«Κανένας νόμος δεν θα
ψηφιστεί στην Ελληνική
Βουλή, αν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από
τους δανειστές!»...
23ο

3ο Μνημόνιο, Aύγουστος 2015

€

Πρόγραμμα έξι νέων οδικών
κόμβων στο Δήμο Παλλήνης
Eγκαινιάστηκε
ο νέος
κυκλικός
κόμβος
Έβρου και
Τρικάλων
στο Γέρακα

«Οι συμμαχίες δεν έχουν άλλον στόχο σχεδόν,
παρά μόνον αυτόν – δηλαδή την περιφρούρηση
και την ενίσχυση του ισχυρού»1
Ναπολέων Βοναπάρτης

Μια Συμμαχία «Εγκεφαλικά νεκρή» όπως διαπίστωσε ο Γάλλος Πρόεδρος
Eμμ. Μακρόν
Μια γηραιά ήδη «συμμαχία» η
οποία ...δεν είναι καν συμμαχία,
αλλά προ πολλού, «αμερικανικό
προτεκτοράτο υπό τον μανδύα
του ΝΑΤΟ»2 (Σαρλ Ντε Γκωλ).
Το ΝΑΤΟ όμως δεν είναι «εγκεφαλικά νεκρό», είναι γέρος
με εγκεφαλικό! Και «δεν είναι
σοφός γέρων, αλλά κακός γέρων»! Είναι άχρηστο στους «συμμάχους» - πλην του προτέκτορα
(«προστάτη») – και το χειρότερο είναι ε π ι κ ί ν δ υ ν ο για την ανθρωπότητα.
Ωφελεί τις ΗΠΑ γιατί καλύπτει με φύλλο συκής
τις επιθετικές της ενέργειες, επιπλέον γιατί ενισχύει την πολεμική της ισχύ με τα όπλα των υποτακτικών συμμάχων της και με τις «σάρκες» των
στρατιωτών τους. Ωφελεί ακόμη τις ΗΠΑ οικονομικά, και δευτερευόντως κάποιες ισχυρές
χώρες της «συμμαχίας», γιατί ενισχύουν την ποΣυνέχεια στη σελ. 2
λεμική τους βιομηχανία!

γράφει ο
Κώστας Βενετσάνος

H Τουρκία αναθεωρεί σύνορα
και η Ελλάδα υποτάσσεται

Σελίδα 12

Αερογέφυρα στη Βούλα!
Ψηφίστηκε από το Δ.Σ.
και μετά πάει στην
Επιτροπή Διαβούλευσης!
σελίδα 7

Σε αναστολή οι
ενστάσεις του δημοσίου
για διεκδικήσεις
στη Σαρωνίδα
σελίδα 7

γράφει ο Δημ. Καζάκης

Τελειώνει η “χωματερή” στο
Κοιμητήριο Βουλιαγμένης;

σελίδα 16

σελίδα 6

Δημοτικές παρατάξεις
προσβάλουν τις παρεμβάσεις
στο Νόμο «Κλεισθένη»
ως θεσμική εκτροπή
σελίδα 17

Θανατηφόρα διασταύρωση
Πρ. Πέτρου - Αγ. Νικολάου

Ευθύνες στους Δήμους
Γλυφάδας και ΒΒΒ
σελίδα 3

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

70 χρόνια ΝΑΤΟ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η πολεμική βιομηχανία υπολογίζεται πως συμβάλλει
άμεσα και έμμεσα κατά 40% στην οικονομία3. Και επιπλέον τα όπλα – και τα οπλικά συστήματα, βεβαίως –
είναι ένα προϊόν που δεν αντικαταθίσταται μόνον
όταν χρησιμοποιηθεί, αλλά και λόγω «τεχνολογικής
γήρανσης», αλλά και της επαύξησης, λόγω αντικειμενικών ή και τεχνητών αναγκών (τρανό παράδειγμα,
Ελλάδα – Τουρκία).

Η ανάγκη των συμμαχιών
Η ανάγκη μιας συμμαχίας προκύπτει, είτε για επιθετικούς σκοπούς – π.χ. ο άξονας Γ’ Ράιχ - Ιταλίας - Ιαπωνίας – είτε για αμυντικούς σκοπούς, σε περίπτωση
ταυτότητας συγκυριακών συνήθως συμφερόντων,
κατά συγκεκριμένου εχθρού. Ποιος λοιπόν είναι ο
«συγκεκριμένος εχθρός» της Βορεο Ατλαντικής συμμαχίας;
Όταν ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ το 1949 είχε «εχθρό» υποτίθεται, τη Σοβιετική Ενωση και τις άλλες κομμουνιστικές χώρες. (Το μετέπειτα ιδρυθέν αμυντικό “Σύμφωνο
της Βαρσοβίας” – ως απάντηση στο ΝΑΤΟ, ιδρύθηκε
το 1955). Τα «κομμουνιστικά καθεστώτα» κατέρρευσαν έσωθεν, και το «Σύμφωνο της Βαρσοβίας» διαλύθηκε. Ποιος είναι λοιπόν ο εχθρός; Σύμφωνα με το

Διαβάστε ακόμη
Πέρσι Μπις Σέλεϊ, ο μεγάλος Αγγλος
ελληνιστής Χρίστος Κοντοβουνίσιος Σελ. 8
Η αδελφή του Ήλιου
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Δικαστήριο απαγόρευσε μίσθωση
Σελ. 10
airbnb σε πολυκατοικία
“Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι”
Βασίλης Σιαμέτης

Σελ. 11

Εκ Φιλοεθνίας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

ΝΑΤΟ, η Συμμαχία αντιμετωπίζει “απειλές και προκλήσεις” απ’ όλες τις κατευθύνσεις...
«... οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν
απειλή προς την Ευρωατλαντική ασφάλεια...», λέει
το «κοινό ανακοινωθέν» της πρόσφατης επετειακής
συνόδου του ΝΑΤΟ, στο Λονδίνο!
Και ο μεγάλος ηγέτης της Γαλλίας Σαρλ ντε Γκολ,
απάντησε ήδη από το 1966, όταν η Σοβιετική Ενωση
ήταν ακόμη κραταιά και υπερέχουσα γεωστρατηγικά:
«Οι δυτικές χώρες δεν απειλούνται σήμερα από τις
ανατολικές...»2 – και οι εξελίξεις τον επιβεβαίωσαν –
Και συνέχισε: «...οι συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται οι ΗΠΑ – προχθές στην Κορέα, χθες στην
Κούβα, αύριο (τότε) το Βιετνάμ...». (Και δεν είχαν
προκύψει ακόμη τότε τα βρώμικα «παιχνίδια» στην
Κύπρο, στη Λατινική Αμερική και την Ασία και αργότερα στη διάβρωση των σοσιαλιστικών καθεστώτων
της Ανατολικής Ευρώπης, στο Αφγανιστάν, στη Μέση
Ανατολή και στον πόλεμο για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, το Ιράκ, το Ιράν, την «Αραβική Άνοιξη», με
κορωνίδα τη Λιβύη και τη Συρία, με όλες τις καταιγίδες που επιφύλαξε και τις οποίες υφιστάμεθα ακόμη
σήμερα, με την πλημμυρίδα των προσφύγων και μεταναστών, που έχει λάβει πλέον την καταφανώς σκοπούμενη μορφή της εισβολής εταιροεθνών –
ετερόθρησκων, ανομοιογενών πολιτισμικά πληθυσμών, και, και, και).
«...οι συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται οι ΗΠΑ –
συνεχίζει ο προπάτορας του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν – κινδυνεύουν να πάρουν διαστάσεις,
που μπορεί να οδηγήσουν σε γενική σύγκρουση»(...)2.
Άρα, όπως δείχνει η πρόσφατη ιστορία, που πολλοί
από μας, τους έχοντες μνήμη, την έχουμε ζήσει, εχθρός του ΝΑΤΟ είναι ο εχθρός των εκάστοτε συμφερόντων και σχεδίων των ΗΠΑ! Είναι ο ανυπότακτος.
Και ουδέποτε στάθηκαν οι ΗΠΑ συνεπείς προς τις
υποχρεώσεις της ως σύμμαχος, όπως πρόσφατα με
τους Κούρδους κατά του τρομοκρατικού Ισλαμικού
κράτους του ISIS. Τους «πούλησε» κανονικά, γιατί...
δεν πολέμησαν στην... Νορμανδία! Και δεν βρέθηκε
ένας δημοσιογράφος να ρωτήσει τον Τραμπ: «...και
οι Τούρκοι, που ήταν στη Νορμανδία; στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο;». Κοιτούσαν πού θα γείρει η ζυγαριά...
Αλλά αισχρότερο παράδειγμα της «συμμαχίας», αποτελεί η συμπεριφορά της και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, απέναντι στην Ελλάδα, με τη στήριξη της χούντας, τη
μεθόδευση ανατροπής του Μακαρίου στην Κύπρο, με
το πραξικόπημα – πρόσχημα εισβολής των Τούρκων
στην Κύπρο και κατοχής του 40% της νήσου μέχρι
σήμερα.

“Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου” από μαθητές Σελ. 15

Το ΝΑΤΟ απέδειξε πλήρη ανικανότητα
και ανεντιμότητα

Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ

Σας υπενθυμίζω την απάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Λουνς στην έκκληση του Κων/νου Καραμανλή να συνέλθει εκτάκτως το ΝΑΤΟ, για την

Ι. Δόγκα

Σελ. 17

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

αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το
1974: «ο ίδιος δεν θα παρίστατο γιατί αναχωρούσε
για... διακοπές και ότι δεν θα παρίσταντο επίσης οι
περισσότεροι υπουργοί Εξωτερικών, λόγω απασχολήσεώς των ή διακοπών»4!
Και στην ίδια σελίδα που παραπέμπω, ο Κ.Κ. λέει
στην §2: «το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των περιστάσεων και τήρησε μια στάση που εκ
των πραγμάτων βοήθησε την τουρκική θρασύτητα...»4 Και στην § 3: «...στο Στρατηγείο των Βρυξελλών είχε αναπτυχθεί η παράλογη θεωρία ότι το
Σύμφωνο εγγυάται την ασφάλεια και την ακεραιότητα των χωρών -μελών μόνο από εξωτερικές και
όχι από εσωτερικές επιθέσεις..»4.
Θεωρία στην οποία επέμεινε όλως προσφάτως, ως
γνωστόν και ο παρών Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.
Σε τί συνίσταται λοιπόν η «Συμμαχία» για μας;
Εμείς δεν έχουμε εχθρούς ούτε τη Ρωσία, ούτε την
Κίνα, - που επενδύει κιόλας – ούτε την ...Βόρεια
Κορέα!
Εχθρό έχουμε την Τουρκία, όπως συμπεριφέρεται τα
τελευταία 65 χρόνια τουλάχιστον. Προς τι λοιπόν
ισχυρίζεται το ΝΑΤΟ, στο προχθεσινό κοινό ανακοινωθέν «...πως μια επίθεση εναντίον ενός συμμάχου
θεωρείται επίθεση εναντίον όλων»! Μας δουλεύουν;
Η Τουρκία προκαλεί συνεχώς και διαρκώς αυξάνει
τις απαιτήσεις της έναντι κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, διεθνώς αναγνωρισμένων.
Το κείμενο του υπαγορευθέντος, έστω και έμμεσα,
«Κοινού ανακοινωθέντος» είναι τουλάχιστον υποκριτικό όταν μιλάει για «αλληλεγγύη, για ενότητα και
για συνοχή» τις οποίες μάλιστα θεωρεί «βασικές
αρχές της Συμμαχίας»!
ΟΙ «αρχές» δεν τιμώνται και δεν τηρούνται με διακηρύξεις. Απαιτούν και προαπαιτούν εφαρμογή τους
στην πράξη.
Δεν συμμαχώ και δεν συνασπίζομαι με σύμμαχο που
καραδοκεί να μου πρήξει το μαχαίρι στην πλάτη.
Γι’ αυτό και πρέπει να βασιζόμαστε κυρίως στις δικές
μας δυνάμεις. Τις δε συμμαχίες να τις αναζητήσουμε
στα κοινά συμφέροντα και στις αμοιβαίες, εξασφαλισμένες δεσμεύσεις. Όποιες δυνάμεις κι αν είναι
αυτές, χωρίς να τις ονοματίσω σκοπίμως. Ας είναι
Αρειανοί, από το Α του Κενταύρου, το Ιράν ή την
Κορέα! Τελικά στη δύναμη του αδυνάτου: Στον Σαμψών της Βίβλου! (“αποθανέτω η ψυχή μου μετά των
αλλοφύλων”)!
Ή μήπως ήταν τρομοκράτης ο Σαμψών;

――――――
1. Σχόλιο του Ναπολέοντα στο Κεφάλαιο 7 του «Ηγεμόνα» του
Μακιαβέλλι, εκδ. Σκαραβαίος, σελ. 136-137.
2. Σαρλ ντε Γκολ, 21/2/1966, δήλωσε κατά την αποχώρηση της Γαλλίας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
3. Μπερν Ράσελ: «Ενας κόσμος δίχως πόλεμο».
4. Ίδρυμα Κων/νος Καραμανλής: ΑΡΧΕΙΟ, τομ. 8, σελ. 89.
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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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Θανατηφόρα διασταύρωση Πρ. Πέτρου - Αγ. Νικολάου, Ματρώζου
Ευθύνες στους Δήμους Γλυφάδας και ΒΒΒ
Με το θέμα της διασταύρωσης στα
όρια Γλυφάδας - Βούλας, έχουμε
αναφερθεί πολλές φορές, αφού σε
καθημερινή βάση συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα. Η πυκνή κυκλοφορία - πλέον - της διασταύρωσης, η
κακή οπτική των δύο οδοστρωμάτων, η κακή σήμανση και οι μεγάλες
ταχύτητες που αναπτύσσουν οι οδηγοί είναι τα αίτια. Αίτια που εν πολλοίς “θεραπεύονται” αλλά προφανώς
δεν υπάρχουν θεράποντες, αφού και
οι δύο Δήμοι, Γλυφάδας και ΒΒΒ,

δεν έχουν ενσκύψει στο πρόβλημα.
Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε δύο θανατηφόρα, και καθημερινά έχουμε
ανθρώπους τραυματισμένους και
οχήματα στραπατσαρισμένα.
Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν απευθυνθεί και στους Δήμους και στην
τροχαία, αλλά εις μάτην.
Τελευταία φωνή είναι αυτή του Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Συλλόγου
“Ευρυάλη Βούλας”, η οποία με έγγραφό της ζητάει την παρέμβαση

των δύο Δήμων.
Ο Σύλλογος απευθύνεται στον πρόεδρο του Δ.Σ. του Δήμου Γλυφάδας
και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου
ΒΒΒ με θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα όρια των δύο Δήμων (κόμβοι
Πρ.Πέτρου) γράφοντας μεταξύ
άλλων: «Μετά το τελευταίο θανατη-

μάτων με αποτέλεσμα να συμβαίνουν συχνά τροχαία ατυχήματα.
Παρακαλούμε όπως με συνεργασία
των δύο Δήμων προβείτε στη διευθέτηση των ανωτέρω κόμβων με τρόπο
που να διασφαλίζεται η ασφάλεια και
ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (π.χ. κυκλική κυκλοφορία, δια-

φόρο ατύχημα οδηγού μοτοποδηλάτου καθώς και τα τακτικά ατυχήματα
που συμβαίνουν στον κόμβο Πρίγκηπος Πέτρου και Ματρόζου, που βρίσκεται στα όρια των δύο Δήμων,
επανερχόμαστε για μια ακόμα φορά
στο συγκεκριμένο θέμα υπενθυμίζοντάς σας τις πολλοστές μας σχετικές αναφορές (Δήμος 3Β).
Επίσης στη διασταύρωση της Αγ.Νικολάου με την Πρ. Πέτρου στην είσοδο προς Βούλα (αφορά το Δήμο
Γλυφάδας) τα φυλλώματα των δένδρων που βρίσκονται στη νησίδα δεν
επιτρέπουν τον οπτικό έλεγχο των
κινουμένων επί της Πρ.Πέτρου οχη-

γραμμίσεις, κλάδεμα δένδρων, κλπ)
με στόχο την εξάλειψη κατά το δυνατόν των ατυχημάτων στα σημεία
αυτά και την εκλογίκευση της κυκλοφορίας».
Το έγγραφο υπογράφουν ο Πρόεδρος Δ. Ζησιμόπουλος και ο Γραμματέας Δ. Κανακάρης.
σ.σ. Ο Σύλλογος, βέβαια, έχει έδρα
τη Βούλα και η διασταύρωση είναι
στα όριά του και πιστεύουμε ότι θα
έπρεπε πρωτίστως να απευθυνθεί
στο Δήμο ΒΒΒ και όχι στην τεχνική
υπηρεσία.
Αννα Μπουζιάνη
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ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

ΤΟ ΑΓΡΙΜΙ
Η Μαρίκα Κοτοπούλη, η μεγάλη ιέρεια του θεάτρου, η
παθιασμένη, η ασυμβίβαστη, η ελεύθερη γυναίκα, το
γεννημένο «αγοροκόριτσο», το ΑΓΡΙΜΙ, ανεβαίνει στη
σκηνή του Θεάτρου Άλφα και τα λέει όλα έξω από τα
δόντια.
Μιλάει για τον μεγάλο και παθιασμένο της έρωτα με
το Ίωνα Δραγούμη, τις αδυναμίες της, τα πάθη της,
αυτοσαρκάζεται, καταριέται, βρίζει, πάσχει.
Πιστός της συνεργάτης ο Μητσάκος, (Δημήτρης
Μυράτ) που δεν την αφήνει από το μάτι του παρά τα
δώδεκα, μόλις, χρόνια του. Η Μαρίκα μένει…. γυμνή
μπροστά στον ταραχώδη, αταίριαστο, ερωτά της για
τον αριστοκράτη Ίωνα Δραγούμη. Εξαρτημένη για χρόνια από εκείνον και τη μορφίνη, αφήνεται σε μια παραζάλη από όργια και ουσίες, για να σωθεί από μια
κοινωνία που την αμφισβητεί, αλλά κυρίως για να δραπετεύσει από τον εαυτό της.
Το καλοκαίρι του 1920, σε ηλικία 33 χρόνων περιμένει
για είκοσι τρεις μέρες στο καμαρίνι της τον Ίωνα Δραγούμη. Όταν αυτός δεν έρχεται τον ψάχνει στο κοινό,
κρατάει κενή τη θέση του στο κέντρο της πλατείας,
αλλά και τη διπλανή για …το καπέλο του. Η άδεια
θέση, για είκοσι τρεις ολόκληρες μέρες, την φτάνει
στο σημείο να ξεπερνάει ακόμα περισσότερο τα όρια
της. Παίζει τους ρόλους της με απίστευτη δύναμη, σαν
θηρίο στο κλουβί που σπάει τις σιδεριές του κατεστημένου και ελευθερώνεται.
Και όταν, σε μία παράσταση, διακρίνει ανάμεσα στους θεατές την Πηνελόπη Δέλτα, την αντίζηλη, αρπάζει την ευκαιρία να την αντιμετωπίσει όπως ανέκαθεν το
λαχταρούσε η ψυχή της και την αναγκάζει να αποχωρήσει
ντροπιασμένη από την αίθουσα.
Όταν έμαθε για το θάνατο του αγαπημένου της Ίωνα - 23
μέρες της το κρατούσαν κρυφό - γαντζωμένη στο σανίδι
του θεάτρου ουρλιάζει «Μήτσο την αλήθεια, όταν παίζω
στην Ορέστεια βγάζω τέτοιο σπαραγμό….;» Αυτή είναι η
θεατρίνα.
Της απομένει ακόμα μια «παράσταση».
Το Αγρίμι, η Μαρίκα Κοτοπούλη, αψηφά τα προσχήματα
και μας …ανοίγει τα μάτια! Τίποτα και κανείς δεν μπορεί
να σταματήσει την πορεία της στα άγνωστα μονοπάτια
της ζωής…. Όμως, κάπου ανάμεσα στο κοινό, που δεν την
αφήνει από τα μάτια του, βρίσκεται ένας άντρας για να
ακουμπήσει πάνω του τη μοναξιά της. Ο Γιώργος Χέλμης,
ο επίσημος εραστής όλων αυτών των χρόνων. Τον προειδοποιεί πως καίει σαν φλόγα και ξεκαρδίζεται στα
γέλια… Το γέλιο είναι ό,τι απόμεινε μέσα στις στάχτες!
Κείμενο: Δήμητρα Παπαδήμα
Σκηνοθεσία: Δήμητρα Παπαδήμα - Γιάννης Μποσταντζόγλου
Ερμηνεία: Δήμητρα Παπαδήμα
Γιάννης Μποσταντζόγλου
Διάρκεια: 80 λεπτά χωρίς διάλειμμα
Τιμή εισιτηρίου: Ταμείο: 12 ευρώ, 10 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων)

Κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ: 21:00 και Τετάρτη 18 &
25/12/2019 και 1/1/2020
Θέατρο ΑΛΦΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 37 ΑΘΗΝΑ

ΕΒΔΟΜΗ

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
με την “Ευρυάλη” Βούλας
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”, προσκαλεί στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του, την
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 13.30 στο Κτήμα Μπραϊμνιώτη (οδός Ονείρων & θεάτρου Κορωπί), με φαγητό,
μουσική και χορό. Πληροφορίες 6974017018.

“Με την ευχή της Μάνας”
Η Περιφέρεια Αττικής και η Ομοσπονδία Θεσσαλικών
Σωματείων "Η Πανθεσσαλική Στέγη" προσκαλούν στη
λαογραφική θεατρική παράσταση "Με την ευχή της
μάνας", το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 στις 8 μ.μ.
στην κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου
"Παρνασσός", πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8,
Αθήνα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

“Στοχασμοί για την φιλοσοφική επίγνωση του παρόντος”
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου διοργανώνουν
επιστημονική ημερίδα, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου/19,

ώρα 8 μ.μ. με θέμα: «Στοχασμοί για την φιλοσοφική επίγνωση του παρόντος”, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: «Ο Jürgen Habermas
και το πνεύμα της εποχής μας», (Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ), στην
Πλάκα, Πολυγνώτου 2 & Διοσκούρων, (είσοδος από την
πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς), Πληροφορίες: 210 3387884
Συμμετέχουν οι:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Επιστήμης στο Παν/μιο Αθηνών
ΣΥΜΕΩΝ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥ, Kριτικός λογοτεχνίας

ΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Eικαστικός καλλιτέχνης, Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Συντονίζει ο συγγραφέας Θ. Γεωργίου, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.

Δημοτικό Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο Γλυφάδας
«Η Αποκάλυψη του
Ιωάννη: Χρησμός Τέλους
ή Ευαγγέλιο Ελπίδας;»
To Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλυφάδας παρουσιάζει τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου
2019, ώρα 19.00 το θέμα: «Η Αποκάλυψη του
Ιωάννη: Χρησμός Τέλους ή Ευαγγέλιο Ελπίδας;».
Ομιλητής: Σωτήριος Δεσπότης, Πρόεδρος και Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΒΔΟΜΗ
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Χριστουγεννιάτικα
με τη Μητρόπολη
Γλυφάδας, Ελληνικού,
ΒΒΒ
Χριστουγεννιάτικο Bazaar
οργανώνει η Μητρόπολη
Γλυφάδας, Ελληνικού και
3Β, στον ιερό ναό Αγίων
Αποστόλων στο Δίλοφο
Βάρης, από 8 έως 15 Δεκεμβρίου. Την Κυριακή και τη
Δευτέρα, ώρες 10.30 έως 8
μ.μ., τις υπόλοιπες ημέρες
τις ώρες λειτουργίας του
ναού.
Επίσης οργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, ώρα 7
μ.μ., στον ιερό ναό της
Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα.

Χορωδιακή Συναυλία της
μεικτής χορωδίας Βάρης

“Ο Πύρρος, ο
πρόγονός μας”

Με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και αφιέρωμα στο
έντεχνο τραγούδι θα ταξιδέψει μουσικά, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 19.00, η μεικτή χορωδία
της Δημοτικής Ενότητας Βάρης.
Η Χορωδιακή Συναυλία «Μεσάνυχτα» που διοργανώνει ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο Α’ μέρος είναι αφιερωμένη
στη γιορτή των Χριστουγέννων, ενώ στο Β’ μέρος
στο έντεχνο τραγούδι σε συνθέσεις των Δήμου
Μούτση, Μάρκου Βαμβακάρη, Γιάννη Σπανού και
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και Μαέστρο τον Αιμίλιο Γιαννακόπουλο.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος 7) και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Αττικός Πνευματικός
Όμιλος Γλυφάδας, καλεί
την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, στην παρουσίαση
του βιβλίου: «“Ο Πύρρος,
ο πρόγονός μας», με ομιλητή τον Δρ Λεωνίδας
Μπίλλης, Οικονομολόγος

Xριστούγεννα στο Μαρκόπουλο

- Κοινωνιολόγος - Συγγραφέας.

H εκδήλωση θα γίνει στο
Ξενοδοχείο “OASIS”, Λ.
Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα (Τηλ. 2108941662, 210
8940495)
Ώρα προσέλευσης 7 μμ.
Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη
9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6
€ ανα άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Χριστουγεννιάτικη Δωροαγορά στη “Γαλιλαία”
H Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία” προσκαλεί στη Χριστουγεννιάτικη Δωροαγορά, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, από ώρες
10.00 - έως 18.00.
Γαλιλαία: Ιερό προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού, Αγίου Δημητρίου 23
Σπάτα, τηλ. 210 6636.955.

Εκδηλώσεις στην “Υπατία”
Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Tην Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, από 10 το πρωί μέχρι 6 το
απόγευμα, στα γραφεία του, ο Σύλλογος “Υπατία” οργανώνει χριστουγεννιάτικο bazaar, στα γραφεία του
(Μικράς Ασίας 3 Βούλα).

"Εκ των έσω"
O Σύλλογος “Υπατία” προσκαλεί την Τρίτη 10/12/19,
ώρα 7 μ.μ., στην παρουσίαση τέταρτης ποιητικής συλλογής του Μιχαήλ Αγγελάκη, ποιητή και εικαστικού,
με τίτλο : "Εκ των έσω", στα γραφεία του συλλόγου
Μικράς Ασίας 3.

ΩΝΑΣΗΣ - ΤΑ ΘΕΛΩ ΟΛΑ
στο Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ
H “Yπατία” πάει θέατρο, στο έργο “Ωνάσης - τα θέλω
όλα” στο θέατρο “Παλλάς”. Ώρα αναχώρησης 17.30
από Ζεφύρου 2, πίσω από την Πνευματική Εστία.
Συμμετοχή έως την Κυριακή 15/12/2019 κατόπιν συνεννοήσης στο τηλ 6832400636 και 6944583333.

Τριήμερο
αγάπης και
αλληλεγγύης
στο Κορωπί
To Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κρωπίας
διοργανώνει τριήμερο
προσφοράς και αλληλεγγύης από 10 έως 12 Δεκεμβρίου
και
συγκεντρώνει είδη διατροφής μακράς διάρκειας
(ρύζι, όσπρια, ζυμαρικά,
κ.ά.) με σκοπό τη στήριξη
των ευπαθών ομάδων
του Δήμου.
Οι προσφορές συγκεντρώνονται στο χώρο του
Κοινωνικού Παντοπωλεί,
Ανδρούτσου 5 Κορωπί,
από 9 έως 1 το μεσημέρι.

Διάρκεια Εκθεσης:
7-8/12 & 14-15/12
Ωρες: 11:00 - 13:00 & 6 - 8μ.μ.
Ελληνικό Κ
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Ερωτήσεις και αποφάσεις στο Δήμο ΒΒΒ
2 Ημέρες αποκλεισμένο το Καβούρι
Τα χημικά και ο “πόλεμος” στο Καβούρι το περασμένο
Σαββατοκύριακο, ήταν θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ (2.12.19), μετά από
ερώτηση των συμβούλων Θ. Ματόπουλου και Κ. Πασακυριάκου.
Για μιάμιση ημέρα αποκλείστηκε η περιοχή του Καβουρίου, όπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο
και γέμισαν την ατμόσφαιρα χημικά οι δυνάμεις των
ΜΑΤ, προσπαθώντας να αποκόψουν φοιτητές που θέλησαν να φτάσουν στο ξενοδοχείο Divani, που πραγματοποιούσαν οι πρυτάνεις σύνοδο, για να
επιδώσουν ψήφισμα.
Ο δήμαρχος, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το
θέμα, απάντησε ότι δέχθηκε και ο ίδιος διαμαρτυρίες
από πολίτες που είχαν αποκλειστεί και δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι τους.
Ο δήμαρχος επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Το ότι έγιναν φασαρίες στην περιοχή, προφανώς και τα δύο
μέρη - το καθένα από την πλευρά του - έχει να πει
πράγματα. Εμείς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να
μην διαταράσσεται η γαλήνη που επικρατεί διαχρονικά στην περιοχή μας. Εγώ, έφτασα στο σημείο να
μιλήσω με την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, να πω ότι
δεν θέλουμε τέτοια. Δηλαδή θα αποκεντρώσουμε τις
φασαρίες της Αθήνας και θα τις φέρουμε στο Βουλιαγμένη. Δεν το θέλουμε αυτό και δεν θέλουμε να
γίνουμε μέρος του προβλήματος».

Αργεί ακόμα το “Γηροκομείο” Βούλας
Ο Δημ. Δαβάκης, υπενθύμισε στο Δήμαρχο, το “Γηροκομείο” στη Βούλα, που είχε δηλώσει ότι το Σεπτέμβριο του 2019 θα ξεκινήσει και αντ’ αυτού έχει
γίνει αποθήκη του Δήμου.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι το Γηροκομείο μετά από
28 χρόνια και δύο δικαστικές αποφάσεις κατάφεραν
να το πάρουν με απόφαση του Εφετείου, η οποία
τους έχει βάλει κάποιες δεσμεύσεις.
Πρέπει να λειτουργήσει ως Ιδρυμα, να συσταθεί ο οργανισμός, να γίνει καταστατικό, στη συνέχεια να γίνει
μελέτη, να εξασφαλιστούν οι πόροι από χορηγούς
(έχει ζητήσει ο δήμος τη συνεισφορά πολιτών), να
προκύψει ανάδοχος. Οπως είπε το βλέπει να γίνεται
στο τέλος του επόμενου χρόνου.
Σημειωτέον δε ότι βάσει της απόφασης, δεν είναι δημοτικό αλλά της ευρύτερης περιοχής. Επομένως, μακρύς ο δρόμος.
Να σημειώσουμε εδώ, ότι για το ίδιο θέμα ο Κ. Βενε-

τσάνος έχει αναλώσει πολύ μελάνι και έχει φτιάξει
πολλούς φακέλους, τους οποίους έχει επιδώσει
στους αρμόδιους - κατά καιρούς - υπουργούς.
Για τις παγίδες πεζοδρόμια, που επεσήμανε επίσης
ο Δ. Δαβάκης, απάντησε ότι ο Δήμος έχει 524 χιλιόμετρα πεζοδρόμια και έχουν γίνει 24 χιλιόμετρα.
Εχουν μείνει πολλά χρόνια ασυντήρητα.

Τελειώνει η “χωματερή”
στο κοιμητήριο Βουλιαγμένης;
Για την εναπόθεση κλαδιών στον ελεύθερο χώρο δίπλα
από το κοιμητήριο της Βουλιαγμένης αναφέρθηκε επίσης ο Κ. Πασακυριάκος, που όπως είδαμε ότι κυκλοφόρησε πολύ το θέμα, και στο διαδίκτυο τις τελευταίες
ημέρες.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι αυτό υπάρχει εκεί δεκαετίες,
δεν είναι σημερινή κατάσταση, αλλά κάποιοι φέρνουν
εδώ τους επιθεωρητές και χώνουν 50 χιλιάδες € πρόστιμα στο Δήμο. Αυτό γίνεται συνέχεια. Ο Δήμος όμως
με αυτή τη μεταφόρτωση που γίνεται δίπλα στο κοιμητήριο, ωφελείται με 350.000 ευρώ. Ενημέρωσε δε ότι
έχει βρεθεί η λύση και θα λειτουργήσει στα τέλη του
επόμενου διμήνου.
Ότι το θέμα είναι παλιό, είναι γεγονός. Ανατρέχοντας
στο αρχείο μας, βλέπουμε ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ το
2011 (www.ebdomi.com/eidiseis-nea/3079-mia-xomateristi-vouliagmeni.html), αυτό όμως δεν αθωώνει τη δημοτική Αρχή, η οποία απ’ την άλλη δείχνει μία “λατρεία”
στην ανακύκλωση.
Η λύση όπως μάθαμε είναι η μεταφορά από τα κλαδέματα στο ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) Κορωπίου. Ο χώρος που σήμερα εναποθέτει ο
Δήμος απορρίμματα στη Βουλιαγμένη, θα γίνει επέκταση του κοιμητηρίου.

Δεν θα ανασκευάσει το σχολικό προαύλιο
για ...να τιμωρήσει το Σύλλογο Γονέων!
O επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Κ. Πασακυριάκος, ενημέρωσε ότι συγκροτείται Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων με όλα τα σχολεία του Δήμου
και επεσήμανε κάποια προβλήματα, ιδιαίτερα στους
προαύλιους χώρους και τα πεζοδρόμια των σχολικών
συγκροτημάτων, όπως η λίμναση ομβρίων υδάτων
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας.
Αυτό το τελευταίο, ανέβασε τις “κεραίες” του δημάρχου στο ...λα (διαπασών), ιδιαίτερα όταν συζητήθηκε
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν

“Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2017”, “Διαμόρφωση
αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης” και άρχισε να κατηγορεί το
Σύλλογο Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, ότι ενώ είχε πάρει την απάντηση ότι το προαύλιο
είναι μέσα σ’ αυτά που θα ανακατασκευαστούν, ο
σύλλογος ανέβασε εικόνες στο διαδίκτυο, μετά τη
νεροποντή της περασμένη εβδομάδας, με το προαύλιο πλημμυρισμένο με νερά.
Μάλιστα, ο δήμαρχος, χρησιμοποίησε πολύ σκληρή
γλώσσα, τονίζοντας ότι πλέον δεν θα ανακατασκευάσει το προύαλιο. Θα μείνει για του χρόνου, για λόγους ...διδακτικούς.
Ανέφερε δε ότι έχει ήδη προγραμματιστεί η ανακατασκευή προαυλίων σε εννέα σχολικές μονάδες.
Ο Κ. Πασακυριάκος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του
μ’ αυτά που άκουσε από το δήμαρχο για την τιμωρία
του Συλλόγου, στην ουσία των παιδιών δηλαδή και
τόνισε ότι «το να απαντήσει η διοίκηση του Δήμου τιμωρητικά, θέτοντας εν αμφιβόλω και κίνδυνο την
ασφάλεια των παιδιών, επειδή ανέβηκε μια φωτογραφία από έναν γονιο, που μπορεί να είναι δυσαρεστημένος, γιατί το παιδί του πιθανόν να βιώνει 3 - 4
χρόνια αυτή την κατάσταση, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, με προσπερνάει, γι’ αυτό και ζητώ να το σκεφτείτε κάπως καλύτερα».
Ο δήμαρχος ανταπάντησε, κάνοντας μία ...στροφή
πάνω σ’ αυτά που είχε πει προηγουμένως: «τώρα βάλατε επικινδυνότητα, ασφάλεια, πιάσατε την τρίχα
και την κάνατε τριχιά. Απλά θεωρώ ότι ο Δήμος και ο
Δήμαρχος δεν είναι σάκος του μποξ, (“να, καταγράφει και η κυρία Άννα μην της ξεφύγει κανένα κόμμα”,
δική του παρέμβαση γιατι βιντεοσκοπούσα).
Δεν μπορεί ο καθένας με τη λογική ότι, το θέλω τώρα
εγώ αυτό, και να προχωρά να κάνει πράγματα τα
οποία έχουν το στοιχείο της υπερβολής, το στοιχείο
ότι εκθέτουμε το Δήμο, ενώ δεν θα έπρεπε να τον εκθέσουμε, για κάτι το οποίο γίνεται όχι για να αποστραγγιστεί το προαύλιο, γιατί η αποστράγγιση του
προαυλίου είναι θέμα ενός φρεατίου, μίας σχάρας.
Αυτό γίνεται αύριο το πρωί».
Εμείς λοιπόν, συνέχισε ο δήμαρχος, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε σάκος του μποξ κανενός, ...απλά
κάποιο άλλο σχολείο, το οποίο έχει πάρει ένα συγκεκριμένο χρόνο, για το πότε θα γίνει η παρέμβασή
του, θα προχωρήσει νωρίτερα και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει αυτό, όχι για τιμωρητικούς λόγους,
αλλά για λόγους παιδαγωγικής.
Κατέληξε δε ο δήμαρχος λέγοντας ότι η παλιά λογική
που έσυρε τις διοικήσεις σε πειθαναγκασμό γιατί κανείς δεν τολμούσε να ’ρθε αντιμέτωπος με το πολιτικό κόστος, τουλάχιστον για μένα το θεωρώ
προσβλητικό. Τέτοιες κακομαθημένες συμπεριφορές
θα τις σταματήσουμε.
Και μένουμε με την απορία: αφού είναι θέμα μιας ημέρας το φρεάτιο, γιατί δεν το φτιάξανε τόσα χρόνια
και ας ακολουθούσε, όταν και άμα, ανακατασκεύαζαν
το προαύλιο. Στο www.ebdomi.com, μπορείτε να δείτε
Αννα Μπουζιάνη
τα βίντεο.

ΕΒΔΟΜΗ
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Σε αναστολή οι ενστάσεις του δημοσίου
για διεκδικήσεις στη Σαρωνίδα
Οπως γράφαμε στo φύλλο 1109/
16/11/19, η Κτηματική Υπηρεσία
του Δημοσίου, διεκδικεί ακίνητα
στη Σαρωνίδα, από ιδιοκτήτες που
τα κατέχουν με συμβόλαια. Οι
ιδιοκτήτες έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι λαμβάνουν συστημένες επιστολές από την εταιρεία
“Κτηματολόγιο”, ότι δεν μπορεί να
καταχωρηθεί το ακίνητό τους,
γιατί ανήκει στο δημόσιο, βάσει
μιας δικαστικής απόφασης Εφετείου, την 1151/1872.
Για το θέμα συναντήθηκαν οι Βου-

λευτές Ανατ. Αττικής Μάκης Βορίδης, Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Γεώργιος Βλάχος και
Βασίλης Οικονόμου, με τον Υφυπουργό Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλο και του έθεσαν το θέμα.
Παράλληλες ενέργειες, όπως ενημερωθήκαμε, έχει προωθήσει και ο
δήμαρχος Π. Φιλίππου, καθώς επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο με
ομόφωνη απόφασή του, θα συναντηθεί τον Υφυπουργό τη Δευτέρα
9 Δεκεμβρίου, μαζί με το Δήμο
Λαυρεωτικής και φορείς.

Αλλες αποφάσεις του Δήμου ΒΒΒ
Ιδρύεται 2θέσιο Νηπιαγωγείο Βούλας. Η χωροθέτησή του θα γίνει
μέσα στο 110 Οικοδομικό Τετράγωνο ή κοντά στο παλιό νεκροταφείο.
Στο θέμα (12ο) που αφορούσε Προμήθεια τροφίμων, φρέσκου γάλακτος και άρτου για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων
του, ο δήμαρχος δήλωσε ότι θα προχωρήσουν σε απευθείας ανάθεση
της προμήθειας γιατί σε δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος.
Δεν γνωρίζουμε αν δημοσιοποιήθηκαν οι διαγωνισμοί και πού, γιατί
στην ΕΒΔΟΜΗ, που έχει έδρα το Δήμο ΒΒΒ και όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για να δημοσιεύει διαγωνισμούς, και έπρεπε να προηγείται
όλων των άλλων τοπικών εντύπων, δεν ήρθαν. Όπως δεν έρχεται κανένας διαγωνισμός, που υποχρεούται να δημοσιευθεί, γιατί προφανώς
ο δήμαρχος, μας έχει κάνει εμπάργκο και δημοσιεύει στη ...Νέα Ιωνία!

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (θέμα 16ο) θα εφαροστούν στη Βουλιαγμένη, γιατί ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά έργα στις οδούς Δεκελείας,
Απόλλωνος και Λητούς, που θα κρατήσουν μέχρι το Μάιο περίπου.

Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε στους βουλευτές - να το μελετήσει, γιατί δεν αφορά μόνο την
Ανατολική Αττική αλλά και άλλες
περιοχές της Ελλάδας.

Μέχρι την οριστική επίλυση του
θέματος, συμφωνήθηκε να προωθηθεί τροπολογία με την οποία
θα τίθενται σε αναστολή οι ενστάσεις, μέχρι την ανάρτηση
των οριστικών εγγράφων του
Κτηματολογίου των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Δηλώσεις μη
ηλεκτροδοτούμενων
χώρων μέχρι 31
Δεκεμβρίου
Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, η δυνατότητα δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων και η υπαγωγή τους στη
ρύθμιση των 120 δόσεων.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου που υπάγεται το ακίνητο, του
οποίου έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου
2019 και να υποβάλλουν δήλωση
περί μη χρήσης ακινήτου για να διαγραφούν οι οφειλές από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού δίνει
αρμοδιότητες στις Κοινότητες
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε (25/11)
στο κοινοτικό Κατάστημα της Παλαιάς
Φώκαιας, στην οποία συμμετείχαν ο
Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο Γραμματέας του Δήμου Μιλτιάδης Κλάπας και οι πρόεδροι των
Κοινοτήτων Αναβύσσου Όλγα Κετέογλου, Καλυβίων Χρήστος Ράπτης,
Κουβαρά Κώστας Στεργίου, Παλαιάς
Φώκαιας Μανώλης Τσαλικίδης και Σαρωνίδας Γιώργος Μπρέγιαννης.
Συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα
που απασχολούν τις Κοινότητες και
ζητήματα λειτουργίας τους.
Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε ομόθυμη
διάθεση για παραχώρηση αρμοδιοτή-

των προς τις Κοινότητες, πράγμα
αναγκαίο για την αποκεντρωμένη και
πιο αποτελεσματική λειτουργία του
Δήμου.

σ.σ. ευχόμαστετο παράδειγμα του
δήμου Σαρωνικού να το μιμηθούν και
άλλοι δήμαρχοι γιατί είναι πρωτίστως
για το καλό του τόπου

Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο ΒΒΒ

Γνωμοδότηση για την
αερογέφυρα στη Βούλα
Σε Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλεί ο Δήμος
ΒΒΒ, την 9η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18:00 με θέμα τη Γνωμοδότηση επί του έργου
κατασκευής πεζογέφυρας στη Λεωφ. Κ. Καραμανλή
της Δ.Ε. Βούλας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη ημέρα, την ίδια ώρα (Τρίτη
10.12.2019 και ώρα 18:00).
Απ’ ότι ακούσαμε από τα χείλη του δημάρχου στο ΔΣ.
της 3/12/19, η συνεδρίαση θα γίνει μάλλον την Τρίτη,
γιατί προφανώς δεν θα υπάρχει απαρτία, αν και είναι
νεοσυσταθείσα η Επιτροπή και όλοι εκόπτοντο να
μπούνε. Ιδομεν.
Έχουμε αναφερθεί στην πρόθεση του Δήμου να τοποθετήσει πεζογέφυρα στο πάρκο που καταλήγει
στην παραλιακή λεωφόρο και περνάει απέναντι στην
παραλία της Βούλας στο ύψος του καφέ “Νότος”.
Όντως εκεί είναι καρμανιόλα για τον πεζό, που αποφασίζει να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο για να βρεθεί στην παιδική χαρά ή στην παραλία, η στο πάρκο,
γιατί δεν υπάρχει φανάρι. Το κόστος της γέφυρας θα
αγγίξει τα 3 εκατομμ. €!! ένα πολύ μεγάλο κονδύλι,
για την εποχή μας, λόγω κρίσης.
Προβληματισμός πάντως υπάρχει, για το κατά πόσο
θα λειτουργήσει η γέφυρα και πόσο θα “κόψει” από
πλευράς περιβάλλοντος την εικόνα του σημείου.
Εμείς είχαμε προτείνει, αφού έχει ψηφιστεί η τοποθέτηση φαναριού εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, αλλά
δεν γνωρίζουμε γιατί δεν τοποθετήθηκε ποτέ, να έμπαινε το φανάρι, να βλέπαμε τη λειτουργικότητά του
και αν δεν αρκούσε, να τοποθετηθεί η γέφυρα.
Αλλως πως, όλη η παραλιακή, από τον Πειραιά
μέχρι το Σούνιο θέλει αερογέφυρες...
Αννα Μπουζιάνη
σημείωση: το σημείο το γνωρίζω όπως τα δάχτυλά
μου, αφού επί 5 μήνες καθημερινά (κάθε χρόνο) το διασχίζω πεζή, για να πάω στη θάλασσα να κολυμπήσω.
Και άλλη μία απορία:
Το 13ο θέμα του Δ.Σ. αφορούσε την “Έγκριση υλοποίησης του έργου για την κατασκευή πεζογέφυρας στη
Λ. Καραμανλή της Δ.Ε. Βούλας”, όπου συζητήθηκε και
ευλόγως ετέθησαν ερωτήσεις για το πώς θα είναι η γέφυρα, από τον Θ. Ματόπουλο, γιατί δεν είχαν τη μελέτη
στα χαρτιά που τους έστειλε ο Δήμος, αλλά και ο προβληματισμός του Κ. Πασακυριάκου, τότε τί έρχεται να
κάνει η Επιτροπή Διαβούλευσης, αφού αποφασίζουμε
σήμερα εμείς; Αυτό καταργεί την επιτροπή.
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι η γέφυρα θα είναι κρεμαστή
με δύο κοχλίες και με 2 τσιμεντένιες σκάλες εκατέρωθεν. Θα έχει 231 μ. μήκος, που πρέπει να διανύσει ο κάτοικος και οι ΑμεΑ. Θα έχει στερέωση κρυστάλων με
1,60 μέτρα ύψος. Η “καινοτομία” είναι ότι θα έχει ράμπα
για όλους και ζώνη για ποδήλατα, όπως είπε ο δήμαρχος και κατέληξε: «Εχουμε μία μουρμούρα από κάποιους περιοίκους ότι χαλάει την οπτική, ενώ η προοπτική
χαλιέται από τα δέντρα της νησίδας»!!!

Όσο για την Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
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ΠΕΡΣΙ ΜΠΙΣ ΣΕΛΕΪ
(PERCY BYSSHE SHELLEY)

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΓΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
Ήταν μέσα Αυγούστου 2012 στο Ελσίνκι, με την ελληνική
οικονομική κρίση στο απόγειό της, τη Φινλανδία να παραμένει ένας από τους δριμύτερους επικριτές μας, να έχω επισπεύσει την επιστροφή μου από την άδειά μου προκειμένου
να παρακολουθήσω τις τρέχουσες εξελίξεις αυτοπροσώπως,
ενώ το σενάριο του Grexit έπαιζε δυνατά, η δε πρεσβεία να
δέχεται καθημερινά πολλά επικριτικά ακόμα και υβριστικά
e.mails από απλούς Φινλανδούς που λοιδορούσαν τους “τεμπέληδες” Έλληνες ως σφετεριστές των αποταμιευτικών οικονομιών των.
Μέσ’ αυτήν την τεταμένη ατμόσφαιρα, ένα πρωϊνό έμελλε
να με φέρει σ’ άλλες εποχές και τόπους, προικισμένους με
ρομαντισμό, κλασσική Ελλάδα και ομορφιά.

ΕΒΔΟΜΗ

ραδοξότητες”, ενώ η ερωτική του ζωή γίνεται όλο και πιο
ελευθεριάζουσα. Αλλάζει συχνά ερωτικούς συντρόφους, οι
οποίες του εμπνέουν τα πρώτα του καλά ποιήματα, όπως το
“Η βασίλισσα Μαμπ”.
Στα 21 του, έχει ήδη παντρευτεί τη Χάριετ, γίνεται πατέρας
2 παιδιών, ερωτεύεται όμως την κόρη του καθηγητού του,
Μαίρη Γκόντγουην, με την οποία αρχίζει να ταξιδεύει σ’ όλη
την Ευρώπη. Η προσωπική και οικογενειακή ζωή του Σέλεϊ
πάει από το κακό στο χειρότερο. Το 1814, ο καρπός του
έρωτά του με τη Μαίρη, η νεογέννητη κόρη του πεθαίνει,
ενώ δύο χρόνια αργότερα, η νόμιμος σύζυγός Χάριετ πνίγεται σ’ ένα ποτάμι, το δε δικαστήριο αναθέτει την επιτροπεία
των 2 ανήλικων παιδιών του σε ανάδοχη οικογένεια, απόφαση που στοίχισε ακριβά στον ποιητή.
Η οικογενειακή κατάρα συνεχίζεται. Το 1817 στην Ιταλία,
όπου ζει με τη Μαίρη, πεθαίνει ο γιός του Γουίλιαμ από
υψηλό πυρετό, ένα δε χρόνο αργότερα χάνει και τη δεύτερη
κόρη του Εβελίνα. Το προσωπικό του δράμα κορυφώνεται
με το δικό του πνιγμό στις 8 Ιουλίου 1822, σε ηλικία 30
ετών, στη θάλασσα του Λιβόρνο-Ιταλία. Επισήμως ήταν
ατύχημα, μερικοί όμως βιογράφοι του, αφήνουν και ερωτηματικά για δολοφονία, λόγω των πολιτικο-κοινωνικών προκλήσεών του.

Καθόμουν στο γραφείο μου, όταν ένας συνεργάτης μου,
λίγο αμήχανα, ήλθε και μου είπε ότι στον προαύλιο χώρο
της πρεσβείας είχαν ξαφνικά συγκεντρωθεί περί τα 20
άτομα, νέοι Φιλανδοί πολίτες, με πανό και συνθήματα υπέρ
της Ελλάδος και ζητούσαν να ιδούν τον πρέσβυ.
Από το παράθυρό μου μπόρεσα να διακρίνω ένα μεγάλο
πανό που έγραφε: “WE ARE ALL GREEKS” (είμαστε όλοι
Έλληνες). Ταραχή μεγάλη μέσα μου. Επιστράτευσα αυτοστιγμεί όλες τις ιστορικο-λογοτεχνικές μου γνώσεις, κατέβηκα στον προαύλιο χώρο και απέναντι στις σφριγηλές
μορφές των νέων, συμπλήρωσα το σύνθημα στο πανό, αναφωνώντας τα υπόλοιπα λόγια του μεγάλου ποιητή: “our
laws, our literature, our religion, our arts have their roots
in Greece”. Τους ευχαρίστησα και πρότεινα να συναντηθούμε, μόλις φύγουν τα σύννεφα, κάπου στα αρκαδικά
πεδία.

Ο Π.Β.ΣΕΛΕΪ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Ένας από τους μεγαλύτερους ρομαντικούς ποιητές της
Ευρώπης του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1792, στο Broadbridge της Αγγλίας, η οικογένειά του ήταν αριστοκρατικής
καταγωγής και είχε άλλα έξι αδέλφια. Ως εσώκλειστος σε
τυπικό αγγλικό σχολείο έλαβε βαθιά και πλατειά εκπαίδευση
καθώς και κλασσική παιδεία. Λέγεται ότι στο σχολικό οικοτροφείο ο Σέλεϊ έγινε αντικείμενο σχολικού εκφοβισμού και
βίας.
Απ’ την αρχή, το ιδιαίτερα έντονο της ανεξάρτητης προσωπικότητάς του τον έκανε να διαφοροποιηθεί και τοποθετηθεί σε τρέχοντα θέματα κοινωνικού, πολιτικού, πνευματικού
και ιστορικού περιεχομένου.
Από φοιτητής στην Οξφόρδη, 1810, ξεχωρίζει για τις
“ασύμβατες” κοινωνικο-πολιτικές ιδέες του, που προκαλούν
τους συντηρητικούς πανεπιστημιακούς κύκλους. Επιλέγει
συνειδητά να ανταγωνισθεί το σύστημα, τόσο με τον τρόπο
σκέψης όσο και με τη βιωματική ζωή του. Η αποστασιοποίηση και ρήξη του Σέλεϊ με το κατεστημένο είναι γεγονός.
Πολύ νέος, μόλις 20 ετών, γίνεται το λάγιο πρόβατο στο
πανεπιστήμιο και στον κοινωνικό του χώρο. Μ’ έναν ομοϊδεάτη συμφοιτητή του, δημοσίευσε το πρώτο του δοκίμιο
“Ανάθεμα”, το οποίον προκάλεσε την αποβολή του απ’ την
Οξφόρδη, την “αναγκαιότητα της αθεΐας”, που κατέληγε
στο συμπέρασμα ότι ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού.
Η πνευματική του ανυπακοή συμπληρώνεται ή συνοδεύεται από ανάλογες στάσεις κοινωνικής συμπεριφοράς και
προκλήσεων.
Γίνεται χορτοφάγος, εκφράζει πολιτικές/κοινωνικές “πα-

έγραψε τα καλύτερα έργα του, μεστά από ποίηση, δραματικότητα και εμπνευσμένα από την κλασσική Ελλάδα όπως,
Προμηθέας Λυόμενος (1818), το κλασσικό του σονέτο
Οζυμανδίας, το Άδωνις, ελεγεία για τον ποιητή Τζων
Κεατς, το Ελλάς (1822) και το ημιτελές ποίημά του, ο
Θρίαμβος της Ζωής καθώς κ.α πολλά, το δε όλο του έργο,
ως τα Ποιητικά Άπαντα του Π.Β. Σέλεϊ εκδόθηκε το 1824
από τη σύζυγό του.

Η ΑΡΧΑΙΟ-ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΗ ΤΟΥ Π.Β.Σ
Η εποχή των αρχών του 1800 και η αμέσως μετά, χρωματίζει
την Αγγλία με μια θεαματική στροφή προς το κλασσικό
κόσμο και αξίες. Το γεγονός της κλοπής των μαρμάρων του
Παρθενώνα από τον Έλγιν και ιδιαίτερα η εισαγωγή των
κλασσικών ελληνικών σπουδών και εξετάσεων στην Οξφόρδη, προετοιμάζει την επικράτηση στους αγγλικούς ακαδημαϊκούς κύκλους της ελληνιστικής κλασσικής παιδείας,
έναντι αυτής της ρωμαϊκής.
Σ’ αυτήν την αναγεννησιακή ατμόσφαιρα ανδρώνεται
πνευματικά και αισθητικά ο Σέλεϊ. Εξιδανικεύει οτιδήποτε
το αρχαίο-ελληνικό και του προσδίδει διαστάσεις, ρυθμούς
και ιδιότητες που ανταποκρίνονται σε πρότυπα που ο ποιητής μας φαντασιώνεται και πλάθει. Καταγίνεται ακαδημαϊκά με τη κλασσική παιδεία και γλώσσες, ιδιαίτερα με την
ελληνική και από πολύ νέος μεταφράζει έλληνες κλασσικούς.
Κατά τους μελετητές του, ο Σέλεϊ είχε προπλάσει τον
δικό του αρχαίο ιδεατό κόσμο και προσπαθούσε, επί προσωπικού, να του δώσει σάρκα και οστά και συγχρόνως να τον
βιώσει. Θεωρούσε την Ελλάδα και ό,τι το ελληνικό, ως τα
αρκαδικά πεδία της ελευθερίας, της ευχαρίστησης, της ερωτικής ευωχίας, της προσωπικής αναζήτησης και ενατένισης,
ιδιότητες και νοητικές/αισθητικές προκλήσεις που δεν μπορούσε να βρει στην τότε συντηρητική αγγλική κοινωνία.
Κατά τον Σέλεϊ, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κατορθώσει
να γίνουν και παραμείνουν η αέναη αθώα παιδική ηλικία του
δυτικού πολιτισμού, πρότυπο ως φυλή, υψηλής πολιτιστικής
αξίας και περιουσίας. Η δε Ελλάς ως ιδέα, στο χωροχρόνο,
ταυτιζόταν με ό,τι προκαλεί τη νοητική, φυσική και ερωτική
διέγερση του ελεύθερα σκεπτόμενου πολίτη.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΡΔΟ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Παρά τη μικρή διάρκεια της ζωής του, ο Π.Β. Σέλεϊ
άφησε πλούσιο και αξιόλογο ποιητικό, κυρίως, έργο. Κατά
τους ειδήμονες θεωρείται ένας από τους αντιπροσωπευτικότερους Άγγλους λυρικούς/ρομαντικούς ποιητές του 19ου
αιώνα. Άρχισε να γράφει από πολύ μικρός και ο βιωματικός
τρόπος ζωής του, τον επηρέασε βαθιά, όπως καταδεικνύεται
στα γραπτά του.
Οι ασύμβατες ιδέες και οι πνευματικές του ανησυχίες
απ’ τη μια πλευρά, (ήταν πολύ μπροστά απ’ την εποχή του),
δημιουργούσαν καταστάσεις οι οποίες του προκαλούσαν
προβλήματα προσωπικά και κοινωνικής προσαρμογής. Απ’
την άλλη, η βαθιά γνώση και αγάπη του για ό,τι κλασσικό,
ιδιαίτερα ελληνικό, τον ξεχώριζε προκλητικά ως κάποιον αλλόκοτο, στα μάτια της συντηρητικής αγγλικής κοινωνίας.
Απ’ την πλούσια πνευματική κληρονομιά του, αναφέρονται
ενδεικτικά μερικά από τα έργα του, τα οποία πράγματι τάραξαν τα ύδατα της εποχής του.
Έφηβος ακόμα δημοσίευσε το πρώτο του πλήρες ποίημα: Η Βασίλισσα Μαμπ, καρπός της ερωτικής του σχέσης
με τη καθηγήτριά του. Το 1815 γράφει το Αλάστωρ ή το
Πνεύμα της Μοναξιάς, ποίημα 720 στίχων και συνεχίζει με
το: Η Εξέγερση του Ισλάμ που δεν έχει να κάνει με το
Ισλάμ, αλλά με τις σοσιαλιστικές/πολιτικές ιδέες του Π.Β.
Σέλεϊ. Στην Ιταλία το 1819, παρουσιάζει το: Προσωπείο της
Αναρχίας και ακολουθούν: Οι Άνδρες της Αγγλίας και το
λυρικότατο: Ωδή στο Δυτικό Άνεμο.
Τα τελευταία 4-5 χρόνια της ζωής του στην Ιταλία,

Δυο τεράστια πνευματικά αναστήματα, όπως ο Σέλεϊ και
ο Βύρων που διακατέχονταν από το ίδιο πάθος του αρχαιοεξελληνισμού, σε μια εποχή που κυοφορείτο η ελληνική
εθνική επανάσταση του 1821, θα ήταν αφύσικο να μην είχαν
συναντηθεί και συνδιαλλαγεί. Το 1816 μέσω συγγενικών
προσώπων γνωρίστηκαν, έγιναν φίλοι και οργάνωσαν ταξίδια στην Ευρώπη. Τον καιρό αυτό ο Σέλεϊ έγραψε ποίηση
σε εντατικό ρυθμό, όπως τον Ύμνο εις την διανοητική
ομορφιά και το Λευκό όρος.
Συναφώς με τη φιλία των δυο μεγάλων ελληνιστών ποιητών και σε αντίθεση με ό,τι έκανε ο Βύρων, αξίζει να σημειωθεί και σύμφωνα με τους μελετητές του, ότι ο Σέλεϊ
απέρριψε ευκαιρία/δυνατότητα που του δόθηκε να επισκεφθεί την Ελλάδα το 1820-21. Αιτιολόγησε την άρνησή του
με το φόβο ότι δεν ήθελε να νιώσει ότι οι ελπίδες και τα
όνειρά του είχαν διαψευσθεί από την οδυνηρή πραγματικότητα της κατεχόμενης Ελλάδος.
Ο Π.Β. Σέλεϊ, κατά γενική εκτίμηση, ήταν όντως ένας
ιδιαίτερος ποιητής με έμφυτο και πηγαίο λυρισμό και ζούσε
μπροστά από την εποχή του.
Ως προς την καταξίωση και αναγνώρισή του απ’ την ελληνική γραμματολογία, αν και ήταν του διαμετρήματος,
ίσως και υψηλότερου, του Βύρωνα, κατά τον γράφοντα, εντούτοις έμεινε στη σκιά τουΛόρδου, καθώς η θυσία του στο
Μεσολόγγι, του φόρεσε το παντοτινό φωτοστέφανο τού μεγάλου φιλέλληνα και ελληνιστή.
Ελσίνκι-Σεπτ.2012
Χρίστος Κοντοβουνήσιος
π. Πρέσβυς (ποίηση-δοκίμιο)
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Εις υγείαν των κορόιδων!
1.850.000 ευρώ αφαίρεσε, επί το κομψότερον, από
λογαριασμούς πελατών, τραπεζική υπάλληλος.
Για υπεξαίρεση και πλαστογραφία καταδίκασε, πρώην
προϊστάμενη καταστήματος τράπεζας, το Πενταμε-

λές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, σε 8 χρόνια
κάθειρξη, μόλις την περασμένη εβδομάδα. Βέβαια, η
...αφαίρεση έγινε μέσα σε μία 4ετία (2004- 2008),
όπου μετά την αποκάλυψη της απάτης, η τραπεζική
υπάλληλος αναγκάστηκε να επιστρέψει το ποσό, ενώ
η τράπεζα κινήθηκε δικαστικά εναντίον της και καταδικάστηκε, το 2013 σε ποινή κάθειρξης 25 ετών.
Ήρθε όμως προ ημερών το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων και το μείωσε σε 8 χρόνια κάθειρξη.
Δηλαδή έχει εκτίσει σχεδόν τα 6 από τα οκτώ και σε
λίγο θα είναι ελεύθερη!
Παράλληλα εμπλεκόταν και ο σύζυγός της και πρω-

τόδικα του είχε επιβληθεί ποινή με 10 χρόνια κάθειρξης, αλλά δε πήγε φυλακή, γιατί η έφεση είχε αναστέλλουσα δύναμη. Λόγω όμως παραγραφής έπαψε
η δίωξή του.
Ρε, τι γίνεται εδώ; Καθημερινά ακούμε αθωώσεις, παραγραφές, ανθρώπων που έχουν καταχραστεί το δημόσιο χρήμα, που καλείται ο κοσμάκης να καλύψει το
κενό, με την υπερφορολόγηση και να φτάνει να χάνει
το σπίτι του, γιατί του τα παίρνει όλα το κράτος!
Το κράτος που από την άλλη τα χαρίζει σ’ αυτούς που
το διασπάθησαν, κάνοντας ασύδοτους, όλους όσους
βάζουν το χέρι και τρώνε δημόσιο χρήμα.

Η αδελφή του Ήλιου
Ο Ήλιος με την ενεργή δράση του, σαν ανίκητος εξουσιαστής του συστήματος των πλανητών, των δορυφόρων και
των λοιπών ουρανίων σωμάτων του συστήματός του, προσωποποιήθηκε από την ελληνική μυθολογία σαν θεότητα!
Η λέξη «θεότητα» έχει το νόημα του «θείου» και προέρχεται από το ρήμα «θέω», που σημαίνει : τρέχω \ βρίσκομαι
παντού \ είμαι σε συνεχή κίνηση και δράση, ενώ την ίδια
σημασία έχει και η λέξη Θεός, όπου η δημιουργός δύναμη
της υπόστασής του, είναι αιώνια, αδιαίρετη και πανταχού
παρούσα, γι’ αυτό οι Έλληνες ήταν ο πρώτος Μονοθεϊστικός λαός!!
Οι Έλληνες είχαν δώσει στο Θεό το όνομα «Ζευς» που σημαίνει ζωή και η κλήση του ονόματός του στις άλλες πτώσεις μετατρέπεται σε «Δία» (ο Ζευς, του Διός, τω Διί, τον
Δίαν, ω Ζευ) και από εκεί προέρχεται η ονομασία του Θεού
σε άλλες γλώσσες, όπως είναι στα ιταλικά Dio, στα γαλλικά Deu κ.α. και οι λέξεις dia και day, που σημαίνουν
ημέρα, προέρχονται από το όνομα του Έλληνα Θεού Δία!!
Η ελληνική μυθολογία είναι μοναδική σε φανταστικές αλληγορικές παρομοιώσεις και υπερβολές, με πάμπολλες ανθρωπομορφικές εκφράσεις της Θεϊκής υπόστασης,
κρύβοντας επιμελώς όλη την Συμπαντική σοφία σε κωδικοποιημένη μορφή, ώστε να αποτελεί σήμερα το θεμέλιο
κάθε επιστήμης και να προσπαθούν οι ξένοι να την αποκωδικοποιήσουν για να οδηγηθούν και να φωτιστούν από την
κρυμμένη ελληνική σοφία, όπως η γέννηση της «αμήτορος
Αθηνάς» από το κεφάλι του Δία, υπέκρυπτε την πρώτη
κλωνοποίηση, καθώς και η προσθήκη του οστού στην ωμοπλάτη του Πέλοπα του γιου του βασιλιά Τάνταλου, συμβόλιζε την προσθήκη τεχνιτών μελών στο ανθρώπινο σώμα
κ.α.!!
Κατά την μυθολογία ο Ήλιος ήταν γιος του Τιτάνα Υπερίωνα και της Τιτανίδας Θείας (= αυτή που τρέχει στον ουρανό) και είχε δύο αδελφές την Σελήνη και την Ηώ (=
Αυγή), ήταν προστάτης του όρκου και ορκίζονταν οι Έλληνες στο όνομά του, αλλά ήταν και προστάτης της όρασης,
καθόσον είχε την ιδιότητα να βλέπει τα πάντα, γι’ αυτό λεγόταν «Πανόπτης» και τον παρίσταναν με έναν νέο άντρα
χωρίς γένια, με λαμπερό «φωτοστέφανο», να οδηγεί
χρυσό άρμα τεσσάρων φτερωτών αλόγων, ο οποίος
έβγαινε κάθε πρωί από το χρυσό παλάτι της «Ανατολής»,
που ήταν στην κοίτη του ποταμού Ωκεανού στα πέρατα του
κόσμου, για να φτάσει το μεσημέρι στο μεσουράνημα και
στο τέλος της ημέρας να βυθιστεί στη Γη των Εσπερίδων
που ήταν στη Δύση, από όπου προέρχονται και οι λέξεις:
εσπέρα, εσπερινός, Εσπερία (η δυτική Ευρώπη), Εσπερίδες κ.α.!
Ο Ήλιος είχε πολλά παιδιά, όπως την Πασιφάη (= αυτή που
φέγγει σε όλους), τη γυναίκα του Μίνωα και τον Φαέθωντα
(= αυτός που λάμπει, που φωτίζει), ο οποίος οδηγώντας
αδέξια το άρμα του πατέρα του, πλησίασε πολύ κοντά στη
Γη και φόβισε τον Δία μη τυχόν και την κάψει, οπότε τον
κεραυνοβόλησε και το φλεγόμενο σώμα του έπεσε στον

ποταμό Ηριδανό, παραπόταμο του Ιλισού ποταμού της Αττικής, που σήμερα έχει σκεπαστεί, αλλά ένα παρακλάδι
του ρέει ακόμα στα αρχαιολογικά ευρήματα του σταθμού
του μετρό στο Μοναστηράκι, που το είχε μετατρέψει ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός σε υπόνομο, γιατί σαν κατακτητής δεν νοιαζόταν για την ομορφιά του τόπου, αλλά
για τα πολυτελή λουτρά του!!
Οι αδελφές του Φαέθωντα, οι Ηλιάδες έγιναν λεύκες και
τα δάκρυά τους ρετσίνι!!
Τον Ήλιο τον ταύτιζαν με τον Θεό της φωτιάς τον Ήφαιστο, αλλά και με τον Απόλλωνα, γι’ αυτό ένα από τα 360
προσωνύμιά του ήταν «Φοίβος» που σημαίνει Φωτεινός!!
Από τον Έλληνα μέγιστο επικό ποιητή Όμηρο, τον προπάππο όλων των Ελλήνων, μέχρι τους σημερινούς απογόνους του, όλοι έχουν απολαύσει τα τραγούδια και τα
νανουρίσματα, που υμνούν την «ροδοδάκτυλη» και «χρυσοδάκτυλη» Ηώ, την αδελφή του Ήλιου δηλαδή, την Αυγή,
που κάθε πρωί ανοίγει στον Ήλιο την «Θύρα της Ανατολής», με τα ροδόχροα δάκτυλά της, τον χιονόλευκο λαιμό
της και τα υπέροχα μάτια της!
Την πυρόξανθη κώμη της στόλιζε στεφάνι πολύχρωμων
λουλουδιών, δώρο των πουλιών, ενώ ένα πολύπτυχο πέπλο
λαμπύριζε διαλύοντας το βαθύ σκοτάδι της νύχτας, συμβολίζοντας το «λυκαυγές», ενώ έτρεχε με ένα «τέθριππο»
άρμα (4 αλόγων), που τα μεσαία άλογα λέγονταν «ζυγίοι»
και τα ακραία «σειραίοι» και έραινε τη Γη με λουλούδια,
αδειάζοντας συγχρόνως και τις στάμνες με το ροδόσταμο,
σχηματίζοντας την πρωινή «δρόσο», με τις απαστράπτουσες σταγόνες της που έμοιαζαν με διαμάντια!!!
Έχουν σωθεί πολλά αγγεία, στα οποία απεικονίζεται η Θεά
Ηώ σαν άγγελος με φτερά, μια συνηθισμένη μορφή στην
ελληνική μυθολογία, την οποία αντέγραψαν και οικειοποιήθηκαν μεταγενέστεροι λαοί στις παραδόσεις τους ή στις
θρησκείες τους!!!
Το απερίγραπτο κάλλος της Ηούς και οι δελεαστικές χάρες
της, προκάλεσαν τον ερωτικό θαυμασμό του Θεού Άρη,
αλλά και την ζήλεια της Αφροδίτης, που την καταράστηκε
να αποκτήσει πολλούς άντρες, από τους οποίους να γευτεί
μόνο πόνο!!
Πρώτος σύζυγός της ήταν «ο Αστραίος», που συμβόλιζε
τον έναστρο ουρανό και πολλά από τα αστέρια ήταν παιδιά
τους, όπως ήταν και ο Εωσφόρος (= Αυγερινός), που τον
συμβόλιζαν με άγγελο, δηλαδή φτερωτό δαίμονα και επροηγείτο του άρματος του Ήλιου!!
Ο δεύτερος σύζυγός της ήταν ο ωραιότατος Τιθωνός,
αδελφός του τελευταίου βασιλιά της Τροίας του Ποδάρκη,
ο οποίος μετονομάστηκε σε Πρίαμο, που σημαίνει αγορασμένος, γιατί η αδελφή του τον αγόρασε από την αιχμαλωσία, με τον χρυσό κεφαλόδεσμό της!!
Ο Πρίαμος διαδέχτηκε τον βασιλιά και πατέρα του Λαομέδοντα, που ήταν γιος του Ίλου του ιδρυτή του Ιλίου και
αυτός ήταν γιος του βασιλιά της Τροίας του Τρώα, που είχε
πατέρα τον Δάρδανο, που καταγόταν από την Αρκαδία και

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

στην εποχή του είχε γίνει ο τρίτος μεγάλος κατακλυσμός,
που τότε χωρίστηκε η Σαμοθράκη από την Θράκη και άνοιξαν τα στενά που τα ονόμασαν Δαρδανέλια και μετά από
μια ταλαιπωρία 50 χρόνων, παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά Τεύκρτου, τον οποίο διαδέχτηκε και ίδρυσε την
Τροία!!
Η Ηώ ζήτησε από τον Δία να κάνει αθάνατο τον Τιθωνό,
χωρίς όμως να του ζητήσει και την αιώνια νεότητα, οπότε
γερνούσε χωρίς να πεθαίνει και υπέφερε πολύ από τα γεράματά του και για να τον απαλλάξει ο Δίας από το μαρτύριο του τον μεταμόρφωσε σε τέττιγα (= τζίτζικα), για να
τραγουδά όλο το καλοκαίρι και να χαίρεται η Ηώ!!
Ο τζίτζικας πλάθεται πολλά χρόνια μέσα στη Γη, πριν ανέβει
στα δέντρα και αυτός είναι ένας από τους πολλούς μύθους,
που συμβολίζει και ματρτυρά την γηγενή προέλευση των ελληνικών φύλων, τα οποία είναι «αυτόχθονα», προερχόμενα
από την ίδια Γη και όχι από άλλη περιοχή, σύμφωνα με την
παραπληροφόρηση του κατασκευασμένου παραμυθιού, που
αναφέρεται στην «Ινδοευρωπαϊκή» προέλευση των Ελλήνων,
σημειωτέον ότι τους Ινδούς τους εκπολίτισαν οι Έλληνες
στέλνοντας τον Διόνυσο και τον Ηρακλή!!!
Ο τρίτος σύζυγος της Ηούς ήταν ο κυνηγός Ωρίωνας, τον
οποίο απήγαγε από την Τανάγρα και συμβόλιζε την ιδεατή
αντίληψη του ορίζοντα, γιατί ο Ωρίωνας ταξίδεψε μέχρι τα
πέρατα του κόσμου, ζητώντας να τον θεραπεύσει ο Ηλιος
από την τύφλωσή του και από τότε χρησιμοποιούμε την έκφραση: «έφτασε στα πέρατα του κόσμου»!!!
Ο σύντομος έρωτας της Ηούς με τον κυνηγό Ωρίωνα, τον
οποίον οι Θεοί μετέτρεψαν σε αστερισμό μετά τον βίαιο
θάνατό του, απεικονίζει τις δυσκολίες των κυνηγών που
ερωτοτροπούν με τις πολύχρωμες και απείρου κάλλους
ομορφιές της Ηούς, που γρήγορα χάνονται στον ορίζοντα
πριν τις χορτάσουν!!!
Ένας από τους συζύγους της Ηούς ήταν ο αττικός ήρωας
Κέφαλος, ο γιος του Ερμή, ο οποίος αποίκησε την Κεφαλονιά!!!
Η ελληνική μυθολογία, στην οποία ανήκει ο μύθος της
Ηούς, συνεχίζει να έχει μεγάλη επιρροή στη φιλοσοφία,
στην ιστορία, στην πολιτική, στις τέχνες και στη λογοτεχνία κυρίως των δυτικών χωρών, ενώ θεωρείται το σημαντικότερο στοιχείο της δυτικής κληρονομιάς και αποτελεί
πηγή έμπνευσης ποιητών, διανοουμένων και καλλιτεχνών,
με την απόδοση σύγχρονων εννοιών, ενώ η Ηώ, η αδελφή
του ζωοδότη Ήλιου, συνεχίζει ακούραστα να χαρίζει την
ομορφιά, την χαρά, την απόλαυση και μέσα από την σαγήνη της, την αισιοδοξία και την ελπίδα για κάθε καινούργια ημέρα!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Απαγόρευσε μίσθωση
airbnb σε πολυκατοικία
Aπόφαση – βόμβα του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ναυπλίου (263/7-11-2019), απαγορεύει τη χρήση
διαμερίσματος για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση
τύπου Airbnb σε πολυκατοικία του Ναυπλίου, όπως
γράφει το anagnostis.org.
Η απόφαση δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
των υπολοίπων ιδιοκτητών διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, και καλεί τον ιδιοκτήτη που μισθώνει το σπίτι
του με Airbnb να μην επαναλάβει στο μέλλον την επαγγελματική χρήση, ως τουριστικού καταλύματος και να
περιοριστεί στη χρήση αυτής ως κατοικίας, με απειλή
κράτησης ενός μηνός και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ
για κάθε παράβαση του διατακτικού της παρούσας απόφασης. Του χρεώνει δε τη δαπάνη των αιτούντων, με
το ποσό των 300 ευρώ.
Είναι η πρώτη απόφαση που κάνει δεκτά τα ασφαλιστικά
μέτρα και πολύ πιθανόν να γίνει “οδηγός” για άλλους ιδιοκτήτες, που υποφέρουν από τις μισθώσεις Airbnb.

Ο

ι διάδρομοι ενός σχολείου στην Εβλετία, χώροι
ψυχαγωγίας και βιωματικής μάθησης!
Η εικόνα προέρχεται από το ελβετικό studio ZMIK,
που με μια άλλη φιλοσοφία έδωσε έναν εξαιρετικό
ερέθισμα για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου St. Johann της Βασιλείας, για δημιουργική
δράση στα διαλείμματα.

Αποστάγματα σοφίας...
―

Mερικές φορές το µήνα έχω τα
νεύρα µου.

― Πόσες ηµέρες δηλαδή;
― 30 µε 31, ανάλογα µε το µήνα

Eχει επιπτώσεις στην υγεία το WIFI;
Γνωρίζετε ποιες επιπτώσεις μπορεί
αν έχουν στην υγεία σας τα ασύρματα δίκτυα WiFi; Ξέρετε ότι στο
σπίτι και στη δουλειά, δεκάδες ασύρματα δίκτυα μεταδίδουν αόρατα ραδιοκύματα μέσα από το χώρο και το
σώμα σας. Το ίδιο κάνουν και τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές, οι
συσκευές με ενεργό Bluetooth και
άλλες συσκευές που συνδέονται με
αυτές.
Η έρευνα σχετικά με τα ραδιοκύματα
και την ανθρώπινη υγεία ξεκίνησε περίπου τη δεκαετία του 1950. Αφορμή
ήταν οι τότε ανησυχίες ότι οι στρατιωτικοί του Ναυτικού εκτίθεντο σε
ισχυρή ακτινοβολία από τα ραντάρ
στα πλοία. «Έχουμε 50 ή 60 χρόνια
έρευνας για το είδος της ακτινοβολίας που σχετίζεται με το Wi-Fi», λέει
ο John Moulder επίτιμος καθηγητής
ογκολογίας και ακτινοβολίας στο
Medical College του Wisconsin.
Όλη αυτή η έρευνα μάς έχει διδάξει,
ότι, στις υψηλές συχνότητες, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να
συμβάλλει στην ανάπτυξη όγκων και
καρκίνου. Οι υπεριώδεις ακτίνες του
ήλιου και οι σύνδεσμοί τους με τον
καρκίνο του δέρματος είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ακόμη και σε χαμηλότερες συχνότητες, τα πολύ υψηλά
επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορεί να σας βλάψουν.
«Αλλά μιλάμε για εγκαύματα στο
δέρμα, όχι για καρκίνο ή όγκους»,
λέει ο Kenneth Foster, καθηγητής βιοϊατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας.
Ο Foster ήταν συνεργάτης συγγραφέας του Moulder στην επιστημονική
αναθεώρηση που έκανε ο τελευταίος
επάνω στις επιπτώσεις του WiFi στην
υγεία του ανθρώπου το 2013. Λέει ότι
με βάση την τρέχουσα κατανόηση
των δυνατοτήτων και των κινδύνων
των ραδιοκυμάτων, οι παγκόσμιες
υγειονομικές αρχές έχουν ορίσει πρότυπα ασφαλείας για όλες τις συσκευές και τις συσκευές που
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτές ισχύουν από τα τηλέφωνα και τον φούρνο μικροκυμάτων
μέχρι το ασύρματο κλειδί του αυτοκινήτου σας. «Η έκθεση που λαμβάνετε
από το Wi-Fi router είναι πολύ-πολύ
μικρότερου μεγέθους ακόμα και από

αυτά τα όρια ασφαλείας», εξηγεί.
Ερωτηθείς για τις λεπτομέρειες, ο
Foster λέει ότι είναι χρήσιμο να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το WiFi. Οι
περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν
ότι το ασύρματο router στέλνει και
λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες. Ο
Foster λέει ότι αυτές οι συσκευές μεταδίδουν δεδομένα μόνο το 0,1% του
χρόνου. «Ίσως να ανεβαίνει αυτό
κάπως αν κάνετε streaming σε κάποιο
βίντεο, αλλά τις περισσότερες φορές
ο δρομολογητής σας (router) απλώς
κάθεται αδρανώς περιμένοντας κάτι
να συμβεί».

Επίσης, με το κάθε εκατοστό απόστασης μεταξύ του εαυτού σας και του
WiFi router μειώνετε σημαντικά τη
δύναμη της ακτινοβολίας που συναντά το σώμα σας. «Σκεφτείτε το
κάπως έτσι… κατά τη διάρκεια μιας
κλήσης, το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει σταθερά σε ισχύ ίσως 100
φορές πιο μεγάλη από το WiFi και
εσείς κρατάτε το κινητό σας τηλέφωνο ακριβώς δίπλα στο κεφάλι σας
και εξακολουθούμε να μην βρίσκουμε
προβλήματα υγείας με αυτό το επίπεδο έκθεσης».

Οι επιπτώσεις στην υγεία
Αυτό μπορεί να ισχύει σήμερα.
Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τους τύπους ακτινοβολίας χαμηλής έντασης
που παράγουν οι ασύρματες συσκευές μας. «Έχουμε μελέτες σε ζώα
που υποδηλώνουν ότι ακόμη και οι χαμηλού επιπέδου εκθέσεις στο είδος
ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων που σχετίζονται με το WiFi θα μπορούσαν να
έχουν διάφορες αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία». Αυτό λέει ο Joel
Moskowitz, διευθυντής του Κέντρου

Οικογενειακής και Κοινοτικής Υγείας
στο Πανεπιστήμιο Berkley της Καλιφόρνια.
Αναφέρει προβλήματα νευροαναπτυξιακής φύσης, καρκίνο και αναπαραγωγική βλάβη -τόσο στους άνδρες
όσο και στις γυναίκες- ως μερικές από
αυτές τις πιθανές επιπτώσεις στην
υγεία του ανθρώπου, ειδικά για τις εγκύους και τα μικρά παιδιά.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και
ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για
τον Καρκίνο έχουν κατηγοριοποιήσει
τα κινητά τηλέφωνα ως «πιθανώς
καρκινογόνα». Αυτό σημαίνει ότι δεν
υπάρχει επί του παρόντος αρκετή
έρευνα για να πει κανείς με βεβαιότητα αν προκαλούν καρκίνο ή όχι.
Έρευνα του 2016 επάνω σε ποντίκια
έδειξε ότι η μεγάλη έκθεση στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων αυξάνει τον κίνδυνο για ορισμένους
όγκους του εγκεφάλου και της καρδιάς. Άλλη έρευνα έχει συνδέσει τα
υψηλά επίπεδα έκθεσης σε ακτινοβολία WiFi και κινητών τηλεφώνων με
ορμονικές ανισορροπίες και οξειδωτικό στρες. Αυτές οι παθήσεις θα μπορούσαν δυνητικά να συμβάλλουν
στην ανάπτυξη καρκίνου, ή εγκεφαλικών προβλημάτων.
......Ο Moskowitz δεν διαφωνεί με τον
Moulder. Αλλά λέει ότι η ποσότητα της
ακτινοβολίας στην οποία εκτίθενται
σήμερα οι άνθρωποι -και ιδιαίτερα τα
παιδιά- είναι διαφορετική και αυτό
εγείρει νέες ανησυχίες. Όταν αναλογιζόμαστε την μακροπρόθεσμη,
αθροιστική μας έκθεση σε όλα τα
ασύρματα δίκτυα και τα gadget μας,
«επί της ουσίας βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά», με την ερευνητική
έννοια.
Φυσικά, η προσπάθεια αποφυγής της έκθεσης σε ραδιοκύματα είναι λίγο-πολύ
αδύνατη αν ζείτε στη σύγχρονη κοινωνία. Ο Moskowitz συμβουλεύει τη διατήρηση ασύρματων συσκευών μακριά από
το σώμα σας και την απενεργοποίηση
των ασύρματων δικτύων, όταν αυτά δεν
χρησιμοποιούνται.
Αν και οι κίνδυνοι για την υγεία από το
WiFi και τα άλλα ασύρματα δίκτυα
εξακολουθούν να είναι θεωρητικοί,
«πιστεύω ότι η προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση είναι η καλύτερη
συμβουλή σε αυτό το σημείο», κατέληξε ο Moskowitz.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
ή αντίθετη άποψη, είναι γι’ αυτούς πράξη εχθρική. Είχα την
ευλογία, ή την τύχη, στα πρώτα μου βήματα να έχω στο
πλάι μου έναν παππού Σοφό. Μαζί με τα πρώτα γράμματα
που μου έμαθε (ήταν τελειόφοιτος του Σχολαρχείου), μου
εμφύσησε και κάποιες αξίες, που τις διαφυλάσσω σαν κόρη
οφθαλμού. Μία απ’ αυτές είναι να αγωνίζομαι και να απαιτώ
και όχι να υποκλίνομαι και να επαιτώ.
Επικοινωνώ μαζί σας με γραπτό λόγο, όχι για να διεκδικήσω
λογοτεχνικές περγαμηνές, ούτε για να υποδυθώ τον διανοούμενο, ή τον δημοσιογράφο. Έχω την πεποίθηση ότι
γράφοντας αγωνίζομαι έντιμα, ξυπνώ συνειδήσεις και θέτω
στην κρίση των συμπολιτών μου τις απόψεις μου.
Η απόπειρα λογοκρισίας που επιχειρήθηκε στο Τ.Σ. Βάρης
για άρθρο μου στην εφημερίδα «Εβδόμη», δεν μου προξένησε καμία εντύπωση. Το έχω ζήσει αυτό το σενάριο στο
παρελθόν αρκετές φορές. Στον ίδιο χώρο, πριν 12 περίπου
χρόνια, διεξήχθη έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να μου
ασκήσει κριτική, για συνέντευξή μου, στον τοπικό Τύπο.
Επίσης, πρώην σύντροφοι «σοσια-ληστές» με αφορμή ποιήματά μου επιχείρησαν δύο φορές να με λογοκρίνουν απειλώντας με με διαγραφή από τη θέση του γραμματέα. Οι
ίδιοι άνθρωποι που σκόρπισαν μετά την κατεδάφιση του
ΠΑΣΟΚ («άλλος για Χίο τράβηξε κι άλλος για Μυτιλήνη»)
επηρέασαν την κυρία Πρόεδρο του Τ.Σ. και, αντί -ως
όφειλε– να στείλει επιστολή στην εφημερίδα και να τονίζει
τις κατά την άποψή της ανακρίβειες του άρθρου, να με κα-

τηγορεί μέσα στο Τ.Σ. για «κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας». Αυτή την κατηγορία μου αποδώσατε, κυρία Πρόεδρε,
λέγοντας πως άλλος γράφει το άρθρο και εγώ το ιδιοποιούμαι και το υπογράφω. Σας συγχωρώ, όμως, διότι πρώταπρώτα έχω μέσα μου την αγάπη για τον πλησίον μου και
αδυνατώ να μισήσω και τον εχθρό μου ακόμη. Σας συγχωρώ, γιατί είμαι βέβαιος πως κάποτε θα μου ζητήσετε συγγνώμη.

Iδιωτικοποιούν αρχαιολογικούς χώρους στο
Ελληνικό Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ρεία και αναιρεί από το κοινωνικό σύνολο το δικαίωμα
απόλαυσής τους ως δημόσιων αγαθών, σύμφωνα με τον
ισχύον νομικό πλαίσιο για αρχαιολογικούς χώρους και
μνημεία.

“ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ
ΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙ”
(από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κβ': 21)
“Ο Λαός δεν μας ψήφισε για να τον κυβερνήσουμε, αλλά
για να τον υπηρετήσουμε”. Αυτά τα λόγια ειπώθηκαν από
τον Δήμαρχο των 3Β αμέσως μετά την ορκωμοσία μας.
Ομολογώ πως εκείνη την ώρα με διαπέρασε ένα παράξενο
συναίσθημα, χαράς & λύπης ταυτοχρόνως, η λεγόμενη χαρμολύπη. Πίστεψα πως θα έχουμε μια εποικοδομητική περίοδο για τον τόπο, που θα μπορούσα κι εγώ να προσφέρω
με τις όποιες γνώσεις μου. Ταυτόχρονα, ένιωσα λύπη που
ήμουν αντίπαλός του προεκλογικά. Δήλωσα σε γνωστούς
& φίλους και πρώτα-πρώτα στον ίδιο μου τον εαυτό, ότι για
μένα αντίπαλος πλέον θα είναι μόνον τα προβλήματα του
τόπου. Πολύ γρήγορα –κι από την πρώτη συνεδρίαση του
Τοπικού Συμβουλίου (Τ.Σ.) Βάρης– κατάλαβα πως πρέπει να
αναθεωρήσω τις απόψεις μου.
Διαπίστωσα ότι αρκετοί συνάδελφοι – ευτυχώς όχι όλοι –
διακατέχονται από ιδιοκτησιακή αντίληψη για τον Δήμο, θεωρούν ότι το υψηλό ποσοστό που έλαβαν, τους προσδίδει
και το αλάθητο του Πάπα. Θεωρούν συναίνεση την υποχρέωση του άλλου να συμφωνεί μαζί τους και η όποια κριτική,

Στο ΣτΕ τρία σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της Υπουργικής Απόφασης
Πολεοδόμησης του Ελληνικού
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού
Αττικής, Στερεάς και Νήσων, η Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων (ΠΕΣΑ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), σύμφωνα με τους καταστατικούς μας
σκοπούς, καταθέσαμε την 1η Νοεμβρίου 2019 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), από κοινού με εκπροσώπους της Ευρείας Επιτροπής Υπεράσπισης του Ελληνικού,
αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά του πέμπτου
άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄145/30.9.2019) και κατά της ερειδόμενης σε αυτήν Κοινής Υπουργικής Απόφασης έγκρισης πολεοδομικών μελετών του Ελληνικού (Β’ 3687/3.10.2019).
Με τις παραπάνω πράξεις οι κοινόχρηστοι χώροι του Ελληνικού, οι οποίοι αποτελούν δημόσια περιουσία που
τελεί εκτός πάσης συναλλαγής, αντί να αποδοθούν σε
κοινή χρήση, όπως μέχρι τώρα οριζόταν ακόμη και στην
ειδική νομοθεσία για το Ελληνικό, αμέσως με την έκδοση
της ΚΥΑ πολεοδομικών μελετών, παραμένουν στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρεία Ελληνικό Α.Ε. η οποία θα
είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους έως την παράδοσή
τους στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων,
οπότε και περιέρχονται σε κοινή χρήση.

Καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά σε σχέση με τον χρονικό ορίζοντα αυτής της διαδικασίας, εύλογα συνάγεται
το συμπέρασμα, ότι αναβάλλεται επ’ αόριστον και χωρίς
κανέναν χρονικό ή άλλο όρο ή περιορισμό η απόδοση των
κοινόχρηστων χώρων σε κοινή χρήση. Η μεταβίβαση και
απόδοσή τους, επαφίενται στην απόλυτη και ανέλεγκτη
διακριτική ευχέρεια της πωλούμενης εταιρείας «Ελληνικό
Α.Ε.» και, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της, στην αγοράστρια
ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία «HELLINIKON GLOBAL I
S.A.» και την εγγυήτριας αυτής «Lamda Development».
Οι Σύλλογοι, οδηγηθήκαμε σε αυτήν την κίνηση, καθώς,
μεταξύ των κοινόχρηστων χώρων, παράνομα συγκαταλέγεται με την παραπάνω ΚΥΑ και το ακρωτήρι του Αγίου
Κοσμά, τμήμα του ομώνυμου οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου όπου έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικές
ανασκαφικές έρευνες, με ρητή πρόβλεψη στο ΠΔ έγκρισης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) να
διαμορφωθεί σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο.
Με την αγνόηση και παράκαμψη του αρχαιολογικού χαρακτήρα του χώρου, ωστόσο, του επιφυλάσσεται κοινή μοίρα
με τους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα την παραχώρηση της διοίκησης, διαχείρισης και χρήσης του επ’
αόριστον σε ιδιωτική εταιρεία, αντί του μόνου αρμόδιου
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του αρχαιολογικού νόμου.
Το ίδιο ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα αρχαία μνημεία της
περιοχής, των οποίων η ένταξη σε κοινόχρηστους χώρους, τα εγκλωβίζει αορίστως σε παντελώς αναρμόδια
για τη διαμόρφωση, προστασία και ανάδειξή τους εται-

Αγαπητοί αναγνώστες, οφείλω να αποδώσω τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και να ομολογήσω ότι η απόπειρα αναβάθμισης του Τ.Σ. σε «έκτακτο δικαστήριο» απέτυχε χάριν της
δυναμικής και ουσιαστικής παρέμβασης της συναδέλφου,
κυρίας Γκόγκου Αγγελικής. Θα ήταν πράξη ιδιοτέλειας, αν
της έλεγα ευχαριστώ. Γι’ αυτό, προτιμώ να τη συγχαρώ δημόσια, διότι δίδαξε σε όλους τους παρευρισκόμενους ότι,
εκτός από την «γιαλαντζί αριστερά» υπάρχει και η αληθινή,
αυτή που ακόμα κι αν δεν συμφωνεί μαζί σου, αγωνίζεται
για να μπορείς ελεύθερα να καταθέτεις την άποψή σου.
Υ. Γ. Είναι λογικό και σεβαστό να έχουμε άγνοια για πάρα
πολλά θέματα. Κανείς μας, όμως, δεν δικαιολογείται να
αγνοεί ποια είναι η κατάληξη του λεμονιού απ’ τη στιγμή
που θα μπει στον λεμονοστίφτη.
Σιαμέτης Βασίλης
Σύμβουλος Τ. Σ. Βάρης

Είναι φανερό ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Α΄145/30.9.2019, που άλλωστε επελέγη ως διαδικασία νομοθέτησης χωρίς να στοιχειοθετείται πουθενά καμιά εξαιρετικώς επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη, δεν
εξυπηρετεί κανένα δημόσιο συμφέρον αλλά αποκλειστικά
το συμφέρον του ιδιώτη επενδυτή. Η παρακράτηση για αόριστο χρονικό διάστημα κοινόχρηστων - κοινωφελών
χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας, καθώς
και αρχαιολογικού χώρου και μνημείων, από μια ιδιωτική
εταιρεία συνιστά παραχώρηση άσκησης δημόσιας εξουσίας σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς μετακυλίεται στη
σφαίρα του ιδιώτη η λήψη της απόφασης για την επίτευξη
και υλοποίηση ενός δημόσιου σκοπού. Με αυτόν τον
τρόπο όμως δεν ιδιωτικοποιείται μόνο η δημόσια κτήση,
αλλά πολύ περισσότερο η δημόσια δράση μεταλλάσσεται
σε ιδιωτική.
Ο ΣΕΑ, η ΠΕΣΑ και ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων
Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων καταγγέλλουμε απερίφραστα τις πρωτοφανείς για την ελληνική έννομη τάξη διατάξεις παράδοσης της εκτός
συναλλαγής δημόσιας περιουσίας, των αρχαιοτήτων συμπεριλαμβανομένων, σε ανώνυμη εταιρεία και δηλώνουμε
ότι θα εμποδίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο την υλοποίηση
των παράνομων, αντισυνταγματικών και αντικοινωνικών
ρυθμίσεων, που προωθούνται, κατά παρεκτροπή με νομοθεσία κατ’ εξαίρεση.
Τα Διοικητικά Συμβούλια
του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων
του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς
και Νήσων

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
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Πρόγραμμα έξι νέων οδικών κόμβων από τον Δήμο Παλλήνης
Eγκαινιάστηκε ο νέος κυκλικός κόμβος Έβρου και Τρικάλων στο Γέρακα
Ξεκίνησε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου
2019, η τμηματική παράδοση του νέου
κυκλικού οδικού κόμβου Έβρου και Τρικάλων, στον Γέρακα. Το σύνολο αυτού
του δημοτικού έργου θα παραδοθεί
στην κυκλοφορία έως τις 14 Δεκεμβρίου 2019.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, και την κορδέλα
έκοψε ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος με τον Γενικό Γραμματέα
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιο
Μπακογιάννη.
Ο δήμαρχος δήλωσε: «Βάζουμε τέλος
στην “καρμανιόλα”. Προχωράμε τώρα
στην υλοποίηση και των υπόλοιπων
πέντε κόμβων που έχουμε μελετήσει.
Περνάμε πλέον σε νέο επίπεδο με έργα
που βελτιώνουν την ποιότητα ζωή μας,
δημιουργούν ασφάλεια στις μετακινήσεις μας αλλά και αναβαθμίζουν αισθητικά την πόλη μας. Σήμερα, παραδόθηκε
το 90% του έργου. Τις επόμενες ημέρες
θα παραδοθεί σταδιακά και το τελευταίο
τμήμα».
Σε πρώτη φάση, θα δοθεί σε κυκλοφορία το μεγαλύτερο μέρος του έργου, τα
τμήματα: * οδός Έβρου, από Αιτωλίας
έως οδό Γέρακα, * οδός Τρικάλων από
Αττικής έως κόμβο, και * οδός Γέρακα
από την οδό Έβρου έως οδό Αιτωλίας
(έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία η κάθοδος).
Έως τις 14 Δεκεμβρίου, θα δοθούν σε
κυκλοφορία τα τμήματα, οδός Τρικάλων, από κόμβο έως οδό Γέρακα, και η
οδός Γέρακα, από την οδό Αιτωλίας
έως την οδό Τρικάλων (άνοδος)
Ο νέος, κυκλικός οδικός κόμβος θα
βελτιώσει δραστικά την ασφάλεια σε
ένα σημείο στο οποίο καταγράφηκαν
στο παρελθόν πολλά τροχαία δυστυχή-

ματα, παρά τις παρεμβάσεις ασφαλείας
και την εκτεταμένη σήμανση που είχε
τοποθετήσει ο Δήμος. Η παλιά διασταύ-

ρωση Έβρου και Τρικάλων, είχε χαρακτηριστεί ως «σημείο καρμανιόλα» για
τους οδηγούς αλλά και τους πεζούς.
Το έργο μελετήθηκε και χρηματοδοτήθηκε με 140.093 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)
από τον Δήμο Παλλήνης και πέραν των
έργων οδοποιίας, περιελάμβανε και
έργα πεζοδρόμησης, κατασκευής ραμ-

πών ΑΜΕΑ, τοποθέτηση led φωτισμού
και άλλες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
ΕΞΙ ΝΕΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
Ο κόμβος Έβρου-Τρικάλων εντάσσεται
στο πρόγραμμα του Δήμου Παλλήνης
για την υλοποίηση συνολικά έξι οδικών
κόμβων, που θα αλλάξουν ριζικά τον
κυκλοφοριακό χάρτη του Γέρακα, θα
βελτιώσουν την ασφάλεια και θα αναβαθμίσουν αισθητικά την πόλη.
Οι υπόλοιποι πέντε κόμβοι έχουν μελετηθεί να κατασκευαστούν:
* στη συμβολή της οδού Αγίου Νεκταρίου με την οδό Πίνδου καθώς και σε
τέσσερα σημεία επί της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως και συγκεκριμένα, στις
συμβολές της με τις οδούς:
* Αιτωλίας-Μιαούλη,
* Χίου-Μαυροβουνιώτου,
* Κεφαλληνίας-Δερβενακίων, και
* στην πλατεία Μακεδονίας.
Οι μελέτες των έργων έχουν υποβληθεί
προς έγκριση και χρηματοδότηση στις
αρμόδιες Αρχές.
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Νέα σύμβουλος στο Κορωπί, μετά την
παραίτηση Γρινιεζάκη, η Στέλλα Αθανασίου
Ορκίστηκε την, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, δημοτική σύμβουλος, η Στέλλα Αθανασίου ενώπιον του Δημάρχου Κρωπίας, Δημητρίου Κιούση και της προέδρου του
Δ.Σ Κρωπίας, Δήμητρας Μιχαιρίνας. Η Στ. Αθανασίου, ως πρώτη επιλαχούσα της
παράταξης της πλειοψηφίας, «Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα», αντικαθιστά τη δημοτικό
σύμβουλο της παράταξής της επίσης, Δέσποινα Γρινιεζάκη, η οποία υπέβαλε την
παραίτησή της λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα

6(59,&(˃ˉʿːˑˇˈʿ
ːˑʿˆʿˑˍː˂
ˉˀˬ˲˨˦˞ˠ˩˚˪ˤ˯
ˁ˨˲˳˙ˡ˞
ˑˤ˨ )D[
ZZZILWDQGJRVWDWKDWRVJU
(PDLOVWDWKDWRV#ILWDQGJRJU

˃ˉʿːˑˇˈʿ
CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
˒ˎ˅ˏ˃ːˇ˃ː

ˁˢ˪˦˧˹VHUYLFHVHW˞˩˭ˮ˞ˠ˦˙ˣVHW˦˩˙˪˱˞ˢ˧˧ˢ˪˱ˮˬ˳˹ˮˬ˲
˞˩ˬˮ˱˦˰˚ˮ˳ˮ˚˪˞˩˭˞˱˞ˮ˜ˢ˯ˢ˫˙˱˩˦˰ˤ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮˢ˯
˞˨˲˰˜ˡˢ˯ˣ˙˪˱ˢ˯
(˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤˣ˲ˠˬ˰˱˙˥˩˦˰ˤVHUYLFH$&ˢ˭˦˰˧ˢ˲˚˯ˣ˞˪˱˻˪

ˎˏˍː˓ˍˏ˃ː
ದ0ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˩ˤ˴˞˪˦˧˚˯ˢˮˠ˞˰˜ˢ˯ˡ˶ˮˢ˙˪˭˨˲˰˦˩ˬ˞˲˱ˬ˧˦˪˛˱ˬ˲
ದˉ˦˭˞˪˱˦˧˹VHUYLFH ˨˙ˡ˦˞: ˳˜˨˱ˮˬ˨˞ˡ˦ˬ˺ 
ದʿ˩ˬˮ˱˦˰˚ˮ˰ˢ˱˦˩˚˯˰ˬ˧
ದ(˦ˡ˦˧˚˯˱˦˩˚˯˰˱˞[
7ˮ˹˭ˬ˯˭˨ˤˮ˶˩˛˯˩ˢ˱ˮˤ˱ˬ˜˯ ˩ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˭˦˰˱˶˱˦˧˚˯˧˙ˮ˱ˢ˯
˖ˮ˙ˮ˦ˬ˧˞˥ˤ˩ˢˮ˦˪˚˯ː˙˟˟˞˱ˬ

Προβληθείτε με μια συνδρομή! press@ebdomi.com

την αντικειμενική αδυναμία συμμετοχής της στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, στις Επιτροπές και γενικότερα στα καθήκοντα που απορρέουν από το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου.
Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης ευχαριστεί θερμά τη Δέσποινα Γρινιεζάκη για την προσπάθειά της να συνδυάσει οικογένεια και δημοτική ενεργό δράση. Κατανοεί τις
προτεραιότητες που θέτει ως γυναίκα-μητέρα και εύχεται κάποια στιγμή να επανέλθει στο δημοτικό πολιτικό βίο.
Η Στέλλα Αθανασίου κατοικεί στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου. Είναι επιχειρηματίας
αρτοποιΐας και εξελέγη για πρώτη φορά δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας, την
περίοδο 2014-2019, με το «Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα». Ήταν εκ νέου υποψήφια με
την παράταξη της πλειοψηφίας στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές του Μαΐου
2019 και ήταν η πρώτη επιλαχούσα ως 24η σε σύνολο 23 εκλεγμένων συμβούλων.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιλοεθνίας*
ἄρχεσθαι
&
Μισοεθνίας
παύεσθαι
«Εμείς ελευθερώσαμε την Πατρίδα, εσύ κυβέρνησέ την».
Αυτή είναι η κοφτή αλλά περιεκτική φράση που είπε ο
Γέρος του Μοριά, o αετός της Κλεφτουριάς, Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, 1770-1843, στο Βαυαρό βασιλιά της Ελλάδος, Όθωνα Α΄, 1815-1867.
Ο Όθωνας, ο Ιωάννης Κωλέττης (1773/4-1847) ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1791-1865), έπαιξαν κομβικό ρόλο
στο πώς αντιμετωπίστηκαν κορυφαίες προσωπικότητες
της Ελληνικής Επανάστασης, των οποίων το τέλος της
ζωής μόνο ανάλογο της προσφοράς τους δεν ήταν.
Το οικτρό τέλος των περισσότερων αγωνιστών δείχνει ότι
η Πατρίς στην περίπτωσή τους δεν ήταν Ευγνωμονούσα,
αλλά Αγνωμονούσα.
Από τότε, μας κυβέρνησαν και μας κυβερνούν άνθρωποι,
που δεν συνέβαλαν καθόλου έμπρακτα και αποφασιστικά
στην Ελευθερία της Πατρίδος μας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αντίθετα, συνετέλεσαν στην υποδούλωσή της με
οποιαδήποτε μορφή σε κάθε έναν που την επιβουλευόταν
και επεδίωκε να την εκμεταλλευθεί.
Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος γύρισε την πλάτη στους
ήρωες - αγωνιστές της Επανάστασης του 1821, απαξιώθηκε η προσφορά τους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, η
Πατρίδα τιμώρησε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν
για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, η κρατική αναλγησία ξεπέρασε πάσα προσδοκία.
Εύχομαι και ελπίζω το μεταπολιτευτικό κράτος να μη διαπράξει την ίδια ατιμία, αλλά εν όψει των 200 χρόνων από
την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης να τους τιμήσει
δεόντως. Κοντός ψαλμός αλληλούια!!!
Δεν αποτελεί σχήμα λόγου το ότι: Η Ελλάδα τρώει τα
παιδιά της, τις σάρκες της, τα σωθικά της. Από το 1821
μέχρι σήμερα είχαμε τέσσερις εμφυλίους πολέμους και
επτά πτωχεύσεις! (1821-2016).
Ο Κων/νος Τσάτσος, (1899-1987), νομικός, φιλόσοφος
και πολιτικός, που διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατίας
(1975-1980) και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, είχε
προβλέψει τους κινδύνους της δήθεν απομυθευτικής
Ιστορίας, δηλώνοντας για την Ελληνική Επανάσταση ότι:
«Υποτιμώντας ή σπιλώνοντας Μεγάλα ονόματα ή εξαιρετικά γεγονότα δεν αποποιούμε το 1821· το παραμορφώνουμε».
Στη συνέχεια σας παρουσιάζω μερικά αποσπάσματα από
την τετράτομη «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του
1821», του αείμνηστου δασκάλου μου Σαράντου Ι. Καργάκου:
«Εν πρώτοις, θεωρώ απαράδεκτο να μικροποιούμε τους
ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν και δημιούργησαν
το δικό μας παρόν (με ό,τι καλό ή κακό). Συχνά, η μικροποίηση του χθες δεν γίνεται από αντικειμενικότητα,
αλλά από σκοπιμότητα. Κρύβει την ηθική μας μικροβιότητα. Κάποιοι, που δεν μπορούν να φθάσουν ψηλά, προσπαθούν να κατεβάσουν τους υψηλούς τού χθες στα
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χαμηλά, εν ονόματι κάποιας «αποδομητικής Ιστορίας»,
με την οποία προσπαθούν να υποβαθμίσουν ό,τι λέγεται
«έθνος», «εθνικό», και πρώτα απ’ όλα την Εθνική Ιστορία
και την Εθνική Λογοτεχνία μας, που εμπνέουν το εθνικό
μας φρόνημα και την εθνική πολιτική της ανεξαρτησίας.
[...]
Και, σαν να μην έφθανε αυτό, κατά καιρούς από απίθανους «καλαμογράφους» γράφονται άρθρα και αρθρίδια
αμφισβητικά, του τύπου «Για ποια Επανάσταση μιλάτε;»
και παρουσιάζεται ο σχεδόν 10ετής πολυαίμακτος εκείνος αγώνας, σαν πολεμικό τάχα «εξάνθημα» του γαλλικού Διαφωτισμού και άλλοτε σαν ανταρσία και στάση.
[...]
Προς τι, άραγε, το μένος αυτό; Είναι απλό: Ολοι αυτοί οι
παλαιοί «εθνικιστές», λόγιοι και αγωνιστές, δημιούργησαν ένα εθνικό κράτος που αποτέλεσε αφετηρία σχηματισμού και άλλων εθνικών κρατών στην Ευρώπη και τη
Λατινική Αμερική, κι έτσι άρχισε η κατάρρευση των μεγάλων αυτοκρατοριών. Η αρτισύστατη μικρή Ελλάς υπήρξε
το κακό παράδειγμα, το «μεγάλο λάθος», κατά τον Μέτερνιχ και τον μελετητή του, Χένρι Κίσινγκερ. Το κράτος
αυτό, το πρώτο στην ιστορία του ελληνικού κόσμου, είχε
φυσικά τις αδυναμίες του. Αλλά, παρά τούτο, μέσα σε 90
χρόνια είχε τριπλασιαστεί. Σήμερα, όμως, δίνεται
«γραμμή» (και μάλιστα, «επιχρυσωμένη») να διαλυθούν
τα κράτη -φυσικά, τα μικρά- για να σχηματισθεί ο παγκόσμιος πολτός, από τον οποίο θα παρασκευασθεί η
«μαύρη πουτίγκα» των δυνατών. Επιβάλλεται όθεν καθετί εθνικό, είτε κράτος είτε γεγονός ή πρόσωπο σημαντικό, να βάλλεται, να διαβάλλεται και, αν είναι μνημείο,
να βεβηλώνεται. Ποια προτομή ή ανδριάντας αγωνιστή
του ’21 δεν έχει βεβηλωθεί ή καταστραφεί;
[...]
Σήμερα, οι νέοι της πατρίδας μας δεν γνωρίζουν το ’21
ή έστω κάτι περιεκτικό για το ’21. Γνωρίζουν, όμως, απόψεις κυρίως από προχειρογραφήματα ή περίεργες θεωρήσεις για το ’21. Δεν απορρίπτω τις θεωρίες- είναι
λίπασμα μυαλού για τον ιστορικό-, αρκεί να μην οδηγούν
στην καταπακτή της λήθης τα πρόσωπα και τα γεγονότα.
Οι πολλές θεωρίες και οι πολλές ιδεοληψίες έκαναν την
Ιστορία να μοιάζει με νεκρό που τρέχει πίσω από το φάντασμά του. Μέχρι τα πρόσφατα χρόνια, το ’21 ήταν ακόμη
ζωντανό. Ήταν στο τραγούδι και της νέας μεταπολιτευτικής γενιάς. Αλλά, ξαφνικά, έπεσε πάνω του το μαύρο
πέπλο της λησμονιάς. Έπαψε για τους νέους μας να είναι
πύρωμα ψυχής. Συχνά, οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου
θυμίζουν καρναβαλική φιέστα. Όχι απο αμέλεια - εσκεμμένα. Γιατί δεν πρέπει τα νέα παιδιά να διατηρούν το πύρωμα της καρδιάς του 1821. Ο Νίκος Καζαντζάκης σε μια
ομιλία του στο BBC, το 1946, είχε πει: “Η πιο στοιχειώδης
λογική αντιστάθηκε στην άγια τούτη παραφροσύνη. Πώς
μια χούφτα άνθρωποι ξαμάρτωτοι, πεινασμένοι, ανοργάνωτοι μέσα σε μια Ευρώπη λυσσαλέα αντιδραστική, μπορούσαν να σηκώσουν το κεφάλι και να ελπίσουν
ελευθερία”.
Σήμερα, κάποιοι προσπαθούν να σβήσουν από τη συνείδηση των νέων το ‘21 για να μην μπορούν σε κανέναν να
σηκώσουν το κεφάλι. Πνευματικός ραγιαδισμός και γενιτσαρισμός εδώ και καιρό κάνουν στη χώρα μας θραύση».
Τα παρακάτω προφητικά λόγια ανήκουν στον Άγιο των
Γραμμάτων, κορυφαίο Σκιαθίτη λογοτέχνη Αλέξανδρο
Παπαδιαμάντη, 1851-1911. Είναι απόσπασμα από το κεφάλαιο Ζ΄του διηγήματος “Βαρδιάνος στα σπόρκα”,
(1893). «Δεν λέγομεν ότι οι άνθρωποι του τόπου ήσαν
εκτάκτως κακοί. Αλλού ίσως είναι χειρότεροι. Αλλά το
πλείστον κακόν οφείλεται αναντιρρήτως εις την ανικανότητα της ελληνικής διοικήσεως. Θα έλεγέ τις ότι η
χώρα αυτή ηλευθερώθη επίτηδες διά ν’ αποδειχθεί ότι
δεν ήτο ικανή προς αυτοδιοίκησιν».
Η ιστορία της γρια-Σκεύως που μεταμφιέζεται σε άνδρα

και γίνεται βαρδιάνος (= φύλακας) στα σπόρκα (= μολυσμένα, επιχόλερα καράβια) προκειμένου να σώσει το γιο
της. (Αλεξ. Παπαδιαμάντης, ΑΠΑΝΤΑ, τόμος Β΄, φιλολογική επιμέλεια: Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος εκδ. εφ. το Βήμα/εκδ. Δόμος,
Αθήνα 2011, σ. 171). Η θέση των τριών επιρρημάτων είναι

απόλυτα επιτυχής: εκτάκτως (χρόνος), εκτός προγράμματος, χωρίς να προβλέπεται, αναντιρρήτως (τρόπος),
αναμφίβολα, αναμφισβήτητα και επίτηδες (σκοπός), σκόπιμα/ηθελημένα. Το πλείστον κακόν περιγράφει όλες τις
παθογένειες του πολιτικού συστήματος που μας κατατρύχουν από τότε μέχρι και σήμερα.
Σκέπτομαι πόσο δίκιο είχε ο Μέγας διπλωμάτης, πολιτικός και πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας, 1776-1831, όταν διακήρυττε ότι: «Πρώτα
πρέπει να μορφώσουμε Έλληνες και ύστερα να ιδρυθεί
η Ελλάς», θέλοντας να τονίσει τη σημασία της Παιδείας
για τον άνθρωπο. Η συμβολή της εκπαιδευτικής πολιτικής
του Ιωάννη Καποδίστρια στο νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος
ήταν εξόχως σημαντική.
Η επωνυμία “ΕΛΛΑΔΑ 2021” της Επιτροπής για τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σίγουρα είχε ως
υπόδειγμα το σύνθημα “ΑΘΗΝΑ 2004”. Αφού η κ. Γιάννα
Αγγελοπούλου, επικεφαλής τότε της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα, τέθηκε και
επικεφαλής της επιτροπής “ΕΛΛΑΔΑ 2021”. Ίσως οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων που σχεδιάζονται να έχουν “Ολυμπιακές προδιαγραφές”.
Εύλογα ερωτήματα και γόνιμο προβληματισμό μάς προκαλεί το πώς θα προσεγγίσουμε το θεμελιακό για την
ελεύθερη υπόστασή μας γεγονός της Ιστορίας μας, το
2021: Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για το “Rebranding
της Ελλάδας”, ήτοι την επανασύσταση της Νέας Ελλάδας στον κόσμο, που ίσως υποκρύπτει την αποκοπή μας
από την Παλαιά/Αρχαία Ελλάδα ή την υποτίμησή της.
Οι ιστορικοί που ανέλαβαν “εργολαβικά” να ανασυστήσουν το 1821 είναι καταξιωμένοι επιστήμονες διεθνώς,
και εκλήθησαν προσωπικά από την πρόεδρο της Επιτροπής “ΕΛΛΑΔΑ 2021”. Δεν αμφισβητούμε την εμπειρία,
την επιτυχία και τις ικανότητες της κ. προέδρου, απλώς
εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για τις ιστορικές της
γνώσεις και για τα κριτήρια και τους σκοπούς της επιλογής των συγκεκριμένων, έστω και διεθνούς κύρους ιστορικών.
Φοβάμαι και μακάρι να διαψευσθώ, πως η κ. Γιάννα Αγγελοπούλου που το 2004 κατάφερε να ενώσει τους Έλληνες, το 2021 θα τους διχάσει, και ας διατυμπανίζει ότι η
υπόθεση αυτή αφορά ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Στόχος
είναι η προώθηση της χώρας μας εκτός συνόρων και η δημιουργία ενός νέου αφηγήματος στο εσωτερικό, ήτοι το
ξαναγράψιμο της Ιστορίας. Σχεδιάζονται: Νέα Νοηματοδότηση των αξιών που οδηγούν στην Εθνική μας Αυτογνωσία, Επαναγνωριμία με το Συλλογικό μας Εαυτό,
Επανασύσταση με τη Σύγχρονη Ταυτότητά μας στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, Επανατοποθέτηση
του Εθνικού Ξεσηκωμού των Ελλήνων. Δηλαδή μια Γενική Αναθεώρηση/Αναδιάρθρωση της Ιστορίας και της
Ψυχοσύνθεσης / Ιδιοπροσωπίας μας.
Ας μην ξεχνάμε τη φράση του πρώτου και τελευταίου
άξιου Κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννη Καποδίστρια:
«Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύση εις την ακαρδίαν μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό, ο φιλήκοος των
ξένων είναι προδότης», είναι ο επίλογος από τη συνομιλία του Κυβερνήτη με τον Γεωργάκη Μαυρομιχάλη που
περιγράφει ο Γ. Τερτσέτης στα “Απόλογα για τον Καποδίστρια”, όταν αποβιβάστηκε στην Αίγινα, την 11/1/1828.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
――――――
* Φιλοεθνία: Σχηματίσαμε το νεολογισμό αυτό από το επίθετο ὁ,
ἡ φιλοεθνής, τό -ές = αυτός που αγαπάει το έθνος του, την πατρίδα του· άρα η φιλοπατρία, ο πατριωτισμός.

ΕΒΔΟΜΗ
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"Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
και Ελέγχου"
Περιβαλλοντικά μονοπάτια στη Λαυρεωτική
Ενδιαφέρουσες εργασίες, και ιδιαίτερη γνώση για
τους μαθητές των Λυκείων, είναι οι συμμετοχές τους
σε ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε “σεμινάρια” εργασίας, γύρω από το περιβάλλον κυρίως.
Η παρακάτω εργασία έχει προκύψει, με το πρόγραμμα ERASMUS+ από δύο Λύκεια της Ανατ. Αττικής του Λαυρίου και του Αχαρνών, με τη συμμετοχή
44 μαθητών από τα σχολεία της κοινοπραξίας συνοδευόμενοι από 4 εκπαιδευτικούς σε δύο ροές, 22 στη
Γερμανία και 22 στην Ισπανία για περίοδο 15 ημερών
ανά ροή.
Οι υποψήφιοι για την κινητικότητα είναι μαθητές/τριες
που παρακολουθούν τους Τομείς: Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας

τες της για τη συμμετοχή της βιομηχανίας τον Απρίλιο
του 1995. Από το 2001, όλοι οι τομείς της οικονομικής
δραστηριότητας – ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, (Κανονισμός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001).
Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα επιτυγχάνεται μέσω της
προστασίας του περιβάλλοντος και της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ήτοι:
3 την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας στις
δραστηριότητες της εταιρείας.
3 Η επιχείρηση να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς
της ΕΕ.
3 Να παρέχεται ένα Ευρωπαϊκό προφίλ προκειμένου να
είναι σε θέση να εμπορεύεται και να εξωστρέφεται στο
διεθνές περιβάλλον.

Το 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου συμμετείχε στο πρόγραμμα
“Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου” ως συντονιστής σε συνεργασία με το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών και το 1ο ΕΚ της Ανατολικής
Αττικής.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, αλλά και επειδή ζούμε σε
μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, μικρού και μεσαίου
μεγέθους οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τα διεθνή
πρότυπα και να ευθυγραμμίζονται με τους κανονισμούς
που επιβάλλει η διεθνής κοινότητα, που μεταφράζονται
σε οικολογική ευαισθησία και πράσινες πρακτικές με
στόχο τη βελτίωση της οικολογικής απόδοσης των εγκαταστάσεών τους και τη μείωση του περιβαλλοντικού
τους αποτυπώματος.
Η βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη ακολουθείται από
την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και
ελέγχου, Συστήματα (όπως το EMAS), το οποίο είναι
ένα σύστημα σύγχρονης περιβαλλοντικής διαχείρισης,
διαφάνειας και συμμετοχής. Το EMAS εγκρίθηκε από το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Ιουνίου
1993 [κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1836/93) και άνοιξε τις πόρ-

Οι ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Έργου εστιάζονται στα εξής:
― Εξοικείωση με τις απαιτήσεις του μοντέλου περιβαλλοντικής διαχείρισης,
― Κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για το σχεδιασμό
και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις του προτύπου,
― Γνώση της οργάνωσης και διεξαγωγή επιθεωρήσεων
συστημάτων εσωτερικής περιβαλλοντικής διαχείρισης με ειδική ανάλυση των μεθόδων επιθεώρησης.
Οι φορείς υποδοχής είναι:
- η UVE GmbH στη Γερμανία
- η PALLARS JUSSA, INTERNATIONAL MARKETING &
SERVICES SL (ES) στην Ισπανία.

Mία γεύση από την εργασία
Η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και να αποτελέσει έκρηξη της
δημιουργίας, εξειδικευμένη τεχνογνωσία με σημαντικό
εξαγωγικό δυναμικό και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
H βιώσιμη ανάπτυξη και η περιβαλλοντική διαχείριση
είναι αρχές της κυκλικής οικονομίας και βασική στρατηγική που προωθεί η ΕΕ.
Η αλλαγή που απαιτείται στο υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης είναι η προσέγγιση της Κυκλικής Οικονομίας, βασισμένη στη μεγιστοποίηση, την αποτελεσματικότητα των
υφιστάμενων πόρων και τη μείωση των ενεργειακών
απωλειών, εξασφαλίζοντας την περιβαλλοντική καινοτομία – νέα προϊόντα – διαδικασίες – τεχνολογίες και
οργανωτική δομή στην επιχειρηματική δράση.

της ρύπανσης, την ανακύκλωση των αποβλήτων, την
εξοικονόμηση ενέργειας και την δημιουργία των αναγκαίων διοικητικών αλλαγών για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αυτά τα περιβαλλοντικά συστήματα έχουν εφαρμογές
σε όλους τους τομείς της εταιρείας, από τη Διοίκηση
έως την Παραγωγή, Πώληση και Διανομή των προϊόντων
της.

Επιλέξαμε αυτούς τους οργανισμούς επειδή έχουν εργαστήρια με πιστοποίηση σε πρότυπα οικολογικής διαχείρισης, αλλά επίσης επειδή το πρόγραμμα επισκέψεων
πραγματοποιήθηκε σε μεγάλες εταιρείες που λαμβάνουν πιστοποιήσεις εταιρειών και εφαρμογών, έτσι ώστε
να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.
Μετά το πέρας του έργου, ο αναμενόμενος αντίκτυπος
στους μεν συμμετέχοντες θα είναι η απόκτηση γνώσεων
και δεξιοτήτων για το συγκεκριμένο θέμα, στους δε εταίρους να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν περαιτέρω εμπειρίες σε παρόμοια όργανα και για τις ομάδες στόχου
να βρουν κίνητρα στην ευρύτερη τοπική κοινότητα να
συμμετέχουν σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης και
να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν τις γνώσεις και τις
Το σχέδιο δράσης “Περιβαλλοντικά Μονοπάτια στη Λαυδεξιότητές που τους εξασφαλίζουν την επαγγελματική
ρεωτική” πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της Α
τους εμπειρία και την προσωπική τους ανάπτυξη.
τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Λαυρίου.
Πρέπει να παράγει αγαθά που θα διέπονται από τις
αρχές των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης ήτοι:
l Εφαρμόζοντας την Πράσινη Πολιτική & Πιστοποίηση,
l Σύστημα ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης του
όγκου των παραγόμενων αποβλήτων,
l Κατάλληλη διαχείριση – αξιοποίηση των φυσικών
πόρων, της ενέργειας, των πρώτων υλών σε όλα τα στάδια λειτουργίας των ΜΜΕ,
l Η νομοθεσία για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ακολουθείται.
Ο σκοπός του έργου είναι να κατανοήσει τις πρακτικές
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να εφαρμόσουν, την μείωση

Το σχέδιο δράσης “Περιβαλλοντικά Μονοπάτια στη
Λαυρεωτική” πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της
Α τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Λαυρίου σε συνεργασία:
Με το ΚΠΕ Λαυρίου για την παραχώρηση των κειμένων
σε σχέση με τον Εθνικό Δρυμό.
Το ΤΠΠ Λαυρίου για το υλικό που παρείχε.
Την Marathon Data για την χορήγηση του απαιτούμενου
Λογισμικού
Την Δρ. Μαριλένα Μαρμάνη, Ιστορικό-Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Ν. Γενιάς
Δήμου Λαυρεωτικής, για την παροχή υλικού στην
«Τοπική Ιστορία της Λαυρεωτικής: Γνωριμία και ανάδειξη
ιστορικών τόπων και μνημείων της περιοχής»
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Η Τουρκία αναθεωρεί
τα σύνορα και η
Ελλάδα υποτάσσεται
Regardons les Grecs, qui n'ont aucune trace de patriotisme!
Σε ελεύθερη μετάφραση: «Ας όψονται οι Έλληνες, που δεν
έχουν ίχνος πατριωτισμού!»
Αυτό σχολίασε ανώτατος διπλωμάτης Ευρωπαϊκής χώρας
σε συζήτηση με ομολόγους του για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ.
Και δεν έχει άδικο. Πού είναι ο πατριωτισμός του Έλληνα,
όταν ο πρωθυπουργός της χώρας του δηλώνει ύστερα από
τη συνάντηση με τον Ερντογάν τα εξής καταπληκτικά:
«Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι οι δυσκολίες
στις σχέσεις με την Τουρκία υπήρχαν, υπάρχουν και θα
υπάρχουν. Εκτιμώ όμως ότι εφόσον και οι δύο πλευρές δείξουν καλή διάθεση, αυτές τελικά μπορούν να ξεπεραστούν.»
Η επιθετική ενέργεια της Τουρκίας να οριοθετήσει τελείως
αυθαίρετα και με όρους casus beli, όχι μόνο ΑΟΖ, αλλά ζώνη
ζωτικών συμφερόντων σε βάρος της Ελλάδας, της Κύπρου
και της Αιγύπτου, δεν είναι παρά μια ακόμη «δυσκολία». Γαργάρα η κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Γαργάρα το πρωτοφανές γεγονός της επαναχάραξης συνόρων στην ανατολική
Μεσόγειο, όπου εκτός όλων των άλλων, η Τουρκία εμφανίζει
την Λιβύη ως δική της όμορη χώρα!
Πότε ξανάγιναν αυτά για να μας διαβεβαιώνει ο κ. Μητσοτάκης ότι πρόκειται απλά για «δυσκολίες» που οφείλουμε
να πάρουμε απόφαση ως λαός, ότι υπήρχαν, υπάρχουν και
κυρίως θα υπάρχουν;
Σε ποια χώρα του κόσμου ο πρωθυπουργός της θα υποβάθμιζε με τόσο προκλητικό τρόπο μια τόσο ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια αναθεώρησης συνόρων σε βάρος της από
ξένη δύναμη και δεν θα ξεσηκωνόταν ο λαός για να τον
οδηγήσει εκεί που του πρέπει;
Αυτό αναρωτιόταν ο ξένος διπλωμάτης που αναφέραμε
στην αρχή και συμπέραινε δικαίως ότι ο Έλληνας δεν διαθέτει ίχνος πατριωτισμού.
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών
Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη
Τηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail: nitsa@lavrio.gr
Λαύριο, 04.12.2019
Αρ. Πρωτ: 22379
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω Των Ορίων
για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών
της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέ-

ρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Το εν λόγω ποσοστό θα είναι ενιαίο
για τα είδη της κάθε ομάδας. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρνητικό έως 5% (άρθρο 63
Ν.4257/2014).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται
στο
ποσό
των
2.629.554,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (2.120.608,065
ευρώ + ΦΠΑ 24%: 508.945,935 ευρώ
= 2.629.554,00 ευρώ).
Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:
1. ο Δήμος Λαυρεωτικής
2. το ΝΠΔΔ ΄΄ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου
Λαυρεωτικής
3. το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής
4. το ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’
5. το ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV: 09134200-9, 09135100-5,
09132100-4).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με
δυνατότητα χρονικής παράτασης
μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του
προϋπολογισμού (αρχόμενης όχι νωρίτερα της 1ης Μαρτίου 2020). Ο Ανάδοχος θα υπογράψει ξεχωριστές

ΕΒΔΟΜΗ

Και πώς να μην έχει δίκιο όταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, του δηλώνει μάλιστα ότι με τον Πρόεδρο της επιτιθέμενης δύναμης συζήτησε με «καλή διάθεση» και
διαπιστώθηκε απλά ότι υπάρχουν «διαφωνίες». Με άλλα
λόγια τα σύνορα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και τα
κυριαρχικά τους δικαιώματα δεν είναι παρά μια «διαφωνία»
με τον Ερντογάν.
Κι αφού το όλο ζήτημα δεν είναι τίποτε περισσότερο από
μια «διαφωνία», τότε γιατί να μην συνεχιστούν τα περίφημα
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΕΟ) με την Τουρκία,
τα οποία ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, ερήμην του ελληνικού κοινοβουλίου και κυρίως εν
αγνοία του ελληνικού λαού;
Ο κ. Μητσοτάκης μ;aς διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες για τα
ΜΕΟ θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, ώστε να ξεπεραστούν οι «δυσκολίες» και να συζητηθούν οι «διαφωνίες».
Πρωτίστως σε επίπεδο στρατιωτικών επιτελείων των δυο
χωρών.
Αλήθεια, τι σόι ΜΟΕ συζητούν οι Έλληνες στρατηγοί με
τους Τούρκους ομολόγους τους; Πώς θα αποστρατιωτικοποιηθούν τα Ελληνικά νησιά της μεθορίου, το Αιγαίο και η
Θράκη, όπως απαιτούν οι Τούρκοι; Πόσο πιο αυθαίρετη θα
γίνει η δράση του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, το
οποίο από την εποχή της κυβέρνησης Σαμαροβενιζέλου εκδίδει διαρκώς παράνομες Navtex για ασκήσεις απόβασης,
κατάληψης και ανακατάληψης των Ελληνικών νησιών, κυρίως της Κω, της Ρόδου και του Καστελόριζου;
Ή μήπως οι στρατηγοί της Ελλάδας και της Τουρκίας συζητούν στα πλαίσια των ΜΟΕ για την δημιουργία κοινού επιτελείου στρατιωτικής εποπτείας των αμφισβητούμενων –
από την Τουρκία – ζωνών της εθνικής επικράτειας της Ελλάδας; Κυρίως για τη Θράκη και το Αιγαίο;
Μην εκπλήσσεστε. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν θα είναι η
πρώτη φορά. Η δημιουργία κοινού στρατιωτικού επιτελείου
Ελλάδας-Τουρκίας κυρίως για την Θράκη, ήταν απαίτηση
πρώτα-πρώτα του δόγματος Τρούμαν το 1947 και κατόπιν
της συμφωνίας ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1952.
Το αμερικανικό αυτό σχέδιο ατύχησε τότε, γιατί είχαμε
έναν λαό που ήξερε τι σημαίνει υπεράσπιση της πατρίδας
από επιβουλές εχθρών και φίλων. Το είχε αποδείξει με το
αίμα του κατά τη διάρκεια του πολέμου και συνέχιζε να το
αποδεικνύει στην πράξη μέσα από μνημειώδεις κινητοποιήσεις με κυρίαρχα αιτήματα την εθνική ανεξαρτησία και τη
δημοκρατία. Κινητοποιήσεις τόσο μαχητικές και τόσο μαζικές που δεν επέτρεπαν σε καμιά κυβέρνηση να προχωρήσει
συμβάσεις τόσο με τον Δήμο, όσο και
με κάθε Νομικό Πρόσωπο. Η παραλαβή και παρακολούθηση κάθε σύμβασης θα γίνεται από τον εκάστοτε
φορέα υλοποίησης της προμήθειας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020
Συστημικός Αριθμός: 82563
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5)
ομάδες.
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα
είτε για περισσότερες ομάδες είτε
για το σύνολο της προμήθειας, αλλά
για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας και για τα δύο (2)
έτη, όπως αυτές αναφέρονται στην
υπ’ αριθμ.45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης του
διαγωνισμού.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των ομάδων
για τις οποίες συμμετέχουν, χωρίς
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών στο σύστημα. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής
(Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής,
Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια
υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax:
2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο
(αρχικής και τυχόν επαναληπτικής)
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

γράφει ο

Δημήτρης Καζάκης
οικονομολόγος-αναλυτής
πρόεδρος του Ε.ΠΑ.Μ.

με τα σχέδια εθνικού ακρωτηριασμού της Ελλάδας.
Ο κ. Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις της μνημονιακής κατοχής πριν απ’ αυτόν, φαίνεται ότι έχουν λάβει σαφείς εντολές από τους μεγάλους εταίρους, συμμάχους και
προστάτες μας. Κι έτσι το μνημόνιο του εθνικού ακρωτηριασμού της χώρας μας προχωρά ακάθεκτα. Εκεί απ’ όπου
το είχαν εγκαταλείψει οι κυβερνήσεις της εποχής του εμφυλίου.
Το μόνο ερώτημα που απομένει είναι το αν ο σημερινός Έλληνας είναι ικανός να διαψεύσει τον Ευρωπαίο διπλωμάτη
και να επιβεβαιώσει τον αείμνηστο Μακρυγιάννη, ο οποίος
έγραφε: «Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία
είναι το παν και πρέπει να θυσιάζη και πατριωτισμόν και να
ζη αυτός και οι συγγενείς του ως τίμιοι άνθρωποι εις την
κοινωνία. Και τότε λέγονται έθνη, όταν είναι στολισμένα με
πατριωτικά αιστήματα• το-αναντίον λέγονται παλιόψαθες
των εθνών και βάρος της γης.»
Τι είμαστε λοιπόν εμείς οι Έλληνες; Έθνος, ή παλιόψαθα
των εθνών και βάρος της γης, όπως έγραφε ο Μακρυγιάννης; Ας κοιταχτούμε όλοι μας στον καθρέφτη κι ας απαντήσουμε στο ερώτημα. Όχι για τους άλλους, αλλά πρώτα
και κύρια για τον εαυτό μας. Κι ύστερα, ας πάρουμε τα
μέτρα μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-‐ΒΟΥΛΑΣ-‐ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧ. ΚΑΡAΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ταχ.Δ/νση: Λητούς 20 Τ.Κ.: 16671 Βουλιαγμένη
Πληροφορίες: Σταθάκη Χρ. Τηλέφωνο: 210 8962618-‐1
FAX: 210 8962618 e-‐mail: xenonasvouliagmenis@gmail.com
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡΑΤΖΑ Π
ΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Ο ως άνω απολογισμός ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 13/2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με ΑΔΑ: ΨΒΚΛΟΡ3Ν-‐ΨΙΣ και την
υπ' αριθμ. 306/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με ΑΔΑ: 67Ω3ΩΨΖ-‐ΤΝΩ. Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περιπτ. 6 και του άρθρου 3 παρ.
4 του Ν. 3861/2010.

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Ευχαριστούμε, αγαπητοί αναγνώστες, για τη μεγάλη
απήχηση της Εβδόμης και είναι τόσο μεγάλη πράγματι ώστε απόσπασμα του άρθρου μου της περασμένης εβδομάδας διαβάστηκε από τον αντιδήμαρχο (με
σκοπό βέβαια εκ μέρους της διοίκησης να “χτυπήσει”
την εγκυρότητα του κειμένου) κατά τη διάρκεια αυτής
της ανεκδιήγητης ομολογουμένως ολομέλειας της
Δευτέρας 2/12/2019.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τα θέματα στην
εβδομαδιαία Οικονομική Επιτροπή είναι αρκετά και
βάσει διαδικασίας τα περισσότερα σχεδόν περνούν
ακολούθως από το Δ.Σ. Κατά την πάγια τακτική και προκειμένου για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωσή σας, μεταφέρονται σ’ εσάς όσο το
δυνατόν πιο πιστά και με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα ειπωθέντα, καθώς δεν υπάρχει απομαγνητοφώνηση, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά.
Ο εντεταλμένος δήμαρχος λοιπόν στα προ ημερησίας
θέματα (σαν να μην έφταναν τα 39 της ημερήσιας)
διάβασε αποσπάσματα από το συγκεκριμένο άρθρο
που αναφερόταν στα πεπραγμένα της Επιτροπής και
στο τοπικό συμβούλιο Βουλιαγμένης, όπου είχαμε
παραβρεθεί. Επομένως τονίζω πως ό,τι γράφηκε είναι
ό,τι ειπώθηκε και στις δύο περιπτώσεις, εάν παραστεί
ανάγκη όμως θα επικαλεστώ την μαρτυρία των παραβρεθέντων.

Δημοτικές παρατάξεις
της Ανατ. Αττικής
προσβάλουν τις
παρεμβάσεις στον
«Κλεισθένη»
ως θεσμική εκτροπή
Αφετηρία έναρξης διαλόγου και κοινής δράσης των
δημοτικών παρατάξεων των Δήμων Ανατολικής Αττικής, σηματοδότησε η πρόσφατη διάσκεψη αυτοδιοικητικών της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής
Αττικής στην Παλλήνη.
Στην συνάντηση, συμμετείχαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και επικεφαλής παρατάξεων, Ειρήνη Κουνενάκη,
(Δήμος Παλλήνης), Φίλιππος Αργυρός (Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας), Διονύσης Κερασιώτης, (Δήμος Κρωπίας), Σταύρος Ιατρού, (Δήμος Λαυρεωτικής), Λυδία
Φέρμελη (Δήμος Διονύσου) και Χρήστος Τσεμπέρης,
Δημοτικός Σύμβουλος ως εκπρόσωπος των Ενεργών
Πολιτών Ραφήνας.
Οι εκπρόσωποι των έξι δημοτικών παρατάξεων συμφώνησαν ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν στον ν.
4555/2018 με τους ν. 4604/2019 και ν. 4623/2019 συνιστούν θεσμική εκτροπή η οποία ναρκοθετεί ουσιαστικά την ίδια τη δημοκρατία στον πυρήνα της,
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Σε ό,τι αφορά την ολομέλεια γενικότερα της περασμένης Δευτέρας, πέραν της ατυχούς αυτής αναφοράς, κατηγορηθήκαμε και πάλι δια στόματος
δημάρχου (γεγονός που επίσης δεν επιδέχεται αμφισβήτησης) για “μνημείο υποκρισίας ή λαϊκισμού”!
Κατά τη συνήθη πρακτική του ο δήμαρχος έδωσε
αυτήν την απαράδεκτη απάντηση στον αρχηγό της
παράταξής μας, Δ. Δαβάκη, μην έχοντας κάτι άλλο
να πει στις ερωτήσεις μας για:
― το εγκαταλελειμένο κτίριο, προς ίδρυση κάποια
στιγμή, Γηροκομείου δωρεά Διαμαντοπούλου στη
Βούλα
― τις παιδικές χαρές “γιοφύρια της Άρτας”
― την κατάσταση των σχολείων της περιοχής και πιο
συγκεκριμένα των αύλειων χώρων που μετατρέπονται σε λίμνες (ήταν και θέμα του Δ.Σ. άλλωστε).
Ήταν τόσο το μένος μάλιστα, ώστε έφτασε σε σημείο
να πει πως η δημοσιοποίηση αυτής της κατάστασης
θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, μιας και εκείνος,
ως τιμωρός, θα ξεκινήσει τις ανακατασκευές από
άλλα σχολεία, έτσι για να μάθουμε να μην αντιμιλάμε... Ε, λοιπόν αν δεν είναι αυτό ολοκληρωτισμός,
δεν ξέρω πώς άλλως θα μπορούσε να οριστεί...

δεν θα ήμασταν αντιπολίτευση... αυτονόητο δεν
είναι;!
Στις υπόλοιπες ερωτήσεις του αρχηγού μας, ο οποίος
αναφέρθηκε στα σκοτεινά σημεία της διοίκησης όπως
(ναι, με συγχωρείτε, επανέρχομαι γιατί το θέμα είναι
εξαιρετικά επείγον) στη δαπάνη για τα αδέσποτα,
ακούσαμε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι έγινε προσπάθεια
προσέγγισης για βοήθεια στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών Σωματείων, αλλά οι φιλοζωικές ομάδες της περιοχής είχαν αντίρρηση.
Μήπως αυτό εξηγεί πολλά;
Θα επανέλθω την επόμενη εβδομάδα ελπίζοντας σε
ευοίωνα νέα γιατί άλλωστε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μην ξεχάσετε την Επιτροπή Διαβούλευσης την
ερχόμενη Δευτέρα για το θέμα της πεζογέφυρας,
υψηλότατου κόστους, με αμφίβολη αναγκαιότητα. Η
αναγκαιότητα της ασφαλούς διέλευσης πεζών δεν
χωρά αμφισβήτηση· ο τρόπος όμως εκπόνησης του
έργου επιδέχεται μεγάλης συζήτησης, καθώς το κόστος είναι δυσθεώρητο και η αισθητική της κατασκευής αμφίβολη.

Σε αυτό το σημείο οφείλω να ενημερώσω και πάλι
πως σε ό,τι έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία
του Δήμου, και βέβαια υπερψηφίζουμε. Όπου όμως
υπάρχει αντίρρηση, είτε λόγω ενδεχόμενου δόλου
είτε λόγω της έξωθεν κακής μαρτυρίας πλέον, τότε
και μόνο τότε καταψηφίζουμε ή επιφυλλασσόμεθα
(λευκό) κατά περίπτωση γιατί απλώς αυτή είναι η δουλειά μας. Αν επρόκειτο να συμφωνούμε σε όλα, τότε

Τέλος, είναι ακατανόητο γιατί πρώτα πέρασε το θέμα
από το Δ.Σ. και κατόπιν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία πάντως είναι για τη Δευτέρα 9/12/2019 στις 18:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα.

αφού:
1) Ανατρέπουν πλήρως τον κυρίαρχο πολιτικό ρόλο
των Δημοτικών Συμβούλων και των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως αποτυπώθηκε από την πρόσφατη
λαϊκή ετυμηγορία, μετατρέποντας τα δύο αυτά θεσμικά όργανα σε γνωμοδοτικούς «κομπάρσους» και
απλούς παρατηρητές αφού μεταφέρουν στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
των Δήμων, όλες τις ευθύνες διαχείρισης σοβαρών
ζητημάτων πολλά από τα οποία προσδιορίζουν την
ανάπτυξη και εξέλιξη των πόλεων μας. Με την αποδυνάμωση των Δημοτικών Συμβουλίων εκτός της ουσιαστικής υποβάθμισης τους αλλοιώνεται η αρχή της
αναλογικότητας και αναδεικνύονται «πλαστές» Δημαρχιακές πλειοψηφίες στο όνομα της «κυβερνησιμότητας» των Δήμων.
2) Βάλλουν και πλήττουν βάναυσα τη λαϊκή κυριαρχία, την έκφραση της λαϊκής βούλησης, τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ισότητα της ψήφου και τη
δημοκρατική νομιμοποίηση. Τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια είναι οι ΜΟΝΟΙ φορείς της άμεσης
δημοκρατικής νομιμοποίησης και βουλευόμενα σώματα εκλεγμένων με ελεύθερη βούληση και αυτός ο
χαρακτήρας τους δεν μπορεί να αλλοιωθεί από κανέναν νομοθέτη με ισχύ αναδρομικότητας και κατά το
δοκούν.
4) Αναφορικά με τα Συμβούλια Κοινοτήτων αποδυναμώνονται από αρμοδιότητες και επιστρέφουν ξανά σε
γνωμοδοτικό ρόλο. Με το Άρθρο 5 του Ν4623/2019,
ακυρώνεται ουσιαστικά η εκλογή των συμβούλων των
Κοινοτήτων, η τέταρτη κάλπη που ουσιαστικά σημα-

τοδοτούσε την αυτονομία των συμβουλίων Κοινότητας. Οι Πρόεδροι πλέον διορίζονται και τα κοινοτικά
συμβούλια στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν μετατραπεί σε «προέκταση» της βούλησης των Δημάρχων.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν,
Ι. Δόγκα

Η ανακοίνωση των εκπροσώπων των έξι εκπροσώπων
των Δημοτικών παρατάξεων της ανατολικής Αττικής
καταλήγει με πρόσκληση προς κάθε ένα αυτοδιοικητικό της Αττικής χωριστά, (e-mail: info@emeisipolimas.gr) να συνδεθεί με την πρωτοβουλία τους εν όψει
των προγραμματισμένων παρεμβάσεων τους.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση:

«Επειδή, πιστεύουμε ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις
της κυβέρνησης ακροβατούν σε σχέση με τη Συνταγματική νομιμότητα , αφού η οποιαδήποτε αναδρομική αλλοίωση του τρόπου διακυβέρνησης των ΟΤΑ,
μετά από εκλογές, κινείται στα όρια της αντισυνταγματικότητας,
Επειδή, πιστεύουμε ότι ο νομοθέτης με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αγνοεί την λαϊκή εντολή, απαξιώνει την τοπική αυτοδιοίκηση και αντιβαίνει τις
αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της καλής νομοθέτησης
Καλούμε όλους τους αυτοδιοικητικούς να στηρίξουν
τη πρωτοβουλία μας και από κοινού να προχωρήσουμε στα αμέσως επόμενα βήματα.»

σ. έκδοσης: χαιρόμαστε, γιατί το έχουμε γράψει ότι
οι αλλαγές στο Νόμο “Κλεισθένη” είναι παράνομες
και έπρεπε να καταγγελθούν.
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Στο “τιμόνι”
της Κομισιόν
η Ούρσουλα
Φον Ντερ
Λάιεν

Metropolitan Expo την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου και
ώρα 18.00 από τον
Υπουργό Τουρισμού Χάρη
Θεοχάρη.

ΕΒΔΟΜΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

τές από το εξωτερικό και
την Ελλάδα.

Στα πλαίσια της έκθεσης
θα υπάρξουν και ενδιαφέρουσες Ημερίδες με
πολύ αξιόλογους ομιλη-

Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι στο FORUM ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ: « Τάσεις και
εξελίξεις στον Εισερχό-

μενο τουρισμό Αναψυχής και MICE» Ομιλητές
θα είναι
ο Stephan
Merkenhof της GBR Consulting, η Άντζελα Γκερέκου (έχει προσκληθεί) –
Πρόεδρος ΕΟΤ ο Rein-

hard Gangelmayer της
GIATA, της μεγαλύτερης
εταιρίας του χώρου του
online b2b, η Ελίζα Τσολάκου – Athens Convention & Visitors Bureau και
άλλοι.

Tην ηγεσία της Κομισιόν
και επίσημα, ανέλαβε η
Γερμανίδα Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, η οποία αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της δήλωσε: «Είναι
δική μας ευθύνη να κληροδοτήσουμε μια πιο ισχυρή
Ένωση από εκείνην που
κληρονομήσαμε», παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Νταβίντ Σασόλι, της νέας
πρόεδρου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
Κριστίν Λαγκάρντ και του
Σαρλ Μισέλ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ
6ης ATHENS
INTERNATIONAL
TOURISM EXPO
Στη τελική ευθεία έχουν
μπει πλέον οι προετοιμασίες της 6ης Athens International Tourism Expo
2019 που διοργανώνεται 68 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Expo και θα είναι, η
μοναδική τουριστική έκθεση της Αθήνας απόλυτα
εστιασμένη στον εισερχόμενο τουρισμό.
Στη διοργάνωση του 2019
σημαντικό γεγονός θα
είναι η συμμετοχή Κρατικών Οργανισμών, Ταξιδιωτικών
γραφείων και
εταιρειών από 10 χώρες
(Κύπρο, Κίνα, Ινδία, Σερβία, Βουλγαρία, Ισραήλ,
Μαρόκο, Γερμανία, Μαλαισία και Αίγυπτο) που μαζί
με τους Έλληνες Εκθέτες
θα υποδεχθούν τους χιλιάδες επισκέπτες με στόχο
την πραγματοποίηση νέων
συνεργασιών.
Τα Εγκαίνια της Έκθεσης
θα πραγματοποιηθούν στο
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στα πεταχτά
Ιδρύεται Σύλλογος Αρκάδων
& Φιλαρκάδων
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 6 μ.μ., καλούνται οι
Αρκάδες και Φιλαρκάδες του Δήμου ΒΒΒ, να παραβρεθούν στην αίθουσα Ιωνία (δίπλα από το Δημαρχείο στη
Βούλα), όπου θα γίνει η ιδρυτική εκδήλβωση του Συλλόγου με τίτλο “Το Αρκαδικό Ιδεώδες”. Η εκδήλωση περιλαμβάνει, αγιασμό, χαιρετισμούς, ομιλία του καθηγητή
Ηλία Γιαννικόπουλου με θέμα “Το Αρκαδικό Ιδεώδες”.
H εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοχορευτικό πρόγραμμα
και κέρασμα στο διπλανό καφέ.

ΓΑΜΟΙ
Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ, του ΙΩΑΝΝΗ και της
ΜΑΡΙΑΣ, το γένος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, που γεννήθηκε
στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Βούλα Αττικής
και η ΜΑΡΙΑ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΑΥΡΗΛΙΑ ΜΑΡΤΙΝ, του
ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ-ΚΛΙΦΟΡΝΤ-ΤΖΙΜΥ και της ΜΑΡΙΝΟΕΛ-ΒΕΡΟΝΙΚ το γένος ΝΑΡΑΪΝΣΑΜΥ, που γεννήθηκε στην Δημοκρατία του Μαυρικίου και κατοικεί
στο Ντουμπάι, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο
Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψιν το άρθρο 17 §9 του Καταστατικού που διέπει τη
λειτουργία του Α.Ο.Βουλιαγμένης και σύμφωνα με το υπ’
αρ.30/06-11-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου,
Καλούνται
όλα τα Μέλη του Α.Ο.Βουλιαγμένης που έχουν εκπληρώσει τις
Καταστατικές (ταμειακές) τους υποχρεώσεις σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου
2019 και ώρα 18:00 στα Γραφεία του Ομίλου, Αγίου Γεωργίου 2.
Θέματα ημερησίας διάταξης :
1. Έγκριση νέων βιβλίων του Σωματείου σύμφωνα με την εντολή
του Τμήματος Αθλητισμού, της Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής.
2. Τροποποίηση του καταστατικού του Ομίλου και εναρμονισμός
του σύμφωνα με τους νόμου :
• Ν. 2858/2000 (άρθρο 1, παρ.1), ΦΕΚ 247/Α
• Ν. 2947/2001 (άρθρο 18, παρ. 1 και άρθρο 20, παρ.12), ΦΕΚ 228/Α
• Ν. 3057/2002 (άρθρο 73 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6), ΦΕΚ 239/Α
• Ν. 3479/2006 (άρθρο 28, παρ. 1 και άρθρο 29 παρ. 5), ΦΕΚ 152/Α
• Ν. 4049/2012 (άρθρο 16, παρ. 1 και άρθρο 19, παρ. 1 και 2), ΦΕΚ 35/Α
Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου τη
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, με
τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας Διάταξης.
Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
Ο Πρόεδρος
Ασλανίδης Ιωάννης

Η Γ. Γραμματέας
Χρυσούλη Φωτεινή

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
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Πληροφορίες: π. Παν. Ασκούνης κιν.: 6945040181

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εφυγε από τη ζωή
ο Σωτήρης Κολομβούνης
Απεβίωσε την ο Σωτήρης Κολομβούνης, έμπορος
ηλεκτρικών συσκευών και εθελοντής στην ομάδα
του Δήμου Κρωπίας, την οποία στήριξε με χορηγίες. Οι φίλοι του αποχαιρέτισαν την Τετάρτη 4/12
στην Ηλιούπολη.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε
μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια,
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων
Ελλάδος ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό
ότι κατά τη διάρκεια των εορτών τα εμπορικά
καταστήματα σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ανοικτά:
• Τις καθημερινές έως τις 21:00μμ
• Τα Σάββατα έως τις 20:00μμ
• Και τις Κυριακές 15/12/2019, 22/12/2019 και
29/12/2019 θα είναι ανοικτά από 11:00πμ έως και
20:00μμ, έτοιμα να υποδεχθούν το καταναλωτικό
κοινό για τις αγορές του.

Ο

θέα στη θάλασσα, στο Πανόραμα Βούλας.
Πληροφορίες 6944574132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.
από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking
οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.
Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΟΡΩΠΙ νέα άδεια Φαρμακείου.
Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΤΑΥΡΟ Αττικής νέα άδεια Φαρμακείου. Πληροφορίες 6944574132

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη
Τηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail: nitsa@lavrio.gr
Λαύριο, 05.12.2019
Αρ. Πρωτ: 22538
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια φανερή
μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση
ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
για την εγκατάσταση και λειτουργία
αιθουσών εκπαιδευτικών προγραμμάτων - δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε παιδιά και νέους και

αποσκοπούν στην ανάδειξη της βιοτεχνικής και βιομηχανικής ιστορίας
της περιοχής μας και γενικότερα της
χώρας μας.
Το ως άνω ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός κτηριακού συγκροτήματος
εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και τεχνολογικού σκοπού στη Δημοτική
Ενότητα Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής.
Το οίκημα θα πρέπει να είναι συνολικής επιφάνειας 380-430 τ.μ. Να αποτελείται από τρεις τουλάχιστον
αυτοτελείς διακριτούς χώρους ώστε
να μπορούν να εκτελούνται παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, επιφάνειας κατά προσέγγιση ως εξής:
(α) 90-140 τ.μ., (β) 140-170 τ.μ. και (γ)
160-180 τ.μ. Να είναι προσβάσιμοι
από ΑΜΕΑ οι δύο τουλάχιστον από
τους τρεις χώρους. Να είναι σε άριστη κατάσταση, δηλαδή να μην έχει
φθορές στον φέροντα οργανισμό ή
στην τοιχοποιία ή στα επιχρίσματα

και να μην έχει σοβαρές φθορές στα
κουφώματα, στα είδη υγιεινής ή στις
εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες
καθιστούν το κτίριο μη λειτουργικό.
Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας, να διαθέτει όλες τις
παροχές με τα αντίστοιχα δίκτυα παροχής τα οποία να βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
Να είναι έτοιμο προς χρήση, ώστε να
παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου
Λαυρεωτικής, στην έδρα του Δήμου
(Κουντουριώτη 1, Λαύριο, Τ.Κ. 195
00), εντός είκοσι (20) ημερών από τη
δημοσίευση της διακήρυξης της δημοπρασίας.
Η διάρκεια της μίσθωσης αυτής ορίζεται μέχρι την 31/12/2023, με δυνατότητα ανανέωσης, αρχόμενη από

την παράδοση και παραλαβή που θα
βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το
οποίο μετά την υπογραφή του θα
προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του.
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194
του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται
στους όρους διακήρυξης όπως συντάχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 222/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς
και οι όροι διακήρυξης δίνονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη
γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2292 3 20147, fax: 22920
69130, e-mail: nitsa@lavrio.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

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

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

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

Κάλεσμα εγρήγορσης από το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS, ο Σύλλογος Ορο
θετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» απευθύνει ένα κάλεσμα
εγρήγορσης και κινητοποίησης προς την πολιτεία και την
κοινωνία για την οριστική αναχαίτιση της επιδημίας HIV
στην Ελλάδα.
Τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ
αποτυπώνουν μία μείωση των νέων διαγνώσεων το πρώτο
δεκάμηνο του 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2018. Ωστόσο, η τάση αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί
μέσα από τα εμπόδια στην πρόσβαση σε δωρεάν και εμ
πιστευτικές υπηρεσίες εξέτασης. Η Πολιτεία οφείλει να
συγκεντρώσει και να αναλύσει τον αριθμό των εξετάσεων
που διενεργούνται στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και
να εφαρμόσει ένα σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης
δεύτερης γενιάς, το οποίο θα καταγράφει τα παραπάνω
δεδομένα.
Η έρευνα και επιστήμη παρέχουν πλέον τα απαραίτητα ερ
γαλεία για τη μείωση των νέων λοιμώξεων και την φρον
τίδα των ατόμων που ζουν με HIV.
Ταυτόχρονα, η κοινωνική διάσταση της νόσου, το στίγμα,
τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που συνοδεύουν τον
HIV, επισκιάζουν τη ζωή των οροθετικών ατόμων και των
ομάδων που πλήττονται δυσανάλογα από την επιδημία
και ορθώνουν εμπόδια στην οριστική αναχαίτισή της.
Καθολική πρόσβαση στη θεραπεία
Οι άνθρωποι που ζουν με HIV λοίμωξη στην Ελλάδα εξα
κολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβασή
τους στη θεραπεία και συγκεκριμένα στις εξετάσεις μέτρη
σης του ιικού φορτίου και της γονοτυπικής αντοχής. Η νέα
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει δεσμευθεί για την εξεύ
ρεση μίας οριστικής λύσης, χωρίς ωστόσο να έχει προβεί

μέχρι στιγμής στην υποβολή προς διαβούλευση μίας ολο
κληρωμένης πρότασης.
Μία εθνική στρατηγική βασισμένη στο τρίπτυχο «Πρό
ληψηΦροντίδαΔικαιώματα»
Για την αντιμετώπιση της επιδημίας HIV απαιτείται ένας
εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός των πα
ρεμβάσεων της πολιτείας, του συστήματος υγείας, της επι
στημονικής κοινότητας, των ασθενών και της κοινωνίας
των πολιτών.
Η επιτροπή που ήταν αρμόδια για την εκπόνηση του στρα
τηγικού σχεδίου έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της ήδη
από τον Ιούλιο του 2019, ωστόσο το Υπουργείο Υγείας
οφείλει άμεσα να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα για την
εφαρμογή του. Η εθνική απόκριση απέναντι στην επιδημία
θα πρέπει να είναι δομημένη πάνω σε τρεις άξονες:
1) Αξιοποίηση όλων των προληπτικών μέσων όπως η Θε
ραπεία ως Πρόληψη (TasP), η Πρόφυλαξη πριν από την Έκ
θεση (PrEP), η Προφύλαξη μετά την Έκθεση (PEP), η
αυτοεξέταση και η δυνατότητα εύκολης, δωρεάν και τα
χείας εξέτασης.
2) Καθολική πρόσβαση των διαγνωσμένων ατόμων με HIV
λοίμωξη σε ποιοτικές υπηρεσίες παρακολούθησης και
φροντίδας από τη στιγμή της διάγνωσης, βάσει των κατευ
θυντήριων οδηγιών.
3) Προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των οροθετι
κών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων όπως οι άνδρες που
έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, οι χρήστες ψυχοδρα
στικών ουσιών και τα άτομα που εργάζονται στο σεξ, με
σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και την κατάρριψη
στερεοτύπων που ωθούν κοινωνικές ομάδες στο περιθώριο.
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»
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...για την υγειά μας
Συνεχίζουμε γιατί συνεχίζουν οι καιροί να είναι δύσκολοι
«Η κρίση τελείωσε και είμαστε σε τροχιά ανάκαμψης”, αυτό
ακούει ο πολίτης καθημερινά, αυτό ακούν και οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το άκουσμα αυτό, σχεδόν αυτόματα
δημιουργούνται συνειρμοί ευημερίας και ευτυχίας για κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Η πραγματικότητα όμως απέχει μακράν,
και το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Τα απόνερα της δεκαετούς
κρίσης που βιώσαμε μαζί με την μη βελτίωση πολλών καθημερινών πραγμάτων, την συνεχιζόμενη καθήλωση των μισθών και
συντάξεων και την ταυτόχρονη εκτόξευση του κόστους ζωής
(συνεχείς αυξήσεις π.χ. σε ενοίκια, που στην Αθήνα αλλά και
άλλες μεγάλες πόλεις απομυζούν πάνω από το 40% του πενιχρού εισοδήματος, κ.λπ.) κάνουν την υποτιθέμενη κανονικότητά μας, αγώνα δρόμου απλής επιβίωσης. Ακόμη περισσότερο,
όταν αυτή η κρίση, σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, δημιούργησε ανάγκες για σοβαρή ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Δυστυχώς, στον τομέα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, και
από τις μέχρι τώρα ενέργειες, δεν διαπιστώνεται βελτίωσή
του, ώστε να καλύπτονται σε εύλογο χρονικό διάστημα οι αυξημένες πολλαπλά ανάγκες. Το αντίθετο μάλιστα. Επαληθεύουν
τη διαπίστωσή μας αυτή, μετά από πεντάμηνη αναμονή:
α) ο νέος προϋπολογισμός του 2020: 3.858.660.000, έναντι του
2019: 3.884.312.000 (πηγή: https://www.minfin.gr/proupologismos), δηλαδή αντί για αύξηση έχουμε μείωση σε σχέση με
τον ανεπαρκή περυσινό προϋπολογισμό,
β) μία επίσκεψη στα δημόσια νοσοκομεία, που το ελάχιστο
προσωπικό τους δίνει καθημερινά μάχη, για να καλύψει τα τεράστια κενά,
γ) τα ραντεβού στο ΠΕΔΥ, που διαρκώς επιμηκύνονται, ενώ
συνεχίζονται οι ελλείψεις σε κάποιες ειδικότητες,
δ) τα τραγικά περιστατικά, όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, και
ε) οι επισκέψεις ασθενών στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (ΜΚΙΕ) για φάρμακα που αδυνατούν να αγοράσουν.

ΑΔΑ: ΨΡΧΒΩΛ6-5ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Kορωπί : 05-12-2019
Αρ. Πρωτ. : 20220
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός για την εργασία «Eπισκευές
δικτύου ύδρευσης 2019».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση παροχής υπηρεσίας.
Η παροχή υπηρεσίας αφορά στις εργασίες επισκευής βλαβών του δικτύου ύδρευσης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές
δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών

ορίζεται αναλυτικά στους όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου, έως την 16 Δεκεμβρίου
2019 και ώρα 13:00 πριν από την
ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι
την 18 Δεκεμβρίου 2019 ώρα λήξης
11:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί
όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και
στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους
Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 18 Δεκεμβρίου 2019 με ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών 11:30

Μας επισκέπτονται κάθε μήνα 450-500 ωφελούμενοι και προσφέρουμε τη βοήθειά μας στις πάρα πολλές κατηγορίες όπως:
1. Σε εκείνους τους χαμηλοσυνταξιούχους/χαμηλόμισθους της
τάξης των 400-500€, με πολλαπλά ιατρικά προβλήματα και αυξημένες φαρμακευτικές ανάγκες στην συμμετοχή τους, και οι
οποίοι φυσικά δυσκολεύονται, αφού πρέπει να καταφέρνουν με
αυτά τα λίγα που παίρνουν να πληρώνουν λογαριασμούς, εφορία, ΕΝΦΙΑ, φαγητό, θέρμανση κλπ.
2. Σε όλες αυτές τις δομές που κάθε μήνα ζητούν από εμάς
στήριξη σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Τέτοιες δομές
είναι: άλλα κοινωνικά ιατρεία ανά την χώρα -απομονωμένα
μικρά κέντρα υγείας της περιφέρειας – δομές στήριξης ΑΜΕΑ
– γηροκομεία και στέγες γερόντων – ιατρεία που βρίσκονται σε
δομές φιλοξενίας προσφύγων είτε του στρατού είτε του προγράμματος PHILOS του ΚΕΕΛΠΝΟ – διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της χώρας. Ακόμα και σε Δημόσια
Νοσοκομεία.
Κάθε μήνα 45.000-50.000 κουτάκια φάρμακα και υλικά διατίθενται σε αυτές τις δομές, με τεράστιο οικονομικό όφελος για
το κοινωνικό σύνολο, και προστασία της δημόσιας υγείας.
3. Σε εκείνους τους ανθρώπους που έχασαν ξαφνικά την εργασία τους ή ακόμη αμείβονται με χαμηλό μισθό ή ακόμη εμφανίζουν καθυστερήσεις στην αμοιβή τους, και ταυτόχρονα έχουν
κάποια χρόνια προβλήματα, που απαιτούν φαρμακευτική κάλυψη με σημαντική συμμετοχή τους, την οποία κατά διαστήματα αδυνατούν να καλύψουν, και δεν τηρούν επομένως σωστά
την αγωγή, με την όποια επιβάρυνση της υγείας τους συνεπάγεται.
4. Σε εκείνους τους ανθρώπους που πάσχουν από νοσήματα τέτοια, που είναι αδύνατον να εργαστούν, και το υποστηρικτικό
τους περιβάλλον αδυνατεί να καλύψει τις δαπάνες της περίθαλψης τους. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές όπως:
-Νέοι άνθρωποι από τροχαία ατυχήματα με αυξημένες ανάγκες
για υλικά όπως γάζες, υλικά αναρροφήσεων κλπ.
π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ιδίους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.4
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
από την επομένη της ημέρας του
διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής.
Αναλυτικές πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Εθελοντική
αιμοδοσία
Το Σωματείο “Αγιοι
Ανάργυροι” οργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 16
Δεκεμβρίου από ώρα 4
έως 9 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Κρωπίας
(αίθουσα
ΚΑΠΗ), Νικ. Α. Ντούνη
4.
Nα θυμόμαστε ότι το
αίμα δεν αγοράζεται.
Προσφέρεται

– Παιδιά με ειδικά προβλήματα, π.χ. νεφρών , καρδιάς κλπ.,
που απαιτούν ειδικά υλικά και συμπληρώματα διατροφής, τα
οποία δεν καλύπτονται από το σύστημα υγείας, και που εάν δεν
τα παίρνουν η κατάσταση της υγείας τους θα έχει προβλήματα.
Μπορεί να μην είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις, αλλά είναι
πολύ μεγάλης σημασίας για την υγεία αυτών η δική μας στήριξη.
-Άνθρωποι μέσης και πάνω ηλικίας που υπέστησαν ξαφνικά ένα
σοβαρό θέμα υγείας, λόγω αυτού κατέρρευσε η εργασία τους,
και είτε επειδή δεν υπάρχει περιβάλλον υποστηρικτικό, είτε
επειδή τα παιδιά τους με τις σημερινές εργασιακές συνθήκες
αλλά και τους χαμηλούς μισθούς αδυνατούν να τους στηρίξουν,
απεγνωσμένα ζητούν την όποια μικρή βοήθεια σε υγειονομικά
υλικά αλλά και πάνες, υποσέντονα κλπ.
– Για τις περιπτώσεις εκείνες που τα φάρμακα που πρέπει να
πάρουν λείπουν από την αγορά , όπως χημειοθεραπευτικά κλπ,
και έτσι καθυστερούν οι φαρμακευτικές αγωγές των ασθενών
αυτών, οπότε απεγνωσμένοι τα αναζητούν σε κοινωνικά ιατρεία. Τότε εμείς τα διαθέτουμε, χωρίς να βάζουμε οικονομικά
κριτήρια, γιατί προέχει για εμάς ο άνθρωπος.
5. Σε άτομα που ακόμη και εάν δικαιούνται 0% συμμετοχή στην
φαρμακευτική δαπάνη (λόγω οικονομικής αδυναμίας) υπάρχει επιβάρυνση, και αυτό γιατί εξαρτάται από το είδος του σκευάσματος
που τους έχει συνταγογραφηθεί (ανυπαρξία γεννόσημου). Επίσης
επιβαρύνονται με δαπάνη για μη Συνταγογραφούμενα φάρμακα
κλπ.
6. Σε εκείνους τους ανθρώπους που βρέθηκαν μόνοι στη ζωή
μετά την απώλεια συζύγου ή οικογένειας, και οι οποίοι, μέχρι
την έκδοση της όποιας σύνταξης, ουσιαστικά δεν έχουν δυνατότητα κάλυψης της συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη.
7. Σε άτομα που ενώ ζουν χρόνια στην χώρα μας για κάποιους
λόγους -συνήθως οικονομικούς- δεν κατάφεραν να ανανεώσουν
την άδεια παραμονής τους, βρέθηκαν μετά την πρόσφατη τροποποίηση να μην έχουν ΑΜΚΑ και άρα να μην καλύπτονται σε
σοβαρές παθήσεις (χημειοθεραπείες κλπ).
8. Σε περίπου 150 μωρά έως 3 ετών, βρεφικά γάλατα και πάνες
(κυρίως μονογονεϊκών οικογενειών).
Ένα τελευταίο αρνητικό δείγμα γραφής, για εμάς και το έργο
μας, είναι η διακοπή από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ της εκπομπής
«Η Αλληλεγγύη στον Αέρα», που το Μάρτιο του 2019 από
εβδομαδιαία είχε γίνει μηνιαία (πρόσχημα ήταν οι εκλογές), ενώ
τώρα διακόπηκε με την αόριστη υπόσχεση ότι σε προσεχή εκπομπή θα μας προσκαλούν μαζί με άλλες μη ομοειδείς (χρηματοδοτούμενες) δομές.
Όλα αυτά, και άλλα πολλά ακόμη, επιτάσσουν να συνεχίσουμε
τον αγώνα και το έργο μας, να κάνουμε γνωστές παντού τις
ανάγκες των πολιτών, και να ζητήσουμε τη συνέχιση της συμπαράστασης και της αλληλεγγύης των φίλων μας μέσα και έξω
από την Ελλάδα.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 10:00-20:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης (δίπλα
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού)
http://www.mkiellinikou.org
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Kολυμβητικές
επιδείξεις στον ΑΚΟΒΒ
Την Δευτέρα 16/12/2019 και ώρα 17.45 ο Αθλητικός
Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας θα πραγματοποιήσει, στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, την Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση με κολυμβητικές επιδείξεις για όλες τις
ηλικίες των κολυμβητών, με δώρα και βραβεύσεις.

«Run the Lake»
στη Βουλιαγμένη
Για 8η χρονιά, θα τρέξει το «Run the Lake» στην
Βουλιαγμένη την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου.
Τα έσοδα του αγώνα, θα ενισχύσουν μια δράση ή
ένα φορέα κοινωνικής προσφοράς.
Μέσα από το «Τρέχω και Προσφέρω», η αθλητική
και φυσιολατρική δράση αποτελεί μία προσπάθεια
ανάπτυξης και διάδοσης του τρεξίματος ως μέσο
άθλησης, υγιεινού τρόπου ζωής, εκτόνωσης και ψυχαγωγίας με κύριο μέλημα την παροχή οικονομικής
και υλικής βοήθειας σε ιδρύματα και φορείς.
Όλες οι διαδρομές έχουν εκκίνηση και τερματισμό
το ίδιο σημείο, τη λίμνη Βουλιαγμένης.
Η Λίμνη προσφέρει στους τερματίσαντες τη δυνατότητα να κολυμπήσουν δωρεάν στα ιαματικά νερά.
Εκκίνηση από την είσοδο της Λίμνης:
09.15 Aγώνας 2.000 μέτρων για παιδιά 8-12 ετών
09.55 Aγώνας 4.900 μ. αγώνας για έφηβους (15-17
ετών) και ενήλικες
10.00 Aγώνας 10.200 μ. για ενήλικες.

ΕΒΔΟΜΗ

Ο ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ανάμεσα στις 50 καλύτερες
“Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ»!
O Πρωτέας Βούλας, έτυχε μεγάλης επιτυχίας, και επελέγη ανάμεσα στις πενήντα καλύτερες ακαδημίες στο
πρόγραμμα “Αθλητικές Ακαδημίας ΟΠΑΠ”.
Η επιλογή της ακαδημίας του Πρωτέα, μεταξύ εκατοντάδων, αξιόλογων ακαδημιών καλαθοσφαίρισης ανά
την Ελλάδα δικαιώνει τις προσπάθειες όλων των μελών της αθλητικής οικογένειας του ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ, και δίνει δύναμη για ακόμη καλύτερες επιτυχίες και επιδόσεις, αλλά και αίσθημα ευθύνης.
H ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής βασίστηκε τόσο σε ποιοτικά αλλά και ποσοτικά κριτήρια οδηγώντας
στη δημιουργία μιας δυναμικής ομάδας 50 ακαδημιών.
Το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ» είναι μια δράση που
εκτείνεται σχεδόν σε όλη την Ελληνική επικράτεια και έχει ως
στόχο να εμφυσήσει στα παιδιά
αρχές και αξίες που θα τα ακολουθούν σε όλη τους την ζωή είτε γίνουν πρωταθλητές, είτε λάτρεις
του αθλητισμού εν γένει.
Σ’ αυτό το πλαίσιο οι επιλεγμένες
ακαδημίες καλαθοσφαίρισης θα
έχουν πρόσβαση σε μοναδικά
προνόμια που θα τις βοηθήσουν
να δημιουργήσουν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των
νεαρών αθλητών.

JU JITSU ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ -18, ΝΕΩΝ
21, ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ +21

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και
πάλι η εθνική ομάδα Ju Jitsu του
αθλητικού συλλόγου “Λεύκαρος”,
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα JuJitsu στις κατηγορίες Εφήβων –
Νεανίδων -18, Νέων -21 και
Ανδρών – Γυναικών +21, που
πραγματοποιήθηκε στο Άμπου
Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από 14 - 24 Νοεμβρίου 2019
Η Εθνική Ομάδα Ελλάδος
είχε 15 συμμετοχές στο Fighting,
Ne waza, Duo system και παρόλο
που το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό,

κατάφερε να κατακτήσει πέντε
χάλκινα μετάλλια εκ των οποίων
τα δύο χάλκινα ήρθανε από τον
δικό μας σύλλογο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟ.
Πιο συγκεκριμένα οι επιτυχίες
είναι οι παρακάτω:
3η θέση στην κατηγορία Duo Classic Women -18
Ζύγουρας Χρήστος 3η θέση στην
κατηγορία Fighting system +21 -85
kg
Ζαντιώτης Θανάσης – Πίκης
Ηλίας 5η θέση στην κατηγορία
Duo Classic Men +21 και

Ο 2 φορές Χρυσός Παγκόσμιος και
μια φορά Πανευρωπαικός Πρωταθλητής Τζανικιάν Αρά, που στον
πρώτο του αγώνα είχε έναν μικρό
τραυματισμό, ο οποίος όμως ήταν
αρκετός βάσει κανονισμών, να τον
αφήσει εκτός αγώνων.
Την Εθνική Ελλάδος συνόδευσε ο
προπονητής του Λεύκαρου και Ομοσπονδιακός Προπονητής, Αρχηγός
Εθνικής ομάδας και Ομο. Προπονητής
Δημ. Μπιτσαξής και οι Προπονητές Γ.
Μπάλλας και Ζ.Τζιότζιος.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 1
Μοιράστηκαν βαθμούς και κορυφή
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
Χέρι χέρι συνέχισαν να βαδίζουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League 1 Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, οι οποίοι
στο μεταξύ τους ντέρμπι στο Φάληρο για τη 12η αγωνιστική
μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς, μένοντας στο 1-1.
Ωστόσο, ένας ακόμα αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων στιγματίστηκε από έκτροπα, αλληλοκατηγορίες και παράπονα
για τη διαιτησία.
Στον ΠΑΟΚ καταγγέλλουν προπηλακισμούς κατά την άφιξη
της ομάδας καθώς και εισβολή στα αποδυτήρια των διαιτητών από παράγοντες του Ολυμπιακού, ενώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ
εξέδωσε ανακοίνωση κατά του υφυπουργού Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη. Στον δε Ολυμπιακό διαμαρτύρονται έντονα για τις διαιτητικές αποφάσεις και βάλλουν κατά των
ιθυνόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και τους
υπεύθυνων των FIFA - UEFA.

...και οι πραγματικές αιτίες
Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι παρά τα κατά καιρούς μεγαλεπήβολα σχέδια της εκάστοτε κυβέρνησης για πάταξη
της βίας, αυτή παραμένει ως πτυχή του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, ως αποτέλεσμα της μάχης συμφερόντων που διεξάγεται στο έδαφός του. Μέτρα δε που
περιορίζονται στην ένταση της καταστολής και την αυστηροποίηση των ποινών, δεν μπορούν να πατάξουν το φαινόμενο, όσο μένουν στο απυρόβλητο οι αιτίες που το γεννούν
και κυρίως η επιχειρηματική δράση στο ποδόσφαιρο, που
γεννάει και αναπαράγει τέτοια φαινόμενα.

Οξυνση της κόντρας συμφερόντων
Την περαιτέρω όξυνση της επικίνδυνης κόντρας συμφερόντων ανάμεσα στις ΠΑΕ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ έφεραν τα
μεθεόρτια του προ ημερών ντέρμπι κορυφής μεταξύ των
δύο ομάδων (1-1) για τη 12η αγωνιστική της Super League
1. Αφορμή για τον νέο γύρο στην πολύπλευρη διαμάχη των
δύο πλευρών στάθηκε ρεπορτάζ του καναλιού «Οne», ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου του Ολυμπιακού Β. Μαρινάκη,
στο οποίο γίνεται λόγος για άμεση σχέση της οικογένειας
του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ Ξάνθης (μέσω συγκεκριμένης
εταιρείας). Μάλιστα, ΠΑΟΚ και Ξάνθη τίθενται αντιμέτωπη
το ερχόμενο Σάββατο για τη 13η αγωνιστική.

SUPER LEAGUE 2
Συνεχίζει «οδηγός»
ο Απόλλων Σμύρνης
Στην κορυφή της βαθμολογίας στη Super League 2 παρέμεινε ο Απόλλων Σμύρνης μετά τη σπουδαία εκτός έδρας
νίκη επί της Κέρκυρας με 2-0 για την 7η αγωνιστική. Στο κατόπι των «κυανόλευκων» συνέχισε ο ΠΑΣ Γιάννινα μετά την
επικράτηση στην έδρα του επί του Πλατανιά με 2-0. Αλλα
αποτελέσματα: Εργοτέλης - Παναχαϊκή 2-1, Χανιά - Απόλλων Λάρισας 1-2, Καραϊσκάκης Αρτας - Απόλλων Πόντου
2-1, Δόξα Δράμας - Λεβαδειακός 0-0.

FOOTBALL LEAGUE
Τα Τρίκαλα έκαναν την έκπληξη
Αν και μία κατηγορία πιο κάτω από τον Εργοτέλη, τα Τρίκαλα επικράτησαν με 1-0 και πήραν το εισιτήριο για τους
«16» του Κυπέλλου Ελλάδος.
Τα Τρίκαλα ήταν η ομάδα που έκανε την πρώτη έκπληξη
στην 5η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε
και στη ρεβάνς του Εργοτέλη (Σούπερ Λιγκ 2) με 1-0 και
πήρε το εισιτήριο για τους «16». Στο πρώτο παιχνίδι τα Τρίκαλα (Φούτμπολ Λιγκ) είχαν νικήσει με 3-2 στην έδρα τους.
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο Παγκρήτιο σημείωσε μόλις στο 7ο λεπτό ο Βέρτζος με σουτ.

BASKET LEAGUE
«Πέταξε» η ΑΕΚ,
χαμόγελα για το Ρέθυμνο
Η νίκη της ΑΕΚ επί του Προμηθέα Πάτρας με 73-68 στο
ντέρμπι του ΟΑΚΑ ξεχωρίζει ανάμεσα στα αποτελέσματα
της 9ης αγωνιστικής της Basket League. Ηταν η τέταρτη
συνεχόμενη νίκη της «Ενωσης», που βρίσκεται πλέον σε
απόσταση «βολής» από την πρώτη τετράδα, ενώ ο Προμηθέας έπεσε στην 3η θέση. Μετά από ένα αμφίρροπο πρώτο
20λεπτο η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμούς στο δεύτερο μέρος, είχε
πολύ καλή αμυντική λειτουργία, ενώ δύο καθοριστικά τρίποντα του Γκίκα στο τέλος έκριναν υπέρ της τον αγώνα.
Κατά τ' άλλα, πολύτιμη νίκη στη μάχη της παραμονής στην
κατηγορία πήρε το Ρέθυμνο, με 70-63 επί του Αρη. Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από τη Ρόδο, νικώντας 103-69
τον Κολοσσό, και παρέμεινε αήττητος στην 1η θέση. Μόνο
2ο έμεινε το Περιστέρι, με εξίσου άνετη νίκη επί της Λάρισας, 101-63. Πολύτιμο «διπλό» πήρε στη Λήμνο ο Ιωνικός,
79-68 επί του Ηφαιστου, ο οποίος όμως εξέφρασε σοβαρά
παράπονα για τη διαιτησία. Την «πόρτα» της οκτάδας χτυπάει ο Ηρακλής μετά τη νίκη επί του Λαυρίου με 92-62, ενώ
ο Πανιώνιος συνέχισε νικηφόρα, επικρατώντας του ΠΑΟΚ
με 97-87.
Η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 18, Περιστέρι 16, Προμηθέας
15, Λαύριο 14, Ηφαιστος Λήμνου 14, ΑΕΚ 14, Ιωνικός 14,
Κολοσσός Ρόδου 13, Ηρακλής 13, Πανιώνιος 12, ΠΑΟΚ 12,
Ρέθυμνο 12, Λάρισα 11, Αρης 11.

ΠΟΛΟ

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός
Ολοταχώς για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου στην
Α1 ανδρών οδεύει ο Ολυμπιακός που έκλεισε πρώτος και
αήττητος τον Α' γύρο μετά την άνετη νίκη του με 21-4 επί
της Γλυφάδας. Στη δεύτερη θέση εδραιώθηκε πλέον η Βουλιαγμένη μετά τη σπουδαία νίκη της στο ντέρμπι της αγωνιστικής επί του Απόλλωνα Σμύρνης με 6-5. Στους πλέον
κερδισμένους της αγωνιστικής συγκαταλέγεται ο Υδραϊκός
που περνώντας νικηφόρα από τη Χίο (16-9) ανέβηκε στην
3η θέση. Αλλα αποτελέσματα: ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 7-8, ΝΟ
Χανίων - Παναθηναϊκός 9-8, ΑΟ Παλαιού Φαλήρου - Εθνικός 12-8.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ολυμπιακός 31, Βουλιαγμένη 28, Υδραϊκός 25, Απόλλων Σμύρνης 24, Π. Φάληρο 15, Εθνικός 15,
Γλυφάδα 15, Πανιώνιος 13, ΠΑΟΚ 9, Χανιά 9, Χίος 6, Παναθηναϊκός 3.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Βάσεις πρόκρισης το Περιστέρι
Σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του FIBA Champions League διατηρήθηκε το Περιστέρι, μετά τη σημαντική
εντός έδρας νίκη επί της Νίμπουρκ με 75-65 για την 7η
αγωνιστική. Ηταν η 4η νίκη για την ελληνική ομάδα, επαναφέροντάς την σε θετικό απολογισμό στη βαθμολογία του
3ου ομίλου.
Με «φόρα» από το πρωτάθλημα, το Περιστέρι πήρε εξαρχής τον έλεγχο του αγώνα, κυρίως χάρη στην πολύ καλή
του άμυνα. Είχε σταθερά προβάδισμα ασφαλείας (25-15
στο 10', 42-30 ημίχρονο, 59-45 στο 30'), δείχνοντας επίσης
χαρακτήρα στις αρχές της τρίτης περιόδου, όταν η τσεχική
ομάδα μείωσε τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (47-38).
Ο Γκρέι με 19 πόντους ξεχώρισε για το Περιστέρι, ενώ κορυφαίος της Νίμπουρκ ήταν ο Πούμπρλα με 12.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Προς αύξηση του αριθμού
των εγγυημένων συμβολαίων
Προχωρά η Ευρωλίγκα τα σχέδιά της για διεύρυνση των
ομάδων στις οποίες θα δίνονται τα λεγόμενα εγγυημένα
συμβόλαια συμμετοχής. Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη
του ισχυρού άνδρα της Λίγκας, Τζόρντι Μπερτομέου, ότι η
Αλμπα Βερολίνου είναι το φαβορί ανάμεσα στις υποψήφιες
ομάδες προκειμένου να εξασφαλίσει εγγυημένη συμμετοχή στη διοργάνωση, η συνεδρίαση των μετόχων της Λίγκας, που έγινε στην Αθήνα, ουσιαστικά έδωσε το «πράσινο
φως». Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν στην κατεύθυνση της αύξησης της σταθερότητας της Ευρωλίγκας,
μέσα από την αύξηση του αριθμού των εγγυημένων συμβολαίων.

EURO 2020
Η κλήρωση των ομίλων
Οι όμιλοι της τελικής φάσης του Euro 2020 έγιναν γνωστοί έπειτα από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποίησε
η UEFA. Ξεχωρίζει ο 6ος όμιλος, στον οποίο συμμετέχουν
τρία φαβορί της διοργάνωσης: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης
Πορτογαλία, η Γερμανία και η παγκόσμια πρωταθλήτρια
Γαλλία. Τον όμιλο θα συμπληρώσει μία ομάδα από τα πλέι
οφ του Nations League.
Οι υπόλοιποι όμιλοι:
1ος: Ιταλία, Ελβετία, Τουρκία, Ουαλία.
2ος: Βέλγιο, Ρωσία, Φινλανδία, Δανία.
3ος: Ουκρανία, Ολλανδία, Αυστρία, ομάδα το Nations League.
4oς: Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, ομάδα το Nations League.
5oς: Ισπανία, Πολωνία, Σουηδία, ομάδα το Nations League.
H διοργάνωση έχει επετειακό χαρακτήρα και θα διεξαχθεί
σε 12 πόλεις ισάριθμων ευρωπαϊκών χωρών την περίοδο
12/6 - 13/7. Η τελική φάση (ημιτελικοί - τελικός) θα γίνει
στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου.

ΕΒΔΟΜΗ
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 ÄËÄÎ¿Ã
Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

Mια ανθρωπολογική και κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση του
φαινομένου της θρησκείας και της θρησκευτικής πίστης,
στο πλαίσιο πάντα της θεωρίας της εξέλιξης και των πορισμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€

Αστρολογία και αποκρυφισμός
Μία κριτική στον ανορθολογισμό
και στον σκοταδισμό
Δημήτρης Τσαρδάκης

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ

Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι
Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού έργου. Όλο το έργο σχολιάζει επανειλημμένα και επί
σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός, Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά μας – μόλις 200
χρόνια – και κοντά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Σημείωση: Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση
του καπιταλισμού

Δημήτρης Τσαρδάκης

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης: 20€, συλλεκτική δερματόδετη έκδοση 50€

H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογενετικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέτειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του καπιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστατούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της
φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της
ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια
ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός
συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει
ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 640, Τιμή διάθεσης 25€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com
KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα
Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα
Ιανός α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα
Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε., Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα
Σπανός Κώστας - Βιβλιοφιλία, Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα

