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Η επικαιρότητα με αποπροσανατολίζει!

Θέλω ν’ ασχοληθώ με πολύ σοβαρότερα θέματα,

θέματα του «σήμερα» και του «αύριο»: την πείνα,

τη λειψυδρία, την ανισότητα, την αδικία, την αρ-

παγή που υποβιβάζει την ανθρωπότητα κάτω του

κτήνους, τον άδικο πλούτο και την άδικη φτώχεια.

Για την κλιματολογική και την κοινωνική αλλαγή

της άφρονης πλεονεξίας και της ατομικότητας,

που οδηγεί την ανθρωπότητα στον μεσαιωνισμό

και στον αφανισμό ενός θαυμα-

στού είδους – που αυτοκατα-

στρέφεται... μα δεν μ’ αφήνει η

επικαιρότητα της πολιτικής βαρ-

βαρότητας!

Ο άνθρωπος του τεχνολογικού

θαύματος, της εκτόξευσης στο

διάστημα του ηλιακού μας συ-

στήματος και πέραν αυτού, και

της διείσδυσης στο μεγαλείο

του μικρόκοσμου της δομής της ύλης, να εκφρά-

ζεται με λόγο και με έργα και με συμπεριφορές

Ερντογάν και Τραμπ! Kι όμως, αυτοί προβάλλον-

ται. Η διάκριση της ασημαντότητας! 

Κι ακόμα «μικρότερα» - μικροπρεπέστερα στα

δικά μας, που δεν είναι μόνο «δικά μας»!

― Ο πολιτικός λόγος της «κοκορομαχίας», των

ύβρεων του χουλιγκανισμού, της εχθρότητας και

της διχόνοιας και της απρέπειας.

― Ο λόγος των δικαστικών αλληλοκατηγοριών

και της αποδόμησης του κύρους του λειτουργή-

ματος. Δικαστικές ενέργειες και αποφάσεις που

εκδίδονται «εν ονόματι του ελληνικού λαού»

εναντίον των συμφερόντων του και ενάντια στο

κοινό περί δικαίου αίσθημα.      Συνέχεια στη σελ. 2

Κώστας Βενετσάνος

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Στο τραπέζι τα προβλήματα

με την Περιφέρεια 
σελίδα 12

Οικοπεδοποίηση του
Αστέρα σελίδα 7

Σε “ακινησία” το ρέμα Κόρμπι 
σελίδα 18

H Tεχνοκρατία ως
μοντέλο εκπαίδευσης

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου

σελίδα 8

Παγκόσμια Ημέρα 

Ελληνικής γλώσσας
σελίδες 14, 17

ΒΑΡΗΒΟΥΛΑΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, 3Β,4Β 
ή Δήμος Απόλλωνος;

γράφει ο Δημήτρης Ράπτης σελίδα 15

“Τελεσίγραφο” στους Δήμους
για τα τοπικά σχέδια αποβλήτων

Μεγάλα και Μικρά

Δικαστικοί 

& Brexit

Τιμητική διάκριση 

Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι, ένα τοπικό

σημείο διαχείρισης

σταθερών αποβλήτων

να είναι 

περιποιημένο και 

καθαρό.

Μόνον έτσι πείθεις

τον πολίτη.

Η φωτο είναι από το

Μεσολόγγι.

Σελίδα 6
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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.

Συνέχεια από τη σελ. 1

― Η πολιτειακή προβοκάτσια υπονόμευσης και δια-

στροφής του καθεστώτος, με την αποβολή του

Προέδρου της Δημοκρατίας και την παρεμβολή πει-

θήνιων μεγαλόσχημων άηχων και παράτονων ορ-

γάνων που δεν ξέρεις “που θα σου βγει”... διότι τα

όργανα ενίοτε μεταλλάσσονται σε ...οργανοπαί-

κτες!

Ας μείνουμε όμως πάλι στον αποπροσανατολισμό

της εβδομάδας:

Πολλά κακά κι ένα καλό!

Ας αρχίσουμε από το καλό. Το BREXIT. 
Ενας λαός, μια πρώην μεγάλη αυτοκρατορία - στην

οποία ο ήλιος δεν έδυε ποτέ – ανέκτησε την ΑΝΕ-

ΞΑΡΤΗΣΙΑ της. Δημοκρατικά, με αγώνα και αντι-

στάσεις στις πιέσεις και στην προπαγάνδα, στις

ίντριγκες και τα δόλια τεχνάσματα.

Οι Άγγλοι ΕΣΠΑΣΑΝ τα δεσμά τους με την Ε.Ε.

Μ’ αυτήν την Ευρωπαϊκή Ενωση της Γερμανικής

επικυριαρχίας. Αυτήν που είχε οραματιστεί το Γ’

Ράιχ του Χίτλερ. «... Οι ΝΑΖΙ, απέναντι στο δόγμα
της τυπικής ισότητας των κρατών, αντέτειναν την
εξουσία των φυλετικώς ανωτέρων(;) και αντί για

την ελευθερία του εμπορίου, το συντονισμό των
ευρωπαϊκών οικονομιών ως ενιαίας μονάδας, κάτω
από τη γερμανική ηγεσία»1, βεβαίως.  Το όνειρο

των ΝΑΖΙ «φιλοτεχνείται» επί μισό αιώνα και

πλέον, χωρίς τανκς, πυραύλους και δαπανηρά

στρατεύματα, γιατί «η τεχνολογία έκανε το τίμημα
του πολέμου πολύ μεγάλο»2 και «ευκολότερα υπο-
τάσσεται ένας λαός, χάρη μιας “ιδεολογίας”» (π.χ.

Ενωση των λαών της Ευρώπης) παρά με τη βία. Οι

Άγγλοι «μυρίστηκαν» την πονηριά του γερμανικού

κεφαλαίου και επέλεξαν εγκαίρως την ΑΝΕΞΑΡ-

ΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ.

Οι Βορειοευρωπαίοι δεν πρόσεξαν καλά την παρα-

τήρηση του Χένρι Κίσινγκερ: «Σ’ έναν κόσμο με
εταίρους που είναι περίπου ισοδύναμοι, υπάρχουν
μόνο δύο δρόμοι για τη σταθερότητα. Ο ένας είναι
η ηγεμονία και ο άλλος η ισορροπία»3. Οι υπέρμα-

χοι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επέλεξαν τον

«εύκολο» δρόμο της «ηγεμονίας» του μορφώμα-

τος - Φρανγκενστάιν, μέσω της νομισματικής ενο-

ποίησης (οικονομικός ασφυκτικός έλεγχος), με

κατάληξη την Ομοσπονδιακή πολιτική ενοποίηση

και τελικά στις ηγεμονικές επιδιώξεις της Γερμα-

νίας, και όχι τη δύσκολη ισορροπία που ακολου-

θείτο πριν της Συνθήκη του Μάαστριχτ. Οι

ηγεμονίες και οι αυτοκρατορίες δημιουργούν αντι-

πάθειες και εύλογες αντιστάσεις. Η Αγγλία δεν

ήταν δυνατόν να υποταχθεί. Αντιστάθηκε, αντιτάχ-

θηκε αρχικά στην ΟΝΕ και τελικά ανεξαρτητοποι-

ήθηκε αποχωρώντας ολοκληρωτικά από την Ε.Ε. 

Η Αγγλία νίκησε!

Νίκησε πάλι τους Γερμανούς, κι αυτή τη φορά

μόνη. Vincere! 

Και στα δικά μας.

Πάμε τώρα στα «κακά»

Αν θέλαμε μόνο να τ’ απαρριθμίσουμε, όχι και να

τα σχολιάσουμε, μετά βεβαιότητος δεν θ’ αρκούσε

η έκταση της σελίδας. 

Ας περιοριστούμε λοιπόν σε ένα:

Η υπόθεση Novartis. Εκθέτει τους Δικαστικούς. 

Το “σκάνδαλο” μετεβλήθη σε “σκευωρία”!

Ένα έγκλημα χωρίς «πτώμα» και θύτες!

Χωρίς θύτες, αλλά πολλούς κατηγορούμενους-

μάρτυρες και μάρτυρες-κατήγορους.

Στα οικονομικά εγκλήματα καταδικάζεται συνήθως

ο... καστανάς (που πουλάει χωρίς ταμειακή μηχανή).

Αν είσαι τοκογλύφος Funds, ή κάτι τέτοιο, “χαίρον-

ται” πολλοί για τη γνωριμία σφίγγοντάς σου το χέρι!

Μου θυμίζει εκείνο που είχε πει ο Ζαν Ροστάν4:

«Όταν σκοτώνεις έναν άνθρωπο είσαι δολοφόνος,
όταν σκοτώνεις εκατομμύρια είσαι κατακτητής».
Εκείνο που μετά βεβαιότητος μπορούμε να αισθαν-

θούμε είναι ότι το δικαστικό σώμα έχει προσβληθεί

από... κορωναϊό!

Όταν μιλούσα ή σκεπτόμουνα για δικαστικούς λει-

τουργούς είχα στο μυαλό μου Τερτσέτηδες και Πο-

λυζωίδηδες και Σαρτζετάκηδες. Από τον καιρό του

Κων/νου Κόλλια, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

που ανέλαβε πρωθυπουργός της χούντας των Συν-

ταγματαρχών, η πίστη στους λειτουργούς άρχισε

να κλονίζεται. Δεν ήταν εξάλλου ούτε ο μόνος,

ούτε ο πρώτος...

Τώρα, έχουμε σωρεία ανώτερων και ανώτατων δι-

καστικών λειτουργών να βάλλουν κατά του πρ.

Υπουργού Δικαιοσύνης και επίσης ανώτατου Δικα-

στικού Δημ. Παπαγγελόπουλου. Και αντίστοιχα

εκείνου πατά των άλλων.

Δεν περιμένετε βεβαίως, να εκδόσω εγώ «δικα-

στική απόφαση»! Εκ των πρωτέρων όμως δηλώνω

ότι θα αμφιβάλλω για το ακριβοδίκαιο οποιασδή-

ποτε απόφασης, διότι κλονίστηκε η εμπιστοσύνη

μου προς το δικαστικό σώμα, γενικά.

Του λοιπού θα «δικάζω» ποιος μου φαίνεται δίκαιος

δικαστής και ποιος όχι. Κι αυτό δεν είναι καθόλου

καλό σημάδι για το κυριότερο βάθρο της δημοκρα-

τίας. Κι όταν όλα τα βάθρα είναι σαθρά, όλο το οι-

κοδόμημα καταρρέει. Πώς το λέω αυτό; Είναι βαρύ!

Όταν έχω δικαστικούς να κατηγορούν μ’ αυτόν τον

τρόπο, τώρα, δικαστικούς και όχι τον καιρό της διά-

πραξης του εγκλήματος της παρέμβασης στο έργο

τους και ο αντίποδας να κατηγορεί τους πρώτους,

δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν:  Ή ότι οι κατηγο-

ρίες ευσταθούν οπότε «κάτι σάπιο υπάρχει στο βα-
σίλειο της Δανιμαρκίας» ή πρόκειται για

συκοφαντίες και πολιτικές σκοπιμότητες, όπως

ισχυρίζεται η άλλη πλευρά, οπότε πάλι κάτι όζει

στο δικαστικό σώμα. Ή έχουμε προσπάθεια παρέμ-

βασης στην έκβαση δίκαιης δίκης, ή έχουμε κοινή

συκοφαντία από δικαστικούς για οποιοδήποτε

λόγο, προς αλλήλους, μέρος του δικαστικού σώμα-

τος έστω, σαπίζει. Όπως και να ’χει οφείλει το δι-

καστικό σώμα, πρωτίστως, να επιδιώξει με θάρρος,

ν’ αυτοκαθαρθεί και η πολιτεία ν’ αναδιαρθρώσει

θεσμικά τη δικαιοσύνη και να την αναστηλώσει.

Υπάρχει ακόμη το τρομακτικό θέμα του μετανα-

στευτικού και προσφυγικού, που δεν είναι μόνο αν-

θρωπιστικό (είναι), αλλά είναι κυρίως ΕΘΝΙΚΟ και

ευρύτερα πολιτισμικό, αν η Ευρώπη θέλει να φέρει

ένα φύλο συκής αιδημοσύνης και “αξιών»! Αλλά

στο προσεχές.

―――――
1. Μαρκ Μαζόουερ (Σύγχρονος Αμερικανός καθηγητής) «Σκοτεινή
Ήπειρος», τόμος 1, σελ. 14.

2. R. Cooper: «Η Διάσπαση των Εθνών», σελ. 33.

3. Henry Kissinger, στη Σύνοδο με θέμα, «Η Βρετανία στον κόσμο»,
29/3/1995.

4. Jean Rostand (1894-1977( Γάλλος επιστήμονας Βιολόγος και φι-

λόσοφος.

Ο Δήμος Κρωπίας βλέπει θετικό το
νέο μοντέλο διαχείρισης Σελ. 8

Παγκοσμιοποίηση
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Με πρόταση Φιλίππου, γιορτές για
τα 200 χρόνια, στους ΟΤΑ Σελ. 8

Ο Δήμος ΒΒΒ τίμησε τους πεσόντες

ήρωες των Ιμίων Σελ. 13

Εκ Γλωσσομελήσεως άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Σκέψεις για τις Ενοπλες Δυνάμεις.
Ενα αντίδοτο στο θράσος
Παναγιώτης Μουντανέας Σελ. 16

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ  Ι. Δόγκα Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Μεγάλα και μικρά
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1ον Οι υπόχρεοι προς δημοσίευση βάσει των κείμενων

διατάξεων του ισχύοντος Νόμου 3548 του 2007, όπως

τροποποιήθηκε και ιδίως με το Ν. 3640 του 2008 (αρ. 12

§2β) όπου σαφώς ορίζεται ότι «σε Δήμους εντός των

Νομών Αττικής (...) που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα

αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες

εφημερίδες του Δήμου που εδρεύει ο φορέας...».

Ως προς το κόστος δημοσίευσης, με βάση το αρθ. 4 (§ 2)

η αμοιβή «καθορίζεται εκάστοτε (...) με κοινή απόφαση

του Υπουργού στον οποίον ανατίθενται εκάστοτε οι αρ-

μοδιότητες Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ και του Υπουργού

Οικονομίας (...) όπου καθορίζεται και το επιτρεπτόμενο

μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων». Σχετικά ορίζονται

και με τον Κώδικα Δήμων (Νόμος 3643/2006) § 4 «...σε μία

ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα...».

Οι εφημερίδες που νομιμοποιούνται να δημοσιεύουν και

νομιμοποιούν τις υπό των νόμων υποχρεωτικές δημοσιεύ-

σεις, ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και

καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό μητρώο Περιφερειακού

και Τοπικού Τύπου.

Βάση της απόφασης ΑΠΕ/310/11.12.2019 (ΑΔΑ:

Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ) μία εκ των διαπιστευμένων εφημε-

ρίδων είναι η ΕΒΔΟΜΗ. Ιδιαίτερα δε για την Ανατολική

Αττική διαπιστευμένες είναι ΜΟΝΟ δύο, εκ των οποίων

η μία είναι η ΕΒΔΟΜΗ.

Σημειώνουμε για διευκόλυνσή σας ότι το ηλεκτρονικό μη-

τρώο και η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύονται στην ιστο-

σελίδα: https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12

Εφιστούμε την προσοχή προς τους Ο.Τ.Α. και τους

αρμοδίους και υπεύθυνους υπαλλήλους καθώς και

τους εποπτεύοντες πολιτικούς προϊσταμένους,

διότι, πρώτοι αυτοί, προς παραδειγματισμό, πρέπει

να τηρούν τη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Προς κάθε δημόσιο φορέα, 

Δήμους

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Ιδιωτικούς φορείς

Πρόσωπα που συναλλάσσονται γενικά με το ΔΗΜΟΣΙΟ (ΝΠΔΔ)

Πρός Πολιτικούς Προϊστάμενους Οργανισμών

Δημάρχους, Διευθυντές και Αρμόδιους υπαλλήλους

Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο οι υπόχρεοι οργανισμοί, για δημοσιεύσεις

προς ενημέρωση και αναζήτηση αναδόχων κ.λπ., να στρέφονται σε έντυπα

εκτός περιοχής τους ή μη διαπιστευμένα, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημά-

νουμε, χάριν της νομιμότητας τα παρακάτω:
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Ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγο-

νός στη χώρα μας και διεθνώς

διοργανώνεται για δέκατη συνεχή

χρονιά στον Δήμο Παλλήνης. Στη

σημερινή Ελλάδα της κρίσης των

αξιών κάποιοι φιλοσοφικά σκεπτό-

μενοι συμπολίτες μας αναδει-

κνύουν την ανθρωπιστική και

διαφωτιστική φιλοσοφία του Επί-

κουρου στο 10ο Πανελλήνιο Συμ-

πόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας το

Σαββατοκύριακο 8-9 Φεβρουαρίου

2020. 

Το Πανελλήνιο Συμπόσιο διοργα-

νώνεται με ελεύθερη είσοδο για το

κοινό από τον Δήμο Παλλήνης και

τους Φίλους Επικούρειας Φιλοσο-

φίας «Κήπος Αθηνών» και «Κήπος

Θεσσαλονίκης» στο Πολιτιστικό

Κέντρο Γέρακα, στον αρχαίο Γαρ-

γηττό, τόπο καταγωγής του φιλο-

σόφου Επίκουρου.

Στο εφετινό επετειακό 10ο Συμ-

πόσιο την έναρξη του οποίου θα

πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος

Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος,

μεταξύ άλλων θεμάτων, θα προ-

βληθεί από διακεκριμένους ομιλη-

τές που έχουν προσκληθεί η

διαχρονική συνεισφορά του Επί-

κουρου στην ανθρώπινη σκέψη. Ο

Καθηγητής Φιλοσοφίας και πρώην

Πρύτανης του Πανεπιστημίου

Αθηνών Θεοδόσης Πελεγρίνης θα

αναφερθεί στην ανθρωπιστικό χα-

ρακτήρα της Επικούρειας φιλοσο-

φίας, ο Καθηγητής Ιατρικής του

Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος

Χρούσος θα αναδείξει την επικού-

ρεια προσέγγιση της διαχείρισης

του στρες, ο Καθηγητής Φυσικής

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Λιό-

λιος θα παρουσιάσει την ατομική

φυσική του Επίκουρου, ο Επίτιμος

Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλα-

νηταρίου Διονύσης Σιμόπουλος

θα εστιάσει στην επικούρεια αντί-

ληψη για την ύπαρξη πολλών κό-

σμων στο Σύμπαν, ο

Ακαδημαϊκός-Καθηγητής Διαστη-

μικής Φυσικής στις ΗΠΑ Σταμάτης

Κριμιζής θα αναφερθεί στην σύγ-

χρονη εξερεύνηση για την πιθανή

ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες,

όπως είχε προβλέψει ο Επίκουρος,

και ο Επίκουρος Καθηγητής Φιλο-

σοφίας του Πανεπιστημίου Αθη-

νών Βαγγέλης Πρωτοπαπαδάκης

θα αναδείξει την επικούρεια βιολο-

γική ηθική (βιοηθική). Οι επιστήμο-

νες θα συμμετάσχουν και στη

συζήτηση που θα ακολουθήσει στο

τέλος της πρώτης μέρας του Συμ-

ποσίου την οποία θα συντονίσει ο

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής

του Πανεπιστημίου Αθηνών και

μέλος του Κήπου Αθηνών Χρή-

στος Γιαπιτζάκης.

Την ευθύνη των υπόλοιπων ειση-

γήσεων την έχουν αναλάβει τα

μέλη των Κήπων: Η δικηγόρος Μαρ-

τέλα Σινάνη “εισαγωγή στην επικου-
ρεια φιλοσοφία”, ο πληροφορικός

Τάκης Παναγιωτόπουλος και ο δικηγό-

ρος Αντώνης Μπιλίσης για την “συνει-
σφορά του Επίκουρου στην
φιλοσοφία”, η διατροφολόγος Dr. Κλέα

Νομικού “περί φιλοσοφικής διερεύνη-
σης της διατροφής, ο γιατρός Δημή-

τρης Άλτας “η επιστήμη ως μέσο και
ως αυτοσκοπός” ο εκδότης (εκδ. ΘΥ-

ΡΑΘΕΝ) Γιάννης Αβραμίδης “οι πολύ-
τιμες πέτρες της φιλοσοφίας”, ο

ασφαλιστής Ευάγγελος Μίχος “περί
του σκοπού της ζωής”, ο Μηνάς Πα-

τσουράκης και ο Αριστοτέλης Κερασο-

βίτης περί “ηθικής φιλοσοφίας”, ο

Λεωνίδας Αλεξανδρίδης “περί της επι-
κούρειας φιλοσοφικής κληρονομιάς”.
Μετά το πέρας των εισηγήσεων της

δεύτερης ημέρας του Συμποσίου θα

ακολουθήσει συζήτηση που θα συντο-

νίσει ο Αντώνης Μπιλίσης. Το καλλιτε-

χνικό πρόγραμμα του Συμποσίου

περιλαμβάνει την θεατρική απόδοση

μίας σκηνής από το φιλοσοφικό έργο

του Χρήστου Γιαπιτζάκη: “Ένας ευτυ-
χισμένος Έλληνας”, που αναφέρεται

στον Επίκουρο.

Για δέκατη συνεχή χρονιά, στο Πα-

νελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλο-

σοφίας δίνεται η ευκαιρία για

βιωματική προσέγγιση της Επικού-

ρειας φιλοσοφίας, η οποία προσφέρει

μια διαχρονική πνευματική θωράκιση

απέναντι στα πανανθρώπινα κοινω-

νικά, πολιτισμικά και οικονομικά αδιέ-

ξοδα. Το επιστημονικό, ανθρωπιστικό

και ψυχοθεραπευτικό μήνυμα του Επί-

κουρου εκφράζει τον απλούστερο

αλλά και αρτιότερο τρόπο προσέγγι-

σης μιας ευδαιμονικής ζωής, με φιλία

και αλληλεγγύη, ακόμη και σε δύσκο-

λους καιρούς, που διαφέρει ουσιωδώς

από το πρόταγμα και την απαίτηση της

“ευημερίας” όπως το αντιλαμβάνονται

οι περισσότεροι πολίτες σήμερα στη

χώρα μας και διεθνώς. 

Πληροφορίες: www. epicuros.gr

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα του

Δήμου Παλλήνης, τηλ. 2106619937

“Aς έχω εγώ το κρίμα”

12 & 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Το Θέατρο Άλφα, παρουσιάζει το έργο «Ας έχω
εγώ το κρίμα» / “Misericordia” για δύο παραστάσεις,

12 και 13 Φεβρουαρίου 2020, βασισμένο στη 

ΣΤΗ ΓΚΟΛΦΩ ΤΟΥ ΣΠ. ΠΕΡΕΣΙΑΔΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟ.

Η Γκόλφω ήταν η αφορμή να μιλήσουμε για έννοιες που
πιστεύουμε ότι απουσιάζουν από την εποχή μας ή για κά-
ποιες άλλες που κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να απου-
σιάζουν αλλά στέκονται ακόμα εδώ να στοιχειώνουν το
σήμερα και γα αξίες που στέκονται δειλά και διακριτικά
κάπου κρυμμένες μέσα μας και δεν παύουμε να τις ανα-
ζητούμε . Αποφασίσαμε να μας πει την ιστορία μια κοπέλα
του σήμερα, που επιλέγει να μιλήσει για τον εαυτό της
μέσω της ιστορίας της Γκόλφως με αποτέλεσμα να χανό-
μαστε στην φαντασία της αναζητώντας τι ήταν αυτό που
της έχει συμβεί. Εξερευνούμε μαζί της τα στάδια και την
έννοια της αιώνιας αγάπης, την πίστη, τον όρκο και την
βαρύτητά του με αποτέλεσμα να χάνονται τα όρια του
χρόνου. Στόχος λοιπόν είναι να μιλήσουμε για την σχετι-
κότητα του χρόνου στον έρωτα μία σχετικότητα που
ίσχυε το 1893 όπου διαδραματίζεται το έργο ισχύει και
σήμερα. Ο έρωτας δεν έχει χρόνο ,υπήρχε υπάρχει και θα
υπάρχει αέναα και θα είναι πάντα , συντριπτικός και αβυσ-
σαλέος σε όλες τις εποχές και σε όλους τους πολιτι-
σμούς. Διάρκεια: 50 λεπτά

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ, ΠΑΤΗΣΙΩΝ 37 Αθήνα 

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 – 5238742

Τιμή εισιτηρίου: 12€ (προπώληση) / Ταμείο: 17€, 13€

(ΑΜΕΑ, φοιτητικό, ανέργων)

«ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ»
του ΜΙΓΚΕΛ ΝΤΕ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

Επιμένοντας  στην απόδοση για το θέατρο  σημαν-

τικών  κλασσικών λογοτεχνικών κειμένων, η Εταιρία

Θεάτρου «Νεάπολις», ανεβάζει στο θέατρο Φούρ-

νος, το «Δον Κιχώτη» του Mιγκέλ Ντε Θερβάντες

από τις 15 Φεβρουαρίου 2020 και για 18 παραστά-

σεις, kάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00.

Ταξιδεύουμε στα μαγικά τοπία του Θερβάντες,ανι-

χνεύοντας μέσα από την αριστουργηματική, ποι-

ητική,ρηξικέλευθη και απελευθερωτική του πένα,τι

σημαίνει για μάς σήμερα αυτή η «άλλη», «παρά-

ξενη», «περιπλανώμενη» ιπποτική ζωή των κωμικο-

τραγικών ηρώων του.

Τους αθάνατους έρωτές τους, τις μάχες τους, τις

συντριβές τους, την ιλαρότητά τους και τη γοητεία

του να βγαίνεις από το κάδρο της «λογικής» και να

συγκρούεσαι με την κατεστημένη τάξη πραγμάτων.

Θέατρο «Νεάπολις», Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα,

τηλ. 21 0646 0748

Τζωρτζίνα Καλέργη

Η φιλοσοφία του Επίκουρου: 

Επιστήμη, Ανθρωπισμός και Ευδαιμονία

10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, 8 & 9 Φεβρουαρίου
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Εκδήλωση με βασιλόπιτα 

με την “Ευρυάλη Βούλας”

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευ-

ρυάλη Βούλας”, προσκαλεί  στο κόψιμο της πρω-

τοχρονιάτικης βασιλόπιτας, με φαγητό, μουσική,

χορό, που θα γίνει το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου

2020 και ώρα 8 μ.μ. στην ταβέρνα “Βοσκοπούλα”

(Λεωφ. Βάρης 41).
Για προσκλήσεις καλέστε στο 6974017018 Δημή-

τρη Ζησιμόπουλο

Ο “Κύμα Ενωμένων Πολιτών”

κόβει πίτα

Η δημοτική παράταξη του Δήμου ΒΒΒ “ΚΥΜΑ

ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ”, θα

κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, την Τετάρτη

12 Φεβρουαρίου, ώρα 7 μ.μ. στο καφέ  “Εν

Πλω”, στη Βουλιαγμενη.

Ο Σύλλογος “Νέα Παλλήνη”

κόβει πίτα

Ο Εξωραϊστικός - εκπολιτιστικός σύλλογος “Νέα

Παλλήνη” προσκαλεί στην ετήσια κοπή της βασιλό-

πιτας, που θα γίνει την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

2020 και ώρα 11:15 στην αίθουσα του Κ.Α.Π.Η. Παλ-

λήνης (Λεωφ. Πουλή, δίπλα στο Μουσικό Σχολείο

Παλλήνης).

Θα δοθεί σε όλους η ευκαιρία να ανταλλάξουν

ευχές και απόψεις για τις δράσεις του Συλλόγου.

“Το ελληνικό θαύμα”
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία"  προσκα-

λεί την  την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 7 μμ,

στα γραφεία του (Μικράς Ασίας 3, Βούλα), στην ομι-

λία του  καθηγητή φιλολογίας, Πέτρου Ιωαννίδη με

θέμα: "Το Ελληνικό θαύμα".

Πίτα και Bazaar
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία"  προσκα-

λεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 11:00 -

13:00, στα γραφεία του Μικράς Ασίας 3, Βούλα,

στην κοπή της ετήσιας πίτας και σε Bazaar.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή

Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας Υπατία

προσκαλεί την Τρίτη 25/2/20 στις 11.30 στο Μου-

σείο Μοντέρνας Τέχνης Βασίλη και Ελίζας Γουλαν-

δρή στο Παγκράτι. Η ξενάγηση θα γίνει με ξεναγό

του Μουσείου.  Δηλώσεις συμμετοχής Ιφιγένεια

Αμοργιανού 6998958059.

“H Παριζιάνα”
Η “Υπατία” πάει θέατρο, την Τετάρτη 19/2/20 στις

17.00  για να παρακολουθήσου, την παράσταση: “Η

Παριζιάνα”, με τους Μπέσσυ Μάλφα, Αντώνη Λου-

δάρο κι άλλους καλλιτέχνες. Στο τραγούδι η Λένα

Αλκαίου. Πληροφορίες Ιφ. Αμοργιανού 6998958059.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

«ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ»

H  «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» προσκαλεί την Παρασκευή 14 Φε-

βρουαρίου 2020, ώρα 21:00, στην ταβέρνα «Μύθος» (50ό

χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, Ανάβυσσος) για να

διασκεδάσουμε με ζωντανή μουσική και πολύ καλή διά-

θεση. Η ορχήστρα αποτελείται από τον Δημήτρη Ράπτη,

τον Κωνσταντίνο Θηβαίο και την Αναστασία Φεργαδιώτη.

Κατά την διάρκεια της βραδιάς θα κοπεί και η πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα της ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ.

Πληροφορίες και προσκλήσεις στα τηλέφωνα

6984614675 - 6984912459 – 6993659396.

Τιμή πρόσκλησης: 20 € (συμπεριλαμβάνεται φαγητό,

Ο Σύλλογος “Ανοιξη” κόβει πίτα
O Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι Κο-

ρωπίου και Πέριξ  “Ανοιξη” προσκαλεί στην κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνει το Σάββατο 8

Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί στην αίθουσα του

ΚΑΠΗ Κιτσίου, στο Κίτσι Κορωπίου.
“Ορθός Λόγος - Άνθρωπος

Θεού Ομοίωσις 

& ο εν ημίν Θεός”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας, προσκαλεί

την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, στην εκδήλωση με

θέμα: “Ορθός Λόγος - Άνθρωπος Θεού Ομοίωσις & ο

εν ημίν Θεός”, με ομιλητή τον Παύλο Αδελίνη, ιδρυ-

τικό μέλος Αιτωλικής  Πολιτιστικής  Εταιρίας, Πρόεδρος

Σ.Ε.Π.Α, Αριστίνδην μέλος του Ε.Β.Ε.Π

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα

Τηλ. 2108941662, 2108940495

Έναρξη 19.30 - Λήξη 21.30
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, & αναψυκτικά.

"Ρεφενίζοντας και 
μη αμαρτάνοντας"..!!

To “MAXΩΜΕ” (Μαρξιστικός Χώρος Μελετών), προ-

σκαλεί την "Τσικνοπέμπτη", στις 20 Φλεβάρη, στις

8.30' μμ, στο κέντρο "Συμπόσιο στο Ψυρρή" (Αγ.Αναρ-

γύρων 4, Πλατ.Ψυρρή) να βρεθούν, να συζητήσουν,

να διασκεδάσουν, μέλη και φίλοι, με όμορφη μουσική,

εκλεκτό φαγητό, κρασί και χορό!!

Μαζί και η λαϊκή κομπανία.. "διαχρονικές νότες"..!!

τιμή Πρόσκλησης 15 €.!

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή... 

-Αναστασιάδης Κίμων, 697-2850-543

-Τόλιος Γιάννης             697-3032-642

Εκδήλωση μνήμης για τα 

θύματα του πλοίου ORIA

Εκδήλωση μνήμης για τα 4.100 θύματα – αιχμάλωτους

Ιταλούς στρατιώτες του νορβηγικού πλοίου ORIA, θα

πραγματοποιηθεί και φέτος, 76 χρόνια μετά τη μεγάλη

ναυτική τραγωδία, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και

ώρα 11:00π.μ. στο 60ο χλμ της παραλιακής λεωφόρου

Αθηνών – Σουνίου (στα όρια της Παλαιάς Φώκαιας).

Στην εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού οι Δήμοι

Σαρωνικού και Λαυρεωτικής και ο Σύνδεσμος Πνευμα-

τικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας «Χρυσή

Τομή» σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, θα

τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του ναυα-

γίου, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου των Καθολι-

κών της Αθήνας π. Σεβαστιανού Ροσσολάτου. Μετά το

πέρας του τελετουργικού, θα ακολουθήσει κατάθεση

στεφάνων και σύντομοι χαιρετισμοί. 
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Με πρόσκληση της Ειδικής Υπηρε-

σίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Προγράμματος Περιφέρειας Αττι-

κής (ΕΥΔΕΠ) καλούνται όλοι οι

δήμοι της Αττικής, να επικαιροποι-

ήσουν τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρι-

σης Στερεών Αποβλήτων μέχρι και

το τέλος Φεβρουαρίου 2020,

προκειμένου εντός του 1ου

6μηνου του 2020 να έχει ολο-

κληρωθεί η επικαιροποίηση

τους. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός

της πρόσκλησης είναι 1,6 εκ. €

και το ανώτατο όριο χρηματο-

δότησης ανά δήμο έχει οριστεί

στα 20.000 € πλέον του ανα-

λογούντος ΦΠΑ.

Για την υλοποίηση της πρό-

σκλησης τεχνικής βοήθειας θα λει-

τουργήσει ειδική τηλεφωνική

γραμμή υποστήριξης (help desk)

στον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης

(ΕΔΣΝΑ), προκειμένου να διευκο-

λυνθούν οι Δήμοι στην προσπάθειά

τους.

Δικαιούχοι και αντικείμενο

προτάσεων
Οι βασικοί άξονες του αντικειμέ-

νου δράσης σε κάθε Δήμο θα είναι

δύο:

Α) η επικαιροποίηση του Τοπικού

Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων και

Β) ο σχεδιασμός του δικτύου χω-

ριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Αναλυτικότερα ανά τομέα προβλέ-

πονται τα παρακάτω:

Α. Η επικαιροποίηση του Τοπικού

Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων του κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού

σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις

της νομοθεσίας, που θα περιέχει:

• Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στε-

ρεών αποβλήτων 

• Βασικά χαρακτηριστικά κάθε

Δήμου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά,

χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.)

• Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά παραγόμενων στερεών απο-

βλήτων Υφιστάμενη κατάσταση

διαχείρισης στερεών αποβλήτων

• Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στε-

ρεών αποβλήτων Δήμου

• Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις

• Οικονομικά στοιχεία (κόστη

επένδυσης, λειτουργίας, χρη-

ματοδότηση, κ.λπ.)

Β. Τον σχεδιασμό του δικτύου

χωριστής συλλογής βιοαπο-

βλήτων που θα περιέχει:

• Πρόγραμμα διαλογής στην

πηγή οργανικών αποβλήτων

τροφίμων από οικίες και χώ-

ρους εμπορικών δραστηριοτή-

των (εστιατόρια, ξενοδοχεία,

λαϊκές, κ.λπ.)

• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή

πράσινων αποβλήτων κήπων και

πάρκων

• Πρόγραμμα οικιακής κομποστο-

ποίησης

Yπεύθυνος για την παρακολού-

θηση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ

είναι ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Ειδικός Διαβαθ-

μιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττι-

κής). 

«Σεισμοί και Μέτρα
Προστασίας»

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το Αυτο-

τελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,

προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση, την Παρα-

σκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην αί-

θουσα ΙΩΝΙΑ (Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18,

Βούλα), θέμα: «Σεισμοί και Μέτρα Προστασίας».

Θα μιλήσουν: 

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής δυναμικής τεκτονι-

κής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσι-

κών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Δρ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Σεισμολόγος,

μέλος Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου

ΟΑΣΠ.

Πρόγραμμα Ομαδικής
Ασφάλισης στα σχολεία

του Δήμου ΒΒΒ

Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλι-

στική, οι μαθητές των βρεφικών-παιδικών σταθμών,

νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων καθώς το δι-

οικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων

του Δήμου, έχουν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν

σε Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες

καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων και του ολοήμε-

ρου σχολείου, των διαλειμμάτων, σχολικών εκδηλώ-

σεων, εκδρομών και μία ώρα πριν (κατά την μετάβαση)

και μία ώρα μετά (κατά την επιστροφή).

Οι παροχές του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης,

είναι δωρεάν και αφορούν την ασφάλιση δαπανών ευ-

ρείας νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλ-

ψης από ενδεχόμενο ατύχημα και άλλες καλύψεις. 

Σταθμοί μέτρησης 
ηλεκτρομαγνιτικής 

ακτινοβολίας

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με

τον Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων,

εγκατέστησε σταθμούς μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας στα δημοτικά σχολεία 1ο  Βάρης, 1ο  Βού-

λας, στο  δημοτικό Βουλιαγμένης και στο Δημαρχείο

Βουλιαγμένης. 

Στόχος του προγράμματος είναι ο διαρκής έλεγχος της

τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης

του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Τα όρια της ακτινοβολίας στα συγκεκριμένα σημεία πα-

ρακολουθούνται συνεχώς και τα αποτελέσματα είναι

αναρτημένα στην ιστοσελίδα

https://paratiritirioemf.eeae.gr/index.php?option=com_emf&

view=areas&Itemid=282&lang=el.

Ημερομηνία λήξης έθεσε ο ΕΔΣΝΑ στους
Δήμους για τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων

Από το Γραφείο Δημάρχου Κρωπίας, Δημητρίου

Κιούση εκδόθηκε ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής

σχετικά με την παρουσίαση την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου

2020, στο Ζάππειο Μέγαρο, του σχεδίου της Περιφέ-

ρειας Αττικής, για την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου

ορθολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον και

τη δημόσια υγεία, διαχείρισης των στερεών απο-

βλήτων: 

«Σε θετική κατεύθυνση εξελίσσεται το νέο στρατηγικό
σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής που ενσωματώνει
κριτικές παρατηρήσεις μας, αξιοποιεί προτάσεις που
είχαμε προτείνει για να υπάρξει μια παναττική συνερ-
γασία με δημοκρατικό και δίκαιο τρόπο. Ταυτόχρονα,
το σχέδιο αυτό έχει αυστηρά χρονοδιαγράμματα,
προσδιορίζει τρόπους, χώρους και χρηματοδότηση.
Είναι ένα σχέδιο που μπορούν οι πολίτες της Αττικής
και οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού να εφαρμόσουν.

Η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και του Περιφερειακού Σχε-
διασμού Αττικής (ΠΕΣΔΑ) είναι το αμέσως επόμενο

στάδιο για την συγκεκριμενοποίηση όλων των δεδομέ-
νων που θα επιτρέψουν την ουσιαστική εφαρμογή των
Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης και των διαδημοτικών
συνεργασιών που απαιτούνται για την ολική διαχεί-
ριση των απορριμμάτων, την ανάπτυξη της κυκλι-
κής οικονομίας, την μείωση-εκμηδενισμό των
υπολειμμάτων.

Η δικαίωση των αγώνων μας για την ακαταλληλό-
τητα των λατομείων της Αττικής ως χώρων ανάπτυ-
ξης ΟΕΔΑ με ΧΥΤΥ- ΧΥΤΑ είναι δικαίωση του
κινήματος της Αυτοδιοίκησης που απαιτούσε να
αποδοθούν οι χώροι αυτοί στους πολίτες και στους
ΟΤΑ για αναψυχή, αθλητικές εγκαταστάσεις, θέατρα και
πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ο.κ.

Όλοι στηρίζουμε την μεγάλη και εντατική προσπά-
θεια της Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά του Πε-
ριφερειάρχη, Γιώργου Πατούλη να κερδίσουμε το
στοίχημα της Ανακύκλωσης ως πολίτες, ως Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού. 66 Δήμοι της Αττικής, μία
μεγάλη Πράσινη Αποστολή!».

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας βλέπει θετική κατεύθυνση στο

νέο μοντέλο για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             8  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Δημοσιεύουμε το δελτίο που μας απέστειλε:

Εντύπωση, αλλά όχι έκπληξη

προκαλεί το γεγονός ότι η προ-

βλεπόμενη αποδέσμευση του

αναδεδειγμένου αρχαιολογικού

χώρου του ναού του Απόλλωνα

Ζωστήρα από την περιοχή ιδιοκτησίας του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.

[2] βρίσκεται ακόμη σε φάση μελέτης και αναβάλλεται

η υλοποίησή της για το μέλλον. Ολοκληρώθηκε η ανά-

πλαση των ξενοδοχείων και αρχίζουν οι κατοικίες και ο

ναός είναι ακόμη δέσμιος των βουλήσεων των ξένων

επενδυτών, η δημοτική αρχή και οι κυβερνήσεις άφω-

νες.

Τον  Οκτώβριο του 2019 εξεδόθη η με α/α πράξη 69118

με θέμα «5η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 86/2017

ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗ-

ΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 49.1-2

ΕΩΣ ΚΑΙ 49.13 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.ΑΝ. 40 ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

- ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ» από το Υ.Π.ΕΝ. - Δ/ΝΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ &

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) [3] και μετά δύο μήνες

από την ακύρωση αυτή, εξεδόθησαν μεμονωμένες αυ-

τοτελείς άδειες δόμησης για δύο από τις 13 συνολικά

κατοικίες που έχουν εγκριθεί. 

Οι οικοδομικές αυτές άδειες που εξέδωσε η

Δ.Α.Ο.Κ.Α. αφορούν τις ιδιοκτησίες: 

I. ιδιοκτησία Β.1-2 στην περιοχή 49.1-2 για διώροφη

διπλοκατοικία, με α/α πράξης: 88144/2019. 

Αναφέρει δε: οικόπεδο 5.747,51 τ.μ. -  δόμηση

2.227,36 τ.μ.

Δέντρα πολυετή υφιστάμενα  41, Δέντρα πολυετή κό-

βονται 35, Δέντρα νέα φυτεύονται 53

(η άδεια και τα σχέδια  [4] [4α] [4β] )

II. ιδιοκτησία Β.3 στην περιοχή 49.3 για διώροφη κα-

τοικία, με α/α πράξης: 88140/2019

Αναφέρει δε: οικόπεδο 3.618,74τ.μ. -  δόμηση

1.227,34 τ.μ.

Δέντρα πολυετή υφιστάμενα  95, Δέντρα πολυετή κό-

βονται 81, Δέντρα νέα φυτεύονται 81,  

Όπως καταλαβαίνει κανείς από την πρώτη κιόλας ανά-

γνωση πρόκειται για υπερπολυτελείς κατοικίες που

για να υλοποιηθούν απαιτούνται τεράστιες εκσκαφές

και κοπή δέντρων πολλών ετών και μεγάλης ανάπτυ-

ξης, που θα αντικατασταθούν με νεαρά δενδρύλλια,

εμφανής υποβάθμιση ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς

ότι αυτό γίνεται και για τις ξενοδοχειακές εγκαταστά-

σεις, τις λοιπές υποδομές και θα συμβεί και για τις

άλλες 11 κατοικίες που θα κατασκευαστούν, με δε-

δομένες τις προβλέψεις του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. [1] . Η πιθα-

νότητα για επέκταση της κατασκευής παραπάνω

κατοικιών από τις ήδη 13 εγκεκριμένες είναι πασιφα-

νής, ειδικά εάν υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον.  

Η επιλογή της έκδοσης  μεμονωμένων οικοδομικών

αδειών καταδεικνύει την μεθόδευση για την οικοπε-

δοποίηση της συγκεκριμένης περιοχής του Αστέρα

Βουλιαγμένης και την έναρξη της δημιουργίας  μίας

νέας ‘’γειτονιάς’’ αποκλειστικά για  μεγιστάνες του

πλούτου, περίκλειστη εντός του τείχους ‘’ασφα-

λείας’’ του συγκροτήματος του Αστέρα. Κάτοικοί της,

άνθρωποι που σε όλη τη ζωή τους κυνήγησαν το

χρήμα και την εξουσία, στερώντας αναλογικά οικονο-

μικούς πόρους και δικαιώματα από την κοινωνία. Οι

μεγιστάνες αυτοί, πλέον επιθυμούν να ζουν απομο-

νωμένοι σε μικρές περίκλειστες κοινωνίες με τους

ομοίους τους  αποξενωμένοι από την υπόλοιπη κοι-

νωνία που βιώνει τα έντονα προβλήματα που προέρ-

χονται ακριβώς από το υπάρχον σύστημα που

επιβάλει μοντέλα και τρόπους ζωής που εντείνουν τις

κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. 

Όλοι όσοι πιστεύουν και αγωνίζονται για μία κοινωνία

χωρίς διακρίσεις και ανισότητες που θέλουν να ζουν

σε πόλεις με γειτονιές που δομούνται με γνώμονα την

προστασία του περιβάλλοντος, την βιώσιμη αειφορία

και την αίσθηση του μέτρου, σαφώς και κατακρίνουν

τις παραπάνω πρακτικές.

Aντληση στοιχείων από τα Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα

[1].  ΒΙΝΤΕΟ =  FRANCE 5-ΡΙ.ΚΙ.Π.=ΑΣΤΕΡΑΣ 1ος2015-από το 46'.57''- -)

[2] Έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου Αστέρα (ΦΕΚ 2 ΑΑΠ

2018)

[3] 5η ΑΝΑΘ.της 86/2017 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ για  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑ-

ΤΟΙΚΙΩΝ 49.1-2 ΕΩΣ ΚΑΙ 49.13 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.ΑΝ. 40= ΥΠΕΝ - Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙ-

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

(Δ.Α.Ο.Κ.Α.)

I. Ιδιοκτησία Β.1-2 στην περιοχή 49.1-2 για διώροφη διπλοκατοικία, 

[4] 88144/2019 Άδεια Δόμησης για ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

(49.1-2) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β.1-2 

[4α] ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  Β.1-2

[4β] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΠΗΣ / ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ Β. 1-2

II. Ιδιοκτησία Β.3 στην περιοχή 49.3 για διώροφη κατοικία, 

[5] 88140/2019 Άδεια Δόμησης για ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

(49.3) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β.3  

[5α] ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ  ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  Β. 3

[5β] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΠΗΣ / ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ Β. 3

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ του ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ 
Mεθόδευση  οικοπεδοποίησης της Χερσονήσου του Αστέρα Βουλιαγμένης

Εγκρίθηκε η παράταση της
σύμβασης για την 
Κτηματογράφηση - 
Πολεοδόμηση  και Πράξη
Εφαρμογής της επέκτασης
σχεδίου πόλης της Κερατέας

Κατά την 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής (5/1/2020),  ο Αντιπεριφερειάρ-

χης Ανατολικής Αττικής Αυγερινός Αθανάσιος, λαμ-

βάνοντας υπόψη του το ιστορικό  της

προγραμματικής σύμβασης για την επέκταση του

σχεδίου πόλης της Κερατέας, τη μελέτης αυτής,

καθώς και τους λόγους καθυστέρησης της ολοκλή-

ρωσης της Πράξης Εφαρμογής, εισηγήθηκε  την έγ-

κριση σύναψης και  την έγκριση των όρων του

σχεδίου τροποποίησης- παράτασης προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του

Δήμου Λαυρεωτικής, έτσι ώστε να λήγει στις

17/07/2020, καθώς και   την τροποποίηση του παραρ-

τήματος Ι της από 17/10/2017 Προγραμματικής Σύμ-

βασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση

του Αντιπεριφερειάρχη κου Αυγερινού.

Για τη Χερσόνησο του Καβουρίου, που γίνονται έργα μετά την πώλησή του, με βίλες και ξενοδοχειακές μο-

νάδες, έχουμε γράψει κατά καιρούς. Απλά υπενθυμίζουμε ότι η χερσόνησος έχει πουληθεί σε ξένους και ελ-

ληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι θα κτίσουν 13 κατοικίες συν τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Έτσι η αλλοίωση του φυσικού τοπίου είναι ορατή πλέον από πολύ μακριά...

Nα θυμίσουμε λίγο περίπου τι περιλαμβάνει η Μελέτη για να γίνει: 
«Συγκεκριμένα για το ακίνητο του Αστέρα Βουλιαγμένης  οι προτεινόμενες χρήσεις γης  καθορίζονται από το

Άρθρο 8 του Π.Δ. 23-2-87 (Φ.Ε.Κ. 166Δ/6-3-87) Τουρισμός–Αναψυχή. 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  αυτό,  στις  περιοχές  τουρισμού –αναψυχής επιτρέπονται μόνο: 

1) Ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις  2) Κατοικία, 3) Εμπορικά Καταστήματα, 4) Εστιατόρια  5) Αναψυ-

κτήρια, 6) Πολιτιστικά Κτίρια και εν γένει Πολιτιστικές Λειτουργίες,   7) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 8) Στάθ-

μευση (κτίρια-γήπεδα  9) Αθλητικές Εγκαταστάσεις 10) Συνεδριακά Κέντρα 11) Ελικοδρόμια

www.ebdomi.com/images/stories/articles2013/mpe-astirl.pdf

Η Δημοτική Αρχή ΒΒΒ έχει καλές σχέσεις με τους επενδυτές και έχει πάρει και ανταποδοτικά. Παρ’ ότι λόγω του

ΕΣΧΑΔΑ δεν έχει άμεση σχέση επίβλεψης, πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να βρεθεί τρόπος παρέμβασης. Η Βου-

λιαγμένη και η περιοχή διακρίνεται για το πράσινο που διαθέτει. Αν γίνει φαλακρή, θα ξεχαστεί...

Τις εκτεταμένες παρεμβάσεις και το “ξεκοίλιασμα” του λόφου είχε επισημάνει και η δημοτική παράταξη του Δήμου

ΒΒΒ, Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών (ΡΙ.ΚΙ.Π.) μέσω του επικεφαλής της παράταξής της Θάνου Ματόπουλου στα

δημοτικά συμβούλια και σήμερα συγκεντρώνοντας στοιχεία, δίνει μία ακόμη πιο τραυματική εικόνα.
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Η τεχνοκρατία ως

μοντέλο εκπαίδευσης

Στο ελληνικό κοινοβούλιο ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο

που εισηγήθηκε η Υπουργός Παιδείας με κύριο θεμα-

τικό αντικείμενο την εξίσωση των τίτλων σπουδών

των ιδιωτικών κολεγίων με τα πτυχία των Πανεπιστη-

μίων! Δεν θα επιμείνω στη διεξοδική συζήτηση που

διεξήχθη ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς ομιλη-

τές, αλλά θα εστιάσω την πολιτική προσοχή μου σ’

ένα ζήτημα, το οποίο συνιστά, τελικά, την ουσία του

σχετικού προβληματισμού. 

Το πανεπιστήμιο ως κοινωνική σφαίρα (ως θεσμός

όπως συνηθίζουμε να λέμε) έχει ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά. Δεν είναι δημόσια υπηρεσία, δεν είναι εκπαι-

δευτικό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης. Δεν είναι

και πολλά άλλα, όσα θα μπορούσαμε να φαντα-

σθούμε. Ο ιδρυτής του πανεπιστημίου ο Wilhelm von

Humboldt, επινόησε μία κοινωνική περιοχή (σφαίρα),

η οποία ως ελεύθερη και ανεξάρτητη ανθρώπινη και

κοινωνική συνθήκη αναλαμβάνει μία αποστολή, ένα

έργο (Aufgabe γερμανιστί), το οποίο δεν είναι άλλο

από τον κοινωνικό αναστοχασμό (Reflexion). Με απλά

λόγια μέσω του πανεπιστημίου η κοινωνία αναστοχά-

ζεται τον εαυτό της (τις παθογένειές της, τα ελαττώ-

ματά της, το παρελθόν της, την πολιτική οργάνωσή

της, τις ιστορικές προοπτικές της) και προχωράει. Η

ιδέα αυτή περί πανεπιστημίου ως αυτοστοχασμού της

κοινωνίας, λειτούργησε επί δύο αιώνες: από το έτος

1810, οπότε και ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο του Βερο-

λίνου με τον όνομα: Humboldt, μέχρι τα τέλη του ει-

κοστού αιώνα και συγκεκριμένα το έτος 1999, οπότε

και τέθηκε σε εφαρμογή η περιώνυμη «Μπολόνια». 

Τί ακριβώς συνέβη με την «Μπολόνια» σε σχέση με

τα εκπαιδευτικά πράγματα της Ευρώπης; Στο ερώ-

τημα αυτό απαντώ χωρίς περιστροφές: εγκαταλεί-

φθηκε το «μορφωτικό παράδειγμα» της εκπαίδευσης

και υιοθετήθηκε το τεχνοκρατικό μοντέλο. Γι’ αυτήν

την ριζική τομή (την οποία εγώ προσωπικά αντιλαμ-

βάνομαι ως πολιτική οπισθοδρόμηση) έχουν παίξει

πολλοί παράγοντες τον ρόλο τους. Αναφέρω, ενδει-

κτικά, μόνον δύο: την τεχνολογική και ψηφιακή εξέ-

λιξη και προ πάντων τη θεσμοθέτηση του

χρηματοπιστωτικού συστήματος ως μηχανισμού

ελέγχου της βιοτικής κατάστασης του ανθρώπου. 

Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης στη δική μας ελ-

ληνική περίπτωση, ακολουθεί τα βήματα αυτά. Δη-

λαδή ενώ μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες της

μεταπολίτευσης όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμί-

σεις είχαν ως στόχο τους το μορφωτικό έργο (βλ. π.χ.

τη γλωσσική μεταρρύθμιση του Ράλλη), μετά την

«Μπολόνια» όλες οι σχετικές κυβερνητικές πρωτο-

βουλίες ήταν και εξακολουθούν να είναι τεχνοκρατι-

κές. Η εξίσωση των τεχνολογικών ιδρυμάτων με τα

Πανεπιστήμια, με την πολιτική πρωτοβουλία του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, υπακούει σ’ αυτή την τεχνοκρατική λογική. Το

ίδιο συμβαίνει και με την τωρινή κυβερνητική πρωτο-

βουλία για τα ιδιωτικά κολέγια. 

Δεν ανέλαβα, ως καθηγητής Πανεπιστημίου, οποιαδή-

ποτε διοικητική θέση σε Πανεπιστήμιο, όχι μόνον

επειδή ακολουθώ τα βήματα του καθηγητή μου Jürgen

Habermas, αλλά προ πάντων επειδή ο ίδιος προσω-

πικά διέγνωσα εγκαίρως ότι η δημόσια εκπαίδευση

μπορεί να λειτουργήσει δημιουργικά και αποτελεσμα-

τικά για όλους μας μέσα από τη δουλειά μας (την

έρευνά μας και τη διδασκαλία μας). 

Όσοι φοιτητές (φοιτήτριες) γίνονται μέλη της πανε-

πιστημιακής κοινότητας, αυτό δεν γίνεται επειδή θέ-

λουν να «βρουν δουλειά», αλλά επειδή θέλουν να

«μορφωθούν». Το ίδιο ισχύει και για τους καθηγητές,

οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στο μορφωτικό έργο

τους. Οι «σειρήνες» όμως εγκαταστάθηκαν στο εσω-

τερικό του Πανεπιστημίου μετά την «Μπολόνια»! 

Η πρόσφατη, λοιπόν, ρύθμιση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑ-

ΤΙΑΣ για τα κολλέγια, δεν είναι μία ρύθμιση εκπαιδευ-

τικής λογικής. Με τους όρους της πολιτικής

φιλοσοφίας της παιδείας, είναι μία ρύθμιση προσαρ-

μογής στο δόγμα του νεοφιλελευθερισμού, σύμφωνα

με το οποίο η παιδεία δεν είναι «δημόσιο αγαθό», δεν

είναι μία βιοτική συνθήκη των ανθρώπων, αλλά εξαρ-

τάται από το επάγγελμα. Δηλαδή εξαρτάται από την

αγορά εργασίας. 

Εάν τελικά η απόσταση από το Βερολίνο (1810) μέχρι

την Μπολόνια (1999) με το τρένο διαρκεί επτά ώρες

(7 τον αριθμό), φαίνεται πως η εκπαιδευτική μεταρ-

ρύθμιση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έχει σπάσει κάθε

χρονικό ρεκόρ! 

Το συμπέρασμά μας είναι το εξής: οι εκπαιδευτικές

μεταρρυθμίσεις με μορφωτικούς στόχους έφθασαν

στο τέλος τους μετά το 1999 (Μπολόνια) και ό,τι σχε-

διάζεται έκτοτε υπακούει στη νεοφιλελεύθερη τε-

χνοκρατική λογική, σύμφωνα με την οποία η αγορά

και το οικονομικό υποσύστημα, καθίστανται οι ρυθ-

μιστές του εκπαιδευτικού συστήματος. Η παιδεία ως

υπόθεση των πολιτών έχει ανατεθεί στο οικονομικό

υποσύστημα και η δημόσια εκπαίδευση οδηγείται

στο απόσπασμα.  

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟ-

ΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.

Ό,τι σχεδιάζεται πλέον υπακούει στη
νεοφιλελεύθερη τεχνοκρατική λογική,
όπου η αγορά και το οικονομικό υπο-
σύστημα, καθίστανται οι ρυθμιστές
του εκπαιδευτικού συστήματος.

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Τελικά έχουν δίκιο όσοι λένε ότι η ιστορία

συχνά πυκνά επαναλαμβάνεται χωρίς δυ-

στυχώς αυτοί που πρέπει να την αξιολο-

γούν και να διδάσκονται από αυτήν.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το 1996 οι Τούρκοι ...

στα Ίμια με περίσσιο θράσος πασπαλι-

σμένο με μπόλικη δική μας ανικανότητα

δημιούργησαν τις αμφισβητήσεις και τις

γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.

Μια ανικανότητα η οποία είχε ως αποτέ-

λεσμα τον τραγικό θάνατο τριών στελε-

χών των Ενόπλων δυνάμεών μας κάτω

από μη τόσο πειστικές (και ύποπτες για

μένα) συνθήκες. 

Έτσι φτάσαμε μετά από 24 χρόνια την

ημέρα της επετείου της θυσίας αυτών των

παλικαριών να μη γίνεται καμία αξιόλογη

αναφορά μνήμης και τιμής γι’ αυτά από το

κυρίαρχο πολιτικό προσωπικό της χώρας

μας λες και δεν υπήρξαν και δεν έδωσαν

την ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.

Αντίθετα οι Τούρκοι ακολουθώντας την

πάγια τακτική τους για την δημιουργία αμ-

φισβητήσεων και τετελεσμένων την "γιόρ-

τασαν" εισβάλλοντας με το ερευνητικό

τους σκάφος στα Ελληνικά χωρικά ύδατα,

χωρίς δυστυχώς και πάλι να υπάρξει καμία

σοβαρή αντίδραση από αυτούς που μας

κυβερνούν οι οποίοι δείχνουν να μην κα-

ταλαβαίνουν το τι ακριβώς συμβαίνει και

πού το πάνε οι Τουρκαλάδες.

Οι Τουρκαλάδες οι οποίοι πρόσφατα αγνο-

ώντας το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και

την ύπαρξη των νησιών μας οριοθέτησαν

και υπέγραψαν με τους Λύβιους το αντί-

στοιχο μνημόνιο ενώ εμείς απλά κακαρί-

ζουμε σαν τις κότες που το αβγό τους

είναι τόσο μεγάλο και στο τέλος το βγά-

ζουν ... σπασμένο!

Αλήθεια γιατί τόσα χρόνια δεν οριοθετή-

σαμε κοινή ΑΟΖ με την Κύπρο, το Ισραήλ

την Αίγυπτο και τις άλλες γύρω από εμάς

χώρες?

Ποιοι μας απαγόρεψαν και μας απαγο-

ρεύουν να κάνουμε αυτό ακόμα και με τις

χώρες στα δυτικά, δηλαδή την Ιταλία και

την Αλβανία?

Μήπως όλη αυτή η οδυνηρή περιπέτεια

των μνημονίων και η εξαθλίωση του λαού

μας έχει σχέση με τον ενεργειακό πλούτο

που κρύβει το υπέδαφος της πατρίδας

μας? 

Φίλες/οι αυτά τα ερωτήματα υπάρχουν

εδώ και καιρό, αλλά οι απαντήσεις δεν δί-

νονται γιατί όλοι αυτοί που μας κυβέρνη-

σαν και μας κυβερνούν είναι λιγόψυχοι,

ανίκανοι και πολλοί εξ αυτών και δόλιοι,

αφού δείχνουν να εξυπηρετούν αλλότρια

συμφέροντα.

Για να επανέλθω και να συνδέσω τα γεγο-

νότα των Ιμίων και το σκάφος, σας ανα-

φέρω ότι έχουν κάτι κοινό, .... τον καιρό

και συγκεκριμένα τον ΑΝΕΜΟ, ο οποίος

τότε πήρε την σημαία, και τώρα πήρε ....

το διερευνητικό σκάφος των Τουρκαλά-

δων και το έφερε στα Ελληνικά χωρικά

ύδατα!

Ναι τον άνεμο που πιθανόν σύντομα "θα

μας πάρει και θα μας σηκώσει" όλους μας

αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε

"πρόβατα" που απλά περιμένουν το Πάσχα

για να τα ..... σφάξουν! 

Γιάννης Δ. Πρεβενιός

Email: johnpreve@gmail.com

Ο ...καιρός πήρε το πλοίο!
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Ως πότε θα είμαστε ραγιάδες

Πώς να αντέξεις με τέτοιους πολιτικούς κουμανταδό-

ρους, μιας χώρας που τη γδύνουν καθημερινά, της κό-

βουν τα πόδια και της αφαιρούν τα απαραίτητα

στοιχεία για να μπορεί να επιβιώσει, και παράλληλα

ποδηγετούν το λαό της, με τις πτωχεύσεις και το ξε-

σπίτωμα των οικογενειών.

Είναι “δέσμευση της Ελλάδας”, λέει ο Ευρωπαίος

Επίτροπος Τζεντιλόνι,  “να καταργήσει την προστασία

της πρώτης κατοικίας!” Οι “θεσμοί” βιάζονται και πιέ-

ζουν... 2.165 πλειστηριασμοί έγιναν μόνο το Δεκέμ-

βριο του 2019 και ευελπιστούν το 2020 να

ξεπεράσουν τις 35.000! Και για να χρυσώσουν το χάπι

τους λέμε “στρατηγικούς κακοπληρωτές”! Ποιος αφή-

νει να βγαίνει το σπίτι του στο σφυρί και να κοιμάται

με κρυμένα τα ευρώ κάτω από το μαξιλάρι του...

Όλα δε τα “κόκκινα” δάνεια τα έχουν πάρει τα “κορά-

κια”  funds που αδημονούν να πέσουν στα πτώματα

των Ελλήνων πτωχών πλέον, για να αρπάξουν ό,τι

έχει απομείνει από την εστία τους. Την εστία που με

αίμα έχουν δημιουργήσει οι περισσότεροι.

Την εστία, που οι αρχαίοι ημών πρόγονοι της είχαν

στήσει βωμό, ήταν η θεά Εστία, για να καταλάβουμε

πόσο σημαντική ήταν και είναι η “γωνιά” του ανθρώ-

που που χαλαρώνει και αναπαύεται!

Πώς να αντέξεις με τέτοιους πολιτικούς, που ο ένας

είπε ότι τη σημαία μας, την πήρε ο αέρας, για να κρύ-

ψουν την οσφυοκαμψία τους και το νενεκισμό τους

και ο άλλος (σημερινός) ότι το τουρκικό σκάφος το

πήρε ο καιρός και μπήκε μέσα στα χωρικά μας ύδατα

και έπλεε για 40 περίπου ώρες.

Πολλοί οι νενέκοι μεγάλε στρατηγέ μου, Κολοκο-

τρώνη. Πάρα πολλοί, τόσοι που τους φοβήθηκες κι

εσύ! Και πού να ήσουν σήμερα...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η απελευθέρωση των διεθνών αγορών και η δημιουργία

ενιαίων κανόνων εμπορίου, όπως είναι η φορολογία και

ο ανταγωνισμός, αλλά και καινούργιων μοντέλων λει-

τουργίας στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα, απε-

τέλεσε ένα οικονομικό φαινόμενο, που έγινε γνωστό με

το όνομα «παγκοσμιοποίηση»!!

Σκοπός της παγκοσμιοποίησης είναι η ελεύθερη διακί-

νηση κεφαλαίων, εμπορευμάτων και εργαζομένων, αλλά

μέχρι σήμερα παρατηρείται μεγαλύτερη η διακίνηση των

κεφαλαίων στα διεθνή χρηματιστήρια, με την βοήθεια της

σύγχρονης τεχνολογίας!

Η παγκοσμιοποίηση αποβλέπει στη δημιουργία μιας σχε-

τικά ομοιογενούς  και παγκόσμιας αγοράς προϊόντων και

υπηρεσιών, με σκοπό οι επιχειρήσεις να μεγαλώνουν, αν-

ταποκρινόμενες στη ζήτηση της αγοράς,  με το μικρότερο

δυνατό κόστος, βοηθούμενες από την τεχνολογία, η

οποία συνεχώς παρουσιάζει άλματα προόδου και εξα-

σφαλίζει υψηλή παραγωγικότητα, με μεγαλύτερα περι-

θώρια κέρδους των προϊόντων, αλλά και με την μείωση

των εργατικών χειρών, με επακόλουθο την αύξηση της

ανεργίας!! 

Μ’ αυτό τον τρόπο οι πολυεθνικές εταιρείες τοποθετούν

την κεντρική διοίκησής τους στη Δύση και τις παραγωγι-

κές μονάδες τους στην περιφέρεια ή προμηθεύονται τα

προϊόντα τους από ντόπιους υπεργολάβους, οπότε μει-

ονεκτεί το κράτος πρόνοιας, η περίθαλψη και η προστα-

σία των μισθών, που αυξάνουν το κόστος  της

παραγωγής, με αποτέλεσμα  την συνεχιζόμενη και αυξα-

νόμενη συρρίκνωσή τους!

Ο όρος της Παγκοσμιοποίησης έχει νεοφιλελεύθερη

προέλευση και προσδιορίζεται από την ασυδοσία της

αγοράς, την θεοποίηση του ανταγωνισμού, την έλλειψη

κοινωνικού προσανατολισμού και  τον ανύπαρκτο  δημο-

κρατικό έλεγχο των διαφόρων αποφάσεων, παρά την

προσπάθεια σφαιρικής ρύθμισης και εποπτείας της λει-

τουργίας των αγορών από διεθνείς οργανισμούς και θε-

σμούς, η οποία αποδείχθηκε αποτυχημένη!!

Σε μια εθνική αγορά, η κυβέρνηση, όταν δεχτεί πιέσεις

από την κοινωνία, μπορεί να παρέμβει με την επιβολή

υψηλότερων φόρων ή την άσκηση κοινωνικής πολιτικής,

για να αποτρέψει απολύσεις ή μειώσεις  μισθών σε κά-

ποια επιχείρηση, ενώ με την παγκοσμιοποίηση η επιχεί-

ρηση μπορεί να μετακομίσει την άλλη μέρα σε άλλη χώρα

της αρεσκείας της, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να είναι

αναγκασμένη να δημιουργήσει ένα φιλελεύθερο οικονο-

μικό περιβάλλον για την διατήρηση της προσέλκυσης

επενδύσεων, αφού η οικονομία οργανώνεται σε διεθνή

βάση!!

Από όλες αυτές τις ενέργειες, έχει προκύψει μεγάλο

πρόβλημα από την  διακίνηση του χρήματος,  το οποίο κι-

νείται τελείως ελεύθερα, με αποτέλεσμα την αποσταθε-

ροποίηση των εθνικών οικονομιών και  την ανάδειξη της

πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης, που επεκτείνεται στα θε-

άματα, στην ενημέρωση, στα τρόφιμα, στην ενέργεια,

αλλά και  στην εγκληματικότητα, η οποία υπακούει στα

καινούργια οικονομικά δεδομένα, με συνεχιζόμενη αύ-

ξηση στο διεθνή εκσυγχρονισμό της!!

Οι υποστηρικτές της Παγκοσμιοποίησης επικαλούνται

την αύξηση του βιοτικού επιπέδου σε πολλές αναπτυσ-

σόμενες χώρες, ενώ παρατηρείται η εξαθλίωση στη ζωή

των χωρών του άλλοτε λεγόμενου «τρίτου κόσμου»!!

Στην πραγματικότητα τα οφέλη της Παγκοσμιοποίησης

διοχετεύονται μονομερώς ή δυσανάλογα στους ισχυρούς

πόλους του συστήματος, οι οποίοι απορροφούν τους πό-

ρους, τις πρώτες ύλες και τα κεφάλαια, βελτιώνοντας την

οικονομία τους, σε μια νεοεμφανιζόμενη μορφή αποικια-

κού προτύπου!!

Η φωνή διαμαρτυρίας των συνδικαλιστών και των πα-

ραδοσιακών αριστερών, μοιάζει με  «φωνή βοώντος εν τη

ερήμω», για τους υπερασπιστές της Παγκοσμιοποίησης,

αφού ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντά τους, αδια-

φορώντας για το κράτος πρόνοιας, για τα χαμηλά εισο-

δήματα και για την αυξανόμενη με ταχείς ρυθμούς

ανεργία!!

Απεγνωσμένα προσπαθούν να αμυνθούν πολλοί «οι-

κολόγοι», που ενδιαφέρονται για την χαμένη ισορροπία

της Γης, ενώ μικρομεσαίοι επιχειρηματίες βλέπουν με

ανησυχία τις μικρές επιχειρήσεις τους ή το μαγαζάκι τους

να αντιμετωπίζει την προοπτική του λουκέτου, και συγ-

χρόνως αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που καταλα-

βαίνουν την μεγάλη απάτη εις βάρος τους, η οποία

παρουσιάζεται με το προσωπείο της υποσχόμενης καλύ-

τερης ζωής, αλλά αντί αυτής προσφέρει το φάσμα της

επερχόμενης πείνας,  καθώς και της παρακμής κάθε  ηθι-

κής αρχής, με αποτέλεσμα να ανθίζει όλο και περισσό-

τερο το πάσης φύσης έγκλημα, που είναι συνυφασμένο

με την αθλιότητα και τον εξευτελισμό της ανθρώπινης

αξιοπρέπειας, όπως της παγκόσμιας αύξησης των ναρκο-

μανών, της σωματεμπορίας, της παιδεραστίας, της πορ-

νείας, της τοκογλυφίας, των κλοπών, των ληστειών και

των εκτελέσεων εγκληματικών συμβολαίων, αλλά και της

δημιουργίας εμπόλεμων εστιών για την εξασθένιση των

λαών και για την αύξηση του εμπορίου των στρατιωτικών

εξοπλισμών, του οποίου κατασκευαστές και διακινητές

είναι οι μεγάλες δυνάμεις!! 

Μερικοί πιστεύουν ότι το αδιαμόρφωτο κύμα αντιρρη-

σιών που εκδηλώνεται θα καταλήξει σε ένα νέο διεθνές

κίνημα που θα πιέσει την πολιτική εξουσία να λάβει

μέτρα!!

Κάποιοι πάλι ισχυρίζονται ότι η Παγκοσμιοποίηση έχει

και την χρήσιμη πλευρά της για τους λαούς,  γιατί δημι-

ουργεί την μεταξύ τους επικοινωνία, βοηθάει στη διάδοση

διαφόρων γνώσεων και ιδίως των χειρισμών της καινούρ-

γιας τεχνολογίας κ.α.!

Η απότομη όμως εξέλιξη του φαινομένου προκαλεί

αμηχανία, ακόμα και στις πολιτικές παρατάξεις των

χωρών, οι οποίες βλέπουν να τους ξεπερνούν τα πολιτι-

στικά και οικονομικά δρώμενα και να προκαλείται διαμαρ-

τυρία των ψηφοφόρων τους!!

Μόνο οι  πάμφτωχοι λαοί του πλανήτη, ίσως βλέπουν

με καλό μάτι την παγκοσμιοποίηση, γιατί προτιμούν να

δουλεύουν όλη την ημέρα σαν μηχανές, κάτω από άθλιες

και απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς καμία κρατική μέριμνα,

με μόνο αντίτιμο  ένα κομμάτι ψωμί ή μια κούπα ρύζι, τα

οποία στερούνται, εξυπηρετώντας τα όνειρα των πλου-

σίων, οι οποίοι θέλουν να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτω-

χοί να γίνουν φτωχότεροι!!

Υπερηφανεύονται οι κάτοικοι πλουσίων χωρών ότι

έχουν αποκτήσει πολιτισμό, επικρίνοντας τον σκοταδισμό

του Μεσαίωνα, ενώ ο σπόρος του Μεσαίωνα ευδοκιμεί σε

πολλές από αυτές τις χώρες, των οποίων τα πλούτη τους

ήταν και συνεχίζουν να είναι προϊόντα υποδούλωσης και

εκμετάλλευσης άλλων χωρών, ανθρώπων και φυσικών

πόρων, που δεν τους ανήκουν!! 

Υποστηρικτές  της ελεύθερης αγοράς είναι  το Διεθνές

Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, που επειδή

στερούνται νέων θεσμών,  αδυνατούν να  επιβάλουν αλ-

ληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη!!

Σήμερα παρατηρούμε ότι η διεθνής οικονομική δρα-

στηριότητα επιβραδύνεται, ενώ οι μειώσεις μισθών και

απολύσεων, επιτείνουν τη νομισματική και χρηματιστη-

ριακή αστάθεια οπότε η οικονομική παγκοσμιοποίηση να

μην εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας

μεταξύ των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων!!

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό με την Ε.Ε.

και η άλλη μεγάλη Ασιατική  οικονομική δύναμη, η αχανής

χώρα του δράκου, η Κίνα  έχει μετατραπεί σε ένα παγκό-

σμιο εργαστήριο και προβάλει σαν μια μεγάλη απειλή για

τις ΗΠΑ και έτσι δημιουργείται για την ανθρωπότητα μια

δαιδαλώδης προοπτική, άγνωστη και απρόβλεπτη, που

αναγκάζει τους νοήμονες να ευελπιστούν στην δραστηριό-

τητα κάποιου «Θησέα», πριν γίνουν βορά του ανθρωποφά-

γου Μινώταυρου, μέσα στον Λαβύρινθο που ολοένα

σπρώχνονται από τους αδίστακτους εκμεταλλευτές τους!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Παγκοσμιοποίηση
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

«Sextortion scam»
Aπειλή για εμφάνιση προσωπικών στιγμών

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

(ΔΔΗΕ) εφιστά την προσοχή των χρηστών του Δια-

δικτύου, καθώς διαπίστωσε προσπάθειες αγνώστων

δραστών να εξαπατήσουν ανθρώπους οικονομικά,

μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα

οποία είναι εκβιαστικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με την ΔΔΗΕ, τις τελευταίες ημέρες πα-

ρατηρείται αύξηση της γνωστής απάτης διεθνώς,

μέσω σεξουαλικής εκβίασης «sextortion scam», που

εκδηλώνεται με μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου σε διάφορους αποδέκτες

ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, με σκοπό την εξα-

πάτησή τους.

Ειδικότερα, άγνωστοι, με τη χρήση απατηλών λο-

γαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στέλνουν

μαζικά μηνύματα σε αποδέκτες και τους ενημερώ-

νουν ότι διαθέτουν πρόσβαση στη συσκευή τους και

το μήνυμα έχει αποσταλεί από τον προσωπικό τους

λογαριασμό.

Όπως επισημαίνει η ΔΔΗΕ, οι δράστες γνωστοποι-

ούν σε χρήστες του διαδικτύου ότι έχει εγκαταστα-

θεί κακόβουλο λογισμικό, μετά από την επίσκεψή

τους σε κάποιον ιστότοπο, το οποίο έχει ενεργοποι-

ήσει την κάμερα και τους έχει καταγράψει σε προ-

σωπικές στιγμές. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το

κακόβουλο λογισμικό έχει συλλέξει όλες τις επα-

φές των χρηστών από τα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης και οι δράστες απειλούν με την αποστολή του

επίμαχου υλικού στις επαφές τους, σε περίπτωση

που δεν λάβουν bitcoins.

H προσπάθεια εκβίασης των θυμάτων με την απειλή

δημοσιοποίησης αρχείων ερωτικού περιεχομένου

αναφέρεται διεθνώς ως σεξουαλική εκβίαση «sex-

tortion».
πηγή: techgear.gr

Ξεκίνησε το Σάββατο 1η Φεβρουα-

ρίου, η λειτουργία του «Παιδικού Πα-

νεπιστημίου» της Περιφέρειας

Αττικής, όπως είχε προαναγγελθεί.

Σκοπός της δράσης, όπως σχεδιά-

στηκε και υλοποιείται, είναι η επαφή

των μαθητών της Περιφέρειας Αττι-

κής με τις Επιστήμες, την Έρευνα

και την Καινοτομία στους κατεξοχήν

χώρους που αυτές αναπτύσσονται

και διδάσκονται, όπως είναι τα Ακα-

δημαϊκά και τα Ερευνητικά Ιδρύ-

ματα. Η δράση υλοποιείται μέσω

συγχρηματοδότησης από το ΠΕΠ

Αττικής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-

φερειακής Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης με αφορμή την έναρξη του προ-

γράμματος, το οποίο θα έχει

διάρκεια 4 μήνες επισημαίνει: 

«Η σημαντική ανταπόκριση των πο-
λιτών στην πρωτοβουλία μας σημα-
τοδοτεί την αναγκαιότητα ενίσχυσης
στο μέλλον σχετικών δράσεων με
στόχο τη στήριξη στις νέες γενιές
επενδύοντας στη γνώση και στην
καινοτομία. 
Τα παιδιά μας είναι το μέλλον και
οφείλουμε να διαμορφώσουμε τις
συνθήκες και να τους δώσουμε κίνη-
τρα προκειμένου να μείνουν και να
εργαστούν στην πατρίδα μας, προ-

σφέροντας τις γνώσεις και την εμ-
πειρία τους».

Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με τις εγ-

γραφές των μαθητών τεσσάρων τμη-

μάτων του Προγράμματος Σπουδών:

«Π1 – Μαθητές Δημοτικού» και τεσ-

σάρων τμημάτων του Προγράμματος

Σπουδών: «Π2 – Μαθητές Γυμνα-

σίου», οι οποίοι στη συνέχεια παρα-

κολούθησαν το πρώτο μάθημα της

Θεματικής Ενότητας του τμήματός

τους, με βάση το πρόγραμμα που

έχει καταρτιστεί.

Τα μαθήματα για τις θεματικές Ενό-

τητες: «Ρώτα έναν Επιστήμονα» και

«Όταν η γνώση οδηγεί στον κόσμο
της Νομικής», πραγματοποιήθηκαν

στους χώρους του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-

νών. Οι Θεματικές Ενότητες: «Το
οικολογικό μου αποτύπωμα» και

«Κυκλική Οικονομία» πραγματοποι-

ήθηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών.

Η ενθουσιώδης συμμετοχή και η

απήχηση της πρωτοβουλίας από

τους γονείς και κηδεμόνες ήταν με-

γάλη και δίνει την ώθηση για τη συ-

νέχεια της Δράσης.

Πληροφορίες και το πρόγραμμα των

μαθημάτων της περιόδου Φεβρουά-

ριος – Μάιος 2020, μπορείτε να

βρείτε: http://kidsuniversity.innova-

tionattica.gr 

«Παιδικό Πανεπιστήμιο» με την Περιφέρεια Αττικής

Για 2η συνεχόμενη χρονιά η αγωνιστική ομάδα Ρομποτικής

του 4ου Δημοτικού σχολείου Βούλας, “The Inventors” θα

συμμετέχει στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής First

Lego League.

Συνδυάζοντας την επιστήμη και την τέχνη, η ομάδα του 4ου

Δημοτικού σχολείου θα παρουσιάσει την επίλυση ενός προ-

βλήματος που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας.

Η παρουσίαση του φετινού project «City Shaper» θα γίνει το

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής.

Η ομάδα INVENTORS, ως πρωταθλήτρια της προηγούμενης

χρονιάς, προκρίνεται απευθείας στον μεγάλο τελικό της

Θεσσαλονίκης στις 13-15 Μαρτίου.

Αποστάγματα σοφίας...

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
“H Βάρκιζα είναι βρώμικη”

Αγαπητή Εβδόμη,

Είμαι δημότης Βάρης, κάτοικος από πολλά χρόνια

στη Βάρκιζα. Πληρώνω δημοτικά τέλη και έχω κάποια

παράπονα σαν δημότης, που είναι τα εξής:

Διαπίστωσα, όπως και άλλοι πολλοί κάτοικοι σαν

εμένα, καθώς και κάποιοι ομογενείς που επισκέπτον-

ται τη Βάρκιζα, ότι είναι το πιο βρώμικο προάστιο

των Νοτίων Προαστίων.

Θέλω ο κύριος Κωσταντέλλος να περπατήσει μια

φορά, μπαίνοντας στην Ωκεανίδων από την παραλία,

που οδηγεί στη μοναδική εκκλησία μας. Ο δρόμος

αυτός έχει τα χάλια του, όπως θα διαπιστώσει αν φι-

λοτιμηθεί να τον περπατήσει.

Επίσης, μαύρα χάλια έχει και η Αιόλου, που είναι μια

πόλυ μεγάλη οδός και είναι πλέον προς αποφυγήν.

Πολλοί άλλοι δρόμοι στην περιοχή είναι στην ίδια κα-

τάσταση.

Σπάνια συναντάμε υπαλλήλους του Δήμου να καθα-

ρίζουν το δρόμο και γι’ αυτό οι δρόμοι είναι πάντα

βρώμικοι. 

Ας μιμηθεί ο κύριος Κωσταντέλλος τον δήμαρχο Γλυ-

φάδας, ο οποίος είναι για βραβείο Γκίνες. 

Αυτά τα ολίγα 

Βασιλική Πρίντεζη

“Mόνο κόβουν δέντρα...”
Aγαπητή ΕΒΔΟΜΗ

Επί τρία και πλέον χρόνια με ευχές και χαμόγελα

«Ευτυχισμένον το Νέον Έτος», ζητώ να φυτευτούν

δέντρα αρμόζοντα στα πεζοδρόμια των οδών Αισώ-

που και Ελ. Βενιζέλου σε αντικατάσταση των φοινί-

κων, που ξεράθηκαν. Εκτός των γραπτών αιτήσεων

και των προφορικών, αλλά και προσωπικώς επανα-

λαμβάνω το αίτημά μου.

Μου είπαν ότι δεν είχαν δέντρα, μου είπαν ότι εντός

το μηνός θα προσπαθούσαν, μου είπαν κ.λπ. ώσπου

τέλος έσκασαν το μυστικό με μισόλογα. Επειδή

έκανα καταγγελία ότι κόβουν τα δέντρα άγαρμπα,

χωρίς έλεος, Μάιο ή Ιούνιο, πληγώνουν τα δέντρα,

αρρωσταίνουν, πιάνουν μύκητες και γενικά μη δούνε

πράσινο φύλλο, κρατς το κόβουν.  Βάζουν άσχετους,

άνεργους τύπους, που κατακόβουν ή ξερριζώνουν

δέντρα και θάμνους. Αρχίζει έτσι η άναρχη φυλλοβο-

λία, που προκαλεί θλίψη. Λένε ότι διαμορφώνουν πλα-

τείες και οδούς και αντί ακμής φυτρώνει... καχεξία.

Επεσήμανα όλα αυτά και με εκδικούνται και δεν φυ-

τεύουν δέντρα στα πεζοδρόμιά μου. 

Είναι για την πόλη που αγαπώ, δεν είναι για μένα.

Λοιπόν ζητώ και πάλιν, μέσω του Τύπου, να δεντρο-

φυτευτούν τα πεζοδρόμια, τώρα το χειμώνα. Χρει-

άζονται έξι ή επτά δενδρύλια κατά προτίμηση

φυλλοβόλα.

Με εκτίμηση

Βούλα Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

31-1-2020

Από τον Βουλιαγμενιώτη και ενεργό πολίτη Θόδωρο

Σαλλιαρέλη, ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, όπου

προκαλώντας τις ευαίσθητες χορδές των πολιτών,

αναζητεί εργασία για τον άστεγο που ζούσε στη

στάση του λεωοφορείου στο Καβούρι.

Αγαπητή Εβδόμη,

Ένα βράδυ καθώς πέρναγα έξω από το λύκειο της Βου-

λιαγμένης διαπίστωσα ότι στην στάση των λεωφορείων,

η οποία βρίσκεται έξω από το λύκειο, όπου κάποτε

ήμουν μαθητής σε αυτό, ήταν κάποιος στο παγκάκι σκε-

πασμένος με πολλές κουβέρτες και κοιμόταν. Άμεσα

σταμάτησα με το αυτοκίνητό μου να δω από κοντά το τι

συμβαίνει. Τον πλησίασα και ρώταγα αν είναι καλά, αν

χρειάζεται κάτι, δεν μου απάνταγε επειδή κοιμότανε.

Είχε πολύ κρύο εκείνη τη βραδιά, ήταν σκεπασμένος με

πολλές κουβέρτες και παπλώματα όταν κάποια στιγμή

ξύπνησε, από δικιά μου επιμονή, μου είπε ότι βρίσκεται

περίπου δυόμισι μήνες και διάφοροι του πάνε φαγητό

και τρόφιμα. Του κάνω κι άλλες ερωτήσεις και στη συ-

νέχεια μου ανέφερε ότι στη ζωή του του έχουν πάει δύ-

σκολα τα πράγματα. Δεν τον έχει ευνοήσει, είχε πολλές

ατυχίες. 

Μου είπε συγκεκριμένα: «Μικρός έχασα τη μαμά μου,
ήμουνα έξι χρονών, δουλεύαμε από μικροί βοηθάγαμε
τον πατέρα μας, πήγα σχολείο, ήμουνα και από μικρός
στην άρση βαρών και κάπως έτσι… 
Είκοσι χρόνια από το 1987 μέχρι το 2007. 
Ήμουν με τον Πύρρο Δήμα, τον Γιατζούλη, τον Βαλέριο,
έχω βγει και δεύτερος μετά τον Πύρρο Δήμα το 1992,
Τσεβίλι, Κόγκας, Σαμπάνης, Κωνσταντινίδης, Ραδικό-
πουλος και πιο νέοι Σακτσίδης.
Είδα ότι δεν το βάζει κάτω και θέλει να παλέψει για τη

ζωή και εγώ με το δικό μου  τρόπο του είπα ότι θα τον

βοηθήσω κάνοντας για αρχή μια μεγάλη αλλαγή στην

εξωτερική του εμφάνιση. Για να είναι πιο εύκολη, η συ-

νέχεια στο να  προσπαθήσω να του βρω κάποια δουλειά

κάνοντας δημοσίευση όλο αυτό που του συμβαίνει για

να τη δει πολύς κόσμος ώστε κάποιος να του προσφέρει

κάποια δουλειά.

Δεν έχει πρόβλημα με τη δουλειά, μπορεί να εργαστεί

σε κήπους, νυχτοφύλακας, σε λάντζα, στην κουζίνα, με-

τακομίσεις, σε οικοδομή και σε πολλά αλλά επαγγέλ-

ματα. 

Όποιος έχει κάποια μόνιμη δουλειά να του προσφέρει

να επικοινωνεί με εμένα για να τον φέρω σε επικοινωνία

με τον Γιάννη. 

Θόδωρος Σαλλιαρέλης, 

salliarelis@gmail.com, 6936889208

Άστεγος ζει σε στάση της Βουλιαγμένης!

Παράπονα από τη γειτονιά

της Γαληνού για το σκε-

λετό του “Γηροκομείου”

που ο Δήμος το χρησιμο-

ποιεί ως χώρο εναπόθεσης

διαφόρων αντικειμένων, με

αποτέλεσμα η οδός Πανός

και η γειτονιά να έχει τρι-

τοκοσμική εικόνα.

Μάλιστα το θέμα αναφέρ-

θηκε από δημοτικό σύμ-

βουλο στο τελευταίο

δημοτικό συμβούλιο, και η

απάντηση του δημάρχου

ήταν ότι γίνεται προσω-

ρινά, έως ότου μεταφερ-

θούν σε εγκαταστάσεις

του Υπ. Εθν. Αμύνης.

Το γιαπί Γηροκομείο στη Βούλα
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Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής

Γιώργο Πατούλη και υπηρεσιακούς παρά-

γοντες της Περιφέρειας είχε τη Δευτέρα

3 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία του Δήμου

Σαρωνικού με επικεφαλής τον Δήμαρχο

Πέτρο Φιλίππου, στην οποία συζητήθη-

καν, σε φιλικό κλίμα, συνεργασίας τα με-

γάλα έργα που έχουν προγραμματιστεί

για τον Δήμο Σαρωνικού. 

Αποχέτευση ομβρίων

Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθη-

καν ήταν το έργο «Αποχέτευση ομβρίων

υδάτων Αναβύσσου – Τμήμα περιοχής

επέκτασης Α΄ κατοικίας Αναβύσσου»,

για το οποίο δρομολογήθηκε η διευθέ-

τηση των εκκρεμοτήτων που καθυστε-

ρούν την ολοκλήρωσή του. Όπως

αναφέρθηκε στη συζήτηση, η μη ολοκλή-

ρωση του έργου τα τελευταία τρία χρό-

νια, καθιστά ορατό τον κίνδυνο επιβολής

προστίμου ή καταλογισμού σε βάρος του

Δήμου, 

O Περιφερειάρχης δέχθηκε την πρόταση

του Δήμου για ένταξη στο Πρόγραμμα

Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας

της μελέτης οδοποιίας για όλες τις κοι-

νότητες του Δήμου Σαρωνικού συνολικού

προϋπολογισμού περίπου 4.000.000€.

Αλιευτικό Καταφύγιο Π. Φώκαιας

Συζητήθηκε και το πολύπαθο Aλιευτικό

καταφύγιο Παλαιάς Φώκαιας, που κον-

τεύει να γίνει σαν το γεφύρι της Άρτας,

από τις πολλές παλινωδίες και καθυστε-

ρήσεις  για ολοκλήρωση του έργου.

Ο Περιφερειάρχης, για το συγκεκριμένο

θέμα, δεσμεύθηκε ότι θα προβεί σε όλες

τις απαραίτητες ενέργειες για την επα-

νεκκίνηση του έργου σε δύο άξονες: α).

την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

με το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου

να ξεκινήσουν άμεσα οι αρχαιολογικές

έρευνες στον χώρο και β). την έναρξη

από την ανάδοχο εταιρεία των εργασιών

κατασκευής του νότιου λιμενοβραχίονα,

τις οποίες είχε διακόψει το 2015 η Αρχαι-

ολογική Υπηρεσία.

Αναρωτιόμαστε, δηλαδή από το 2015, η

Αρχαιολογία δεν έχει προχωρήσει σε αυ-

τοψία και ολοκληρώσει τη έκθεσή της για

το έργο; Kαι δεν είχε οχληθεί από τους

αρμόδιους;

Και το αποχετευτικό

Όπως ήταν φυσικό στο τραπέζι, ετέθη και

το θέμα της αποχέτευσης ακαθάρτων του

παραλιακού μετώπου (Παλαιά Φώκαια,

Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Λαγονήσι και

Αγία Μαρίνα Κορωπίου) για το οποίο ο

Δήμος Σαρωνικού προτείνει να συνδεθεί

με τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Κορωπίου - Παιανίας.

Το έργο προϋποθέτει τριμερή συνεργα-

σίας της Περιφέρειας, του Δήμου Σαρω-

νικού και της ΕΥΔΑΠ. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε ότι

συμφωνεί για άμεση λύση του προβλήμα-

τος και ότι συντάσσεται με την πρόταση

του Δήμου για χρηματοδότηση του έργου

από το ΕΣΠΑ και το ΕΠΠΕΡΑΑ με τελικό

αποδέκτη τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρι-

σμού Κορωπίου-Παιανίας. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων

Τέλος, στο θέμα της διαχείρισης των

απορριμμάτων, ο Περιφερειάρχης απο-

δέχθηκε την πρόσκληση του Δημάρχου

Πέτρου Φιλίππου να επισκεφθεί τον Δήμο

Σαρωνικού για να συζητηθεί το θέμα εν-

δελεχώς με τη συμμετοχή φορέων της

περιοχής. 

Τα προβλήματα του Δήμου Σαρωνικού στο τραπέζι με την Περιφέρεια Αττικής

Την πρόταση του Δημάρχου  Σαρωνικού

Πέτρου Φιλίππου, για πολύμορφες εκδη-

λώσεις στους Δήμους - για τα 200 χρόνια

απελευθέρωσης -, υποδέχθηκε με ενθου-

σιασμό το Διοικητικό Συμβούλιο της

Π.Ε.Δ.Α (Περιφερειακή Ένωση Δήμων

Αττικής) θέτοντάς το, υπό την αιγίδα της.

Οι εκδηλώσεις θα έχουν τον τίτλο «Η

επανάσταση του 1821 στην Αττική μέχρι

την απελευθέρωσή της, και θα γίνουν με

τη συνεργασία των 14 Δήμων που εμπλέ-

κονται με τα ιστορικά γεγονότα της απε-

λευθέρωσης, με τον πολιτισμό και τη

λαϊκή παράδοση.

Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων,

σύμφωνα με την πρόταση θα πραγματο-

ποιηθεί στις 25 Απριλίου (ημερομηνία

πρώτης απελευθέρωσης της Αθήνας).

Στόχος και αίτημα της ΠΕΔΑ θα είναι η

επίσημη καθιέρωση της 25ης Απριλίου

ως ημέρα απελευθέρωσης της Αθήνας.

Με βάση το χρονολόγιο των ιστορικών

συμβάντων, από την έναρξη των επανα-

στατικών κινήσεων στην Αττική την 1η

Απρίλη 1821 έως και την τυπική απελευ-

θέρωση της Αθήνας και της Αττικής το

1833, στις εκδηλώσεις εμπλέκονται 14

Δήμοι, όπου θα εξελιχθούν οι πολύμορ-

φες εκδηλώσεις (επιστημονικές ημερί-

δες, εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικά κ.ά)

”Η Επανάσταση του 1821 στην Αττική

μέχρι την απελευθέρωσή της” 
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Το Elenisymban personal training
έχει σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες, στη φυσική

και την πνευματική τους υγεία, μέσα από το χορό.

Η  ανανέωση, επιτυγχάνεται με ευχάριστο τρόπο, βοη-

θώντας στην αυτοσυγκέντρωση και στον κινητικό

συντονισμό.  Με την ψυχική υγεία που μας χαρίζει ο

χορός, αποκαθίσταται η αυτοεκτίμηση, η εμπιστο-

σύνη, η ασφάλεια και η αγάπη στον εαυτό μας, καθι-

στώντας έτσι την επανασύνδεση με την ομορφιά της

ζωής και της ύπαρξής μας ως γυναίκα. 

Πριν ξεκινήσουμε τη κοινή μας προσπάθεια, θα ξέρουμε

ποια είναι τα προβλήματά μας και  θα κάνουμε μια εξει-

δικευμένη δουλειά στους εθνικούς θηλυκούς χορούς.  Δεν

έχει σημασία πόσο χρονών είστε ή αν νομίζετε ότι δεν

ξέρετε πώς να χορέψετε. Στο ζεστό, οικογενειακό περι-

βάλλον μας θα νιώθετε σαν στο σπίτι σας. 

Βρείτε μια ώρα την ημέρα μόνο για εσάς. τα

εξειδικευμένα μαθήματα μας, ενός ή δυο ατόμων

θα ανανεώσουν τη γυναίκα μέσα σας. 

Καλέστε μας 6946105188

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

O Δήμος ΒΒΒ τίμησε τους
πεσόντες ήρωες των Ιμίων

Εκδήλωση μνήμης, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους τρεις

αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού που έδωσαν τη

ζωή τους τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996 υπη-

ρετώντας την Πατρίδα, πραγματοποίησε το Σάββατο 1η

Φεβρουαρίου ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

στην Πλατεία Ιμίων (Κεντρική Πλατεία Βούλας). Η εκδή-

λωση ξεκίνησε με Επιμνημόσυνη Δέηση, κατάθεση στε-

φάνων και ακολούθησαν χαιρετισμοί  από την ηγεσία

των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και

εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της Περιφέρειας και

του Δήμου. Ο Δήμαρχος, στην ομιλία του εξιστόρησε τα

γεγονότα της δύσκολης εκείνης νύχτας, που οδήγησε

στην πτώση του ελικοπτέρου και την κρίση που ακολού-

θησε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:  

«Η κρίση στα Ίμια αποτελεί σημαντικό κομμάτι της νεό-
τερης ιστορίας της Ελλάδας και οφείλουμε να την κρα-
τάμε ζωντανή την ανάμνηση της, καθώς και τη μνήμη

των τριών ηρώων που εκείνη την πα-
γωμένη νύχτα του Ιανουαρίου του 1996, θυσίασαν τη
ζωή τους για την πατρίδα: ο υποπλοίαρχος Χριστόδου-
λος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλα-
χάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός.
[...] Χρέος όλων μας, είναι να κρατήσουμε ζωντανή τη
μνήμη τους, να αναδεικνύουμε το μέγεθος της θυσίας
τους, να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας σ’ αυτούς, τις

οικογένειες τους και όλους
τους νέους που υπηρετούν την πατρίδα μας και θέτουν
σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή για να διαφυλάττουν,
αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα, την
ελευθερία και την Εθνική Κυριαρχία μας».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού

Ύμνου από την  μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και την

απόδοση τιμών από άγημα του Πολεμικού Ναυτικού.
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«Όποιος υποχωρεί από τη Γλώσσα του, υποχωρεί και από
τις αξίες που αυτή η γλώσσα εκφράζει.
Ένας λαός που αποστρέφεται τη Γλώσσα και τη Γραφή
του, είναι σαν να διαγράφει την υπογραφή του από τη
MAGNA CHARTA της ανεξαρτησίας του».

(Σαράντος Ι. Καργάκος, 1937 -2019, “ΕΣΤΙΑ”, 13.10.2017).

«Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ
Ελευθερία και Γλώσσα;»

Ο Διονύσιος Σολωμός, (1798-1857), θεωρεί ότι ένας λαός

δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, όταν δεν του επιτρέπεται

να εκφράζεται στη γλώσσα που μιλάει. Το δηλώνει άλλωστε

στο “Διάλογο”, ένα από τα λίγα πεζά του έργα: «Θέλεις να
ομιλήσουμε για τη γλώσσα. Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα; Εκείνη άρχισε να πατή τα κε-
φάλια τα τούρκικα, τούτη θέλει πατήση ογλήγορα τα σο-
φολογιοτατίστικα, κι έπειτα αγκαλιασμένες και οι δυο
θέλει προχωρήσουν εις τον δρόμον της δόξας χωρίς ποτέ
να γυρίσουν οπίσω αν κανένας Σοφολογιώτατος κρώζει ή
κανένας Τούρκος βαβίζει. Γιατί για με όμοιοι είναι και οι
δύο». Μ’ αυτές τις σκέψεις ο ποιητής γράφει υψηλή ποίηση

στη λαϊκή γλώσσα με αποτέλεσμα να απελευθερώνει τον

απλό λαό από τα δεσμά της αμάθειας.

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυ-

σίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνι-

κής Γλώσσας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17889 κοινή

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄1384/24/04/2017).

Με τη θέσπιση αυτής της Παγκόσμιας Ημέρας επιδιώκεται

η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η Ελ-

ληνική Γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά

στην εδραίωση τόσο του Ευρωπαϊκού όσο και του Παγκό-

σμιου Πολιτισμού. Η Ελληνική Γλώσσα κατά την Αρχαι-

ότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης και

μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσο-

φικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Στην Ελλη-

νική γράφτηκαν, λίγο αργότερα, τα πιο σημαντικά κείμενα

του Χριστιανισμού, για να διαδοθούν σ’ ολόκληρο τον

κόσμο. Στο διάβα των αιώνων καθοριστική υπήρξε η συμ-

βολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του Ελλη-

νικού Πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας στη

νεώτερη εκδοχή της, ως μία από τις μακροβιότερες ζωντα-

νές γλώσσες παγκοσμίως.

Δεν γνωρίζω αν τα ΜΜΕ αναφέρθηκαν στην είδηση αυτή, ή

αυτή χάθηκε στην πλημμυρίδα της πληροφόρησης που κα-

θημερινά μας κατακλύζει.

Γενικότερα δεν πιστεύουμε στο θεσμό των World Days. Ο

ΟΗΕ εορτάζει συγκεκριμένες ημέρες, εβδομάδες, έτη, δε-

καετίες, ως αφορμές για την επισήμανση συγκεκριμένων

γεγονότων ή θεμάτων, ώστε να προωθηθούν, μέσω της

ευαισθητοποίησης και της συντονισμένης δράσης, οι στόχοι

του οργανισμού. Συνήθως ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη

προτείνουν αυτές τις διεθνείς περιστάσεις και η Γενική Συ-

νέλευση τις θεσπίζει με ψήφισμα. Το να ευαισθητοποιούμα-

στε μια μέρα το χρόνο και τις άλλες να είμαστε αναίσθητοι

και αδιάφοροι δεν νομίζω ότι προσφέρει πολλά. Όταν όμως

πρόκειται για την Ελληνική Γλώσσα, τη Μητέρα όλων των

γλωσσών, αξίζει έστω και μια μέρα να ασχολούμαστε μαζί

της, αφού τον περισσότερο καιρό εφησυχάζουμε, αδιαφο-

ρούμε γι’ αυτήν, την υποβαθμίζουμε, τη συρρικνώνουμε και

την κακοποιούμε.

Το βάρος της γλωσσικής μας κληρονομιάς διατύπωσε με

απαράμιλλο τρόπο ο μεγάλος μας ποιητής Οδυσσέας Ελύ-

της, (1911-1996), στο “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” γράφοντας: «Τη
Γλώσσα μού έδωσαν ελληνική. Το σπίτι μας φτωχικό στις
αμμουδιές του Ομήρου... Μονάχη έγνοια η Γλώσσα μου
στις αμμουδιές του Ομήρου...». Γι’ αυτήν την Ομηρική -

θεϊκή Γλώσσα αξίζει να αγωνιζόμαστε να διατηρηθεί, όχι

όμως ως μουσειακό είδος, αλλά ως ζωντανό κύτταρο, γι’

αυτό έχουμε ως πρώτιστο μέλημα να τη μελετάμε, να την

καλλιεργούμε να νοιαζόμαστε γι’ αυτήν και να τη διαδί-

δουμε. Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα θεωρείται “νεκρή” μόνο

από ανθρώπους, που δεν μπορούν να την καταλάβουν. Το

δυστύχημα για μας τους Νεοέλληνες είναι ότι τη μιλάμε κα-

θημερινά, χωρίς όμως να το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί μας

στέρησαν τη διδασκαλία του Ετυμολογικού μέρους της

Γραμματικής και ξεχάσαμε την ιστορική προέλευση και τη

σημασία των λέξεων. Προσπάθησαν να κόψουν τις ρίζες του

δένδρου της Ελληνικής Γλώσσας για να το νεκρώσουν.

Όμως οι ρίζες του είναι τόσο βαθιές και γερές ώστε μαται-

οπονούν.

Η Ελληνική είναι μια Ιστορική Γλώσσα, αρχέγονη, ενιαία και

αδιάσπαστη/αρραγής, αδιάλειπτη, που γονιμοποίησε τον

παγκόσμιο λόγο. 

Η Ελληνική είναι η Γλώσσα στην οποία εκφράστηκαν οι Γί-

γαντες του Πνεύματος και που πάνω στους ώμους αυτών

στηρίχθηκε ο Ισαάκ Newton (Νεύτωνας), Άγγλος φυσικός,

(1643-1727), και τόσοι άλλοι για να επιστημονολογήσουν.

Η σπουδαία, αείμνηστη Γαλλίδα συγγραφέας και ακαδημαϊ-

κός Ζακλίν ντε Ρομιγί, (1913-2010), την είχε χαρακτηρίσει

ως “Οικουμενική”.

Ο Γιώργος Σεφέρης, (1900-1971) στην ομιλία του κατά την

απονομή του Νομπέλ Λογοτεχνίας, το 1963, είπε: «Η Ελλη-
νική Γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις
αλλοιώσεις που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρου-
σιάζει κανένα χάσμα».
Αυτή η διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας, ως φορέα

απαράμιλλου πολιτισμού καί υψηλών συλλήψεων του αν-

θρωπίνου πνεύματος, επιβάλλει την προστασία και τη διά-

δοσή της απ’ όλους εμάς σήμερα. Η ενίσχυσή της σημαίνει

ταυτόχρονα και ενίσχυση των αρχών του Ανθρωπισμού και

όλων των κλασσικών εννοιών που πάνω τους θεμελιώθηκε

και ο Δυτικός Πολιτισμός. Αρχές που αντιπαραβάλλονται

στο υλιστικό πνεύμα της εποχής, που τείνει να ισοπεδώσει

και να εξαφανίσει τις διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες

και την ιδιοπροσωπία λαών και ανθρώπων.

Η Ελληνική Γλώσσα είναι η Ψυχή του Πολιτισμού. Μια

Ψυχή γεμάτη Φως, που διαχέεται σ’ όλη τη Γη, διαθλάται

σε πολλές άλλες γλώσσες και αντανακλά την ιστορία της

ανθρωπότητας. Κι όπως χωρίς Φως δεν υπάρχει Ζωή, έτσι

και χωρίς Γλώσσα δεν υπάρχει Πολιτισμός. Σ’ αυτήν τη

Γλώσσα ο άνθρωπος προσπάθησε να δομήσει ένα σύστημα

Δικαίου, προκειμένου να συνυπάρχουμε όλοι οι άνθρωποι,

και έτσι γεννήθηκε η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Μέσω αυτής ο άνθρωπος ανέπτυξε τη ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, την ΕΠΙ-

ΣΤΗΜΗ, την ΤΕΧΝΗ. Ακόμη και σήμερα, όταν μια γλώσσα

μιλάει για Φιλοσοφία, Επιστήμη και Τέχνη, δανείζεται λέξεις

από την Ελληνική Γλώσσα. Αν για κάποιο λόγο οι ελληνικές

λέξεις μια ημέρα αποφάσιζαν να φύγουν, δεν θα ήταν μόνο

οι Έλληνες που δεν θα μπορούσαν να σκεφθούν και να συ-

νομιλήσουν. Σ’ όλες τις γλώσσες θα έπεφτε βαθύ σκοτάδι.

Γιατί η Ελληνική Γλώσσα είναι Φως, το Φως του Πολιτισμού.

Ένα Φως γεμάτο Ψυχή.

«Χρηστηριασαμένου αὐτοῦ (ενν. Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως) τί
πράττων ἄριστα βιώσεται, ἀποκρίνασθαι τόν θεόν, εἰ συγ-
χρωτίζοιτο τοῖς νεκροῖς· ὅθεν ξυνέντα τά τῶν ἀρχαίων
ἀναγινώσκειν».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων” βιβλ. Ζ, § 2).

(= Όταν κάποτε συμβουλεύτηκε το Μαντείο για το τι πρέπει

να κάνει ώστε να ζήσει την άριστη ζωή, ο θεός - Απόλλων -

του αποκρίθηκε ότι αυτό θα το πετύχει αν γίνει ένα με τους

νεκρούς | αν τους συναναστρέφεται·  κατανοώντας το χρη-

σμό ο Ζήνων, αφοσιώθηκε στη μελέτη των Αρχαίων Συγγρα-

φέων).

Σχόλιο: Ο Ζήνων συμβουλεύει τους μαθητές του και κάθε

άνθρωπο που θέλει να ευτυχήσει στη ζωή του ότι: ο Άριστος

Βίος θα επιτευχθεί δια του Συγχρωτισμού/Συναναστροφής

με τα κείμενα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων. Κείμενα

κυριολεκτικά βγαλμένα από το μέλλον.

Το ΥΠΑΙΘ, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, εφέτος το 2020, δεν

έστειλε εγκύκλιο στα σχολεία για τις εκδηλώσεις της Παγ-

κόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας. Ίσως δεν θεωρεί

την ημέρα αυτή, που είναι αφιερωμένη στην Ελληνική

Γλώσσα, τόσο σπουδαία ώστε να αναληφθούν δράσεις και

πρωτοβουλίες από τα  σχολεία της χώρας, που θα αναδει-

κνύουν τη σημασία και τη σπουδαιότητά της.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

“Το Ελληνικό Θαύμα”

Αγαπητοί Αναγνώστες, σας προσκαλώ την

Τρίτη 11-2-2020 και ώρα 7 μ.μ. στην ομιλία

μου με θέμα: “Το Ελληνικό Θαύμα”, που θα

πραγματοποιηθεί στο Σύλλογο “Υπατία” (Μ.

Ασίας 3, Βούλα).

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Γλωσσοµελήσεως 

ἄρχεσθαι
&

Γλωσσαµελησίας
παύεσθαι

Η πινακίδα του Δισπηλιού ήρθε στο φως κατά την επανά-
ληψη των ανασκαφών από τον καθηγητή Γεώργιο Χουρμου-
ζιάδη στον ομώνυμο λιμναίο οικισμό το 1992, μετά από
διακοπή 60 χρόνων. Η πινακίδα είναι ξύλινη και χρονολο-
γείται στo 5260 π.Χ. Λόγω του υλικού της έχει υποστεί
φθορά από την παραμονή της επί χιλιετίες στη λάσπη, αλλά
όχι σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορούμε να διακρίνουμε
πάνω της μια σειρά από χαράγματα.

Η Ελληνική Πρωτογραφή

των Γιούρων χρονολογεί-

ται στα 5.000 - 4.500 π.Χ.,

με εγχάρακτα σύμβολα

που είναι σχεδόν πανό-

μοια με γράμματα του ελ-

ληνικού αλφαβήτου μας.

ΑΥΔΗ = ανθρώπινη φωνή,

< ΑΝΑΥΔΟΣ.

Είναι πάνω σε όστρακο
κεραμεικού αγγείου και
ανακαλύφθηκε το 1992
από τον Καθηγητή Αδα-
μάντιο Σάμψων του
Παν/μίου Αιγαίου!  
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γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ

Με συγκρατημένη αισιοδοξία είδα
τελευταία να ανακινείται το θέμα της
ονομασίας του Δήμου «3Β», που
στην ουσία είναι «4Β» (περιλαμβανο
μένης της Βάρκιζας). Και λέω συγκρα

τημένη, γιατί εδώ και 10 χρόνια κανείς δεν νοιάστηκε
πραγματικά να αλλάξει αυτή την καρικατούρα που θυμίζει
εταιρεία παλαιού τύπου (Κασμήρια «3Δ»  Δημητριάδη, Ταχυ
δρομεία «3Τ» και άλλες γελοιότητες) και που υποβαθμίζει την
ωραιότερη πόλη της Ελλάδας, αλλά και ταλαιπωρεί τους
επαγγελματίες της, που πρέπει να αναγράφουν αυτή την ονο
μασία σιδηρόδρομο στις σφραγίδες τους, τα τιμολόγιά τους
κλπ.
Ως γνωστό, η προπολεμική πόλη της Βάρης διασπάστηκε σε
τέσσερις μικρές πόλεις (Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης και
Βάρκιζας κατά τάξη μεγέθους) και τρεις μικρές κοινότητες
(Βούλας, ΒάρηςΒάρκιζας και Βουλιαγμένης), που τελικά επα
νενώθηκαν με το νόμο του Καλλικράτη το 2010. Ουσιαστικά
δηλαδή πρόκειται για ανασύσταση της πόλης Βάρης και θα
έπρεπε εξ αρχής αυτό να γίνει με το ιστορικό της όνομα Βάρη
ή με άλλο που θα αποτελούσε την ταυτότητα της νέας πόλης,
όπως π.χ. έγινε με τον Δήμο Σαρωνικού, στον οποίο ενώθηκαν
5 μικρότεροι Δήμοι (Καλύβια, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Κουβα
ράς και Παλαιά Φώκαια).
Στη δική μας πόλη, αυτό καθυστέρησε αδικαιολόγητα, γιατί
κάποιοι αφελείς είδαν το ζήτημα σοβινιστικά, φοβούμενοι ότι
θα σβήσει έτσι η ονομασία της μικρής πόλης τους. Αυτό δεν
ευσταθεί φυσικά και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, ενώ
η Βάρκιζα δεν ήταν ποτέ ανεξάρτητος δήμος, ουδέποτε απορ
ροφήθηκε ή έχασε το όνομά της από τον ευρύτερο δήμο στον
οποίο ανήκε. 
Εν τούτοις, προς τιμήν του, ο τότε Δήμαρχος Βούλας κ. ΓΙΩΡ
ΓΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ τόνισε την ανάγκη άμεσης ονομασίας της
νέας πόλης και άρχισε μια συζήτηση περί αυτού, με πρώτο
τον εκδότη της «ΕΒΔΟΜΗΣ» κ. ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ που πρό
τεινε στο φύλλο της 17410 το όνομα «Δήμος Απολλωνίας»
(πρόταση που επικρότησε και ο ομώνυμος πολιτιστικός Σύλ
λογος Απολλωνία), τον Δήμαρχο Βάρης κ. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ που αν
τιπρότεινε το «Δήμος Αναγυρούντος», και πολλούς άλλους
με διαφορετικές προτάσεις. 
Δυστυχώς όμως, αυτό ατόνησε και παραπέμφθηκε στις κα
λένδες επί τριών καλλικρατικών Δημάρχων (Κασιδόκωστα,
Πανά και Κωνσταντέλλου), ωσάν να μην ήθελαν να υποστούν
το πολιτικό κόστος των ολίγων έστω που αντιδρούσαν σοβι
νιστικά. 
Ευτυχώς, τελευταία υπήρξαν κάποιες ενθαρρυντικές νύξεις
ότι το όνομα «κουρελού» μπορεί να μπει πια στη ναφθαλίνη
και η πόλη να αποκτήσει την πρέπουσα ταυτότητά της, εθνικά
και διεθνώς, χωρίς να θιγούν φυσικά οι 3 και προτείνω 4 θε
σμοθετημένες κοινότητές της, με αιρετά δικά τους συμβούλια
(Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα κατά τάξη μεγέθους). 

Πρώτος, όπως πληροφορήθηκα, έθιξε το θέμα ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ και αυτό είναι προς
τιμήν του. Δείχνει ότι καταλαβαίνει από πολιτική ο άνθρωπος,
γιατί όσο η πόλη μας δεν έχει σαφή ταυτότητα, κινδυνεύει σε
μια επόμενη συγχώνευση δήμων με ευρωπαϊκή οδηγία, να
υπαχθεί στον διευρυμένο Δήμο Γλυφάδας (όπως συνέβη αντί
στοιχα με την υπαγωγή του στη Μητρόπολη Γλυφάδας)!
Ακολούθησε ο διαπρεπής Τακτικός Καθηγητής  της Πολιτικής
Φιλοσοφίας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που έγραψε στην
«Εβδόμη» της 8112019 ένα σημαντικό και επιστημονικά τεκ
μηριωμένο άρθρο, που εξηγούσε το επείγον της μετονομα
σίας και ανέλυε επιστημονικά την ιστορική σκοπιμότητα της
σύνδεσης της πόλης με τον Απόλλωνα.
Δεν είχα σκοπό να αναμιχθώ σ΄ αυτό το ζήτημα, γιατί δεν το
κρύβω είμαι πλήρως απογοητευμένος ως προς αυτό και έχω
σχηματίσει την πεποίθηση ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται σο
βαρά, αλλά αφενός ο κ. Γεωργίου μού έκανε την τιμή στο
άρθρο του να αναφερθεί στο όνομά μου και η εκδότρια της
«Εβδόμης» κα Ηλέκτρα Βενετσάνου επέμενε ότι πρέπει να

ακουστεί και η δική μου άποψη.
Ως προς την ονομασία, δεν έχω να προσθέσω πολλά, γιατί
βλέπω να επικρατεί σε όλους η σύνδεση του ονόματος με τον
αρχαίο Θεό Απόλλωνα. Θα δώσω λοιπόν απλά μια σειρά στοι
χείων, που να τεκμηριώνουν αυτή την προτίμηση στο
«ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ».
Πιστεύω ότι, αυτή τη στιγμή, μας δίνεται τεράστια ευκαιρία
να εκμεταλλευτούμε ένα όνομα πανίσχυρο, πασίγνωστο,
ιστορικά κυρίαρχο, το διασημότερο στην Ελλάδα, του Θεού
του Φωτός Απόλλωνα, που ευτυχώς χηρεύει και κανείς άλλος
δεν είχε την έμπνευση να το εκμεταλλευθεί.
Η χρήση των ονομάτων αρχαίων Ελλήνων Θεών στην ονομα

σία των Ελληνικών πόλεων είναι σημαντική για το Έθνος μας,
γιατί σηματοδοτεί τη συνέχεια της Ελληνικότητάς μας και ενι
σχύει το εθνικό φρόνημα. Είναι όμως θετική και για την πόλη
που φέρει τέτοιο όνομα, γιατί το όνομα αφενός της προσδίδει
κύρος και μεγαλοπρέπεια και αφετέρου είναι ήδη ένα όνομα
(brandname) έτοιμο και καθιερωμένο, που δεν χρειάζεται
προσπάθεια και χρόνο για να αφομοιωθεί (ιδίως στο Εξωτε
ρικό, όπου τα ονόματα των αρχαίων Ελλήνων Θεών είναι πα
σίγνωστα και σεβαστά).
Ήδη είναι σε χρήση στην Ελλάδα πολλές ονομασίες από το
αρχαίο Δωδεκάθεο, τις οποίες κι εσείς αναφέρατε, όπως
Αθήνα, Διόνυσος, Άρτεμις,  Αρεόπολη, Ερμούπολη, Ποσει
δωνία, Δίον, Ηραίον κ.ά. Εν τούτοις, αν και ο Απόλλων ήταν
ο πιο αγαπητός από τους άρρενες Θεούς (όπως ήταν η
αδελφή του Αθηνά μεταξύ των γυναικών), ΔΕΝ υπάρχει Ελ
ληνική πόλη με το όνομά του.

Στοιχεία :
• Ο Απόλλων ήταν ο ζωοδότης Θεός του Ήλιου και του Φωτός

και ο ομορφότερος και δημοφιλέστερος στον αρχαίο Κόσμο.
Επίσης, ήταν ο Θεός της Μουσικής, των Τεχνών, του Κάλλους,
της Νεότητας (αγαπημένος της νεολαίας, μαζί με τον Άρη) και
της Ιατρικής (με επιστάτη το γιο του Ασκληπιό), με την κοινή
εξήγηση ότι το φως του Ήλιου είναι το βασικό στοιχείο που
αναδεικνύει τις ομορφιές, ηρεμεί την ψυχή, καλλιεργεί το
πνεύμα, απαλύνει την ασθένεια και αναζωογονεί. Ταυτό
χρονα, ήταν και ο Θεός της Μαντικής, με την εξήγηση ότι το
φως βοηθάει στο να βλέπουμε μακριά.

• Γενικά, ο Απόλλων, από κοινού με την αδελφή του Αθηνά (Θεά
της Σοφίας και των Γραμμάτων), ήταν στο κλασικό αρχαίο
Πάνθεο οι Θεοί προστάτες του Πολιτισμού και του Πνεύμα
τος, που εκφράζανε την πιο υψιπετή, υγιή και αξιοπρεπή εκ
δοχή της ζωής.

• Ο Απόλλων λατρευόταν βεβαίως παντού όπου εκτεινόταν ο
Ελληνισμός, με περικαλλείς Ναούς σε πολλά μέρη (Δελφούς,
Ηλεία, Δήλο, Ιωνία κ.ά.), αλλά στην Αττική (αναμφισβήτητη
διαχρονική πρωτεύουσα του Ελληνισμού) ετιμάτο ως «Μέγι
στος Θεός», με επίκεντρο της λατρείας του την περιοχή του
Δήμου Αλών  Αιξωνιδών, όπου υπήρχε και ο μεγαλοπρεπής
Ναός του «Απόλλωνος Ζωστήρος» (του οποίου σώζονται ση
μαντικά κατάλοιπα, στο Λαιμό της Βουλιαγμένης ως γνωστό).

Ο μύθος λέει ότι ο εν λόγω Ναός βρίσκεται γεωμετρικά στο
κέντρο του τετραγώνου που σχημάτιζαν οι Ναοί του Ποσειδώνα

(Σούνιο), της Αρτέμιδας (Βραυρώνα), της Αθηνάς (Παρθενών)
και της Αφαίας (Αίγινα), ώστε αυτοί να είναι «μέτοχοι φωτός»!
• Με δεδομένη λοιπόν την κυρίαρχη παρουσία του Απόλλωνα

στην περιοχή αυτή, όπου έχει αφήσει και το «αποτύπωμά»
του, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καταλληλότερη πόλη, που να
δοθεί το όνομά του,  από την ηλιόλουστη και φωτεινή πόλη
μας, που ήταν τρόπον τινά η έδρα του.

• Ο συνδυασμός είναι ιδανικός: Ο Απόλλων θα δώσει κύρος και
αίγλη στην πόλη και η πόλη θα δώσει σ΄ αυτόν την τιμή που
του αναλογεί!

Σημειώσεις :
Για τον Θεό Απόλλωνα, είναι γνωστά επίσης τα εξής στοιχεία:
• Ανάλογα με τις θεϊκές ιδιότητές του που προαναφέρθηκαν, οι

αρχαίοι είχαν γι΄αυτόν τις προσφωνήσεις: Ήλιος, Άλιος, Λύκειος,
Φωτοδότης, Φωσφόρος, Φοίβος, Φάνης και Γεννήτωρ (Φως),
Χαροποιός, Τελειότατος, Ποιητής, Παίων, Μουσηγέτης και Κι
θαρωδός (Καλές Τέχνες), Αλεξίκακος, Ιατρός και Ηπιόχειρ (Θε
ραπευτική), Μαντικός, Πύθιος και Σπόνδιος (Μαντική) και
«Άκτιος» (των ακτών).

• Αφιερωμένα ζώα: Λύκος, κριάρι, κύκνος, δελφίνι, γεράκι, πετεινός.
• Αφιερωμένα φυτά: Ηλίανθος, ηλιοτρόπιο, δάφνη, υάκινθος, μυρίκη.
• Απολλώνιο χρώμα: Χρυσό, πορτοκαλοκίτρινο.
• Απολλώνιος αριθμός: Το Επτά (ως αριθμός του μακροκόσμου,

της πληρότητας και της καλλιτεχνίας), που τον μοιραζόταν μαζί
του η Αθηνά (ως αριθμό του πνεύματος και της γνώσης).

• Η ονομασία «Άλιος» είναι προγενέστερη του ιωνικού Ήλιος
(άλιος > αέλιος > ήλιος), αλλά ταυτόσημη.  Εξ αυτού και προήλθε
η έρις των φιλολόγων, αν ο δικός μας αρχαίος Δήμος των Αλών
Αιξωνιδών αναφερόταν σε  κτηνοτρόφους «κατσικέμπορους»
(αιξ+ώνια) της περιοχής του Ήλιου (Άλιου) ή των Αλυκών. Το
προσωνύμιο «Λύκειος» προέρχεται από το «λύκος ή λύκη», που
σήμαινε αυγή (εξ ου και το ζώο λύκος, που βγαίνει πρώτο κατά
το «λυκαυγές», όπως και η σχολική βαθμίδα Λύκειο, όπου ο «γυ
μνασθείς» μαθητής φθάνει πλέον στο φως). Το προσωνύμιο
«Άκτιος» οφειλόταν στην άποψη, ότι ο Θεός Ήλιος είναι πιο φι
λικός προς τις παράλιες περιοχές (γιατί σε αυτές ανατέλλει
πρώτα και δύει τελευταία).

Παρατηρήσεις :
Συγκριτικά με άλλες πρόσφορες ονομασίες του Δήμου, σημει
ώνονται τα εξής:
Οι ονομασίες των αρχαίων τοπικών Δήμων, ήτοι «Αλών Αιξωνιδών»

και «Αναγυρούντος», διαθέτουν ασφαλώς τη ζητούμενη ιστορική
διάσταση, αλλά δεν προσφέρονται ηχητικά και χρηστικά, ιδίως αν
τις φαντασθούμε να προφέρονται από ξένους ή να αναγράφονται
με λατινικά στοιχεία στις πληροφοριακές πινακίδες.

Εύηχες και χρηστικά αποδεκτές ιστορικές επωνυμίες είναι επίσης
οι: Αλίανθος (περιοχή Βάρκιζας), Αιξωνή (περιοχή εκείθεν των
Δικηγορικών Βούλας), Ευρυάλη (περιοχή εκείθεν του Ασκληπι
είου) και Υδρούσα (από τη νησίδα, που σήμερα λέγεται Κατρα
μονήσι). Καμία όμως βέβαια, από αυτές, δεν μπορεί να
παραβληθεί σε κύρος και παραδοχή με αυτή του Απόλλωνα και
καμία δεν είναι ευρέως γνωστή ως άκουσμα (κυρίως στο Εξω
τερικό). 

Έχει προταθεί και η ονομασία Απολλωνία, η οποία όμως ανήκει
στην πόληπρωτεύουσα της Σίφνου και δεν είναι γνωστή ευ
ρέως στο Εξωτερικό. Εξάλλου, δεν βλέπω το λόγο να πας στο
πλάγιο όταν διαθέτεις το βεριτάμπλ. Τα Δήμος Διονύσου και
Αρτέμιδος είναι πολύ πιο νέτα και ξεκάθαρα από το να λέγαμε
Δήμος Διονυσίας και Αρτεμησίας. Πέρα απ’ αυτό θα πρέπει να
δούμε και τα συμπαρομαρτούντα, όπως το πώς θα αυτοπροσ
διορίζονται οι κάτοικοι: Απολλώνιοι στην πρώτη περίπτωση και
Απολλωνιακοί στη δεύτερη (αφού το τριτόκλιτο Απολλωνιείς
δεν είναι δόκιμο) ]

Φυσικά, δεν είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί αρχαία ονομασία και
υπάρχουν άπειρες ιδέες για σύγχρονα και μοντέρνα ονόματα.
Κανένα όμως δεν θα έχει ως brandname το ειδικό βάρος και
την αίγλη της προτεινόμενης. Και βέβαια, για να μην προτιμη
θεί, θα πρέπει να τεκμηριωθεί ανάλογα το ποια είναι τα πλεο
νεκτήματά της εναλλακτικής πρότασης, που οδηγούν στην
εγκατάλειψη της φυσιολογικής και ιστορικά ενδεδειγμένης επι
λογής.

Σημείωση σύνταξης: Ο Δημήτρης Ράπτης ανοίγει ξανά το θέμα του
ονόματος του Δήμου ΒΒΒ. Σειρά του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταν
τέλλου να πάρει θέση. Εμείς θα το επιδιώξουμε.

ΒΑΡΗ  ΒΟΥΛΑ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ  3Β ή 4Β ή Δήμος Απόλλωνος;
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«Σκέψεις για τις Ε.Ε.Δ. Ένα

αντίδοτο στο «θράσος» και

την «ανούσια ροτηρική» του

...Σουλτάνου

Θεώρησα σκόπιμο, επ’ ευκαιρία της

επετείου των Ιμίων, να μεταφέρω ορι-

σμένες σκέψεις μου, για τις Ε.Ε.Δ.

(ίσως τις διαβάσει και ο Σουλτάνος και

τότε...).

Στην σημερινή δύσκολη γεωπολιτική

κατάσταση και ταυτόχρονα σκληρή

πραγματικότητα, οι Ε.Δ. (Ένοπλες Δυ-

νάμεις) επιτελούν στο ακέραιο το κα-

θήκον τους, με ακμαίο ηθικό και υψηλό

φρόνημα. Εμπεδώνουν στην κοινωνία

το συλλογικό αίσθημα ασφάλειας.

Με θάρρος και αυταπάρνηση εγγυών-

ται την εδαφική μας ακεραιότητα και

αποτελούν τους θεματοφύλακες της

εθνικής μας κυριαρχίας και ανεξαρτη-

σίας σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλ-

λον. Επιτελούν στο ακέραιο το διαχρονικό τους

χρέος, απέναντι στην μακραίωνη ιστορία της Ελλά-

δας.

Σ’ αυτές τις κρίσιμες συγκυρίες οι Ε.Δ. δεν σκέπτον-

ται το παρελθόν, αλλά συνεχίζουν για το μέλλον,

ώστε αν χρειαστεί, η χώρα μας να βγει νικήτρια

πέρα από απειλές, προκαταλήψεις και στερεότυπα.

Οι Ε.Δ. παρά την οικονομική κρίση, που πρώτα

Αυτές προσέβαλαν, παραμένουν οπλισμένες με

θάρρος, όραμα και ενθουσιασμό, ηθικές αρχές θέ-

ληση και εμμονή στην υλοποίηση της Αποστολής

τους και περιβεβλημένες από τον ελληνικό λαό,

είναι βέβαια ότι θα ανταποκριθούν πλήρως επιβάλ-

λοντας δύναμη αποτροπής και σταθερότητας στην

ευρύτερη περιοχή.

Δεν πολεμάς  και δεν θυσιάζεις τη ζωή σου, ή προ-

ετοιμάζεσαι από την ειρήνη για πόλεμο, εάν δεν πι-

στεύεις σε αξίες και δεν εμπνέεσαι από ιδανικά.

Ιδανικά για την ζωή και την αξιοπρέπεια, για τη δη-

μοκρατία και τις παραδόσεις. Πέραν αυτών με κοινή

πίστη, κοινά ήθη, κοινή νοοτροπία, κοινές αξίες και

κοινό πολιτισμό είναι αξίες που χαρακτηρίζουν το

«ετοιμοπόλεμο» των Ε.Δ. έναντι οιουδήποτε αντι-

πάλου.

Γνωρίζουν πολύ καλά, ότι τα στοιχεία που δεν πρέ-

πει να υπάρχουν στο προσωπικό τους από τον Αρ-

χηγό έως τον τελευταίο βαθμοφόρο είναι: Υποταγή

στο status quo, Εξαπάτηση, Αυταρχισμός, Κούφιες

υποσχέσεις, Εθελοτυφλία έναντι της αλήθειας, και

αντιμετώπιση του προσωπικά με σεβασμό, φρον-

τίδα, αντικειμενικότητα. Αντίθετα ξέρουν ότι πρέπει

να υπάρχουν: θάρρος και αποφασιστικότητα, η ετοι-

μότητα ανάληψης οιασδήποτε Αποστολής, Πρακτι-

κότητα και εφαρμογή, όραμα, ακεραιότητα και

διαπραγμάτευση προς το βέλτιστο.

Με ψυχραιμία, και αισιοδοξία, τα ξίφη των Αξιωμα-

τικών είναι έτοιμα να ματώσουν, για όποιον κάνει το

λάθος ότι μπορεί να βλάψει την πατρίδα μας και αμ-

φισβητήσει όσα το Διεθνές δίκαιο προβλέπει και όχι

μόνον.

Τέλος, απευθυνόμενος στην ηγεσία των

Ε.Δ., τους λέω ότι οφείλει να καθορίζει το

βασικό επίπεδο υποστήριξης με ανανέωση

του «γηρασμένου» οπλοστασίου. Ταυτό-

χρονα να συνεχίσει με έμφαση την επιχει-

ρησιακή ετοιμότητα, στην Διακλαδικότητα

και την συμμετοχή του σε Διεθνείς Απο-

στολές.

Κλείνω, ευλαβικά το γόνυ, στους τρεις

ήρωες συναδέλφους που έπεσαν για το κα-

θήκον στα Ίμια. Γνωρίζω καλά ότι είναι οι

«δαυλοί», για ηρωισμό, αυταπάρνηση και

υλοποίηση, όποτε χρειαστεί το «Μολών

λαβέ», ειδικά στους γείτονές μας, οι

οποίοι, με συνεχείς «άοσμες» απειλές, με

παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και

άλλων Συνθηκών, δεν τολμούν να εγείρουν

«πρώτοι» θερμό επεισόδιο, γιατί γνωρίζουν καλά ότι

μπρος «στην ποσότητά τους», αντιπαραθέτουμε

«ποιότητα» και «άριστη τακτική».

Αντιναύαρχος ε.α.

Παν. Μουντανέας Π.Ν.

«Η Μεγάλη Πρόκληση: 
90 Χρόνια Φράγμα Μαραθώνα» 

Η ΕΥΔΑΠ, ανταποκρινόμενη στη μεγάλη προσέλευση

και στο έντονο ενδιαφέρον του κοινού για την Επε-

τειακή Έκθεση «Η Μεγάλη Πρόκληση: 90 Χρόνια
Φράγμα Μαραθώνα», την παρατείνει,  έως την Κυ-

ριακή 29 Μαρτίου 2020.  

Το Φράγμα του Μαραθώνα, η κατασκευή της σήραγ-

γας Μπογιατίου, των διυλιστηρίων και του πρώτου

εκτεταμένου δικτύου ύδρευσης, αποτελούν έργα τε-

ράστιας σημασίας, που σηματοδότησαν την εποχή

του Μεσοπολέμου και έδωσαν λύση στο τεράστιο

πρόβλημα υδροδότησης της πόλης των Αθηνών, του

Πειραιά και των περιχώρων. 

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να

«εξερευνήσουν» ποικίλα ιστορικά τεκμήρια όπως φω-

τογραφίες, χάρτες, αρχιτεκτονικά σχέδια, εργαλεία

αλλά και αντικείμενα  από την κατασκευή του σπου-

δαίου αυτού έργου και τη ζωή στον οικισμό του Φράγ-

ματος.

Το οπτικοακουστικό υλικό με την τρισδιάστατη απει-

κόνιση της κατασκευής του Φράγματος και η ασπρό-

μαυρη κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους της

εποχής μεταφέρουν νοερά τον επισκέπτη πίσω στον

χρόνο κατασκευής του έργου, ενώ τα φανταστικά

πρόσωπα στους σελιδοδείκτες, που δίδονται στους

επισκέπτες κατά την είσοδό, τους ξεναγούν στην Έκ-

θεση μέσα από ένα ευρηματικό παιχνίδι.  

Μία διαδραστική κατασκευή για τους μικρούς επισκέ-

πτες, τους καλεί να ανακαλύψουν και να συλλέξουν

στοιχεία, εστιάζοντας σε ό,τι τους κάνει εντύπωση,

ώστε να αφηγηθούν στη συνέχεια τις δικές τους μο-

ναδικές ΦΡΑΓΜΑτικές ιστορίες. 

Η Έκθεση φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελ-

ληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος) και η είσο-

δος είναι ελεύθερη για το κοινό.  
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, στην οικονομική επιτροπή

αυτής της εβδομάδας, ως ήταν αναμενόμενο, πέρα-

σαν όλα τα θέματα δια πλειοψηφίας, υπερψήφισα τα

6 από τα 10, στο 1 λευκό και τα 3 καταψηφίστηκαν,

έτσι για την ιστορία του πράγματος, εντέλει καμία

πρωτοτυπία...

Οφείλω να αποσαφηνίσω ότι αναγκάζομαι να υπερ-

ψηφίσω διαδικαστικού τύπου θέματα καθώς δεν συ-

ζητείται η ουσία τους, αλλά το τυπικόν. Το λευκό

ήταν για ένα ακόμη χρηματικό ένταλμα προπληρω-

μής(1.600) προκειμένου για αντιμετώπιση δικαστικών

δαπανών γιατί, όπως ειπώθηκε, "όλες οι διοικητικές

δίκες έχουν παράβολα". Οι υποθέσεις στρέφονται

από πλευράς του Δήμου κατά του Εκκλησιαστικού

Ορφανοτροφείου, της Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματι-

κών και Πρακτορειακών Επιχειρήσεων και της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος.

Η δε καταψήφιση είχε να κάνει με την Δημοτική Συγ-

κοινωνία διότι διαφωνούμε επί της αρχής, όπως άλ-

λωστε έχω ξαναναφερθεί. Το ν' αναλώνουμε τις

σελίδες της προκήρυξης του διαγωνισμού στο πώς

θα είναι ντυμένος ο οδηγός, ενώ το όχημα δεν δια-

θέτει το στοιχειώδες, δηλαδή ράμπα επιβίβασης -

αποβίβασης που θα δικαιολογούσε το κόστος του

(250.000 €) περίπου, επομένως και λόγο ύπαρξης, το

θεωρούμε άσκοπο. Επιπλέον, αφού η δημοτική συγ-

κοινωνία έρχεται να επικουρήσει την υφιστάμενη

αστική, θα έπρεπε και τις ευπαθείς ομάδες να μπορεί

να εξυπηρετήσει και να συνδέει, παρά την διαφωνία

της διοικητικής αρχής του δήμου μας, τις περιοχές

Βάρκιζα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Πανόραμα και πλατεία

Βούλας με τον σταθμό Μετρό Ελληνικού στις παρυ-

φές του δήμου Γλυφάδας.

Σε ό,τι αφορά την Αναμόρφωση Προυπολογισμού

ΟΑΠΠΑ και πάλι καταψήφισα, γιατί υπάρχουν αναί-

τιες αυξήσεις εξόδων, όπως για την μεταφορά προ-

σώπων, έξοδα οργάνωσης φεστιβάλ, προμήθεια

Άρτου, αμοιβές αιρετών, συνολάκι περίπου 61.000.

Στο θέμα παράτασης χρόνου, το τελευταίο που κα-

ταψήφισα, της σύμβασης δήμου-FT Prisma Συμβου-

λευτική, οι λόγοι που επικαλείται ο δημοτικός

σύμβουλος εντεταλμένος για τον τουρισμό δεν είναι

ουσιώδεις αιτίες καθυστέρησης. 

Αναφέρει ως λόγο την διενέργεια δημοτικών και

εθνικών εκλογών, μα δεν ενεργεί αυτόνομα, αλλά

επηρρεάζεται από τις εκλογές;

Τέλος στα της ημερησίας διάταξης ήταν η συγκρό-

τηση επιτροπών για τα έργα μαμούθ από οικονομικής

άποψης σίγουρα. Δημοτική Οδοποιία και Κατασκευή

Πεζοδρομίων. Αντικείμενο προς καταψήφιση δεν

υπήρχε, αλλά θυμίζω τα ποσά είναι υπέρογκα, το

πρώτο 4.032.258 και το δεύτερο 1.612.903 χωρίς

Φ.Π.Α., δεν θέλω να ξεχνιόμαστε...

Κλείνοντας σχολιάζω ότι το να έχει κανείς μεγάλη

πλειοψηφία, οπότε κάνει πράγματι ό,τι θέλει, δεν συ-

νεπάγεται ότι έχει την απόλυτη ευκολία, γιατί αυτή

η πλειοψηφία μπορεί να γίνει γκιλοτίνα όταν πρέπει

να ικανοποιηθούν όλοι, να εξαργυρωθούν υποσχετι-

κές και ίσως τα συμφέροντα εντός να είναι αλληλο-

συγκρουόμενα.

Σας υπενθυμίζω την Κοπή της Πίτας της

παράταξης μας, ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙ-

ΤΩΝ, Δ.ΔΑΒΑΚΗΣ, την Τετάρτη 12 Φε-

βρουαρίου, ώρα 7η απογευματινή στο “Εν

Πλω”, Βουλιαγμενη.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν,

Ι.Δόγκα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ

Ω
ς είναι γνωστόν, και εν προκειμένω  η Εβδόμη

έχει φιλοξενήσει ενημερωτικό μου σημείωμα,

με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Εξωτερικών έχει κα-

θιερωθεί από τις 24 Απριλίου 2017, η 9η Φεβρουαρίου

ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας.  Η από-

φαση δημοσιεύθηκε με αριθμό φύλλου 1384 και ίδια

ημερομηνία στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και

αξίζει να σημειωθεί η συμβολική επιλογή της ημερο-

μηνίας, η οποία είναι ημέρα μνήμης του Διονυσίου

Σολωμού (8.04.1798, 9 Φεβρουαρίου 1857).

Τα εν λόγω Υπουργεία, κατά λόγο αρμοδιότητος,

αναλαμβάνουν να οργανώνουν  συναφείς εκδηλώσεις

με τις θεσμικές Υπηρεσίες στο εσωτερικό, καθώς και

στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις ομογενειακές

οργανώσεις και ξένα πανεπιστήμια και άλλα εκπαι-

δευτικά ιδρύματα.

Ως προς το ΥΠΕΞ, θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα

προβεί σε διαβήματα, ιδιαίτερα προς τον ΟΗΕ και  ΟΥ-

ΝΕΣΚΟ, ώστε η 9η Φεβρουαρίου να καθιερωθεί διε-

θνώς ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας.

Ως προς τη διεθνή διάσταση και αναγνώριση του με-

γαλείου της ελληνικής γλώσσας αναρίθμητα και δια-

χρονικά είναι τα τεκμήρια που όλως ιδιαιτέρως

προβάλλουν και αποδεικνύουν τη θεμελιακή συνει-

σφορά της ελληνικής στην ιστορική και γλωσσολο-

γική διαμόρφωση και εξέλιξη των άλλων ευρωπαϊκών

γλωσσών.

Προς τούτο και χωρίς διάθεση γλωσσολογικής κομ-

πορρημοσύνης υπενθυμίζω και παραθέτω αυτούσιο

τον ιστορικό λόγο του Ξενοφώντα Ζολώτα το οποίον,

ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκφώνησε

ενώπιον της ολομελείας του Διεθνούς Νομισματικού

Ταμείου στην Νέα Υόρκη, τον Οκτώβριο του 1959.

Αυτό που έκαμε το λόγο αυτό ανεπανάληπτο και ιστο-

ρικό ήταν το γεγονός ότι, αν και εκφέρεται εις την

Αγγλική, όλες οι λέξεις του κειμένου είναι ελληνικές

εκτός από τα άρθρα και τις προθέσεις.

Την αναμνηστήριο αυτή αναφορά στο λόγο Ξ. Ζολώτα

με αφορμή την 9η Φεβρουαρίου, ας την εκλάβουμε και

να την θεωρούμε ως ιστορική, πνευματική και γλωσ-

σολογική παρακαταθήκη, που μας παραπέμπει και

αναζωογονεί τους δεσμούς μας με τις απαρχές του

ελληνισμού και της ελληνικής γλώσσας. Και αυτή η

παρακαταθήκη δεν επιτρέπεται να ερμηνεύεται σύμ-

φωνα με το κατά καιρούς, πολιτικό, κοινωνικό και οτι-

δήποτε άλλο δοκούν των εκάστοτε περί την παιδεία

και πολιτισμό αρμοδίων πολιτικών και άλλων αναρμο-

δίων γενικώς πως, διότι όπως είπε ο μεγάλος Λατίνος

Κικέρων «Ει θεοί διαλέγονται, την των Ελλήνων

γλώττα  χρώνται».

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

π.Πρέσβυς

Kyrie, 

I
t  is  Zeus'  anathema  on  our  epoch  for  the  dy-

namism  of  our  economies  and  the  heresy  of  our

economic methods and policies that we should ago-

nize between the Scylla of numismatic plethora and

Charybdis of economic anaemia. 

It is not my idiosyncracy to be ironic or sarcas tic but my

diagnosis would be that politicians are rather crypto-

plethorists. Although they emphatically stigmatize nu-

mismatic plethora, they energize it through their tactics

and practices.  Our policies should be based more on ec

onomic and less on political criteria. Our gnomon has to

be a metron between economic, strategic and philan-

thropic scopes. 

In  an  epoch  characterized  by  monopolies,  oligopo-

lies,  monopsonies,  monopolistic  antagonism  and poly-

morphous inelasticities, our policies have to be more

orthological. But this should not be metamorphosed into

plethorophobia which 

is endemic among academic economists. 

Numismatic symmetry should not hyper-antagonize

economic some.  A greater harmonization between the

practices of  the economic and numismatic archons is

basic. 

Parallel  to  this,  we  have  to  synchronize  and  har-

monise  more  and  more  our  economic  and  numis-

matic policies panethnically. These scopes are more

practicable now, when the prognostics of the political

and economic barometer are halcyοnic. 

The  history  of  our  didymous  organizations  in  this

sphere  has  been  didactic  and  their  gnostic  practices

will always be a tonic to the polyonymous and idiomor-

phous ethnical economies. The  genesis  of  the  pro-

grammed  organization  will  dynamise  these  policies.  

Therefore,  I  sympathize,  although not without criticism

on one or two themes, with the apostles and the hierar-

chy of our organizations in their seal to program ortho-

dox economic and numismatic policies. 

I apologize for having tyrannized you with my hellenic

phraseology.  In my epilogue, I emphasize my eulogy to

the philoxenous autochthons of this cosmopolitan me-

tropolis and my encomium to you, Kyrie, and the ste-

nographers. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, Διακηρύττει
ότι προτίθεται να προβεί στη διενέρ-
γεια ανοικτού ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημό-
σιου διαγωνισμού με βάση την οδηγία
2014/24/ΕΕ και τα ακόλουθα στοιχεία:
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
εγγράφου.
I.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμες από τη διεύθυνση στην προμε-
τωπίδα του εγγράφου.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Συλλογή-
μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση-
αποχέτευση, κοινωνικές υπηρεσίες,
ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών
- κοινοχρήστων χώρων.
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Απομάκρυνση και απόρ-
ριψη ογκωδών αντικειμένων και
αδρανών φερτών υλικών 

Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/67/2019
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 90513000
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Υπηρεσίες
II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Αντικεί-
μενο της σύμβασης είναι η συλλογή -
μεταφορά - διαλογή μη επικίνδυνων
αποβλήτων, ογκωδών αντικειμένων
και αδρανών φερτών υλικών, που
έχουν απορριφθεί από μόνιμους ή μη
κατοίκους, ΑΛΛΑ μερικές φορές και
από τρίτα πρόσωπα (όχι δημότες ή κα-
τοίκους του Δήμου) καθώς και η μετα-
φορά µε ίδια μέσα του αναδόχου
(οχήματα και προσωπικό) των ογκω-
δών απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 600 000.00 EUR (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδι-
αιρείται σε τμήματα: όχι
II.2) Περιγραφή
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός
NUTS: EL305 Τοποθεσία εκτέλεσης:
ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Συλ-
λογή - μεταφορά - διαλογή - διαχείριση
ογκωδών αντικειμένων και αδρανών
φερτών υλικών, σε οποιαδήποτε από-
σταση και από οποιοδήποτε σημείο
εντός του Δ. Κρωπίας.  60.000 m3
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Η τιμή δεν
είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και
όλα τα κριτήρια ορίζονται   μόνο στα
έγγραφα της σύμβασης
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία Αξία χωρίς
ΦΠΑ: 600 000.00 EUR (€)
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφω-
νίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήμα-
τος αγορών:   
Διάρκεια σε μήνες: 36 
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε πα-
ράταση: ναι 
Περιγραφή παρατάσεων: Ο συμβατι-
κός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να

τροποποιείται σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που περι-
γράφονται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης. 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλ-
λακτικές προσφορές: 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προ-
σφορές: όχι
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης: 
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι Όπως πε-
ριγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης
II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από
τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι 
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές
πληροφορίες.
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο:
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.2. Δι-
καίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτι-
κής Επιλογής των αναλυτικών όρων
της Διακήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια: 
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης:  Όπως αναφέρεται στους αναλυ-
τικούς όρους της Διακήρυξης στα
άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το
προσωπικό που αναλαμβάνει την
εκτέλεση της σύμβασης: 
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματε-
πωνύμων και των επαγγελματικών
προσόντων του προσωπικού στο
οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμ-
βασης.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφω-
νία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι 
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής: Ημερομηνία: 06/03/2020 Το-
πική ώρα: 23:00 
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής: Ελληνικά IV.
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την ανα-
φερόμενη ημερομηνία παραλαβής
των προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των
προσφορών: 
Ημερομηνία: 12/03/2020 Τοπική ώρα:
12:00 
Τόπος: Μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα
άτομα και τη διαδικασία αποσφράγι-
σης προσφορών: 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών, από την

αρμόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επανα-
λαμβανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται
για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμ-
βαση: όχι.
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρι-
νίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών δηλ. την 1η Μαρτίου 2020 και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι την
3η Μαρτίου 2020. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – δι-
ευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγε-
γραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή από εκείνους που δια-
θέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη
και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογε-
γραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρι-
νήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που
τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογε-
γραμμένο, δεν εξετάζονται.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών 
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-
198 Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
Τ.Κ.: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ: +30
2132141229 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.aepp-procurement.gr/ 
VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες διαμεσολάβησης 
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών 
Ταχ. δι/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198 
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
Ταχ. κωδικός: 18233 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ: +30
2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.aepp-procurement.gr/ 
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών Ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με την (τις) προ-
θεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυ-
γών: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων της
Διακήρυξης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέ-
χονται πληροφορίες για την υποβολή
προσφυγών 
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Ταχ. διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντί-
νου 47 
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ 
Ταχ. κωδικός: 19441 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
tykoropi@gmail.com 
Τηλέφωνο: +30 2132000710 Φαξ: +30
2106624963 
Δι/νση στο διαδίκτυο: www.koropi.gr 
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρε-
σία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στο Συμπλήρωμα της
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Tenders Electronic Daily
- TED): 6/02/2020.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Ο Κ. Πασακυριάκος αναφερόμενος στο διάλογο με το

δήμαρχο γράφει:

«Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ανέφερε μεν
ότι δεν έχει σταματήσει ποτέ το έργο, ωστόσο από όσα
είπε στη συνέχεια, προέκυψε ότι υπήρξαν χρονικά δια-
στήματα διακοπής αλλά και πως ήδη υπάρχει καθυστέ-

ρηση, την οποία προσδιόρισε στις 45 ημέρες». Και συμ-

πλήρωσε: «Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 1,5 χρόνο από
τώρα», δηλαδή αρχές καλοκαιριού του 2021. Επιπλέον,

είπε, ότι «το γεγονός ότι η Περιφέρεια δεν έβαλε τρία
έγγραφα στο φάκελο για την εκδίκαση των απαλλοτριώ-
σεων, είχε ως αποτέλεσμα το δικαστήριο αντί για το
Μάρτιο του 2019, να παραπεμφθεί και να γίνει στις 21
Ιανουαρίου 2020, δηλαδή πριν από 15 μέρες!

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ακόμα στο αρχαίο πηγάδι που
βρέθηκε στην περιοχή, θέμα το οποίο η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση έχει αποκαλύψει από τον Οκτώβριο του 2019. Και
είπε πως η Αρχαιολογική Υπηρεσία απεφάνθη μετά από
45 μέρες ότι δεν είναι σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα
και έδωσε το πράσινο φως ώστε αυτό να επιχωθεί. 
Στη συνέχεια, είπε επί λέξει: «Ομως αυτή η ιστορία σταμά-

τησε την εξέλιξη του έργου σε ένα κομβικό σημείο... Το

ρέμα συνεχίζει και κατασκευάζεται και θα ολοκληρωθεί.

Από το χρονοδιάγραμμα το αρχικό, σήμερα βρισκόμαστε 45

μέρες εκτός.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, θυμί-
ζουμε ότι το Δεκέμβρη του 2018, όταν και έγινε ο αγια-
σμός του έργου, παρουσία της τότε περιφερειάρχη
Ρένας Δούρου, ο Δήμαρχος είχε δηλώσει: “Εύχομαι να
είμαστε όλοι εδώ στα εγκαίνια του έργου που θα γίνουν
μετά από 24 μήνες”. 
Από αυτό μόνο, προκύπτει ότι, ήδη, με ευθύνη της Περιφέ-

ρειας Αττικής και της κατασκευάστριας εταιρίας, το χρονο-

διάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου έχει μετατοπιστεί από

το Δεκέμβρη του 2020, στον Ιούνιο του 2021, αν δεν υπάρ-

ξουν και άλλα...απρόοπτα.

Υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες για διεργασίες και πιέ-
σεις που δεν αποκλείεται να επηρεάσουν το τελικό κό-
στος του έργου, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του».

Σε “ακινησία” το ρέμα του Κόρμπι Παρέμβαση της 

“Λαϊκής Συσπείρωσης” 
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τις ερωτήσεις

στο δημοτικό σημβούλιο του Δήμου ΒΒΒ και συγκε-

κριμένα για το ρέμα του Κόρμπι που είναι σταματη-

μένο πολλούς μήνες.

«Η Περιφέρεια Αττικής ξέχασε να βάλει στο φάκελο
των απαλλοτριώσεων τρία έγγραφα και η εκδίκαση
της υπόθεσης καθυστέρησε 10 μήνες!», αποκάλυψε

ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτι-

κής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” στο Δήμο ΒΒΒ,

Κώστας Πασακυριάκος, στην πρώτη συνεδρίαση του

έτους, δημοτικού συμβουλίου, 29 Ιανουαρίου 2020.

Ο Κ. Πασακυριάκος ζήτησε από το Δήμαρχο  να ενη-

μερώσει το Σώμα: 

• Εάν το έργο συνεχίζεται κανονικά ή εάν υπάρχουν

καθυστερήσεις.

• Πότε εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το έργο. 

• Εάν γνωρίζει τα όσα συμβαίνουν ανάμεσα στην κα-

τασκευάστρια εταιρία και την Περιφέρεια Αττικής, η

οποία έχει την αρμοδιότητα για την επίβλεψη της

ολοκλήρωσης του έργου.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 1η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  «ΟΤ 3024, ΟΤ3025, ΚΧ3026 & ΚΧ3027 ΤΗΣ ΠΟΛΕ-
ΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 της περιοχής ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-02-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24-02-
2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ. 1257/20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2020
ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 3η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  1  και  2  της  περιοχής  ΑΓΙΑ  ΜΑ-
ΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-02-2020
ΕΩΣ ΚΑΙ 24-02-2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗ-
ΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1112/20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.
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στα πεταχτά

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

Επιχορηγούνται οι Δήμοι για

να φιλοξενήσουν μετανάστες

Mε τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που

αφορά τη Διαχείριση Κρίσεων και Αντιμετώπιση Κιν-

δύνων, προβλέπεται κονδύλι 25 εκατ. ευρώ κατ’ έτος

για επιχορήγηση προς τους δήμους, στα όρια των

οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας

μεταναστών

Το ποσό που προβλέπεται ανά φιλοξενούμενο άτομο

είναι 12,5 ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο μπορεί να αυ-

ξάνεται αν το ποσοστό των προσφύγων -μεταναστών

είναι μεγαλύτερο του 1% του πληθυσμού.

Υπερταχεία πρόσβαση 

στο διαδίκτυο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κονδύλια, ύψους 223

εκατ., προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αύξηση της

ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. 

Η επένδυση αυτή θα προσφέρει σύγχρονη και ταχεία

πρόσβαση στο διαδίκτυο στους χρήστες σε ολόκληρη

τη χώρα.

Ίσως αποκτήσουμε και σωστές τηλεφωνικές γραμμές,

αφού έγιναν ευρυζωνικές και υπάρχουν τεράστια

προβλήματα, που ταλαιπωρούν και επιβαρύνουν τον

πολίτη. 

«Η πρόσβαση στην Ελληνική
Ιθαγένεια: μια διοικητική

προσέγγιση»

Με θέμα  «Η πρόσβαση στην Ελληνική Ιθαγένεια: μια
διοικητική προσέγγιση», συνεχίζεται τη  Δευτέρα 10

Φεβρουαρίου 2020, ο  Β ́ Κύκλος  Σεμιναρίων  που

οργανώνει  η  Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του

Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί

από τις  16.00  έως  τις  18.00 στην  Αίθουσα  Εκδη-

λώσεων  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Αθήνας (Ακα-

δημίας 60). 

Στο σεμινάριο θα μιλήσουν η Έρικα – Ευρύκλεια Πρα-

δάν και ο Χρήστος Σαριτζόγλου, Στελέχη της Γενικής

Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών

και Μέλη της ΕΕΔΑ. 

Το σεμινάριο είναι το 8ο κατά σειρά του Β ́ Κύκλου Σε-

μιναρίων «Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώ-

που», που οργανώνει η ΕΕΔΑ από τον  Οκτώβριο του

2019 έως το Μάιο του 2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 2107233221-2.

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις 

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν και εφέτος χωριστές φορο-

λογικές δηλώσεις έχουν οι έγγαμοι φορολογούμενοι. Απα-

ραίτητη προϋπόθεση να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. 

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων άνοιξε, με την

ΑΑΔΕ να απαντά στα βασικότερα ερωτήματα των φορολο-

γούμενων μέσω ενός οδηγού 20 ερωτήσεων - απαντήσεων.

ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΤΗΛ. 210 8962.657, FAX: 210 8963.588

Βουλιαγμένη 27/1/2020, Αρ. Πρ. 3422

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. στις 26.1.2020 καλούντα τα

μέλη του ΝΟΚΒ στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση, το

Σάββατο 22/2/2020 και ώρα 08.00 π.μ. στην αίθουσα του

ομίλου με τα εξής θέματα:

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για

το έτος 2019.

2. Προϋπολογισμός έτους 2020

3. Εκθεση Εξελεγκτική Επιτροπής

4. Εγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού

έτους 2019

5. Εγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2020

6. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη γι ατο έτος 2019

7. Αρχαιρεσίες

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επανα-

ληφθεί την Κυριακή 23/2/2020 και ώρα 11:00 στον ίδιο

χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Φιλικά

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Ε. Τερζόπουλος

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΤΩΝ
Σπάτα, 8 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των

Ελληνίδων-Παράρτημα Σπάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9

παρ. 1 του καταστατικού του, καλεί τα Μέλη του σε Τα-

κτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020  και

ώρα 6:30 μμ στη στέγη του Λυκείου, επί της οδού Ικτίνου

7, στα Σπάτα, με τα εξής θέματα:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα

του έτους.

2. Απολογισμός προηγούμενου έτους και προϋπολογισμός

επομένου έτους.

3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επό-

μενη Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο

και με τα ίδια θέματα.

Η Πρόεδρος Του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Δ. Κουλοχέρη

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για

βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα χωρίς οικογενειακές υπο-

χρεώσεις αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας,

όχι κατάκοιτης ως εσωτερική. 

Πληροφορίες 6987156655, 690710207875467825.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, ζητάει απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση

Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτο-

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτε-

ρική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρ-

χουν κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε

μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνο-

δωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου.

Πληροφορίες 6946019849.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Η γρίπη είναι οξεία νόσος του αναπνευστικού συστή-

ματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης και

μεταδίδεται πολύ εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο.

Μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως και πολύ σοβαρή

νόσηση. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν

τη γρίπη, χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμέ-

νοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψη-

λού κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για

σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη. Στην Ελλάδα εποχι-

κές εξάρσεις γρίπης εμφανίζονται  κατά τους χειμερι-

νούς μήνες (από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο).

Στην Ελλάδα η διαχρονική παρακολούθηση του νοσή-

ματος έχει δείξει ότι η δραστηριότητα της γρίπης συνή-

θως αρχίζει να αυξάνει κατά τον μήνα Ιανουάριο, και

κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.

Κλινική περιγραφή

Κλινική εικόνα συμβατή με γρίπη π.χ. αιφνίδια έναρξη

συμπτωμάτων, βήχας, πυρετός >38°C, μυαλγία ή/και

κεφαλαλγία.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση της νόσου

Ανίχνευση αντιγόνου της γρίπης.

― Ανίχνευση νουκλεϊνικού οξέος (RNA) του ιού της

― Απομόνωση του ιού της γρίπης.

― Αύξηση τίτλου ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού

γρίπης Α ή Β.

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2019 – 2020

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα θα ολοκλη-

ρωθεί την εβδομάδα 20/2020 (11–17 Μαΐου 2020).

Κάθε χειμώνα στην Ελλάδα, όπως σε όλες τις χώρες,

παρατηρείται έξαρση στη δραστηριότητα του ιού της

γρίπης. Η αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας

που προκαλεί η εποχική γρίπη ποικίλει από χρονιά σε

χρονιά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ιού που κυ-

κλοφορεί και με το βαθμό ανοσίας που έχουν σ’ αυτόν

οι διάφορες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού.

Με σκοπό την αποτύπωση της δραστηριότητας της

γρίπης στον ελληνικό πληθυσμό, ο ΕΟΔΥ λειτουργεί

πολλαπλά συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης

της γρίπης. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συμπλη-

ρωματικά το ένα με το άλλο, καθώς η γρίπη επηρεάζει

τον πληθυσμό με διαφορετικούς τρόπους.

Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης είναι το κα-

λύτερο και ασφαλέστερο διαθέσιμο μέσο πρόληψης

για τη νόσο. Επειδή ο ιός της γρίπης μπορεί να υπο-

στεί μεταλλάξεις, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίο να

επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με έμφαση σε συγκεκρι-

μένες ομάδες αυξημένου κινδύνου για εμβολιασμό,

σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και

σίγουρα πριν μπούμε στην επιδημιολογικό περίοδο. 

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

Εποχιακή γρίπη και συμπτώματα
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. . . γ ια την υγειά μας

Έχετε κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα:

αδυναμία / παράλυση κάποιου/κάποιων άκρου/ων, τρόμο,

διαταραχές στη βάδιση, ζάλη/αστάθεια,  μουδιάσματα,

μυρμηγκιάσματα, χρόνιο πόνο (π.χ. χρόνια οσφυαλγία)

στο πρόσωπο, τον κορμό ή τα άκρα, πόνοι στο στήθος,

απώλεια όρασης/διπλή όραση, συμπτώματα που μοι-

άζουν σαν εγκεφαλικό, επεισόδια που μοιάζουν σαν επι-

ληπτικές κρίσεις, διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης,

δυσκολία στην ανεύρεση λέξεων, χρόνια κόπωση, προ-

βλήματα ύπνου, συμπτώματα από την ουροδόχο κύστη

και το γαστρεντερικό σύστημα, χρόνιους πονοκέφαλοι ,

μυϊκούς σπασμούς, δυσκολία στην κατάποση ή την ανα-

πνοή. κ.λπ.,   και όμως όλες οι εξετάσεις είναι φυσιολο-

γικές;

Κάποιοι θα τα πουν ψυχοσωματικά, κάποιοι άλλοι ενδεί-

ξεις υστερίας. 

ΛΑΘΟΣ

Με βάση τις ιατρικές μελέτες πολύ πιθανόν πρόκειται για

μία νευρολογική πάθηση που ονομάζεται Λειτουργικές

Νευρολογικές Διαταραχές (Functional Neurological Di-

sorders-FND)

Οι λειτουργικές νευρολογικές διαταραχές (Functio-

nal Neurological Disorders-FND) είναι το όνομα που δίνε-

ται για συμπτώματα στο σώμα τα οποία φαίνεται ότι

προκαλούνται από προβλήματα στο νευρικό σύστημα,

αλλά δεν προκαλούνται από οργανική νευρολογική

ασθένεια ή διαταραχή. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια ιατρική κατά-

σταση στην οποία υπάρχει ένα πρόβλημα με τη λειτουρ-

γία του νευρικού συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο

ο εγκέφαλος και το σώμα στέλνουν και / ή λαμβάνουν

σήματα, και όχι κάποιας οργανικής βλάβης.

Για να γίνει πιο κατανοητό, πρόκειται για δυσλει-

τουργία του λογισμικού του εγκεφάλου (software) και όχι

του ίδιου του εγκεφάλου (hardware), όπως έχει αναδειχ-

θεί βάσει μελετών που ανέδειξαν την ύπαρξη δυσλει-

τουργιών σε διάφορες εγκεφαλικές δομές σε ασθενείς

με FND.

Η ακριβής αιτία των λειτουργικών νευρολογικών δια-

ταραχών  είναι άγνωστη, αν και η συνεχιζόμενη έρευνα

αρχίζει να παρέχει πιθανά αίτια για το πώς και γιατί ανα-

πτύσσεται. Πολλοί διαφορετικοί προδιαθεσικοί παράγον-

τες μπορούν να κάνουν τους ασθενείς πιο ευάλωτους

στο να εμφανίσουν FND, όπως το να έχουν άλλη νευρο-

λογική ή παθολογική νόσο, να βιώνουν χρόνιο πόνο, κό-

πωση ή στρες. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς με λειτουργικές

νευρολογικές διαταραχές δεν έχουν κανένα από αυτούς

τους παράγοντες κινδύνου.

Ο ασθενής βιώνει στην πραγματικότητα τα συμπτώ-

ματα αυτά και δεν πρόκειται για υποχονδρία ή «φαντα-

στικά» προβλήματα. 

Οι επαγγελματίες υγείας συχνά αποκαλούσαν πα-

λαιότερα αυτές τις διαταραχές «ιατρικά ανεξήγητες»,

ψυχοσωματικές ή σωματοποιητικές, αλλά με βάση τις τε-

λευταίες ιατρικές μελέτες, αναφέρονται ως λειτουργι-

κές διαταραχές που σημαίνει απλώς ότι το σώμα δεν

λειτουργεί όπως πρέπει.

Οι λειτουργικές νευρολογικές διαταραχές είναι αρ-

κετά συνηθισμένες, συμβαίνουν σε περίπου 30% των

ασθενών που εξετάζονται στα νευρολογικά ιατρεία νευ-

ρολογίας, αποτελώντας τη δεύτερη πιο συχνή διάγνωση. 

Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτά τα συμ-

πτώματα είναι βραχύβια, αλλά για άλλους διαρκούν για

μήνες ή χρόνια και είναι διαταράσσουν σε εξαιρετικό

βαθμό την καθημερινότητά τους. 

Τα συμπτώματα τείνουν να αλλάζουν με το χρόνο

και ως αποτέλεσμα οι ασθενείς μπορεί συχνά να συμ-

βουλεύονται επανειλημμένα τους γιατρούς τους. 

Πολλοί γιατροί βρίσκουν επίσης αυτές τις συνθήκες

αινιγματικές και οι ασθενείς μπορεί να διαπιστώσουν ότι

απογοητεύονται από την έλλειψη πληροφοριών σχετικά

με το γιατί συμβαίνουν αυτά τα συμπτώματα και τι πρέ-

πει να κάνουν σχετικά με αυτά.

Η διάγνωση των λειτουργικών νευρολογικών διατα-

ραχών δεν γίνεται μόνο με τον αποκλεισμό των οργανι-

κών αιτίων. Μια λεπτομερής κλινική αξιολόγηση παρέχει

συνήθως επιπλέον ενδείξεις. 

Απαιτούνται αρκετές φορές εξετάσεις, όπως απει-

κονίσεις, αίματος κλπ, για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει

κάποια οργανική βλάβη που θα μπορούσε να προκαλέσει

τα συμπτώματα. 

Οι ασθενείς με λειτουργικές νευρολογικές διαταρα-

χές μπορούν να βιώσουν ένα ευρύ φάσμα και συνδυα-

σμό συμπτωμάτων που είναι σωματικά, αισθητικά και / ή

γνωστικά όπως αναφέρθηκε στην αρχή. 

Τα συμπτώματα συχνά κυμαίνονται και μπορεί να

διαφέρουν από μέρα σε μέρα ή να είναι παρόντα όλη την

ώρα. Μερικοί ασθενείς με λειτουργικές νευρολογικές

διαταραχές μπορεί να εμφανίσουν ουσιαστική ή ακόμα

και πλήρη υποχώρηση ακολουθούμενη από ξαφνικές

υποτροπές συμπτωμάτων.

Νέες μελέτες υποστηρίζουν την πιθανή αντιστρεψι-

μότητα των λειτουργικών νευρολογικών διαταραχών με

ειδικά προσαρμοσμένες σε κάθε άτομο θεραπείες. 

Τα νέα επιστημονικά ευρήματα αλλάζουν τον τρόπο

διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών, γεγονός που δη-

μιουργεί μια γενική αλλαγή στάσης απέναντι στα άτομα

με λειτουργικές νευρολογικές διαταραχές.

Ο σκοπός της θεραπείας είναι η «επανεκπαίδευση

του εγκεφάλου», για παράδειγμα με την απομυθοποίηση

των μη φυσιολογικών και δυσλειτουργικών μοτίβων κί-

νησης που έχουν αναπτυχθεί και εκπέμπουν κανονική κί-

νηση.

Η διάγνωση της ύπαρξης λειτουργικών νευρολογι-

κών διαταραχών γίνεται από Νευρολόγο, και η θεραπεία

ανάλογα με τα συμπτώματα, μπορεί να περιλαμβάνει την

συμμετοχή ιατρών ή υγειονομικού προσωπικού πολλα-

πλών ειδικοτήτων (π.χ. φυσίατρο, εργοθεραπευτή, ψυ-

χολόγο, ψυχίατρο) με γνώσεις και εμπειρία σχετικά με

τις λειτουργικές νευρολογικές διαταραχές και να διαρ-

κέσει για σημαντικό χρονικό διάστημα.  

Η έγκαιρη διάγνωση και η επαρκής πληροφόρηση

του ασθενή με βάση τις ιατρικές μελέτες αποτελούν θε-

τικούς προγνωστικούς παράγοντες. 

Για το λόγο αυτό, σε ειδικά ιατρεία Λειτουργικών

Νευρολογικών Διαταραχών, όπως ονομάζονται, αφού

τεθεί η διάγνωση,  έμφαση δίδεται στην λεπτομερή και

ουσιαστική πληροφόρηση του ασθενή σχετικά με τον μη-

χανισμό δημιουργίας των συμπτωμάτων και στη συνέ-

χεια προτείνονται ειδικά προσαρμοσμένες σε κάθε

άτομο θεραπείες. 

Συμπερασματικά, οι λειτουργικές νευρολογικές δια-

ταραχές αποτελούν μία συχνή αλλά παραμελημένη και

υποδιαγιγνωσμένη κλινική οντότητα και αιτιολογία σω-

ματικής ανικανότητας, η οποία όμως είναι δυνητικά ανα-

στρέψιμη. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

CONSULTANT NEUROLOGIST NHS UK

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ioannismarkou@yahoo.com

Λειτουργικές νευρολογικές διαταραχές ή αλλιώς 

ανεξήγητα νευρολογικά συμπτώματα
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ΣΚΑΚΙ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ «TATA STEEL CHESS 2020»

Μια διοργάνωση με ισχυρούς παίκτες

Ολοκληρώθηκε το πολύ δυνατό σκακιστικό τουρνουά

Tata Steel, που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη Βάικ Αν

Ζέε της Ολλανδίας, με τη συμμετοχή πολύ σημαντικών

σκακιστών.

Νικητής στο τουρνουά με μεγάλη διαφορά από τους υπό-

λοιπους αναδείχθηκε ο Φαμπιάνο Καρουάνα με 10/13 (και

απόδοση 2945!) και δεύτερος ο Μάγκνους Κάρλσεν με

8/13 (8 βαθμούς σε 13 αγώνες).

Στο πρώτο μισό του τουρνουά εντυπωσίασε ο 16χρονος

Αλιρέζα Φιρούζγια από το Ιράν, αλλά μετά από απανωτές

ήττες από τους Κάρλσεν και Καρουάνα τερμάτισε τελικά

στην 9η θέση.

Στο δεύτερο μισό του τουρνουά, ο Κάρλσεν, με αλλεπάλ-

ληλες νίκες, κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος

από το χλιαρό ξεκίνημα, όμως ο Φαμπιάνο Καρουάνα απαν-

τούσε σε κάθε νίκη του με μια δική του νίκη. Ετσι, δεν

άφησε καμιά δυνατότητα στον παγκόσμιο πρωταθλητή να

του απειλήσει την πρώτη θέση και τελικά τη νίκη.

Kατά τη διάρκεια του τουρνουά, ο Κάρλσεν κατάφερε να

σπάσει το ρεκόρ σε αήττητες παρτίδες που κατείχε ο GM

Τιβιάκοφ. Παρά τη «φτωχή» του απόδοση (2ος), κατά-

φερε να μείνει αήττητος για 111 συνεχόμενες παρτίδες

κλασικού σκακιού.

Στο Β' γκρουπ δυναμικότητας («challengers») συμμετεί-

χαν κατά κύριο λόγο ανερχόμενοι νεαροί σκακιστές,

χωρίς να υπολείπεται όμως σε δυναμικότητα, μιας και το

τελευταίο ΕΛΟ εδώ ήταν 2519. Νικητής σε αυτό το

γκρουπ αναδείχθηκε ο Ισπανός Ντέιβιντ Αντόν με 8,5

βαθμούς σε 13 αγώνες.

Στο Γ' γκρουπ συμμετείχαν κυρίως ερασιτέχνες σκακι-

στές και νικητής αναδείχτηκε ο Ρόβεν Βόγκελ.   
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά & Νοτιοδυτικής Αττικής βρά-

βευσε τις αθλήτριες και τους αθλητές της, που κατέ-

κτησαν χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια, στα

Πανελλήνια Πρωταθλήματα στίβου Παμπαίδων

Α/Πανκορασίδων Α, Παίδων / Κορασίδων, Εφήβων/

Νέων και Ανδρών/ Γυναικών, που συμμετείχαν στην

αγωνιστική χρονιά 2019. 

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Φε-

βρουαρίου 2020, στο Κινηματοθέατρο  "Γιάννης Ρί-

τσος " του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Από το Γυμναστικό Σύλλογο βραβεύθηκαν οι αθλητές:
1. ΑΡΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2η  σκυτ. 4x400  Α/Γ

2. ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2ος  1500μ. Νέων Α/Γ

3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑ 2η  σκυτ. 4x400   Α/Γ

4. ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3ος στα 1000μ. & σκυτ. 4x300  Κ16

5. ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 3ος σκυτ. 4x400  Κ20

6. ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ος  σκυτ. 4x400  Κ20

7. ΖΥΓΟΡΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2η  σκυτ.4x400  Α/Γ

8. ΘΕΜΕΛΗΣ ΖΗΝΩΝ 3ος  σκυτ.4x300  Κ16

9. ΚΙΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 1ος 800μ.  – 1500 μ. Νέων Α/Γ 

10. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤ. 1η  8.000μ. Ανωμ.δρόμου Α/Γ

11. ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ος  σκυτ. 4x300  Κ16

12. ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡ. 1η  σκυτ. 4x100  Κ18 και 3η  σκυτ. 

13. ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2η   800μ. και  3η  1500μ Νέων Α/Γ. 

14. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ 3η  8.000μ. Ανώμ.δρόμου Α/Γ

15. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ος  800μ. & 6000μ. Ανωμ.δρόμου 

Κ20 και 3ος  σκυτ.4x400 Κ20

16. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ος  σκυτ.4x400  Κ20

17. ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ος   3.000μ.  Κ16

18. ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1η  200μ. και σκυτ.4χ100  Κ18 – 1η 

200μ. σχολ. Και 3η  σκυτ. 4x100  Κ20

19. ΜΑΤΣΕΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2η  ακόντιο Κ16

20. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ος  σκυτ.4x300  Κ16

21. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΔΑ 1η  σκυτ.4x100  Κ18 και 

3η σκυτ. 4x100  Κ20

22. ΣΥΚΟΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1η   σκυτ.4x100  Κ18 και 

3η σκυτ. 4x100  Κ20

23. ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 3η   4.000μ. Ανωμ. Δρόμου Κ20

Βραβεύθηκαν οι αθλητές του Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος

Σε μια ακόμη καινοτομία προχώρησε ο Δήμος Παλλήνης,

εφαρμόζοντας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ολοκληρω-

μένο Πρόγραμμα Οικογενειακού Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται, από τις

αρχές Ιανουαρίου, με την συμμετοχή εκατοντάδων γονέων

και παιδιών. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί  ο κοι-

νός ποιοτικός χρόνος άσκησης, στα μέλη των οι-

κογενειών που συμμετέχουν στα αθλητικά

προγράμματα του Δήμου.

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε πρώτο, δεύτερο

και τρίτο Σαββατοκύριακο, κάθε μήνα, στο 1ο,

στο 4ο και στο 5ο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται. Πληροφορίες δί-

νονται από τους ΚΦΑ των τμημάτων και τις γραμματείες

των αθλητικών κέντρων.

Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα αθλήματα

του Μπάσκετ και του Βόλεϊ, ενώ θα επεκταθεί και στο Πο-

δόσφαιρο, στον Στίβο και στο Τένις. 

Ο Δήμος Παλλήνης προχώρησε στην υλοποίηση του Προγράμ-

ματος Οικογενειακού Αθλητισμού, μετά την αξιολόγηση των

δεδομένων που συλλέχθηκαν, μέσω ερωτηματολογίων από

τους συμμετέχοντες στα πιστοποιημένα με ISO, αθλητικά προ-

γράμματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού Πολιτι-

σμού και Περιβάλλοντος του Δήμου (ΚΕΑΠΠΔΠ).

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προκύπτει ότι περίπου το

60% των συμμετεχόντων επιθυμεί να ασκείται με τα υπό-

λοιπα μέλη της οικογένειάς του (παιδιά, πατέρας, μητέρα).

Επίσης, φαίνεται ότι οι γονείς ασκούνται περιοδικά (1 έως 3

μήνες το χρόνο), με το ποσοστό του πατέρα ή της μητέρας

που ασκείται να είναι ιδιαίτερα χαμηλό (περίπου 25%), ενώ

από την άλλη πλευρά τα παιδιά τους ασκούνται για σημαντικά

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 10 μήνες το

χρόνο) και σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό

75%.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα που συλλέχ-

θηκαν στο Δήμο Παλλήνης, η συμμετοχή των

γονέων είναι σημαντικά χαμηλότερη έναντι των

παιδιών τους. Αυτό το στοιχείο είναι ένας ιδιαί-

τερα αρνητικός παράγοντας για την υιοθέτηση

από τα παιδιά της άσκησης ως τρόπου ζωής.

Στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος, γονείς και παιδιά,

προτρέπονται να συμμετέχουν σε  δραστηριότητες με την

ακόλουθη μορφή:

1. ο γονιός με το παιδί του εκτελούν κοινές ασκήσεις σε

ζευγάρια,

2. το παιδί και ο γονιός εκτελούν συναγωνιστικές ασκήσεις,

3.  ο γονιός με το παιδί του εκτελούν συναγωνιστικές ασκή-

σεις προς άλλα ζευγάρια γονιού-παιδιού,

4. ο γονιός με το παιδί του συμμετέχουν στην ίδια ομάδα

στο πλαίσιο εσωτερικού πρωταθλήματος με στόχο την ευ-

γενή άμιλλα και το συναγωνισμό,

5.  ο γονιός με το παιδί του συμμετέχουν σε αντίπαλες ομά-

δες στο πλαίσιο εσωτερικού πρωταθλήματος με στόχο την

ευγενή άμιλλα και το συναγωνισμό.

Oικογενειακού αθλητισμού στον Δήμο Παλλήνης
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...στο κύλισμα της μπάλας

«Πάγωσε» στο Κάουνας
Βήμα προς τα πίσω και περαιτέρω ψαλίδισμα των όποιων

ελπίδων του για πρόκριση στα προημιτελικά της Ευρωλίγ-

κας επιφύλαξε η 23η αγωνιστική για τον Ολυμπιακό, που

υπέστη βαριά ήττα με σκορ 94-69 από τη Ζαλγκίρις στο

Κάουνας. Ηταν η 14η ήττα των «ερυθρολεύκων» στην κα-

νονική περίοδο, που τους απομακρύνει κι άλλο από την

οκτάδα.

Αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στην άμυνα αλλά

και νέους τραυματισμούς (των Ροτσέστι και Σπανούλη, οι

οποίοι αποχώρησαν), ο Ολυμπιακός εξαρχής «κυνηγούσε»

στο σκορ (22-17 στο 10', 46-37 ημίχρονο), στη δε επανά-

ληψη κατέρρευσε: Οι γηπεδούχοι με πρωταγωνιστή τον Μι-

λάκνις κυριάρχησαν πλήρως και εκτόξευσαν τη διαφορά

στους 24 πόντους (69-45 στο 30'), επίπεδα στα οποία κινή-

θηκε και στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Ζαλγκίρις: Γουόκαπ 12, Ρίβερς 12, Λεκαβίτσιους 11, Χέιζ 2, Βέν-

σκους, Γιανκούνας 1, Λουκοσιούνας, Μιλάκνις 19, Γκέμπεν 12, Γιο-

κουμπάιτις 7, ΛεΝτέι 7, Ουλανόβας 11.

Ολυμπιακός: Ρότσεστι 6, Μπάλντουιν 9, Πολ 7, Νικολαΐδης, Κόνια-

ρης 2, Σπανούλης 5, Μιλουτίνοφ 8, Βεζένκοφ 15, Παπανικολάου 3,

Ρούμπιτ 10, Ελις 4.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

«Κόλλησε» στη Λαμία ο Ολυμπιακός

Ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στο «Γεώργιος

Καραϊσκάκης» άφησαν Λαμία και Ολυμπιακός μετά την ισο-

παλία 0-0 στη Φθιώτιδα στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για

τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι «ερυθρόλευκοι», που

αγωνίστηκαν με αρκετές αλλαγές και με τους νεοαποκτη-

θέντες Μορ και Καφού (που πραγματοποίησαν μέτριο ντεμ-

πούτο), δημιούργησαν μια σειρά από ευκαιρίες χωρίς όμως

να καταφέρουν να νικήσουν τον τερματοφύλακα της Λα-

μίας, Θεοδωρόπουλο. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να δια-

φυλάξουν κυρίως την άμυνά τους, ενώ στο 76' ο διαιτητής

Βρέσκος με τη βοήθεια του VAR ακύρωσε αρχική του από-

φαση για υπόδειξη πέναλτι υπέρ τους. Στο 84' αποχώρησε

τραυματίας ο Λοβέρα.
Λαμία: Θεοδωρόπουλος, Βύντρα, Βάντερσον, Τζανετόπουλος,

Ασίγκμπα, Μπουλούλης, Μπεχαράνο (90' Βλαχομήτρος), Σασί (69'

Μπιανκόνι), Βιγιάλμπα, Σάλιακας, Τιρόνε (73' Νιάς).

Ολυμπιακός: Αλέν, Γκασπάρ, Σισέ, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης,

Καφού, Καμαρά, Ραντζέλοβιτς (55' Μορ), Λοβέρα (84' Μασούρας),

Φορτούνης, Χασάν (82' Σουντανί).

Ήτα για τον Παναθηναϊκό από τον 

Ερυθρό Αστέρα (78-73)
Ένα παιχνίδι, το οποίο μπορούσε να «καθαρίσει», έκανε…

δώρο ο Παναθηναϊκός στον Ερυθρό Αστέρα

Αν κάτι έχει κάνει διαφορετικό φέτος ο Παναθηναϊκός, είναι

ότι βρίσκει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να χαρίσει

νίκες. Νίκες που δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει.

Απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα βρέθηκε δύο φορές να προ-

ηγείται με 12 πόντους διαφορά και στο τέλος… πούλησε

πολύ φτηνά τη νίκη.

Το 78-73 στο Βελιγράδι δεν τον βγάζει εκτός στόχων, αλλά

τελειώνει κάθε σκέψη για πρόκριση στην πρώτη τετράδα.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν εντυπωσιακά, με τον Ρικ Πιτίνο να

χρησιμοποιεί ταυτόχρονα στην αρχική 5άδα Παππά και

Μπέντιλ! Εμφανές ότι ήθελε να στείλει μήνυμα -με πολλούς

αποδέκτες- πως θέλει οι παίκτες του να παίξουν άμυνα. Και

τα κατάφερε.

Ο Παναθηναϊκός έκανε εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο, δέχθηκε

μόλις 9 πόντους (9-21), αλλά στη δεύτερη περίοδο η άμυνα νι-

κήθηκε από τον Πάντερ, την ίδια στιγμή που η επίθεση είχε σι-

γήσει. Το 0/8 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο δεν είναι ανάλογο

της ικανότητας των περιφερειακών του «τριφυλλιού».

Κύπελλο Ελλάδας: Προβάδισμα για

τον ΠΑΟΚ 2-0 τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός επαναπαύθηκε στη νίκη του πρωταθλήμα-

τος, ο Ελβετός διαιτητής Σάντρο Σερέρ ανακάλυψε πέναλτι

σε φάση με πρωταγωνιστές Ινσούα και Πέλκα και ο ΠΑΟΚ

επικράτησε 2-0 με γκολ των Βιεϊρίνια και Βαρέλα.

Σκορ πρόκρισης για τα ημιτελικά πήρε ο ΠΑΟΚ το βράδυ της

Τετάρτης στην Τούμπα, επικρατώντας 2-0 του Παναθηναϊκού.

Οι γηπεδούχοι είχαν κορυφαίους παίκτες τους Μπίσεσβαρ

και Βαρέλα, καθώς και τη βοήθεια του Ελβετού διαιτητή

Σάντρο Σερέρ, ο οποίος τους επέτρεψε να προηγηθούν στο

σκορ με ανύπαρκτο πέναλτι.

Επιπλέον, ο Ελβετός δεν είδε το γύρισμα του Βιεϊρίνια με

το χέρι στον Πασχαλάκη, ενώ και στις δύο περιπτώσεις ο

Ελβετός στο VAR αγνόησε τις ξεκάθαρες φάσεις…

Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ χωρίς να εντυπωσιάσει, αντέδρασε

μετά την ήττα της Κυριακής και κυριάρχησε στον αγωνι-

στικό χώρο. Δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέ-

τρησης, έπαιζε πιο παθιασμένα και αξιοποίησε τη

ανωτερότητα του.

Το τελικό σκορ αφήνει τον ΠΑΟΚ με την ικανοποίηση ότι

αντέδρασε μετά την ήττα του και ότι έχει καθαρό προβάδι-

σμα για την πρόκριση. Όσο για τον Παναθηναϊκό, αυτός δι-

καιούται να φωνάζει για αλλοίωση αποτελέσματος, παρότι
δεν είχε καλή απόδοση.

ΠΑΟΚ (Φερέιρα): Πασχαλάκης, Ίνγκασον, Βαρέλα, Βιεϊρίνια, Γιαν-

νούλης, Μίσιτς , Μαουρίσιο, Λημνιός, Μπίσεσβαρ, Πέλκας (62’ Λάμ-

πρου), Σβιντέρσκι (86’ Άκπομ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δώνης): Διούδης, Γιόχανσον, Σένκεφελντ, Πούγ-

γουρας, Ινσούα, Κουρμπέλης, Ανουάρ (77’ Δώνης Χρ.), Ζαχίντ,

Μπουζούκης (80’ Περέα), Χατζηγιοβάνης (54’ Νάγκι), Μακέντα.

Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού 

72-59 την ΤΣΣΚΑ

Χωρίς τους Σπανούλη, Πρίντεζη, Χαραλαμπόπουλο, Ρότσε-

στι, αλλά με τον ανυπέρβλητο Παπανικολάου, τον Ρούμπιτ

αφηνιασμένο και το κορυφαίο σέντερ στην Ευρώπη, τον Μι-

λουτίνοφ σε απίστευτη μέρα, οι Ερυθρόλευκοι διέλυσαν την

ΤΣΣΚΑ Μόσχας, σε μία παράσταση για έναν ρόλο.

Κορυφαίος όλων; Ο Κώστας Παπανικολάου που…. Φίμωσε

όλους τους επικριτές του, πάτησε κάθε σημείο του ΣΕΦ και

τελείωσε το ματς με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ. Και το τα-

ξίδι συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός και όμως είναι ζωντανός και

γιατί όχι, ελπίζει σε οχτάδα, ενώ δύο μέρες νωρίτερα την

αποχαιρετούσε.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παρέμβαση για μείωση ποινών των ΠΑΕ

Η στυγνή πραγματικότητα του ποδοσφαίρου 

των επιχειρηματιών

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις

Τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο χώρο του

επαγγελματικού ποδοσφαίρου αφενός αναδεικνύουν τη

σαπίλα του, αφετέρου δημιουργούν την ανάγκη ο φίλα-

θλος κόσμος να γυρίσει την πλάτη του στα βρώμικα παι-

χνίδια και τις επιδιώξεις των επιχειρηματιών, που βέβαια

δεν περιορίζονται στο χώρο του αθλητισμού. Μυστικές συ-

ναντήσεις, κομπρεμί ανάμεσα σε ομάδες, πολιτικά πρό-

σωπα, δικαστές κ.λπ. δεν είναι παρά μία ακόμα

επιβεβαίωση ότι το ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών παί-

ζεται στο παρασκήνιο, στις αίθουσες των υπουργείων και

των διορισμένων επιτροπών... Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

να δούμε βήμα προς βήμα το χρονικό των εξελίξεων προ-

κειμένου να βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα για τη

βρωμιά και τη σαπίλα...

* * *

Νέα μέτρα σε παλιό μοτίβο

Είναι χαρακτηριστικό πως αν και από τη Βουλή ο πρωθυ-

πουργός απείλησε τους επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου

με απώλεια εσόδων, μόλις πριν από λίγο καιρό ήταν η κυ-

βέρνησή του που μείωσε τη φορολογία τους, πανηγυρί-

ζοντας μάλιστα ότι αυτό θα συμβάλει στην αναβάθμισή

του. Οσο για τη σύναψη του μνημονίου συνεργασίας με

τις FIFA - UEFA, που ανακοινώθηκε ως μέτρο - τομή, είναι

τρία χρόνια τώρα που οι δύο οργανισμοί έχουν το ελλη-

νικό ποδόσφαιρο υπό την επιτήρησή τους - κάτι που φυ-

σικά δεν απέτρεψε την περαιτέρω σήψη ούτε την όξυνση

της κόντρας συμφερόντων. Αλλωστε η καραμέλα της εξυ-

γίανσης μέσω των διεθνών οργανισμών δεν πείθει κανέ-

ναν, με δεδομένα τα συχνά και τεράστια σκάνδαλα στις

τάξεις των FIFA και UEFA.

«Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι δηλαδή το ποδόσφαιρο

των επιχειρηματιών παίζεται στο παρασκήνιο, στις αίθου-

σες των υπουργείων και των διορισμένων επιτροπών, πάν-

τως οπουδήποτε αλλού εκτός από το γήπεδο. Ο φίλαθλος

κόσμος, που έχει σιχαθεί αυτήν τη σαπίλα, ούτε έχει

σχέση με τις κόντρες των επιχειρηματιών.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνάντηση κυβερνητικού κλιμακίου με FIFA

Μετά τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους της UEFA

στη Νιόν, σειρά παίρνουν εκείνες με τους ανθρώπους της

FIFA στη Γενεύη για το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκε-

ται στην Ελβετία με επικεφαλής τον υπουργό Επικρατείας

Γιώργο Γεραπετρίτη, για ζητήματα του ελληνικού ποδο-

σφαίρου. Σκοπός του κυβερνητικού κλιμακίου είναι μέσα

από τις επαφές με τους ανθρώπους των UEFA και FIFA να

τεθούν οι βάσεις για την υπογραφή «μνημονίου συνεργα-

σίας για την ανάταξη του ελληνικού ποδοσφαίρου», όπως

προανήγγειλε στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσο-

τάκης ως «λύση» μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Να δώσουν έτσι σε UEFA και FIFA ακόμα πιο σημαντικό

ρόλο στα του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς οι δύο πο-

δοσφαιρικές Συνομοσπονδίες εδώ και μια τριετία το έχουν

θέσει υπό την αυστηρή τους επιτήρηση, απειλώντας

ακόμα και με αποκλεισμό των ελληνικών ομάδων από την

Ευρώπη - κάτι που βέβαια δεν αποδείχθηκε ικανό να απο-

τρέψει την περαιτέρω όξυνση των ανταγωνισμών, τα φαι-

νόμενα βίας και τη γενικότερη σήψη του «προϊόντος».

Από τις μέχρι τώρα συναντήσεις του ελληνικού κλιμακίου

φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» η άφιξη του προέδρου της

UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν στην Αθήνα, για συναντήσεις

με τους ποδοσφαιρικούς φορείς και την κυβέρνηση. Στην

κατάληξη των διεργασιών αναμένεται στην Αθήνα και ο

πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να γίνει

η υπογραφή του μνημονίου. Αντίθετα, δεν φαίνεται να

προχωρά ο σχεδιασμός για τη δημιουργία Προσωρινής Δι-

οικούσας Επιτροπής, καθώς αντίστοιχο μοντέλο είχε υιο-

θετηθεί και το 2016, χωρίς να φέρει κάποια πρόοδο ως

προς την αντιμετώπιση προβλημάτων ή εξομάλυνση της

κατάστασης.




