταλλαγή ευχών στη Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη Κορω-

πίου (πεζόδρομος

Ολυμπιονίκη Γ.Σ. Παπασι-

δέρη 13).

Τελετάρχης είναι η Ελένη

Μπούρδου. 

στο Δήμο 

Μαρκοπούλου

• 09.45 Πανηγυρική Δοξολο-

γία στο Μητροπολιτικό Ιερό

Ναό Αγίου Ιωάννου

•Τελετή στο Μνημείο

Ηρώων της πόλης.

•Παρέλαση κατά μήκος της

λεωφόρου Σουνίου. Σημει-

ώνεται ότι φέτος ως σημείο

εκκίνησης έχει οριστεί η

συμβολή  στο φανάρι της Λ.

Σουνίου με την οδό Γ. Μεθε-

νίτη.

• Μετά το πέρας της παρέ-

λασης θα ακολουθήσει απο-

νομή Τιμητικών Επαίνων,

στο Δημοτικό Κινηματοθέα-

τρο «ΑΡΤΕΜΙΣ», στις Μαθή-

τριες και στους Μαθητές

του Δήμου, που εισήχθησαν

σε Ανώτερα και Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

καθώς και στους Αθλητές,

που κατέκτησαν χρυσό, αρ-

γυρό ή χάλκινο μετάλλιο,

σε πανελλήνιο, βαλκανικό,

ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επί-

πεδο.

• Απονομή τιμητικής πλακέ-

τας για την προσφορά τους

στην τ. Λυκειάρχη Σταθαρά

– Κόλια Ανδρονίκη και στον

τ. Γυμνασιάρχη & Λυ-

κειάρχη Κόλια Δημήτριο.

στο Δήμο Βάρης,

Βούλας, 

Βουλιαγμένης

Δευτέρα 28/10, ώρα 10.00

Δοξολογία στον Ιερό Ναό

Παναγίας Κοιμήσεως Θεο-

τόκου στη Βούλα.

10.45 Συγκέντρωση στο μνη-

μείο.Επιμνημόσυνη δέηση

Εκφώνηση πανηγυρικού της

ημέρας - Κατάθεση στεφά-

νων. - Εθνικός Ύμνος.

11.00 Παρέλαση επί της  Λ.

Κων/νου Καραμανλή (παρα-

λιακής, προς Βουλιαγμένη).

σημείωση: η παρέλαση στη

Βούλα, επί της Βασ. Παύ-

λου, θα γίνει στην παρα-

λιακή λεωφόρο. 

Δεν γνωρίζουμε το σκε-

πτικό της απόφασης, αλλά

πέραν του ότι θα δημιουρ-

γήσει κυκλοφοριακά προ-

βλήματα, υπάρχει κίνδυνος

και για τον κόσμο, που θα

θελήσει να συμμετέχει. Πού

θα σταθεί;  

Παρελάσεις και εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2019

«“Επος του 1940” 

Ο Ελληνας και η εν κινδύνω Πατρίδα»

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας, καλεί την

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση με θέμα: «“Επος
του 1940” - Ο Ελληνας και η εν κινδύνω Πατρίδα», με

ομιλητή τον Γεώργιο Κωστούλα, γενικό διευθυντή

εταιρειών.

H εκδήλωση θα γίνει στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS”, Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυ-

φάδα - (Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

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).

«Πως πρέπει να γράφεται η ιστορία»

Την 5/11/19 και ώρα 7 μ.μ. στο γραφείο της “Υπατίας”, (Μικρας Ασιας 3, Βούλα)

θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Πέτρου Ιωαννίδη, συνταξ. εκπαιδευτικού  και νυν

αρθογράφου της εφημεριδας Εβδόμης, με θέμα: «Πως πρέπει να γράφεται η
ιστορία». 

«Πόνοι στα γόνατα»

Tην 12/11/19 και  ώρα 7:00 θα γίνει ομιλία του ορθοπεδικού ιατρού Ιωάννη Τιν-

τώνη με θέμα: «Πόνοι στα γόνατα»

Ο τομέας Πολιτισμού της Περιφέρειας Ατ-

τικής, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνι-

κής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου,

προσκαλεί την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

και ώρα 19:00 στο Χειμερινό Θέατρο

Άλσος (Ευελπίδων 4 – Πεδίον του Άρεως)

στη συναυλία - αφιέρωμα στο έπος του ’40

«Εμπρός της Ελλάδος παιδιά!» με τους

τραγουδιστές Σπύρο & Μάκη Καραβιώτη

και την ορχήστρα τους. 

Πρόκειται για μια επετειακή συναυλία με

διαχρονικά τραγούδια, που γράφτηκαν με

αφορμή το έπος του ’40 και που υμνήθηκαν

μέσα από την εμβληματική φωνή της Σο-

φίας Βέμπο και άλλων αγαπημένων ερμη-

νευτών. 

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα προ-

βληθεί οπτικοαουστικό υλικό με ντοκου-

μέντα της εποχής για την παρουσίαση των

τραγουδιών, τα οποία συνιστούν στο σύ-

νολό τους την ιστορική επισκόπηση των γε-

γονότων του πολέμου, από την κήρυξη έως

τη λήξη του. 

Ειδικότερα, ακούγονται αξέχαστες επιτυ-

χίες των Μιχάλη Σουγιούλ, Θεόφραστου

Σακελλαρίδη, Μάριου Τόκα, Νίκου Ιγνα-

τιάδη, Λουκιανού Κηλαηδόνη, Μάνου Λοΐ-

ζου, κ.ά. Το κοινό θα σιγοτραγουδήσει με

τους καλλιτέχνες.

Τη μουσική επιμέλεια της συναυλίας και

την ενορχήστρωση υπογράφει ο δημοφι-

λής συνθέτης Νίκος Ιγνατιάδης, ο οποίος

δυστυχώς απεβίωσε την Δευτέρα

21/11/2019 και η συναυλία αφιερώνεται

στην μνήμη του.  

Η είσοδος θα πραγματοποιείται με την επί-

δειξη δωρεάν Δελτίων Εισόδου, από τα κά-

τωθι σημεία παραλαβής:

Εκδοτήριο ticketservices, Πανεπιστημίου 39

(Στοά Πεσμαζόγλου), 210 72.34.567 

Δευ-Παρ: 9:00 – 17:00, Σάβ: 10:00 – 14:00.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού

κτην ημέρα της συναυλίας, καλόν είναι να

έχετε προμηθευθεί τα Δωρεάν Δελτία Ει-

σόδου, γιατί θα υπάρξει περιορισμένος

αριθμός τους στο ταμείο του θεάτρου.  

Περιφέρεια Αττικής
Συναυλία για το έπος του ’40 «Εμπρός της Ελλάδος παιδιά!»
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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Ο Δήμος Κρωπίας ενημερώνει ότι παρατείνονται έως

31.12.2019 οι προθεσμίες για ρύθμιση βεβαιωμένων

οφειλών προς τους ΟΤΑ (αφορά σε ληξιπρόθεσμες

οφειλές, καθώς και όσες θα βεβαιωθούν έως και

29.11.2019).Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή

στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του

Δήμου το αργότερο έως και 31.12 2019.Με την υπα-

γωγή στη ρύθμιση, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται

απαλλαγή από 100% έως 50% από τις κατά ΚΕΔΕ (Κώ-

δικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και

τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα

πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής

ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Για τα ποσά που δεν έχουν βεβαιωθεί έως 29.11.2019,

οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Εσό-

δων το αργότερο έως 22.11.2019, προκειμένου να προ-

χωρήσουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και να ολοκληρωθεί η

διαδικασία βεβαίωσής τους εντός των προβλεπόμενων

από το Ν.4611/2019 προθεσμιών, ώστε οι οφειλέτες να

υποβάλλουν έγκαιρα αίτηση για υπαγωγή στην ρύθ-

μιση.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου

2019, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, θα ισχύουν

τα εξής: Για οφειλέτες που επιθυμούν να καταβάλουν

το ποσό της πρώτης δόσης, το ταμείο του Δήμου θα

λειτουργεί κατά τις ώρες 08:00 έως 12:00.Μετά τις

12:00 και έως τις 14:00 οι οφειλέτες θα μπορούν να

υποβάλουν αίτηση και να καταβάλουν το οφειλόμενο

ποσό μέσω τράπεζας το αργότερο εντός τριών εργά-

σιμων ημερών (όπως προβλέπεται από το νόμο).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται :

• Για μη βεβαιωμένες οφειλές πληροφορίες στο Τμήμα

Εσόδων (2ος Όροφος – Δημαρχείο Κρωπίας Β. Κων-

σταντίνου 47. Τηλ.: 213 2000 747 )

Την Τρίτη, 22/10/2019, το βράδυ

εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην

περιοχή Περατή στον στον Άγιο

Σπυρίδωνα της πόλης Πόρτο

Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του

Πυροσβεστικού Σώματος, της

Αστυνομίας, της Περιφέρειας Ατ-

τικής (και αιρετοί), της Πολιτικής

Προστασίας, των Εθελοντών,

αλλά και η συνδρομή των γειτονι-

κών Δήμων, έτσι ώστε η φωτιά

μετά από περίπου 1,5 ώρα να πε-

ριοριστεί σημαντικά.

Στην πληγείσα περιοχή προσέ-

τρεξε ο δήμαρχος ο Δήμαρχος

Μαρκοπούλου Μεσογαίας,  Κων-

σταντίνος Αλλαγιάννης, ο οποίος

παρέμενει μέχρι 

τις πρωινές ώρες. Μαζί του και οι

αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και εντε-

ταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Οι μικρές εστίες φωτιάς που παρέ-

μεναν  στο σημείο ως τις 6 το πρωί

της Τετάρτης 23/10/2019, έσβησαν

με το πρώτο φως της ημέρας.

Όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρ-

χος,  «δεν έγινε καμία εκκένωση,
ούτε οργανωμένη απομάκρυνση
κατοίκων.  Ωστόσο κατόπιν συνεν-
νόησης με την Πυροσβεστική, ο
Δήμος σε συνεργασία με την

Αστυνομία, προέβη σε προληπτική
μετακίνηση λιγοστών κατοίκων σε
κοντινό ασφαλές σημείο. Όταν
κρίθηκε ασφαλές, οι κάτοικοι επέ-
στρεψαν κανονικά στις οικίες
τους».
Για λόγους ασφαλείας στο σημείο

παρέμειναν σε πλήρη επιφυλακή,

6 οχήματα της Πυροσβεστικής, μια

ομάδα Πεζοπόρων και Εθελοντές.

«Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαρι-

στεί θερμά για την άμεση και θε-

τική ανταπόκρισή τους στις

εκκλήσεις του, όλους όσους

έσπευσαν να συνδράμουν στην

κατάσβεση της φωτιάς, παρέχον-

τας οποιαδήποτε βοήθεια.

Η παροχή βοήθειας όχι μόνο

υπήρξε συγκλονιστική, αλλά ήταν

και απολύτως καταλυτική στην κα-

τάσβεση του πύρινου μετώπου και

την αποφυγή περαιτέρω έκτασής

του. Ευχαριστούμε!».

Με τη προσθήκη τριών εξειδικευμένων και

υψηλής τεχνολογίας οχημάτων ενισχύε-

ται ο στόλος οχημάτων καθαριότητας του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η παραλαβή έγινε παρουσία του Δημάρ-

χου  Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο οποίος

ενημερώθηκε αναλυτικά για τις δυνατότη-

τες και δυνητικές χρήσεις των τριών μη-

χανημάτων, που θα αποτελέσουν

σημαντικό σύμμαχο στις προσπάθειες της

Δημοτικής Αρχής για μια καθαρή πόλη. 

Συγκεκριμένα, ο Δήμος παρέλαβε:

― 1 σάρωθρο 6 κυβικών, επί πλαισίου τοποθε-

τημένο, για καθαρισμό πλατειών, δρόμων κα. 

― 1 φορτωτής πλάγιας ολίσθησης / Bobcat.

― 1 μεγάλο περιστροφικό λαστιχοφόρο μηχά-

νημα (εκσκαφέας) με αρπάγη στην άκρη για

την αποκομιδή και διαχωρισμό ογκωδών αντι-

κειμένων.

Τα τρία οχήματα χρηματοδοτήθηκαν από το

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από ίδιους πό-

ρους του Δήμου. 

σ.σ. Ελπίζουμε να δούμε πιο καθαρή την κάθε

πόλη, γιατί οι παρατηρήσεις των κατοίκων

είναι πολλές.

Πυρκαγιά στο Πόρτο Ράφτη, 

κινητοποίησε μεγάλες δυνάμεις

Ενισχύεται ο στόλος οχημάτων καθαριότητας  

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος

Κρωπίνας προχωρεί σε προσωρινές   κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των

συνδέσεων ακαθάρτων.

Έτσι ρυθμίζεται η κίνηση  στη Λεωφ. Βασιλέως Κων-

σταντίνου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ανα-

παύσεως  μέχρι και τη διασταύρωση με την  οδό

Συνταγματάρχη Δαβάκη,  για την εκτέλεση εργασιών

του έργου «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακα-

θάρτων»,  για τρεις περίπου μήνες.

Το έργο αφορά την κατασκευή τμήματος των διακλα-

δώσεων ακαθάρτων όλων των ακινήτων που έχουν

πρόσωπο επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, επί

του πεζοδρόμου Παπασιδέρη καθώς και της οδού Βα-

σιλίσσης Όλγας.  

Για τις ανάγκες του έργου στην παρούσα φάση απαι-

τείται:

― Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί

της Λ. Βασ. Κων/νου από τη διασταύρωσή της με την

οδό Αναπαύσεως μέχρι και τη διασταύρωση με την

οδό Συντ/χη Δαβάκη, με εξαίρεση τα οχήματα του ερ-

γοταξίου και των περίοικων όπου αυτό είναι εφικτό.

― Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, που

έχουν κατεύθυνση από Μαρκόπουλο-Βάρη και έχουν

κατεύθυνση προς κέντρο Κορωπίου ή Παιανία θα εκτρέ-

πονται δεξιά προς την οδό Αναπαύσεως και στη συνέ-

χεια μέσω του παλιού Περιφερειακού και της οδού

ΑΤΤΙΚΗΣ θα επανέρχονται στην Λ. Βασ. Κων/νου.

Το 309 (κυκλική διαδρομή) ακολουθεί τροποποιημένο

δρομολόγιο μόνο στο σημείο συμβολής της Λεωφ. Β.

Κωνσταντίνου με την οδό Συνταγματάρχη Δαβάκη

(αριστερή στροφή) με κατεύθυνση προς το Κέντρο

Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Κρωπίας (ΚΕΠ) στην

οδό Αγίων Αναργύρων, και ακολουθεί το γνωστό δρο-

μολόγιο προς τις οδούς, Ηρακλέους, Θάσου, Αβέ-

ρωφ, Ναυάρχου Χ. Ντούνη, Λέσβου, Λεωφ. Β. Κων-

σταντίνου, οδός Αττικής προς Προαστιακό Κορωπίου.

Το δρομολόγιο Αθήνα-Σούνιο των ΚΤΕΛ ακολουθεί

παράκαμψη από την στάση «Κέντρο Υγείας» προς

την οδό Αττικής Κορωπίου.

― Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, που

έρχονται από Παιανία και έχουν κατεύθυνση προς

Μαρκόπουλο-Βάρη θα εκτρέπονται αριστερά, από

την Λ. Βασ. Κων/νου προς την οδό Αττικής - παλαιά

Περιφερική και ακολουθώντας τις πληροφοριακές πι-

νακίδες θα κατευθυνθούν προς τον προορισμό τους.

― Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, που

έρχονται από κέντρο Παιανία /κέντρο Κορωπίου και

έχουν κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο-Βάρη, και,

εφόσον δεν ακολουθήσουν την πρώτη παράκαμψη

μέσω της οδού Αττικής - Παλαιού Περιφερειακού,

τότε θα εκτρέπονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δεξιά στην οδό

Συντ/χη Δαβάκη, αριστερά στην οδό Κολοκοτρώνη,

και αριστερά θα επανέρχονται και πάλι στην Λ. Βασ.

Κων/νου. 

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την ομαλή

κυκλοφορία των οχημάτων, θα τοποθετηθεί σήμανση.

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω
έργων, στο Δήμο στο Κρωπίας

Ο Δήμος Γλυφάδας, εφαρμόζει

την ψηφιακή επίδοση πιστοποιητι-

κών δημοτών του, με ένα ψηφιακό

αίτημα. Έτσι κάθε δημότης έχει τη

δυνατότητα να μπει στο σύστημα

έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητι-

κών του Δημου Γλυφάδας, να

κάνει αίτηση και στη συνέχεια να

παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστο-

ποιητικό που τον ενδιαφέρει,

χωρίς να χρειάζεται να πάει αυτο-

προσώπως στο Δημαρχείο ή στο

ΚΕΠ. Έτσι, γλιτώνει κόπο και

χρόνο.

Η νέα υπηρεσία κάνει χρήση των

κωδικών που διαθέτει κάθε πολί-

της στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί

χρησιμοποιούνται για την εισα-

γωγή στο σύστημα, χωρίς να χρει-

άζεται οποιαδήποτε επιπλέον

εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποί-

ηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Απλά και γρήγορα!

Αυτή τη στιγμή εκδίδονται τα

εξής ψηφιακά πιστοποιητικά: 

― Πιστοποιητικό γέννησης

― Πιστοποιητικό οικογενειακής

κατάστασης

― Βεβαίωση μη οφειλής Τέλους

Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

για ηλεκτροδοτούμενα κτί-

σματα

― Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους

Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

για MH Ηλεκτροδοτούμενα

Κτίσματα (χρησιμοποιούμενα ή

μη)

― Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους

Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

για Οικόπεδα

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι

η σταδιακή ενσωμάτωση όλων

των υπηρεσιών του δήμου στη νέα

ψηφιακή υπηρεσία, η οποία θα επι-

τρέψει την έκδοση περισσότερων

ψηφιακών πιστοποιητικών και βε-

βαιώσεων στο άμεσο μέλλον.

Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Δημότες 

του Δήμου Γλυφάδας
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Είναι γνωστό ότι το βράδυ της 28ης του μήνα Οκτώβρη  του

1940,  ο Ιωάννης Μεταξάς  πρωθυπουργός της Ελλάδος,

όλως αιφνιδίως και με εκβιασμό από την Ιταλία πήρε το τε-

λεσίγραφο πολέμου.

Όχι όμως και χωρίς να το περιμένει,  γιατί η  ηγεσία της Ελ-

λάδος, πολιτική και στρατιωτική,  ένα περίπου χρόνο πιο

μπροστά διαισθανόταν τον κίνδυνο  για την επικείμενη επί-

θεση.

Και τα μέτρα τα αναγκαία της  προετοιμασίας, πλην σιωπη-

ρώς είχε μεριμνήσει να πάρει και επί χάρτου να προβλέψει

τις ενδεχόμενες επιθετικές κινήσεις του εχθρού στον σχε-

διασμό της  ανάλογης άμυνας.

Από τα “Απομνημονεύματα” του στρατηγού Τσολάκογλου,

στη σελίδα 12  διαβάζομε τα παρακάτω:

Στη σύσκεψη του πολεμικού συμβουλίου  της 21ης Μαϊου

1940 με τους στρατηγούς, ο πρωθυπουργός  Ιωάννης Με-

ταξάς  είχε εκθέσει την πολεμική ικανότητα και την  ισχύ

της δράσης  των ελληνικών δυνάμεων, ενημερώνοντας ότι

η Ελλάς σε έναν πόλεμο με ένα μεγάλο κράτος όπως η Ιτα-

λία  θα είχε τη δυνατότητα αντίστασης μοναχά για 15-20

ημέρες. «Παρόλα ταύτα», συμπλήρωσε πως, «εμείς θα  εί-

μαστε αποφασισμένοι πάση θυσία να αντισταθούμε ή να πέ-

σωμε ένδοξα».

Και μάλιστα όταν  ένας εκ των παρισταμένων στρατηγών

αντέτεινε, «μήπως σε τέτοια περίπτωση  και με το προηγού-

μενο  της ταχυτάτης προέλασης του γερμανικού στρατού

και  κατάληψης σε χρόνο μηδέν ακόμα και αυτής  της Γαλ-

λίας, θα έπρεπε να σκεφθούμε ακόμα και τη μεταπήδησή

μας σε συμμαχία στο πλευρό του Άξονα;», ο Μεταξάς τον

κατακεραύνωσε και του επέβαλε τη σιωπή.

Πολλά, μερικά, από τα πιο πάνω όπως και τα  πιο κάτω στοι-

χεία, τα αντλώ από τη μελέτη “Ιταλική επίθεση στην Ήπειρο”

του  υποστράτηγου  Αθ. Γιαννακόπουλου, δημοσιευμένη πε-

νήντα σχεδόν χρόνια πριν, και δή τον Ιούλιο του 1972,  στο

περιοδικό “Ιστορία”. 

Στις 15 Οκτωβρίου του 1940 στο Παλάτσο Βενέτσια, ο Ιτα-

λός αντιστράτηγος  Πράσκα, συγκάλεσε πολεμικό συμβού-

λιο όπου μετά από μακρά διαβούλευση  ανέλυσε τις

λεπτομέρειες της πολεμικής  επίθεσης  κατά της Ελλάδος. 

Ο ίδιος μάλιστα  ανέφερε πως, από ελληνικής πλευράς η

άμυνα της Πίνδου χώλαινε, διότι βρισκόταν  στα χέρια  ενός

και μόνο  αποσπάσματος  συντάγματος   πεζικού  και από

το οποίο, «μόνο δυό τάγματα, μια πυροβολαρχία και μια ίλη

ιππικού (αντιστοιχία προς λόχο πεζικού) είναι παρόντα σε

μέτωπο 30 χιλιομέτρων».  

«Εμείς οι Ιταλοί» προσέθεσε, «με τους Αλπίνους  μας της

μεραρχίας  “Τζούλια” θα τους σαρώσομε πολύ γρήγορα και

σε λίγες ημέρες θα βρεθούμε νικητές μέσα στο Μέτσοβο.  

Και μόλις γίνει η κατάληψη του Μετσόβου,  το σώμα “του

στρατού της Τσαμουριάς” θα παρέμβει επιθετικά, θα ακο-

λουθήσει πεζή τον αυτοκινητόδρομο τον καινούργιο που

οδεύει προς Γιάννενα  και θα βρεθεί στα νώτα της εχθρικής

γραμμής της Ηπείρου, την οποία και θα  προσβάλλει  αιφνι-

διαστικά. Και τότε θα είναι ζήτημα ολίγων ωρών η κατα-

στροφή, η ολοκληρωτική του ελληνικού σώματος.  Και έτσι,

όπως υπολογίζω», τόνισε ο Πράσκα, «σε διάστημα δέκα
ημερών, οι Έλληνες γονυπετείς θα ικετεύουν για έλεος.» 

Σε  ανακεφαλαίωση λοιπόν βλέπομε, ότι σε εκτίμηση, η

διάρκεια εκείνου  του επικείμενου πολέμου  ταυτιζόταν σε

πιθανότητα χρόνου και από τις δυό αντίπαλες μεριές των

συμπλεκομένων. 

Η ελληνική Κυβέρνηση με αυτογνωσία και μπροστά στον

επικρεμάμενο κίνδυνο της άλωσης, έσπευσε για βοήθεια

προς τους  Άγγλους, την οποία όμως αυτοί αρνήθηκαν.

Ίσως και δικαιολογημένα, αφού και το δικό τους νησί κινδύ-

νευε.  

Τον Ιούνιο του 1941  και μετά τα γεγονότα της ήττας του

στρατού του,  ο Μουσολίνι  έγραφε στο ημερολόγιο του, και

μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται και από τον γαμπρό του τον

Τσιάνο, πως «αν κάποιος τότε, στο συμβούλιο της 15ης του

Οκτωβρίου του 1940  έλεγε σε εμένα τον Μουυσολίνι, πως

αυτά που αργότερα συνέβησαν θα συνέβαιναν, θα έβαζα να

τον τουφεκίσουν μπροστά μου». 

Το ιταλικό σχέδιο επιχείρησης προέβλεπε αιφνιδιαστική επί-

θεση και εξόντωση  της 8ης Ελληνικής Μεραρχίας σε διάρ-

κεια  μόλις 4 ημερών.  Και τόσων ώστε να μη δοθεί χρόνος

στους Έλληνες για ανασύνταξη. 

Αμέσως δε μετά, επέλαση με ιππικό και μηχανοκίνητα μέσα

για την καταιγιστική κατάληψη ολόκληρης της Ελλάδος,

που αυτή τότε και εκ των πραγμάτων θα αγωνιζόταν  μο-

ναχά και χωρίς καμιά επιτυχία ανεπαρκώς μαζεύοντας  τα

λέιψανα του  αποδιοργανωμένου στρατού της. 

Οι  επιθετικές γραμμές  των Ιταλών σχεδίαζαν  προσέτι τον

κυκλοτερή εγκλωβισμό  της 8ης ελληνικής   μεραρχίας από

τέσσερα σημεία  προσβολής.  Δηλαδή από δύο ακραία και

δύο μεσαία, τα οποία  σε διπλή  αγκύλη σύσφιξης θα κύκλω-

ναν τον αντίπαλο στρατό και χωρίς πλέον τη δυνατότητα

της όποιας διαφυγής θα προχωρούσαν στο  σκοπούμενο

της εξόντωσης του.  Προβλεπόμενος χρόνος και εδώ, ημέ-

ρες τέσσερεις.

Έτσι λοιπόν με τέτοιες σκέψεις, ο Πράσκα υπολόγιζε πως

πρίν καλά καλά λήξει το δεκαήμερο, νικητής και τροπαιού-

χος, θα επέστρεφε στη Ρώμη και θα επαναλάμβανε  εκείνο

το του Ιουλίου Καίσαρα όταν το 47 π.Χ. με το Veni,Vιdi, Vici,

ανακοίνωνε τον θρίαμβό του, ότι σε μόλις πέντε  ημέρες,

ήλθον, είδον,  ενίκησα και συνέτριψα τον βασιλιά του Πόν-

του  Φαρνάκη. 

Το πρόβλημα όμως  για τον Πράσκα κρυβόταν στον ποταμό

Καλαμά και στην αστάθεια της στάθμης των νερών του.  

Είχε  προβλεφθεί όμως  κατά κάποιο τρόπο και  αυτό.

Αν τυχόν φούσκωναν τα νερά του ποταμού λόγω υπερβο-

λικών βροχοπτώσεων, τότε το ιππικό της μεραρχίας Σιέννα

θα αδυνατούσε να δράσει. Και  τότε σε μια τέτοια περί-

πτωση,  με αλλαγή του σχεδίου  η επίθεση θα γινόταν με

τις μεραρχίες της “Φερράρας” και των “Κενταύρων” να προ-

βαίνουν  με διπλή επίθεση σε Καλπάκι και  Γιάννενα.

Πρώτη  λοιπόν,  και  σε 24 ώρες πιο μπροστά, θα γινόταν η

δια  της Πίνδου προσβολή της 8ης ελληνικής μεραρχίας με

τη “Τζούλια” και σε δεύτερο ή και σχεδόν παράλληλο χρόνο,

ο λογχισμός των Ελλήνων εκ των νώτων για να παραλύσει

πιο εύκολα  η από μετώπου  αντίστασή τους. 

Το στράβωμα όμως στον ιταλικό σχεδιασμό ήρθε  από την

Πίνδο με τον ηρωισμό και τους χειρισμούς τού διοικητή τού

αποσπάσματος, τον Δαβάκη, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω

τραγική ειρωνία, αργότερα το 1941, αιχμάλωτος κατά τη με-

ταφορά του στην Ιταλία πνίγηκε, όταν το πλοίο στο οποίο

βρισκόταν μέσα τορπιλίστηκε από συμμαχικό υποβρύχιο. 

Τα νερά λοιπόν του Καλαμά τις ημέρες εκείνες είχαν από

τις βροχές  φουσκώσει.  Αλλά  και  η μεραρχία “Τζούλια”,

που έπρεπε από την πρώτη ακόμη ημέρα να είχε καταλάβει

το απόσπασμα της Πίνδου ατύχησε,  όταν απέναντί της

βρήκε  και άλλες, με μυστικότητα επιστρατευμένες, ελλη-

νικές δυνάμεις. 

Η  “Τζούλια” μετά την πρώτη αποτυχία της ξαναδοκίμασε,

μα και πάλι έπεσε στο ίδιο  αποτέλεσμα.  Αλλά η αποτυχία

των Ιταλών  στην Πίνδο, έσυρε  μαζί της και  συνέπειες με

τις απρόβλεπτες εξελίξεις  ως αναλύονται παρακάτω.

Ανεστάλει η επίθεση της μεραρχίας της “Πάρμας” στην Κο-

ρυτσά, η οποία και  μετακινήθηκε προς τη δυτική Μακεδονία

αναζητώντας μια καλύτερη πρόσβαση προς την Πίνδο.   

Ανεστάλησαν οι επιθέσεις των μεραρχιών “Φερράρας” και

“Κενταύρων” προς Καλπάκι, αφού  δεν είχε επιτευχθεί η

απαραίτητη, κατά το σχέδιο, προϋπόθεση τού εγκλωβισμού

της ελληνικής μεραρχίας της Πίνδου  και ο  λογχισμός της

εκ των νώτων. 

Ανεστάλει η κατάληψη της Κέρκυρας από τη μεραρχία

“Μπάρι” η οποία κρατήθηκε σε εφεδρεία, μήπως και χρει-

αστεί να σταλεί σε βοήθεια προς Πίνδο και ΄Ηπειρο.

Συνάμα στον κακό της αντίκτυπο, η φήμη της αποτυχίας της

μεραρχίας “Τζούλια” έτρεξε αμείλικτη σε Ρώμη και μάλιστα

σε Βερολίνο, το οποίο  στον εκνευρισμό του αναγκάστηκε

να παρέμβει  για να σώσει το γόητρο των Ιταλών. 

Έτρεξε η είδηση της ήττας  των Ιταλών και στην Αθήνα και

γέμισε ολόκληρη την Ελλάδα με δάκρυα χαράς και υπερη-

φάνειας, αλλά και απόφασης για έναν περαιτέρω αγώνα,

μια πιο σφιχτή ομοψυχία, ομόνοια, αδελφοσύνη  και λαϊκή

συνένωση, πρωτόφαντη τουλάχιστον στο πανελλήνιο βε-

ληνεκές της και μάλιστα από τη εποχή της εκστρατείας της

Τροίας.

Στεκόμαστε  όμως πιο κοντά στον αγώνα της Πίνδου όταν

αναφερόμαστε  και στην συμπαράσταση του άμαχου πλη-

θυσμού, στους χωρικούς και στις γυναίκες των χωριών της

βόρειας Ελλάδος, που εθελοντικά συνέτρεξαν και κουβά-

λησαν μέσα στις  χιονισμένες πλαγιές της Πίνδου ορεινά

πυροβόλα και πολεμοφόδια.

Στις γυναίκες της πόλης και όλων των μετώπισθεν, που ολη-

μερίς και ολονυχτίς με τα πλεξίματα τους συνέβαλαν στη

‘’φανέλλα του φαντάρου μαχητή ’’ που ξεπάγιαζε μέσα στα

χιόνια και έβλεπε τα μέλη του να νεκρώνονται και να ακρω-

τηριάζονται.

Μα πιο  πολύ, γονατίζω στις μανάδες και πατεράδες, στις

γυναίκες και τα παιδιά που περίμεναν τους δικούς τους και

δεν τους είδαν ποτέ να γυρίζουν πίσω ή και όταν γύρισαν

πολλοί γύρισαν σακατεμένοι. 

Γι’ αυτούς όλους που ποικιλότροπα αγωνίστηκαν, «γι’ αυ-

τούς που δεν γύρισαν, γι΄ αυτούς που πόνεσαν και δάκρυ-

σαν και μόνο “γι’ αυτούς” σε ταπεινή ένδειξη σεβασμού,

θα ανοίξω και θα απλώσω και πάλι αύριο τη στο μπαλκόνι

μου τη σημαία μας. 

Ναι, αυτή που οι  εκλεγμένοι  μας “κουραμπιέδες και νενέ-

κοι”  την βρωμίσανε λέγοντάς την, ανάθεμά τους “κουρελό-

πανο” και κανείς από εμάς  δεν βρέθηκε να τους φτύσει  να

τους πετροβολήσει, αλλά σιώπησε. 

Σιωπήσαμε.

Γιατί φοβηθήκαμε όλοι εμείς,  οι “μετα Έλληνες”* μήπως και

μας πούνε “εθνικιστές”.

―――――――
* μεταμοντέρνο, μεταμοντερνισμός = «τότε που άλλαξαν όλα» W. Gip-

son “Mona Lisa overdrive”, 1988

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

ΠΙΝΔΟΣ
Μια νίκη με 

κομμένα τα φτερά
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Η Υδρολογία είναι ένας κλάδος της Γεωλογίας που με-

λετά και ερευνά την εμφάνιση και την κυκλοφορία του

νερού, μέσα από τον «υδρολογικό κύκλο», ο οποίος λέ-

γεται και «κύκλος νερού», καθώς και τις αλληλεπιδράσεις

του νερού με τους ζωντανούς οργανισμούς,  σε όλες τις

φυσικές και χημικές ιδιότητές του και σε όλες τις μορφές

του!!

Το όνομα του νερού προήλθε από την έκφραση «νεαρόν

ή νηρόν ύδωρ» που σήμαινε φρέσκο νερό, αλλά με την

πάροδο των χιλιετιών, οι ζυμώσεις της γλώσσας παραχώ-

ρησαν τη θέση του ουσιαστικού (ύδωρ), στη θέση του επί-

θετου (νηρόν), κάτι πολύ συνηθισμένο στην ελληνική

γλώσσα, όπως λέμε σήμερα το «κινητό τηλέφωνο»

απλώς «κινητό» και το νηρόν έγινε «νερό», αλλά στα

σύνθετα ονόματα χρησιμοποιείται ο αρχέγονος τύπος της

λέξης, δηλαδή «ύδωρ» (του ύδατος), όπως: υδατογραφία,

Εταιρεία Υδάτων, υδρορροή, υδάτινος, υδροφόρος κ.α.

και μ’ αυτό τον τρόπο επισημαίνεται η συνοχή, η συνά-

φεια και η συνέχεια της  ελληνικής αρχιγένεθλου γλώσ-

σας, που γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο!!  

Ο κύκλος νερού είναι ο ρυθμιστής της υγρασίας του εδά-

φους, της λαμπρότητας της ημέρας, της συχνότητας και

έντασης του υετού, όπως λέγεται κάθε πτώση (= κατακρή-

μνιση) ή εναπόθεση προϊόντων του νερού στην επιφάνεια

της Γης, όπως είναι η βροχή, το χιόνι, το χιονόνερο, η δρό-

σος, η πάχνη, η ομίχλη και ο παγετός!

Το νερό είναι ένα φυσικό στοιχείο που προκύπτει από την

χημική ένωση δύο μορίων Υδρογόνου και ενός μορίου Οξυ-

γόνου με χημικό τύπο Η2O, αποτελεί το κύριο συστατικό

των οργανισμών του πλανήτη μας και είναι βασικός παρά-

γοντας για την ζωή και την ανάπτυξη, σημειωτέον ότι ο αν-

θρώπινος οργανισμός αποτελείται από 70% νερό!!

Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του πλανήτη μας

είναι υδάτινο, σχηματίζοντας τους ωκεανούς και τις θά-

λασσες με το αλμυρό νερό,  τις πηγές, τους ποταμούς και

τις λίμνες,  εκτός μερικών εξαιρέσεων, που δεν έχουν αλ-

μυρό νερό και  το πόσιμο που πρέπει να είναι διάφανο,

άοσμο και καθαρό από φυσική, χημική βιολογική και μι-

κροβιολογική άποψη και  ανέρχεται γύρω στο 2,6% της

συνολικής του ποσότητας!!

Οι  φάσεις του νερού παρουσιάζονται  σε τρεις μορφές,

στην υγρή, στη στερεά και στην  αέρια, από τις οποίες

μόνο η υγρή μορφή αποτελεί το νερό που βρίσκεται στην

επιφάνεια της Γης, σε υπόγειες αποθήκες και στην ατμό-

σφαιρα υπό μορφή βροχής, ενώ η στερεά μορφή  του λέ-

γεται «πάγος», που σημαίνει βράχος, γνωστή λέξη από

την έκφραση «Άρειος Πάγος», ο οποίος ήταν ένας βρά-

χος στην Ακρόπολη των Αθηνών, πάνω στον οποίο είχε

δικαστεί ο θεός Άρης και από τότε το ανώτερο δικαστήριο

ονομάζεται «Άρειος Πάγος», ενώ η αέρια μορφή του

νερού δημιουργεί τους «υδρατμούς» που μοιάζουν με

διάφανο νέφος!!

Ο όγκος του νερού αυξάνεται όταν μετατραπεί σε πάγο

και γίνεται ελαφρότερος του νερού,  πάνω στο οποίο επι-

πλέει και  έτσι δρα σαν μονωτικό υλικό, προφυλάσσοντας

να παγώσει όλο το νερό και αυτό έχει ευεργετικές συνέ-

πειες για την υδρόβια ζωή!

Το νερό αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες θερμότητας, οι

οποίες μεταφέρονται με τα θαλάσσια ρεύματα και επηρε-

άζουν το κλήμα των περιοχών, ενώ  όταν μεταφέρονται

και κινούνται στην ατμόσφαιρα προξενούν  αναταραχές,

δημιουργώντας θύελλες και τυφώνες, που οφείλονται

στη λανθάνουσα  θερμότητα της εξάτμισης και συμπύ-

κνωσης του νερού!!! 

Η πλούσια χημική δράση του νερού δημιουργεί ενώσεις

με πολλά άλατα και μόρια άλλων ουσιών, που ονομάζον-

ται «υδρίτες ή ένυδρες ενώσεις»!

Ο κύκλος του νερού είναι μια συνεχής ανακύκλωση με τη

βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας, που συντελεί στην κυ-

κλική διαδικασία, δια μέσου της υδρόσφαιρας,  και της

ατμόσφαιρας του πλανήτη!!

- Η υδρόσφαιρα περιλαμβάνει τους ωκεανούς, τις θάλασ-

σες, τις λίμνες, τους ποταμούς, τα υπόγεια ύδατα και

τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας!!

- Η ατμόσφαιρα περιλαμβάνει το αέριο σώμα που περι-

βάλλει την Γη, του οποίου το ύψος υπολογίστηκε από

τους επιστήμονες γύρω στα 3.000 χλμ.  και συγκρατείται

λόγω της βαρύτητας της Γης, ενώ η νοητή γραμμή «Κάρ-

μαν» που βρίσκεται περίπου στα 100 χλμ. λαμβάνεται σαν

σύνορο ανάμεσα στην ατμόσφαιρα και στο διάστημα,

γιατί στα επόμενα 22 χλμ. περίπου, που ακολουθούν

μέχρι το διάστημα, η ατμόσφαιρα εξασθενεί και εξαφανί-

ζεται σιγά- σιγά μέσα σ’ αυτό!!

Η ατμόσφαιρα προστατεύει την Γη από την υπεριώδη

ηλιακή ακτινοβολία, επιτρέποντας την ζωή, ενώ θερμαίνει

την επιφάνειά της και μειώνει τις αυξομειώσεις της θερ-

μότητας μεταξύ ημέρας και νύχτας!!

Η ποσότητα του νερού της ατμόσφαιρας εκφράζεται με

«υγρομετρικές παραμέτρους», όπως είναι οι υδρατμοί,  η

απόλυτη υγρασία, η ειδική υγρασία, η σχετική υγρασία,

το σημείο δρόσου, η εξάτμιση (= μεταβολή της υγρής

φάσης του νερού σε αέρια), η εξάχνωση (= μεταβολή της

στερεάς φάσης του νερού σε αέρια), η συμπύκνωση

υδρατμών που δημιουργούν τις νεφώσεις και τα ατμο-

σφαιρικά κατακρημνίσματα!!

Ο Ήλιος σαν πηγή ζωής, κινεί τον κύκλο του νερού, θερ-

μαίνοντας τα νερά των ωκεανών, των λιμνών, των ποτα-

μών και γενικά των εδαφών, ένα μέρος  των οποίων

εξατμίζεται και ανυψώνεται στον αέρα σχηματίζοντας

τους «υδρατμούς», που παρασύρονται σε μεγάλα ύψη

από τους ανέμους, όπου οι χαμηλότερες πιέσεις που επι-

κρατούν εκεί ψηλά, μειώνουν την θερμοκρασία, με απο-

τέλεσμα να μην μπορούν οι άνεμοι να συγκρατήσουν όλη

τη μάζα των υδρατμών, οπότε ένα μέρος τους συμπυκνώ-

νεται και σχηματίζει τα «σύννεφα»!!

Με τη βοήθεια των ρευμάτων του αέρα τα σύννεφα κι-

νούνται γύρω από τη Γη, ενώ τα σχηματιζόμενα σταγονί-

δια νερού συγκρούονται μεταξύ τους, μεγαλώνουν και

τελικά πέφτουν από τον ουρανό ως κατακρημνίσματα, συ-

νήθως σαν βροχή, και  σπανιότερα σαν χιόνι ή χαλάζι!!

Ποσότητες των όμβριων (=νβρόχινων) υδάτων, καταλήγει

στις θάλασσες, ενώ ένα μέρος διαπερνά το έδαφος, με

την διήθηση και αποθηκεύεται σε υπόγειες γήινες δεξα-

μενές, που πολλές φορές τροφοδοτεί πηγές, πηγάδια ή

γεωτρήσεις και ένα μέρος αυτών μπορεί να βγει στην επι-

φάνεια ή να χυθεί στις θάλασσες, και έτσι διατηρείται

σταθερή η ποσότητα αλατιού στο θαλασσινό νερό, όπως

γίνεται  με το νερό της Μεσογείου θάλασσας, η οποία δέ-

χεται τις ευεργετικές ποσότητες των μεγάλων ποταμών

Ευρώπης και Ασίας, όπως του Δούναβη, του Δνείπερου,

του Βόλγα κ.α. των οποίων τα νερά δια μέσου του Βόσπο-

ρου, έρχονται στη Μεσόγειο, της οποίας μεγάλη  ποσό-

τητα νερού εξατμίζεται λόγω του θερμού κλήματος και

αν  δεν έπαιρνε τα νερά των ποταμών, σε χίλια χρόνια θα

μετατρεπόταν σε μια αλμυρή έρημο!!!

Από τη θάλασσα, τις λίμνες και τα ποτάμια εξατμίζεται

κάθε λεπτό της ώρας, μια ποσότητα περίπου ίση με ένα

δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού, που επιστρέφει

στην ατμόσφαιρα για να ακολουθήσει την πορεία του κύ-

κλου του νερού, ο οποίος τροφοδοτεί τα υδάτινα οικοσυ-

στήματα δίνοντας ζωή στην χλωρίδα (= φυτικό βασίλειο)

και πανίδα (= ζωικό βασίλειο) και αυτό το νερό χρησιμο-

ποιείται με την κατάλληλη επεξεργασία σε πόσιμο!

Ο υδρολογικός κύκλος ή κύκλος νερού αποτελεί ένα από

τα μεγαλύτερα θαύματα της φύσης  και μαζί με τις ευερ-

γετικές ιδιότητες του Ήλιου συντελεί στην ύπαρξη  και

διατήρηση όλων των μορφών ζωής πάνω στη Γη και γι’

αυτό το λόγο ο ανθρώπινος παράγοντας δεν πρέπει να

τον μολύνει, αλλά να το σέβεται και να τον προστατεύει,

αν ενδιαφέρεται για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους

πάνω στον πλανήτη Γη!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Πενθώ, δεν γιορτάζω... 
28η Οκτωβρίου, μεθαύριο και δεν ξέρω αν πρέπει να

γιορτάζω ή να πενθώ. Ναι, πενθώ αυτούς που έφυγαν

αγωνιζόμενοι, χύνοντας το αίμα τους, για να μην

υποδουλωθεί η Ελλάδα, από τα βάρβαρα στρατά της

γερμανικής μπότας του Γ’ Ράιχ. Και λέω πενθώ, γιατί

κατά πως φαίνεται, οι αγώνες τους και το αίμα τους

δεν μπόρεσαν να είναι ζωντανοί, νωποί στη μνήμη

των Ελλήνων, για να έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά,

όταν ακούσουν ξανά τον ήχο της μπότας ενός άλλου

Ράιχ.

Ενός άλλου Ράιχ, που μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή

μας, όχι με όπλα, αλλά με “αργύρια”! 

Το νόμισμά μας το χάσαμε, μας επέβαλαν το ευρώ,

τα ζωτικά στοιχεία της χώρας μας τα πήρανε (λιμά-

νια, αεροδρόμια, επικοινωνία, ενέργεια). Το λαό μας

τον φτωχοποίησαν κάνοντάς τον επαίτη. Και τώρα

ήρθε η σειρά της στέγης, του “κεραμιδιού” που έχει ο

κάθε Ελληνας πολίτης για να στεγάσει την οικογέ-

νειά του. 

Η υπερβολική φορολόγηση, το τσάκισμα των μισθών

και συντάξεων (εντολές από Ε.Ε.), έφτασαν τον Έλ-

ληνα να χάνει το σπίτι του, γιατί δεν αντέχει να πλη-

ρώνει αυτά που οι διάφορες “ΑΑΔΕ” απαιτούν.

Οι πλειστηριασμοί είναι καθημερινοί. Τώρα γίνονται

ηλεκτρονικά και δεν τους προλαβαίνουμε.  Τα σπίτια

μας περνάνε σε χέρια γερμανο-σουηδικο-ελβετικό-

γαλλο και ό,τι υπάρχει στον πλανήτη.

Το νέο ΡΑΪΧ είναι εδώ!

Για ποιο λόγο να γιορτάσουμε.

Ας σκύψουμε ευλαβικά στα μνήματα των νεκρών μας,

με περισυλλογή και καθαρή συνείδηση και ας απαν-

τήσουμε, στη μνήμη τους, γιατί δεχόμαστε τους βαρ-

βάρους... Γιατί δεν έχουμε το σθένος να φωνάξουμε

έναν νέο ΟΧΙ, σε όλους αυτούς που μας δίνουν εντο-

λές κουνώντας το δάχτυλο, μας βιάζουν καθημερινά,

μας ταπεινώνουν και μας εξευτελίζουν.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

«Ο υδρολογικός κύκλος»!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

“Back to School 2019”
Eνημερωτική πλατφόρμα για την

ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

Το SaferInternet4Kids.gr, είναι μια πλατφόρμα που

δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής

του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με χρημα-

τοδότηση από την ΕΕ, για να εκπαιδεύσει παιδιά και

εφήβους για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

και ανανεώνεται συχνά.

Έτσι φέτος το SaferInternet4Kids.gr,  παρουσιάζει το

“Back to School 2019” πακέτο το οποίο δημοσιεύει κάθε

χρόνο την τελευταία τριετία, λίγο μετά την έναρξη της

σχολικής χρονιάς. Η έκδοση για το 2019 δίνει ιδιαίτερη

έμφαση στην εικόνα που διαμορφώνουν οι έφηβοι για

το σώμα τους μέσα από την ενασχόλησή τους με τα

κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να παραλείπονται άλλα κρίσιμα

θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδι-

κτύου από τα παιδιά όπως είναι ο online εθισμός, τα

online games, το cyberbullying, οι επαφές με αγνώ-

στους και άλλα.  

Ανοίγοντας το saferinternet4kids.gr/yliko/back-to-

school-2019 προσφέρει εφαρμογές για κάθε εκπαιδευ-

τική βαθμίδα, με σκοπό να ενδυναμώσει τη γνώση των

παιδιών για το πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια στο

διαδίκτυο και πώς να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που

προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος. 

Το SaferInternet4Kids.gr είναι ένα έργο που χρηματο-

δοτείται από το πρόγραμμα Connecting Europe της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής και έχει δημιουργηθεί από το

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, επί-

σημο εκπρόσωπο στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών

Οργανισμών INSAFE/INHOPE. 

Ο Γιάννης Πρόφης γεννήθηκε στο

Κορωπί και ζει στο Κορωπί. Σπού-

δασε νομικά και εργάστηκε στον

ευρύτερο δημόσιο Τομέα. Ενδια-

φέροντά του είναι η ζωγραφική

και η λαογραφία των Μεσογείων.

Ιδιαιτερότητά του είναι ότι τη λα-

ογραφία την εκφράζει όχι μόνο

με τον πεζό λόγο, αλλά και με

την ποίηση, το θέατρο και τη ζω-

γραφική. Έχει ταξιδέψει σε πολ-

λές χώρες με ιδιαίτερο

ενδιαφέρον, όπως:  Ανταρκτική –

Γροιλανδία – Θιβέτ – Μογγολία -

Ουγκάντα κ.λπ.)

Τα ερεθίσματα της παιδικής του

ηλικίας, όπως τα έθιμα των Μεσο-

γείων, τα παραδοσιακά αγροτό-

σπιτα και πολλά άλλα αποτύπωσε

πάνω στο πανί, με τα δυνατά του

χρώματα.

Ο Δήμος Κρωπίας τον τιμά 

Ο Δήμος Κρωπίας, οργανώνει Τι-

μητική Εκδήλωση για τον συγ-

γραφέα, λαογράφο και ζωγράφο

Γιάννη Πρόφη, για την πολυετή

προσφορά του στη  Λαογραφία

και Ιστορία των Μεσογείων  με

την επιστημονική υποστήριξη του

Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λα-

ογραφίας (ΚΕΕΛ) της Ακαδημίας

Αθηνών. 

H εκδήλωση  θα γίνει την Κυ-

ριακή 3 Νοεμβρίου 2019 και ώρα

7μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Κορωπίου

Το πρόγραμμα παρουσιάζει η Αγγε-

λική Γκίκα

- Συντονίζει ο Ευάγγελος Αναγνώ-

στου, τ. Διευθυντής Χειρουργός ΕΣΥ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Δημήτρης Κιούσης, Δήμαρχος Κρωπίας

Ευάγγελος Καραμανές, Διευθυντής

Ερευνών, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης
Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ) της Ακα-
δημίας Αθηνών

Δημοσθένης Κωνσταντίνου, Πρέσβης

επί τιμή

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

1) Από το Κέντρον Ερεύνης της Ελ-

ληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ) της

Ακαδημίας Αθηνών: 

-  Ανδρομάχη Οικονόμου, Διευθύντρια

Ερευνών με θέμα: Ο Γιάννης Πρόφης
και η συμβολή του στη μελέτη και
διάσωση του αρβανίτικου πολιτισμού.
- Ζωή Μάργαρη, Εντεταλμένη Ερευνή-

τρια  με θέμα: Μεσογείτικα λαογρα-
φικά στο έργο του Γιάννη Πρόφη.

Από πολίτες του Κορωπίου:

- Νικόλαος Παυλίδης, τ. Γενικός Δι-
ευθυντής Eurobank, με θέμα: Θησαυ-

ροί που κοιμούνται στο συρτάρι.

- Καλομοίρα Πιέτρη, ποιήτρια, με

θέμα:  Γιάννης Πρόφης, ο δραματικός
και ευθυμογράφος ποιητής    

-Σταματίνα Παπαμιχάλη, δικηγόρος,
σκηνοθέτης, με θέμα: Ο Γιάννης Πρό-
φης ανεβάζει στη σκηνή τη λαογρα-
φία του τόπου μας

-Μαρία Κοκκίνη, ζωγράφος, καθηγή-
τρια μαθηματικών, με θέμα: Η μεσο-
γείτικη λαογραφία με τον χρωστήρα
του Γιάννη Πρόφη.

ΜΕΡΟΣ Β΄
- Προλογίζει η Πρόεδρος του Λυκείου

Ελληνίδων Κορωπίου Αντωνία Ιωα-

κειμίδου 

Το Χορευτικό Τμήμα του Λυκείου Ελ-

ληνίδων Κορωπίου χορεύει ελληνι-

κούς χορούς και τραγούδια με τις

παραδοσιακές ενδυμασίες

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ:

1) Μεσογείτικος Γάμος  (1995), θεα-
τρική αναπαράσταση
2) Οι Γερμανοί Ξανά Ξανάρχονται
(1999), σάτιρα 
3) Η θεία Κατίνα &  ο Ποσειδώνας στη
Λουμπάρδα (2002), θεατρικό 
4) Γεώργιος Σαράντη Παπασιδέρης

(2004) βιογραφία 
5) Κατοχή, Καπνοί και Ανεμώνες (2005),
ποιητικό
6) Τοποθεσίες και τοπωνύμια Κορωπίου
& Το Κτηματολόγιο του 1793     (2010),
έκδοση του Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Κορωπίου  
7) Ο λόφος της Δεξαμενής και η ιστορία
της Ύδρευσης (2010), έκδοση του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
8) Τα Σχολεία του Κορωπίου (2012),
ιστορία – λαογραφία
9) Ο Αριστοφάνης Μπαρμπα-Κολιός
στα Τρυγητήρια (2016), θεατρικό

Γιάννης Πρόφης – Μεσογείτικο Σπίτι τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰ.

Αποστάγματα σοφίας...

Άσχημοι καιροί: 

Δύσκολο να είσαι Έλληνας, εφιαλτικό να
είσαι πρόσφυγας, ντροπιαστικό να είσαι
Ευρωπαίος. 

Γιάννης Πρόφης, ο Λαογράφος των Μεσογείων
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Η μετάθεση 

του προβλήματος
Άναυδος ο ελληνικός λαός παρακολουθεί τα στίφη

χιλιάδων αλλόθρησκων εισβολέων που με το έτσι

θέλω καταπατούν την χώρα ενώ η πολιτική ηγεσία

αντί να φροντίζει την διαφύλαξη των συνόρων ασχο-

λείται με το να βρει χώρους και σπίτια να τους τακτο-

ποιήσει και να τους εκθρέψει την  στιγμή που

κατάσχει τα σπίτια των Ελλήνων και τους αναγκάζει

να πληρώνουν τα χαράτσια που μας έχουν επιβάλει

οι συμμαχικοί μας θεσμοί.

Είναι απαράδεκτο να βλέπει κανείς τον πρωθυπουργό

της χώρας, σαν άλλο Γιωργάκη, να καυχάται στις

Βρυξέλες για την μετατροπή της Ελλάδος σε πολυ-

πολιτισμικό προτεκτοράτο χωρίς ταυτότητα και ήθος,

τους υπουργούς του να τρέχουν να φροντίσουν

όσους επέλεξαν την Ελλάδα για να βρουν γη και

ύδωρ, τους εμπόρους των εθνών να πλουτίζουν, τους

λαϊκιστές αρχηγούς των τάχα αριστερών κομμάτων

και τα τσιράκια τους να υποδέχονται τους μέλλοντες

ψηφοφόρους τους, την ηγεσία της Εκκλησίας να

αναγκάζει σε παραίτηση τους Επισκόπους που τολ-

μούν να διαμαρτυρηθούν και τους Στρατηγούς, τους

Ναυάρχους και τους Πτεράρχους να καθεύδουν μην

τύχει και τους πουν χουντικούς την στιγμή που η

χώρα υφίσταται εχθρική εισβολή. Όσο για τον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας θλίβεται κανείς να τον ακούει

και να τον βλέπει να καταδικάζει σαν φασιστική κάθε

πατριωτική και εθνική έκφραση στο όνομα ενός  Ευ-

ρωπαϊκού τάχα οικοδομήματος  το οποίο η Ελλάδα

είναι καταδικασμένη να υπηρετεί δουλικά.

Είναι να απορεί κανείς πως ένα θέμα αμυντικής

ασφάλειας της χώρας έχει μετατραπεί σε πρόβλημα

υποδοχής και κατανομής των εισβολέων. Αντί οι Δή-

μαρχοι  και οι Περιφερειάρχες να διαμαρτύρονται για

την εισβολή, διαμαρτύρονται για την ανισοκατανομή

τάχα των βαρών, ως εάν είναι υποχρεωμένοι να δεχ-

θούν τους εισβολείς. Απαιτούν μάλιστα να καταλά-

βουν τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας που αν και

ακριβοπληρωμένο με νόμισμα NOVARTIS δεν επαρκεί

για τις δικές μας ανάγκες.

Δεν ευθύνεται η Ελλάδα και οι Έλληνες που ο περισ-

σότερος πληθυσμός του πλανήτη βρίσκεται κάτω από

το όριο της φτώχειας ώστε να έχουν την απαίτηση να

τους υποδεχθούμε είτε σαν πρόσφυγες ή μετανάστες

και να τους προσφέρουμε μία καλύτερη ζωή όταν τα

δικά μας παιδιά αναγκάζονται να ξενιτευτούν. Η Ελ-

λάδα και η Ευρώπη έχουν προξενεία σε όλον τον

κόσμο και ας πάνε εκεί οι πρόσφυγες, όχι οι μετανά-

στες, που ζητούν άσυλο μέχρι να σταματήσει ο πό-

λεμος στη χώρα τους και να μπουν κατευθείαν σε

όλη την Ευρώπη όχι μόνο μέσω Ελλάδος με νόμιμα

και ασφαλή μέσα μεταφοράς, αν και υπεύθυνοι είναι

οι δημιουργούντες τον πόλεμο.

Το πραγματικό πρόβλημα ξεπερνά τα όρια της φιλαν-

θρωπίας και είναι προφανές ότι πρόκειται για πρό-

βλημα ασφάλειας και κατάληψης της χώρας από

ξένους εισβολείς που αντί για όπλα έχουν ακριβά κι-

νητά, την στιγμήν μάλιστα που οι δικοί μας προδότες

έχουν υπογράψει συνθήκη με την ΕΕ ότι όσοι μετα-

νάστες δεν είναι αποδεκτοί από τις άλλες χώρες να

επιστρέφουν στις χώρες εισόδου.

Η χώρα  σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα υφί-

σταται τον κίνδυνο αλλοίωσης και αντικατάστασης

του πληθυσμού με αλλόθρησκους εισβολείς, που στο

μέλλον θα συνταχθούν με τον εποφθαλμιούντα τις

θάλασσες  και τα εδάφη μας ερυθρό λύκο. 

Αυτά δεν τα έχουν διδαχθεί στις σχολές πολέμου οι

Στρατηγοί, οι Ναύαρχοι και οι Πτέραρχοι; Γιατί αφή-

νουν την χώρα στα χέρια απάτριδων και ξενοκίνητων

πολιτικών που αποπροσανατολίζουν τον λαό με την

κομματική προπαγάνδα και τα ΜΜΕ, κατέχουν την

εξουσία, υπηρετούν ξένα συμφέροντα και οδηγούν

την χώρα σε εθνομηδενισμό;  Έτσι αφανίστηκαν από

την ιστορία και οι ιθαγενείς της Αμερικής όταν απε-

δέχθησαν μετρημένους στα δάκτυλα εισβολείς.

Ηλίας Σταμπολιάδης
19/10/2019

Η φιλοσοφία ...του σουγιά

Κάνοντας μια βόλτα σ’ ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο,κ

ούτε καν θα μας περνούσε η ιδέα να τα δούμε όλα,

πόσο μάλλον να κατανοήσουμε την λειτουργία και τη

δομή των προσφερομένων εμπορευμάτων. Όμως κά-

ποια στιγμή, κάποιο πράγμα θα μας “κλείσει το μάτι”

και θα μας αναγκάσει να ασχοληθούμε περισσότερο

μαζί του, να “φιλοσοφήσουμε” για τη χρήση του.

Ετσι, σε κάποιο περίπατό μου βρέθηκα μπροστά σ’

έναν “ελοβετικό” σουγιά. Προσπάθησα να στοχαστώ,

να φιλοσοφήσω γι’ αυτόν τον “σουγιά”. Πρώτα -

πρώτα είναι ένα χρήσιμο πολυεργαλείο, ελβετικής

επινοήσεως και χρησιμοποιήθηκε για “στρατιωτικούς”

και “πολιτικούς σκοπούς. Στγατιωτικούς, διότι από το

1833 έγινε απαραίτητο εξάρτημα σε στρατούς πολ-

λών χωρών, και ένα πολύ εξαγώγιμο είδος που ενί-

σχυε τον κάθε πολιτική ηγεσία της Ελβετίας, διότι

προσέφερε κοινωνικό έργο (θέσεις εργασίας, ευχα-

ριστημένους πολίτες).

Με την πάροδο του χρόνου ο σουγιάς έλαβε πολλές

βελτιώσεις και έγινε ένα υπερ πολυεργαλείο. Η απο-

κορύφωση ήρθε το 2007, όταν ένας σουγιάς είχε τη

δυνατότητα 85 εργαλείων για 110 χρήσεις! Θεωρείται

ένα “τεχνολογικό αριστούργημα, που εκτίθεται στο

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και στο

Μουσείο Εφαρμοσμένης τέχνης στο Μόναχο.

Ταύτισα την ύπαρξή του με την Ιατρική, όπου ως επι-

στήμη μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα

υγείας, όπου με άλλες μεθόδους συναντάμε πλήρες

αδιέξοδο. 

Πλήρης εκπροσώπηση της “φιλοσοφίας” με έναν σου-

γιά δεδομένου ότι η φιλοσοφία είναι και η επιστήμη

που ασχολείται με ερωτήματα, προβλήματα, λύσεις

και απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε θεμε-

λιώδη, όπως αυτά της γνώσης και της προσέγγισης,

επι ορισμένων “αντικειμένων”.

Για σκεφθείτε λίγο: Με το σουγιά ο στρατιώτης ανοί-

γει την κονσέρβα στο μέτωπο, χρησιμοποιεί το  πη-

ρούνι ή το κουτάλι. Χρησιμοποιούν τη λεπίδα για να

κόβουν σχοινιά ακόμα και να θέτουν εκτός λειτουρ-

γίας, νάρκες προσωπικού. Και όσο περνούν τα χρόνια

βελτιώνονται και παρέχουν ψαλιδάκι, νυχοκόπτη,

ανοιχτήρι κρασιών ακόμα και “στικάκι”.

Όλα αυτά σ’ ένα πραγματάκι που χωράει στην τσέπη

κάθε ανθρώπου εξισοροποιώντας την φιλοσοφία της

χρήσης τους, με την ύπαρξή τους.

Η φιλοσοφία του “σουγιά” οδήγησε βαθύπλουτο Κι-

νέζο, σε μια πανάκριβη περιοχή στο Πεκίνο, να απορ-

ρίψει διαμέρισμα 100 τ. μέτρων για χάρη του σουγιά,

και έτσι προτίμησε σπίτι 29τ.μ. που είναι τεχνολογικά

άριστο και ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η μπανιέρα γί-

νεται κρεβάτι για φιλοξενούμενο και η “αναδίπλωση”

της κουζίνας, μετατρέπεται σε πολυτελές σαλόνι με

όλα τα σύγχρονα μέσα. Το βράδυ, τα παραπάνω με-

τατρέπονται σε δύο κρεβάτια, ενώ την ημέρα γίνονται

κουζίνα και τραπεζαρία. Εδώ έχουμε πλήρη ταύτιση

της “αναδίπλωσης” με το “πολυεργαλείο”.

Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Αναλο-

γιστείτε γιατί ο σουγιάς έχει την φιλοσοφία του,

πράγμα που δεν έχει ένας “πελεκυς” ή ένα “μαχαίρι”.

Ο φιλόσοφος Γάλλος Emile M. Giorani (1911-1995)

έγραφε:  “Το σφάλμα της φιλοσοφίας είναι ότι είναι
υπερβολικά ανθεκτική και ευρύχωρη”.

Παναγιώτης Μουντανέας
Αντιναύαρχος Π.Ν. (ε.α.)
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Ενδοσκοπικά των Φωτοτρόπων
ποιητική συλλογή Δημήτρη Καρούση

Εκθεση ζωγραφικής, 
αγιογραφίας, κεραμικών

Η Πανελλήνια Εταιρεία Λόγου και Τέ-

χνης σε συνεργασία με το Καλλιτεχνό-

ραμα Γλυφάδας εγκαινίασαν έκθεση

ζωγραφικής, αγιογραφίας, κεραμικών,

γλυπτών κ.λ.π δρώμενων στο παλιό Δη-

μαρχείο της Γλυφάδας, την Τρίτη 15

Οκτωβρίου 2019. Η έκθεση τελούσε υπό

την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας.

Η μικρή αίθουσα του παλιού Δημαρχείου

Γλυφάδας, δεν κατάφερε να χωρέσει

τον κόσμο, γι’ αυτό και πολύς κόσμος

στεκόταν έξω από την αίθουσα.

Αρχικά μίλησαν εκπρόσωποι των συλλό-

γων, παρουσίασαν έργα τους τα οποία

χάρισαν στο Δήμο Γλυφάδας, δια του

αντιδημάρχου Γιώργου Αγγελόπουλου,

που παρευρέθη στην εκδήλωση και ευ-

χαρίστησε τους οργανωτές.

Ευχή τους δε ήταν και αίτημα προς το

Δήμο να δημιουργήσει μία αίθουσα τέ-

χνης.

Ακολούθησε η παρουσίαση της δεύτε-

ρης ποιητικής συλλογής του Δημήτρη

Καρούση με τίτλο “Ενδοσκοπικά των

Φωτοτρόπων”.

Για το βιβλίο μίλησαν ο πρόεδρος της

Kώστας Καρούσος, από τις εκδόσεις

Σκαραβαίος, μίλησε ο Κωστας Βενετσά-

νος και η Δρ. φιλόλογος Γιούλη Χρονο-

πούλου, η οποία παρουσίασε τα  ενδια-

φέροντα σχόλια πάνω στην ποίηση του

Δ. Καρούση, που δημοσιεύονται και

στην έκδοση.

Ο εκδότης Κώστας Βενετσάνος ανέ-

φερε μεταξύ άλλων: «Ο Δημήτρης Κα-
ρούσης, στην πρώτη του έκδοση
αποκαλύφθηκε ένας όψιμος ποιητής.
Στην δεύτερη ποιητική του συλλογή που
παρουσιάζουμε σήμερα, “Τα Ενδοσκο-
πικά των φωτοτρόπων”, ανεδείχθη σε
ώριμο ποιητή. Με την προαλειφόμενη
τρίτη συλλογή του αναμένουμε να ανα-
δειχθεί σε σημαντικό ποιητή».

Aκολούθησε μουσική εκδήλωση με με-

λοποιημένα ποιήματα του συγγραφέα,

με κιθάρα από τον Αντώνη Έρημο.Ο πρόεδρος της Π.Ε.Λ.Τ., Γιώργος Λένης,
παραδίδει ένα έργο του στον αντιδήμαρχο
Γιώργο Αγγελόπουλο.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση. 

“Ενδοσκοπικά των Φωτοτρόπων”, εκδό-
σεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, σχ. 17Χ24.

Στο μικρόφωνο ο ιδρυτής των εκδόσεων
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, Κώστας Βενετσάνος.
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Προβληθείτε με μια συνδρομή! press@ebdomi.com

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, ο

Άκτιος και το Σώμα Ελληνικού Οδηγι-

σμού, διοργάνωσαν για πέμπτη συνε-

χόμενη χρονιά, δημιουργικό παιχνίδι

παιδιών και ενηλίκων στη Μονάδα

Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδη-

γός» στη Βάρη.

Με σύνθημα «Παίζουμε Όλοι με

Όλους», τα παιδιά έπαιξαν, διασκέδα-

σαν, δημιούργησαν και αλληλεπίδρα-

σαν, στον Άκτιο Οδηγό μαζί με τους

ενοίκους της Μονάδας Φροντίδας Ηλι-

κιωμένων. Με δημιουργικά και ευφάν-

ταστα παιχνίδια, με κατασκευές και

μικρά σκετσάκια, συμμετείχαμε όλοι

μαζί, μικροί και μεγάλοι, σε μια γιορτινή

και χαρούμενη ημέρα, ενώνοντας γε-

νιές και δημιουργώντας γέφυρες επι-

κοινωνίας.

Ο Άκτιος μέσα από το Δυναμικό Μον-

τέλο Λειτουργίας που ακολουθεί, προ-

ωθεί τη διαγενεακή συνύπαρξη, τη

συμμετοχή και τη δημιουργική κινητο-

ποίηση των ανθρώπων με άνοια, ενώ-

νοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα παιδιά

ομάδων του Σώματος Ελληνικού Οδη-

γισμού, ένοικοι μαζί με τους συγγενείς

τους, συνεργάτες, φίλοι του Άκτιου και

επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή.

Ευχαριστούμε για τις χορηγίες τους:

- Τα προϊόντα ζύμης Presto

- Τους: Σπύρο και Πόπη Κατσακιώρη για

την ευγενική τους χειρονομία με την

αρωγή της Ε.Ι.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

«Παίζουμε Όλοι με Όλους» στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

“Ακτιος Οδηγός”
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“ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ προηγούνται

των γεγονότων της εποχής τους 

και προβλέπουν το ΜΕΛΛΟΝ
Πέτρος Ιωαννίδης

Συνεχίζουμε από το προηγούμενο φύλλο, όπως το εί-

χαμε ανακοινώσει, το άρθρο του Σαράντου Ι. Καργάκου

Η ώρα της μεγάλης 
κρίσης για τον Ελληνισμό

του Σαράντου Ι. Καργάκου

Διάβασα προ ημερών σε μια μεγαλοφυλλάδα των Αθηνών,

που υπηρέτησε δουλικά τόσο τις γερμανικές αρχές Κατο-

χής όσο και το χουντικό καθεστώς, ότι δεν αξίζει να πεθά-

νει κανείς για ένα πατριωτικό ιδανικό. Έστειλα μια

επιστολή, που φυσικά δεν δημοσιεύτηκε και ο λόγος είναι

απλός. Έγραψα:  «Το χειρότερο είναι πως τίποτε δεν αξίζει

όταν κανείς ζει χωρίς αυτό. Και πως ακόμη πιο αισχρό

είναι το να ζει κανείς για το νέο ιδανικό, για την καινούργια

μεγάλη ιδέα, την έκτη δόση του δανείου. Εμείς που μέχρι

πρόσφατα είμαστε η ψυχή της υφηλίου ζούμε με ξένα ψί-

χουλα και με δανεική ψυχή.»

Μας είπαν ψέματα πολλά, μας είπαν ψέματα αισχρά. Μας

είπαν πως μπαίνοντας στην ΕΟΚ και στην Ευρωπαϊκή

Ένωση θα γίνουμε Ευρωπαίοι. Λες και πριν ήμαστε Ασιά-

τες και Αφρικανοί. Και τελικά εγίναμε χειρότεροι από αυ-

τούς, όταν μπήκαμε στον ευρωπαϊκό λάκκο των εχιδνών.

Διότι δεν μπήκαμε στην Ευρώπη του Γκαίτε, μπήκαμε στην

Ευρώπη του Γκαίμπελς. Δεν μπήκαμε στην Ευρώπη του

Σαίξπηρ, μπήκαμε στην Ευρώπη του σερ Τζον Χάρντινγκ

που έπνιξε σαν τα τσιχλόπουλα τα Κυπριωτόπουλα. Δεν με

διακρίνει πάθος κανένα κατά των Ευρωπαίων. Διδακτική

μου αρχή ήταν μια φράση του Σαίξπηρ: «Μια καλή πράξη
σ’ ένα βρόμικο κόσμο». Αυτό κατά την ταπεινή μου αντί-

ληψη, είναι πηγή ευτυχίας για τη ζωή. Μετρήστε τις καλές

πράξεις των Βρεττανών. Την εποχή, όπου ο Σαίξπηρ

έγραφε αυτά τα υπέροχα, ο σερ Φίλιπ Σίντνεϋ, που είχε τη

φήμη του τελειότερου ιππότη και που συνέθετε σαν άγγε-

λος ποίηση και μουσική μαζί με τον σερ Γουώλτερ Ράλεϋ,

μάζευαν κάμποσους Ιρλανδούς σε κάποιο βολικό μέρος και

τους κατακρεουργούσαν σαν σφαχτάρια.

Είμαι υποχρεωμένος να τα πω αυτά, διότι φοβάμαι τον κακό

καιρό. Και δεν το εννοώ κλιματολογικώς. Εδώ που καταν-

τήσαμε, βρισκόμαστε σε συνθήκες πολέμου. Τίθεται πλέον

θέμα εθνικής –και όχι μόνον- επιβιώσεως. Μαζί με τις ναρ-

κωτικές ιδέες η νεολαία μας πλήττεται και από τις ναρκω-

τικές ουσίες. «Μαστουρωμένη» χορεύει ένα νέο χορό του

Ζαλόγγου που δεν έχει τίποτε ηρωικό. Ό, τι έχει είναι τα-

πεινωτικό και εξευτελιστικό. Κάποτε ακούγαμε από τα στό-

ματα των νέων την Ιψενική κραυγή: «Δώσ’ τε μου ένα

ζευγάρι, μεταχειρισμένα –έστω- ιδανικά». Τώρα ακούμε:

«Δώσ’ τε μου ένα δεκάευρο για να πάρω τη δόση μου». Τα

παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, που τραγούδησε κάποτε η

Βέμπο, αγοράζουν το θάνατό τους. Και μαζί τους πεθαίνει

και η έννοια Ελλάς. Την πιο βαθειά πληγή της ζωής μου ει-

σέπραξα πέρσι (2011) όταν σ’ έναν τοίχο των Εξαρχείων

διάβασα ένα γκράφιτι: «Έλληνας δεν γεννιέσαι, ούτε γίνε-

σαι· καταντάς» !

Δεν λέω, καλές είναι οι προοδευτικές ιδέες, οι τολμηρές και

οι καινοτόμες αντιλήψεις, οι νέες θεωρίες αλλά πρέπει του-

λάχιστον να μείνεις ζωντανός για να τις εφαρμόσεις. Σή-

μερα, καθώς περνώ από τα κέντρα όπου προσφέρεται η

μεθαδόνη ή από κάποια σημεία –πολύ κεντρικά- των Αθη-

νών και του Πειραιά, θαρρώ πως βλέπω τον «Χορό των Σκε-

λετών» που ζωγράφισε ο μεσαιωνικός ζωγράφος Macaber,

από το όνομα του οποίου βγήκε η λέξη μακάβριος. Δεν θα

προσθέσω τίποτε καινούργιο. Το έχω γράψει σε βιβλία μου

διδακτικά που εκδόθηκαν προ 35ετίας. Πρόκειται για μια

κουβέντα που είχε πει ένας μεγαλέμπορος ναρκωτικών από

τη Μασσαλία: «Η πολιτική πρέπει να συνεργασθεί με τη χη-
μεία». Και τώρα συνεργάζονται με θαυμαστή αρμονία, με

θαυμαστά αποτελέσματα και – το κυριότερο- με θαυμαστά

κέρδη. Έκαναν τη νεολαία ανίκανη ακόμη και για να επανα-

στατήσει. Αυτά που γίνονται επί μία τριετία στην Αθήνα

δεν είναι επαναστατικές εκρήξεις· είναι προοίμιο ενός

νέου εμφυλίου σπαραγμού. Η κρίση, οικονομική και διανοη-

τική – έφερε την ακρισία, έσπειρε το φθόνο και την κακία,

με αποτέλεσμα ο ένας Έλληνας να μισεί τον άλλο- κι όχι

πια για λόγους ιδεολογίας. Βρισκόμαστε σε τέλεια σύγ-

χυση. Είμαστε σαν τον ναυαγό τη νύχτα που αντί να κο-

λυμπά προς την ξηρά κατευθύνεται απυξίδωτος προς τα

βαθύτερα νερά.

Δεν λέω πως είμαστε αβοήθητοι στον παρόντα καιρό. Δεν

έχει περάσει χρόνος πολύς που δύο Γάλλοι καθηγητές του

πανεπιστημίου του Μετς, οι Τιερί Φορμέ και Μαρτέν Στε-

φένς, έγραψαν στην εφημερίδα «Φιγκαρό» τα ακολουθα

συγκινητικά: «Μιλάμε διαρκώς για το ελληνικό χρέος.
Χωρίς να επισημάνουμε ότι η Ευρώπη είναι αυτή που εδώ
και 2.500 χρόνια έχει ένα χρέος προς την Ελλάδα. Ένα
χρέος αιώνιο, αφού αφορά τα θεμέλιά της». Αυτό που δεν

κατανοούν ίσως οι Γάλλοι καθηγητές είναι πως αυτά τα θε-

μέλια θέλουν να υπονομεύσουν αυτοί που ξεθεμέλιωσαν

πρώτα πνευματικά και μετά οικονομικά με τα κάθε λογής

«τσιράκια» τους την Ελλάδα. Δεν πρέπει οι Ευρωπαίοι του

αύριο να έχουν ως ηθικό και πνευματικό πρότυπο τον Έλ-

ληνα άνθρωπο, αλλά τον κοντινό πρόγονό τους, τον Βάν-

δαλο άνθρωπο. Κι αυτός ο Βανδαλισμός, ως επαναστατική

πράξη, εισάγεται και στην Ελλάδα.

Δεν θα πω ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ταγοί, αφού, χρόνια

τώρα ο Ελληνισμός πολιτεύεται σε έγκλιση υποτακτική, δεν

είναι απέναντί μας ανεκτικοί. Ούτε θα πω ότι δεν μας προ-

σέφεραν στη συμφορά μας «τσάι και συμπάθεια». Θα πω

απλώς ότι οι εκδηλώσεις συμπαθείας των εταίρων μας μοι-

άζουν με προσευχή χιτλερικού βασανιστή. Θα προσθέσω

όμως ότι την αφορμή τη δώσαμε εμείς. Την οικτρή κατά-

σταση που δημιουργήσαμε την έχει περιγράψει με ενάργεια

από το 2ο μ.Χ. αιώνα ο Λουκιανός με το έργο του «Μένιπ-
πος ή Νεκυομαντεία». Όταν ο κυνικός φιλόσοφος Μένιπ-

πος κατέρχεται στον κάτω κόσμο, ερωτάται από κάποιον

Φιλωνίδη, τι γίνεται στον επάνω κόσμο. Κι ο Μένιππος με

τέσσερις λέξεις εικονογραφεί τους τότε ανθρώπους και

τους νυν: «Αρπάζουσιν, επιορκούσι, τοκογλυφούσιν, οβο-
λοστατούσιν».

Μετά τη ζοφερή εικόνα που σας έδωσα, εύλογα κανείς μπο-

ρεί να αναρωτηθεί αμλετικά: «Να ζει κανείς ή να μη ζει».

Θα απαντήσω: να ζει, αλλά να ζει ελληνικά. Δηλαδή

ηρωικά. Πρέπει και πάλι να πιστέψουμε στον εαυτό μας,

πρέπει και πάλι να πιστέψουμε στο παρελθόν μας, πρέπει

και πάλι να πιστέψουμε στην ιδέα του έθνους. Η πίστη στο

έθνος μας στην κρίσιμη τούτη καμπή είναι ανάγκη ζωής.

Όχι, όμως, καπηλεία του έθνους, όπως έγινε συχνά στο

παρελθόν. Το έθνος ως προσφορά θυσίας θα φέρει την αυ-

ριανή σωτηρία. Όπως έγραψε τότε που μπαίναμε στην ΕΟΚ

ένα από τα πιο φωτεινά ελληνικά μυαλά, ο Πάνος Καραβίας,

«για να γίνει το έθνος παλμός καρδιάς, ένα με το αίμα της
νιότης μας, πρέπει πρώτα η νιότη μας (Σημ. Σ.Ι.Κ. εννοεί τη

νεολαία) να αποκτήσει συνείδηση, να πεισθεί πως το έθνος

και το εγώ είναι, για τον Έλληνα, έννοιες που δένονται η

μια με την άλλη, και πως υπηρετώντας το έθνος πλαταίνεις

οικουμενικά και πλουτίζεις σε βάθος το εγώ σου, δίνεις

ομορφιά στη ζωή σου και γιομίζεις αγάπη για τον άνθρωπο.

Κι εμείς οι Έλληνες είχαμε πάντα τόσο δυνατό το αίσθημα

του έθνους, που το ταυτίσαμε με τη θρησκεία και τη φυλή

μας – πράγμα σπάνιο, σπανιότατο, αν όχι άγνωστο σ’ άλλα

έθνη- σε μια τρισυπόστατη φλόγα».

Θεωρώ επιτακτικό, διότι, κατά τον Θουκυδίδη, «οι καιροί ου
μενετοί», να ξαναγυρίσουμε στον ελληνισμό μας, στις αξίες

που μας έθρεψαν αιώνες τώρα επί ζωής. Η ιστορική μας

μοίρα είναι συνυφασμένη με τη γεωγραφική μας θέση, στο

σταυροδρόμι τριών ηπείρων, ανάμεσα σε αλληλοσυγκρουό-

μενους και αρπακτικούς ιμπεριαλισμούς. Κάποτε μας ήθε-

λαν για τη γεωπολιτική μας θέση. Τώρα μας θέλουν διότι

στην απέραντη θαλάσσια έκτασή μας υπάρχουν πλήθη θη-

σαυρών. Οι κάθε λογής Αλή Μπαμπάδες με τους 40 κλέφτες

τους κτυπούν την πόρτα μας. Ας μην την ανοίξουμε ακού-

γοντας τη φράση «σουσάμι άνοιξε». Διότι ίσως ανοίξουμε

για μια ακόμη φορά τον ασκό του Αιόλου.

Δεν θα πω ότι έλειψε ποτέ η αγάπη για την Ελλάδα. Αλλά

οι τωρινοί των μεγάλων δυνάμεων πολιτικοί, καθότι λεπτο-

στόμαχοι, αγαπούν την Ελλάδα, όπως αγαπά ο καννίβαλος

το θύμα του με …σάλτσα! Ας πάψουμε κάποτε να είμαστε,

όπως λέει ο Σολωμός, ένας λαός «πάντοτε ευκολόπιστος
και πάντα προδομένος». Το 1945 ο φίλος και συμπατριώτης

μου ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος είχε γράψει:

«Μή γελαστεῖτε απ’ τόν καημό σας καί σας πάρει ο ύπνος

γιατί καινούργια σύννεφα πλακώσαν τήν πατρίδα! Μαύρα

στριφτοπλεγμένα σύννεφα κρέμωνται σάν μολύβια πάνω

απ’ τά σπίτια μας, πάνω απ’ τούς τάφους των παιδιών μας!

Σε λίγο άρχισε ο «βροτολοιγός», ο «οκρυόεις ἐπιδήμιος πό-

λεμος», όπως τον λέει ο Όμηρος. Κι έτσι δεν μοιραστήκαμε

μαζί τη νίκη, όπως μας είχε υποσχεθεί ασύστολα ψευδόμε-

νος ο Τσώρτσιλ, όταν χρειαζόταν το αίμα μας. Και μετά

ήλθαν “προστάτες” οι Αμερικάνοι που άπλωσαν την προστα-

τευτική τους αιγίδα ως την ακρότατη ελληνική θαλάσσια

έπαλξη, τη μεγαλόνησο Κύπρο. Τότε είναι που ο δικός σας

σπουδαίος ποιητής, ο Θεοδόσης Πιερίδης, (το έτος 1956),

στην «Κυπριακή Συμφωνία». 

Δεν πιστεύω στις αλήθειες των πολιτικών· πιστεύω στις

αλήθειες των ποιητών. Οι αλήθειες των πολιτικών είναι

φτερά στον άνεμο. Οι αλήθειες των ποιητών είναι τα «ριζι-

μιά χαράκια» των λαών. Ας διαβάσουμε τέσσερις στίχους

του Θεοδόση Πιερίδη:

«Στης Μεσόγειος τί θέτε τή γλυκιά γαλανάδα;  Ἐμεῖς εἴμα-

στε Κύπρος, ἐμεῖς εἴμαστε Ἑλλάδα!

Ὅθεν ήρθατε πάτε, φοβεροί Ἀμερικάνοι,  η πατρίδα σας

εἶναι κάπου αλλού – καί σας φτάνει»!

Αμ δεν τους φτάνει! Γι’ αυτό ένα νέο αμερικανικό imperium

δημιουργείται στη Μεσόγειο, το Μαγκρέμπ φλέγεται, η

Συρία φλέγεται, το Ιράν τελεί υπό απειλή, το Ιράκ ποτίζεται

καθημερινά με αίμα, η Τουρκία αιματορροεί, η Ελλάς φυλ-

λορροεί. Τι χρειάζεται τούτη τη στιγμή ο Ελληνισμός; Έναν

εθνικό συναγερμό που να ενώνει σε μια αμφικτιονία αγά-

πης και αλληλεγγύης τους Έλληνες όλης της γης. Και τότε

όχι μόνο θα βγούμε από τα οικονομικά αδιέξοδα, θα βγούμε

και από την ηθική ασφυξία, από την πνευματική υπνηλία.

Όχι, ο Ελληνισμός δεν βρίσκεται εν ναρκώσει, όπως λένε

μερικοί· βρίσκεται απλώς εν υπνώσει.

Καιρός να αφυπνιστούμε, να εργαστούμε και να προμηθευ-

θούμε νερό πολύ, διότι όπως λέγει προφητικά άλλος ποι-

ητής, ο Μιχάλης Κατσαρός, «το μέλλον θα έχει πολλή
ξηρασία». Αν όμως είμαστε Προμηθείς και όχι Επιμηθείς,

μπορούμε να κάνουμε το μέλλον των παιδιών μας πολύ

δροσερό, πολύ φωτεινό. 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
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Ο ουρανός έλαμψε και η ιστορική Ναυμα-

χία του Ναυαρίνου ζωντάνεψε ξανά, 192

χρόνια μετά, στα “Ναυαρίνια 2019” Δήμου

Πύλου - Νέστορος, με τη συμμετοχή 5

σπάνιων παραδοσιακών ιστιοφόρων, του

Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών.

Πρωταγωνιστικός ο  ρόλος του Συλλόγου

για τη Διάσωση και Διατήρηση της Παρα-

δοσιακής Ναυπηγικής και Ναυτικής Τέ-

χνης και Κληρονομιάς «Πρωτέας» του

οποίου είναι αντιπρόεδρος ο ναυπηγός

Νίκος Βλαβιανός, ο οποίος σχεδίασε και

κατασκεύασε ομοίωμα σκάφους εποχής

με πλήρη εξαρτισμό για τις ανάγκες της

αναπαράστασης παίζοντας το ρόλο της

τουρκικής ναυαρχίδας!      

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με ζωντανή

αφήγηση, περίμενε τους επισκέπτες, με

έναν καμβά εναέριων πυροτεχνημάτων να

κλείνουν την εκδήλωση. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε

την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, με

την διοργάνωση της ιστιοδρομίας παρα-

δοσιακών και σύγχρονων σκαφών, στον

όρμο του Ναυαρίνου υπό την αιγίδα του

ΝΑΣΠ «ΝΕΣΤΩΡ» και του Ελληνικού Συν-

δέσμου Παραδοσιακών Σκαφών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των

διοργανωτών, οι επισκέπτες ήταν περίπου

10.000 στην φαντασμαγορική εκδήλωση

της αναπαράστασης της Ναυμαχίας, ενώ

την Κυριακή, οι εκδηλώσεις έγιναν με την

παρουσία του Προέδρου της Δημοκρα-

τίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

Οι διοργανωτές επεσήμαναν ότι: “Η
Πύλος βρέθηκε για ακόμη μια χρονιά στο
επίκεντρο όλου του κόσμου, τιμώντας και
αναβιώνοντας ένα από τα ιστορικότερα
γεγονότα σε ένα τριήμερο εορταστικών
εκδηλώσεων μνήμης στις 18-20 Οκτω-
βρίου 2019.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία

τους επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός Αν-

τώνης Σαμαράς, ο Βουλευτής Μεσσηνίας

Γιάννης Λαμπρόπουλος, ως εκπρόσωπος

της Βουλής των Ελλήνων, οι Βουλευτές

Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς και Μίλτος

Χρυσομάλλης, ο Περιφερειάρχης Πελο-

ποννήσου Παναγιώτης Νίκας και ο Δήμαρ-

χος Πύλου -  Νέστορος Παναγιώτης

Καρβέλας.

«Κάντε το όπως η Πύλος»

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Πολι-

τευτής της Περιφέρειας Αττικής  Δημο-

σθένης  Δόγκας, προσκεκλημένος ως

μέλος του Συλλόγου για τη Διάσωση και

Διατήρηση της Παραδοσιακής Ναυπηγι-

κής και Ναυτικής Τέχνης και Κληρονο-

μιάς «Πρωτέας». 

Ο Δημοσθένης Δόγκας, που “έπαιξε” και

το ρόλο του ρεπόρτερ στην ΕΒΔΟΜΗ,

επεσήμανε απευθυνόμενος προς Δημάρ-

χους, όσον αφορά την εκδήλωση: «Έμ-
πνευση και "τροφή" προς συζήτηση τόσο
για τους Δημοτικους Συμβουλους όσο και
για τους Δημότες - Επαγγελματίες των
Δήμων, που διαθέτουν Ιστορικής σημα-

σίας  Αρχαιότητες ή μεγάλα μνημεία της
φύσης, όπως άλλωστε και ο Δήμος
Βάρης Βουλας Βουλιγμενης, δίνει η εν-
τυπωσιακή προσέλευση επισκεπτών στις
τριήμερες εκδηλώσεις που έγιναν στην
Πύλο για την 192η επέτειο της Ναυμα-
χίας του Ναβαρίνου». 

Aναπαράσταση της Ναυμαχίας

του Ναυαρίνου στην Πύλο

O Δημοσθένης Δόγκας με τον συνεργάτη του Νίκο Βλαβιανό, επίσημο σύνδεσμο στην Ελλάδα του

European Maritime   Heritage, καθως και τόν Πρόεδρο του EMH (Europian Maritime Heritage) sir David

Morgan με άλλους πολλους εκλεκτούς καλεσμένους και συνδιοργανωτές των Ναβαρινίων 2019!

Τροχαίο ατύχημα στη Βούλα

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα περίπου

1.30, ένα Ι.Χ. πορευόμενο από Βούλα προς Γλυφάδα,

επί της οδού Στρ. Παπάγου, ξέφυγε από την πορεία

του ανέβηκε πάνω στη μικρή νησίδα, πέρασε ανάμεσα

σε δύο κολώνες, στη δεύτερη νησίδα και σφηνώθηκε

ολόκληρο μέσα σε ένα κλειστό περίπτερο, που βρι-

σκόταν πάνω στο πεζοδρόμιο, επί της πλατείας Ελευ-

θερίας.

Ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός. Όλη η γειτονιά βρήκε

να δει τι συμβαίνει.

Το όχημα, δεν γνωρίζουμε γιατί ξέφυγε της πορείας.

Μπορεί να έτρεχε, μπορεί να μιλούσε στο κινητό,

μπορεί να μην αισθάνθηκε καλά o οδηγός...

Βέβαια εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο δρόμος

έχει αντίστροφη κλίση, με αποτέλεσμα να σε “πετάει”

έξω, ιδιαίτερα αν έχεις αναπτύξει ταχύτητα. Eχουμε

δει πολλές φορές, αυτοκίνητα να ανεβαίνουν στο πε-

ζοδρόμιο επί της οδού Παπάγου, κοντά στη στροφή,

ευτυχώς χωρίς θύματα.

Το ασθενοφόρο άργησε

Η κατάσταση του οδηγού δεν ήταν καλή, όλοι αδημο-

νούσαν για το ασθενοφόρο, αλλά ασθενοφόρο δεν φαι-

νόταν. Κάλεσαν και το Ασκληπιείο Νοσοκομείο, το οποίο

μετά από ένα δεκάλεπτο κάλεσε να ρωτήσει αν το τρο-

χαίο έγινε στη Βούλα, αλλά ποτέ δεν φάνηκε.

Το ΕΚΑΒ ήρθε με καθυστέρηση 35 λεπτών, πολύτιμων,

για τον τραυματία, o oποίος παρέμενε ασάλευτος...

Nα γίνει σταθμός Πρώτων Βοηθειών 

Πολλοί κάτοικοι έχουν κάνει “πηγαδάκι” γύρω από το

αυτοκίνητο, ο οδηγός παραμένει ακίνητος, χωρίς να

έχει αίσθηση και όλοι περιμένουμε το ασθενοφόρο.

Όλοι απορούν πώς γίνεται να είμαστε δύο βήματα

από το Ασκληπιείο και να μην έρχεται ασθενοφόρο!

Και εδώ προκύπτει, το μεγάλο ερωτηματικό. Ενα ερω-

τηματικό που ταλανίζει τους κατοίκους εδώ και 40

χρόνια. Γιατί δεν δημιουργείται ένας Σταθμός Πρώ-

των Βοηθειών μέσα στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο;

Εχουν χαθεί ζωές έξω από την πόρτα του, γιατί δεν

εφημέρευε. 

Εδώ και σαράντα χρόνια κάτοικοι σύλλογοί διασυλ-

λογικά έχουν κάνει αγώνες για Σταθμό Πρώτων Βοη-

θειών, αλλά είτε βρήκαν κλειστές πόρτες, είτε πήραν

υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Να επισημάνουμε ότι το Ασκληπιείο εξυπηρετεί τη

μισή Αττική και όλες τις Κυκλάδες. Είναι αδιανόητο

να εφημερεύει κάθε τέταρτη ημέρα και να πεθαίνουν

οι άνθρωποι στην πόρτα του.

Είναι επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία του σταθ-

μού και θα πρέπει όλοι οι αρμόδιοι, από το δήμαρχο,

μέχρι τον υπουργό υγείας και τον πρωθυπουργό να

το κατανοήσουν.

Αννα Μπουζιάνη

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών στο Ασκληπιείο
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, αυτή εδώ η στήλη στην έγκριτη

εφημερίδα Εβδόμη, ξεκίνησε με σκοπό να μεταφέρει τα

πεπραγμένα του ΔΣ και της Eπιτροπής ή των Eπιτροπών

όπου μετέχω, προκειμένου να ενημερώνεστε για τα θέ-

ματα που έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινότητά

σας και σε όλη τη ζωή μας. Σας διαβεβαιώ δε ότι ουδεμία

πρόθεση έχω να δρέψω δάφνες από κανέναν και για οτι-

δήποτε. 

Στα της Oικονομικής Eπιτροπής της Τρίτης 22/10/2019

πρέπει να ομολογήσω (με συγχωρείτε κιόλας) ότι ήρθαν

όλοι απροετοίμαστοι, πλην εμού. Σχετικά με την παρα-

τήρηση του οικονομικού παρατηρητηρίου εξαντλήθηκαν

σε ερωταπαντήσεις για το αν μπορεί να αναπεμφθεί ο

προϋπολογισμός λόγω της διαφοράς στα ποσά, ενώ η

απάντηση ήταν εκεί μπροστά τους, όπως υπέδειξα για

να πάμε εν τέλει παρακάτω. Στην εισήγηση του δήμου

που συνόδευε τον προϋπολογισμό υπήρχαν κάποια λα-

θάκια που ήταν λόγω απροσεξίας ή και κάποια λόγω

σκοπιμότητας, θα τα υποδείκνυα αν με άφηναν, αλλά το

κλίμα ήταν ψυχροπολεμικό… Ο προϋπολογισμός, αυτός

καθαυτός, είναι απολύτως συζητήσιμος, κατέθεσα μία

σειρά ερωτημάτων με τους κωδικούς των εγγραφών, δι-

ευκρινήσεων και αντιρρήσεων, αλλά φοβάμαι πως και γι’

αυτά απάντηση δεν θα πάρω, όπως και για όλα τα προ-

ηγούμενα που έχω καταθέσει εγγράφως στις περασμέ-

νες επιτροπές. 

Στο θέμα του καθορισμού τελών καθαριότητας-φωτι-

σμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη

χώρων για το 2020 υπάρχει μια ανεπαίσθητη αύξηση

στον δημοτικό φόρο υπέρ σχολικών δαπανών κ.λπ. από

0,136 σε 0,17 για όλους πλην των μη στεγασμένων

χώρων γενικής χρήσης που μειώνεται, οπότε από 0,17

γίνεται 0,09, δηλαδή έρχεται μία η άλλη.  

Στο θέμα «προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ζύγι-

σης και ταυτοποίησης κάδων σε απορριμματοφόρα» με-

γέθους 29.499,60 € όπως και στο επόμενο «προμήθεια

εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων και ειδών οδικής κυ-

κλοφορίας» αξίας 73.927,56 € προκειμένου να μην εμ-

ποδίσω (που δε θα μπορούσα, αλλά λέμε τώρα) την

εκτέλεση «έργων», ψήφισα λευκό που λογίζεται μόνο

ως παρατήρηση. 

Ο διαγωνισμός για την «προμήθεια μέσων ατομικής προ-

στασίας» απέβη άγονος, μέχρι να γίνει αντιληπτό (άλλο

ένα σημείο έλλειψης προετοιμασίας από τη μεριά της

διοίκησης) χάσαμε αρκετό χρόνο, σημειωτέον η αξία

αυτής της προμήθειας είναι της τάξης των 300.000 ευρώ

περίπου, καθόλου αμελητέα ποσότης! 

Στο θέμα, όμως, για την «προμήθεια και εγκατάσταση

ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου υπόγειας άρδευσης

αντλιοστασίων» αξίας 250.000, καταψήφισα γιατί θεωρώ

ότι η δαπάνη είναι μεγάλη και αθροιστικά η συντήρηση

αυτών των συστημάτων θα επιβαρύνει ακόμα περισσό-

τερο με μεγάλα κονδύλια τον Δήμο. Με την ευκαιρία της

συζήτησης του επόμενου θέματος «τοποθέτηση νέων

υδροπαροχών», καθ’ υπόδειξη του αρχηγού της παρά-

ταξής μας, επεσήμανα ότι πρέπει να ελεγχθεί η υδρο-

δότηση στην πλατεία Χερώματος Βάρης για τυχούσα

καταχρηστική συνύδρευση. 

Το επόμενο θέμα αφορούσε τη μετακίνηση υπαλλήλου

ομού μετά της δημοτικής συμβούλου Βάρης, σε προ-

ηγούμενη επιτροπή συζητήθηκε, φτάσαμε αισίως στα

1.200, επιπλέον των εξόδων της δημοτικής συμβούλου·

ψήφισα λευκό για να μην το πάρουν ως προσωπική

έχθρα, καίτοι εγώ έχω δεχθεί παρατηρήσεις από την εν

λόγω κυρία. 

Τα επόμενα ήταν διαδικαστικά, ισολογισμοί προηγουμέ-

νων ετών μέχρι που φτάσαμε στο 14ο θέμα, το οποίο

αφορούσε την αυθημερόν μετακίνηση του δημάρχου και

του ειδικού συμβούλου του, ο οποίος όμως θα διανυκτε-

ρεύσει, μικρό το κακό… 

Το 15ο θέμα ήταν παροχή νομικής προστασίας στον αν-

τιδήμαρχο για παράβαση άρθρου 314, 315, σχετιζόμενη

με φερόμενο ατύχημα υπαλλήλου, οψόμεθα! Όμως και

σ’ αυτό και στα υπόλοιπα θέματα από εδώ και κάτω τα

εισηγητικά ήταν ελλειπή, επομένως η οδός μονόδρομος. 

Το 16ο θέμα που αφορούσε εξουσιοδότηση δικηγόρου

για συνομολόγηση και αποδοχή αγωγών αναβλήθηκε,

διότι υπήρξε μία διχογνωμία ανάμεσά τους για το αν

επρόκειτο για υπόθεση προσωρινών μέτρων ή τακτικής

δικασίμου. Αναλωθήκαμε επί πολλώ και αφού δεν δια-

φωτίστηκε, ούτως ή άλλως αφορά εργατική διαφορά,

επομένως υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, αναίτια

σπαταλήθηκε χρόνος, αδίκως το κουράσανε… 

Στο 17ο θέμα, άσκηση ή μη ενδίκου μέσου σχετικά με το

επιβληθέν στον Δήμο πρόστιμο 42.250 που αναφέρεται

στην περίοδο 2012-2014 και αφορά τον σταθμό μετα-

φόρτωσης, θεώρησα πως είναι επίσης διαδικαστικό και

πήρε την προαναφερθείσα οδό. 

Το τελευταίο θέμα αφορούσε την δωρεά της κατασκευα-

στικής εταιρίας MC RED προκειμένου να διανοιχθεί το

υπόλοιπο τμήμα του πεζόδρομου εθνικής παλιγγενεσίας

στη Βάρκιζα. Ψήφισα λευκό, γιατί δεν γνώριζα τα της

εταιρίας ούτε μου δόθηκε απάντηση επ’ αυτού. Οφείλω,

όμως, να αναφέρω με την ευκαιρία ότι η περιοχή ταλα-

νίζεται αυτήν την περίοδο και θα καταπονηθεί περαιτέρω

λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, των έργων που

ήδη δημιούργησαν προβλήματα πέραν των αναμενομέ-

νων (η λάσπη και ποιος ξέρει τι άλλο, εκβάλλουν στη θά-

λασσα) καθώς και η μεγάλη καταπόνηση της οδού

Αφροδίτης με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ο Θεός ας βάλει

το χέρι Του! Επίσης το γεγονός ότι στο έργο κατασκευή

παροχέτευσης ομβρίων κ.λπ. όπως αναφέρθηκε στις

προηγούμενες επιτροπές για τις κυκλοφοριακές ρυθμί-

σεις που επιφέρει, έργο εκπονούμενο κατά βάση από

την Περιφέρεια, έχουν συμπεριληφθεί σχεδόν άπαντα

τα σημεία εκτός αυτού του μικρού κομματιού στην οδό

Σερίφου κάτω από την λεωφόρο Καλύμνου (όπως συμ-

πτωματικά πληροφορήθηκα και πολύ πρόσφατα), για το

οποίο προϋποτίθεται περαιτέρω διάνοιξη αδιεξόδου,

όπως και στην περίπτωση της εταιρίας στην Βάρκιζα,

πρόβλημα χρονίζον αλλά μη επιληφθέν. 

Και έτσι με αυτά κι αυτά ολοκληρώθηκε η Οικονομική

Επιτροπή της Τρίτης, υπάρχει προγραμματισμένη Δημο-

τική Συνεδρίαση στις 30/10. Καλό θα ήταν να παραβρε-

θείτε, όσοι μπορείτε για να είστε αυτόπτες μάρτυρες

των αποφάσεων που λαμβάνονται για εσάς τους ίδιους,

όπως ορθώς επεσήμανε ένας δημότης, του οποίου τα

σχόλια ομολογώ με εξέπληξαν ευχάριστα και τον ευχα-

ριστώ πολύ, καθώς και τον καλό μου φίλο από τη Βου-

λιαγμένη που μου τα μετέφερε. 

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν, 

Ι. Δόγκα

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ BBB

Στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου, το δημοτικό συμβού-

λιο του Δήμου ΒΒΒ, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ (κάτι που έγινε

για πρώτη φορά), την ΜΗ μεταφορά των ταμειακών διαθε-

σίμων στον ειδικό λογαριασμό. Αυτό ήταν το 1ο θέμα της

Ημερήσιας Διάταξης.

Όμως, στην ίδια συνεδρίαση υπήρχε και ένα άλλο θέμα που

συζητήθηκε ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και ΟΧΙ ταυτόχρονα με το παρα-

πάνω. Ήταν το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, με άλλη

εισήγηση, άλλη συζήτηση και άλλη ψηφοφορία.

Το θέμα αυτό αφορούσε στο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ άνοιγμα ειδι-

κού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας, στον οποίο

θα κατατίθενται από εδώ και στο εξής τα κονδύλια που δίνει

η κυβέρνηση στους Δήμους, και στον ΒΒΒ· κονδύλια που

ανήκουν στο Δήμο ΒΒΒ και τους δημότες και που προέρ-

χονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Μετά από πρόταση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρω-

σης Κώστα Πασακυριάκου, που έγινε δεκτή από το δημο-

τικό συμβούλιο, αναβλήθηκε για να συζητηθεί σε μία από

τις επόμενες συνεδριάσεις. Το σκεπτικό της πρότασης ανα-

βολής ήταν επειδή η ΚΕΔΕ, αναμένετο να τοποθετηθεί επί

του θέματος. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Ας δούμε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία.

1ον: ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙ-

ΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το 2014, η τρόϊκα ζήτησε από την τότε κυβέρ-

νηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και το δέχτηκαν, να υποχρεώσει όλους

τους φορείς του Δημοσίου, να καταθέσουν τα αποθεματικά

των Ταμείων και τα ταμειακά διαθέσιμα των οργανισμών σε

έναν ειδικό λογαριασμό, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την

αποπληρωμή του Χρέους. Η απόφαση αυτή ενεργοποι-

ήθηκε τον Ιανουάριο του 2015, την διατήρησε και την υλο-

ποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ως κομμάτι της

συμφωνίας για τη νέα Δανειακή Σύμβαση και το 3ο Μνημό-

νιο. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο ποτέ δεν δέχτηκε κάτι τέ-

τοιο και έχει πάρει αποφάσεις και το 2015 και το 2017 και

τώρα, να μην υλοποιήσει την κυβερνητική απόφαση.

2ον: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διότι, αυτομάτως για όλα τα έργα και τις υπηρε-

σίες, τις πληρωμές και οποιαδήποτε άλλη οικονομική - ακόμα

και την πιο απλή - πράξη θα θέλει να κάνει ο Δήμος, θα πρέπει

να εγκρίνεται από φορείς της Κεντρικής κυβέρνησης. Έτσι,

αυτά τα χρήματα ο Δήμος μπορεί ποτέ να μη μπορέσει να αξιο-

ποιήσει. Κάτι που είναι στην ευχέρεια της εκάστοτε κυβέρνη-

σης. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό...

3ον: ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2019; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επειδή, η κατάθεση των ταμειακών διαθεσί-

μων των Δήμων και των Περιφερειών, θα σήμαινε αυτομά-

τως μια νέα οικονομική θηλιά στους Δήμους, δηλαδή στους

δημότες, πολλοί Δήμοι δεν προχώρησαν στην υλοποίηση

της απόφασης. Γι’ αυτό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση

του αρμόδιου υπουργού Γ. Χουλιαράκη, πριν τις εκλογές

(7/2019), θέσπισαν το υποχρεωτικό άνοιγμα ειδικού λογα-

ριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε εκεί να καταθέ-

τει η κυβέρνηση τα χρήματα που ανήκουν στους Δήμους,

τους λεγόμενους ΚΑΠ (σ.σ. χρήματα που προέρχονται από

τη φορολογία των δημοτών και πρέπει να αποδίδονται κάθε

μήνα στους Δήμους με βάση κάποια αναλογία).

Ο απόλυτος εκβιασμός...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Η μόνη δια-

φορά είναι ότι με νέα απόφαση του νέου υπουργού Οικο-

νομικών της ΝΔ, απλά μετατοπίστηκε η προθεσμία.
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Στην απόλυτη αποδοχή δύο ζητη-

μάτων που αφορούν την αξιοποί-

ηση compost από οργανικά

απορρίμματα στη γεωργία και τη

δημιουργία συστήματος διαχείρι-

σης συσκευασιών λιπασμάτων και

φυτοφαρμάκων, προχώρησε στις

(21/10/2019) ο Υπουργός Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Μάκης Βορίδης, σε συνάντηση με

τους εκπροσώπους του ΦΟ.Δ.Σ.Α.

(Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων) Στερεάς Ελλάδος. 

Ο Μ. Βορίδης τόνισε ότι η αξιοποί-

ηση compost μπορεί να ενταχθεί

σε δράσεις του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 –

2027, ενώ για τη διαχείριση των

συσκευασιών έκανε σαφές ότι η

διευθέτησή της αποτελεί απόλυτη

προτεραιότητα του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων και στο πλαίσιο του σχεδια-

σμού της νέας ΚΑΠ (Κοινής Αγρο-

τικής Πολιτικής). 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε

με πρωτοβουλία των Δημάρχων

Λαμιέων.

ΠΡΩΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΟΥ “ΜΕΡΑ25” 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΠΗ ΓΕΡΑΚΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 44, 153 44 Γέρακας

Η ΠΣΕ (Προσωρινή Συντονιστική επιτροπή) Ανατο-

λικής Αττικής του ΜεΡΑ 25, η οποία συγκροτείται

από μέλη του που προσήλθαν εθελοντικά  κατά την

έναρξη της διαδικασίας του προσυνεδριακού διαλό-

γου, με σκοπό την προετοιμασία των συνελεύσεων

του διαλόγου αυτού, σας καλούμε στην Πρώτη ανοι-

χτή συνέλευση μελών και φίλων του ΜεΡΑ25 στην

Ανατολική Αττική.

Το Μέτωπο Ρεαλιστικής Ανυπακοής 25 κάνει ανοι-

χτή πρόσκληση στους πολίτες της Ανατολικής Αττι-

κής να γίνουν μέλη του και να συναποφασίσουν

μέσα από Ανοιχτές συνελεύσεις τις θέσεις του με-

τώπου για το συνέδριο που θα γίνει το Μάιο.

Το ΜΕΡΑ 25 υλοποιεί τη Δημοκρατία στη Βάση του.

Αποφασίζει το αύριο σε Συνελεύσεις. Ελάτε να συμ-

μετέχετε και να συναποφασίσετε τις θέσεις του συ-

νεδρίου.

Τη συνέλευση θα χαιρετίσει η βουλευτής Αν. Αττικής

Μαρία Απατζίδη.

Η ΠΣΕ Ανατολικής Αττικής

Τηλ. επικοινωνίας: 6937176888 / 6970057135 / 6946728906

E-mail : anatol.attiki@mera25.gr

Παρέμβαση στη συζήτηση για «την έναρξη των εντα-
ξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία
και την Αλβανία» έκανε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος στην Ολομέλεια του

Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Στην ομιλία

του ο ευρωβουλευτής του Κόμματος τόνισε τα εξής:

«Τα βάσανα και όλα όσα έχουν υποφέρει οι λαοί των

Βαλκανίων έχουν συγκεκριμένες αιτίες. Αυτές είναι

οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι νατοϊκές επεμβά-

σεις, οι αλλαγές των συνόρων, οι ξένες στρατιωτικές

βάσεις, η υποκίνηση των εθνικισμών, η διασύνδεσή

τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καπιταλιστικές

αναδιαρθρώσεις. 

Η εμπειρία αποδεικνύει ότι καμία ένταξη χώρας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να

γίνει προς όφελος του λαού. Αντίθετα, αυτή υπαγο-

ρεύεται από τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπω-

λιακών ομίλων. Εκεί ακριβώς οφείλεται και η

αντιπαράθεση που παρατηρείται εντός της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας,

δηλαδή στους οξείς ανταγωνισμούς της Γαλλίας, της

Γερμανίας και άλλων χωρών για το ποιος θα έχει το

πάνω χέρι στα δυτικά Βαλκάνια, στο φόντο της σκλη-

ρής πολιτικής και οικονομικής σύγκρουσης της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ

με τη Ρωσία και την Κίνα στην περιοχή. 

Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την επι-

ζήμια για τους λαούς συμφωνία των Πρεσπών,

ευρωνατοϊκής κοπής, που υπογράφηκε με στόχο την

ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο

ΝΑΤΟ. Οι λαοί των δυτικών Βαλκανίων αλλά και ολό-

κληρης της Ευρώπης μπορούν να ζήσουν ειρηνικά,

έξω όμως από τον «κορσέ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από τους ιμπεριαλιστικούς

σχεδιασμούς, απορρίπτοντας τον εθνικισμό, τον αλυ-

τρωτισμό, με την εξουσία και την οικονομία στα δικά

τους χέρια». 24/10/2019         

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Καμία ένταξη χώρας στην EE και το ΝΑΤΟ 

δεν μπορεί να γίνει προς όφελος του λαού

“Ανεπιφύλακτα ναι στην αξιοποίηση
του compost στη γεωργία και διαχεί-
ριση συσκευασιών λιπασμάτων”
δηλώνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

«Η Ελληνίδα αγρότισσα, που για χρό-
νια παρέμενε ο αφανής “ήρωας” της
υπαίθρου, αναλαμβάνει πλέον πρωτο-
βουλίες σε όλα τα στάδια της παραγω-
γής και πρωτοστατεί σε νέες
καλλιέργειες» επεσήμανε με αφορμή

τη Διεθνή Ημέρα Αγρότισσας η Υφυ-

πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή, τονί-

ζοντας όμως πως «χρειάζονται ακόμη
πολλά να γίνουν για την άμβλυνση
των ανισοτήτων και την ισότιμη πρό-
σβασή τους σε χρηματοδοτικά εργα-
λεία, στην εκπαίδευση και στην
επιμόρφωση».
Nα υπομνήσουμε ότι στις 18 Δεκεμ-

βρίου 2007,  καθιερώθηκε, με από-

φαση της Γενικής Συνέλευσης του

ΟΗΕ  Διεθνής Ημέρα για την αγρό-

τισσα, η 15η Οκτωβρίου, “για να υπεν-
θυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην

αγροτική παραγωγή, τον ρόλο της στη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
της ζωής της υπαίθρου, αλλά και τις
δυσκολίες και τις προκλήσεις τις
οποίες αντιμετωπίζει”.
Σύμφωνα με τη Eurostat, στην Ελλάδα

οι γυναίκες αρχηγοί αγροτικής εκμε-

τάλλευσης αποτελούν το 27,5% ενώ ο

Μέσος Όρος στην ΕΕ βρίσκεται στο

28,5%. Με πλήρη γεωργική κατάρτιση,

ως αρχηγοί, είναι μόλις το 17% έναντι

του 83% των αντρών. Σύμφωνα δε με

τον δείκτη για την ισότητα των δυο

φύλων σε ό,τι αφορά 6 βασικούς το-

μείς: εργασία, απολαβές, γνώση, χρό-

νος, δύναμη, υγεία η χώρα μας

καταλαμβάνει την τελευταία θέση, με

51,2% όταν ο Μέσος Όρος είναι

67,4% με την Σουηδία στο 83,7%.

Η Υφυπουργός επισημαίνει: «Στη
χώρα μας, ο ρόλος της γυναίκας της

υπαίθρου, της Ελληνίδας αγρότισσας
είναι καταλυτικός τόσο για τη διατή-
ρηση της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής και της βιωσιμότητας των αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων, όσο και για
την ενδυνάμωση του θεσμού της οικο-
γένειας και τη διαφύλαξη της τοπικής
και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Η Ελληνίδα αγρότισσα,  από το 1980
και έπειτα αναγνωρίζεται σταδιακά ως
εργαζόμενη, αναλαμβάνει πρωτοβου-
λίες σε όλα τα στάδια της παραγωγής,
πρωτοστατεί σε νέες καλλιέργειες,
οργανώνει συνεταιρισμούς, διεκδικών-
τας θεσμική ισότητα. Xρειάζεται όμως
ακόμα πολλά να γίνουν, αφού οι γυναί-
κες συνεχίζουν να βιώνουν περιορι-
σμούς στην ισότιμη συμμετοχή τους
σε προγράμματα, στην πρόσβαση σε
χρηματοδοτικά εργαλεία, στην εκπαί-
δευση και στην επιμόρφωση».

“Η Ελληνίδα Αγρότισσα  να γίνει πρωταγωνίστρια
στην αγροτική επιχειρηματικότητα"
δηλώνει η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φ. Αραμπατζή
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ΑΔΑ: 6ΑΑΟΩΞ9-0ΞΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παιανία   22/10/2019
Αριθμ. πρωτ.:13584

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ)

Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει
Διεθνή Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό
Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας
ηλεκτρονικής ανάθεσης έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥ-
ΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» (πετρέλαιο
θέρμανσης) με δυνατότητα παράτα-
σης τριών (3) μηνών σύμφωνα με την
υπ΄ αρ. Μελέτη18/2019 της Τ.Υ. του
Δήμου, και την υπ΄ αρ.: 13582/2019
Διακήρυξη του Δήμου Προϋπολογι-
σμού 187.120,18€ συμπεριλαμβανο-
μένου  ΦΠΑ, με σφραγισμένες
ηλεκτρονικές προσφορές με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάση τιμής σύμφωνα με
το αρ. 86 του Ν.4412/2016 ως εξής: 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%),επί της εκάστοτε
μέσης λιανικής τιμής, όπως εμφανί-
ζεται στην ιστοσελίδα του Υπ. Ανά-
πτυξης για τον Νομό Αττικής.
Σημειώνεται ότι εφόσον η τιμή αντ-

λίας του αναδόχου την ημέρα παρά-
δοσης των καυσίμων είναι χαμηλό-
τερη από την μέση λιανική τιμή του
Υπ. Ανάπτυξης ο ανάδοχος θα ανα-
προσαρμόζει την τιμή τιμολόγησης
με την τιμή αντλίας του, σε διαφορε-
τική περίπτωση θα τιμολογεί με την
μέση λιανική τιμή του Υπ. Ανάπτυξης. 
(το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπο-
ρεί να είναι και αρνητικό χωρίς να
υπερβαίνει το 5%)
Προσφορές υποβάλλονται για όλο το
σύνολο της παρούσης ως εξής:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ: 187.120,18€ ΜΕ Φ.Π.Α.
(CPV-09135100-5)
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυ-
ξης της σύμβασης στην επίσημη εφη-
μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
18/10/2019 με αριθμό 2019/S 203-
493725.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα
τα οριζόμενα στην διακήρυξη δικαιο-
λογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν
εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνο-
δεύονται, επί ποινή αποκλεισμού,
από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλε-
κτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμό συστήματος
80982 με ημερομηνία δημοσίευσης
την Παρασκευή 25/10/2019 και ώρα

09:00 και καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την Δευτέρα
25/11/2019 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρο-
νική αποσφράγιση των προσφορών γί-
νεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήτοι Παρα-
σκευή 29/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ.. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) επί της προϋπολογισθεί-
σας από την υπηρεσία προ ΦΠΑ, δα-
πάνης των ομάδων του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ:
18/2019 μελέτης που θα καταθέσει
προσφορά ο συμμετέχων με την ανά-
λογη στρογγυλοποίηση και αντί-
στοιχα 5% εγγυητική καλής
εκτέλεσης της σύμβασης. 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής – Πλη-
ροφορίες καθημερινά εργάσιμες
μέρες και ώρες :
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 997727390 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου
38α, Παιανία
Κωδικός ΝUTS : GR300
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 721 - 710
Αρμόδιος υπάλληλος : Βασιλείου
Διονύσιος
Fax: 210 66 47 317
e-mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr
http://www.paiania.gov.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση

κατώτατου ορίου μισθού 750 € το

οποίο θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κα-

νονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατώτα-

τοι μισθοί στα κράτη μέλη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης αποκλίνουν μεταξύ

τους έως και 10 φορές, ενώ οι αποκλί-

σεις όσον αφορά το μέσο εισόδημα -

σε απόλυτους όρους - ανέρχονται σε

περίπου 100 φορές!!!

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμόνιση

του κατώτατου μισθού σε 750 EUR σε ολό-

κληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί

αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της

φτώχειας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 23 της

Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων

του Ανθρώπου ορίζει ότι κάθε εργαζόμενος

έχει δικαίωμα σε δίκαιη και ικανοποιητική

αμοιβή που να εγγυάται στον ίδιο και στην

οικογένειά του ένα βιοτικό επίπεδο που να

ανταποκρίνεται στις επιταγές της ανθρώπι-

νης αξιοπρέπειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους σημαντικό-

τερους στόχους της ΕΕ συγκαταλέγονται η

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

και η εμβάθυνση της οικονομικής και κοινω-

νικής συνοχής των κρατών μελών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον κοινω-

νικό αποκλεισμό και την φτώχεια παραβιά-

ζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·

1. καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης να ορίσουν ότι το κατώτατο όριο

των μισθών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή

Ένωση δεν θα επιτρέπεται να είναι χαμηλό-

τερο από 750 EUR·

2. καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης να συμμορφωθούν με τις διατάξεις

του άρθρου 23 της Οικουμενικής Διακήρυ-

ξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

σ.σ. Βέβαια από την πρόταση έως την υλο-

ποίηση είναι μακρύς ο δρόμος, γιατί το

άρθρο στον Κανονισμό της Ε.Ε. υπάρχει·

απλά δεν το εφαρμόζουν.  Μη γελιόμαστε

οικονομικό ΤΡΑΣΤ είναι η Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                    
ΚΟΡΩΠΙ,  15-10-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  202/2019  απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας με θέμα ‘Έγκριση προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Λ.
Βασιλέως Κωνσταντίνου από τη δια-
σταύρωσή της με τη Οδό Αναπαύ-
σεως μέχρι και τη  διασταύρωση με
την οδό Συντ/χη  Δαβάκη, για την
εκτέλεση εργασιών του έργου :“Κα-
τασκευή  συνδέσεων με το δίκτυο
ακαθάρτων”.’ 
Στο Κορωπί στις 15 Οκτωβρίου  του

έτους  2019  κατά την 25η  Τακτική
Συνεδρίαση του,  το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  τις προσωρινές   κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις  στη Λεωφ. Βασι-
λέως Κωνσταντίνου, από τη
διασταύρωσή της με την οδό Αναπαύ-
σεως  μέχρι και τη διασταύρωση με
την  οδό Συνταγματάρχη Δαβάκη,
για την εκτέλεση εργασιών του
έργου «Κατασκευή συνδέσεων με το
δίκτυο ακαθάρτων»,  για χρονικό διά-
στημα  τριών (3) μηνών από την έγ-
κριση της σχετικής άδειας από το
αρμόδιο τμήμα της τροχαίας. 
Το εν λόγω έργο αφορά στη κατα-
σκευή τμήματος των διακλαδώσεων
ακαθάρτων της πόλεως Κορωπίου και
συγκεκριμένα όλων των ακινήτων
που έχουν πρόσωπο επί της οδού Βα-
σιλέως Κωνσταντίνου, επί του πεζο-
δρόμου Παπασιδέρη καθώς και της
οδού Βασιλίσσης Όλγας. Επίσης στο
έργο περιλαμβάνεται και η κατα-
σκευή δευτερεύοντος δικτύου ακα-
θάρτων διαμέτρου DN 200mm στο
τμήμα της λεωφόρου Β. Κωνσταντί-
νου από Βασιλίσσης Όλγας έως την
οδό Αναπαύσεως. Η κατασκευή
αυτού του αγωγού θα διευκολύνει
την σύνδεση των ακινήτων στο βορει-

οανατολικό μέρος της Β. Κωνσταντί-
νου που εκτιμάται ότι δεν είναι σή-
μερα εφικτή λόγω της κατασκευής
πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων 2Χ2
εντός της οδού και παραπλεύρως του
υφισταμένου δικτύου ακαθάρτων. 

Για τις ανάγκες του έργου στην πα-
ρούσα φάση απαιτείται:
1. Η διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων επί της Λ. Βασ. Κων/νου
από τη διασταύρωσή της με την οδό
Αναπαύσεως μέχρι και τη διασταύ-
ρωση με την οδό Συντ/χη Δαβάκη, με
εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου
και των περίοικων όπου αυτό είναι
εφικτό.
2. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Μαρκόπουλο-Βάρη και έχουν κα-
τεύθυνση προς κέντρο Κορωπίου ή
Παιανία θα εκτρέπονται δεξιά προς
την οδό Αναπαύσεως και στη συνέ-
χεια μέσω του παλιού Περιφερειακού
και της οδού ΑΤΤΙΚΗΣ θα επανέρχον-
ται στην Λ. Βασ. Κων/νου, όπως φαί-
νεται στα συνημμένα Σχέδια Ν°
4,5,6,7,8,9, και 10 της παρούσης.
3. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Παιανία και έχουν κατεύθυνση
προς Μαρκόπουλο-Βάρη θα εκτρέ-
πονται αριστερά, από την Λ. Βασ.
Κων/νου προς την οδό Αττικής - πα-
λαιά Περιφερική και ακλουθώντας τις
πληροφορικές πινακίδες θα κατευ-
θυνθούν προ τους προορισμού, όπως
φαίνεται στα συνημμένα Σχέδια Ν°
7,8 και 9 της παρούσης.
4. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από κέντρο Παιανία /κέντρο Κορω-
πίου και έχουν κατεύθυνση προς
Μαρκόπουλο-Βάρη, και, εφόσον δεν
ακολουθήσουν την πρώτη παρά-
καμψη μέσω της οδού Αττικής - Πα-
λαιού Περιφερειακού, τότε θα
εκτρέπονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δεξιά
στην οδό Συντ/χη Δαβάκη, αριστερά
στην οδό Κολοκοτρώνη, και αριστερά
θα επανέρχονται και πάλι στην Λ.

Βασ. Κων/νου, όπως φαίνεται στα συ-
νημμένα Σχέδια Ν° 8 και 4 της παρού-
σης. 
5. Δεν απαιτείται τροποποίηση της
υφιστάμενης φωτεινής σηματοδότη-
σης του οδικού κόμβου, Λ. Κορωπίου
- Μαρκοπούλου - Λ. Βάρης - Κορω-
πίου - Αναπαύσεως. Το οδικό τμήμα
επί της Λ. Βασ. Κων/νου από την οδό
Αναπαύσεως μέχρι και την οδό
Συντ/χη Δαβάκη, όπου και θα γίνονται
οι εργασίες της παρούσας φάσης
φαίνονται στο Σχέδιο Ν° 1.

Οι οδικοί κόμβοι που θα απαιτηθεί
να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
και ανάλογες σημάνσεις λόγω των
έργων φαίνονται στο Σχέδιο Ν° 2.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπό-
μενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια.Εκτός  από τη  η συναίνεση
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κρωπίας (άρθρο 52 ΚΟΚ),
επειδή οι προτεινόμενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν
στη Λ. Βασ. Κων/νου, απαιτείται και η
έκδοση σχετικής άδειας κατάληψης
οδοστρώματος από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. 

Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανο-
νιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  με τα συνημμένα   αυτής
σχέδια βρίσκεται   αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης 

“Μεθύστε με το αθάνατο κρασί 
του έπους του 1940

― Αγωνιστήκαμε / αντισταθήκαμε ηρωικά και δεν παραδοθήκαμε αμαχητί!

― Ηττηθήκαμε αλλά δεν ταπεινωθήκαμε!

― Γονατίσαμε αλλά δεν προσκυνήσαμε!

― Υποκύψαμε αλλά υψαυχενίσαμε, κρατήσαμε ψηλά το κεφάλι!

Η Ηρωική γενιά του 1940 και οι χαμένες γενιές, μετά από 79 χρόνια (3 γενιές), που ακο-

λούθησαν με εξαίρεση αυτής του Πολυτεχνείου το 1973.

Η Ιστορική ΓΝΩΣΗ προάγει την ΕΠΙ-ΓΝΩΣΗ.

Η Ιστορική ΑΓΝΟΙΑ επιφέρει την ΑΠΟ-ΓΝΩΣΗ.

Ο δεινός ρήτορας και πολιτικός Δημοσθένης, 384-322, καταπελτικός και όχι ιδιαίτερα

θωπευτικός προς τους Αθηναίους συμπολίτες του, άφησε για τις επερχόμενες γενιές

μια ιερή παρακαταθήκη ιδιαίτερα διδακτική, γι’ αυτές βέβαια που εμφορούνται απ’ τα

εθνικά ιδεώδη της φυλής μας και που δεν έχουν μειωθεί τα πατριωτικά τους αντανακλα-

στικά λόγω ιδεοληψιών, μικροκομματικών συμφερόντων, σκοπιμοτήτων και προσωπικών

επιδιώξεων.

Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ αποτελεί νεκρό γράμμα

ΜΟΝΟ η ΜΙΜΗΣΗ αποτελεί ζωντανό παράδειγμα.

«Νομίζετε τοίνυν ταύτ’ αναθείναι τούς προγόνους υμών ουχ ίνα θαυμάζητ’ αυτά θεω-
ρούντες, αλλ’ ίνα και μιμήσθε τάς τών αναθέντων άρετάς».

(Δημοσθένης, 384-322, “Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας”, 35,6)

(= Να έχετε λοιπόν υπόψη σας ότι οι πρόγονοί σας έστησαν τα τρόπαια όχι για να τα

θαυμάζετε και να τα χαζεύετε αλλά για να μιμείσθε τις πράξεις της παλληκαριάς αυτών

που τα ανήγειραν).

Σήμερα για να βγούμε από τη δεκαετή κρίση (2009-2019), δεν αρκεί η πολιτική της επαι-

τείας, δεν αρκούν τα νέα δανεικά, που θα επιφέρουν περισσότερα δεινά και θα αποτε-

λέσουν πρόσθετα δεσμά. Χρειάζεται να “μπολιάσουμε” τις ψυχές των νέων παιδιών με

ένα Καλπάκι, ένα Ιστίμπεη, ένα Ρούπελ, μια Κάνδανο. Μόνο έτσι θα απαλλαγούμε απ’

την κακομοιριά, που μας τρώει σαν αρχαία σκουριά...

Ας μην ελπίζουμε πολλά από τους συμμάχους - εταίρους μας. Η Σοφία Βέμπο προφητικά

το είχε δηλώσει και δυστυχώς δεν διαψεύστηκε. «Εμείς που τόσο αίμα χύσαμε θα έλθει
μια στιγμή που θα μας κάτσουν στο σκαμνί, γιατί νικήσαμε...»!
Θα αναγεννηθούμε ως Ελληνικό Έθνος, αν ξαναβροντοφωνάξουμε ΟΧΙ.

Η Ιστορία υφαίνεται με τα ηρωικά και υπερήφανα ΟΧΙ και αποξηλώνεται με τα επαίσχυντα

και δουλόφρονα ΝΑΙ.

ΕΘΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡΙΖΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΛΟΝ.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ / ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ’ 40.

Ζήτωσαν η Αδούλωτη Ελληνική Ψυχή και το Αθάνατο Ελληνικό Πνεύμα.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος

Θέσπιση κατώτατου ορίου μισθού 750 € στην Ε.Ε.
Απόκλιση μισθών μέχρι και 10 φορές 

Απόκλιση εισοδήματος μέχρι και 100 φορές!



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                26 ΟΚΤΒΒΡΙΟΥ  2019 - ΣΕΛΙΔΑ 19

στα πεταχτά

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

Κατασχέσεις από ΑΑΔΕ 

για χρέη στην Εφορία

Kάτω από τη δαμόκλια σπάθη θα βρεθούν πολίτες που

έχουν χρέη στην Εφορία και δεν τα έχουν ρυθμίσει,

και δεν έκαναν χρήση των διατάξεων για ρύθμιση 120

δόσεων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν «στοχοποι-

ήσει» αυτούς τους φορολογούμενους,  - γιατί με

βάση τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου- εκτός

από τους 1.222.485 υπόχρεους στους οποίους έχουν

ήδη επιβληθεί τα αναγκαστικά μέτρα, στον «προθά-

λαμο» αυτών βρίσκονται συνολικά 1.786.519 οφειλέ-

τες.

σ.σ. Μας φτώχυναν, μας έκοψαν μισθούς και συντά-

ξεις, μας υπερφορολογούν και τώρα μας παίρνουν και

τα υπάρχοντά μας γιατί χρωστάμε...

Νέες ανταποδοτικές 

υπηρεσίες Ε.Ε.Α. προς τις

επιχειρήσεις – μέλη
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παρέχει

σειρά Ανταποδοτικών Υπηρεσιών με σκοπό την ανά-

πτυξη των επιχειρήσεων στη σύγχρονη εποχή. 

Μεταξύ των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών:

― Ψηφιακή υπογραφή νέας γενιάς (άυλη – απομα-

κρυσμένη)

―Υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων

― Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρ-

μας) εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων για την έγ-

κυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων

επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά

μέσα.

― Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαί-

δευσης

― Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρ-

μας) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ενσωματώνει

σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους, εξασφαλίζον-

τας την υποστήριξη της ομαλής και απρόσκοπτης λει-

τουργίας της κάθε επιχείρησης.

― Μητρώο Εγγυήσεων Αγαθών και Υπηρεσιών

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και

της ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ, το γένος ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, που

γεννήθηκε στη Λάγκα Καστοριάς και κατοικεί στη

Βάρη και η ΤΗΕΑ ΤΕREZA KOVACIC του IVAN και

της BRANISLAVA το γένος TANASIS, που γεννή-

θηκε στην SABAC της Σερβίας και κατοικεί στην

SABAC, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην

SABAC.

ΓΑΜΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

Ζητείται διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδω-

μάτια 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, διαμ-

περές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπά-

νια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα

ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό

πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.car-

avias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαι-

νισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από

το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικο-

νομικό (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 Φαρμα-

κείου.  Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος 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 οικοδομησι-

μότητας από πολεοδομία, κλιμακωτός συντελεστής δό-

μησης, 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

Δράσεις της ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ

Κερατέας για παιδιά

• Εργαστήρι ζωγραφικής για παιδιά από 8 ετών
Μετά από δυο χρόνια επιτυχίας το εργαστήρι ζωγρα-

φικής επιστρέφει στη «Χρυσή Τομή» με καθοδηγητή

τον δάσκαλο ζωγραφικής Παντελή Ζωγράφο. Το εργα-

στήρι, που απευθύνεται σε παιδιά από 8 ετών, προσπα-

θεί να τα εντάξει στο κλίμα της ζωγραφικής, ώστε να

βγάλουν στα τελαράκια τους τις ζωγραφιές που έχουν

μέσα τους. Τα χρώματα, τελάρα, πινέλα, ξύστρες,

γόμες, μολύβια και ό,τι άλλο χρειαστεί παρέχονται από

το εργαστήρι.

Έναρξη: Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019. Ώρα: 13:00-

15:00. Διάρκεια: 5 μήνες

• Σεμινάρια Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  &

Συμβουλευτική  Εφήβων
Το σεμινάριο υλοποιείται για 3η χρονιά σε ομάδες εφή-

βων των τάξεων της Γ' Γυμνασίου και της Α' & Β' Λυ-

κείου με θέμα "Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Πυξίδα Ζωής". Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο

Μιχάλης Πετεβής, πιστοποιημένος  Σύμβουλος Καριέ-

ρας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με πολυετή

πείρα.                                                                                                                

Έναρξη:  Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019.  Ώρα: 17:00-

19:00. Διάρκεια: 7 μήνες

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

στα τηλέφωνα: 6972351959, 6984912459 και

6984614675, καθώς και στο email του Συλλόγου:

xrisi_tomi@hotmail.gr. Απαραίτητη η κράτηση θέσης

Πενταπλή διασταύρωση στα στοιχεία ακινήτων από ΑΑΔΕ

Εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων από 5 διαφορετικές πηγές πληροφοριών για τον εντοπισμό φορολο-

γουμένων που δήλωσαν ανακριβώς τα στοιχεία των κατοικιών, των λοιπών κτισμάτων, των οικοπέδων και

των αγροτεμαχίων τους στο Ε9, αναμένεται να διενεργήσουν εντός των προσεχών μηνών οι υπηρεσίες της

ΑΑΔΕ (Aνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), μέσα από τις δηλώσεις του Εθνικού Κτηματολογίου. των δη-

λώσεων φορολογίας εισοδήματος, των εντύπων Ε2 και του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Παρατείνεται το ερευνητικό πρόγραμμα που αναζητά νο-
σούντες  με ΡΑ και μελετά την επίδραση της άσκησης
στην καρδιακή και πνευμονική τους λειτουργία, μετά από
τη μεγάλη απήχηση και την επιτυχία που είχε. 

Η έρευνα  διεξάγεται από την ελληνική ερευνητική ομάδα
του Πανεπιστήμιου Wolverhampton του Ηνωμένου Βασι-
λείου - το έργο της οποίας έχει συμβάλει στη σύγχρονη αν-
τιμετώπιση της νόσου - και πραγματοποιείται με τη
συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού
Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.). 
Η συμμετοχή στην εν λόγω έρευνα είναι ιδιαιτέρως σημαν-
τική, έχει διαμορφωθεί βάση διεθνών προτύπων και δεν
επηρεάζει ή επηρεάζεται από την αγωγή ή φροντίδα που
λαμβάνεται. Για περισσότερες πληροφορίες ή για συμμε-
τοχή στην έρευνα, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, τηλ.: 210-8237302 &
6974065749 , ή email στο info@arthritis.org.gr
Τα οφέλη από την άσκηση είναι αναρίθμητα στη ΡΑ. Η θε-
τική επίδρασή της σε κλινικές εκφράσεις της νόσου αφορά
μεταξύ άλλων στην:
― Μείωση των επιπέδων φλεγμονής, 
― Ελάττωση του πόνου, 
― Επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, 
― Βελτίωση του αισθήματος κόπωσης,  
― Ελάττωση του ρίσκου ανάπτυξης καρδιαγγειακής
νόσου,
Αύξηση της καρδιο-αναπνευστικής ικανότητας, που απο-
τελεί προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακών προβλημάτων
και πρόωρου θανάτου, 
― Βελτίωση της γενικότερης λειτουργικής ικανότητας  του
σώματος, που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής 

Αποτελέσματα ερευνών έχουν καθιερώσει πλέον στο εξω-
τερικό την άσκηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομ-
μάτι αντιμετώπισης της ΡΑ, καθώς η εξατομικευμένη
εφαρμογή της, βάσει των συγκεκριμένων αναγκών του
εκάστοτε νοσούντα, συνιστά την ασφαλέστερη μέθοδο να
βελτιωθεί σημαντικά η υγεία και η ποιότητα ζωής του. Ει-
δικότερα, η άσκηση δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις, ούτε
προκαλεί οποιαδήποτε παρενέργεια, ενώ ταυτόχρονα
συμβάλει και στη μείωση του αριθμού των επισκέψεων
στο νοσοκομείο και της διάρκειας νοσηλείας των νοσούν-
των. 
Κομβικό ρόλο στις έρευνες αυτές έχουν κυρίως οι νο-
σούντες. Συγκεκριμένα, στο εξωτερικό λόγω της ύπαρξης
ερευνών που αφορούν τη βελτίωση της αντιμετώπισης της
νόσου και της άμεσης ενημέρωσης για τη σημασία τους,
οι νοσούντες έχουν πλέον αντιληφθεί την αξία της συμμε-
τοχής τους, καθώς έτσι συμβάλλουν στη βελτίωση των κα-
τευθυντήριων οδηγιών, με αποτέλεσμα να αλλάζει
αξιοσημείωτα ο τρόπος αντιμετώπισης της νόσου και κατ’
επέκταση η υγεία και η ποιότητα ζωής τους. 
Παρόλα αυτά, οι νοσούντες με ΡΑ στην Ελλάδα παραμέ-
νουν ανεπαρκώς ενημερωμένοι, τόσο σε θέματα έρευνας,
όσο και για τη σημασία της άσκησης, με αποτέλεσμα να
παραμένουν σωματικά αδρανείς. 
Αυτό είναι κάτι που πρέπει πλέον να αλλάξει, σύμφωνα
με τους ειδικούς, μιας και η διαμόρφωση της αντιμετώ-
πισης της νόσου αποτελεί πράξη ευθύνης και μας αφορά
όλους!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την
Alpha Public Relations τηλ. 210 3645 629,  Ρούλα Μητά
r.mita@apr.com.gr ή/και κα Καίτη Αντωνοπούλου k.anto-
nopoulou@apr.com.gr

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και άσκηση

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Οι συνέπειες της παρατεταμένης χρήσης 

ηλεκτρονικών συσκευών για τον άνθρωπο
Αδιαμφισβήτητα οι νέες τεχνολογίες έχουν εδραιωθεί στο

σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι περισσότεροι άνθρωποι στις ανε-

πτυγμένες χώρες διαθέτουν κάποιου είδους ηλεκτρονική

συσκευή την οποία χρησιμοποιούν τακτικά. Laptops, tablets,

smartphones και smartwatches έχουν γίνει μέρος της καθη-

μερινότητάς μας, ενώ το ενδεχόμενο να συναντήσεις σή-

μερα κάποιον που να μη διαθέτει κινητό τηλέφωνο είναι

εξαιρετικά απίθανο. 

Μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί κάποιος να ενημε-

ρωθεί, να βρει πληροφορίες πάνω στο οποιοδήποτε θέμα,

να λάβει οδηγίες που παλιότερα θα τις έδινε ένας χάρτης,

να επικοινωνήσει με ανθρώπους απ’όλα τα μήκη και πλάτη

της Γης και άλλα πολλά. Ποιο είναι το σημείο εκείνο όμως

κατά το οποίο η χρήση ενός κινητού τηλεφώνου κρίνεται

απαραίτητη και όχι άσκοπη; Ποια είναι η διαχωριστική

γραμμή που καθιστά το κινητό ωφέλιμο για τον άνθρωπο

και όχι επιβλαβές; Κατά πόσο τηρεί ο κάθενας από εμάς ένα

όριο στην καθημερινή χρήση του; Ανεξάρτητα από την πε-

ρίσταση, η προσκόλληση σε μια οθόνη είναι ένα σύνηθες

φαινόμενο που παρατηρείται τόσο σε ενήλικες όσο και σε

παιδιά. 

Σύμφωνα με πανεπιστημιακές έρευνες, η συνεχόμενη έκ-

θεση σε συσκευές ασύρματης τεχνολογίας έχει άμεση επί-

δραση στην υγεία. Πονοκέφαλοι, αϋπνίες, μείωση

ανοσοποιητικού συστήματος και αλλεργίες είναι μερικά

από τα συμπτώματα που εμφανίζονται άμεσα, ενώ μακρο-

πρόθεσμα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των συσκευών

περιλαμβάνει αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου,

κυτταρικού στρες, αύξηση των επιβλαβών ελεύθερων ριζών

και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήμα-

τος.

Καθοριστικής σημασίας οι επιπτώσεις στην όραση. 
Οπως μας απαντά ο Δρ. Μάλλιας Ιωάννης*,  το μπλε φως

που έχουν οι οθόνες επηρεάζει άμεσα την υγεία του αν-

θρώπου. Καταρχάς το μπλε φως είναι απαραίτητο για την

εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού μας ρολογιού το οποίο

βρίσκεται στον ανώτερο υποθάλαμο του εγκεφάλου. Σε

εκείνο το σημείο εντοπίζεται το κέντρο διαχείρισης των κιρ-

κάδιων ρυθμών, ενός συστήματος που ενεργοποιεί και συγ-

χρονίζει νευρώνες προκειμένου να συντονιστούν διάφορες

ενδοκρινικές και ορμονικές λειτουργίες του ανθρώπινου ορ-

γανισμού. Το φως που προσλαμβάνεται από τον αμφιβλη-

στροειδή αποτελεί τον καταλυτικότερο παράγοντα που

επηρεάζει άμεσα το βιολογικό μας ρολόι. Η παρατεταμένη

έκθεση στο μπλε φως μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα

του ύπνου και την γενικότερη διάθεση ενός ατόμου. 

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Τολέδο ανακάλυψαν

ότι το μπλε φως που εκλύεται από τις διάφορες ψηφιακές

συσκευές μπορεί να οδηγήσει σε εκφύλιση της ωχράς κη-

λίδας, μιας πάθησης που προκαλεί προοδευτική απώλεια

της κεντρικής όρασης. Τα μάτια μας αποτελούνται από κύτ-

ταρα φωτοϋποδοχέων που συλλαμβάνουν εικόνες και τις

μεταφέρουν στον εγκέφαλο μέσω του μορίου της ρετινά-

λης η οποία ενεργοποιείται με το μπλε φως. Οι χημικές αν-

τιδράσεις που ενεργοποιούνται μέσω της ρετινάλης

γίνονται επιβλαβείς για το μάτι όταν αυτές ξεπερνούν τα

όρια του φυσιολογικού με αποτέλεσμα να καταστρέφονται

τα κύτταρα των φωτοϋποδοχέων δίχως να υπάρχει η δυνα-

τότητα να αναγεννηθούν. Παρά το γεγονός ότι η εκφύλιση

της ωχράς κηλίδας επηρεάζει ανθρώπους άνω των 60 ετών,

οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αυξημένη έκθεση στο μπλε

φως μπορεί να επιφέρει αλλοίωση νωρίτερα απ’ το προσ-

δοκώμενο. Σύμφωνα με την μη-κερδοσκοπική οργάνωση

BrightFocus, ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από εκ-

φύλιση της ωχράς κηλίδας αναμένεται να διπλασιαστεί

μέχρι το 2050. 

Επιπρόσθετα, η χρήση υπολογι-

στών για παρατεταμένα χρονικά

διαστήματα είναι ιδιαίτερα επιβα-

ρυντική για τα μάτια καθώς μει-

ώνεται η συχνότητα που

ανοιγοκλείνουν τα βλέφαρα με

αποτέλεσμα η όραση να γίνεται

θαμπή ή θολή, να επιταχύνεται η

εξάτμιση των δακρύων και ως εκ

τούτου να εμφανίζεται ξηροφθαλμία. Η διαρκής ενυδάτωση

του οφθαλμού δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας που το

καθιστά λιγότερο ευερέθιστο στις εξωτερικές συνθήκες

που το περιβάλλουν. Συνήθως ανοιγοκλείνουμε τα μάτια

μας 15 φορές ανά λεπτό. Η συχνότητα αυτή όμως μειώνε-

ται στο μισό τουλάχιστον όταν κοιτάζουμε το κινητό μας.

Στην προσπάθειά μας να διαβάσουμε το περιεχόμενο μιας

οθόνης, καταπονούνται όχι μόνο τα μάτια μας, αλλά και οι

μύες του λαιμού και του αυχένα ιδιαίτερα όταν χρησιμοποι-

ούνται tablet, τηλέφωνα ή laptop μικρού μεγέθους. 

Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις που έχει η παρατεταμένη

χρήση συσκευών από τα παιδιά; 

Τον Ιούλιο του 2019 διεξήχθη μια έρευνα στις ΗΠΑ για τη

χρήση του κινητού τηλεφώνου στην οποία έλαβαν μέρος

1135 γονείς που είχαν παιδιά ηλικίας 4 ως 14 ετών. Μεταξύ

άλλων, τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι: 

(α) μέχρι την ηλικία των 13 ετών, το 65% των παιδιών είναι

κάτοχοι κινητού τηλεφώνου, 

(β) το 50% των παιδιών χρησιμοποιούν τη συσκευή για να

βλέπουν ταινίες, τηλεόραση και να παίζουν παιχνίδια και 

(γ) το 42% των παιδιών ξοδεύουν περισσότερες από 30

ώρες την εβδομάδα κοιτάζοντας την οθόνη ενός κινητού. 

Ευρήματα σαν τα παραπάνω δείχνουν το μέγεθος στον

οποίο έχουν παρεισφρήσει οι νέες τεχνολογίες στην αν-

θρώπινη παιδική εμπειρία, αλλά και το βαθμό της ενασχό-

λησης τους σε καθημερινή βάση. 

Όπως προαναφέρθηκε η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

ακτινοβολία για πολλές ώρες κάθε μέρα μέσω των ασύρ-

ματων συσκευών και των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

3G/4G επιδρά στον οργανισμό. Μπορεί και διεισδύει στον

εγκέφαλο επηρεάζοντας την ηλεκτροφυσιολογία του σώ-

ματος. Στα παιδιά ειδικότερα, επιφέρει διαταραχές προσο-

χής και μνήμης, μαθησιακές δυσκολίες, χαμηλές επιδόσεις

στο σχολείο και μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες. Ο Jean

Piaget ένας Ελβετός ψυχολόγος που μελέτησε εκτενώς

την ανάπτυξη του παιδικού εγκεφάλου εξήγησε ότι η μά-

θηση είναι μια νοητική διαδικασία που βασίζεται στην βιο-

λογία και τις βιωματικές εμπειρίες. Τα παιδιά έχουν ανάγκη

να πειραματιστούν με το περιβάλλον τους προκειμένου να

γεννήσουν νέες ιδέες και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω

τους. Βασικοί τρόποι μάθησης είναι η διαπροσωπική επι-

κοινωνία και το παιχνίδι δύο πυλώνες που το κινητό τηλέ-

φωνο δεν είναι σε θέση ν’αντικαταστήσει. 

Η μεγαλύτερη όμως συνέπεια της διαρκούς «κατανάλω-

σης» οπτικοακουστικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο απ’ τα

παιδιά είναι η μειωμένη φαντασία και δημιουργικότητα, μία

απ’ τις πιο πολύτιμες ανθρώπινες δυνατότητες (Getzels &

Jackson, 1962). Ο Ray Bradbury, ένας από τους δημοφιλέ-

στερους συγγραφείς της σύγχρονης αμερικανικής λογοτε-

χνίας, είχε πει ότι οι ιδέες είναι σαν τις γάτες: «Δεν μπορείς
να τις φωνάξεις για να έρθουν. Έρχονται από μόνες τους
επειδή είναι δική τους επιλογή. Όχι δική σου.». Για να εμ-

φανιστούν οι καινοτόμες ιδέες χρειάζονται ένα πρόσφορο

έδαφος πάνω στο οποίο να μπορούν ν’ανθοφορήσουν και

αυτό δεν είναι άλλο απ’ την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, τον

πειραματισμό και την ενασχόληση με δραστηριότητες που

προωθούν νέους τρόπους σκέψης.

Διαλείμματα  ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η θέαση σε

οτιδήποτε βρίσκεται σε μακρινή απόσταση μπορεί να ξεκου-

ράσει τα μάτια και να προλάβει τον πονοκέφαλο και τη

θαμπή όραση. Πολλά smartphones διαθέτουν πλέον την επι-

λογή του νυχτερινού φωτισμού (night shift/blue light filter) η

οποία αφαιρεί το μπλε φως από την οθόνη του κινητού μει-

ώνοντας την επίδρασή του στους κιρκάδιους ρυθμούς. 

Συνίσταται ν’απενεργοποιούνται οι επιλογές WiFi και blue-

tooth όταν δεν είναι απαραίτητες. Πρόκειται για μερικές

συμβουλές που δίνει ο Δρ. Μάλλιας για την υγεία των μα-

τιών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή χρήσης κι-

νητού από παιδιά κάτω των 12 ετών. 

Το κυριότερο όμως μέτρο πρόληψης στις επιπτώσεις της

παρατεταμένης έκθεσης σε οθόνες είναι να τεθούν όρια

προκειμένου ο άνθρωπος να είναι κύριος και όχι δέσμιός

τους. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί άλλωστε και το παρά-

δειγμα στην νεότερη γενιά, τους πολίτες του αύριο.

Δρ Μάλλιας Ιωάννης

Χειρουργός Οφθαλμίατρος 
Clinical Fellow της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου

Columbia της Νέας Υόρκης, 

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα

Απέδειξε ότι είναι μια σπουδαία ομάδα

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση

απέναντι στα αστέρια της γερμανικής ομάδας (Mπάγερν)

και παρά το γεγονός ότι στο τέλος του παιχνιδιού ο φω-

τεινός πίνακας του «Γ. Καραϊσκάκης» έγραφε 2-3, άπαν-

τες έφυγαν από το φαληρικό γήπεδο «χορτασμένοι» από

ωραίο ποδόσφαιρο και περήφανοι για την ομάδα του

Πέδρο Μαρτινς.

Το τελικό 2-3 μάλιστα αφήνει πικρή γεύση, καθώς ο

Ολυμπιακός προηγήθηκε με 1-0, χάρη στο γκολ του Ελ

Αραμπί, στην αρχή του δεύτερου μέρους είχε τις ευκαι-

ρίες να κάνει το 2-1, ενώ στο τέλος ο Ποντένσε θα μπο-

ρούσε να είχε ισοφαρίσει σε 3-3. Παρόλα, αυτά η

Μπάγερν κατάφερε να πάρει τη νίκη, με την οποία έκανε

το 3 στα 3 στη διοργάνωση.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έμεινε στον 1 βαθμό, μετά

από τρεις στροφές. Συγκεκριμένα, στην κορυφή της βαθ-

μολογίας είναι η Μπάγερν με 9, δεύτερη η Τότεναμ, που

διέλυσε με 5-0 τον Ερυθρό Αστέρα στο Λονδίνο με 4,

ακολουθεί η ομάδα του Βελιγραδίου με 3 και οι Πειραι-

ώτες με 1. Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός πηγαί-

νει στο Μόναχο (6/11).

Αιχμή του δόρατος ήταν ο Ελ Αραμπί, με τον Μαροκινό

να αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά killer.

VOLLEYLEAGUE

Πρεμιέρα με προβλήματα και ντέρμπι

Μετά από «σαράντα κύματα» και μεγάλη καθυστέρηση, το

πρωτάθλημα της Volleyleague ανδρών μετράει αντίστροφα

για την πρεμιέρα του, που αναμένεται στις 2 Νοέμβρη. Χτες

η ΕΣΑΠ πραγματοποίησε την κλήρωση του πρωταθλήματος,

στο οποίο συμμετέχουν 10 ομάδες.

Το προηγούμενο διάστημα οι εξελίξεις στο άθλημα χαρακτη-

ρίστηκαν από τα πολλά και σημαντικά προβλήματα αρκετών

ΤΑΑ, τα οποία μάλιστα οδήγησαν σε αποχωρήσεις, και από

τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν άλλες ομάδες με τις προ-

ϋποθέσεις γα το πιστοποιητικό αδειοδότησης της ΕΑΑ. Είναι

χαρακτηριστικό πως το νέο πρωτάθλημα είχε προγραμματι-

στεί να διεξαχθεί με τη συμμετοχή 12 ομάδων, αλλά αποχώ-

ρησαν ο Ηρακλής Χαλκίδας και η ΑΕΚ. Την ίδια ώρα, ο

Ηρακλής Θεσσαλονίκης και ο Παμβοχαϊκός, που επισημο-

ποίησαν τη συμμετοχή τους, ακόμα δεν έχουν πάρει άδεια,

ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισε και ο Φοίνικας

Σύρου. Ανοιχτό παραμένει και το θέμα των τηλεοπτικών δι-

καιωμάτων, με την ΕΡΤ να φαντάζει ως το επικρατέστερο

κανάλι για να μεταδώσει το πρωτάθλημα, αλλά καταβάλλον-

τας χρηματικά ποσά σημαντικά μειωμένα σε σχέση με πέ-

ρυσι.

Το ντέρμπι μεταξύ των δύο φαβορί για τον τίτλο, Ολυμπια-

κού και ΠΑΟΚ, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της πρεμιέρας. Οι

άλλοι αγώνες: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός, Παμβοχαϊκός - Ελπίδα

Αμπελοκήπων, Φοίνικας Σύρου - Κηφισιά, Εθνικός Αλεξαν-

δρούπολης - Ηρακλής.

Nικος Γεωργόπουλος

Αγώνας “Γουρουνόπουλο 2019” στο ΝAOB
Τoν καθιερωμένo του αγώνα με τίτλο: “Γουρουνόπουλο 2019”  πραγματοποίησε ο Ναυτικός

Ομιλος Βούλας (ΝAΟΒ) την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, με συμμετοχή 41 σκαφών και  300

ιστιοπλόων, από δύο κατηγορίες (performance και Sport) εκ των οποίων τερμάτισαν τα

34. Μετά τη λήξη, ακολούθησαν οι απονομές σε εορταστικών κλίμα, αφού οι πρώτοι έλα-

βαν ως βραβείο, ψητό γουρουνόπουλο και φαγητό, ποτά και μουσική για όλους.

Παρευρέθηκαν εκτός των αγωνιζομένων, πολλοί αθλητές του ΝΑΟΒ, μέλη και φίλοι του

καθώς και εκπροσώπηση του Δήμου ΒΒΒ, από τους αντιδημάρχους, Παν. Σωτηρόπουλο,

Νανά Καραγιάν και Μαίρη Φουρναράκη. Καλεσμένη και η ΕΒΔΟΜΗ, που παραβρέθηκε

με τον Κώστα Βενετσάνο και την Άννα Μπουζιάνη.

Στην κατηγορία performance πρώτο ήρθε το σκάφος JUNIOR και στην κατηγορία SPORT

πρώτο ήρθε το σκάφος VENTUS, Ν. Κλούβας (ΝΑΣ) και 2ο το σκάφος του ΝΑΟΒ, “Το KEΦΙ

ΜΑΣ” με κυβερνήτη τον Θ. Γουβάνογλου.

Η αντιδήμαρχος Μαίρη Φουρναράκη, απονέμει το πρώτο βραβείο (γουρουνόπουλο) στην ομάδα
του VENTUS και πήρε όλων των άλλων τα σώβρακα, όπως δείχνει και η φωτογραφία. Η αντιδήμαρχος Νανά Καραγιάν, απονέμει στο σκάφος του ΝΑΟΒ, TO KEFI MAS (Θ. Γιουβάνογλου), που ήρθε 2ο

Στο τραπέζι των προσκεκλημένων, διακρίνονται οι αντιδήμαρχοι και η συνεργάτης του δημάρχου Δώρα Τριάντη
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα γήπεδα, οι ενδοϊμπεριαλιστικές κόντρες

και οι πειραματισμοί

Μπορεί εξαρχής η πρόσφατη διπλή αγωνιστική (6η και 7η)

των ομίλων της προκριματικής φάσης του Euro 2020 να θεω-

ρείται σε αγωνιστικό επίπεδο κομβική για τις ισορροπίες στη

μάχη της πρόκρισης, ωστόσο αυτό που έμεινε στην ουσία

κάθε άλλο παρά αφορά τα εντός αγωνιστικού χώρου. Παρά

το περίφημο σλόγκαν των FIFA-UEFA «Οχι πολιτική» (No po-

litica) στο ποδόσφαιρο - που οι ίδιες όμως έχουν αποδείξει

ότι το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν και σε επιλεγμένες πε-

ριπτώσεις - για μια ακόμη φορά τα γήπεδα και οι εξέδρες των

οπαδών αποτέλεσαν το πρόσφορο έδαφος για να «ξεπλυ-

θούν» πολιτικές σκοπιμότητες αλλά και να διαφημιστούν οι

γνωστές φασιστικές και νεοναζιστικές ιδέες, η μισαλλοδοξία

και ο ρατσισμός. Βολική πλευρά και αυτή του οικοδομήματος

του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, που πέραν της εσω-

τερικής διαμάχης για τα πρωτεία και τα κέρδη προσφέρει την

ευκαιρία για να εξυπηρετηθούν και άλλοι σκοποί.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα ευρωπαϊκά γήπεδα - συμπερι-

λαμβανομένων των ελληνικών - αποτελούν προνομιακό πεδίο

δράσης εκπροσώπων τέτοιων μορφωμάτων και, μέσω αυτής,

πειραματισμών με απώτερους σκοπούς: Οι ποδοσφαιρικοί

αγώνες συχνά λειτουργούν ως ευκαιρίες να προβληθούν πο-

λιτικές αλυτρωτισμού, σχεδιασμοί αλλαγής συνόρων κ.ά., σε

μια περίοδο που βρίσκονται σε έξαρση οι ενδοϊμπεριαλιστικοί

ανταγωνισμοί, τόσο στο έδαφος της Ευρώπης αλλά και παγ-

κοσμίως, με τραγικές συνέπειες για τους ίδιους τους λαούς.

Κρίκοι στην αλυσίδα πειραματισμών

Τα όσα συνέβησαν και αυτήν τη φορά κάθε άλλο παρά μεμο-

νωμένα μπορεί να θεωρηθούν. Αντίθετα, τα πρόσφατα κρού-

σματα, από τον στρατιωτικό χαιρετισμό των Τούρκων

ποδοσφαιριστών προκειμένου να υποστηρίξουν την επέμ-

βαση στη Συρία - κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα, ζητώντας

την τιμωρία τους από την UEFA - μέχρι τους νεοναζιστικούς

χαιρετισμούς και τις ρατσιστικές επιθέσεις των Βουλγάρων

οπαδών προς τους παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, αποτελούν

τους νέους κρίκους σε μια ευρύτερη αλυσίδα. Τα τελευταία

χρόνια σχεδόν κάθε παιχνίδι μεταξύ βαλκανικών χωρών διε-

ξάγεται στη σκιά των γενικότερων γεωπολιτικών παιχνιδιών

και επιδιώξεων της αστικής τάξης στην περιοχή, με τα όσα

συνέβησαν πριν από τέσσερα χρόνια στα ματς Σερβίας - Αλ-

βανίας και Ρουμανίας - Ουγγαρίας να αποτελούν χαρακτηρι-

στικά παραδείγματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρείται έντονη παρουσία νεοναζί

και εθνικιστών στα ευρωπαϊκά γήπεδα που, κρυμμένοι πίσω

από τη μάσκα του «οπαδού», μεταδίδουν τα πιο σκοτεινά μη-

νύματα, χρησιμοποιούν ρητορικές μίσους και ρατσισμού, που

είναι σε έξαρση στο ευρωπαϊκό έδαφος. Σχεδόν κάθε Σαβ-

βατοκύριακο σε διάφορα γήπεδα της Ευρώπης τείνουν να γί-

νουν μόνιμα τα περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων κυρίως

προς Αφρικανούς παίκτες, η προβολή με τον έναν ή τον

άλλον τρόπο (συνθήματα, πανό, χαιρετισμοί) νεοναζιστικών

και φασιστικών ιδεών και εθνικιστικών πολιτικών. Ολα τα πα-

ραπάνω συνηγορούν στο ότι τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνον-

ται στη βάση οργανωμένου σχεδίου και όχι απλά ως

αντιπαλότητες μεταξύ οργανωμένων οπαδών, όπως συμβαί-

νει κατά κόρον στον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, ως

αποτέλεσμα των λογικών που τον διέπουν.

SUPER LEAGUE 1

Δύσκολα ο Ολυμπιακός, «ανάσα» για τον

Παναθηναϊκό
Η δύσκολη νίκη του πρωτοπόρου Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ

και το μεγάλης σημασίας «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Πε-

ριστέρι ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στην 7η αγω-

νιστική της Super League 1. Για μια ακόμη φορά δεν έλειψαν

τα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις και το VAR.

Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ και

παρέμεινε μόνος 1ος. Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν

απέναντι στους αξιόμαχους Κρητικούς και έφτασαν στη νίκη

με πρωταγωνιστή τον Σουντανί που πέτυχε και τα δύο γκολ

(11', 57'), ενώ για τον ΟΦΗ είχε ισοφαρίσει ο Ναμπί με

όμορφο γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Οι δύο ομά-

δες είχαν και από ένα δοκάρι, ενώ ο ΟΦΗ ζήτησε πέναλτι στο

31' για μαρκάρισμα του Σεμέδο στον Φιγκεϊρέδο. Για τον

Ολυμπιακό ακυρώθηκε (μέσω VAR) ένα ακόμα γκολ του Σουν-

τανί στο 65'.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός στο Περι-

στέρι με 1-0 επί του Ατρόμητου, παίρνοντας βαθμολογική

ανάσα μετά από μια περίοδο κατά την οποία το κλίμα στην

ομάδα ήταν ιδιαίτερα βαρύ.  

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα τη Λαμία με σκορ 3-0.

Ο αγώνας ουσιαστικά τελείωσε πριν καν αρχίσει, καθώς και

τα τρία γκολ σημειώθηκαν μέσα στα πρώτα λεπτά: Μίσιτς 2',

Λημνιός 6', Σφιντέρσκι 11'.

Σε ένα ματς με αρκετά νεύρα και ένταση, η ΑΕΚ νίκησε 3-2

το Βόλο στη Ριζούπολη (λόγω έργων στο ΟΑΚΑ), επιστρέ-

φοντας στις επιτυχίες και παίρνοντας ψυχολογική τόνωση

ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.  

Στην Ξάνθη ο Αρης πήρε νίκη 1-0 στο ντεμπούτο του νέου

του τεχνικού, Ενινγκ, ενώ βαθμολογική ανάσα πήρε ο Αστέ-

ρας Τρίπολης με το «διπλό» στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιω-

νίου με 1-0. Τέλος, Παναιτωλικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν

ισόπαλοι 2-2.

BASKET LEAGUE

Ξεχώρισαν Περιστέρι και Λαύριο

Οι νίκες του Περιστερίου, που παραμένει αήττητο, και του

Λαυρίου, που διατηρήθηκε εντός τετράδας, ήταν τα αποτε-

λέσματα που ξεχώρισαν στην 4η αγωνιστική της Basket

League.

Στο ΟΑΚΑ το Περιστέρι συνέχισε εντυπωσιακά νικώντας και

την ΑΕΚ με 91-90 στην παράταση (κ.α. 79-79), σε έναν αγώνα

συναρπαστικό, χορταστικό σε θέμα, αλλά και γεμάτο εντά-

σεις και νεύρα, κυρίως από την πλευρά της γηπεδούχου

«Ενωσης». Τη νίκη στους φιλοξενούμενους έδωσε ο Σμιθ με

εύστοχο λέι απ μετά από εντυπωσιακή προσπάθεια 16 δευ-

τερόλεπτα από τη λήξη της παράτασης. Η ΑΕΚ πάντως εξέ-

φρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία, εξαιτίας των

οποίων αποβλήθηκε ο τεχνικός της Ηλίας Παπαθεοδώρου.

Μετά τον αγώνα η ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση κατά της Ομο-

σπονδίας.

Σε έναν αγώνα σημαντικό στη μάχη της πρώτης τετράδας, το

Λαύριο νίκησε εντός έδρας 66-61 τον Ηφαιστο και έβαλε

τέλος στο αήττητο σερί της ομάδας της Λήμνου, που προερ-

χόταν από εντυπωσιακή νίκη επί της ΑΕΚ. 

Στο ντέρμπι των ουραγών στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου,

ο Πανιώνιος πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στο Ρέθυμνο με

σκορ 70-66.

Νίκη για τη Μπαρτσελόνα, 

ρεκόρ για τον Μέσι
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-1 της Σλάβια εκτός έδρας και

ο Λίονελ Μέσι με το γκολ του πέτυχε ένα μοναδικό επί-

τευγμα στην ιστορία της διοργάνωσης! Νίκη για την Ίντερ,

ισοφάρισε στις καθυστερήσεις η Λιλ την Βαλένθια.

Η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση της αξιόμαχης Σλά-

βιας στην Πράγα, επικράτησε με 2-1 και πήρε μεγάλο προβά-

δισμα για την πρόκριση, αφού σε 15 μέρες θα υποδεχτεί την

αποψινή αντίπαλο της στη Βαρκελώνη. Η «Μπάρτσα» φιγου-

ράρει στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς, ενώ η Σλά-

βια έχει μείνει στην τελευταία με 1 βαθμό.

Με υπομονή και πίστη στο πλάνο θα γίνει

ομάδα ο Παναθηναϊκός

Ίσως το πρώτο πολύ θετικό δείγμα γραφής των «πράσινων»

στη φετινή Ευρωλίγκα. Δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά η εικόνα

που έβγαλε ο Παναθηναϊκός. Όποιος νομίζει ότι υπάρχει…

μαγική σκόνη, που μεταμορφώνει καλούς παίκτες σε καλό

σύνολο, δεν γνωρίζει από μπάσκετ. Απαιτείται χρόνος,

αλλά για να υπάρξει πίστωση, χρειάζονται ορατά σημάδια

βελτίωσης κι ο Παναθηναϊκός έδειξε αρκετά κόντρα στη

Ζενίτ. Κι αν το λογιστικό μέρος λέει εκτός έδρας νίκη (με

ό,τι καλό συνεπάγεται), η εικόνα λέει περισσότερα. Ο Πα-

ναθηναϊκός νίκησε γιατί είχε πολλούς πρωταγωνιστές. 

...στο κύλισμα της μπάλας

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Οπαδοί ΑΕΚ: «Αλληλεγγύη στους

αγωνιζόμενους Κούρδους»

Οι οπαδοί της ΑΕΚ με πανό που κρέμασαν στο πέταλο του

γηπέδου της Ριζούπολης πριν τον αγώνα με τον ποδο-

σφαιρικό αγώνα της ομάδας τους με το Βόλο εξέφρασαν

την αλληλεγγύη τους στον κουρδικό λαό και στον αγώνα

που δίνει απέναντι στην Τούρκους εισβολής.

«Ο Κεμάλ αναγεννήθηκε, ο Χίτλερ αναβίωσε και
εσείς όλοι σιωπάτε στα πτώματα των παιδιών»,
έγραφε το πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της ΑΕΚ.

«Αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους Κούρδους»,
έγραφε ένα ακόμα ακριβώς δίπλα.

ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εγκλωβισμένο στα σημαντικά 

προβλήματα λειτουργίας
Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για το θέμα

του Αθλητικού Κέντρου

Στα προβλήματα που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του

ΕΑΚ Λάρισας αναφέρεται η ερώτηση που κατέθεσαν προς

την αρμόδια υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού οι βου-

λευτές του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης και Γιάννης Δελής.

Στην Ερώτησή τους οι βουλευτές μεταξύ άλλων επισημαί-

νουν το γεγονός πως το Αθλητικό Κέντρο αποτελεί βασικό

πυλώνα ανάπτυξης του αθλητισμού σε ολόκληρο τον νομό

Λάρισας, ωστόσο τα πολλά και σημαντικά προβλήματα

που το ταλανίζουν καθιστούν ρευστή τη λειτουργία του.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι

στο Αθλητικό Κέντρο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

για την κατάσταση των υποδομών του ΕΑΚ.



Αύριο γιορτάζει ο...,. η... Kάθε ημέρα μια γιορτή! 

Συνηθισμένες και “άχρωμες” ευχές 

δίνουμε καθημερινά, μέσω των social media.

Η αληθινή ευχή όμως, συνοδεύεται 

και από ένα προσωπικό Δώρο!

Τα γλυκά, τα ποτά και οι γλάστρες

θεωρούνται παρωχημένα, βαρετά και αναλώσιμα.

Ενα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο, 

αντέχει στο χρόνο, υπενθυμίζει τα αισθήματά σας

και κάνει, με την αφιέρωσή σας, 

αθάνατη την παρουσία σας:

Το Βιβλίο
Ενα αθάνατο βιβλίο, πασίγνωστο και τώρα 
μοναδικό είναι η συλλεκτική, αριθμημένη, 

δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα – σελίδα

από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που 

κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδα
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά «ένα βιβλίο».

Είναι σχολείο· Είναι «όπλο» άμυνας 

και επίθεσης. Είναι εργαλείο αντίληψης 

και δημιουργίας.

γιορτές
σημαίνει 

Ευχές & Δώρα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

skaravaios.gr
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