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Οι παρελάσεις είναι στιγμές τιμής και μνήμης

H “Δεξιά” και η χαμένη
ταυτότητα της αριστεράς
H πατριωτική Αριστερά μεγαλούργησε
η ...”ταξική” καταποντίζεται

Τα “αντιμιλιταριστικά” “μηνύματα” μερικών παρασυρμένων και απαίδευτων κοριτσιών στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, και οι δηλώσεις των
πολιτικών αρχηγών και
των κομμάτων, που έγιναν «επί τη επετείω», περισσότερο για κομματική
εκμετάλλευση και ιδεολογικό αποπροσανατολισμό, πρόσβαλαν τους
νεκρούς, τους τραυματίες, τους αγωνιστές
όλους, της ηρωικής εθνιΚώστας Βενετσάνος κής αντίστασης, της τρανταχτής πλειοψηφίας του
λαού μας ενάντια στους
ύπουλους εισβολείς κατακτητές στην πατρίδα
μας, στον πόλεμο 1940-1941 και στα στρατεύματα κατοχής 1941-44. Πρόσβαλαν τις παιδικές
μου μνήμες – όπως τις αποτύπωσα συνοπτικά στο
επετειακό φύλλο της 7ης (26.10.19), πρόσβαλαν
με την ασχετοσύνη τους, μ’ εξαίρεση τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – τη νοημοσύνη μου.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος μίλησε για το
νόημα της ενότητας σήμερα... με «το δικαίωμα
ψήφου στους Έλληνες που κατοικούν μόνιμα
εκτός των ελληνικών συνόρων»(;)!!!
Και “τη χαρά του”, “που το προνόμιο του σημαιοφόρου επανήλθε στην άριστη μαθήτρια και
στον άριστο μαθητή”, έστω κι αν δεν αισθάνεται
Έλληνας, γιατί απλά είναι Αφγανός ή Πακιστανή!
Και αυτό μεν εκφράζει τη ρηχότητα του Κυρ. Μητσοτάκη, αλλά εκείνο που με εξερέθισε περισΣυνέχεια στη σελ. 2
σότερο ήταν

Στιγμιότυπο από την παρέλαση του Δήμου ΒΒΒ, στην παραλιακή λεωφόρο, στη Βούλα.

Οι Δήμοι έχουν πρόσβαση στο taxisnet!
...Διορθώσεις, θα ξεζουμίσουν τους πολίτες
Σελίδα 7

Η ληστρική κερδοφορία
των Τραπεζών, σ. 17

Πρόταση μετονομασίας
του Δήμου ΒΒΒ

...στο δρόμο τα ανήμπορα
γηρατειά! σ. 6
Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ σ. 16

Σελίδα 14
Θεόδωρος Γεωργίου*

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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Εθνικισμός & Μαρξισμός
Συνέχεια από τη σελ. 1

οι δηλώσεις του Τσίπρα και των αριστερών κομμάτων
διαφόρων αποχρώσεων, που δήλωσαν πάνω - κάτω ό,τι
και ο τ. Πρωθυπουργός: «Η μνήμη γίνεται απόφαση ν’
αντιπαλέψουμε και σήμερα, με όλες μας τις δυνάμεις,
τον φασισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία(!...) Μέρα
μνήμης (...) θυμόμαστε τον αγώνα της Ελλάδας κατά
του ιταλικού φασισμού και του γερμανικού ναζισμού(...)»!
Δηλαδή, αν οι εισβολείς Ιταλοί και Γερμανοί δεν ήταν
φασίστες και ναζιστές1, αλλά ήταν η Μέρκελ ή ο Μαδούρο, θα τους λέγαμε «περάστε»; Δεν είμαστε καλά.
Ή, ακόμη χειρότερα, αν οι Γερμανο-Ιταλοί και οι Βούλγαροι, έρχονταν άοπλοι, με τις γυναίκες τους και τα
παιδιά τους, θα τους ανοίγαμε τις πόρτες να τους περιθάλψουμε ως ...πρόσφυγες; Δεν γνωρίζω – αν και
γνωρίζω καλά – τι μέτρα ασφαλείας λαμβάνετε στα
σπίτια σας, αλλά στα εχέφρονα κράτη και στους μυαλωμένους λαούς λαμβάνονται άλλα αποτρεπτικά
μέτρα.
Κι όταν δεν είμαστε ακριβείς στις εκφράσεις μας, ιδίως
γραπτά, τότε είμαστε ή αμόρφωτοι και απαίδευτοι ή
διαταραγμένες διανοητικά προσωπικότητες ή απατεώνες.
Ως «αριστερός», δεν επιτρέπω να με εκπροσωπεί τέτοια «κολλημένη» αριστερά! Ως Έλληνας αρνούμαι να
με εκπροσωπούν τέτοιοι πρωθυπουργοί – τέτοιες πολιτικές ηγεσίες.
Συνιστώ στους «πονόψυχους» και στους «ευαίσθητους
ανθρωπιστές» να μη βιαστούν να πετάξουν τ’ αστόχαστα «επιχειρήματά» τους, του στυλ «ρατσιστής», «ξενοφοβικός», «εθνικιστής» κι όλα αυτά τα
μπουρδολογήματα, γιατ’ σ’ εμένα δεν κολλάνε αυτές
οι λάσπες. Η 65χρονη πορεία μου το δείχνει σε κάθε

Διαβάστε ακόμη
Υποψήφιοι για πρόεδροι της ΠΕΔΑ,
δήμαρχοι της Αττικής
Σελ. 6
Δημοτικά τέλη ΒΒΒ και Τεχνικό ΠρόΣελ. 7
γραμμα
“Toυ Κουτρούλη ο γάμος”
Γιάννης Κορναράκης

Σελ. 8

Νέα Ρώμη, Βυζαντινή αυτοκρατορία και
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

βήμα μου και δεν χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία.
Όσον αφορά την «αριστεροσύνη» μου, εκτός από την
οποιαδήποτε δράση μου, γνωστή εν μέρει και απ’ τα
γραπτά μου, τους παραπέμπω στα διαβασμένα, σχεδόν
καθ’ ολοκληρίαν, μερικά βιβλία της βιβλιοθήκης μου.

ΕΘΝΙΣΜΟΣ – ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
Αν εκτίμησα κάτι στον Πλάτωνα (και στον Σωκράτη)
ήταν η διαλεκτική του και η μαιευτική μέθοδος του διαλόγου. Όχι ο ιδεαλισμός του.
Αντίθετα στον Αριστοτέλη εκτίμησα περισσότερο την
«αδυναμία» του να καθορίσει επακριβώς το αντικείμενο
που διαπραγματευόταν. Να ορίζει για πιο πράγμα μιλάει· να δίνει ορισμό. «Έστιν ουν τραγωδία, μίμησης
πράξεως...» Ας τον μιμηθούμε λοιπόν κι εμείς: «Αρχή
σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις» σύμφωνα με τον
Αντισθένη και δεν νομίζω να έχει καν-ένας το σθένος
της αντι-ρήσεως.
Επειδή για τους σύγχρονους «αριστερούς» και κομμουνιστές, το έθνος και δη ο εθνικισμός είναι και ως λέξεις
ακόμη, non grata (ανεπιθύμητες), ας τις ...επισκεφθούμε, άλλη μια φορά:
Έθνος (ουσιαστικό): αριθμός τις, ανθρώπων ζώντων
ομού (μαζί), ομάς συντρόφων, ομάς λαών, πληθύς ανθρώπων. Έθνεα μελισσών, γυναικών, γένος, φυλή.
2. Στον Όμηρο, έθνος, λαός, το Μηδικόν Έθνος (γι’ αυτούς που ισχυρίζονται ότι τα έθνη «δημιουργήθηκαν»
μετά την πτώση της φεουδαρχίας). (Ηροδ. 1.101, πρβλ.
Αισχύλου Πέρσαι 43, 56...
3. Ιδιαιτέρα τάξις ανθρώπων πενεστικόν έθνος. Πλάτωνος Νόμοι 776 D, Ομόσπονδον έθνος, πυθέα, Πίνδ.
Ν. 5. 80 κ.λπ.2
Εθνικός (παράγωγο επίθετο). Ο ανήκων ή αναφερόμενος εις το έθνος. 3. Ο δηλών την εθνότητα... 4. Ο μοχθών, ο εργαζόμενος ολοψύχως υπέρ του έθνους και
των εθνικών θεμάτων, δικαίων επιδιώξεων, ιδεών, 5.
Εθνική Αντιπροσωπεία κ.λπ.
Εθνικισμός – (παράγωγο του επιθέτου ουσιαστικό) η
προσήλωση στο έθνος και σε κάθε τι εθνικό (θεμιτό,
βεβαίως) ιδεώδη, ιδανικά.
Εθνικιστής (παραγ. Ουσ. Συντ. Επιθετικός προσδιορισμός).
Είναι ανεπίτρεπτο για ένα άρθρο αυτό που κάνω, αλλά
είναι αναγκαίο. Θ’ αποφύγω να το επαναλάβω.
Ο «πατέρας της δημοκρατίας» Αλέξανδρος Παπαναστασίου3, σε εκτενή μονογραφία του, το 1916, με τίτλο
«Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ», γράφει «εθνικισμός είναι η προσπάθεια ενός έθνους προς επιβολήν του εντός των ορίων
του, δι’ αποκρούσεως αλλοεθνούς επιβολής...» Αυτός
είναι ο «αμυντικός», όπως τον χαρακτηρίζει, εθνικισμός και κατά την άποψή μας, θα το χαρακτηρίζαμε και
ως υγιή, εφόσον περιορίζεται εντός των ορίων του
έθνους και δεν αποβλέπει σε επέκταση εντός των διαμορφωμένων ορίων άλλων εθνικών οντοτήτων. (Όχι
βέβαια, στην περίπτωση που αποβλέπεις στην απελευθέρωση ομοεθνών).
Αυτά για να μην μπλεκόμαστε. Η σύγχυση των εννοιών
και των λέξεων πολύ συχνά αποβλέπει στην προσβολή

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

και ανατροπή των αξιών για να επικαλύψουν ιδιοτελείς
και αλλότριες επιδιώξεις.
Είναι εκείνο που έλεγε ο μεγάλος Θουκυδίδης, «και
την καθιερωμένη σημασία των λέξεων παράλλαξαν για
να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους» και να ωραιοποιήσουν τους άνομους σκοπούς τους, θα πρόσθετα.
Θέλετε παραδείγματα; «Πηγή ειρήνης» (ο πρόσφατος
επίθετικός πόλεμος της Τουρκίας) «παράπλευρες απώλειες» (ο φόνος άμαχου πληθυσμού, παιδιών και
μωρών). «Ο στόχος εξουδετερώθη» (τον σκότωσα).
Όσο για τη θέση των γνήσιων κομμουνιστών για το
έθνος, παραπέμπω στο «ευαγγελικό» κείμενο των
Μαρξ-Ενγκελς του 1848, το «Κομμουνιστικό μανιφέστο», όπου ο προλετάριος δεν έχει πατρίδα, αφού του
πήραν το σπίτι του και το χωράφι του... Παραπέμπω
στον διεθνισμό, όχι στην «παγκοσμιοποίηση» του Κεφαλαίου και της εργασίας ως εμπόρευμα. Αλλη παραλλαγή κι αυτή για να επέλθει σύγχυση. Διεθνισμός δεν
είναι ο αχταρμάς των λαών. Είναι η ειρηνική συμβίωση,
η αλληλεγγύη και η φιλία των λαών - εθνών· γιατί
έθνος είναι ο λαός εν δυνάμει! Διαχρονικά και διατοπικά, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Γλώσσα, παραδόσεις, ήθη, καταγωγή, κοινή ιστορία και κυρίως
κοινή συνείδηση! Ο Διεθνισμός προϋποθέτει την
ύπαρξη εθνών. Η παγκοσμιοποίηση, αντίθετα, την κατάργηση των εθνών4.
Παραπέμπω ακόμη στο έργο του Ενγκελς, «το Πολωνικό ζήτημα»: «...Αν οι Πολωνοί και οι Ιρλανδοί δεν
ήσαν εθνικιστές, έπρεπε να τους κάνουμε». Παραπέμπω στον ορισμό του έθνους που έδωσε ο Στάλιν,
μετά το Συνέδριο της Βιένης το 1916, για το ζήτημα
των εθνών, ως απεσταλμένος του Λένιν. Αναφέρει ως
ουσιαστικά στοιχεία του έθνους (γλώσσα, καταγωγή,
ιστορία, συνείδηση κ.λπ.) όσα και ένας αστός πολιτικολόγος (Βεζανής) παρακάμπτοντας τη θρησκεία και προσθέτοντας την οικονομία. Να θυμηθούμε τέλος τις
αντιστασιακές οργανώσεις με πρωτοπόρο το ΚΚΕ, που
προέτασαν το «εθνικό»: Εθνική Αλληλεγγύη (Ε.Α.),
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), Π.Ε.Ε.Α. κλπ.
Ας τα θυμηθούν και οι σημερινοί αριστεροί, γιατί κάπου
μπλέχτηκαν. Ταύτισαν ό,τι ιδεώδες και ευγενές καπηλεύτηκε η Χούντα, με τη δικτατορία, την ακροδεξιά,
τον μιλιταρισμό. Όπως ισχυρίστηκε ο Συνταγματολόγος Δημ. Θ. Τσάτσος, η συνταγματική επιταγή της παρ.
2 & 3 του αρθρ. 1, που αναφέρεται το «έθνος», “η αναφορά αυτή είναι άστοχη”, γιατί η έννοια του έθνους
«φέρνει αρνητικό βάρος»!!! Θεωρώ ότι είναι ένα ολίσθημα του επιστήμονα στο βωμό της πολιτικής. Δεν
είναι ο πρώτος και, δυστυχώς, ούτε ο τελευταίος.

――――――――
1. ΝΑ.ΖΙ: Είναι ακρωνύμιο, αρκτικόλεξο του γερμανικού εθνικοΣοσιαλισμού (National sozialismus). O φασισμός προέρχεται από το
λατινικό fascis (δέσμη, δεμάτι - ράβδον π.χ.)
2. LIDDELL & SCOTT: ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, τομ. ΙΙ.
3. Αλ. Παπαναστασίου, πρ. πρωθυπουργός της Ελλάδος (187619...) φιλόσοφος δρ. της Νομικής, Κοινωνιολόγος, Οικονομολόγος.
4. R. Cooper: “Η Διάσπαση των Εθνών” (The brake of Nations),
(μέχρι πρότινος Γεν. Δ/ντής του Γραφείο Εξωτερικών υποθέσεων
και Άμυνας της Ε.Ε. - commition).
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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.

ΕΒΔΟΜΗ
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Βιολογικές εκτάσεις ανά χώρα στην Ε.Ε.

Bιολογικό λίπασμα
από το Δήμο ΒΒΒ
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, πέρασε από
το πειραματικό στάδιο, στην παραγωγή ενός λιπάσματος που προκύπτει από την ανακύκλωση κλαδιών,
το οποίο έφτασε σήμερα να λάβει πιστοποίηση από
τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών
Προϊόντων ΔΗΩ, ως βιολογικό εδαφοβελτιωτικό με
την ονομασία, VITA - GREEN.
Αυτό ανοίγει δρόμο για αξιοποίηση του προϊόντος,
καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων για την ανακύκλωση και την αγορά του λιπάσματος, αλλά και εσόδων για το Δήμο.

''Ρίζες που μας Ενώνουν''
“Ο γύρος της Ελλάδας”
για το περιβάλλον ξεκινάει!
Σε μια εποχή που ο πλανήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου και
το περιβάλλον μας έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ, η
νέα γενιά είναι εδώ για να δράσει αποφασιστικά.
O εμπνευστής της πανελλαδικής εθελοντικής εκστρατείας
Let’s do it Greece και εθελοντής, Νίκος Κιούσης, έβαλε
στόχο να ταξιδέψει εθελοντικά σε όλη την Ελλάδα, μαζί
με όλη την ομάδα του Let’s do it Greece, διαδίδοντας την
ανάγκη να ενωθούμε σαν μια γροθιά για την προστασία
του περιβάλλοντος. Το όνειρο αυτό το μοιράστηκε με εκατοντάδες ομάδες και φορείς από όλη την Ελλάδα και

πλέον ήρθε η στιγμή να γίνει πραγματικότητα.
Με κεντρικό σύνθημα ''Ρίζες που μας Ενώνουν'', ξεκινάει
ένα μεγάλο εθελοντικό ταξίδι, σε όλη τη χώρα, με στόχο
να ενωθούν χιλιάδες άνθρωποι που μοιράζονται τα ίδια
όνειρα για ένα καλύτερο περιβάλλον δημιουργώντας την
Εθνική Ελλάδος για το περιβάλλον.
Σε κάθε νομό θα οργανώνονται δράσεις και συναντήσεις
και θα φυτεύεται από μία ελιά, συμβολίζοντας όλα όσα
μας ενώνουν και μας δίνουν δύναμη να προσπαθούμε καθημερινά για έναν καλύτερο κόσμο.
Η διαδρομή ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο και θα ολοκληρωθεί λίγους μήνες μετά στην
Αρχαία Ολυμπία. Σημαντικός σταθμός θα είναι η κεντρική
συνάντηση εθελοντών στην Αθήνα στοχεύοντας στο να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας στη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη
Εθελοντική Δράση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, το
Let’s do it Greece 2020 στις 10 Μαΐου.
Μπορείτε κι εσείς να γίνετε κρίκος αυτής της προσπάθειας. Bρείτε την ομάδα του Let’s do it Greece στον κοντινότερο σε εσάς σταθμό στο www.rizes.org.gr
Δείτε το βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=w6tGV57Rbrc

Ο Δήμος ΒΒΒ - όπως μας ενημερώνει με σχετικό
δελτίο τύπου ο ίδιος - είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα παίρνει τέτοια πιστοποίηση συνεργαζόμενος με
την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη ομάδας ειδικών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού & Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ) και του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος, καθηγητή Κωνσταντίνου Χασάπη. Η παραγωγή του VITA-GREEN,
είναι μέρος του προγράμματος για τη συνολική αποκομιδή 10.000 τόνων πράσινων και βιοαποβλήτων
ετησίως, που θα παράξουν εδαφοβελτιωτικό, με απώτερο στόχο τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων
του Δήμου που οδηγούνται στην ταφή, ποσοστό το
οποίο ήδη έχει ξεπεράσει το 35% αλλά και την παράλληλη αύξηση της ποσότητας που επαναχρησιμοποιείται.
Η ΔΗΩ, ένας από τους 12 φορείς ελέγχου και πιστοποίησης, παρακολουθεί και ελέγχει 5.000 ενεργούς
βιοκαλλιεργητές (27% του συνόλου) και είναι ο μόνος
φορέας που έχει διαδικασία πιστοποίησης, αλλά και
τη δυνατότητα να εκδώσει σχετική βεβαίωση των εισροών (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, φυτοφάρμακα).
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ΕΒΔΟΜΗ

«Υπέροχό μου, διαζύγιο»
της Geraldine Aron

ELEPHANT & YOU SHOULD HAVE SEEN ME DANCING WALTZ
RABIH MROUÉ & DANCE ON ENSEMBLE

Θεατρικό Κουίζ:
Ελάτε να βοηθήσουμε την Άντζελα!
Τί πιστεύεται ότι μπορεί να κάνει μία χαριτωμένη σαρανταπεντάρα, και συγκεκριμένα η Άντζελα Κέννεντι
Λίπσκυ, όταν ο ‘‘αγαπημένος’’ της σύζυγος την εγκαταλείπει μετά από τριάντα πέντε χρόνια έγγαμης
ζωής γεμάτης όρκους πίστης και αφοσίωσης;
1) Τρελαίνεται απ’ τη χαρά της;
2) Σκέφτεται να διεκδικήσει τον πενηνταπεντάρη σύζυγο της από την εικοσιτεσσάρων Μεξικανή ερωμένη
του;

Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της διεθνούς καλλιτεχνικής
σκηνής,
ο
έντονα
πολιτικοποιημένος εικαστικός, σκηνοθέτης και περφόρμερ Ραμπί Μρουέ
δημιουργεί για το Dance On Ensemble, με το ένα από τα δύο έργα της
βραδιάς να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Στέγη Ιδρύματος
Ωνάσση.

μέρα. Τι αφήνει πίσω του ένας πόλεμος ή ένα έγκλημα; Τι θα απομείνει
από ένα νεκρό σώμα; Η εικαστική
γλώσσα του Ραμπί Μρουέ μετασχηματίζεται εδώ σε κάτι βαθιά σωματικό, καθώς συνεργάζεται με δύο
εξαιρετικούς χορευτές, τους Ty

Το έργο του Ραμπί Μρουέ είναι ένας
μεγεθυντικός φακός που, μέσα από
τις δικές του εμπειρίες πολέμου και
πολιτικών αγώνων, μας υπενθυμίζει
ότι το τραύμα είναι κοινό για όλους
τους ανθρώπους, αλλά και τόσο υποκειμενικό, που είναι αδύνατον να ξεχαστεί.

έννοιας του τείχους ως προστασίας,
αλλά και ως ορίου ανάμεσα στο μέσα
και το έξω, στο ιδιωτικό και το δημόσιο, στην οποία το δέρμα του χορευτή γίνεται το όχημα μιας
αλληγορίας.
O ίδιος ο Ραμπί Μρουέ αναφέρει: «Το
σώμα του χορευτή ως ένα τείχος
προστασίας του μέσα από το έξω και
του έξω από το μέσα, διάφανο στην
αδιαπερατότητά του. Θα μπορούσε
να είναι αλήθεια ότι το δέρμα είναι
μια διαχωριστική γραμμή του μέσα
από το έξω; Κι αν ναι, υπάρχει τότε
ένας πόλεμος ανάμεσα στις δύο
πλευρές; Ένας εμφύλιος πόλεμος;»
Το ανθρώπινο σώμα μπαίνει στο μικροσκόπιο με τον επώδυνο, μα πάντα
ποιητικό τρόπο του Ραμπί Μρουέ.

8 και 10 Νοεμβρίου στις 8.30 μ.μ.
Το “Elephant” είναι ένα έργο για την
ανθρώπινη φύση. Χτίστηκε πάνω σε
μια συλλογή από 316 σχέδια νεκρών
σωμάτων, τα οποία ο καλλιτέχνης ζωγράφιζε επί έναν χρόνο – ένα κάθε

3) Αγοράζει βιτριόλι και ετοιμάζεται για επίθεση;
3) Παίρνει ό,τι χάπια βρει μπροστά της;
4) Κοιμάται με τον πρώτο τυχόντα;
5) Πάει σε ψυχίατρο;
6) Ξυρίζει το κεφάλι της;
7) Αρχίζει τις πλαστικές;
8) Τρέχει στα sex shop;
9) Πάει ταξίδια σε εξωτικά νησιά;
10) Προσπαθεί να ξαναερωτευθεί;
Στο Από Μηχανής Θέατρο, από 12 Οκτωβρίου 2019
και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00, η Φαίδρα
Δρούκα θα σας δίνει όλες τις απαντήσεις του κουίζ,
ερμηνεύοντας την Άντζελα Κέννεντι Λίπσκυ στο
έργο της Geraldine Aron «ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΟΥ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ».
Η Ιρλανδή συγγραφέας, με χιούμορ, αυτοσαρκασμό
και ζωντάνια, μάς παροτρύνει να ζήσουμε μαζί με την
χωρισμένη Άντζελα, όλες τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις αποφάσεις, και τις καινούργιες εμπειρίες
μιας γυναίκας που βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή
της ζωής της,…στο αναπάντεχο διαζύγιο! Μιας γυναίκας έξυπνης μεν αλλά και παιδιάστικα αφελής λόγω συζυγικών υποχωρήσεων- τρυφερής, δοτικής
αλλά και συνάμα φοβισμένης, επίσης λόγω συζυγικών υποχωρήσεων, χαρούμενης και ταυτόχρονα θλιμμένης.
Μια από τις γυναίκες που συναντάμε κάθε μέρα.
Ίσως μια γυναίκα σαν όλες εμάς.
Τζωρτζίνα Καλέργη

Εισιτήρια 5 έως 18 ευρώ.

Boomershine και Jone San Martin.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση:

Το “You Should Have Seen Me Dancing Waltz" είναι μια διερεύνηση της

Λεωφ. Συγγρού 107 Αθήνα
Μετά την παράσταση, συζήτηση του
κοινού με τους συντελεστές.

«Έλα στη θέση μου
Σχολικός
Εκφοβισμός»
O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οργανώνει
διαδραστική ομιλία με τίτλο: «Έλα στη θέση μου Σχολικός Εκφοβισμός» που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Διλόφου.
Ομιλήτρια θα είναι η ψυχολόγος του Δήμου Γεωργία
Μάλεση, η οποία θα αναδείξει το θέμα του σχολικού
εκφοβισμού.
Στα σχολεία του Δήμου έχουν πραγματοποιηθεί σειρά
διαδραστικών ομιλιών 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 επιπλέον δράσεις στην εκπαιδευτική
κοινότητα.
Ο σχολικός εκφοβισμός και η βία είναι φαινόμενα
που δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους. Ας
ευαισθητοποιηθούμε όλοι.

Eκδηλώσεις με την “Υπατία”
«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 Τιντώνη με θέμα: «Πόνοι στα
γόνατα»

"Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές"
Η “Υπατία” προσκαλεί να παρακολουθήσετε στις
27/11/19 ημέρα Τετάρτη, τη Θεατρική παράσταση "Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές" στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Είναι μια εξαιρετική παράσταση που παίζεται για
δεύτερη χρονιά με τους: Δανδουλάκη, Καφετζόπουλο,
Κατρανίδη, Τρύπη, Κουλίεβα. Ώρα αναχώρησης 17.30
από Ζεφύρου 2, πίσω από την Πνευματική Εστία.

Κρατήσεις: Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

ΕΒΔΟΜΗ

“Να’ χεις χάρη
Μάγκα…”
H Εστία Νέας Σμύρνης, πάντα, παρουσιάζει πολλές
και καλές εκδηλώσεις. Έτσι το Σάββατο 2 Νοεμβρίου
2019 και ώρα 19:00, θα παρουσιάσει μία θεατρική παράσταση, με τίτλο: «Να’ χεις χάρη Μάγκα…» και θέμα
την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ζωή και το πλούσιο έργο
του μεγάλου λαϊκού συνθέτη Γιώργου Μητσάκη.
Παίζουν οι ηθοποιοί του θεατρικού τμήματος του Συλλόγου Μικρασιατών Νέστου με αλφαβητική σειρά:
Σταυρούλα Βλαχοδήμου, Βούλα Βελκιάδου, Ξανθούλα Δουμπενίδου, Ελευθερία Ζαμπέλου, Ασημίνα
Μαναβάκη, Κυριακή Ξανθοπούλου.
Την μουσική και την σκηνοθετική επιμέλεια της παράστασης επιμελείται ο Αριστογείτων Κώτσας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Παιχνίδια για όλη την οικογένεια στο Ι.Στ.Νιάρχος
Μία διασκεδαστική δραστηριότητα
με παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα
για όλη την οικογένεια. Οι συνοδοί
ενθαρρύνονται να παίξουν και να
συνεργαστούν με τα παιδιά στο
Πάρκο, συμμετέχοντας στα εκπαιδευτικά ερεθίσματά τους και αναπτύσσοντας την ευρηματικότητά
τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σάββατο 02, 09, 16, 23, 30/11,
ώρες 13.00-14.30
Για παιδιά 5 ετών και άνω με
τους/τις συνοδούς τους
Έως 50 συμμετοχές
Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

«Της Ελλάδας Θεατρίνοι»
H Εστία Νέας Σμύρνης, το Σάββατο 16 & την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:00, με το Θεατρικό της Εργαστήρι «Κάρολος Κουν» παρουσιάζει
σην θεατρική παράσταση με τίτλο «Της Ελλάδας Θεατρίνοι».
Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα,
στο τέλος θα δεις να σου απομένουν
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι.
Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.
Οδυσσέας Ελύτης

Με όπλα την ψυχή μας και τη φωνή μας,
εμείς ένα μπουλούκι θεατρίνων,
σε τραίνα και καράβια περνάμε τον καιρό μας...
Σκηνοθεσία: Ντίνα Αβαγιανού | Επιμέλεια κίνησης: Μαριάνθη Κυρίου | Σκηνικά – Κουστούμια: Μαριάνθη Κυρίου|
Μουσική και Ηχητική Επιμέλεια: Ντίνα Αβαγιανού
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ!
Οι εκδηλώσεις γίνονται στην αίθουσα “Πάνος Χαλδέζος”

Εστία Νέας Σμύρνης, Κων/νου Παλαιολόγου 1

Mαθήματα
υπολογιστών
Μαθήματα που δίνουν την ευκαιρία
σε όσα άτομα δεν είναι εξοικειωμένα με τους υπολογιστές, να μάθουν τις κύριες λειτουργίες, τη
χρήση βασικών προγραμμάτων και
την πλοήγηση στο διαδίκτυο, γνώσεις που θα βοηθήσουν στη διεκπεραίωση απλών εργασιών, μέσα από
πρακτικά βήματα, παραδίδονται στο
Ιδρυμα Στ. Νιάρχος, δωρεάν.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες ηλικίας 65+ καθώς
και σε όσους/ες επιθυμούν να λάβουν βασικές γνώσεις του αντικειμένου.
Δευτέρα-Παρασκευή 11.00-12.00,
12.30-13.30, 14.00-15.00
Έως 16 συμμετοχές
Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Δωρεάν τα Μουσεία και
οι Αρχαιολογικοί χώροι
Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019
Η είσοδος στους αρχαιολογικούς
χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία
που ανήκουν στο Δημόσιο είναι
ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.
Aπό την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και
κάθε πρώτη Κυριακή του μέχρι τις
31 Μαρτίου, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι δωρεάν.
Εκμεταλλευθείτε το.

ο Ασηµένιο Κύπελλο που εµπνεύστηκε και σχεδίασε ο Michel Bréal
για τον Πρώτο Μαραθωνιονίκη, τον Έλληνα Σπύρο Λούη, το οποίο
του απονεµήθηκε κατά τους πρώτους Σύγχρονους Ολυµπιακούς
Αγώνες στην Αθήνα, το 1896, εκτίθεται µόνιµα στο ΚΠΙΣΝ.

Τ

Το ιστορικό κειµήλιο αγοράστηκε από το
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος σε δηµοπρασία
του οίκου Christie’s όταν διατέθηκε προς
πώληση από τον εγγονό τού δροµέα. Η
απόκτηση του Κυπέλλου συνοδεύτηκε από
την άµεση δέσµευση του Ιδρύµατος να το
καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό και να
το µοιραστεί µε όλους, εκθέτοντάς το
µόνιµα στο ΚΠIΣΝ µετά την ολοκλήρωσή
του. Έως τότε, περισσότεροι από
3.500.000 επισκέπτες είχαν ήδη την ευκαιρία να δουν το Κύπελλο από κοντά.
Δευτέρα-Κυριακή | 06.00-00.00

Mουσική εκδήλωση
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Κορωπίου στο πλαίσιο της
κοινωνικής του ευθύνης και σε συνεργασία με τον
Δήμο Κρωπίας διοργανώνει φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
03/11/2019 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου
(οδός Αδριανού 111 στο Κορωπί) με ώρα προσέλευσης
13:00 μ.μ.
Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από την είσοδο θα
διατεθούν στην Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας
«ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής.
Συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες.
Ο Σύλλογος θα προσφέρει στο μέτρο του δυνατού
κρασί και φαγητό.
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ανιχνευτικά Τεστ
λόγου & ομιλίας
Δωρεάν Αξιολογήσεις
Ανιχνευτικά τεστ λόγου και ομιλίας και δωρεάν

αξιολογήσεις για παιδιά ηλικίας 3-8 ετών, θα
πραγματοποιηθούν από επαγγελματίες εθελοντές
λογοθεραπευτές του Δήμου ΒBB.
Η δράσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου
θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας,
(Αγ. Ιωάννου & Ζεφύρου 2, Βούλα) την Κυριακή 3
Νοεμβρίου.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υποψήφιοι Πρόεδροι
της ΠΕΔΑ
Οι διεργασίες και οι ...συμφωνίες, δίνουν και παίρνουν, για τις εκλογές της Περιφερειακής Ενωσης
Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), οι οποίες θα ολοκληρωθούν
την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019.
Υποψήφιοι Πρόεδροι μέχρι τώρα, που γράφονται
αυτές οι αράδες (31.10.19) είναι πέντε δήμαρχοι,
που τους παρουσιάζουμε κατ’ αλφαβητική σειρά.
Ιωακειμίδης Γιώργος, Δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη
Κατωπόδης Γρηγόρης, Δήμαρχος Βύρωνα
Κωνσταντέλλος Γρηγόρης, Δήμαρχος ΒΒΒ
Μαρκόπουλος Γιώργος, Δήμαρχος Γαλατσίου
Τζουλάκης Σταύρος, Δήμαρχος Ν. Σμύρνης
Οι 13 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της χώρας ξεκίνησαν τις διαδικασίες σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων τους για την ανάδειξη των νέων
Διοικητικών Συμβουλίων τους και των υπόλοιπων
προβλεπόμενων Οργάνων.
Στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α. έχουν δικαίωμα
συμμετοχής 300 αιρετοί από τους οποίους, οι 234
είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όλοι οι Δήμαρχοι εξ
ορισμού (66).
Από τους 66 Δήμους της Αττικής, κοινοποιoύν στην
Π.Ε.Δ.Α., τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων
που εκλέγονται από τα Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία
και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση ως εκλέκτορες του νέου 25μελούς Δ.Σ. της
ΠΕΔΑ.
Έτσι, κάθε δήμος εκλέγει, ανάλογα με το μέγεθός
του, τους δημοτικούς συμβούλους, που θα συμμετέχουν στις εκλογές ως εκλέκτορες.
Από το Δήμο 3Β, εκτός από το Δήμαρχο εξελέγησαν
ο Δημ. Γεωργιάκος, η Μ. Φουρναράκη και ο Μ. Δασκαλάκης. Συνολικά 4 άτομα.

ΕΒΔΟΜΗ

Ερωτήσεις και Απαντήσεις στο Δήμο ΒΒΒ
ΟΙ σύμβουλοι ερωτούν, ο δήμαρχος απαντά
Ερωτήσεις ετέθησαν από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, του
Δήμου ΒΒΒ, κατά τη συνεδρίαση
της 30/10/19.
Aπό απλές, για καθημερινά προβλήματα δημοτών, έως σύνθετες
και ...δύσκολες.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Δημήτρης Δαβάκης, αναφέρθηκε
στην Παιδική Χαρά του Χερώματος, όπου όπως κατήγγειλε γίνεται
υδροκλοπή, χρόνια, και πρέπει να
προχωρήσει ο δήμος σε ότι προβλέπει ο νόμος.
Ο δήμαρχος απάντησε ότι έχει
πάει η υπηρεσία να το ελέγξει
αλλά δεν βρήκε κάτι. «Αν έχετε
κάποια συγκεκριμένη περίπτωση
να μας κατατοπίσετε».
την απουσία ονομασίας οδών,
επίσης στο Χέρωμα αναφέρθηκε ο Δ. Δαβάκης, κάτι που χρονίζει από το 2017, καθώς και στο
μικρό γεφύρι που περνάει πάνω
από το ρέμα, δεν γνωρίζει κανείς
τη στατικότητά του και καθημερινά
περνούν παιδιά για τα σχολεία.
Ο Δήμαρχος για την αλλαγή των
οδών, ζήτησε από τον αντιδήμαρχο Ν. Βάση, να απαντήσει, ο
οποίος εξήγησε ότι υπάρχει απόφαση από το 2008, αλλά είναι ένα
τμήμα που δεν έχει οδοσήμανση,
και δεν έχουν παραγγελθεί ακόμη.

Σ

Για το γεφύρι, ο δήμαρχος απάντησε ότι έχουν ξεκινήσει τη μελέτη του ρέματος στο Χέρωμα,
αλλά εξαιρέθηκε η πειροχή από
την Α΄ζώνη Υμηττού έως τη Σχολή
Ευελπίδων με το αιτιολογικό ότι
είναι εκτός σχεδίου και είναι σε
Α΄ζώνη.
Οσο για το γεφυράκι, η συντήρηση
του οποίου ανήκει στο Δήμο, ο δήμαρχος επιφυλάχθηκε να απαντήσει στο επόμενο συμβούλιο.

Ερίζουν Κορωπί και
ΒΒΒ για τα όρια;
Aκόμα ερίζουν για τα όρια των
Δήμων Κρωπίας και ΒΒΒ (Βάρης),
όπως φάνεται από ηλεκτρονική
επιστολή που έλαβαν οι αρμόδιοι
του Δήμου, αλλά και δημοτικοί
σύμβουλοι, ιδιαίτερα με το Κτηματολόγιο που συμπληρώνεται από
κατοίκους της περιοχής.
Θυμόμαστε, άλλες εποχές, επί δημάρχου Παπαγιαννόπουλου (Κορωπί) σε ημέρα απογραφής
πληθυσμού, να βρίσκονται στη
Βάρη και να τσακώνονται για το
πού θα απογραφούν...
Εν έτει 2019, φαίνεται ότι η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει, όπως
ανέφερε ο δήμαρχος, σε απάν-

"Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής"

...στο δρόμο τα ανήμπορα γηρατειά
Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αττικής
(Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α.) προέκυψε από τη συγχώνευση του πρώην Θεραπευτηρίου
Χρονίων Παθήσεων Αθήνας και του πρώην Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων. Το θεραπευτήριο λειτουργούσε μέχρι ...προχθές στη
Γλυφάδα (Ν. Ζέρβα 16), ως παράρτημα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής", που υπάγεται στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Στη δομή αυτή, στεγάζονται άτομα της τρίτης ηλικίας, από 65 και άνω
που χρήζουν ανάγκης περίθαλψης, αλλά το κτίριο είναι ιδιωτικό. Το έχει
ζητήσει ο ιδιοκτήτης πολύ καιρό τώρα, λύση δεν βρέθηκε και οι τρόφιμοι
βρίσκονται πλέον στο δρόμο.
Έχουν γίνει κινητοποιήσεις από τους εργαζόμενους, αλλά και από
άλλες μονάδες και τους συλλόγους ΑμεΑ. Ζητούν την παρέμβαση του
πρωθυπουργού καταγγέλοντας ότι προσπαθούν να κλείσουν τη μονάδα
για εξοικονόμηση πόρων.
Κάποιους από τους νοσηλευόμενους, περίπου 35, τους πάνε στο ΠΙΚΠΑ,
με ότι συνεπάγεται αυτό για τα παιδιά, όπως επεσήμανε ο Δ. Δαβάκης
και ζήτησε από το δήμαρχο να πάρει θέση, αφού το Ιδρυμά εξυπηρεί
όλη την Ανατ. Αττική.

τηση στον Δημ. Δαβάκη, που
έθεσε το ερώτημα. Είχε κάνει εξώδικη διαμαρτυρία ο δήμος και
έλαβε την απάντηση, που ξεκαθαρίζει τα όρια.

Ανησυχία για τη
ρύπανση της θάλασας
στη Βάρκιζα
Πολλοί από εμάς έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, τη θάλασσα
στην Ανατολική παραλία της Βάρκιζας να γίνεται κοκκινοκαφέ. Το
θέμα έθεσε ο δημ. σύμβουλος, Κ.
Πασακυριάκος, στο Δημοτικό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι «έχει προκύψει ένα μεγάλο πρόβλημα με
ευθύνη της εταιρείας. Δεν γνωρίζουμε και δεν μας έχει ενημερώσει
κανείς, ούτε η εταιρεία, ούτε η Περιφέρεια. Ποια είναι η επίσημη ενημέρωση προς το Δήμο;»

Δ

εν συμμερίζομαι την άποψή
σας», απάντησε ο δήμαρχος
και ...χαριτολογώντας είπε: «όταν
η θάλασσα από μπλε γίνεται κόκκινη θα περίμενα κάποιοι να χαρούν...».
σ.σ. Βέβαια κόκκινη η θάλασσα,
μόνο από δύο λόγους μπορεί να
γίνει ή από αίμα ή από ηλιοβασίλεμα...
Χαρακτήρισε δε τις αντιδράσεις
του συμβούλου και των ΜΜΕ, που
“ανέβασαν” το θέμα, “υπερβολή”
και ότι “δεν ήταν αντίστοιχος του
ευρήματος ο ντόρος”!

Μπορεί να ξανασυμβεί
Εξήγησε στη συνέχεια ότι στην
περιοχή υπάρχουν πολλά πηγάδια
και αρτεσιανά, και πιθανόν κατά τη
διάρκεια του έργου να ξαναφανεί
το περιστατικό, αλλά τα έργα πρέπει να γίνουν. Μπορεί να το δούμε
κι αυτό το Σαββατοκύριακο, με τις
βροχές, γιατί τα χώματα είναι μαλακά και υπάρχει ήδη κοίτη. Θα
σταματήσουμε να κάνουμε τεχνικά έργα;
σ.σ. εμείς θα υπομνήσουμε στο
δήμαρχο, ότι στα πηγάδια, που δεν
χρησιμοποιούνται πλέον για νερό,
πέφτουν - από ασυνείδητους - και
αποχετεύσεις!!!
Αννα Μπουζιάνη
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Πρόσβαση στο taxisnet από τις υπηρεσίες
των Δήμων με απόφαση του Υπουργού!
Τα λάθη των Δήμων θα ξετινάξουν τους πολίτες
Μητρώο ΑΑΔΕ και μητρώο των
δήμων διασυνδέονται, μέσω της
πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με απόφαση του
αρμόδιου υπουργού.
Δηλαδή, οι πιστοποιημένοι υπάλληλοι των δήμων θα αναζητούν τα
στοιχεία του πολίτη είτε εισάγοντας μόνο το ΑΦΜ, είτε μόνο τον
ΑΔΤ είτε μόνο το ονοματεπώνυμό
του.
Τα στοιχεία αντλούνται από το
Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο διαχειρίζεται η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
«Σκοπός αυτής της διαλειτουργικότητας είναι η ταυτοποίηση των
πολιτών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ Α’ βαθμού
“Μόνον άπαξ”, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, με απόλυτο
σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και χωρίς ταλαιπωρία για τον
συναλλασσόμενο πολίτη», σημει-

ώνεται στη σχετική ανακοίνωση
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με την απόφαση, του
υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, η διαδικασία αυτή θα συντελείται μέσω
του GovHUB (Κόμβος Πιστοποίησης και Αυθεντικοποίησης Στελεχών των Δήμων), το οποίο θα
παρέχει τα μη φορολογικά δεδομένα σε όλους ανεξαιρέτως τους
δήμους της χώρας καθώς και στα
νομικά τους πρόσωπα. Έτσι, ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των
ΟΤΑ Α’ βαθμού και της ΚΕΔΕ.
Αυτό είναι άλλο ένα φακέλωμα
του πολίτη, με όλα τα προσωπικά
του δεδομένα στη διάθεση του
κάθε ...πιστοποιημένου υπαλλήλου, για να μην κρυβόμαστε πίσω
από τις λέξεις.
Το θέμε έθεσε προ ημερησίας ο
επικεφαλής της μειοψηφίας Δημήτρης Δαβάκης, του Δήμου ΒΒΒ,
ρωτώντας το Δήμαρχο τί θέση θα

κρατήσει.
Επ’ αυτού ο δήμαρχος απάντησε
ότι «Εμείς δεν θα τα πάρουμε τα
δεδομένα. Αν πάμε με τα νέα δεδομένα σημαίνει ότι πρέπει να τινάξουμε
στον
αέρα
τους
οικογενειακούς
προϋπολογισμούς».
Εξήγησε δε ότι αν υπάρξουν διαφορές, που θα υπάρξουν, παράδειγμα για ποσά 1500 ευρώ με 5
έως 20 χρόνια αναδρομικότητα,
πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο και
τόκοι υπερημερίας, που θα τινάξουν την ...μπάγκα στον αέρα.
«Το θέμα βρίσκεται σε αναμονή,
προκειμένου να νομοθετήσει η κυβέρνηση», κατέληξε ο δήμαρχος.
σ.σ. Αμ, η κυβέρνηση δεν αποφάσισε δια του υπουργού της; Τί
άλλο να περιμένουμε; Κι όπως
έχουμε γράψει πολλές φορές,
εκτελεστικά όργανα της Κομισιόν
είναι οι κυβερνήσεις μας. Εντολές
άνωθεν, δηλαδή...
Αννα Μπουζιάνη

Δημοτικά τέλη στο
Δήμο ΒΒΒ

Τεχνικό Πρόγραμμα
χωρίς νέα έργα

Τα δημοτικά τέλη καθαραιότητας και φωτισμού και

γκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, με 42 εκατομμύρια ευρώ κονδύλι. Εξ αυτών,
το 90% των έργων, που
περιλαμβάνει, είναι συνεχιζόμενα.
Από τα 42 εκατ. €, τα 38 εκατ. € προέρχονται από
κονδύλια της Περιφέρειας, τα 2 εκατ. από ίδιους πόρους.
Νέο έργο σημαντικό εμφανίζεται ένα κονδύλι
1.000.000 εκατ. € που αφορά την κατασκευή δικτύου
ακαθάρτων στην περιοχή Ασυρμάτου στη Βάρη, με
διάθεση ποσού το 2020, 10.000 ευρώ. Το έργο είναι
ανταποδοτικό. Εμφανίζονται και κάποια μικρής κλίμακας έργα, στην παιδεία και τον αθλητισμό, καθαρά
συντήρησης.

δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων
έτους 2020 και στις τρεις Ενότητες διαμορφώνονται
στις παρακάτω τιμές, που εν πολλοίς είναι ίδιες με το
2019:
Mε απόφαση της Οικονομικής Επι. και του Δ.Σ.
Δημοτικά Τέλη με οικιακή χρήση
Βάρη
Βούλα
Βουλιαγμένη

1,52 €/τ.μ.
1,52 €/τ.μ.
1,52 €/τ.μ.

Δημοτικά τέλη με γενική χρήση
Βάρη
Βούλα
Βουλιαγμένη

4,63 €/τ.μ.
3,81 €/τ.μ.
5,87 €/τ.μ.

Δημοτικος φόρος (οικιακής - γεν. χρήσης)
Ηλεκτροδοτούμενων χώρων
Bάρης
0,17 €/τ.μ.
Βούλας
0,17 €/τ.μ.
Βουλιαγμένης
0,17 €/τ.μ.

Ε

Eγκρίθηκε ο νέος Προϋπολογισμός
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του
Δήμου ΒΒΒ για το 2020, συνολικού ύψους εσόδων
65.047.355,57 ευρώ.

ΗΜΕΡΙΔΑ
με ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, ώρες 11:00 – 16:00,
οργανώνεται από το Ε.ΠΑ.Μ. (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο), Ημερίδα με τα εθνικά θέματα, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TITANIA (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, Αίθουσα
“NIKH” στον ημιόροφο).
Η Είσοδος είναι ελεύθερη
Τα θέματα: Η Αναθεωρητική πολιτική των Μεγάλων
Δυνάμεων και της Τουρκίας στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και Μέσης Ανατολής,
μετά και την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία.
- Η Συνθήκη της Λωζάννης, στο στόχαστρο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Eναρξη- Προσέλευση : ώρα 11:00
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κώστας Βενετσάνος,
εκδότης -πολιτικός αναλυτής.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Δημήτρης Καζάκης, Πρόεδρος του Ε.ΠΑ.Μ
Eισαγωγή στην Ημερίδα
12:30: Βασίλης Μαρτζούκος Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ,
Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ, Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. “Οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις της περιοχής εθνικού
ενδιαφέροντος και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις”.
13:00: Παναγιώτης Μαντάς, Μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής του πολιτικού κόμματος ΔΗΚΚΙ

13:30 Παρεμβάσεις φορέων & προσωπικοτήτων
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14.30: Βάκης Τσιοπανίδης, Πρόεδρος του πολιτικού
κόμματος “ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ” ΑΚΚΕΛ

Ερωτήσεις – απαντήσεις - συζήτηση
Πληροφορίες: τηλ.: 210- 3422156, info@epamhellas.gr

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Ο αγώνας κατά του ΧΥΤΥ
Γραμματικού συνεχίζεται…
Μετά την αναγκαστική ανάπαυλα, λόγω του εορτασμού της
εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Δήμος Μαραθώνος και προσωπικά ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας, επανέρχεται με προγραμματισμένες ενέργειες για τη διαχείριση
της κρίσεως αναφορικά με την ΟΕΔΑ Γραμματικού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γραφείο του Δήμαρχου, έχουν προγραμματιστεί τα εξής:
― Νέα συνάντηση στην Περιφέρεια Αττικής, τη Δευτέρα
4/11/2019 μεταξύ αντιπροσωπείας του Δήμου Μαραθώνος
μ’ επικεφαλής τον Δήμαρχο Στέργιο Τσίρκα και του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη με τους συνεργάτες του.
― Υλοποιώντας σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν στην
προηγούμενη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής
(18/10/2019) και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
(22/10/2019), η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος
προχωρά σε προσφυγή κατά της πρόσφατης απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου για δοκιμαστική λειτουργία της ΟΕΔΑ ενώ παράλληλα, αποστέλλονται ενημερωτικά δελτία σε όλους τους Συλλόγους και Φορείς της
περιοχής.
«Ο αγώνας κατά της λειτουργίας του παράνομου έργου
στο Γραμματικό συνεχίζεται αμείλικτος και σε όλα τα μέτωπα» δηλώνει ο δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας.
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βευσή τους, από την Ουνέσκο Πειραιώς και Νήσων και την
έκφραση ευαρέσκειας και έπαινο από τον διεθνή Οργανισμό International Action Art.

γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

“Του Κουτρούλη
ο γάμος”
με τον προς ημάς απόηχο
Αυτές τις ημέρες παρακολούθησα τη θεατρική παράσταση
“Του Κουτρούλη ο γάμος” σε παρουσίαση από τον ερασιτεχνικό θίασο “Σκηνή Άνοιξη” του Δήμου Διονύσου Αττικής.
Το κείμενο ήταν σε ελεύθερη διασκευή από την ηθοποιό Τιτίκα Στασινοπούλου με συγγραφή του Θάνου Τσάμπρα.
Και όταν λέγω ελεύθερη διασκευή και μεταφορά, εννοώ
από το γνωστό ομώνυμο έργο του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, το οποίο σε γλώσσα “λογιωτατισμού” ηθογραφούσε
καταλυτικά τις άσχημες κοινωνικές καταστάσεις, αλλά και
τις κακές συμπεριφορές των πολιτικών προσώπων εκείνης
της εποχής και ως φαίνεται και προφητικά για τι μετέπειτα
γενιές.
Και σε αυτό το προμάντεμα, ίσως και να οφείλεται η όλη
διαχρονική αξία τού ηθογραφικού αυτού έργου, την οποία
περιέργως κλασικοί ιστορικοί της λογοτεχνίας μας, όπως
ο Άριστος Καμπάνης (εκδ. 1948) ή και περισσότερο ο Ηλίας
Βουτιερίδης (έκδ.1966) απαξιώνουν.
Η όλη παράσταση όπως ήδη ειπώθηκε, σκηνοθετικά καλυπτόταν από την διδασκαλία της ηθοποιού Τιτίκας Στασινοπούλου, που μετουσιώνοντας έφερνε σε πρωταγωνιστική
θέση τον δευτερεύοντα ρόλο όλων των ανεξαιρέτως συμμετεχόντων ηθοποιών.
Αλλά για να γίνομαι πιο ακριβοδίκαιος και αυτή η σκηνοθεσία δεν θα έφτανε στην τελείωση, αν η στόφα, η εσωτερική
έφεση, και το κρυφό ταλέντο εκάστου αυτών των, σε ερασιτεχνία ηθοποιών, δεν έκρυβε και παρείχε τον έμφυτα
αγιασμένο σε βλάστηση σπόρο της ερμηνείας.
Για το ιστορικό της ομάδας αυτού του ερασιτεχνικού μακρόχρονης πορείας συλλόγου, θα πρέπει να αναφερθώ
αποσπασματικά στο δίφυλλο ενημερωτικό πρόγραμμα που
φέρει την υπογραφή της κυρίας Στασινοπούλου: «η ομάδα
είναι ερασιτεχνική… και λέγοντες ερασιτέχνες δεν υποτιμώ κανέναν. Απλά βλέπω καθαρά την αλήθεια, ότι οι
“εραστές της τέχνης”, πολλές φορές μάλιστα αναδεικνύονται να είναι καλύτεροι σε ηθοποιία από πολλούς επαγγελματίες.
Η ομάδα του θιάσου της “Ανοιξης” (σε ποιότητα) ξεχώρισε
20 χρόνια τώρα… Η επιλογή τού σημερινού αυτού έργου
επηρεάστηκε από τις προεκλογικές διεργασίες στη χώρα
που μεγαλώνουμε, καθώς όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια διαχρονικά μένουν.
…... Το χθές συναντιέται με το σήμερα σ’ ένα αγκάλιασμα
ιδεών, συνηθειών, ελαττωμάτων. Ή και προτερημάτων.
Χρειαζόταν λοιπόν ένα έργο που να παντρεύει το χτες με
το σήμερα και (μάλιστα) πολυπρόσωπο... Η κωμωδία αυτή
πίνεται σαν την σαμπάνια, που καθώς καταλαγιάζουν οι
φουσκάλες το περιεχόμενο μεταλλάσσεται σε γλυκό
κρασί…».
Και συμπληρώνει πληροφοριακά για την επικείμενη βρά-

Καιρός όμως να αναφερθούμε στο θεματικό περιεχόμενο
του έργου.
Χρονιά 1845. Στην Αθήνα από τη Σύρο φτάνει ο ράφτης
Κουτρούλης λίαν εύπορος, και ερωτοχτυπημένος με την
πολύ μικρότερή του σε ηλικία Ανθούσα, όμορφη κόρη του
ξενοδόχου κυρ-Σπύρου. Η Ανθούσα δεμένη σε κρυφό
έρωτα με την καρδιά του αστυνόμου του τόπου, απορρίπτει
τον Συριανό. Η οικογένειά της όμως εντυπωσιαμένη από
την οικονομική επιφάνεια του Κουτρούλη, την πιέζει να τον
αποδεχτεί και να τον παντρευτεί για τα λεφτά του. Η Ανθούσα μπροστά στο δίλημμα με τον έρωτα που την καίει και
την παντρειά που ερωτικά όζει, αρνείται να αποδεχθεί τον
Κουτρούλη. Και για να ξεφύγει, απαντά κοφτά: «Ναι αλλά
μόνο αν γίνεις υπουργός».
Ο Κουτρούλης άξεστος μεν νησιώτης, πλην με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και σφόδρα ερωτοχτυπημένος τα παίζει όλα και όλα για την αγάπη της. Ο πονηρός του υπηρέτης
που τον συνοδεύει εκμεταλλεύεται τον πόνο του, με το
«ησύχασε, και με τα λεφτά σου εγώ θα σε κάνω υπουργό»,
του τάζει μάλιστα και υπουργείο Εξωτερικών και αρχίζει να
εξαγοράζει ψήφους. Το όνομά του προβάλλεται, η φήμη
του ερεθίζει τους κόλακες, που μαζεύονται γύρω του και
τον λιβανίζουν για ρουσφέτια. Αλλά και οι ξένες Δυνάμεις
που συνωστίζονται καθώς του υπόσχονται συμπαράσταση
αρκεί να ενδώσει με συναλλαγές και λοιπά. Μα και ο ντόπιος “Τύπος” με εκβιασμό να απαιτεί απ’ αυτόν προνόμια και
παροχές για να μη “λασπώσει”. Η φήμη τής προ θυρών
υπουργοποίησής του έχει τώρα πάρει επικίνδυνα μεγάλες
διαστάσεις. Ο Κουτρούλης δεν διαψεύσει την υπουργοποίησή του και καθώς είναι αφελής και εύπιστος, στο πες
πες, αρχίζει και ο ίδιος να αποδέχεται ότι ήδη υπουργοποιήθηκε.
Η Ανθούσα μαθαίνει το δήθεν γεγονός, παρασύρεται από
τις φήμες, τις πιστεύει και αρχίζει τώρα να ορέγεται το
όνειρο να γίνει η κυρία τού υπουργού και συναινεί για τον
γάμο. Η μάνα της κολακεύεται κι αυτή με τα σαλόνια, που
θα ανοίξουν για χάρη της, ούσης πεθεράς του υπουργού
και ο ξενοδόχος, ο άντρας της, δραχμομετράει τα οφέλη
που θα επέφερε μια τέτοια παντρειά της κόρης του.
Γίνεται ο γάμος, αλλά επάνω στο γλέντι εμφανίζεται ο
αστυνόμος, ο πρώην έρωτας της νύφης, με φερμάνι στο
χέρι και συλλαμβάνει τον Κουτρούλη για αντιποίηση αρχής.
Ο Κουτρούλης στη φυλακή στεγνός πλέον από χρήμα,
λόγω της σπατάλης κατά την προεκλογική εκστρατεία δεν
έχει να πληρώσει την εγγύηση για να να βγει. Τον σώζει
όμως ο πεθερός ξενοδόχος ανοίγοντας το πουγκί του. Και
ο Κουτρούλης άφραγκος μεν, αλλά ευτυχισμένος γυρίζει
στο νησί του, αφού κοντά του τώρα θα έχει την αγαπημένη
του Ανθούσα.
Στο χώρο της σύνθεσης των ερασιτεχνών ηθοποιών σε
αυτή την παράσταση εντυπωσιάζει η εύστοχη επιλογή προσώπων, που ταυτίζονται απόλυτα προς την ηλικία των
ρόλων που εκπροσωπούν. Ο ώριμος παίζει τον ώριμο, ο πιο
ώριμος τον πιο ώριμο, ο νέος και η νέα τις αντίστοιχες ηλικίες.
Ο σωματότυπος τού καθενός και καθεμιάς δίνεται στην
απόλυτη εκπροσώπηση της προς την ερμηνεία μορφής του,
χωρίς ψιμυθιώματα υπερβολικά και τραγικές στο όριο του
γελοίου μεταμφιέσεις.
Όμορφες οι ενδυμασίες, της υπερτροφικά ανώτερης κοινωνίας της εποχής, και κατά το πρέπον πλούσιες σε δισημία εντυπωσιασμού, και λιτότητας.
Στη νησιώτικη παρουσία του ράφτη Κουτρούλη, που πρωταγωνιστεί με την κατά κάποιο τρόπο βράκα του, θύμιζε
πατρογονικές εποχές και η όλη σωματομορφή του, φορεμένη απέξω με τη λιτή νησιώτικη φορεσιά του τονίζει το
άδολο και την αγνότητα μιας αφελούς εσωτερικότητας

έτοιμης να γίνει βορά στο βωμό της καλής του Ανθούσας.
Το δε παίξιμό του, η ενσάρκωση του ρόλου του, καίτοι δύσκολη και επίφοβη προς το γελοίο, καταφέρνει και χαλιναγωγείται και κρατεί τις ισορροπίες στο να ξεσηκώνει τους
θεατές στο συνεχές χειροκρότημα. Ο υπηρέτης του, σε νησιώτικο κι αυτός λουκ και σε πονηρό το χαμηλοκοίταγμά
του εντυπωσιάζει.
Η Ανθούσα, η Ανθούσα του, μεθυσμένη από την τύχη που
απρόσμενα την περίμενε, σε ολόσωμη φειδάτη κίνηση
χωρίς να προκαλεί, τιθασεύει με την υποκριτική της την
ορμή τον αστυνόμο, αλλά και τον Κουτρούλη.
Οι επιμέρους κινήσεις της, με την πρέπουσα αντανάκλαση
ναρκισσισμού, διανθίζονται από τη χάρη της νιότης της. Η
εντυπωσιακή τουαλέτα της στο αερικό της πήγαινε -έλα,
ο συγχρονισμός κινήσεων χεριών και μορφασμού προσώπου, δίνει το βάρος μιας ερμηνείας που υπόσχεται πολλά,
καθώς αφήνει πίσω της τα όρια του ενός συνήθους ερασιτεχνισμού.
Η οικογένεια της Ανθούσας, δείγμα ακραίου και ιδία η μάνα
φανταχτερού ανερχόμενου αστισμού, με χρυσαφικά και
φρου - φρου χλιδάτου ρουχισμού περιτυλιγμένη και ουτοπικές προσδοκίες, γεμίζει με χαρά τούς θεατές. Η υπηρέτρια, τί να πώ γι’ αυτήν όταν ζωντανεύει με το μεγάλο της
ταλέντο την κοπέλα, που βιάζεται να φορέσει τα ρούχα και
τα τακούνια της κυράς της. Ο αστυνόμος με δεδομένη τόσο
την επιβολή της εξουσίας του όσο και την επίγνωση της αρρενωπής του παρουσίας, όντως κυριαρχεί σε κάθε του εμφάνιση.
Δυστυχώς ο χώρος μου είναι περιορισμένος και δεν μπορώ
να προχωρήσω στην ανάλυση των λοιπών άξιων συντελεστών της παράστασης.
Τα πρόσωπα όλα με πλήρη την αντίληψη του κοινού στοιχείου συνοχής επί σκηνής σε απόλυτο μεν αριθμό ανέβαιναν στα δέκα επτά, έπαιζαν όμως με την ανάλογη
μεταμφίεση σε ρόλους διπλούς και τριπλούς αν δεν κάνω
λάθος τριάντα.
Το έργο θεματικά γενικά ανήκει στη ρομαντική σάτιρα σε
προέκταση μιας πολιτικής ειρωνείας και όπως διαβάζει κανείς στο πρόγραμμα καταλήγει στο δόσιμο μιας “κραυγής”
απόγνωσης, θα έλεγα εγώ αλλά ως πότε να διαρκεί αυτή η
απόγνωση!
Ο νομπελίστας Γκύντερ Γκρας, σβήνοντας το πολιτικά
αμαρτωλό παρελθόν της νιότης του, είχε πει πως «ο λόγος
ο ποιητικός ή και πεζός για να έχει αξία και σκοπό επιβίωσης πρέπει να στέκεται κοντά στα προβλήματα του ανθρώπου».
Η σάτιρα όπως και στην προκειμένη περίπτωση ορίζει τον
άξονα δράσης της διδακτικά ή και καυστικά πέριξ του κόσμου και της κοινωνίας που περιστρέφεται.
Από την άλλη μεριά ο Ζολά καταγράφοντας την προσωπογραφία της σάτιρας έλεγε ότι «ο σατιρικός ποιητής κοιτάζοντας πάντοτε τον άνθρωπο από τις κακές του πλευρές,
τελικά καταλήγει να τον ελεεινολογεί, να τον περιφρονεί
και να τον μισεί.
Το γέλιο του, στην αρχή κοροϊδευτικό γίνεται πικρό, η επιθυμία του να διορθώνει μεταβάλλεται σε επιθυμία να μαστιγώνει. Όσο προχωρεί, τόσο η λάσπη παρουσιάζεται
βαθύτερη και ο ποιητής γίνεται πιο σκληρός και πιο ανελέητος. Και τελευταία η κραυγή του γίνεται μια βλαστήμια».
Η σάτιρα δεν είναι απλό πράγμα. Κατεβάζει τούτους ενώ
εκείνους ανεβάζει ενίοτε χωρίς να δικαιοκρίνει.
Απέναντι στην πολιτική, η θεατρική σάτιρα είναι θανατερό
όπλο. Γι’ αυτό και λογοκρίνεται, γι’ αυτό και διώκεται. Γιατί
η σάτιρα είναι μέρος της δημοκρατικής ελευθερίας του πολίτη. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Βοηθήματα
1) Βιβλιοθήκη Γεν.Παιδείας “Σάτιρα και Πολιτική” , Εκδ. Εταιρεια
Σπουδών 1979.
2) Μ. Λυγίζου: ‘’Τομή στο σύγχρονο θέατρο”, Εκδ. Δωδώνη,1987.
3) Β Πούχνερ: ‘’Μελετήματα θεάτρου’’, Εκδ. Μπούρα 1991
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Η παρέλαση δεν είναι
θέατρο δρόμου!
Εγραφα στο προηγούμενο φύλλο μας, ότι “πενθώ,
δεν γιορτάζω..., γιατί δεν κρατήσαμε ζωντανά στη
μνήμη μας τις θυσίες, το αίμα, που χύθηκε για την
ελευθερία”. Και ήρθε η 28η Οκτωβρίου για να δούμε

θίασο (ερασιτεχνικό) να παρουσιάζει ένα δρώμενο
μέσα στο χώρο της παρέλασης, παρελαύνοντας, κρατώντας μάλιστα και την ελληνική σημαία!
Ό,τι και αν ήθελαν να δείξουν, όποιο μήνυμα ήθελαν
να στείλουν, διάλεξαν πολύ κακό τρόπο και τόπο.
Η παρέλαση γίνεται εις μνήμην, της εκατόμβης των νεκρών, που έβαλαν τα κορμιά τους μπροστά, για να μην
μπουν μέσα οι βάρβαροι. Για να είμαστε ελεύθεροι!
Αλλά δεν ρίχνω το μεγάλο βάρος στους νέους θεατρίνους. Το μεγάλο βάρος το έχουν οι δάσκαλοι που
διδάσκουν τα παιδιά, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-

δευσης, οι κυβερνώντες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πως θα καταλάβουν την εξουσία. Κανείς
και τίποτα για τη νεολαία, για τον αυριανό πολίτη.
Τρανό παράδειγμα ο σημερινός πρωθυπουργός της
χώρας που βγήκε σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε
ανερυθρίαστα: «Από το να είναι κάποιος άνεργος
στην Ελλάδα, είναι ενδεχομένως καλύτερο να φύγει
στο εξωτερικό, όσο κι αν αυτό ακούγεται σε κάποιους παράξενο» (webtv).
Να θυμηθούμε τον Κίσινγκερ, που είπε ότι αν θέλεις
να κατακτήσεις τους Έλληνες, χτύπα τους στην ιστορία τους, στη γλώσσα τους και στον πολιτισμό τους.
Ακριβώς αυτό, συμβαίνει σήμερα. Την ιστορία την
...ξαναγράφουμε όπως μας βολεύει, τη γλώσσα την
αλλοιώσαμε παντελώς και τον πολιτισμό μας τον
απαξιώνουμε με ξενόφερτα πρότυπα.

Νέα Ρώμη, Βυζαντινή αυτοκρατορία και Χριστιανική εκκλησία
Ο αλβανικής καταγωγής αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού Φλάβιος Βαλέριος Κωνστάνιος, γνωστός και ως Χλωρός, το 293 μ.Χ. κατέκτησε τον τίτλο του Καίσαρα και
αναπληρωτή αυτοκράτορα της Δύσης, ενώ το 272 μ.Χ. είχε
αποκτήσει έναν γιο εκτός γάμου, τον Κωνσταντίνο, με την
Ελληνίδα Ελένη, κόρη φτωχού ξενοδόχου, την οποία η ρωμαϊκή νομοθεσία δεν του επέτρεπε να νυμφευθεί, λόγω
της χαμηλής κοινωνικής της τάξης!!
Ο Κων\νος έγινε αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού και
έφτασε μέχρι τον τίτλο του χιλίαρχου, υπό την υπηρεσία
των αυτ\ρων Διοκλητιανού και Γαλέριου!!
Το 305 έγινε Αύγουστος και το 306 ανακηρύχθηκε από τον
στρατό αυτ\ρας, μετά τον θάνατο του πατέρα του και νικώντας τους αυτ\ρες Μαξέντιο και Λικίνιο, πέτυχε το 324
να γίνει μοναδικός ηγέτης σε Ανατολή και Δύση!!
Συνοδευόμενος από την μητέρα του Ελένη, μετέφερε την
πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτ\ριας από την Ρώμη στο
Βυζάντιο, που ήταν ελληνική αποικία των Μεγαρέων,
ιδρυθείσα από τον βασιλιά της Βύζαντα!!
Την καινούργια πόλη την ονόμασε «Νέα Ρώμη», και το 330
μ.Χ. την όρισε πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής
αυτ\ρίας, στην οποία πολλά χρόνια αργότερα της έδωσαν
το όνομα Κωνσταντινούπολη, για να τον τιμήσουν!!
Η Νέα Ρώμη δέσποζε επιβλητική πάνω σε 7 λόφους που
είχε χτιστεί και στόλιζε τα ευρωπαϊκά παράλια των στενών
του Βοσπόρου, λάμπουσα από τον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πλούτο των ελληνικών μνημείων, με τα οποία την
είχαν διακοσμήσει, προϊόντα κλοπών και λεηλασιών, που
είχαν γλυτώσει από την καταστροφική μανία των Ρωμαίων
κατακτητών!!
Ο Κων\νος προχώρησε σε πολλές μεταρρυθμίσεις, διοικητικές, οικονομικές, κοινωνικές και στρατιωτικές, ενώ έκοψε
καινούργιο χρυσό νόμισμα με το όνομα «σόλιδο», το
οποίο κυκλοφορούσε για χίλια χρόνια σε Ευρώπη, Ασία και
Αφρική!!
Έγινε απόλυτος πολιτικός και στρατιωτικός μονάρχης της
ρωμαϊκής αυτ\ρίας, ενώ συνέχισε να κατέχει τον ανώτατο
τίτλο του Ανίκητου Ήλιου, σαν Ηλιολάτρης Παγανιστής
πού ήταν, καθώς και το αξίωμα του αρχιερέα της κυρίως
ανδρικής Θρησκείας του Μίθρα, του γιου του Θεού των
Περσών Αχούρα Μάζντα, που για 400 περίπου χρόνια ανθούσε στα στρατεύματα των ανατολικών επαρχιών της Ρωμαϊκής αυτ|ρίας και στις χώρες των παραλίων της
Μεσογείου. Σημειωτέον ότι ο ναός του Αγίου Πέτρου στο
Βατικανό, χτίστηκε στα θεμέλια κατεδαφισμένου από τους
Χριστιανούς, ναού του Μίθρα!!
Η νέα θρησκεία του Χριστού παρουσίαζε πάρα πολλές
ομοιότητες με την θρησκεία του Μίθρα και όταν ρωτήθηκε
γι’ αυτές τις ομοιότητες, ο Άγιος Ιουστίνος, απάντησε ότι

ο σατανάς είχε μιμηθεί τον Χριστιανισμό πολλούς αιώνες
πριν!!
Ο Κων|νος για πολιτικούς λόγους, άφησε ελεύθερη την εξάπλωση του Χριστιανισμού, στην οποία εύκολα προσχώρησαν οι οπαδοί του Μιθραϊσμού, λόγω της ομοιότητας των
δύο θρησκειών και οι στρατιώτες ενθουσιασμένοι με την
απόφαση του Κων\νου, πολέμησαν με θρησκευτικό φανατισμό και διεξήγαγαν νικηφόρες μάχες, με τις οποίες επήλθε
η επιδιωκόμενη ηρεμία στις ταραγμένες ανατολικές επαρχίες της αυτ\ρίας, ενώ με την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη
Νίκαια της Βιθυνίας, εξασφαλίστηκε η γαλήνη στους κόλπους της Χριστιανικής Εκκλησίας, η οποία υπέδειξε στον
Κων\νο να βαφτιστεί Χριστιανός, όπως και έγινε ένα χρόνο
πριν πεθάνει, για να μπορέσει να τον ανακηρύξει «άγιο και
ισαπόστολο» μαζί με την μητέρα του Ελένη, για την υποστήριξή του προς την εδραίωση του Χριστιανισμού, ενώ η
ιστορία λόγω του έργου του τον ονόμασε «Μέγα»!!
Μετά τον Κων\νο υποστηρικτές του Χριστιανισμού υπήρξαν δύο αυτ\ρες, ο Θεοδόσιος Α΄, Ιουδαϊκής καταγωγής,
γεννημένος στην Ισπανία, ο οποίος βασίλεψε από το 379
μέχρι το 395, και ο αλβανικής ή σλαβικής καταγωγής Γιουτπράδα (483-565), που με μυστηριώδη τρόπο υιοθετήθηκε από τον αυτ|ρα Ιουστίνο Α΄, με το όνομα Φλάβιος
Πέτρος Σαββάτιος σαν ανιψιός του και μετά τον ξαφνικό
θάνατό του αυτ\ρα ονομάστηκε Ιουστινιανός Α’ και ενθρονίστηκε σαν διάδοχός του!
Οι δύο αυτοί αυτ\ρες ήταν ισάξιοι με τον Κων\νο σε έργα,
εξυπνάδα, αποφασιστικότητα, οξυδέρκεια, εγωισμό, αλαζονεία, απολυταρχία, σκληρότητα και ανθελληνισμό, και
ενώ στήριξαν τον θρόνο τους στο αίμα χιλιάδων αθώων ανθρώπων, πάσης ηλικίας και φύλου, ανακηρύχθηκαν για την
στήριξή τους στον Χριστιανισμό, από την Εκκλησία «Άγιοι»
και από την ιστορία «Μεγάλοι»!!
Αυτ\ρες και Εκκλησία είχαν φαινομενικά καλή σχέση, ενώ
στην πραγματικότητα βίωναν συνεχείς αντιπαλότητες,
κρύβοντας άνομες πράξεις, με μοναδικό σκοπό την απόκτηση εξουσίας, ισχύος, πλούτου, προσωπικής δόξας και
πολυτελούς ζωής!!!
Το Βυζάντιο δεν ήταν θεοκρατικό, όπως το καθεστώς του
Χομεϊνί της Περσίας, γιατί είχε αυτοκέφαλη πολιτική και
θρησκευτική διοίκηση και νόμους που επέβαλαν την αμοιβαία αλληλοβοήθεια κράτους και Εκκλησίας, αλλά ποτέ
δεν έλειψαν οι μεταξύ τους μικρές ή μεγάλες αντιδικίες
και αιματηρές συγκρούσεις όπως οι εικονομαχίες!!
Ο αυτ\ρας αναγνωριζόταν σαν εκπρόσωπος του Θεού
πάνω στη Γη και φυσικός προστάτης της Εκκλησίας, η
οποία του παρείχε την ιερή πνευματικότητά της, για να
επιτελέσει την αποστολή του, με την μυστηριακή ζωή, τη
λύτρωση και την επίκληση των θείων δυνάμεων, που μόνο

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

εκείνη μπορούσε να προσφέρει στον εκάστοτε αυτ\ρα και
σε όλους τους πιστούς Χριστιανούς!!
Την γαλήνη και την ηρεμία μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας διατάρασσαν οι «αιρέσεις», οπότε η μεσολάβηση
των αυτ\ρων είχε θετική απήχηση στους ιεράρχες της Εκκλησίας, που προσπαθούσαν να φέρουν ηρεμία, αγάπη και
συνεργασία μεταξύ των Χριστιανών, οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές εθνότητες, με ξεχωριστά πολιτιστικά στοιχεία, ήθη και έθιμα, οπότε η Εκκλησία
αναγκαζόταν να δέχεται την βοήθεια του κράτους, αλλά
όχι την ανάμειξη των αυτ\ρων στα προσωπικά ιερατικά της
θέματα!!
Οι αυτ\ρες πολλές φορές, επενέβαιναν ακόμα και στην
εκλογική ιεράρχηση των προσώπων της Εκκλησίας και
επηρέαζαν τα εκκλησιαστικά δρώμενα κατά το συμφέρον
τους, ένα θέμα που προσπάθησε να επιλύσει ο πατριάρχης
Φώτιος με τον «νομοκάνονα» που έφτιαξε και τον ονόμασε
«Επαναγωγή», χωρίς όμως επιτυχία, γιατί δεν τον επικύρωσε ο αυτ\ρας, ενώ σύντομα ο Φώτιος καθαιρέθηκε από
το πατριαρχικό του αξίωμα!!
Ο αυτ\ρας ήταν υποχρεωμένος να σέβεται την εκκλησιαστική παράδοση και να συμμορφώνεται με τις επιταγές του
χριστιανικού ηθικού νόμου, οπότε αναγκαζόταν να κάνει
ταπεινωτικές εκδηλώσεις μετάνοιας, προκειμένου να αποσείσει τον αφορισμό ή άλλα επιτίμια, όταν τον απειλούσε
να του επιβάλλει η Εκκλησία!!
Οι συνεχείς έριδες και προστριβές μεταξύ κράτους και εκκλησίας, η αλόγιστη σπατάλη του κρατικού πλούτου, η
αδιαφορία για το αξιόμαχο του στρατού, η ελλιπής φροντίδα του λαού, οι δυσμενείς επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες επιδρομές βαρβαρικών φύλων από βορά και
ανατολή, η αναρρίχηση στα ανώτερα κρατικά αξιώματα
διεφθαρμένων και επικίνδυνων ανθρώπων, η άθλια οικονομική κατάσταση του κράτους, καθώς και το επώδυνο «σχίσμα» των δύο εκκλησιών, απέβησαν ολέθρια για την
αυτ\ρία, που βυθίστηκε σε πόλωση, παρακμή, κατάρρευση
του κρατικού μηχανισμού και αδυναμία αντιμετώπισης των
επιθέσεων, από άξεστα ασιατικά στίφη, που είχαν ξεχυθεί
από τις στέπες της Μογγολίας, λεηλατώντας, βιάζοντας,
καίγοντας και καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά
τους, με σκοπό να αρπάξουν τις γαλάζιες πατρίδες των Ελλήνων, τις ελληνικές θάλασσες που είναι δώρα του Θεού
προς τους ένδοξους και αυτόχθονες Έλληνες!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πολυκατοικία μόλις 60 εκατοστών
Υπάρχει, μια πολυκατοικία, στην Βηρυτό του Λιβάνου,
που είναι η πιο στενή του κόσμου, με το πιο στενό της
σημείο να είναι περίπου 60 εκατοστά και το φαρδύτερο στα 4 μέτρα.
Το χτίσιμό της έχει μία περίεργη ιστορία, που την γνωρίζουν οι ντόπιοι κάτοικοι, αφού προέκυψε από τη διαμάχη δύο αδελφών, τη δεκαετία του 1950 και οι ντόπιοι
την ονομάζουν Al Ba’sa που στα αραβικά, σημαίνει
φθόνος.
Δύο αδέρφια λοιπόν κληρονόμησαν την γη (το οικόπεδο) από τον πατέρα τους, εξ’ ημισίας, αλλά δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν πώς και τι θα χτίσουν, ώσπου
ήρθαν και έργα υποδομής στην περιοχή και χρειάστηκε
να τους αφαιρέσουν ένα κομμάτι από το οικόπεδο αφήνοντάς το έτσι ...κουτσό. Έτσι στον έναν αδερφό έμεινε
το στενό κομμάτι.

Αριστερά το στενό κτίριο που κρύβει το άλλο πίσω του και
δεξιά το στενότερο σημείο του κτιρίου, μόλις 60 εκ.

Η διαφωνία έγινε ακόμη μεγαλύτερη και για λόγους καθαρά εκδικητικούς ο αδελφός με τη “λουρίδα” γης
έχτισε αυτό το στενό κτίσμα, μόνο και μόνο, για να κρύψει τη θέα, προς τη θάλασσα, του άλλου αδελφού που
έτσι την έκλεινε και έβλεπε μόνο το ντουβάρι...
Τη στενή πολυκατοικία δεν κατοίκησε ποτέ ο αδερφός
που την έχτισε. Κατοικήθηκε κάποια περίοδο για πρόσφυγες και σήμερα είναι έρημη, αλλά θυμίζει σε κάθε
περαστικό, τι μπορεί να κάνει ο διχασμός και η ασυννενοησία. Χαμένοι βγήκαν και οι δύο αδελφοί.
http://roykoymoykoy.blogspot.gr/
Newsroom iefimerida.gr

Πέντε πράγματα που “χαλάνε»
το σήμα του wifi στο σπίτι
Πόσες φορές, αλήθεια, μας έχουν σπάσει τα νεύρα
γιατί πέφτει το σήμα του wifi στο σπίτι ή είναι τόσο
αδύναμο που δεν έχουμε επικοινωνία και το φταίξιμο το ρίχνουμε πότε εδώ και πότε εκεί. Μετακινούμαστε, βγαίνουμε από το δωμάτιο, πάμε στη
βεράντα και άλλα τέτοια.
Το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος - λένε οι
ειδικοί - πηγάζει από την εταιρεία που μας παρέχει
το διαδίκτυο ή από τις ρυθμίσεις του ρούτερ.
Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που παίζουν το ρόλο τους και μπορούν να επηρεάσουν το
σήμα του wifi, όπως:
Μεταλλικές επιφάνειες και
έπιπλα
Το μέταλλο είναι αγωγός, κάτι
το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι
απορροφά ηλεκτρική ενέργεια.
Εφόσον το WiFi σας εκπέμπει
ηλεκτρομαγνητικά
κύματα,
οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια ή αντικείμενο
στο σπίτι σας θα αποτρέψει την εξάπλωση των κυμάτων. Εάν θέλετε η σύνδεση στο Internet να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, είναι απαραίτητο να
τοποθετήσετε το δρομολογητή μακριά από μέταλλο.
Τοίχος από τούβλα ή πέτρα
Υπάρχουν ορισμένοι τύποι τοίχων, που μπορούν να
εμποδίσουν το σήμα του wifi. Μεταξύ των πιο συνηθισμένων υλικών που εμποδίζουν τη σύνδεση είναι
το μάρμαρο, το τσιμέντο, ο σοβάς και το τούβλο. Γι’
αυτό άλλωστε και στα διώροφα σπίτια, συνήθως ο
ένας όροφος δεν έχει τόσο καλό ίντερνετ. Για να
το διορθώσετε, τοποθετήστε το ρούτερ σε ανοικτό
χώρο και μακριά από τους τοίχους.
Καθρέπτες
Το υλικό που μας επιτρέπει να δούμε την αντανάκλασή μας, αντανακλά επίσης και το σήμα που απελευθερώνεται από το ρούτερ. Αυτό το αντικείμενο
λειτουργεί σαν ασπίδα, καθιστώντας τη σύνδεση
στο Internet χαμηλή.
Ψυγεία και πλυντήρια ρούχων
Κατά γενικό κανόνα, οι ηλεκτρικές συσκευές που
διαθέτουν σωλήνες που μέσα κυκλοφορεί νερό δεν
«τα πάνε πολύ καλά» με το WiFi. Το νερό μπορεί να
διατηρήσει μέρος της ενέργειας από τα ασύρματα

κύματα, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα
της σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Χριστουγεννιάτικα φωτάκια
Τα πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα φωτάκια μπορούν επίσης να συμβάλουν στην κακή ποιότητα του
Ίντερνετ στο σπίτι.
Τα λαμπάκια έχουν μέσα τσιπ που παράγει ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο αλληλεπιδρά με τα ηλεκτρικά κύματα του ρούτερ.
Τον Δεκέμβριο, προσπαθήστε να κρατήσετε το ρούτερ μακριά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας.
Η σωστή τοποθέτηση
Προσπαθήστε να βρείτε το πιο κεντρικό σημείο στο
σπίτι για το ρούτερ, χωρίς να είναι απαραίτητο να
συνοδεύεται από έναν τεράστιο desktop υπολογιστή. Αξίζει να αγοράσετε ένα απλό καλώδιο Ethernet Cat 5 και να απλώσετε το καλώδιο μέχρι την πιο
κεντρική τοποθεσία που μπορείτε.
Γιατί τα ραδιοκύματα ταξιδεύουν μέσα από τοίχους,
αλλά όσο παχύτερος είναι ο τοίχος, τόσο ασθενέστερο θα είναι το σήμα από την άλλη πλευρά.
Σκεφτείτε ακόμη και την τοποθέτηση του ρούτερ σε
τοίχο ή κοντά στο ταβάνι εάν έχετε δύο ορόφους
μιας και τα ραδιοκύματα απλώνονται προς το έδαφος και όχι προς τα πάνω. Καλό είναι να τοποθετήσετε το ρούτερ σας στον δεύτερο όροφο αν έχετε
διώροφο σπίτι.

Αποστάγματα σοφίας...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Εγκεφαλική αξία, η χρήση του
τελικού νι και του τελικού ς
Όταν διδάσκω στα παιδιά την αναγκαιότητα της ύπαρξης
του τελικού (ν) στην γλώσσα μας τα παιδιά απορούν.
– Μα γιατί, κύριε;
– Γιατί το τελικό (ν) είναι τόσο απαραίτητο που αν ξεχάσεις
να το πεις, τίθεται από μόνο του τιμωρητικό και σε κάνει να
μιλάς αλαμπουρνέζικα. Δεν λες την καρέκλα, αλλά την γκαρέκλα, δεν λες τον τοίχο, αλλά το ντοίχο, δεν λες μην παρκάρετε, λες μη μπαρκάρετε…
Κάπως έτσι φτάσαμε να λέμε την μπρίζα, πρίζα. Από την
έλλειψη του τελικού (ν).
Ο Ελύτης είχε χαρακτηρίσει τoν εξωστρακισμό του από την

ΝΑΥΑΡΙΝΕΙΑ 20/10/2019
Στο λιμάνι της Πύλου, της όμορφης Μεσσηνίας, που περιβάλλεται από τον όρμο του Ναυαρίνου και τη νήσο Σφακτηρία, έμελλε να κριθεί το τέλος του Πελοποννησιακού
πολέμου μεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων κατά την αρχαιότητα, και κατά περίεργη σύμπτωση στους νεότερους
χρόνους κρίθηκε το τέλος της Τουρκικής κυριαρχίας το
1827 μετά την Επανάσταση του 1821.
Οι τρεις προστάτιδες δυνάμεις των επαναστατημένων και
διηρημένων Ελλήνων η Αγγλία με τον Κόρδιγκτων, η Γαλλία με τον Δεριγνύ και η Ρωσσία με τον Χέυδεν με τις
ναυαρχίδες τους κατέκαυσαν τον στόλο του Ιμπραήμ στα
ίδια νερά του λιμανιού.
Η αναπαράσταση της νίκης αυτής κάθε χρόνο με λαμπρότητα εορτάζεται στο λιμανι της Πύλου, με πλήθος κόσμου
και την συμμετοχή αντιπροσώπων των πρεσβειών και πολλών επωνύμων και ανωνύμων Ελλήνων.

Παραβρέθηκα προσκεκλημένη του δημάρχου κ.Παναγιώτη
Καρβέλα στο τριήμερο της εορτής. Αλλά απογοητευτήκαμε επειδή η αναπάρασταση της πυρπόλησης δεν έγινε,
γιατί κάηκε το καράβι από καποια αίτια στην πρόβα και κακους χειρισμούς. Aλλά ο ουρανός έλαμψε, τα φεγγοβολλήματα ήταν φαντασμαγορικά και εορτάσιμα. Εφέτος ο
Μεσσήνιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος,
ο πρώην Πρωθυπουργός κος Σαμαράς και όλοι οι βουλευτές της Μεσσηνίας συμμετείχαν κανανυκτικά όλο σχεδόν
το τριήμερο με παρελάσεις, πανηγυρικούς λόγους, θεατρικές παραστάσεις, χορούς, καταθέσεις στεφάνων κ.α.
Η φρεγάτα " Ψαρά" φωταγωγημένη "στόλιζε" το στόμιο
του λιμανιού και φιλόξενα δεχόταν να την επισκευθούν οι
πολίτες. Ο καλός καιρός και η διάθεση των Μεσσηνίων χάρισε κι εφέτος, παρά τις αναποδιές, συγκίνηση και περηφάνεια στους συμμετέχοντες.
Βούλα Λαμπροπούλου

ελληνική γλώσσα, γενοκτονία. Oι αρχαίοι Έλληνες το είχαν
τοποθετήσει στην μέση ακριβώς του πρώτου ελληνικού αλφάβητου με τα 27 γράμματα και η σύγχρονη ψυχολογία
έχει αποδεχτεί ότι το γράμμα «Ν» διεγείρει τον εγκέφαλο
θετικά και ενεργοποιεί τον άνθρωπο να σκέφτεται σωστά,
όπως ακριβώς και το τελικό Σίγμα ηρεμεί τον άνθρωπο. Γι
αυτό και συνηθίζουμε να λέμε «τα είπε με το «Ν» και με το
«Σ». Δηλαδή με κάθε λεπτομέρεια.
https://etymologia.gr

«Κάθε γράμμα του Ελληνικού Αλφαβήτου εκπέμπει ήχο και
εικόνα. Κάθε λέξη τέθηκε από τους «Ονοματοθέτες», με
ακρίβεια και όχι τυχαία και έχει άμεση σχέση Αιτίας και Αιτιατού, μεταξύ Σημαίνοντος και Σημαινομένου. Πριν μερικά
χρόνια στο Ιατρικό Περιοδικό MEDIZIN-JOURNAL στην Γερμανία, δημοσιεύτηκε μία επιστημονική εργασία, σύμφωνα

Λόγος μικρός
Αφιερωμένος στα

Eνδοσκοπικά
των Φωτοτρόπων*
Δημητρίου Σ. Καρούση

Μια πολυδιάστατη
ονειρική πραγματικότητα
Είναι σοφίας δείγμα το ν’ ακολουθεί
κανείς τις παραδόσεις του με σεβασμό και σωφροσύνη ώστε, ανεβαίνοντας στους ώμους των προγόνων του,
ν’ ατενίζει από μια περίοπτη σκοπιά
το μέλλον.
Είναι ευλογία, όταν κανείς σκύβει και
εμβαθύνει στο είναι του ενστερνίζοντας τη θεϊκή εντολή «Αγαπάτε Αλλήλους» κι’ εφαρμόζει αυτήν φυσικά,
αβίαστα με κάθε δυνατό τρόπο.
Κι’ είναι ακόμη ζωηφόρο να δίνει ο
στοχαστής το στίγμα του προσκαλώντας τον αναγνώστη του εις μιαν
αγνή αγαπητική μέθεξη μέσα σε μια
πολυδιάστατη ονειρική πραγματικότητα1.
Η προσωπική αυτή επιλογή του ποιητή, ως επιλογή, Αρχής ανιδιοτελούς
προσφοράς, άπαξ και ενεργοποιηθεί
– πρακτικά ή εικαστικά – απαλλασσόμενη από τους νόμους της Νευτώνειας τρισδιάτατης φυσικής των
ηλεκτρικών τάσεων και των «bits» και,
μετατιθέμενη στον πολυδιάστατο
κβαντικό κόσμο των «qubits»2 εκμηδενίζει αυτόματα τις οποιεσδήποτε
αποστάσεις μεταξύ της οντότητας
αυτού του ιδίου, του ετέρου συνανθρώπου του και του όλου Σύμπαντος.
Τούτο (το μη φαινόμενο) πλήν φαινόμενο, συμβαίνει εφ’ όσον ο συγκεκριμένος ποιητής ή ο δεινά, λόγω
επιτακτικής ευγενικής ψυχικής ανάγκης του, ωθείται αφ’ εαυτού του, να
προβεί (εις βάρος του ατομικού συμ-

με την οποίαν: «Η εκφορά του γράμματος «Ν» μεταφέρει
οξυγόνο στον εγκέφαλο και ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός της τοποθέτησης του «Ν» στο μέσον ακριβώς του Αλφαβήτου – στο πρώτο Ελληνικό Αλφάβητο με τα 27
γράμματα».
Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνομε σήμερα, ότι μετά το Νι, έρχεται και η σειρά του τελικού Σίγμα (ς). Κάποιοι δημοσιογράφοι στα κανάλια λένε κιόλας: «η μέθοδο», η «οδό», «η
πλήρη! ένταξη» (!) … Καλλιεργούν έτσι αυθαίρετα ένα αρνητικό γλωσσικό πρότυπο στους νέους με την τεράστια δύναμη των ΜΜΕ και το σχολείο ανήμπορο να αντιδράσει,
αλλά και την κοινωνία παθητικά να δέχεται ως περίπου μοιραία την εξέλιξη αυτή.
Απόσπασμα από ομιλία του Σπ. Μάρκου, διευθυντού του 3
Δημοτικού Λαρίσσης

φέροντός του) σε μια θετική Υπέρβαση3. Σημ. δρα δηλαδή όχι για το
ατομικό, αλλά για το κοινό συμφέρον
η οποία υπέρβαση κατά συνέπεια τον
κατατάσσει στην κατηγορία των
ηρωϊκών χαρακτήρων στο βαθμό του
βαρυσήμαντου του είδους της προσφοράς του.
Σύμφωνα με την ανωτέρω, επιστημονικά τεκμηριωμένη συλλογιστική, γίνεται παραδεκτό ότι στο λογοτεχνικό
έργο του Δημητρίου Καρούση «Ενδοσκοπικά των φωτοτρόπων» διαχέεται
μια Συμπαντική Συνείδηση, ως συνισταμένη των τάσεων από τα σημαινόμενα που δομούν τα περισσότερα από
τα εμπεριεχόμενα ποιήματα. Π.χ. ξεχωρίζουμε το «Οφείλω» ένα μεγάλης
έκτασης έργο, των οκτώ επτάστιχων
στροφών, όπου μόνον το σημαινόμενο της μιας και μοναδικής λέξης
του τίτλου, το καθιστά σημαντικότατο
λόγω της σπανιότητας της στεντόριας δημόσιας αποδοχής του ευεργετουμένου προς τον ευεργετούντα, η
οποία, λέξη, αποτελεί την εγγύηση
σχετικά με τα του ποιητή κίνητρα και
για το οποίον, ως αντίδωρο, επισυνάπτεται εις το παρόν σύντομος, μιας
στροφής, έμμετρος λόγος.

Η τρισδιάτατη ορατή
πραγματικότητα
Εκτός του προαναφερθέντος φαινομένου, και επι το πρακτικότερο σημειώνεται ότι η συλλογή Καρούσου έχει
το προσόν να είναι ευανάγνωστη καθ’
ολοκληρία εξ’ αιτίας της γλώσσας,
αλλά και της γενικής ευταξίας, κοσμούμενο επίσης από τα λιτά σχεδιάσματα
του
καλλιτέχνη
Κ.
Ευαγγελάτου, όπου σηματοδοτούν
τον ελληνικό χαρακτήρα προσδίδοντας εκφραστική αμεσότητα, παραπέμποντας μάλιστα στις επίπεδες
κεραμικές συνθέσεις του αείμνηστου
Γλύπτη Πάνου Βαλσαμάκη.

Μαζί δε με τα προλεγόμενα του εκδότη και πολιτικοκοινωνικού αρθογράφου Κώστα Βενετσάνου, καθώς
και τα φιλολογικά σχόλια της Δρ. Γιούλης Χρονοπούλου οι οποίοι καταθέτουν
με
εμβρίθεια
κι’
αντικειμενικότητα τον εντός του δικαίου κριτικό λόγο τους, θα πρέπει να
παραδεχθούμε ότι το βιβλίο αυτό
αποτελεί ένα όντως πνευματικό απόκτημα χρήσιμο για κάθε σχεδόν ηλικία που αξίζει να μεταφραστεί και εις
άλλες γλώσσες.
Ζαΐρα Διγενή - Μπέζα
7/2/2019
―――――――
1. Βλ. Μ. Δανέζη, Κβαντικά.
2. Νίλς Μπόρ, Δομή του ατόμου, Νόμπελ
1922
3. Busemeyer, J. R. Wang, Z. (2014) What is
Quantum Cognition and How is it Applie to
Psychology?
Σημ.: Όταν έρχεται η στιγμή αντιμετώπισης
ενός διλήμματος μπαίνουμε σε μια διανοητική αβεβαιότητα, αλλά είναι τότε που
ενεργοποιείται συνήθως η Κβαντική γνωστή λειτουργία.
* Η ποιητική συλλογή “Τα ενδοσκοπικά των
φωτοτρόπων” είναι το δεύτερο βιβλίο του
Δημ. Καρούση, από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος. Διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.
Σχ. 17x24, τιμή 10€
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28η Oκτωβρίου 2019
Παρέλαση και τιμητικές διακρίσεις στο Μαρκόπουλο
Στο Δήμο Μαρκοπούλου, η ημέρα είχε διπλή γιορτή. Αφενός η τιμητική δοξολογία, η κατάθεση στεφάνων και η παρέλαση, και αφετέρου η απονομή τιμητικών διακρίσεων στους
νέους φοιτητές και φοιτήτριες του Δήμου καθώς και σε ορισμένους εκπαιδευτικούς.
Έτσι μετά την παρέλαση, που ελάμπρυναν παρελαύνοντες και θαμώνες, ακολούθησε η
εκδήλωση στο κατάμεστο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις». όπου τιμήθηκαν οι νέοι φοιτητές και φοιτήτριες, που εισήχθησαν στις ανώτατες και ανώτερες
σχολές, μαζί με τους αθλητές και αθλήτριες του Δήμου, που διακρίθηκαν σε πανελλήνιο,
βαλκανικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιώντας το δικό τους σύγχρονο
«έπος» και χαρίζοντας ελπίδα για το μέλλον.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ BΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Η παρέλαση στο Δήμο ΒΒΒ, φέτος έγινε στην παραλιακή λεωφόρο στη Βούλα.
Ανετος ο χώρος για τους παρελαύνοντες, μακρύς για τους θεατές. Θετικά και
αρνητικά σχόλια έχουν ακουστεί για την αλλαγή του χώρου. Δύσκολη η διπλή
μετακίνηση. Από την εκκλησία στο Ηρώον και από το Ηρώον στην παραλιακή.
Καθυστέρηση έναρξης, συμφόρηση της λεωφόρου από οχήματα.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Γονείς, Αιρετοί, Δημοτικές και Δημόσιες Αρχές, Συλλογικοί φορείς τίμησαν τους χιλιάδες νεκρούς της Ελλάδας. Η Δημοτική Φιλαρμονική, για άλλη μια φορά, ηγήθηκε, με εθνικά εμβατήρια μαζί με το Λύκειο
Ελληνίδων Κορωπίου και την ηρωική Ελληνική Σημαία, της παρέλασης και καταχειροκροτήθηκε.

Κατά την έναρξη, τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο χώρο της εκπαίδευσης και το κοινωνικό τους έργο συνολικά, οι Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων, Νίκη Σταθαρά – Κόλλια
και Δημήτρης Κόλλιας, από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Δ. Αλλαγιάννη και την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας Μένη Βαμποράκη.
Ακολούθησε η βράβευση με τιμητική πλακέτα, των έξι πρώτων μαθητών, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι μαθητές έλαβαν
εκ μέρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), χρηματικό έπαθλο, που τους παραδόθηκε από σύμβουλο Διοίκησης της εταιρείας.

ΕΒΔΟΜΗ
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"Θαλασσοθεραπεία και Ιαματική Ιατρική”

Ο Jürgen Habermas

Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα το χειμώνα

ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Συνέδριο με τίτλο: "Θαλασσοθεραπεία και
Ιαματική Ιατρική: ένας στρατηγικός συνδυασμός της Υγείας, της ευημερίας και της
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας", εξελίχθηκε στη Χαλκιδική, με διοργανωτή την
Παγκόσμια Ομοσπονδία Υδροθεραπείας
και Κλιματοθεραπείας (FEMTEC), που
αποτελεί το 72ο συνέδριό της, με σημαν-

την προσέλκυση των διεθνών ταξιδιωτών
που αναζητούν εμπειρίες Ευεξίας στο ταξίδι
τους. Ως χώρα θα πρέπει να στοχεύσουμε
αποτελεσματικά στους "Silver" και "Golden"
τουρίστες της τρίτης και τέταρτης ηλικίας,
που ενδιαφέρονται για ιαματικές θεραπείες
καθώς επίσης και για "δευτερεύουσα κατοικία και διαμονή".»

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
Το νέο του βιβλίο, κυκλοφόρησε, ο Θεόδωρος Γεωργίου*, με τίτλο “O Jürgen
Habermas και το πνεύμα της εποχής
μας”.

“Με τον Jürgen Habermas συνδέομαι από
τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να σκέπτεται”, γράφει ο συγγραφέας Θεόδωρος
Γεωργίου στο νέο του πόνημα, στο οποίο
εκθέτει προσωπικές εμπειρίες και άμεσα
βιώματα με τον καθηγητή του.
Επιχειρεί να επινοήσει μια λογοτεχνική
γραφή, μέσω της οποίας επιτυγχάνενται η
θετική διαμεσολάηση ανάμεσα στη σκέψη
(φιλοσοφία) και τη ζωή, δύο “πράγματα”
τα οποία μόνον ως ολότητα μπορούν να
υπάρξουν.

τικά επιστημονικά συμπεράσματα για τις
νέες προκλήσεις του Τουρισμού Υγείας, του
Θερμαλισμού και της Θαλασσοθεραπείας
στην Ευρώπη, την Ελλάδα και παγκοσμίως.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου,
καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης παρουσίασε, στην ομιλία του, τα τεράστια γεωφυσικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για
την ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού και
του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.
«Οι εκατοντάδες ελληνικές φυσικές ιαματικές πηγές και τα χιλιάδες χιλιόμετρα παραθαλάσσιων εκτάσεων, όπως και το
βιοκλίμα, παραμένουν κορυφαία πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη και προώθηση
του Τουρισμού Υγείας της Ελλάδας, και για

Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν δευτερεύουσα
κατοικία και διαμονή στην Ελλάδα
«Οι διεθνείς μελέτες για την νέα τάση της
"δευτερεύουσας κατοκίας" δείχνουν ότι το
7,5% των Ευρωπαίων ενηλίκων επιθυμούν
να διαμείνουν μετά την σύνταξή τους στη
Νότια Ευρώπη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα λόγω του
εξαιρετικού και μοναδικού βιοκλίματος.
Έτσι, η ευρύτερη περιοχή μας μέσα στα
επόμενα 20 χρόνια θα έχει ζήτηση 2,7 εκατομμυρίων κατοικιών για δευτερεύουσα κατοικία
διακοπών
των
Ευρωπαίων»,
υπογράμμισε ο καθηγητής Κωνσταντίνος
Κουσκούκης.

Και επειδή δεν είναι ειδικός στη συγγραφή
δοκιμίων, καταφεύγει σε μία πειραματική
λογοτεχνική έκφραση των βιωμάτων του,
πράγμα που σημαίνει ότι η φιλοσοφία και
η ζωή “ανακατασκευάζονται” εντός του
πραγματολογικού ορίζοντα της ιστορικής
εποχής μας.
Ο Jürgen Habermas είναι ο δημιουργός
της δημοκρατικής Γερμανίας και στο επίπεδο της φιλοσοφίας και στο επίπεδο της
πολιτικής πράξης. Και επιπλέον εδώ και
χρόνια αγωνίζεται στη βάση του ίδιου
προγράμματος (δηλαδή της διαμεσολάβησης θεωρίας και πράξης) για τη δημοκρατική πολιτική Ευρώπη.
Οι αναγνώστες του βιβλίου, αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν ένα επιστημολογικό πλαίσιο μετακριτικής και για το
συγγραφικό σχέδιο του Θεόδωρου Γεωργίου και για το φιλοσοφικό - πολιτικό

πρόγραμμα του
Jürgen Habermas.
Κλείνοντας την Εισαγωγή του, ο συγγραφέας σημειώνει: «Παρακαλώ όλους τους
αναγνώστες του βιβλίου μου να σκεφθούν
για τα εξής δύο ζητήματα της σύγχρονης
εποχής μας: για την τεχνητή νοημοσύνη
και για τη “φύση” ως το υποκείμενο του
κόσμου μας. Αυτό σημαίνει ότι ο Habermas μπορεί να άνοιξε τον επιστημονικό πολιτικό δρόμο για τον διαφωτιστικό αυτοπροσδιορισμό του ανθρώπου, αλλά τελικά ο ίδιος ο άνθρωπος παραμένει
“έγκλειστος” στο σπήλαιο του Πλάτωνος».

To βιβλίο είναι των εκδόσεων “Σάκκουλα”
―――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής
Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Σχολής Κοινωνικών,
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών τμήμα Πολιτικής Επιστήμης).
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Πρόταση για την
μετονομασία των 3Β
Όλοι παραδεχόμαστε, ότι η ονομασία του Δήμου
των 3Β, προέκυψε ως γραφειοκρατική ανάγκη μετά
την εφαρμογή του σχετικού νόμου για τη συνένωση των παλαιότερων δήμων (δηλαδή των δήμων
Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης).
Επίσης όλοι αναγνωρίζουμε, ότι το προσωρινό
αυτό γραφειοκρατικό καθεστώς σχετικά με το
όνομα δεν μπορεί να καταστεί μόνιμο.
Αυτές οι δύο πεποιθήσεις (αντιλήψεις) των δημοτών ούτε αγνοούνται, ούτε παραβλέπονται. Αντιθέτως μετά και τις πρόσφατες αντιπροσωπευτικές
διαδικασίες για την εκλογή του Δημάρχου και των
δημοτικών συμβούλων, το ζήτημα του ονόματος τίθεται επί τάπητος με ριζοσπαστικό τρόπο και μέθοδο. Η ριζική τομή για το ζήτημα του ονόματος
επιβάλλεται να γίνει σ’ αυτή την πολιτική συγκυρία.
Το κοινωνικό-πολιτικό αίτημα έχει ωριμάσει και
όπως διαφαίνεται εκ των πραγμάτων, η πρόταση
για τη νέα ονομασία του δήμου μας, διατυπώνεται
ως εξής: ο δήμος των 3Β μετονομάζεται σε «δήμος
του Απόλλωνος» ή με μία λέξη: «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ».

Σπεύδω να διευκρινίσω ότι για το όνομα: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ έχουν εργασθεί πολλοί και παλαιοί δημότες, προσωπικότητες και επιστήμονες, αλλά και
καταξιωμένα στην τοπική συνείδηση και κοινωνία,
έντυπα και εφημερίδες. Αναφέρω ενδεικτικά τον
διαπρεπή διανοούμενο Δημήτρη Ράπτη και την
εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ» (με επικεφαλής τον Κώστα
Βενετσάνο). Επαναλαμβάνω, ότι οι κοινωνικό-πολιτικές διαδικασίες διαβούλευσης, έχουν προχωρήσει και θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να
εκφρασθούν σ’ ένα forum (πολιτικο-επιστημονικό),
το οποίο θα εισηγηθεί σχετικώς για την μετονομασία.
Επειδή δεν είμαι ειδικός στις πολιτικο-κοινωνικές
πρωτοβουλίες και τα δημοτικά κινήματα, τα οποία
αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν ένα τόσο θεμελιώδες έργο, όπως είναι η νέα ονομασία του δήμου
μας, αλλά είμαι πολιτικός φιλόσοφος, θα μου επιτρέψουν οι αναγνώστες μας, να περιορισθώ και να
αναφέρω μία σειρά λόγων, οι οποίοι επιβάλλουν
την μετονομασία. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι αυτοί οι
λόγοι, ταξινομούνται σε πέντε (5 τον αριθμό) κατηγορίες και είναι οι εξής (χωρίς αξιολογική κατάταξη): πρώτον, οι γραφειοκρατικοί-διοικητικοί
λόγοι, δεύτερον, οι κοινωνικο-πολιτικοί λόγοι, τρίτον, οι ιστορικοί λόγοι, τέταρτον, οι πραγματολο-

γικοί και πέμπτον, οι συνειδησιακοί λόγοι που
έχουν να κάνουν με τον αυτοπροσδιορισμό του
ατόμου-δημότη.
Είναι σαφές, ότι οι σχεδιαστές – νομοθέτες της
συνένωσης των δήμων, ανά την ελληνική επικράτεια, δεν θα μπορούσαν να μεριμνήσουν για επιμέρους θέματα ονοματοδοσίας σε επιμέρους
περιπτώσεις. Αυτό τελικά το αποτέλεσμα του νομοθετικού σχεδιασμού της ονοματοδοσίας του
δήμου μας, αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς οι δημότες.
Λόγοι λοιπόν, τους οποίους αναφέρουμε ως γραφειοκρατικό-διοικητικούς, επιβάλλουν τη μετονομασία. Δεν μπορούν οι δημότες, όλοι εμείς που
ζούμε και οργανώνουμε την καθημερινή ζωής μας
(τον κοινωνικό βιόκοσμο κατά τους όρους της πολιτικής φιλοσοφίας) να προσδιοριζόμαστε από μία
γραφειοκρατική ετικέτα. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τους γραφειοκρατικούς προσδιορισμούς:
δεν είμαστε δημότες στον Δήμο των 3Β! Είμαστε
άτομα και συλλογικές οντότητες (οικογένειες, φιλίες, επαγγελματικές σχέσεις κ.α.) που δημιουργούν το ίδιο το ανθρώπινο γίγνεσθαι.

Σχετικά με τη δεύτερη κατηγορία των λόγων, οι
οποίοι επιβάλλουν τη μετονομασία και είναι οι κοινωνικο-πολιτικοί επισημαίνω, ότι μία δημοκρατικά
δομημένη πολιτική κοινωνία (έστω κι αν αυτή είναι
η «μικρή μας πόλη») δεν μπορεί να αγνοεί τις ίδιες
τις κοινωνικές και τις πολιτικές δυναμικές της. Η
ευρύτερη περιοχή των 3Β δεν έγινε αυτό που είναι
στις μέρες μας παρά μόνον στο βαθμό που ενσωμάτωσε το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης και
δημιουργίας. Οι κοινωνικο-πολιτικές, επομένως,
διεργασίες επιβάλλεται να τονισθούν και επιτέλους να εγκαταλειφθεί το γραφειοκρατικό στερεότυπο «των 3Β».

Η τρίτη κατηγορία των λόγων, συνηγορεί υπέρ της
νεότευκτης ονομασίας: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ. Οι λόγοι
είναι ιστορικοί! Το νέο όνομα συνδέει την ευρύτερη
περιοχή μας με την ιστορία της. Το Ιερό του Απόλλωνος, όπως οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν
αναδείξει, βρίσκεται στον «τόπο» μας (κατά τον
Αριστοτέλη). Όπως διαγιγνώσκει ο επαρκής αναγνώστης, όταν μιλάω για τον αριστοτελικό «τόπο»
και ταυτόχρονα για την αρχαιολογική τοποθεσία
του Ιερού του Απόλλωνος δεν αναφέρομαι σε δύο
διαφορετικά «πράγματα» (με τη φιλοσοφική έννοια
του όρου), αλλά για την ίδια την οντολογική ολότητα.

Θεόδωρος Γεωργίου*

Τώρα σχετικά με τους πραγματολογικούς λόγους
που επιβάλλουν τη μετονομασία, αυτοί αναφέρονται τελικά, σε μία συμπερίληψη των προηγούμενων. Καμία πολιτική κοινωνία εν γένει (πολύ
περισσότερο η «μικρή μας πόλη»: ο Δήμος των 3Β)
δεν θέλει το όνομά της να είναι μία γραφειοκρατική «κατασκευή», ούτε επιδιώκει τις κοινωνικέςπολιτικές διεργασίες που τη διαμόρφωσαν να
γίνουν τα θεμέλια της ύπαρξής της. Η ίδια η τοπική
κοινωνία μας, ως ανθρώπινη συνείδηση, μέσω των
πραγματολογικών διαδικασιών να επιβάλλεται να
γίνει «ο εαυτός της».

Και καταλήγουμε στους συνειδησιακούς λόγους: ο
δήμος των 3Β δεν είναι γραφειοκρατικός οργανισμός και διοικητικός μηχανισμός. Αυτός ο δήμος
«αναφέρεται», σε μία ιστορικο-κοινωνική-πολιτική
πραγματικότητα. Η μετονομασία του σε «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ» δεν είναι μία διαδικασία ονοματοδοσίας
στο πλαίσιο του διοικητικού κώδικα. Είναι υπόθεση
συνειδησιακού αυτοπροσδιορισμού των δημοτών.
Ο γραφειοκρατικός μηχανισμός του δήμου εν
γένει, εάν δεν είναι οι δημότες του και οι συνειδήσεις τους τότε και δεν υπάρχει. Ο ορίζοντας της
«μικρής μας πόλης» δεν είναι ο μηχανισμός των
3Β, αλλά η συνείδηση των δημοτών.

Συνοψίζοντας, τονίζω τα εξής δύο σημεία: πρώτον,
η μετονομασία του δήμου μας, δεν είναι μία γραφειοκρατική υπόθεση και δεύτερον η πρόταση για
το νέο όνομα: «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ», έχει γίνει δεκτή από
τα ίδια τα κοινωνικο-πολιτικά πράγματα. Εάν τελικά αποκτήσουμε ως τοπική κοινωνία και ως συνείδηση αυτό το όνομα, τότε θα διεκδικήσουμε και
έναν άλλο, ριζικά διαφορετικό τρόπο ζωής ως δημότες και ως άτομα.

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.
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2.500 χρόνια από τη Μάχη των Θερμοπυλών
και την Ναυμαχία της Σαλαμίνας
Η έναρξη του εορταστικού κύκλου εκδηλώσεων για
την Επέτειο των 2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και την Ναυμαχία της Σαλαμίνας, πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο (16.10.19), με
παρουσία υπουργών, πρεσβευτών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων,
Δήμαρχοι και Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

κός και ευρωπαϊκός χάρτης δεν θα είχε την ίδια
μορφή. Με αυτοθυσία, ομοψυχία και θάρρος οι πρόγονοί μας εξασφάλισαν την ελευθερία και οριοθέτη-

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλλει με όλες της τις
δυνάμεις στην επιτυχή υλοποίηση των εκδηλώσεων
που ξεκίνησαν σήμερα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της
τουριστική προβολής της Αττικής θα υλοποιηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων προβολής ιστορικών
περιοχών όπως είναι η Σαλαμίνα και ο Μαραθώνας».

Την έναρξη των εκδηλώσεων κήρυξε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ ομιλία
πραγματοποίησαν ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης,
η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και η Μαριάνα Βαρδινογιάννη, η οποία θα είναι συντονίστρια
και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Εορτασμό των 2500 Χρόνων.
Με αφορμή την έναρξη των εκδηλώσεων ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης προέβη στην παρακάτω δήλωση:
«Η Μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμίνας, αποτελούν δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα
η βαρύτητα των οποίων ξεπερνά τα εθνικά σύνορα.
Σε περίπτωση που είχαν ηττηθεί οι Έλληνες, ο εθνι-

Εθνική Επιτροπή για τον Εορτασμό των 2500 Χρόνων

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας διεξήχθη στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ, στα Στενά της Σαλαμίνας και θεωρείται από τις πιο σημαντικές μάχες στην
ανθρώπινη ιστορία. Ο ελληνικός στόλος πέτυχε μια
σημαντική νίκη, αφού κατέστρεψε 300 περσικά
πλοία.

«Σαλαμίνα. Η ιστορία και ο μύθος, συμπλωτήρες
στον πλου ενός επικού μεγαλείου»
Ενδιαφέρουσα ομιλία στο Δήμο Κρωπίας
Tην Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο παρουσίασης ιστορικών γεγονότων, που οργανώνει ο Δήμος
Κρωπίας και επ΄ ευκαιρία της επετείου της Nαυμαχίας
της Σαλαμίνας (29 Σεπτεμβρίου 480 π.Χ., 2.496 χρόνια
πριν), πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Αμφιθέατρο
του Δημαρχιακού Μεγάρου, ομιλία με θέμα: «Σαλαμίνα.
Η ιστορία και ο μύθος, συμπλωτήρες στον πλου ενός
επικού μεγαλείου» και ομιλητή τον Υποστράτηγο ε.α.
Σωτήριο Κουραβέλο. Παρέστησαν στην ομιλία, εκπρόσωπος της Εκκλησίας, ο Δήμαρχος Κορωπίου, Δημήτρης Κιούσης, η Πρόεδρος του Δ.Σ, Δήμητρα
Μιχαιρίνα, Αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, προσωπικότητες από όλους τους χώρους του Κορωπίου και πλήθος κόσμου.
Ο ομιλητής αναφέρθηκε:
― Στην κατάσταση, που επικρατούσε στην Ελλάδα
πριν από τις μεγάλες συγκρούσεις, της οποίας τα
κύρια χαρακτηριστικά ήταν ο πολυκρατισμός, το εμφυλιο-σπαρακτικό πνεύμα, οι αντιζηλίες, οικονομικά
συμφέροντα και παλιές διεκδικήσεις.
― Στις τρεις εκστρατείς, τις οποίες περιέγραψε εν
συντομία.

σαν τα σύνορα μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής.
Οφείλουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να αναδείξουμε σε παγκόσμιο επίπεδο την βαρύτητα που
σηματοδοτούν αυτά τα γεγονότα.

― Στο συνέδριο του Ισθμού της Κορίνθου, όπου ελήφθησαν γενναίες αποφάσεις.
― Στο έπος της Σαλαμίνας κατά το οποίο, σε μία σπάνια για την αρχαιότητα στιγμή ενότητος και ομοψυχίας του Ελληνικού Κόσμου, υπό την ηγεσία του
Σπαρτιάτη Στρατηγού Ευρυβιάδη και του Αθηναίου
Στρατηγού Θεμιστοκλή, με μικρές δυνάμεις, αλλά με
άριστη τακτική, κατατρόπωσαν στα στενά της Σαλαμίνος, τον αξιόμαχο, πανίσχυρο και κατά πολύ μεγαλύτερο στόλο των Περσών και των συμμάχων τους.
Επίκουροι του ομιλητού στην εκδήλωση ήταν:
Η συγγραφέας Καλομοίρα Πιέτρη - Αυγουστή, οποία
απήγγειλε ρήσεις από τις “Μούσαι” του Ηροδότου, “Θεμιστοκλή” του Πλουτάρχου και “Πέρσαι” του Αισχύλου,
ποίημα από το “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” του Σολωμού, και παιάνα από τους “Πέρσαι” του Αισχύλου.
Ο Θανάσης Πουλάκης, χρησιμοποιώντας εποπτικά
μέσα, κατέστησε την ομιλία πιο παραστατική.
Συγκινητικό ήταν το ηχητικό, η «Ωδή προς τους Σαλαμινομάχους», τους στίχους της οποίας έχει γράψει

Κατά την εκδήλωση έγινε γνωστό ότι συστήνεται
Εθνική Επιτροπή που θα αναλάβει την οργάνωση των
επετειακών εκδηλώσεων. Στην Επιτροπή είναι Συντονίστρια και Πρόεδρος η Μαριάννα Βαρδινογιάννη,
ενώ μέλη θα είναι οι Δήμαρχοι Αθηναίων, Σπάρτης,
Σαλαμίνας και Λαμίας.
Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν επίσης οι Περιφερειάρχες Αττικής, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος

ο Μαρίνος Ν. Ρούσσος με απαγγελία και μουσική της
Νατάσας Τσιχλιά αφήνοντας πολλά μηνύματα.

«Τύμβος εστήθηκε τιμής, σαν φάρος να φωτίζει.
Στον Ξέρξη κάθε εποχής, για πάντα να θυμίζει.
Πως στην Ελλάδα λευτεριά, αιώνια θα υπάρχει.
Όσο υπάρχουν στην καρδιά, οι Σαλαμινομάχοι».
Επίσης προβλήθηκε ένα βίντεο από την ενότητα «Πολυμεσικές εφαρμογές» του Πολεμικού Μουσείου
Αθηνών, που καθήλωσε το κοινό.
Η ομιλία έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγή σε
ένδειξη τιμής στους νεκρούς Σαλαμινομάχους και
την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

«Εάν η Δύση είχε γενέθλια, αυτά θα
ήταν σήμερα»
Ο Ντόμινικ Σέλγουντ, Άγγλος ιστορικός, δημοσιογράφος, συγγραφέας και δικηγόρος, έχει γράψει ένα διθυραμβικό άρθρο στη βρετανική εφημερίδα «Telegraph»,.
στο οποίο χαρακτηρίζει τη ναυμαχία της Σαλαμίνας ως
«επική» και τονίζει ότι είχε μεγαλύτερη επιρροή στον
Δυτικό πολιτισμό από οποιαδήποτε άλλη μάχη στην
ιστορία. «Εάν η Δύση είχε γενέθλια, αυτά θα ήταν σήμερα» αναφέρει ο Σέλγουντ, παραθέτοντας την παραδοσιακή ημερομηνία επετείου της ναυμαχίας της
Σαλαμίνας, η οποία έριξε αυλαία στην αιματοχυσία

του Μαραθώνα και των Θερμοπυλών.
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Η Τετάρτη 30η Οκτωβρίου 2019 ήταν η αποφράδα
ημέρα για τη δημοκρατία στο Δήμο ΒΒΒ. Κρίμα που
στην σπουδαία αυτή λέξη εμπεριέχεται το συνθετικό
«δήμος«, γιατί στην περίπτωση μας είναι τουλάχιστον ειρωνικό.
Αρχής γενομένης από την Οικονομική Επιτροπή της
ίδιας ημέρας το πρωί (δυστυχώς πήραμε υπερβολική
δόση τοξικότητας), τα θέματα ήταν περισσότερο διαδικαστικά, οπότε και υπερψηφίστηκαν σχεδόν όλα
προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού.
Στην 19η κ 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις απογευματινές ώρες γίναμε μάρτυρες
της έμπρακτης κατάλυσης των δημοκρατικών θεσμών, η ελευθερία του λόγου πήγε περίπατο, εννοείται μόνο για την αντιπολίτευση!
Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου εισηγήθηκε από τη παράταξη μας ο κ. Πέτροβιτς, μηχανικός
και αναφέρθηκε σε κωδικούς και έργα που χρήζουν
ειδικής ανάλυσης, όπου τα στοιχεία είναι ελλειπή και
απολύτως ελεγχόμενα ως προς το τι αποκρύπτουν.
Έτυχε περιφρονητικής αντιμετώπισης κατά τη συνήθη πρακτική της διοίκησης.
Στην εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Π.Ε.Δ. Ατ-

Καταδίκη
της Τουρκίας για την
εισβολή στη Συρία
από το Δήμο ΒΒΒ
Στην 18η συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβούλιου της 14/10/2019 η Δημοτική
Σύμβουλος της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. και
γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλλη Ανθή πρότεινε προς το
προεδρείο και τις δημοτικές παρατάξεις την άμεση σύνταξη κειμένου με
διαπαραταξιακή διαβούλευση, με
σκοπό την συζήτηση και έγκρισή του
στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα:
«Ψήφισμα στήριξης και αλληλεγγύης
στον πληττόμενο Συριακό και Κουρδικό
λαό από την συνεχιζόμενη και εντεινόμενη Τουρκική επεκτατική πολιτική και
την στρατιωτική εισβολή στη βόρεια
Συρία.»
Το θέμα ήρθε πρώτο, στην ημερήσια
διάταξη της συνεδρίασης της 30/10/19.
Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ, Θάνος Ματόπουλος, παρουσίασε σχετικό ψήφισμα,

τικής παρακολουθήσαμε τον μέχρι πρότινος διατεινόμενο αντιπολιτευτή να ενσωματώνεται στην πλειοψηφία, αφού υπερψηφίστηκε από μερίδα αυτής, δηλαδή
ο ορισμός της παρωδίας.
Το θέμα για το άνοιγμα λογαριασμού του δήμου στην
Τράπεζα της Ελλάδας αποσύρθηκε και πάλι.
Έτσι ερχόμαστε στην καυτή πατάτα, τον προυπολογισμό για το 2020.
Αναίσχυντη και αήθη επίθεση δεχτήκαμε όλοι, ειδικώς δε ο αρχηγός της παράταξής μας, Δ. Δαβάκης,
ο οποίος κατηγορήθηκε ψευδώς, για ολιγωρία κατά
το παρελθόν, μόνο και μόνο για να μην του δοθούν οι
απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε, καθώς απαντήσεις δεν υπάρχουν. Αναπάντητη έμεινε λοιπόν η
ερώτηση για τη δαπάνη σχετικά με τα νεκροταφεία.
Σε ό,τι με αφορά, είχα και πάλι ερωτήσεις, ζήτησα διευκρινίσεις (μα τι θράσσος είναι και αυτό που έχω!)
και αναφέρθηκα στην πενιχρή απορρόφηση κονδυλίων σχετικά με τα αδέσποτα, καθώς και στην κατασκευή, ίδρυση καταφυγίου, όπως επίσης και
δημοτικού κτηνιατρείου. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει,
η επιχορήγηση δίδεται έως 70% επί των επιλέξιμων
δαπανών (λειτουργία, εξοπλισμός κ.λπ.) και εν τέλει
είναι θέμα πολιτισμού να μην επιτρέπουμε να υπάρχει
το απεχθές θέαμα των πολτοποιημένων πλασμάτων
στο οδόστρωμα. Κατά δήλωση της διοίκησης ο πληθυσμός των γατών αγγίζει στο δήμο μας τις 65.000,
γεγονός που επιτάσσει την άμεση εισαγωγή προγράμματος στειρώσεων σε καθημερινή βάση και όχι
με το σταγονόμετρο! Στον προϋπολογισμό δεν υπάρχουν ποσά δαπανών που να καλύπτουν αυτές τις

ανάγκες.
Ακούγοντας αυτά ο δήμαρχος, ως να τον έβαλαν
στην πρίζα, εξαπέλυσε επίθεση προσπαθώντας να
κάνει τι; Να με εκφοβίσει, να με απαξιώσει, τι ακριβώς; το μόνο που κατάφερε ήταν ν'αποδείξει περίτρανα το έλλειμμα δημοκρατικότητας, δηλαδή δεν
θέλει ν' ακούει οχι, απεχθάνεται τον αντίλογο!
Κλείνοντας, σχετικά με τον εορτασμό της εθνικής
μας επετείου και κατα την εκφώνηση του πανηγυρικού ακούστηκε τρεις φορες η λέξη «φυλή» αντί της
λέξης «έθνους» (αχ, εκδότα μας, πόσο δίκαιο
έχετε!...).
Επίσης το εγχείρημα της παρέλασης επί της παραλιακής για πρώτη φορά, δεν αποτέλεσε καινοτομία, κατα
τη γνώμη μου, προκάλεσε όμως αρκετή σύγχυση και
γενικότερη ταλαιπωρία, κυρίως λόγω κακής οργάνωσης. Αλήθεια οι παρελάσεις στην παραλιακή, ποιους
ωφελούν, πάντως όχι τα καταστήματα της πλατείας,
οι επιχειρηματίες τι λένε γι' αυτό;
Βεβαίως, αυτά είναι πταίσματα, συγκρινόμενα με την
αποδεδειγμένη προσπάθεια επιβολής ολοκληρωτισμού και φίμωσης τηε ελευθερίας του λόγου. Προσπαθείστε να μην περάσετε και εσείς στις μελανές
σελίδες της ιστορίας του τόπου μας. Πρίν εκλεγώ δημοτική Σύμβουλος, άκουγα να διακωμωδεί ο κ. Δαβάκης τον δήμαρχο αποδίδοντάς του τι φράση του
Λουδοβίκου «L'Etat, c'est moi», τώρα πια αντιλαμβάνομαι απολύτως τι ακριβώς εννοούσε, καθώς επιβεβαιώνεται σε κάθε συνεδρίαση.
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι.Δόγκα

εξηγώντας ότι μέχρι σχεδόν την ώρα
της συνεδρίασης δεν υπήρξε καμία
πρόταση από το Δήμο, ούτε κάλεσμα
για διαπαραταξιακή, κάτι που είχαν
προτείνει και επιθυμούσαν να είναι
ομόφωνο, οπότε κατέθεσε ως παράταξη δικό τους ψήφισμα.
Το ίδιο τελικά και από την “Λαϊκή Συσπείρωση” με επικεφαλής τον Κ. Πασακυριάκο. Ανάλογο ψήφισμα βέβαια είχε
εκδόσει και το ανώτερο όργανο των
ΟΤΑ, η ΚΕΔΕ. Ψήφισμα όμως κατέθεσε
και η παράταξη του Δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου και πλειοψηφούσα αρχή.
Εν τέλει διαβάστηκαν τέσσερα ψηφίσματα. Σε ψηφοφορία βέβαια μπήκε
αυτό της πλειοψηφίας, και ως πλειοψηφία είχε και την αποδοχή (κατά πλειοψηφία),
δεν
κατάφεραν
να
συγκλίνουν...

καταγωγή, κάτοικος Βούλας, Θεσμικός
Συνεργάτης & Διευθυντής Συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς στην Aqueria
International, μια παγκόσμια επιχείρηση
συμβούλων για παίγνια και λοταρίες,
όπως διαβάζουμε στο βιογραφικό του.
Eίναι προφανώς οι “νέες” ιδέες που έρχονται από βόρεια...

Ναι στο δημόσιο
χαρακτήρα, αλλά...

Δεν αφορά το Δ.Σ.!
Βέβαια, ένας σύμβουλος εκ της πλειοψηφίας, δυσφόρησε που το Σώμα
ασχολήθηκε με ένα τέτοιο θέμα(!) και
ζήτησε το λόγο για να το επισημάνει.
«Δεν είναι θέμα που έπρεπε να απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο», μας
είπε ο Τόμου Λέχτινεν, Φινλανδός την

Αλλο ένα ψήφισμα αφορούσε το 2ο
θέμα, της στήριξης του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, στη διαφωνία
τους για το άρθρο 179 του Αναπτυξιακού Νόμου που ψηφίστηκε ήδη στη
Βουλή, καταθέτοντας σχετικό ψήφισμα
από την Γενική τους Συνέλευση.

Ο δήμαρχος πρότεινε να εκδόσουν ένα
ψήφισμα, το οποίο θα στηρίζει το δημόσιο χαρακτήρα των δομών καθαριότητας και όλων των υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την σημείωση ότι η όποια παρέκβαση για ιδιωτικοποίηση στις δομές καθαριότητας
του Δήμου θα είναι μόνο για περιπτώσεις ανυπέρβλητης υγείας (λόγοι
υγείας και ασφαλείας).
Αυτό αφήνει ένα παραθυράκι, όπως
διαφαίνεται, γι’ αυτό Πασακυριάκος και
Ματόπουλος το καταψήφισαν.

υκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν στην οδό Ιάσονος στη
Βουλιαγμένη, από την οδό Ήρας
έως την οδό Διονύσου, (διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και διαμόρφωση
θέσεων στάθμευσης).

Κ

Κ

ατάληψη αδόμητων κοινόχρηστων χώρων αποφασίστηκε, και
στις τρεις ενότητες, προκειμένου να
εξυπηρετηθεί η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. Στη Βάρη στο Ο.Τ. 164 και
175, στη Βουλιαγμένη εντός Λατομείου
στη θέση Κιάφα και στη Βούλα στο Ο.Τ.
110.

ΕΒΔΟΜΗ
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Η ληστρική κερδοφορία των
τραπεζών από τους μικρούς...
Τον Σεπτέμβριο του 2018, η εφημερίδα Καθημερινή περιέγραφε με δραματικό τόνο πως «Μειώνονται τα έσοδα από
τόκους, αυξάνονται από προμήθειες» για τις ελληνικές τράπεζες, στην πορεία της προς την «εξαιρετικά εύθραυστη»
επάνοδό τους στην κερδοφορία. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει ήδη δύο πακέτα αύξησης χρεώσεων ακόμα και σε υπηρεσίες που μέχρι
σήμερα ήταν δωρεάν, με τα κρατικά όργανα και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του τραπεζικού συστήματος να εξασκούνται στην αφωνία.
Ερευνες έχουν δείξει ότι οι τράπεζες έχουν κερδίσει περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ σε τρία χρόνια και σχεδόν 1
δισ. ευρώ μόνο το 2018 από προμήθειες και αμοιβές. Την
ίδια ώρα αυξάνουν ακόμα περισσότερο τα περιθώρια του
κέρδους τους, με επιπλέον προμήθειες σε πλήθος υπηρεσιών που μέχρι σήμερα παρέχονταν δωρεάν. Πλέον, ο πελάτης της τράπεζας θα πληρώνει:

― για την επανέκδοση και για την ανανέωση της
κάρτας ATM, την εφάπαξ συνδρομή επανέκδοσης
κατόπιν δήλωσης απώλειας / κλοπής / φθοράς /μη
αυτοματοποιημένης ανανέωσης θα κοστίζει 6 ευρώ
― η ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εντός ευρωζώνης
θα κοστίζει 0,20 ευρώ την κάθε φορά
― για την ερώτηση υπολοίπου σε ATM, εκτός ευρωζώνης θα κοστίζει 0,30 ευρώ
― για αντίγραφο των τελευταίων κινήσεων του λογαριασμού του.
― το αντίγραφο 7 τελευταίων κινήσεων σε ΑΤΜ ΕΤΕ
(mini statement) θα κοστίζει 0,15 ευρώ,
― επανέκδοση PIN ανεξαρτήτως τρόπου παραλαβής
του θα έχει κόστος 3 ευρώ,
Παρόμοιες αυξήσεις είχαν γίνει τον Ιούλιο/2018, που έφεραν
αλλαγές στα τιμολόγια αναφορικά με τις «συναλλαγές ΔΙΑΣ»
και χρεώσεις για αναλήψεις από ATM άλλης τράπεζας.
Οι τράπεζες αποφάσισαν να καταργήσουν τις διμερείς συμφωνίες του συστήματος που κρατούσε χαμηλά τις χρεώσεις, κι έτσι άρχισαν τα χαράτσια:

― Eurobank και Alpha Bank 2,5 € ανά ανάληψη,
― Εθνική Τράπεζα 2,6 €,
― Τράπεζα Πειραιώς 3 € ανά ανάληψη.
Μία ακόμα σημαντική διάσταση των εσόδων των τραπεζών
«με το στανιό» δίνουν τα στοιχεία της αποκαλυπτικής έρευνας του περιοδικού Solomonmag.com, που λαμβάνοντας
υπόψιν τις ειδικές συνθήκες των προσφύγων που βρίσκονται στα νησιά, αλλά και την ενδοχώρα υπό τις οποίες λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μέσω του προγράμματος
ESTIA, που χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία
και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή εταίρων της που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με το πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, μέσα σε
έναν μόλις χρόνο, τα χρήματα που θα εισπράξουν οι τράπεζες από την οικονομική βοήθεια στους πρόσφυγες θα
ξεπεράσουν τα 1,2 εκατ. ευρώ.
Όπως μπορεί να καταλάβει εύκολα ο καθένας, τα βάρη που
επωμίζεται ο καταναλωτής αυξάνουν εκθετικά, και μάλιστα με τρόπο πλήρως δυσανάλογο. Είναι προφανές πως η
επιβάρυνση επί των αναλήψεων είναι διαφορετική για ποσά
μερικών δεκάδων ευρώ σε σχέση με μεγαλύτερα. Με απλά
μαθηματικά, μία επιβάρυνση ύψους 2,5 ευρώ για ανάληψη
100 ευρώ κοστίζει στον πελάτη 2,5% της αξίας της συναλλαγής, ενώ η ίδια επιβάρυνση για μία ανάληψη 1.000 ευρώ
κοστίζει μόλις 0,25%.

Εκείνο που σίγουρα φαίνεται με γυμνό μάτι είναι πως οι
τράπεζες βασίζουν όλο και περισσότερο τα σχέδια για την
κερδοφορία και την ρευστότητά τους στην αναγκαστική
χρήση των τραπεζικών συναλλαγών από κάθε λογής «πελάτες», εργαζόμενους, συνταξιούχους, φοιτητές, μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς να αφήνουν καμία οδό
αποφυγής των υψηλότατων χρεώσεων.
Το θέμα της ασυδοσίας των τραπεζών απέναντι στους καταναλωτές παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, δεδομένων των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον
περιορισμό των μέγιστων χρεώσεων στις διατραπεζικές συναλλαγές, που από το 2015 έχει τεθεί στο 0,3% και 0,2%
για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αντίστοιχα. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου υποτίθεται πως ήρθε να ορίσει ένα όριο
στην αισχροκέρδεια των τραπεζών....

Η Κομισιόν τα λέει στη… γάτα μου
Το ζήτημα των καταχραστικών χρεώσεων των ελληνικών
τραπεζών στους καταναλωτές εν είδη προμήθειας δεν είναι
καινούργιο ούτε για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αφού η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κληθεί ουκ ολίγες φορές να τοποθετηθεί για τις υπέρογκες χρεώσεις. Σε ερώτησή του
προς την Κομισιόν, ο πρώην ευρωβουλευτής της ΛΑΕ,
Νίκος Χουντής, είχε θέσει το ζήτημα, και μάλιστα σε μία
περίοδο που η επιβολή των capital controls δημιουργούσε
μία ασφυκτική κατάσταση για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Τότε, ο ευρωβουλευτής ρωτούσε τι έχουν κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας και η τότε κυβέρνηση Τσίπρα για το
γεγονός πως οι προμήθειες που εισπράττουν οι ελληνικές
τράπεζες ξεπερνούν ακόμα και κατά δέκα φορές το ανώτατο όριο των προμηθειών που επιβάλλει ο Κανονισμός
751/2015 της ΕΕ.

Oι προμήθειες των τραπεζών είναι
στη δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών!
Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αποκαλυπτική
τόσο για τις περιορισμένες δυνατότητες του Κανονισμού
να επιβάλλει ουσιαστικούς φραγμούς στην αισχροκέρδεια
των τραπεζών, όσο και για την απροθυμία των ελληνικών
κυβερνήσεων απέναντί τους.
«Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/751(1) θεσπίζει ανώτατα όρια
στις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με
πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

Αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα των εθνικών αρχών να
εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και, εν ανάγκη, να παρεμβαίνουν στους τομείς που δεν
υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία. Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-015324/2015(2). ...Οι χρεώσεις που πρέπει να
καταβληθούν είναι εκείνες που εφαρμόζονται μεταξύ της
τράπεζας και του εμπόρου και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είναι εμφανείς για τους μεμονωμένους καταναλωτές, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη την
ορθή εφαρμογή από τις εθνικές αρχές».
Με απλά λόγια, η Κομισιόν ξεκαθαρίζει πως το ζήτημα των
προμηθειών των τραπεζών είναι στη δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών, επιτρέποντας μάλιστα «παρεμβάσεις» στην
ευρωπαϊκή νομοθεσία (σ.σ. εδώ γελάνε). Αξίζει να σημειωθεί πως η παραπομπή της Κομισιόν στην ερώτηση E015324/2015, οδηγεί σε ερώτηση της Μαρίας Σπυράκη

λίγους μήνες νωρίτερα, η οποία είχε θέσει ερωτήματα για
τις τραπεζικές προμήθειες και χρεώσεις των διαδικτυακών
τραπεζικών συναλλαγών.
Στην απάντησή της λοιπόν, η Επιτροπή τονίζει πως τα τέλη
για τις υπηρεσίες πληρωμών δεν υπόκεινται στη νομοθεσία
της ΕΕ, καθώς και πως ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να παρέμβει στον τομέα αυτόν, «εφόσον κριθεί
αναγκαίο». Εξηγεί μάλιστα πως οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να κυμαίνονται από την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Τράπεζας της Ελλάδας έως και της
Κυβέρνησης.

Κι η γάτα στην ουρά της…
Όπως προκύπτει και από τις ανακοινώσεις των ευρωπαϊκών
θεσμών, το ζήτημα άπτεται των δράσεων της ελληνικής κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδας, αλλά ακόμα και
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της οποίας η προηγούμενη
διοίκηση καρατομήθηκε προσφάτως. Μάλιστα, σε σχετική
ερώτηση για τα υπέρογκα κέρδη των τραπεζών από χρεώσεις και προμήθειες, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε απαντήσει πως «θα το δει», ενώ παραπάνω από μία φορές είχε
εξαγγείλει την ίδρυση «Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου
Τραπεζικών Χρεώσεων», που θα ήλεγχε την εφαρμογή των
ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών. Από τον Μάρτιο του
2018, όταν από την προηγούμενη κυβέρνηση εξαγγέλθηκε
πως «σε περίπου ένα χρόνο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο»,
τα ίχνη του χάθηκαν.
Η Ένωση Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ καταδίκασε διά της προέδρου του, Παναγιώτας Καλαποθαράκου, τις νέες χρεώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες αδικαιολόγητες, άδικες και
καταχρηστικές. Μάλιστα, και εκείνη κάλεσε την Επιτροπή
Ανταγωνισμού να επιληφθεί του θέματος.
Η κυβέρνηση φρόντισε να πετάξει το μπαλάκι στον Γιάννη
Στουρνάρα, και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, υποστήριξε πως το ζήτημα βρίσκεται στην εποπτεία
της Τράπεζας της Ελλάδας, σημειώνοντας πως «είμαστε
σε συνεννόηση με την ΤτΕ και αμέσως θα παρέμβουμε εφόσον διαπιστωθεί καταχρηστικότητα στο μέτρο».
Ως πολίτης ενοχλείται, όπως έγραψε στα social media o
υφυπουργός Ανάπτυξης, αλλά υποσχέθηκε πως «εφόσον
διαπιστωθεί καταχρηστικότητα» θα προβούν σε ενέργειες
ώστε να μειωθούν οι χρεώσεις, αλλά «δεν μπορώ να πω ότι
θα εξαφανιστούν».
πηγή: https://thepressproject.gr

σ.σ. Η καταχρηστικότητα από πού ξεκινάει για τον
υφυπουργό; Τελικά, ισχύει αυτό που λέει η Κομισιόν,
πως «ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να παρέμβει στον τομέα αυτό» των τραπεζικών προμηθειών; Ή οι ελληνικές τράπεζες είναι εκτός ελληνικού
και ευρωπαϊκού ελέγχου;

Νέες συντονισμένες υπέρογκες χρεώσεις
τραπεζικών συναλλαγών
Ερώτηση σχετικά με την συντονισμένη επιβολή υπέρογκων
και καταχρηστικών χρεώσεων σε πληθώρα τραπεζικών
απρόσωπων συναλλαγών σε ATM, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Σύμφωνα με όσα έχουν εξαγγελθεί και ήδη εφαρμόζονται
στην Ελλάδα, τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις επιβάλλονται πλέον σε συντονισμένες χρεώσεις από το σύνολο των συστημικών τραπεζών, για υπηρεσίες οι οποίες
έως σήμερα διατίθενται δωρεάν.

σ.ε. Σήμερα Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, ακούσαμε ότι
οι Τράπεζες παγώνουν τις νέες χρεώσεις, τις οποίες,
θα ανακοινώσει η κάθε Τράπεζα χωριστά, ποιες είναι.
Βέβαια, ας προσέξουμε, δεν ακυρώνουν, παγώνουν.
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Καλύπτει στηρίζοντας το «έγκλημα» στο
ΧΥΤΑ Φυλής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει
τις ελληνικές κυβερνήσεις
για τις επικίνδυνες για το
λαό εξελίξεις στο ΧΥΤΑ
Φυλής, όπως προκύπτει
από την απάντησή της σε
πρόσφατη ερώτηση της
Ευρωκοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΚΚΕ.
Συγκεκριμένα, στην ερώτησή που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ,
Κώστας Παπαδάκης τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με
τη νέα χωματερή που επιχειρούν να δημιουργήσουν από κοινού ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ στη Φυλή, δίπλα
στην υπάρχουσα και για
την άθλια από υγειονομική
και
περιβαλλοντική
πλευρά κατάσταση, που

χρόνια τώρα επικρατεί
στην ευρύτερη κατοικημένη περιοχή.
Ο αρμόδιος Επίτροπος K.
Vella για το πρώτο θέμα
παραπέμπει για πολλοστή
φορά σε γενικόλογα ευχολόγια της νομοθεσίας της
ΕΕ, στάχτη στα μάτια των
εργαζόμενων αφού, και
στην προκείμενη περίπτωση, γνωρίζει πολύ
καλά ότι καμία σχέση δεν
έχουν με την πραγματικότητα.
Για το δεύτερο θέμα, η
Επιτροπή ευθέως δηλώνει
ότι «έχει υπόψη της την
κατάσταση στην οποία
αναφέρεται ο κ. βουλευτής», στην οποία περιλαμβάνεται και η δημόσια δια
του τύπου ομολογία του

Φασίστες με μαύρες
κουκούλες, μαχαίρωσαν
νεαρό κομμουνιστή
Καταγγελία της ΤΟ Μεσογείων
και Λαυρεωτικής του ΚΚΕ
Καταγγέλλουμε την επίθεση που δέχτηκε ο Άγγελος Μπαλτάς, στέλεχος
του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, από ομάδα φασιστοειδών στην περιοχή του Γέρακα.
Οι φασίστες μέσα στο σκοτάδι, με μαύρες κουκούλες, χτύπησαν και μαχαίρωσαν
στο
χέρι
τον
νεαρό
κομμουνιστή, σε καρτέρι που είχαν
στήσει λίγα μέτρα από το σπίτι του.
Δεν είναι ούτε η πρώτη επίθεση που
δέχεται ούτε η ομάδα αυτή είναι άγνωστη στο ΑΤ Γέρακα, όπου επεναλειμμένα έχουν γίνει μηνύσεις και
ονομαστικές καταγγελίες για την
δράση τους από το σύντροφό μας και
την Κομματική Οργάνωση. Από ότι φαίνεται το κράτος έχει συνέχεια και έτσι
ένα χρόνο τώρα κανένας από τα φασιστομουτρα δεν έχει ενοχληθεί ούτε
έχει διωχθεί. Η κυβέρνηση της ΝΔ,
όπως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει
ως βασική προτεραιότητα την καταστολή λαϊκών αγώνων, την φύλαξη
του αγάλματος του Τρούμαν και των

ίδιου του Περιφερειάρχη
Αττικής ότι στη χωματερή
Φυλής «θάβονται μέχρι
σήμερα ανεξέλεγκτα και
χωρίς επεξεργασία σκουπίδια» και άλλα σχετικά.
Παρ’ όλ’ αυτά, ουσιαστικά
στηρίζει την πολιτική των
ελληνικών κυβερνήσεων,
καθώς και των τοπικών και
περιφερειακών
αρχών,
από τη στιγμή που δεν
αποδέχεται τα σοβαρά ζητήματα που τέθηκαν από
το ΚΚΕ, όπως ο «άμεσος
κίνδυνος που προδιαγράφεται για την υγεία των
κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής» και το αίτημα
«να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ
Φυλής».
Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Νατοϊκών μακελάρηδων. Οι νόμοι
ισχύουν και οι υπηρεσίες δουλεύουν
αποτελεσματικά όταν πρέπει να βγει
καμία απεργία παράνομη και όχι όταν
απειλείται η ζωή αγωνιστών.
Αυτό που τους ενοχλεί είναι η δράση
του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στα σχολεία,
στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς. Τους ενοχλεί η αποκάλυψη της
αλήθειας, ότι η μόνη διέξοδος είναι η
πάλη για μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Τους ενοχλεί η οργάνωση των μαθητών και των νέων στην πάλη για αυτήν
την άλλη κοινωνία, το σοσιαλισμό.
Ας βάλουν καλά στο μυαλό τους, οι
πολιτικοί απόγονοι του Χίτλερ και των
δοσίλογων, των ταγμάτων ασφαλείας
και των γερμανοτσολιάδων, ότι τέτοιου είδους απειλές στο ΚΚΕ και στην
ΚΝΕ δεν περάσαν στο παρελθόν, δεν
θα περάσουν και τώρα. Η πάλη του
λαού μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να
τους τσακίσει πολιτικά, να τους στείλει
στο πολιτικό χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Καλούμε μαζικά εργατικά σωματεία,
συνδικάτα, φορείς της περιοχής, ειδικά
τους συλλόγους γονέων των σχολείων
της περιοχής, τα μαθητικά συμβούλια να
καταδικάσουν το περιστατικό, να καταδικάσουν την φασιστική δράση. Να τους
απομονώσουν και να πετάξουν την φασιστική ιδεολογία έξω από τα σχολεία.
Τομεακή Οργάνωση Μεσογείων και Λαυρεωτικής
του KKE

Η κυβέρνηση χτυπά το ΚΕΘΕΑ
και την απεξάρτηση χιλιάδων
εξαρτημένων
Εν μια νυκτί, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η κυβέρνηση επιχειρεί να
καταργήσει τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος επί 37
χρόνια βρίσκεται στον πυρήνα της υποδειγματικής λειτουργίας του.
Αντισυνταγματικά, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, επεμβαίνει στον
τρόπο διοίκησης και λειτουργίας ενός
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
που υπηρετεί έναν πολύ ευαίσθητο κοινωνικό χώρο. Η Πράξη υπονομεύει
πλήρως το έργο του ΚΕΘΕΑ, αφού
συγχρόνως καταργεί την αποστολή
του, τον σκοπό του και τη δυνατότητά
του για ίδρυση νέων μονάδων!
Η «εκσυγχρονιστική» παρέμβαση της
κυβέρνησης αποσκοπεί στην αντικατάσταση του αιρετού και άμισθου διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ με ένα
συμβούλιο έμμισθων διορισμένων ημετέρων.
Αποβλέπει στη δημιουργία ενός γραφειοκρατικού οργανισμού, η λειτουργία

ΑΔΑ: 6Α0ΣΩΛ6-17Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί : 31-10-2019
Αρ. Πρωτ. : 18165
ΒΑΣ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει: Τη διενέργεια ανοικτού
ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης
έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ – ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ» με αριθμό αναφοράς τη
σχετική μελέτη ΤΥ/63/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση του
έντυπου της οικονομικής προσφοράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι οι απαιτούμενες εργασίες
που θα πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να βελτιωθεί το σύστημα
αγροτικών χωμάτινων οδών του
Δήμου Κρωπίας που εξυπηρετούν
αποκλειστικά και αποτελούν την μοναδική πρόσβαση σε αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην
περιοχή Καμηλάφι και Κοκκιναράς
του Δήμου Κρωπίας που ανήκει στην
ζώνη Γ1 (γεωργική γη).
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV):
45233120-6.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-

του οποίου θα διαταράσσεται με κάθε
κυβερνητική αλλαγή και ο οποίος θα
είναι ευάλωτος σε πάσης φύσεως πολιτικές παρεμβάσεις.
Με αυταρχισμό καταλύει ένα καινοτόμο για την Ελλάδα και δοκιμασμένο
στην πράξη οργανωτικό και διοικητικό
σχήμα που δίνει φωνή και δικαίωμα αυθεντικής έκφρασης σε όλους όσους
αφορά η υπόθεση της απεξάρτησης
και κοινωνικής επανένταξης: στους
συμμετέχοντες στα θεραπευτικά προγράμματα, στους γονείς τους, στους
εργαζόμενους και στους εθελοντές.
Αυτοί είναι που αποτελούν τη Γενική
Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ η οποία εκλέγει
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα
μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ, θέσεις στις
οποίες μέχρι σήμερα έχουν υπηρετήσει
δεκάδες εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνίας από
όλο το πολιτικό φάσμα και διαφορετικά
πεδία της δημόσιας ζωής.

νολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των 6 μηνών από την επομένη της
υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου
2019, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και
ώρα 15:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 19/11/2019 και ώρα 23:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 602.590,77 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 340.722,40 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 61.330,03 €

ΚΕΘΕΑ

Απρόβλεπτα
i (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
60.307,86 Ευρώ, που αναλώνονται
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου
156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Απολογιστικές εργασίες ποσού
20.000,00
Όφελος απολογιστικών 3.600,00€.
ΦΠΑ 24% 116.630,48 €
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 1η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι Εννέα
χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα
ευρώ και είκοσι ενός λεπτών
(9.719,21 €), πρέπει να απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν
θα είναι λιγότερη των 13 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή
είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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στα πεταχτά
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για
επίδομα θέρμανσης
Ανακοινώθηκε η απόφαση του Υπ. Οικονομικών για το
επίδομα θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο
2019/2020 και θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει αιτήσεις μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019.
Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν τα ίδια με πέρυσι, είναι αυξημένο, και κατευθύνεται αποκλειστικά
στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Πέρυσι είχε δοθεί επίδομα ύψους 0,16 ευρώ ανά
λίτρο πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης με
συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης (τ.μ. κατοικίας και
γεωγραφική ζώνη).
Φέτος για να λάβει ο δικαιούχος το επίδομα αρκεί να
πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής
καύσης θέρμανσης αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το
διπλάσιο του παραπάνω επιδόματος. Έτσι η επιδότηση αυξάνεται στο 50% επί του σχετικού κόστους
που καταβάλει ο δικαιούχος για τις αγορές μέχρι του
ανωτέρω ύψους.
Με αυτό τον τρόπο νοικοκυριά που δεν έχουν την δυνατότητα να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες θα
λάβουν σημαντικά υψηλότερο επίδομα.

Δράσεις της ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ
Κερατέας για παιδιά
• Εργαστήρι ζωγραφικής για παιδιά από 8 ετών
Έναρξη: Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019. Ώρα: 13:0015:00. Διάρκεια: 5 μήνες

• Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού &
Συμβουλευτική Εφήβων
Έναρξη: Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019. Ώρα: 17:0019:00. Διάρκεια: 7 μήνες
• Σεμινάριο αναπαλαίωσης και επανάχρησης παλιών
επίπλων. Έναρξη: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019. Ώρα:
19:15-21:15. Διάρκεια: 8 μαθήματα
• Σεμινάριο χαρτοπλεκτικής (Quilling)
Έναρξη: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019. Ώρα: 19:00-21:00.
Διάρκεια: 4 μαθήματα
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

ΓΑΜΟΙ
Ο AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΒΗΣ, του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της
ΕΛΙΣΑΒΕΤ, το γένος ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Φάληρο
Αττικής και η ΧΡΥΣΗ ΓΕΡΑΡΔΗ, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και
της ΚΥΡΙΑΚΗΣ το γένος ΑΓΑ, που γεννήθηκε στην
Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Βούλα Αττικής, θα
έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη Βούλα.
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ, του ΙΟΡΔΑΝΗ και της
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ, το γένος ΣΑΜΑΝΤΑ, που γεννήθηκε
στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στις Σέρρες Ελλάδος και η ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και
της
ΕΛΕΝΗΣ
το
γένος
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής
και κατοικεί στις Σέρρες Ελλάδος, θα έλθουν σε
γάμο που θα γίνει στις Σέρρες.

Αναστολή του ΦΠΑ
στις οικοδομικές άδειες
Την αναστολή για 3 χρόνια του ΦΠΑ, σε όλες τις οικοδομικές άδειες, που εκδόθηκαν από 1.1.2006 ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Δηλαδή, στο
εξής απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας όλες οι καινούργιες κατασκευές, όπως και τα
ακίνητα που κατασκευάστηκαν τα τελευταία 14 χρόνια και δεν έχουν πωληθεί ακόμη. Κάνοντας ειδική
αναφορά στα ακίνητα που εκτός των άλλων, όπως
είπε αποτελούν, κατά κανόνα και το ενέχυρο των τραπεζικών δανείων. Το νέο μέτρο θα ισχύσει και για τις
περιπτώσεις αντιπαροχής.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών.
Τηλ. 6949630593.
ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.
Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
Ζητείται διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλ. 6974003808
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια, θέα
στη θάλασσα, στο Πανόραμα Βούλας.
Πληροφορίες 6944574132
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου, διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό
πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από
το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.
Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΟΡΩΠΙ νέα άδεια Φαρμακείου.

Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης
μακροχρόνια ανέργων ασφαλισμένων

Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΤΑΥΡΟ Αττικής νέα άδεια Φαρμακείου. Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματιΔυνατότητα σε μακροχρόνια ανέργους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να συνεχίσουν προαιρετικά
την ασφάλισή τους προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης, δίνεται με τις διατάξεις
του άρθρου 10 του Ν.2874/2000 καθώς και των υπ.
αριθμ. 30274/2001 (ΦΕΚ 323/27.3.2001 τ.Β’) και
Φ21/οικ. 1177/2001 (ΦΕΚ 709/6.6.2001 τ.Β’ ) Υπουργικών Αποφάσεων.
Βασική προϋπόθεση είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, να υπολείπονται μέχρι πέντε
χρόνια προκειμένου να θεμελιώσουν το δικαίωμα
αυτό. Η καταβολή των εισφορών βαρύνει τον κλάδο
του ΟΑΕΔ με την επωνυμία ΛΑΕΚ «Λογαριασμός για
την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση».

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κατάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,
τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.
694.677.4322 κος Χρήστος.

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
Συμβουλευτική Γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά
προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

Λωτός: ασπίδα της ωχράς κηλίδας!
O Λωτός ήταν γνωστός στην αρχαιότητα, στους μετέπειτα
χρόνους σχεδόν λησμονήθηκε και άρχισε να γίνεται ευρύτερα
γνωστός και πάλι μόλις τα τελευταία χρόνια.
Χάρη στη λεπτή και χαρακτηριστική γεύση του, έχαιρε μεγά
λης εκτίμησης από τους αρχαίους λαούς. Είχε ονομαστεί ως
η «τροφή των θεών».
Πατρίδα του Λωτού είναι η Κίνα, όπου ονομαζόταν "μήλο της
Ανατολής». Από την Κίνα εξαπλώθηκε και στην Ιαπωνία όπου
θεωρείται εκλεκτή λιχουδιά.
Ο λωτός είναι πλούσιος σε βιταμίνη Α, βιταμίνη C, φυτικές
ίνες, κάλιο. Ο λωτός είναι υψηλός σε υδατάνθρακες, ενώ πε
ριέχει αμελητέα ποσότητα σε λίπη και σε πρωτεΐνες. Ένας μέ
τριος λωτός 168 γρ. παρέχει 31,2 γρ. υδατάνθρακες, 0,3 γρ.
λίπη και 0,97 γρ. πρωτεΐνες. Ο λωτός είναι μια εξαιρετική
πηγή βκαροτίνης, βιταμίνης C και καλίου. Πράσινος είναι
πλούσιο σε τανίνες που του δίνουν μια ισχυρή στυπτικό
γεύση, έτσι ώστε να τρώγεται μόνο όταν ωριμάσει πλήρως.
Όταν ωριμάσει ο καρπός είναι πολύ γλυκός και περιέχει με
γάλη ποσότητα σακχάρων σε γλυκόζη και πρωτεΐνη.
Έχει διουρητικές και καθαρτικές ιδιότητες. Αντίθετα, λόγω της
υψηλής περιεκτικότητάς του σε σάκχαρα  απαγορεύεται σε
εκείνους που πάσχουν από διαβήτη ή που υποφέρουν από
παχυσαρκία.
• Το χρυσοκόκκινο χρώμα του οφείλεται στα φλαβονοειδή
που είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά, επίσης περιέχει πολυφαι
νόλες και κατεχίνες οι οποίες είναι γνωστές για την αντιφλεγ
μονώδη δράση τους.
• Περιέχει βετουλινικό οξύ, μια ουσία που έχει αποδειχτεί
ότι είναι ιδιαίτερα δραστική ενάντια σε αρκετές μορφές καρ
κίνου.
• Περιέχει βκαροτένιο και λυκοπένιο, ζεαξανθίνη και κρυ
πτοξανθίνη, ουσίες με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση ενάντια
στις ελεύθερες ρίζες που είναι υπεύθυνες για την πρόωρη γή

ρανση αλλά και για την εμφάνιση μεγάλου αριθμού ασθε
νειών. Σύμφωνα με συμπεράσματα έρευνας που διεξήγαγε η
κλινική Μάγιο, η ζεαξανθίνη που περιέχει ο πολύτιμος καρ
πός, η οποία ανήκει στα καροτινοειδή, είναι ένας εξαιρετικός
διατροφικός σύμμαχος στην πρόληψη και αντιμετώπιση της
ωχράς κηλίδας, ιδιαίτερα σοβαρής πάθησης του ματιού.
• Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C η οποία ενισχύει το ανοσο
ποιητικό μας σύστημα και δίνει λάμψη στο δέρμα.
• Περιέχει βιταμίνες της ομάδας Β (κυρίως θειαμίνη, ριβο
φλαβίνη, πυριδοξίνη και φολικό οξύ) οι οποίες έχουν ευεργε
τικές ιδιότητες για το νευρικό μας σύστημα.
• Είναι πλούσιος σε ιχνοστοιχεία
• Περιέχει φυτικές ίνες και έτσι είναι ιδιαίτερα ευεργετικός
σε άτομα που υποφέρουν από δυσκοιλιότητα.
• Χάρη στη μεγάλη περιεκτικότητα του σε φυσικά σάκχαρα,
είναι μια πολύ καλή πηγή ενέργειας κατάλληλη για άτομα με
αυξημένη φυσική δραστηριότητα (π.χ αθλητές )
Τα 100 γρ φρέσκου λωτού παρέχουν μόλις 70 θερμίδες, άρα
είναι ιδανικός για άτομα που ακολουθούν μια ισορροπημένη
διατροφή.
Δεν πρέπει να καταναλωθεί αμέσως μετά τη συγκομιδή είναι
απαραίτητο να περιμένουμε να ωριμάσει περισσότερο, να
εξαλείψει το τυπική στυπτική γεύση που προκαλείται από την
υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνη.
Για να ωριμάζουν οι λωτοί, τους τοποθετούμε μέσα σε μια
κατσαρόλα σκεπασμένη ή μέσα σε πλαστική σακούλα ή και
χάρτινη μεγάλη, μαζί με 23 μήλα. Κλείνουμε τη σακούλα
αφήνοντας μια πολύ μικρή τρύπα για ήπιο αερισμό. Αφήνετε
τα φρούτα στην κατάσταση αυτή για 35 ήμερες και στο τέλος
θα έχετε γευστικότατους, ώριμους, μελένιους λωτούς στο
τραπέζι σας.
Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com

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

Mεταβολικό σύνδρομο

ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την υγεία
Το μεταβολικό σύνδρομο, είναι ένας σημαντικός
παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρδιο
πάθειας, εγκεφαλικού ή διαβήτη.
Αντιμετωπίστε το αποτελεσματικά

Αρτηριακή πίεση:
Συστολική πίεση >130mmHg ή Διαστολική πίεση 85mmHg
για όλους
Τριγλυκερίδια αίματος >150 mg/dl για όλους
Χοληστερόλη(καλή): HDL < 40 mg/dl για τους άνδρες και <
50 md/dl για τις γυναίκες

Το μεταβολικό σύνδρομο επηρεάζει 1 στους 3
ενήλικες, έχει ανοδική τάση και οδηγεί σε δυνη
τικά θανατηφόρες καταστάσεις
Το μεταβολικό σύνδρομο, που ονομάζεται επίσης «Δυσμε
ταβολικό Σύνδρομο Χ», δεν είναι ασθένεια, αλλά ένας συν
δυασμός μεταβολικών διαταραχών που συμβαίνουν στον
ανθρώπινο οργανισμό και έχουν ως κοινό αιτιολογικό πα
ράγοντα την ινσουλινοαντίσταση (αντίσταση στην ινσου
λίνη). Ο συνδυασμός αυτός περιλαμβάνει υψηλή
αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερίνη και υψηλό σάκχαρο
καθώς επίσης και αυξημένο λίπος γύρω από την μέση.
Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ο ακριβής ορισμός του με
ταβολικού συνδρόμου, το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο ασθε
νειών, όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιακές παθήσεις και
το εγκεφαλικό επεισόδιο, παρά τις προσπάθειες πολλών
επιστημόνων να οριοθετήσουν τα χαρακτηριστικά του. Η
πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης έγινε το 1988 από τον G.
Reaven, ο οποίος παρουσίασε ότι η κεντρικού τύπου παχυ
σαρκία, ο διαβήτης, η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία έχουν
κοινό αίτιο, την ινσουλινοαντίσταση.
Η ύπαρξη λοιπόν ή μη του μεταβολικού συνδρόμου δίχασε
και εξακολουθεί να διχάζει, τον ιατρικό κόσμο. Το ίδιο συμ
βαίνει και στα κριτήρια διάγνωσης του συνδρόμου, όπου
δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία.
Κατά τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) πρέπει να συ
νυπάρχουν το λιγότερο δύο απ’ τις παρακάτω διαταραχές
για να διαγνωστεί το μεταβολικό σύνδρομο:
Περιφέρεια μέσης
>94 cm για τους άνδρες και >80 cm για τις γυναίκες
Σάκχαρο νηστείας >100 mg/dl για όλους
Αρτηριακή πίεση >130/85 mmHg για όλους
Τριγλυκερίδια
>150 mg/dl για όλους
Χοληστερόλη (καλή) HDL < 40 mg/dl (άνδρες)
και < 50 md/dl (γυναίκες)
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), αντίθετα, ανα
φέρει ότι για τη διάγνωση πρέπει να συνυπάρχουν το λι
γότερο τρία από τα ακόλουθα κριτήρια:
Περιφέρεια μέσης >102 cm (άνδρες) και >88 cm (γυναίκες)
Γλυκόζη αίματος νηστείας >110 mg/dl για όλους

Η ηλικία είναι ένας επιπλέον παράγοντας καρδιαγγειακού
κινδύνου ξεκινώντας από τα 45 έτη για τους άνδρες και τα
55 έτη για τις γυναίκες. Σημαντικό επίσης ρόλο έχουν και
περιβαλλοντικοί, αλλά και γενετικοί παράγοντες, γεγονός
που σημαίνει ότι ορισμένα άτομα έχουν περισσότερο την
τάση να παρουσιάσουν μεταβολικό σύνδρομο σε σχέση με
άλλα.
Αξίζει να τονιστεί ότι οι ασθενείς που έχουν το μεταβολικό
σύνδρομο και δεν το γνωρίζουν είναι αρκετοί, καθώς δεν
παρουσιάζουν συμπτώματα, αφού το σύνδρομο εντοπίζε
ται μόνο με ειδικές ιατρικές εξετάσεις, αφού συνυπάρχουν
οι συνέπειες των μεταβολικών διαταραχών. Η American
Heart Association εκτιμά ότι σχεδόν το 23% των ενηλίκων
στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταβολικό σύνδρομο.
Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 1 στους 3 ενήλικες
Διαφορετικές επίσης είναι οι απόψεις των ειδικών και για
την κύρια αιτία που οδηγεί στο μεταβολικό σύνδρομο. Το
NCEP (Αμερικανικό Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τη
Χοληστερίνη θεωρεί ότι η παχυσαρκία και ιδιαίτερα η κοι
λιακή παχυσαρκία ευθύνεται για το σύνδρομο, ενώ ο Παγ
κόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Διαβήτη θεωρούν ότι κύρια αιτία και αφετηρία είναι η ιν
σουλινοαντίσταση, ανεξάρτητα από την παχυσαρκία.
Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο για στις δύο περιπτώσεις:
Διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων, αρτηριακή
υπέρταση και δημιουργία αθηρωματικής πλάκας, ένας
συνδυασμός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για σακ
χαρώδη διαβήτη 8 φορές και τον κίνδυνο καρδιαγγειακής
νόσου και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων 4 φορές.

Ο ακρογωνιαίος λίθος για την αντιμετώπιση του μεταβολι
κού συνδρόμου είναι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και
η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και του τρόπου
ζωής. Ιδιαίτερα η μεσογειακή διατροφή, και η σωματική
άσκηση. Η μείωση βάρους, ακόμα και σε ένα ποσοστό της
τάξης του 710%, είναι ικανή να μειώσει το μεταβολικό σύν
δρομο, αρκεί να γίνει αργά και σταθερά στο χρόνο. Μεγάλη
σημασία έχει επίσης ο συχνός εργαστηριακός έλεγχος των
τιμών γλυκόζης, τριγλυκεριδίων, χοληστερόλης και της αρ
τηριακής πίεσης.
Σημαντική θέση στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του
μεταβολικού συνδρόμου έχουν και τα ειδικά συμπληρώ
ματα διατροφής για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουρ
γίας όπως π.χ. το Nafliver που περιέχει το εκχύλισμα του
φυτού Prunusmume σε συνδυασμό με τη Χολίνη. Το Pru
nus mume που περιέχει Ουρσολικό και Ολεανικό Οξύ,
χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική
τόσο για την ηπατοπροστατευτική του δράση όσο και για
τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, ενώ η Χολίνη,
αποτελεί ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που επηρε
άζει την ηπατική λειτουργία, διαθέτει πολλαπλούς ρυθμι
στικούς ρόλους στη λιπώδη νόσο του ήπατος και την εξέλιξή
της, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολικό σύνδρομο,
επηρεάζοντας την παχυσαρκία και την αντοχή στην ινσου
λίνη.
Το σκεύασμα με το συνδυασμό αυτών των δύο συστατικών
παρέχει ισχυρή βοήθεια σε ανθρώπους που προσπαθούν
να ανακτήσουν ένα υγιές ήπαρ, βοηθώντας στη μείωση των
επιπέδων των ηπατικών ενζύμων και επηρεάζοντας παρα
μέτρους του μεταβολικού συνδρόμου το οποίο συνδέεται
στενά με τη λιπώδη νόσο του ήπατος (λιπιδαιμικό προφίλ,
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα).
Η φαρμακευτική αγωγή με συνταγογραφούμενα φάρμακα
βρίσκει θέση στις επιμέρους φυσιοπαθολογικές διαταραχές
του συνδρόμου, όπως αντιυπερτασική αγωγή σε περί
πτωση αρτηριακής υπέρτασης, φάρμακα για τη δυσλιπιδαι
μία (αν υπάρχει) και αντιδιαβητικά φάρμακα σε περίπτωση
υπεργλυκαιμίας.
Συμπερασματικά, η έγκαιρη διάγνωση του μεταβολικού
συνδρόμου είναι υψίστης σημασίας πριν εμφανιστεί ο
σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η παχυσαρκία.
Μη διστάσετε να ζητήσετε συμβουλές για τα σωστά μέτρα
πρόληψης και της αντιμετώπισης του μεταβολικού συν
δρόμου από τον θεράποντα γιατρό, γιατί έτσι θα τα κατα
φέρετε!
Με τη συνεργασία του Dr. Ανδρέα Μελιδώνη, Συντονιστή Διευθυντή & Υπεύθυνου Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
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Διάκριση του Γιάννου Τουρνή
στον αγώνα “Δελφίνια”
Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας για ακόμη
μία φορά κατάφερε να πετύχει σπουδαία διάκριση στον αγώνα Δελφίνια 2019, που διεξήχθη
το Σαββατοκύριακο 26-27 Οκτωβρίου 2019 στο
Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης.

ΕΒΔΟΜΗ

Αγώνες υδατοσφαίρισης κατηγορίας παίδων στο ΝΟΒ
Nικητής ο ΠΑΟΚ (ΠΑΟΚ - Ν.Ο. Χανίων 14-13)
Tα τελευταία 28 χρόνια ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει το τουρνουά υδατοσφαίρισης
για παιδιά, όπως και φέτος που πραγματοποιήθηκε
από την Παρασκευή 26-Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019
στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β.
Το τουρνουά αποτελεί μία αθλητική διοργάνωση με
ιδιαίτερη σημασία για τον Ν.Ο.Β. αφού τιμά – με τον
τρόπο αυτόν – τον αδικοχαμένο αθλητή του Ι. Χατζηθεοδώρου.

της χώρας μας για την κατηγορία των παίδων. Φέρνει κοντά τις καλύτερες ομάδες σε μια υψηλού επιπέδου διοργάνωση, δίνοντας την ευκαιρία στους
αθλητές και τους προπονητές να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να αξιολογήσουν τη δυναμική
των ομάδων τους.
Με σύμμαχο έναν υπέροχο καιρό, με καλοκαιρινές
συνθήκες, οι θεατές γέμισαν το κολυμβητήριο του
Λαιμού το τριήμερο που μας πέρασε και απόλαυσαν
συναρπαστικούς αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου.
Αποκορύφωμα ήταν ο μεγάλος τελικός μεταξύ των
ομάδων ΠΑΟΚ – Ν.Ο. Χανίων, ο οποίος κρίθηκε στα
τελευταία δευτερόλεπτα, αναδεικνύοντας νικητή τον
ΠΑΟΚ με διαφορά ενός γκόλ στα 14-13.
ΠΑΟΚ
Ν.Ο. Χανίων
Ν.Ο. Πατρών
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός

Συγκεκριμένα ο αθλητής του ΝΑΟΒ Γιάννος
Τουρνής κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία
παίδων και στη γενική κατάταξη.
Πολλά συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα παιδιά
του ομίλου για την προσπάθειά τους, καθώς και
στους προπονητές τους.

Επίσης, το τουρνουά αποτελεί, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον τομέα της υδατοσφαίρισης

Αρη Βούλας: Η Ανδρική
ομάδα ποδοσφαίρου
σε αριθμούς
Πρωτάθλημα Α΄κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ
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Hγέτης ο Ράις,
εξαιρετικός ο Παπαπέτρου
Με ηγέτη τον Ράις κι εξαιρετικό τον Παπαπέτρου, ο Παναθηναϊκός πήρε νίκη ουσίας και ψυχολογίας. «Εμφανίστηκε» (επιτέλους) ο Παπαγιάννης
Αν παίζει έτσι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Έχει ακόμα να
διορθώσει πολλά, αλλά πρώτα απ’ όλα πρέπει να θέλει.
Κι ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Αναντολού Εφές όχι
μόνο έδειξε ότι ήθελε, αλλά υπήρχαν στιγμές που… γυάλιζε το μάτι των παικτών. Έτσι, και παρότι η διαιτησία δεν
ήταν ιδιαιτέρως φιλική, έφτασε σε μια σπουδαία (από
κάθε άποψη) νίκη, δίχως να επιτρέψει στους παίκτες του
Αταμάν να πιστέψουν ότι μπορεί να φύγουν με αποτέλεσμα από το «Νίκος Γκάλης».
Νίκος Γεωργόπουλος

Ν.Ο. Βουλιαγμένης
Υδραϊκός
Α.Ο.Π. Φαλήρου
Ηλυσιακός
Α.Ν.Ο. Γλυφάδας

Στην διοργάνωση έλαβαν μέρος οι – κατά γενική
ομολογία – καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και η τελική κατάταξη ήταν η εξής:
Ύστερα από ψηφοφορία των προπονητών, το βραβείο του καλύτερου παίκτη έλαβε ο Νικολαΐδης του
Ν.Ο. Χανίων, ενώ αυτό του καλύτερου τερματοφύλακα ο Κρατημένος του Παναθηναϊκού.

ΣΕΓΑΣ:
Ανακοινώθηκε η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
340 Συλλόγων ΣΤΙΒΟΥ γιά το 2019
1ος ο ΓΣ Κηφισιάς
2ος ο Ελευθ. Βενιζέλος Χανίων
3ος ο ΑΓΣ Ιωαννίνων
Καλύτερος σε Μακεδονία & Θράκη ο Αίολος Πτολεμ.Θεσ/ν. (8ος σε Πανελλήνια κατάταξη)
13ος ο Κένταυρος Καλλικράτειας Χαλκιδικής
16ος ο Ολυμπιακός Πειραιά
27ος ο Ηρακλής Θεσ/ν.
34ος ο ΠΑΟΚ
44ος οι Μάνδρες Κιλκίς
60ή η ΑΕΚ
63ος ο Αρης Θεσ/ν.
67ος ο Παναθηναϊκός
82ος ο Ρήγας Θεσ/ν.
111ος ο Εθνικός ΓΣ Αθήν.
152ος ο Αετός Θεσ/ν.
153η η Δόξα Περδίκα Εορδαίας Κοζάν.
283ος ο Χαρίλαος Τρικούπης Μεσολογγίου
296ος οι Λέοντες Πανοράματος Θεσ/ν.
327ος ο Ιωάννης Καποδίστριας Κέρκυρας
340ος ο Υπερίωνας Χαϊδαρίου Αττικής.

Στατιστικό Βιβλίο (848 σελ.) της IAAF, εκδόθηκε γιά το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 στη Ντόχα !
Περιέχει πλήθος πολύτιμων Ιστορικών Αθλητικών πληροφοριών (με πλήρη Αποτελέσματα) όλων των διεξαχθέντων από
το 1983 Παγκόσμιων Αγώνων, τα Εθνικά Ρεκόρ (Ανδρών &
Γυναικών) των 202 Χωρών που είναι μέλη της IAAF.
Νίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
Τα επεισόδια, τα μέτρα
και η ανέγγιχτη ουσία
Αίσθηση προκάλεσε τη βδομάδα που πέρασε το περιστατικό
στο γήπεδο του Ρέντη κατά τη διάρκεια του αγώνα UEFA
Youth League (Champions League νέων) μεταξύ Ολυμπιακού
και Μπάγερν Μονάχου. Στο 83ο λεπτό, 80 κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο γήπεδο οπλισμένοι με ρόπαλα, ξύλα και φωτοβολίδες, διέσχισαν ανενόχλητοι σχεδόν το μισό γήπεδο,
επιτέθηκαν στην εξέδρα των φιλάθλων της Μπάγερν, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερις, και στη συνέχεια αποχώρησαν, επίσης ανενόχλητοι.
Η επίθεση των αγνώστων προκάλεσε την αντίδραση ακόμα
και των παρευρισκόμενων φιλάθλων του Ολυμπιακού, σύμφωνα δε με πληροφορίες σημειώθηκαν αψιμαχίες ανάμεσα
στους εισβολείς και σε φιλάθλους που προσπάθησαν να τους
σταματήσουν. Να σημειωθεί επίσης ότι εκτός από τους τέσσερις Γερμανούς φιλάθλους τραυματίστηκε και 13χρονος
παίκτης των ακαδημιών του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε
στο δρόμο των επελαυνόντων χούλιγκαν.
Τέτοιας φύσης επεισόδια έχουν σημειωθεί και σε άλλες
χώρες σε αγώνες Youth League, αυτά που έγιναν όμως στου
Ρέντη είναι από τα πλέον σοβαρά, και εγκυμονούν τον κίνδυνο σοβαρής τιμωρίας του Ολυμπιακού από την UEFA.

Βαθιές οι ρίζες των όσων συμβαίνουν
Το περιστατικό αναδεικνύει ότι ο χουλιγκανισμός - ως έκφραση της εμπορευματοποίησης του αθλητισμού, στο πλαίσιο της οποίας μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων
συμφερόντων με έπαθλο τα κέρδη - δεν κάνει διακρίσεις σε

Ρονάλντο: «Η αντιπαλότητα με τον
Μέσι μας έκανε καλύτερους»
Σε συνέντευξή του στο «France Football» ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για την αντιπαλότητά του με τον Λιονέλ
Μέσι, τα ρεκόρ που έχει πετύχει αλλά και το αγαπημένο
του γκολ.
Μια μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε στο «France Football» ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το γαλλικό περιοδικό να δημοσιεύει μέρος από τη συνέντευξη που τις επόμενες
μέρες θα κυκλοφορήσει ολόκληρη.
Ο αστέρας της Γιουβέντους και της Εθνικής Πορτογαλίας
μίλησε μεταξύ άλλων για την αντιπαλότητά του με τον
Λιονέλ Μέσι όπου τόνισε πως αυτή βοήθησε και τους δύο
να γίνουν καλύτεροι, για τα ατομικά ρεκόρ αλλά και για το
αγαπημένο του γκολ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της ιταλικής
ομάδας:
Για τα 700 του γκολ: «Είναι ένα εντυπωσιακό σύνολο που
με κάνει όλο και πιο περήφανο, καθώς ελάχιστοι παίκτες
το έχουν καταφέρει».
Το αγαπημένο του: «Αν έπρεπε να επιλέξω θα ήταν εκείνο
απέναντι στην Γιουβέντους (σ.σ. με τη φανέλα της Ρεάλ
για το Champions League τον Απρίλιο του 2018). Ήταν ένα
γκολ που προσπαθούσα για χρόνια να πετύχω και το αντίπαλο κοινό με χειροκρότησε».
Για την εμμονή του τα ρεκόρ: «Όταν ήμουν 19-20 ετών
κατάλαβα ότι το ποδόσφαιρο ήταν αριθμοί, τίτλοι και
ρεκόρ».
Για το αν η αντιπαλότητα με τον Μέσι έπαιξε ρόλο στην
απόδοσή του: «Το να είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον
στην Ισπανία μας έκανε καλύτερους».

σημαντικούς ή λιγότερο σημαντικούς αγώνες, ηλικίες ή αθλήματα. Στην ελληνική πραγματικότητα, άλλωστε, η βία στους
αγώνες νέων στο ποδόσφαιρο - ή ακόμα και σε αθλήματα που
δεν θεωρούνται «πρώτης γραμμής» - δεν είναι πρωτόγνωρο
φαινόμενο.
Αντίθετα, παράλληλα με τα όσα συμβαίνουν στους αγώνες
ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας ή στους αντίστοιχους
του μπάσκετ, κυρίως μεταξύ οπαδών των ισχυρών ομάδων,
αντίστοιχα περιστατικά τα τελευταία χρόνια έχουν αμαυρώσει αθλητικές συναντήσεις αναπτυξιακών ομάδων.
Πρόσφατο κρούσμα είναι η καταγγελία του Ολυμπιακού πριν
από τρεις βδομάδες για επίθεση που δέχτηκαν οι παίκτες
και τα μέλη της αποστολής της ακαδημίας των «ερυθρολεύκων» (Κ16) σε αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε αγώνες στην Αττική, επίσης σε
αγώνες πόλο (ανδρών και γυναικών), βόλεϊ κ.λπ.
Τα γεγονότα στου Ρέντη και τα άλλα παραδείγματα από την
ελληνική πραγματικότητα δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε
μεμονωμένα περιστατικά, ούτε αποτέλεσμα συμπτώσεων. Και
πέρα από την εκάστοτε αφορμή ή το πού θα βρεθεί το πρόσφορο έδαφος για να στηθεί η γνωστή επικίνδυνη «παράσταση», οι ρίζες των περιστατικών βίας βρίσκονται πιο βαθιά,
στις λογικές που επικρατούν στο οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, άρρηκτα δεμένου με την επιχειρηματική δράση και την αδυσώπητη μάχη για τα κέρδη. Και
όπως έχει αποδειχθεί, σε αυτήν παίζει σημαντικό ρόλο η εκμετάλλευση της μάζας των οπαδών, μέσω της καλλιέργειας
του φανατισμού και της χρησιμοποίησής τους ανάλογα με το
τι επιτάσσουν κάθε φορά τα συμφέροντα των επιχειρηματιών.

Μέτρα - καρμπόν, μακριά από την ουσία
Η βία γύρω από τον αθλητισμό δεν μπορεί να εκλείψει με
αθλητικά νομοσχέδια που προβλέπουν αυστηροποίηση των
ποινών και ένταση της καταστολής, δηλαδή με τους κυβερνητικούς και ποδοσφαιρικούς παράγοντες να αποφεύγουν το
χτύπημα του φαινομένου στη ρίζα του, που είναι η επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Ξανά και ξανά τα περιστατικά
βίας αναδεικνύουν τη «γύμνια» των μέτρων που κάθε φορά
διαφημίζονται από αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες ως
η λύση στο πρόβλημα, πάντα όμως έρχονται κατόπιν εορτής
και άλλωστε δεν φέρνουν τίποτα το καινούργιο, τίποτα που
να ξεφεύγει από το μοτίβο «ποινές - καταστολή». Αρκετές
φορές άλλωστε καταλήγουν να γίνονται «λάστιχο» όσον
αφορά την εφαρμογή τους, με καταστρατήγηση ή ακόμα και
κατάργησή τους, επαναφορά τους κ.ο.κ.
Στην πεπατημένη αυτή κινήθηκαν και οι επίσημες αντιδράσεις
στα γεγονότα στου Ρέντη. Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, με αφορμή το περιστατικό και μπροστά και
στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει προς
ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση της ΝΔ, ζήτησε από τους ιθύνοντες του ποδοσφαίρου, με τη συνδρομή και των FIFA UEFA, περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών για τα επεισόδια στα γήπεδα και για τυχόν εμπρηστικές δηλώσεις παραγόντων, αθλητών, προπονητών και μελών κάποιας ομάδας, οι
οποίες θα θεωρηθεί ότι προάγουν τη βία.
Θυμίζουμε ότι ίδιο ζήτημα πριν από τρία χρόνια βρέθηκε στο
επίκεντρο του αθλητικού νομοσχεδίου που προωθούσε ο τότε
υφυπουργός Αθλητισμού Στ. Κοντονής. Τα όσα αποφασίστηκαν τότε κάθε άλλο παρά απέτρεψαν την όξυνση του κλίματος μεταξύ αντιμαχόμενων συμφερόντων. Από την άλλη,
μόλις το περασμένο καλοκαίρι, η ΕΠΟ - που, σημειωτέον, βρίσκεται υπό την επιτήρηση των FIFA και UEFA - μέσω σχετικής
απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της προχώρησε στην
κατάργηση της ποινής αφαίρεσης 3 βαθμών από κάποια ΠΑΕ
για επεισόδια στα γήπεδα...

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΙΜΚΙ - ΠΑΟ 103-86
Ξέμεινε από ενέργεια
Το τέταρτο δεκάλεπτο αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά
«λαιμητόμος» για τις φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού, με
αποτέλεσμα να ηττηθεί 103-86 από τη Χίμκι στη Μόσχα για
την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ηταν η τρίτη ήττα στη
διοργάνωση για τους «πράσινους», οι οποίοι παρέμειναν
χαμηλά στη βαθμολογία, εκτός οκτάδας.
Η ελληνική ομάδα ήταν εξαιρετική επιθετικά, αλλά με σοβαρά προβλήματα στην άμυνα, ιδιαίτερα στο τελευταίο δεκάλεπτο, κατά το οποίο η Χίμκι «καθάρισε» τον αγώνα, με
όπλο τα μακρινά σουτ. Μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός διεκδικούσε τη νίκη με αξιώσεις (25-29 στο 10', 50-55 ημίχρονο,
77-73 στο 30'), στο κρίσιμο διάστημα της αναμέτρησης
όμως υστέρησε στο κομμάτι των επιθετικών επιλογών και
παράλληλα έχασε τη μάχη των ριμπάουντ.
Χίμκι: Σβεντ 26, Μπούκερ 13, Τίμα 16, Καράσεφ 5, Ζάιτσεφ
7, Γερέμπκο 14, Γκιλ, Εβανς 10, Μπερτάνς 12.
Παναθηναϊκός: Τόμας 10, Ράις 8, Παπαπέτρου 9, Βουγιούκας 9, Τζόνσον 8, Φριντέτ 16, Καλάθης 10, Γουάιλι 8, Μήτογλου 6, Μπεντίλ 2.

SUPER LEAGUE 1
«Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι, ανεβαίνει ο ΟΦΗ
Οι νίκες του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ με 2-0 στο ντέρμπι
στο Φάληρο και του ΟΦΗ επί της Ξάνθης με το ίδιο σκορ
στην κόντρα για την πρώτη τετράδα ήταν τα αποτελέσματα
που ξεχώρισαν στην 8η αγωνιστική της Super League 1.
Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να φτάσει στη
νίκη, με σκόρερ τους Σεμέδο (8') και Καμαρά (77'), απέναντι
σε μια ΑΕΚ που εμφάνισε αδυναμίες στο κέντρο και στην
αμυντική λειτουργία.
Στην 3η θέση σκαρφάλωσε ο ΟΦΗ, επικρατώντας της Ξάνθης στο Ηράκλειο χάρη στα γκολ των Φιγκεϊρέδο (47') και
Σεμέδο (90'), σε έναν αγώνα πάντως όπου οι «Ακρίτες»
εξέφρασαν παράπονα για τη διαιτησία. Μεγάλη νίκη πέτυχε
η Λάρισα στο ΟΑΚΑ, με 2-1 επί του Παναθηναϊκού.
Αλλα αποτελέσματα: Βόλος - ΠΑΟΚ 0-2, Αστέρας Τρίπολης
- Λαμία 4-1, Ατρόμητος - Πανιώνιος 4-0, Αρης - Παναιτωλικός 2-0
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 22, ΠΑΟΚ 20, ΟΦΗ 16, Ξάνθη
15, ΑΕΚ 14, Λάρισα 12, Αρης 11, Ατρόμητος 11, Βόλος 9,
Αστέρας Τρίπολης 9, Παναθηναϊκός 8, Λαμία 4, Παναιτωλικός 2, Πανιώνιος -2
Ο Πανιώνιος ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς.

SUPER LEAGUE 2
Σημαντικά «διπλά» για Παναχαϊκή και ΠΑΣ Γιάννινα
Η μεγάλη νίκη της Παναχαϊκής στην Κέρκυρα με 2-0 επί της
Κασσιόπης δεσπόζει ανάμεσα στα αποτελέσματα της 2ης
αγωνιστικής της Super League 2, που επέστρεψε στη
δράση μετά την αναστολή λειτουργίας που είχε αποφασίσει
η Λίγκα. Σε ένα ντέρμπι με «άρωμα» πρώτης κατηγορίας, ο
ΠΑΣ Γιάννινα πέρασε νικηφόρα από τη Λιβαδειά, με 2-1 επί
του Λεβαδειακού

γιορτές
σημαίνει

Ευχές & Δώρα
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.
Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο,
αντέχει στο χρόνο, υπενθυμίζει τα αισθήματά σας
και κάνει, με την αφιέρωσή σας,
αθάνατη την παρουσία σας:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Το Βιβλίο

skaravaios.gr
Ένα 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.
Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα,
τηλ. 210 8959.004, 6937.153052, press@ebdomi.com

