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Ανάθεμά σε ξενιτιά, καταραμένη να ’σαι...
Είναι φρικτό ο Άνθρωπος νά ’ναι ξενιτεμένος 
Μέσα στους ξένους, ξένος

Καζαντζίδης

Αρχικά οφείλουμε να διαχωρίσουμε το μετανα-

στευτικό ως πρόβλημα, από τους μετανάστες –

μέτοικους παντός τύπου – ως ανθρώπινα όντα.

Είναι σημαντικό να γίνει αυτός ο διαχωρισμός,

γιατί με μαστοριά ταυτίζεται το μεταναστευτικό

ως πρόβλημα και εργαλείο, με τους μετανάστες-

θύματα αυτών που δημιουργούν το πρόβλημα. Η

«κοινωνική μηχανική» λειτουρ-

γεί κατά τέτοιο τρόπο επηρεα-

σμού και χειραγώγησης της

κοινής γνώμης, ώστε αντί να

εξεγείρεται ο κοινός πολίτης

κατά του υπαίτιου θύτη, να

ξεσπά κατά των θυμάτων!

Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να

σκεφθούμε για το μεταναστευτικό

πρόβλημα είναι τί δημιουργεί το μεταναστευτικό

τσουνάμι, παγκοσμίως· ποια είναι η αιτία.

Σε 272 εκατομμύρια ανήλθαν, σύμφωνα με τα

στοιχεία των Ηνωμένων εθνών (US), το 2019, οι

μετανάστες σ’ όλο τον κόσμο. Πενήντα ένα εκα-

τομμύρια περισσότεροι απ’ ότι το 20101. Όσο πε-

ρίπου η Ρωσία μαζί με την Ιαπωνία! Περισσότερο

κατά 15 εκατομμ. από τη μισή Ε.Ε. μαζί με την Αγ-

γλία. Οι περισσότεροι των μεταναστών επιλέγουν

την Ευρώπη. 82 εκατομμύρια· όσο  δηλαδή ο πλη-

θυσμός της Γερμανίας! Εάν δηλαδή, οι μετανά-

στες που ζουν στην Ευρώπη εκπροσωπούσαν ένα

ενιαίο «κράτος μεταναστών» και αντιπροσω-

πεύονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν

ισοδύναμο με την Γερμανία!     Συνέχεια στη σελ. 2

Κώστας Βενετσάνος

Ο Δημήτρης Καζάκης
υποψήφιος για το 

βραβείο Αλμπέρ Καμύ
σελίδα 16

Τάξεις και ΕΘΝΟΣ
σελίδα 16

O Δήμος 3Β ως “Δήμο Απόλλωνος”
γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου, σελίδα 8

Οι Βετεράνοι του
“Αρη” τιμούν

σελίδα 22

Φωτίστηκαν αθλητικές
εγκαταστάσεις στο

Σαρωνικό σελίδα 23

Ο Δήμος 3Β διπλασιάζει τα τέλη σελίδα 17

Τιμητική διάκριση 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
& ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Η Περιφέρεια Αττικής

στη νέα ψηφιακή εποχή
Πολλές, είναι πλέον,

οι διοικητικές 

πράξεις που μπορεί

ένας πολίτης, να

φέρει με ένα “κλικ”

στο ποντίκι τού 

υπολογιστή, 

του κινητού ή 

του τάμπλετ, την 

Περιφέρεια Αττικής.

σελίδες 6-7

45 διοικητικές πράξεις με ένα “κλικ”
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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

«Τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποι έχουν βρει κα-
ταφύγιο στην Ευρώπη εξαιτίας των συγκρούσεων,
της τρομοκρατίας, αλλά κι επειδή διώκονται στις
χώρες τους», λέει η Ε.Ε.2

Από τους αιτούντες άσυλο το 2018, «το ένα τέταρτο
προέρχεται από τη Συρία, με το Αφγανιστάν και το
Ιράκ ν’ ακολουθούν»2, λέει στην ίδια ενημερωτική

αναφορά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλιο.

Συρία και Λιβύη

Εμφύλιοι και προσφυγιά

Τι προκάλεσε όμως την «ιδιαίτερη προτίμηση» των

Σύρων για την Ε.Ε., ώστε ένας στους τέσσερις συνο-

λικά πρόσφυγες να προέρχονται απ’ αυτή τη χώρα;

Μα, η περίφημη «Αραβική Άνοιξη» για... δημοκρατία,

που φούντωσε στη Β. Αφρική και την Μέση ανατολή

το 2011, με αποκορύφωμα τη Λιβύη και τη Συρία,

όπου ξέσπασαν εμφύλιοι πόλεμοι μ’ επακόλουθο την

προσφυγιά.

Με τους μισθοφόρους του Κοσσόβου και τους Σύρους

αντικαθεστωτικούς να πρωτοστατούν, σε αγαστή συ-

νεργασία με το Ισλαμικό κράτος ISIS και την Τουρκία

του Ερντογάν, στη Συρία και τώρα στη Λιβύη.

Ποιοι βρίσκονται πίσω απ’ αυτούς; Ηλίου φαεινότερο,

εκείνοι που έχουν γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και οι-

κονομικά συμφέροντα: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-

ρικής (ΗΠΑ) λόγω αντιπαράθεσης – βεντέτας και

αρπακτικών βλέψεων στο πετρέλαιο του Ιράν κυρίως

και Μ. Ανατολής, αλλά και ανταγωνισμού με τη

Ρωσία, ορισμένες χώρες της Ε.Ε. άμεσα ή έμμεσα,

και η Τουρκία. Αυτοί φταίνε λοιπόν, για το μετανα-

στευτικό τσουνάμι, στην Ευρώπη, της διαρεύσασας

δεκαετίας, αλλά άλλοι πληρώνουν, και άλλοι κερδί-

ζουν!

Γιατί επιλέγεται η Ευρώπη; Για λόγους γειτνίασης, εύ-

κολης σχετικά προσπέλασης και ελκυστικούς όρους

διαβίωσης – τουλάχιστον καταλλήλως διαφημιζόμε-

νους από τους εμπόρους της δυστυχίας και το “μαγικό

γυαλί”.

Κι αυτοί όλοι που ευθύνονται – ΗΠΑ, μέρος της Ε.Ε.,

Τουρκία – είναι μόνον η προμετωπίδα.

Με κίνδυνο να θεωρηθώ «συνωμοσιολόγος», αλλά

όχι χωρίς τεκμηρίωση, θα πω ότι πίσω από την προ-

μετωπίδα και με τη συμμετοχή τους και συνενοχή

τους, είναι η «παγκοσμιοποίηση» και η παγκόσμια

διακυβέρνηση! Υπογραμμίζω την πρώτη, ως την

ορατή πλευρά της «Σελήνης», ενώ η δεύτερη είναι εν-

δεδυμένη με το μαγικό μυστηριώδες πέπλο του «ορά-

ματος» και της συνωμοσίας!

Τεκμηριώνω όμως: «...η παράνομη μετανάστευση και
οι ευκαιρίες για ανάπτυξη διεθνούς τρομοκρατίας (...)
έχουν ως αφετηρία τους προβλήματα στο εξωτερικό.
Στους πολέμους και σε αποτυχημένα κράτη που βρί-
σκονται υπό την ομηρία διεφθαρμένων ή εγκληματι-
κών συμφερόντων. (...)
...»Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ξένοι καταφθά-
νουν με βίαιο και απροκάλυπτο τρόπο. Σε περιόδους
(εσωτερικής) ειρήνης, η άφιξή τους είναι λιγότερο
δραματική και η παρουσία τους όχι τόσο αδιάκριτη,
αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι το ίδιο μακρό-
πνοα», λέει ο Ευρωπαίος διπλωμάτης R. Cooper3 και

παρακάτω αποκαλύπτεται ο κοινών νους:

«Η ουσία της παγκοσμιοποίησης είναι πως σταδιακά
καταργείται ο διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικών και
εξωτερικών ζητημάτων (...). Σε μια παγκόσμια οικονο-
μία, ο διαχωρισμός ανάμεσα στο “εσωτερικό” και στο
(εξωτερικό) “ξένο” έχει καταργηθεί».
Ας μη τα βάζουμε λοιπόν με τους μετανάστες. Αυτοί

είναι τα θύματα και υποφέρουν περισσότερο από μας,

ξένοι μέσα στους ξένους. Στη χειρότερη περίπτωση,

κάποιοι λίγοι είναι υποχείρια των παγκόσμιων γεωπο-

λιτικών, γεωστρατηγικών και οικονομικών συμφερόν-

των. Είναι τα «βαποράκια». Οι «βαρόνοι» είναι οι

κύριοι υπαίτιοι για το μεταναστευτικό και οι λοιποί

απλοί συνεργοί.

Οι «βαρόνοι» της παγκοσμιοποίησης, και της παγκό-

σμιας διακυβέρνησης είναι εκείνοι που υποκινούν και

δημιουργούν τους διακρατικούς και εμφυλίους πο-

λέμους, την πείνα, τις διώξεις, τη μετακίνηση των

πληθυσμών με στόχο τη διάλυση των Εθνών, την ανά-

μειξη των πολιτισμών, τη διάβρωση των λαών, τον

έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας, του πληθυσμού

της γης, της κουλτούρας του, της σκέψης του, της

ψυχοσύνθεσή τους!... Αυτό λέγεται παγκόσμια δια-

κυβέρνηση!

Το μεταναστευτικό είναι ο μοχλός, το εργαλείο για

τη διάσπαση της εθνικής συνοχής και μέσω αυτής,

της κάμψης και αποδυνάμωσης των αντιστάσεων.

Το μεταναστευτικό – εισροών και εκροών – η ανέχεια,

η ανέχεια που επιτείνεται με την τεχνητή αύξηση των

αναγκών, η απαξίωση και διάλυση των οικογενειακών

δεσμών και θεσμών πλήττει βαθύτατα τη συνοχή των

κοινωνιών. Πλήττει ύπουλα το ανοσοποιητικό τους

σύστημα συνοχής και θαλερότητας (ζωηρότητας),

ακριβώς όπως ο HIV, το AIDS, τον ανθρώπινο οργανι-

σμό στο ανοσοποιητικό του σύστημα.

Και τούτο γιατί έχουν αποδεδειγμένα διαπιστώσει ότι

η συνοχή των οικογενειών, ως κυττάρου των κοινω-

νιών και η κοινωνίες των εθνών, είναι ισχυρότατοι αν-

θιστάμενοι οργανισμοί στις επιβουλές ισχυρότατων

δυνάμεων.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετ-

νάμ, Μακναμάρα, ομολόγησε στ’ απομνημονεύματά

του («Αναδρομικά») το 1995 πως ένα από τα κύρια

αίτια της αμερικανικής ήττας ήταν ότι «υποτιμήσαμε
τη δύναμη του εθνικισμού να κινητοποιεί ένα λαό,
ώστε να πολεμά και να πεθαίνει για τις πεποιθήσεις
και τις αξίες του».
Το ίδιο υποτίμησαν και τους Κουβανέζους με την ει-

σβολή στον κόλπο των χοίρων, και τους Έλληνες οι

Γερμανο-Ιταλοί το 1940 κλ.π.

Επέλεξαν λοιπόν να κτυπήσουν το «κακό» στη ρίζα

του: Να διαλύσουν με πολλούς τρόπος τα έθνη. Ένας

απ’ αυτούς είναι το μεταναστευτικό.

――――――――
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΚΟΣΜΟΣ 17/9/2019.

2. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», 23/8/2019.

3. Robert Cooper: «Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ», σελ. 163, κ.ε. έως 167.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Ψηφίστηκε η ανακαίνιση του γηρο-
κομείου “Ανάστασις” Σελ. 7

Η “μεταμνημονιακή” διαρκής κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης ως νομιμο-
ποίηση, Νάντιας Βαλαβάνη Σελ. 8

Καλλιόπη και Απόλλων
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

10 χρόνια Ομοσπονδία παραλιακών Συλ-

λόγων Λαυρεωτικής Σελ. 13

Η “Αλληλεγγύη” κοντά στον συνάν-

θρωπο στο Κίτσι Σελ. 15

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

Διαβάστε ακόμη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 

& METANAΣΤΕΣ

Το Δ.Σ. του Δήμου ΒΒΒ
Συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου ΒΒΒ, καλεί στην

2η/2020 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση, την

24η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για

συζήτηση και λήψη απόφασης σε 77 θέματα της Ημε-

ρήσιας Διάταξης, εκ των οποίων τα 23 είναι απολο-

γισμός επιχορήγησης και δράσης Συλλόγων του

δήμου, 20 είναι κοπή δέντρων, 7 είναι πρόστιμα σε

επιχειρήσεις για πινακίδα προβολής τους.

Το 11 αφορά:  Αναπροσαρμογή τελών για χρήση –

κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και

λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπε-

ζοκαθισμάτων.

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/ προσεχή γεγονότα
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Ο Σύλλογος Γυναικών “Ιωνίδες” την Πα-

ρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, έκοψαν

την πρωτοχρονιάτικη πίτα, στον Πύργο

Πετρέζα και τίμησαν τον μεγάλο συν-

θέτη Μίμη Πλέσσα.

Όπως γράφουν τίμησαν τον Μίμη

Πλέσσα: «ως μία ελάχιστη έκφραση ευ-
γνωμοσύνης για την προσφορά του
στον πολιτισμό και πάνω από όλα για

τις μοναδικές τρυφερές αναμνήσεις
που δημιούργησε στον κάθε ένα από
εμάς ξεχωριστά, δένοντας για πάντα
τις στιγμές μας με τις νότες του. Ως γυ-
ναικείος σύλλογος όμως δεν θα μπο-

ρούσαμε να μην τιμήσουμε και την
γυναίκα - φύλακα άγγελό του, τη σύ-
ζυγό του, τη διακεκριμένη δημοσιο-
γράφο Λουκίλα Καρέρ-Πλέσσα».

Η “Ευρυάλη Βούλας” χόρεψε 

στο ρυθμό της ...πίτας

O Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” διασκέδασε στη
συνεστίαση που οργάνωσε για το κόψιμο της πίτας, το περασμένο Σάββατο 15
Φεβρουαρίου, ανάμεσα σε μέλη, φίλους και εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής,
στο κέντρο “Βοσκοπούλα” στη Βάρη.
Να θυμίσουμε ότι ο Σύλλογος διατηρεί πολλά χρόνια, ένα χορευτικό τμήμα που
διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί, τους οποίους βέβαια χόρεψαν.

Οι “Ιωνίδες” τίμησαν τον Μίμη Πλέσσα
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“ΘΕΟΦΙΛΟΣ”  
του  Θανάση  Σκρουμπέλου

Από Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 
και κάθε Σάββατο στις 19:00

Ο “Θεόφιλος” επιστρέφει και σήμερα  “πάντα θα επιστρέ-

φει....”!!  Παρακολουθούμε τα βήματα του από την εφη-

βεία και το πρώτο του ταξίδι από την Μυτιλήνη στη

Σμύρνη για να βρει το δρόμο του και ακολουθώντας το

όνειρο για την “ζωγραφιά” θα φτάσει μέχρι το Πήλιο.... το

Βόλο που θα πολεμήσει για την πατρίδα τα οράματα του.!    

Ο ανεκπλήρωτος έρωτας για την Αθηνά..... η απόρριψη....

ο χλευασμός... η φτώχεια... είναι η καθημερινότητα του.

Η επιστροφή στη γενέτειρα και η λυτρωτική συνάντηση

με τον Στρατή Ελευθεριάδη θα είναι η πρώτη αναγνώ-

ριση.... η ουσιαστική δικαίωση όμως θα έρθει μέσα από τα

ίδια του τα έργα.!!

Συντελεστές: 

Σκηνοθεσία: Νίκος Βερλέκης

Παίζει  ο Θοδωρής Προκοπίου.

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Μουσείου Θεόφιλος,

του Δήμου Μυτιλήνης και του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού

Συλλόγου των απανταχού Συγριανών «ΤΟ ΣΙΓΡΙ».

Θέατρο Λύχνος Τέχνης & Πολιτισμού, 

Χαλκιδικής 83 , Γκάζι ― Κρατήσεις θέσεων: 2110121686

Παραστάσεις: Από Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και κάθε Σάβ-

βατο στις 19:00

Τιμές: 10 €, 8 € άνω των 65 ετών, φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνεργοι

Μια ξεχωριστή διάλεξη, διάλεξε το Μουσείου Μα-

ραθώνιου Δρόμου, επ’ ευκαιρία των Απόκρεω, την

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 10.30 πμ στο Μου-

σείο Μαραθωνίου Δρόμου (Λεωφόρος Μαραθώνος

και 25ης Μαρτίου, Μαραθώνας) με τίτλο: Επιγρα-
φές ερωτικού, σεξουα-
λικού και υβριστικού
περιεχομένου, με ομι-

λητή τον Διευθυντή του

Επιγραφικού Μουσείου

Νάσο Θέμου.

Οι επιγραφές καλύ-

πτουν όλες τις όψεις

του αρχαίου βίου. Τα τε-

λευταία χρόνια, την

προσοχή της έρευνας

έχουν τραβήξει και τα

απλά χαράγματα  ή graffiti των αρχαίων. Ανάμεσά

τους  είναι τα ερωτικά χαράγματα, τα οποία άλλοτε

εκφράζουν τρυφερά συναισθήματα,  και άλλοτε

έχουν υβριστικό περιεχόμενο. Παρέχουν πληροφο-

ρίες για τη χρήση της λαϊκής γλώσσας και για τα

ήθη της  αρχαιότητας με πολύτιμα στοιχεία σχετικά

με ερωτικά και σεξουαλικά θέματα. Στην ομιλία θα

παρουσιασθούν παραδείγματα επιγραφών σεξουα-

λικού και ερωτικού περιεχομέ-

νου και θα γίνει προσπάθεια να

βρεθούν παραλληλίες  με τη

σημερινή εποχή.

Μια από τις καλύτερα σωζόμε-

νες πινακίδες για έναν αγαπη-

μένο τύπο κατάρας έρχεται

από  από την Αμαθούντα, την

πόλη-κράτος της Κύπρου. «Ας
πονάει το πέος σου όταν κά-
νεις έρωτα», γράφει η εγχάρα-

κτη πάνω σε μολύβδινη πινακίδα κατάρα που ήρθε

στο φως το 2008 σε ανασκαφή στο αρχαίο βασί-

λειο της νότιας ακτής του νησιού.

Επιγραφές ερωτικού,  σεξουαλικού

και υβριστικού περιεχομένου!

2ο Νεανικό Φεστιβάλ 
στο Δήμο ΒΒΒ

για νεανικές ερασιτεχνικές
ομάδες

Με δελτίο μας ενημερώνει ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ότι οργανώνει τριήμερο Νεα
νικό Φεστιβάλ Τέχνης αφιερωμένο στη μουσική, το θέατρο
και το χορό, με σκοπό να δώσει βήμα σε νεανικές ερασιτε
χνικές ομάδες και σχήματα του Δήμου, που δραστηριοποι
ούνται στον χώρο της Τέχνης να εκφραστούν και να
παρουσιάσουν  τη δουλειά τους, αλλά ευθύς αμέσως, ση
μειώνουν ότι το «Φεστιβάλ  θα έχει διαγωνιστικό χαρα
κτήρα».  Θα πραγματοποιηθεί δε στις 8, 9 και 10 Μαΐου
στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» (Λεωφόρο Κ. Καραμανλή
18, δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα).

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν αποκλει
στικά ερασιτεχνικά μουσικά, θεατρικά και χορευτικά σχή
ματα του Δήμου, αποτελούμενα από τουλάχιστον τρία
άτομα, ηλικίας 16 26 ετών.

Στην κατηγορία του χορού, οι ομάδες θα διαγωνιστούν
αποκλειστικά στον ελεύθερο και σύγχρονο χορό. Στη δια
γωνιστική διαδικασία δε θα συμμετέχουν οι σχολές χορού.

Στην κατηγορία της μουσικής και του θεάτρου, οι ομάδες
θα διαγωνιστούν σε όλα τα είδη. Ως προς το θέατρο θα συμ
μετέχουν με μονόπρακτο ή με συνεπτυγμένο θεατρικό έργο
μέγιστης διάρκειας 10  12 λεπτών. 

Δηλώσεις συμμετοχής  στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ (Αφροδί
της 2, Βουλιαγμένη), ή στο  oappa11@gmail.com

«Η Ελληνική Γλώσσα είναι

ψυχή» 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια

Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και με  στόχο την

ανάδειξη, την προβολή, την ενίσχυση εκμάθη-

σης και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας στο

εξωτερικό, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελ-

ληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργα-

νώνει το Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020, από

11.00 π.μ., στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην

αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας», Εκδήλωση - Ημε-

ρίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσ-

σας, με τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα είναι ψυχή».

Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με πολλούς ομιλητές

και παράλληλες δράσεις και μουσικά δρώμενα.

Η ημερίδα θα κλείσει με «Μουσικές Περιπλανή-

σεις στην Ελληνική Γλώσσα». Μουσικό πρό-

γραμμα από το «Σύνολο Σύγχρονου Ελληνικού

και Ξένου Ρεπερτορίου» του Μουσικού Σχο-

λείου Αλίμου.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«TZOYNTI»
O Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου παρουσιάζει

την «Οσκαρική» ΤΖΟΥΝΤΙ, σε Α΄ προβολή. 

TZOYNTI (JUDY), έως και Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

- εκτός Σαββάτου 22/2, Προβολές: 5.50 μ.μ.

- ΟΣΚΑΡ Α΄ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ (Renée Zellweger) -

Σκηνοθεσία: RUPERT GOOLD, Σενάριο: TOM EDGE  

Διάρκεια: 118 λεπτά, (Α΄ προβολής)

Χειμώνας 1968: Ο θρύλος της Showbiz Τζούντι Γκάρλαντ,

φθάνει στο Λονδίνο για μία σειρά sold out εμφανίσεων στο

διάσημο κέντρο διασκέδασης «The Talk of the Town».

Έχουν περάσει 30 χρόνια από την ταινία «Ο Μάγος του

Οζ», που της χάρισε παγκόσμια καταξίωση και ενώ η φωνή

της έχει αποδυναμωθεί, το ερμηνευτικό της ταλέντο έχει

ωριμάσει και εξελιχθεί... 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7 € - ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου, 

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924
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«Η συνωμοσία της σιωπής»

H “Mονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία”

προσκαλεί την Κυριακή 23/02/2020 και ώρα

18:30-20:00 στο Αρχονταρίκι στη συζήτηση με

θέμα «Η συνωμοσία της σιωπής».

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στην Ι.Μ. Αγίων

Μυροφόρων στο Πανόραμα Παλλήνης.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή

Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας Υπατία

προσκαλεί την Τρίτη 25/2/20 στο Μουσείο Μοντέρ-

νας Τέχνης Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Παγ-

κράτι. Αναχώρηση στις 11.30 από Ζεφύρου 2,

Βούλα, πίσω από την Πνευματική Εστία. Η ξενά-

γηση θα γίνει με ξεναγό του μουσείου. Δηλώσεις

συμμετοχής Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

“Από Σμύρνη Σαλονίκη”

Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας “Υπατία”

προσκαλεί την Τετάρτη 4/3/20 για να παρακολου-

θήσετε την θεατρική παράσταση της Μιμής Ντενίση

“Από Σμύρνη Σαλονίκη”.  

Ώρα αναχώρησης 17.30 από Ζεφύρου 2, πίσω από

την πνευματική εστία στη Βούλα. Πληροφορίες Ιφι-

γένεια Αμοργιανού 6998958059. 

“Η Διαχρονικότητα
του Ερωτόκριτου”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας, προσκαλεί

την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, στην εκδήλωση με

θέμα: “H Διαχρονικότητα του Ερωτόκριτου”, με ομι-

λητή τον Γεώργιο Μαρινάκη, Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.,

Γεν.Γραμματέα Ε.Ε. Λογοτεχνών, συνθέτης, ποιητής,

στο 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.

«Ιστορίες Φαντασμάτων

από την Ιαπωνία»
του Λευκάδιου Χερν

H Θεατρική Ομάδα Κωφών «ΤΡΕΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» παρου-

σιάζει το έργο του Λευκάδιου Χερν «Ιστορίες Φαντασμά-
των από την Ιαπωνία» από τις 7 Μαρτίου μέχρι 12

Απριλίου κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

στο Θέατρο Άβατον. Πρόκειται για την δέκατη παραγωγή

της ομάδας, που από την ίδρυσή της το 2009 έχει καταφέ-

ρει να αναδείξει νέους κώδικες στην υποκριτική έκφραση

και τη θεατρική φόρμα, αξιοποιώντας με ανανεωτική ματιά

την νοηματική γλώσσα, παράλληλα με την φωνητική ερ-

μηνεία, τις αρχές του αυτοσχεδιασμού και τις τεχνικές του

σωματικού θεάτρου.

Στην παράσταση «Ιστορίες Φαντασμάτων από την Ιαπω-

νία» συμμετέχουν κωφοί και ομιλούντες ηθοποιοί που

χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος και τη Νοημα-

τική Γλώσσα, με ταυτόχρονη φωνητική ερμηνεία για να

μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο, όπου το υπερφυσικό

στοιχείο πρωταγωνιστεί σε παμπάλαιους μύθους της

Άπω Ανατολής. Ο Χερν αναδεικνύει την ομορφιά της ιδι-

αιτερότητας του ιαπωνικού πολιτισμού και μας φέρνει

στο νου τις κοινές ρίζες που μπορεί να έχουν όλοι οι  πο-

λιτισμοί. Η σκηνική δράση πραγματοποιείται συνδυάζον-

τας διαφορετικά είδη θεάτρου όπως το σωματικό

θέατρο, τη παντομίμα και περιέχει στοιχεία του παραδο-

σιακού ιαπωνικού Θεάτρου Νο και Καμπούκι. Επίσης,

στην παράσταση χρησιμοποιείται το Visual Vernacular

που περιέχει στοιχεία ποίησης, παντομίμας και νοηματι-

κής γλώσσας σε συνδυασμό με συμβολικές χειρονομίες

(mudras) των Ασιατικών παραδόσεων για να απεικονίσει

τα πράγματα στην οπτική τους πολυπλοκότητα. 

Η παράσταση αποτελεί ένα καλλιτεχνικό έργο που απευ-

θύνεται τόσο σε κωφούς, όσο και ακούοντες θεατές.

Ένα ποιητικό ταξίδι μέσα από  ιστορίες και εικόνες της

ιαπωνικής κουλτούρας που είναι προσβάσιμο σε όλους.

Η παράσταση θα συνοδεύεται από Ελληνικούς Υπέρτιτ-

λους (ΤΚΒ) για Κ(κ)ωφούς και βαρήκοους, ενώ  υπάρχει

η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί και σε Ακουστική Πε-

ριγραφή (A.Π) για τυφλούς και μερικώς βλέποντες.

H Θεατρική Ομάδα Κωφών δημιουργήθηκε το 2009 και

αποτελείται από κωφά -βαρήκοα άτομα. Μέσα από μια

συστηματική ενασχόληση με την θεατρική δράση, η

Ομάδα  είχε την τιμή να συνεργαστεί με σημαντικούς πο-

λιτιστικούς φορείς.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Δήμος Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοι-

νωφελής Δημοτική Επιχείρηση

Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) προσκα-

λούν την Κυριακή, 1η Μαρτίου

2020, στις 4.30 μ.μ., στην Κεντρική

Πλατεία Μαρκοπούλου, σε μια με-

γάλη Αποκριάτικη Γιορτή!

Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη

και «φορέστε» την καλύτερη διά-

θεση και στολή σας, για το πιο ξέ-

φρενο πάρτι της πόλης, όπου

μικρούς και μεγάλους, θα τους υπο-

δεχτούν μασκότ και ξυλοπόδαροι, θα

χορέψουν όλοι γύρω από το Γαϊτα-

νάκι, θα απολαύσουν μοναδικά

Magic και bubble Show και θα γευ-

τούν pop corn και μαλλί της γριάς.

Ακόμη και αν δεν έχετε στολή, στο

χώρο της εκδήλωσης, θα λειτουργεί

αποκριάτικο δημιουργικό εργαστή-

ριο για όλους, με face painting και

μπαλονοκατασκευές, για μια μονα-

δική μεταμόρφωση!

Η μεγάλη «ατραξιόν» της ημέρας, θα

αποτελέσει δικαιωματικά η καθιερω-

μένη πλέον Αποκριάτικη Παρέλαση

2020, με τη συμμετοχή σχολείων και

φορέων του Δήμου, υπό τους δυνα-

τούς αποκριάτικους μουσικούς ρυθ-

μούς.

Το καλύτερο πλήρωμα θα επιλεγεί,

με κριτήριο τη θεματολογία του, από

τριμελή επιτροπή και κάθε μέλος του

επικρατέστερου πληρώματος, θα

λάβει ως έπαθλο, δώρο – έκπληξη!

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί στο Απο-

κριάτικο Γλέντι που θα ακολουθήσει,

με πολύ χορό από τους συλλόγους:

«Δήλιος Απόλλων» Λαογραφικός

Πολιτιστικός Όμιλος Μαρκοπούλου

και Πόρτο Ράφτη, Σύλλογος Κρητών

Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη,

«Μυρρινούς» Χορευτικός Λαογραφι-

κός Όμιλος Μαρκοπούλου και Πόρτο

Ράφτη, «Ρόδακας» Λαογραφικός

Σύλλογος Μαρκοπούλου, στο κέν-

τρο της Πλατείας.

Τις εκδηλώσεις του Δήμου

Κρωπίας και Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης, δείτε στη σε-

λίδα 3.

Καρναβάλι στη Γλυφάδα

O Δήμος Γλυφάδας καλεί στο

Σχολικό Καρναβάλι, την Κυ-

ριακή 1η Μαρτίου, στην οδό

Γούναρη (από Ανθέων έως πλα-

τεία Μακεδονίας). Ώρα έναρ-

ξης 11.30 π.μ. Θα ακολουθήσει

το κάψιμο του καρνάβαλου και

αποκριάτικο πάρτυ στην πλα-

τεία.  

Tην Καθαρά Δευτέρα, 2 Μαρ-

τίου, όλοι στο Πατητήρι, στις

12 το μεσημέρι για τα Κού-

λουμα.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις 

To Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00 ξεκινάει η παρέλαση καρναβαλιστών

στο κέντρο Πειραιά.  (Διαδρομή: Δημοτικό Θέατρο-Τσαμαδού-Φίλωνος-Σωτήρος

Διός-Πασαλιμάνι-Πλατεία Κανάρη).

Η μπάντα χάλκινων οργάνων «Αγία Φανφάρα» δίνει τον παλμό της Αποκριάς

στους δρόμους της πόλης με μια ξεχωριστή μουσική αποκριάτικη διαδρομή, κα-

ταλήγοντας όλοι μαζί στο Πασαλιμάνι όπου θα συνεχιστεί η διασκέδαση.

(Πλατεία Αλεξάνδρας /12:30)

Οι Burger Project έρχονται για πρώτη φορά στον Πειραιά για ένα αποκριάτικο

«Τρελό Κοντσέρτο», μια διαδραστική συναυλία για παιδιά αλλά και ενήλικες. Με

πρωτότυπα τραγούδια, μουσικοκινητικά παιχνίδια και χιουμοριστικούς αυτοσχε-

διασμούς, μικροί και μεγάλοι θεατές ενεργοποιούν τη φαντασία τους και αλλη-

λεπιδρούν με ρυθμούς και ήχους.

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου

Παιδική παράσταση «Γύρω - γύρω Μήνες» (Πλατεία Πηγάδας /11:00)

Στην Αθήνα

Ο Δήμος Αθηναίων, φέτος τις Από-

κριες, «ντύνει» ολόκληρη την πόλη με

χρώματα, σερπαντίνες, μέσα από ένα

πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που

διοργανώνει, ο Οργανισμός Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του

δήμου Αθηναίων και η Τεχνόπολη

Δήμου Αθηναίων.

Η γιορτή, απογειώνεται πριν την Κα-

θαρά Δευτέρα. Την Παρασκευή 28, το

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου και την Κυ-

ριακή 1 Μαρτίου, τη σκυτάλη της δια-

σκέδασης παίρνουν καλλιτέχνες σε

μια σειρά ιδιαίτερων συναυλιών…

κάτω από την Ακρόπολη. Με βάση το

Θησείο, ξεκινάει ένα πολύχρωμο και

πολυδιάστατο μουσικό ταξίδι με μονα-

δικό προορισμό το κέφι και τη χαρά.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την

Καθαρά Δευτέρα, 2 Μαρτίου, στο

λόφο του Φιλοπάππου, για το πέ-

ταγμα του χαρταετού και τα Κού-

λουμα με πρωταγωνίστρια της

γιορτής τη Γωγώ Τσαμπά με πλούσιο

ρεπερτόριο από τα δημοτικά μας τρα-

γούδια.

Παρέλαση καρναβαλιστών 

στο εμπορικό κέντρο του Πειραιά
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Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα

του Ανθρώπου 

“Το δικαίωμα στο 
απόρρητο της επικοινωνίας”

«Το δικαίωμα στο απόρρητο της επικοινωνίας»

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, 

Με θέμα «Το δικαίωμα στο απόρρητο της επικοινω-

νίας», συνεχίζεται τη Δευτέρα 24 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 Εκδηλώσεων του

Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας (Ακαδημίας 60).

Στο σεμινάριο θα μιλήσουν ο Χρήστος Ράμμος,

Πρόεδρος της ΑΔΑΕ και Επίτιμος Αντιπρόεδρος του

Συμβουλίου της Επικρατείας και η Δρ Αικατερίνη

Παπανικολάου, Δικηγόρος και Μέλος της Ολομέ-

λειας της ΑΔΑΕ.

 Για περισσότερες πληροφορίες: 2107233221-2

H λειτουργία της
Alpha Bank 

στην Κερατέα 
επ’ αόριστον 

Oι κινητοποιήσεις έφεραν αποτέλεσμα

Οι πολίτες της Κερατέας, όπως έχουν αποδείξει

ξέρουν να αγωνίζονται και να κερδίζουν.

Οι κινητοποιήσεις τους για να μην κλείσει και η τε-

λευταία τράπεζα στην Κερεατέα, έφερε καρπούς.

Ήδη την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, μετά από συνάν-

τηση που είχε ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς, τους

επικεφαλής των παρατάξεων και θεσμικούς φορείς

του Δήμου με ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, ανα-

κοινώθηκε η επ΄αόριστον λειτουργία της ALPHA

BANK στην Κερατέα.

Ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς μετά τη συνάντηση δή-

λωσε: "Ευχαριστούμε τη διοίκηση της τράπεζας για

την κατανόηση ενός απολύτως δίκαιου αιτήματος. Οι

οργανωμένες πιέσεις και η τεκμηριωμένη παρέμβαση

της Δημοτικής αρχής, η συνεργασία μας με τις δημο-

τικές παρατάξεις και τους βουλευτές της Περιφέρειάς

μας, καθώς και η συντονισμένη κινητοποίηση πολιτών

και Δήμου έφεραν αυτήν την θετικότατη εξέλιξη".

«Τη νέα ψηφιακή εποχή στις υπη-

ρεσίες της Περιφέρειας Αττικής»,

παρουσίασε ο Περιφερειάρχης

Γιώργος Πατούλης, στις 14 Φε-

βρουαρίου, στο  Αμφιθέατρο του

Ιδρύματος «Ευγενίδου». 

Η ενημέρωση έγινε παρουσία του

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-

σης Κ. Πιερρακάκη και υπεγράφη

Συμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του

Υπουργείου και της Περιφέρειας

με αντικείμενο τη θεσμοθέτηση και

υλοποίηση μιας σειράς συστημι-

κών δράσεων που θα έχουν στόχο

τη βελτιστοποίηση των διοικητικών

διαδικασιών και των παρεχόμενων

υπηρεσιών προς τους πολίτες και

τις επιχειρήσεις, την αναβάθμιση

της πληροφόρησης και ενημέρω-

σής τους, αλλά και την αντιμετώ-

πιση των γραφειοκρατικών

αγκυλώσεων.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-

νησης Κ. Πιερρακάκης στον χαιρε-

τισμό του συνεχάρη τον

Περιφερειάρχη Αττικής για τις

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει με

στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονι-

σμό της Περιφέρειας τονίζοντας.

«Στόχος μας είναι μέσα από την
απλούστευση των διαδικασιών, να
κάνουμε τη ζωή των πολιτών ευκο-
λότερη και καλύτερη. Προτεραι-
ότητά μας είναι η βελτίωση των
υπηρεσιών προς τον πολίτη αλλά
και να βοηθήσουμε την αλληλεπί-

δραση των υπηρεσιών όλων των
φορέων».
Ο Περιφερειάρχης στην ομιλία

του, ενημέρωσε ότι 45 διοικητικές

πράξεις αρμοδιότητας της Περιφέ-

ρειας Αττικής θα γίνονται πλέον

ψηφιακά και ήδη έχουν τεθεί στη

διάθεση των πολιτών.

Επιπλέον προανήγγειλε την σύ-

σταση ΚΕΠ στην Περιφέρεια Αττι-

κής με στόχο τη διευκόλυνση της

εξυπηρέτησης των πολιτών και

επεσήμανε πως η εφαρμογή της

ψηφιακής διακυβέρνησης στο σύ-

νολο του Κράτους και της αυτοδι-

οίκησης θα συμβάλλει στην

οικονομική ανάταξη της χώρας,

αλλά και στην πάταξη της διαφθο-

ράς και της γραφειοκρατίας.

«Προσφέρουμε νέες υπηρεσίες και
χτίζουμε νέες συνεργασίες, για να
μπορέσουμε να φέρνουμε με ένα
κλικ στο ποντίκι του υπολογιστή,
του κινητού ή του τάμπλετ, την Πε-
ριφέρεια Αττικής μέσα στο σπίτι
και την επιχείρηση του κάθε πο-
λίτη, αντί να φέρνουμε τον πολίτη

και τον επιχειρηματία στα γκισέ
της Περιφέρειας», ανέφερε χαρα-

κτηριστικά. Παράλληλα πρόσθεσε

πως στόχος είναι τα επόμενα χρό-

νια να δοθεί η δυνατότητα στους

πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρο-

νικά όλες τις αιτήσεις και να παρα-

λαμβάνουν στο σπίτι τους το

σύνολο των δικαιολογητικών που

ζητούν από τις υπηρεσίες της Πε-

ριφέρειας.

45 διοικητικές πράξεις με ένα “κλικ”
Η Περιφέρεια Αττικής στη νέα 

ψηφιακή εποχή

Δύο νέους αντιδημάρχους όρισε ο

Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίπ-

που με συγκεκριμένες αρμοδιότη-

τες,  για το χρονικό διάστημα από

6/2/20 έως 6/11/21.

Α. τον Ευάγγελο Ζεκάκο στον

οποίον μεταβιβάζει αρμοδιότητες,

την εποπτεία και ευθύνη των οικονο-

μικών και των αντίστοιχων οργανι-

κών μονάδων του Δήμου.

Β. τον Δημήτριο Παπαχρήστου στον οποίο μεταβιβά-

ζει αρμοδιότητες σε θέματα του Στρατηγικού και Επι-

χειρησιακού Σχεδιασμού - Ανάπτυ-

ξης του Δήμου, ως επίσης και των

ετήσιων προγραμμάτων δράσης.

Οι Αντιδήμαρχοι, κατά τη διάρκεια

της θητείας τους, δεν μπορούν να

εκλεγούν ή να είναι μέλη του προ-

εδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι

δυνατή μετά την πάροδο έξι μηνών από τον ορισμό

του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου,

για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόν-

των του.

Δύο νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Σαρωνικού
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ΓΕΝ. ΔΙ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

• Καταχώριση Οχήματος μετά από δήλωση κλο-

πής (για Φυσικά Πρόσωπα) & για Νομικά Πρό-

σωπα)

• Οριστική Διαγραφή οχήματος για Φυσικά Πρό-

σωπα και για Νομικά Πρόσωπα

• Περί μη χορήγησης ΠΕΙ - (Πιστοποιητικό Επαγ-

γελματικής Ικανότητας) – Υπαγωγή σε εξαιρέσεις

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σχολής / κέν-

τρου επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημά-

των μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

(σχολή ΠΕΙ)

• Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκ-

παιδευτή υποψήφιων οδηγών / Ανανέωση δικαιώ-

ματος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή

υποψήφιων οδηγών/ Αντιγράφου δικαιώματος

άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων

οδηγών

• Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής

υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων - μοτοσικλετών

• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου

Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων, Μοτοσι-

κλετών και Μοτοποδηλάτων 

• Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη αυ-

τοκινήτων – μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων (για

προϋπηρεσία στην ελληνική επικράτεια)

• Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τε-

χνίτη αυτοκινήτων – μοτοσικλετών – μοτοποδη-

λάτων (για προϋπηρεσία στην αλλοδαπή)

• Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών

καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων

σχεδίων πόλεων

• Ανανέωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παρο-

χής καυσίμων και ενέργειας (πρατήριο παροχής

πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG) (δημόσιας

χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων)

• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας (ανανέωση)

σταθμού αυτοκινήτων  και πλυντηρίου – λιπαντη-

ρίου με διαφορετικές μορφές

• Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος

ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

• Οριστική διαγραφή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, λόγω κα-

ταστροφής - διάλυσης πριν τις 04-03-2004

(άρθ.69 ν.4484/17)

• Οριστική διαγραφή οχήματος λόγω επαναταξι-

νόμησης σε χώρα της Ε.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

• Γονικό Επίδομα

ΓΕΝ. ΔΙ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

• Βεβαίωση νομιμότητας κτίσματος

• Χορήγηση άδειας πώλησης τυποποιημένων τρο-

φίμων και ποτών από περίπτερα

• Άδεια Λειτουργίας Παιδικής Εξοχής

• Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φρον-

τίδας Ηλικιωμένων

• Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κοιν.

Φροντίδας Ιδιωτικού δικαίου

• Χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου, λαχει-

οφόρου ή φιλανθρωπικής αγοράς

• Εξάλειψη υποθήκης

• Χορήγηση αντιγράφου παραχωρητηρίου προ-

σφυγικού ακινήτου

• Χορήγηση πληροφοριών/αντιγράφων από φά-

κελο προσφυγικού ακινήτου

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

• Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπω-

ροκηπευτικών

• Ηλεκτροδότηση πηγαδιού – γεώτρησης

• Χορήγηση Αριθμού Καταχώρησης σε Αλιευτικό

Σκάφος

• Γενική Αίτηση Δ/νσης Αλιείας (ΑΛ24)

• Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για αυτοψία μονάδων

ζωικών υποπροϊόντων.

• Ένσταση επανεξέταση κατασχεθέντων τροφί-

μων ζωικής προέλευσης.

• Εγγραφή στο Ελαιοκομικό Μητρώο.

• Αμπελουργικό Μητρώο

• Χορήγηση Κωδικών Αριθμών για την εμφιάλωση

οίνων

• Χορήγηση άδειας διοργάνωσης ερασιτεχνικών

αλιευτικών αγώνων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

• Πρόσληψη υπαλλήλου σε Λαϊκή Αγορά

• Αλλαγή αγοράς

• Αμοιβαία αλλαγή αγοράς

• Διαγραφή βοηθού

Β. Υπηρεσίες με δυνατότητα ψηφιακής

υποβολής αιτήματος (το τελικό έγγραφο

της Υπηρεσίας παραλαμβάνεται με επί-

σκεψη του ενδιαφερομένου)

ΓΕΝ. ΔΙ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

• Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής επαγ-

γελματικής κατάρτισης μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

• Κοινοτική άδεια ΕΕ για Φ.Δ.Χ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

• Εξαγωγή γεωργικών προϊόντων

• Εισαγωγή-Εξαγωγή Ζωοτροφών

• Χορηγούμενα πτυχία και άδειες οδηγών γεωρ-

γικών μηχανημάτων

• Γνωστοποίηση ίδρυσης επιχείρησης επαγγελ-

ματικής χρήσης βιοκτόνων

• Αίτησης καταγραφής στο μητρώο εμπόρων ζών-

των ζώων

• Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποι-

ητικού κατοικίδιων

• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οινολογικού ερ-

γαστηρίου

• Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήματος για Μετα-

φορά Ζώων

• Χορήγηση άδειας διακίνησης βοοειδών (σφαγή

/ αναπαραγωγή / πάχυνση)

• Βεβαίωση εξάλειψης υποθήκης οικοπεδικού –

γεωργικού κλήρου

• Εξέταση λυσσύποπτου ζώου

Βεβαίωση για κλήρο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

• Χορήγηση Βεβαίωσης Συμβατότητας Πτυχίου

Ιατρού-Οδοντιάτρου με την Ε.Ε.

• Χορήγηση Βεβαίωσης Συμβατότητας Πτυχίου

Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Μαιευτικής,

Επισκεπτών / τριών Υγείας

• Χορήγηση πιστοποιητικού υφιστάμενης Επαγ-

γελματικής κατάστασης Ιατρού / Οδοντίατρου.

Χορήγηση πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελ-

ματικής κατάστασης Νοσηλευτή/τριας, Φυσιοθε-

ραπευτή/τριας, Μαίας / Μαιευτή, Επισκεπτών/

τριών Υγείας

• Ανανέωση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Φαρ-

μακευτικής

• Ανανέωση Πρακτικής Άσκησης Βοηθών Φαρμα-

κείου

• Χορήγηση Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης Βοη-

θού Φαρμακείου

• Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος

Βοηθού Φαρμακείου

• Έκδοση παραχωρητηρίου για προσκυρωτέο οι-

κοπεδικό τμήμα

• Αίτηση ένταξης φαρμακοποιών στο διευρυμένο

ωράριο

Ολες οι υπηρεσίες που προσφέρονται ψη-

φιακά αναφέρονται στον Οδηγό του Πολίτη,

αφού όπως σημειώνουμε παραπάνω, κά-

ναμε μία επιλογή και παρουσιάσαμε.

Στο Περιφερειακό Συμβού-

λιο (19.2.20), με εισήγηση

του Αντιπεριφερειάρχη Ανα-

τολικής Αττικής,  Θανάση

Αυγερινού, εγκρίθηκαν οι

όροι προγραμματικής σύμ-

βασης μεταξύ της Περιφέ-

ρειας Αττικής και της

Μητρόπολης Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής για την «Επι-

σκευή, ανακαίνιση και ενερ-

γειακή αναβάθμιση του

γηροκομείου “Η Ανάστασις”».

Στην εισήγησή του ο Θ. Αυ-

γερινός επεσήμανε ότι το

έργο είναι ενταγμένο στο

Πρόγραμμα Εκτελεστέων

Έργων της Περιφέρειας

έτους 2020 καθώς και στον

Προϋπολογισμό του ιδίου

έτους και έχει συνολικό

προϋπολογισμό 400.000,00

€ (συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδο-

τείται από την Περιφέρεια.

Αντικείμενο της παρούσας

σύμβασης είναι η εκτέλεση

των απαιτούμενων εργα-

σιών για την υλοποίηση του

έργου για λογαριασμό της

Ιεράς Μητροπόλεως Μεσο-

γαίας και Λαυρεωτικής με

χρηματοδότηση και υλοποί-

ηση από την Περιφέρεια Ατ-

τικής.

Σκοπός του έργου είναι η

προώθηση του φιλανθρωπι-

κού και κοινωνικού έργου της

Μητρόπολης Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής. 

Το Γηροκομείο έχει δυναμικό-

τητα 48 κλινών και εξυπηρε-

τεί ηλικιωμένους ανεξάρτητα

από τον τόπο κατοικίας τους. 

Το έργο θα δημοπρατηθεί

και θα εκτελεστεί από την

Περιφερειακή Ενότητα Ανα-

τολικής Αττικής, σύμφωνα

με τη μελέτη και σύμφωνα

με τις διατάξεις που ισχύουν

για τα δημόσια έργα.

Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο

η ανακαίνιση του γηροκομείου “Ανάστασις”

της Μητρόπολης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΦΙΛΟΖΩΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, 18:00

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής,

Ελένη Αδάμ και η πρόεδρος του Δ.Σ

Κρωπίας Δήμητρα Μιχαιρίνα διοργα-

νώνουν την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020,

στις 6 το απόγευμα, στη Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Κορωπίου (οδός Ολυμπιο-

νίκη «Γ.Σ Παπασιδέρη» 13,

πεζόδρομος) εκδήλωση-συγκέντρωση

φιλόζωων του Δήμου Κρωπίας για τον

συντονισμό και τη συνεργασία όλων

των φορέων και των κατοίκων. 

Διοικητικές πράξεις με ένα «κλικ» στην Περιφέρεια Αττικής
Είναι πάρα πολλές οι πράξεις που πλέον μπορεί ο πολίτης να αναζητήσει

ηλεκτρονικά στην Περιφέρεια Αττικής, γι’ αυτό θα επικεντρωθούμε σε

εκείνες που θεωρούμε πιο σημαντικές και συχνά χρειαζόμενες.

Όλες, όμως, οι υπηρεσίες μπορείτε να τις αναζητήσετε στον “Οδηγό του

Πολίτη” μέσα από τον ιστοχώρο της Περιφέρειας Αττικής:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=26150&Itemid=882

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

3η ανάρτηση πράξης εφαρ-

μογής 1ης & 2ης γειτονιάς

Αγίας Μαρίνας

Συνεχίζεται η 3η Ανάρτηση των πολε-

οδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιο-

χής Αγίας Μαρίνας Δήμου Κρωπίας,

στο Δημοτικό Κατάστημα (Αμφιθέατρο

Ισόγειο Δημαρχείου με αριθμούς σει-

ράς προτεραιότητας), έως και 24-02-

2020, για ενημέρωση των

ενδιαφερομένων και τυχόν υποβολής

ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Είναι η τελευταία ανάρτηση για να

ακολουθήσει η κύρωση της πολεοδο-

μικής μελέτης.
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Η “ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ”

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ 

“ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ”

της Νάντιας Βαλαβάνη*

Δημοσιεύτηκε την Κυριακή 16.02.2020 στο ειδικό

ένθετο της εφημερίδας “Πελοπόννησος” με θέμα

την “Επιστροφή στην κανονικότητα”

Τον Οκτώβρη 2019 εμφανίστηκε ένα σύνθημα

στους τοίχους μιας Χιλής μήνες τώρα στους δρό-

μους ενάντια στις πολιτικές λιτότητας, με δεκάδες

νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες: “Δεν πρόκειται να

επιστρέψουμε στην κανονικότητα, γιατί η κανονι-

κότητα είναι το πρόβλημα.” Έχουν δίκιο.

Μήπως όμως αυτό δεν ισχύει για μας; Αυτός που

έχασε το σπίτι του δεν είναι φυσικό να ονειρεύεται

“επιστροφή σε μια κανονικότητα  με σπίτι”; Οι γο-

νείς που “μαθαίνουν” να ζουν με τα παιδιά τους στο

εξωτερικό δεν “δικαιούνται” μια “κανονικότα με τα

παιδιά στην Ελλάδα”; Σε τι είδους “κανονικότητα”

“επιστρέφουμε” - ή αναζητούμε;

Στην αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης, η

πρώτη μιλάει για “επιστροφή σην κανονικότητα” με

ταυτόχρονη “έναρξη της νέας μεταπολίτευσης”,

δηλ. “επιστροφή” όχι στο παρελθόν, αλλά στο μέλ-

λον – πανομοιότυπα με Σαμαρά το 2014. Και “οι

τράπεζες θα επιστρέψουν στην κανονικότητα το

2020” (“Βήμα”, 1.1.2020). Μήπως ωστόσο πρόκειται

για “επιστροφή στην κανονικότητα του παλαιοκομ-

ματισμού” (Μανόλης Δρεττάκης, ΕφΣυν

03.09.2019); Ή ένα κοινωνικό  μέτωπο “μεγάλων

αφεντικών”, “τζαμπατζήδων καναλαρχών”, “κομμα-

τικών στρατιών του παλιού  δικομματισμού” και

κάθε είδους “τρωκτικών” “θέλει να ξεφορτωθεί το

ΣΥΡΙΖΑ και να επανέλθει η τόσο προσοδοφόρα κα-

νονικότητα... που χαλάσαμε” (Αλ.Τσίπρας, ΕφΣυν,

25.01.2020);

Η πολιτική εργαλειοποίηση της κανονικότητας επι-

χειρεί να συγκαλύψει τη φτώχεια της πολιτικής αν-

τιπαράθεσης για τη σημερινή Ελλάδα και τον

δρόμο που ακολουθείται. Για διαφορετικούς λό-

γους κάθε μέρος, “ο νέος δικομματισμός” συμπίπτει

στην επιχείρηση συγκάλυψης ενός γεγονότος: Η

ΝΔ βαδίζει σήμερα στο δρόμο που πρωτοχάραξε ο

ΣΥΡΙΖΑ. Όχι το καλοκαίρι του 2015 (εκείνος, μετά

την α-συνέχεια της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,

κυλούσε στις ίδιες ράγες με τις  κυβερνήσεις του

Πρώτου και Δευτέρου Μνημονίου), αλλά τον Αύ-

γουστο του 2018: Μιας διαρκούς  κατάστασης

έκτακτης ανάγκης ενισχυμένης επιτήρησης, με το

πλήρες νομικό οπλοστάσιο του ΕΚ 372/2013 για τις

χώρες που βγήκαν από μνημόνια να εφαρμόζεται

αποκλειστικά στην περίπτωση της Ελλάδας. Συμ-

βατικά μέχρι το 2060, στην πραγματικότητα για

άγνωστη περίοδο, καθώς η νομική πρόβλεψη του

Kανονισμού είναι μία: Μέχρι την αποπληρωμή του

75% του χρέους. Με μεσοσταθμικά πλεονάσματα

για την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους ύψους

2,2% επί 40 χρόνια: Δεν έχουν υπάρξει ποτέ στην

ιστορία του κόσμου.  Ενώ η Ελλάδα είναι η μονα-

δική ευρωπαϊκή χώρα  τέλος 2018 που το ΑΕΠ της

βρισκόταν στο -22% συγκριτικά με την έναρξη της

κρίσης (2009), με τη φτώχεια να έχει διπλασιαστεί,

από το 20% στο 40% του πληθυσμού της (Euro-

stat).

Η καταναγκαστική εφαρμογή των μνημονίων συν-

δέθηκε από την αρχή με την έκκληση να γίνει η Ελ-

λάδα “μια κανονική χώρα”, “ένα κανονικό κράτος”.

Η “κανονικότητα“ των δανειστών”, δηλ. η αποφυγή

στάσης πληρωμών και η συνέχιση της εξυπηρέτη-

σης του χρέους με νέα δανεικά από μια χρεωκοπη-

μένη χώρα, ενδύθηκε το στόχο της

“κανονικότητας” για έναν υπερχρεωμένο λαό. Η

“θυσία” στο βωμό του χρέους και στην τήρηση των

μνημονιακών – και σήμερα των μεταμνημονιακών

δεσμεύσεων - αναδείχθηκε στον υπέρτατο κανόνα.

Η ύφεση, η ανεργία, η μετανάστευση και η φτωχο-

ποίηση του λαού θεωρήθηκαν δευτερεύοντα. Όπως

μου απάντησε και ο Στουρνάρας ως Υπουργός Οι-

κονομικών στη Βουλή στο ερώτημα μου “ποια είναι

τελικά η τιμή της δόσης” (που ανέβαινε σε κάθε

αξιολόγηση): “Η τιμή της δόσης είναι άπειρη...” 

Η αποχώρηση από την “κανονικότητα” σημειώθηκε

το 2012-2015, όταν ένας λαός με τη νεολαία μπρο-

στά επιχείρησε να πάρει τη ζωή του στα χέρια του.

Γι'  αυτό και οι εξεγερμένοι Χιλιάνοι έχουν τελικά

απόλυτο δίκιο.

――――――――――

* H Nάντια Βαλαβάκη, πρ. αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών,

συγγραφέας. 

Ο Δήμος των 3Β, όπως φαίνεται, αποκτά νέο όνομα:

Δήμος ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. Έχει προηγηθεί μια ευρύτατη

πολιτική διαβούλευση επί χρόνια στη περιοχή μας

και όλοι μας (Δήμος και δημότες) διαπιστώνουμε,

ότι και σε διοικητικό επίπεδο, αλλά προ πάντων σε

επίπεδο τοπικής και πολιτικής αυτοσυνείδησης, εάν

δεν αποφασίσουμε για την σχετική μετονομασία, θα

είμαστε μετέωρη οντότητα παγκοσμίως. Τολμώ να

πω, ότι θα επικρατήσει ο όρος: «Ριβιέρα» που τα τε-

λευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του.

Προσφάτως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα

“ΕΒΔΟΜΗ” μία ακόμη επιστολή που συνηγορεί υπέρ

του όρου: ΑΠΟΛΛΩΝ. Είναι το κείμενο του δημότη

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, ο οποίος εξηγεί πώς και γιατί ο

όρος: ΑΠΟΛΛΩΝ έχει κατοχυρωθεί και διεθνώς ανα-

γνωρισθεί το έτος της προσσελήνωσης του ανθρώ-

που (1969). Ο όρος 3Β ανήκει στο πολιτικό και διοι-

κητικό παρελθόν. Επιτέλους η κοινωνία μας (η μικρή

μας πόλη, η οποία περιλαμβάνει και την Βάρη και

την Βάρκιζα και την Βούλα και την Βουλιαγμένη)

αποφασίζει να αυτοπροσδιορισθεί ως «ΔΗΜΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ».

Μπροστά σ’ αυτήν την εξέλιξη, η Δημοτική Αρχή δεν

μπορεί να παραμένει σιωπηλή. Οι πραγματολογικές

συνθήκες έχουν ωριμάσει για την μετονομασία του

Δήμου μας. Από την άλλη θα πρέπει όλοι να κατα-

νοήσουμε, ότι οι συνήθειες και στη γλώσσα είναι πα-

νίσχυρες. Δεν μπορεί ο όρος: «Ριβιέρα» να

υποκαθιστά τον όρο: «ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ». 

Πρόσφατα ένας Γερμανός συνάδελφός μου επιβιβά-

στηκε στο τουριστικό λεωφορείο, στο Σύνταγμα, για

να φθάσει στη Βουλιαγμένη και ένιωσε έκπληξη

όταν διάβασε ότι μεταβαίνει στη «Ριβιέρα»! Με ρώ-

τησε σχετικώς και του απάντησα, ότι σε λίγο θα

φθάσουμε στο «ΔΗΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ» και θα διαπι-

στώσεις ότι ο ήλιος λάμπει και η θάλασσα είναι γα-

λάζια, επειδή εδώ βρίσκεται το ιερό του θεού

Απόλλωνος. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε:

πότε, επιτέλους, εσείς οι Έλληνες θα απαλλαγείτε
από τα ξενόφερτα βάρη και θα αποκτήσετε συνεί-

δηση του εαυτού σας; Με χτύπησε στη πλάτη και

μου είπε: «πάμε στη γη του Απόλλωνος επιτέ-
λους»!

Αναφέρω αυτή την ιστορία, επειδή θέλω όλοι να κα-

τανοήσουμε, ότι η ονομασία «ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩ-

ΝΟΣ» εκφράζει την τοπική και πολιτική

αυτοσυνειδησία μας. Ας αναλάβει, λοιπόν, η Δημο-

τική Αρχή τη σχετική διοικητική πρωτοβουλία για

την μετονομασία και τότε όλοι οι δημότες, αλλά και

όλοι οι Έλληνες και επιπλέον η διεθνής κοινότητα

θα αγκαλιάσει το νέο όνομα.

―――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.

Θεόδωρος Γεωργίου*

Ο Δήμος των 3Β ως

“ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ”
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Mας περνάνε για χαχόλους... 
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στην πρωινή ζώνη της τη-

λεόρασης, ακούσαμε ότι οι Γερμανοί, δεν επιθυμούν

να δεχθούν μετανάστες. Κάποιες περιοχές ζήτησαν

παιδιά μεταναστών έως 8 ετών! Μας έστειλαν βοή-

θεια κρεβάτια και στρώματα. Επίσης μπορούν να μας

στείλουν κάποια συνεργεία (κάτι σαν τη ΜΟΜΑ που

είχαμε εμείς παλιά, όπως είπε ο ρεπόρτερ) για να μας

κατασκευάσει κέντρα διαμονής των μεταναστών και

αν δεν μπορούμε να τα φροντίζουμε, επίσης μπορούν

να μας στείλουν προσωπικό.

Ε, για πολύ χαχόλους μας περνάνε ή έχουν βρει πολ-

λούς οσφυοκάμπτες γονυπετείς να προσκυνάνε...

Πτωχοί και άστεγοι... 
Ενα εκατομμύριο λογαριασμοί πολιτών έχουν κατα-

σχεθεί, άκουσα την Τετάρτη 19/2 από τα τηλεπαρά-

θυρα και δεν το πίστευα.

Άλλο ένα εκατομμύριο περίπου είναι και οι πολίτες

εκείνοι που θα χάσουν τα σπίτια τους από πλειστη-

ριασμούς, για να τα πάρουν οι “Ευρωπαίοι”, που ξέ-

ρουν καλύτερα να κουμαντάρουν τα πράγματα...

Συνολικά, τα στοιχεία από ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ που επε-

ξεργάσθηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του κρά-

τους στη Βουλή, δείχνουν πως βρίσκονται σε ρύθμιση

11,8 δισ. ευρώ οφειλών. Για ποια Ελλάδα συζητάμε,

για ποιούς πολίτες και για ποιο κράτος που πρέπει να

το συνδράμουμε;

Ποιος πολίτης, από αυτά τα δύο εκατομμύρια, μπορεί να

δει με συμπάθεια το κράτος και την κοινωνία γενικότερα,

όταν του έχουν πάρει το σπίτι και ζει στο δρόμο;

Κι απ’ την άλλη βλέπει μια εισροή ορδών από μετανά-

στες και πρόσφυγες, να κάνουν στη χώρα μας τί; Όταν

οι μισοί Έλληνες είναι άνεργοι και στα όρια της πείνας.

Μην απορούμε γιατί αυξάνεται ραγδαία η εγκλημα-

τικότητα! 

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ένα από τα χαρακτηριστικά που δηλώνει το μέγεθος του

πολιτισμού των λαών, είναι η θέση που κατέχουν οι γυναί-

κες στις κοινωνίες τους!! 

Έτσι το ελληνικό γένος, το πρωτοπόρο του ανθρώπινου πο-

λιτισμού, είχε παραδώσει την διαχείριση και προστασία της

γνώσης των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών και της

αστρονομίας, σε εννέα, (εννιάδυμες) αδελφές,  γεννημένες

από την Μνημοσύνη, στην Πιερία και είχαν πατέρα τον Δία,

που αποτελούσε  ανθρωπομορφική έκφραση του Θεού όλων

των ανθρώπων και  των Θεών, στους οποίους  είχαν δοθεί

ανθρώπινα χαρακτηριστικά και αδυναμίες γιατί έτσι μπορού-

σαν, οι απλοί άνθρωποι, να παίρνουν ευκολότερα κάποια δι-

δάγματα για την ζωή τους, με το σκεπτικό ότι οι θεοί έπρεπε

να μοιάσουν με τους ανθρώπους για να τους προσεγγίσουν

και να τους βοηθήσουν, ώστε να μπορέσουν και οι άνθρωποι

να εξομοιωθούν με τους θεούς!!

Οι εννέα αδελφές επειδή κατείχαν την Συμπαντική αρμονία

της μουσικής,  χαρακτηρίστηκαν όλες μαζί με το όνομα

«Μούσες»,  είχαν για κατοικία τους το ιερό όρος των Θεών,

τον Όλυμπο,  και  τα ονόματά τους ήταν:  Κλειώ, Ευτέρπη,

Θάλεια, Μελπομένη, Τερψιχόρη, Ερατώ, Πολύμνια, Ουρα-

νία και Καλλιόπη, ενώ είχαν πνευματικό αρχηγό τους τον

Θεό του φωτός, τον Απόλλωνα, που από αυτή την ιδιότητά

του είχε ονομαστεί «Μουσηγέτης»!!!

Από τον ιερό χώρο των Δελφών ενημερωνόμαστε ότι οι Έλ-

ληνες ήταν λαός μονοθεϊστικός, γιατί πίστευε στην ύπαρξη

ΕΝΟΣ και μόνο Θεού!!!

Οι Έλληνες πρώτοι απέδωσαν ευγνωμοσύνη και ευχαριστία

προς τον Θεό, με ποικίλες τελετές και ιερές εκδηλώσεις,

τις οποίες ονόμασαν με μια λέξη: «θρησκεία», από το όνομα

της Θράκης,  στη οποία βασίλευε ο Ορφέας, που ήταν γιος

της Μούσας Καλλιόπης, η οποία γεννήθηκε τελευταία και

είχε όλη την τελειότητα μέσα από την καλλίστη φωνή και

όψη της, ενώ ο γιος της, Ορφέας, υπήρξε μέγας ποιητής,

υμνωδός και ιδρυτής της πρώτης μονοθεϊστικής Θρησκείας

που είχε ονομαστεί «Ορφισμός»!!!

Η φύση των ελληνικών ονομάτων αποκαλύπτει τη Συμπαν-

τική  Θεία γνώση, ενώ η ελληνική γλώσσα αποτελεί τον

τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να μετέχει σε επιστη-

μονικές γνώσεις, ώστε να μπορεί να γίνει διαλεκτικός, ανε-

ξάρτητος, αυτεξούσιος και αυτάρκης, σύμφωνα με όσα

γράφει ο Πρόκλος εις τον «Κρατύλον» του Πλάτωνα!!

Το όνομα της Καλλιόπης είναι σύνθετο από τις λέξεις Ώψ-

ωπός, που σημαίνει όψη και οψ-οπός που σημαίνει φωνή,

οπότε η Καλλίστη φωνή και μ-ορφή είχε γεννήσει τον

Ορφέα δηλαδή τον φορέα της Θεολογίας των Ελλήνων!!

Πατέρας του Ορφέα ήταν ο Οίαγρος, βασιλιάς της Βιστο-

νίας των Κικόνων, Ελλήνων της Θράκης, που είχαν πολλά

ποίμνια (= πρόβατα), τα οποία τους παρείχαν πλούσια ζωή!!

Το όνομα Οίαγρος σήμαινε αυτόν που ζει στους αγρούς,

απολαμβάνοντας την ευ-φορία της γης και είχε για μετά-

φορέα τον γιό του «Ορφέα» ( ευ+φορία-φορέας-Ορφέας)!! 

Η  Καλλιόπη, είχε μετα-φέρει στον Ορφέα, δια μέσου της

μουσικής, όλες τις γνώσεις της αστρονομίας, οι οποίες εκ-

πορεύονταν από τις κοσμικές κυκλικές μουσικές συχνότη-

τες του Απόλλωνα, που επέστρεφαν στο σημείο της

εκκίνησής τους, οπότε  ο Ορφέας υπήρξε και από τον βασι-

λιά πατέρα του και από την Μούσα μητέρα του «φορέας»

ανθρωπίνων και Θεϊκών γνώσεων και ιδιοτήτων, γι’ αυτό

αναφέρεται και σαν γόνος του Απόλλωνα και  έχαιρε της

μαντικής τέχνης, από τότε που ο Απόλλωνας ανέλαβε την

επιμέλειά του!!

Επίσης ο Απόλλωνας τον ενέπνευσε και έγινε «ένθεος», δη-

μιουργώντας τους περίφημους ύμνους του, τους οποίους

κατέγραψε αφού διορθώθηκαν από το  γιό του, που τον είχε

ονομάσει Μουσαίο, από το όνομα της γιαγιάς του Μούσας

Καλλιόπης και τον οποίον μύησε στις γνώσεις της Συμπαν-

τικής επιστήμης και φιλοσοφίας και έγινε ο συνεχιστής της

Ορφικής Θεολογικής Γραμμής, όπως πίστευε  ο Πλάτων που

ήταν ο δεύτερος παραλήπτης μετά τον Πυθαγόρα, ο οποίος

ισχυριζόταν ότι ολόκληρη η θεολογία των Ελλήνων είναι

γόνος της Ορφικής μυσταγωγίας, την οποία ο ίδιος είχε δι-

δαχθεί από τον Αγλάφημο!!!  

Ο Μουσαίος παρέδωσε με τον πρέποντα σεβασμό, κάθε λα-

τρεία και κάθε είδος μυστηρίου και καθαρμού, συμπεριλαμ-

βανομένων και των Μαντείων, στους Έλληνες, αλλά και

στους βαρβάρους, με σκοπό να τους εκπολιτίσει και γι’ αυτό

πολλές μεταγενέστερες θρησκείες περιέχουν πολλά στοι-

χεία των Ορφικών!!   

Ο Ορφέας ήταν ένας από τους 50 Έλληνες που έλαβαν

μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία, την οποία αφηγήθηκε

στα λεγόμενα «Ορφικά αποσπάσματα» και τα  αφιέρωσε

στον Θεό του φωτός τον Φοίβο Απόλλωνα!!   

Ο Απόλλωνας ήταν ετεροθαλής αδελφός των Μουσών και

ηγήτορας στον «κυκλικό» χορό των Μουσών, τον οποίο

ανοίγει η Μούσα Κλειώ και τον κλείνει η Μούσα Καλλιόπη,

ενώ ο Φοίβος  Απόλλωνας βρίσκεται μεταξύ της πρώτης

Μούσας  Κλειούς και της τελευταίας  Καλλιόπης, της δια-

πρεπεστέρας όλων,  γιατί το αγαθόν και άριστον ύστερόν
εστι των άλλων!! (εκείνοι οι χοροί είναι ίδιοι με τους σημε-

ρινούς δημοτικούς ελληνικούς χορούς, μεγίστη και αδιά-

ψευστη συνέχεια του ελληνικού γένους)!!

Ο Ορφέας μετέφερε τις ψυχές των θνητών από τον Γεωκεν-

τρισμό στον Ηλιοκεντρισμό, δηλαδή από την Γη στο Ήλιο

με νοητικό μεταφορικό μέσο τους Ορφικούς ύμνους του, οι

οποίοι περιείχαν τις απόκρυφες γνώσεις του ουρανού!

Οι Ορφικοί ταύτιζαν τον Ήλιο με τον Απόλλωνα, αλλά ο μεν

Ήλιος ήταν ο φανερός ηγεμόνας, που φώτιζε τον αισθητό

κόσμο, ο δε Απόλλωνας ήταν ο αόρατος ηγεμόνας, που φώ-

τιζε την νόηση και γινόταν αντιληπτός μόνο με το νου!!!

Ο Ορφέας επισκέφθηκε την Μέμφιδα της Αιγύπτου για να

εμπλουτίσει τις γνώσεις του καθώς και στη Λιβύη και αργό-

τερα, πήγε μαζί με τον Διόνυσο,  στην Ινδία για να εκπολι-

τίσουν τους λαούς της Ασίας!!

Ο Διόνυσος λατρεύτηκε από τους Ορφικούς σαν γεννηθέν-

τας και όχι ποιηθέντας από τον Θεό πατέρα του, γι’ αυτό

τον έλεγαν Θείον Βρέφος, τον ανέφεραν σαν Λυτρωτή, τον

αναγνώριζαν σαν  καλό ποιμένα, τον θεωρούσαν το Α και

το Ω, του είχαν αφιερώσει σαν ιερά φυτά το αμπέλι και τον

κισσό και παρομοίαζαν το κρασί  με το αίμα του το οποίο

χρησιμοποιούσαν σε θρησκευτικές τελετές, ενώ εόρταζαν

με λαμπρές εκδηλώσεις την Ανάστασή του, που έγινε την

τρίτη ημέρα μετά τον μαρτυρικό του θάνατο από τους  Τι-

τάνες και γι’ αυτό όλες τις Διονυσιακές τελετές τις ονόμα-

ζαν και Ορφικές!!                

Ο Ορφισμός ήταν μονοθεϊστική θρησκεία, παραδεχόταν την

αθανασία της ψυχής, παρείχε αυστηρούς κανόνες για νη-

στεία, προσευχή, αποχή εγκοσμίων απολαύσεων και τακτι-

κές ιεροτελεστίες για να ευχαριστήσουν τον Θεό!!

Μεγάλος  υπήρξε ο έρωτάς του Ορφέα για την αγαπημένη

του Ευρυδίκη, που πέθανε όταν ένα φίδι την δάγκωσε στο

πόδι την ώρα που χόρευε. Απελπισμένος ο Ορφέας  πήγε

στον Κάτω κόσμο των νεκρών για να την βρει και να την γυ-

ρίσει πίσω,  αλλά άθελά του και λόγω της μεγάλης του αγά-

πης την έχασε για δεύτερη φορά και τελικά την συνάντησε

στον Άδη, όταν πήγε και ο ίδιος, αφ’ ότου βρήκε τραγικό θά-

νατο από τις Μαινάδες της Θράκης, που τον διαμέλισαν,

γιατί νόμιζαν ότι περιφρονούσε τον Διόνυσο, τον πρώην

προστάτη του και έτσι έμεινε για πάντα μαζί με την αγαπη-

μένη του!!

Οι Μούσες, που ήταν και θείες του Ορφέα, συνέλεξαν τα

κομμάτια του κορμιού του και τα έθαψαν κάτω από τον

Όλυμπο, στα Λείβηθρα,  όπου είχε γεννηθεί· και από τότε

κελαηδούν σε όλη την περιοχή ακατάπαυστα τα γλυκόλαλα

αηδόνια, ενώ η λύρα του, που ήταν δώρο του Απόλλωνα,

έγινε αστερισμός και πήγε για πάντα στον Ουράνιο Θόλο,

εκεί που νομίζουν οι Έλληνες μέχρι σήμερα, ότι πηγαίνουν

όλοι οι αγαπημένοι τους μεταστάντες, για μια άφθαρτη, ευ-

χάριστη και αιώνια παραμονή!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Καλλιόπη και Απόλλων!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Νεκρές θαλάσσιες
χελώνες από 

ανθρωπογενή αίτια

To Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος συ-

νεχίζοντας τη δράση του και το χειμώνα στο Αιγαίο, εν-

τόπισε περιστατικά εκβρασμένων ή νεκρών σπάνιων

θαλάσσιων ειδών στις ελληνικές ακτές, κάτι που δυστυ-

χώς δεν αποτελεί είδηση, αλλά μία καθημερινότητα σε

πολλές περιοχές του Αιγαίου.

Ενδεικτικά, σημειώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προ-

στασίας Αρχιπέλαγος, είναι τα στοιχεία από τα νεκρά

σπάνια είδη που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Οι τρείς θαλάσσιες χελώνες που εκβράστηκαν νεκρές

θανατώθηκαν από ανθρωπογενή αίτια, ενώ η μία πέθανε

με ιδιαίτερα βασανιστικό τρόπο, παγιδευμένη για ημέ-

ρες μέσα σε σχοινιά και κατέληξε έπειτα από τη σήψη

του αριστερού της πτερυγίου. Θύμα ηθελημένης θανά-

τωσης ήταν και μία νεαρή μεσογειακή φώκια, η οποία

έφερε εμφανή τραύματα.

Τα νεκρά σπάνια είδη στις ακτές μας δεν είναι ένα

ακόμα στατιστικό στοιχείο αλλά μία σοκαριστική πραγ-

ματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την πο-

ρεία μας ως κοινωνία εξολοθρεύοντας τα σπάνια είδη

που κατάφεραν να επιβιώσουν έως σήμερα στις θάλασ-

σές μας.  Προσπαθούμε να μετατρέψουμε τις θάλασσες

μας σε υποβρύχιες χωματερές καθώς οδηγούμε προς

την θάλασσα την ανικανότητά μας να διαχειριστούμε

την στεριά. Πρόθεση κάποιων όμως μοιάζει να είναι και

να δολοφονήσουμε ό,τι καταφέρνει να επιβιώσει κόντρα

στις συνθήκες που δημιουργήσαμε.

Καταλήγοντας ο διευθυντής του το Ινστιτούτου Αρχιπέ-

λαγος, Θοδωρής Τσιμπίδης, τονίζει ότι  «εδώ και 20 και
πλέον χρόνια, δίνουμε αυτή τη μάχη, με όσες δυνάμεις
έχουμε. Για άλλη μία φορά όμως κάνουμε έκκληση σε
όλους όσους αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση αυτή
δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Θα πρέπει όλοι να συν-
δράμουμε να σχηματίσουμε ένα “ουσιαστικό δίχτυ προ-
στασίας” για την ζωή στις θάλασσές μας».

Μια σειρά νομοθετημάτων και άστοχων αποφάσεων έχουν

δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη προαγορά

των εισιτηρίων εισόδου σε όλους τους αρχαιολογικούς χώ-

ρους. Αντί η διαδικασία να απλοποιείται, με στόχο την εύκολη

πρόσβαση, χωρίς ουρές και ταλαιπωρίες για τους επισκέ-

πτες, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.  Και κανείς δεν λαμβά-

νει υπόψιν του το κόστος στην παγκόσμια εικόνα, του

τουριστικού προϊόντος μας που είναι η Ακρόπολη και πολλοί

άλλοι αρχαιολογικοί χώροι. 

Η Ακρόπολη περιλαμβάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια,

από διεθνείς ταξιδιωτικές πλατφόρμες και οδηγούς, στα κο-

ρυφαία μνημεία-αξιοθέατα

του κόσμου, που «αξίζει να

περιμένεις στην ουρά για να

δεις».

Σε έρευνα που πραγματοποί-

ησε το Tornos News, εστιά-

ζοντας στην Ακρόπολη,

παρατηρείται το φαινόμενο,

η ουρά αναμονής, αυτή την

περίοδο, είναι στον Ιερό

Βράχο. Φαντασθείτε τι θα

γίνει μόλις ξεκινήσει η τουρι-

στική περίοδος.

Φέτος, το νέο σύστημα ακυ-

ρώνει ουσιαστικά τις υπηρε-

σίες που παρέχουν όλα τα

οργανωμένα τουριστικά γραφεία προς τους τουρίστες-πελά-

τες τους. Ενώ δηλαδή όλα τα τουριστικά γραφεία προκειμέ-

νου να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες, προαγοράζουν τα

εισιτήρια ώστε να μη δημιουργούνται ουρές και καθυστερή-

σεις, δεν τους δίδεται πλέον η δυνατότητα να εξασφαλίζουν

μαζί με την αγορά των «ολόκληρων» εισιτηρίων, την προ-

αγορά των μειωμένων και των δωρεάν εισόδου εισιτηρίων, με

αποτέλεσμα κανένα οργανωμένο γκρουπ να μην μπορεί να

λειτουργήσει ως γκρουπ. 

Ο λόγος; Η τελευταία διυπουργική απόφαση των υπουργείων

Οικονομικών & Πολιτισμού (27/6/2019, ΦΕΚ Β 2666/

01.07.2019) που ετέθη σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2019, αφε-

νός αλλάζει την τιμολογιακή πολιτική στα εισιτήρια στην

Ακρόπολη και στους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, η οποία

διαχωρίζει τους πολίτες ΕΕ και εκτός ΕΕ ως προς τα μει-

ωμένα εισιτήρια και δωρεάν είσοδο, και αφετέρου επιβάλλει

την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους δικαιούχους

στην είσοδο. Έτσι, τα τουριστικά γραφεία δεν μπορούν πλέον

να προαγοράσουν μειωμένα ή δωρεάν εισιτήρια, μιας και

είναι πρακτικά αδύνατον να έχουν στη διάθεσή τους, πριν

έρθει ο επισκέπτης στην Ελλάδα, όλα αυτά τα απαραίτητα έγ-

γραφα.

Επιγραμματικά, μειωμένα εισιτήρια ή ελεύθερη είσοδο (ως

προς τους ξένους επισκέπτες) δικαιούνται:

Δωρεάν είσοδο: ** Οι πολίτες ΕΕ κάτω των 25 ετών ** Τα παι-

διά έως 5 ετών εκτός ΕΕ ** Τα άτομα με αναπηρία και ένας

συνοδός αυτών Μειωμένη είσοδο: ** Οι νέοι 6-25 ετών εκτός

ΕΕ   ** Οι πολίτες 65 και άνω της ΕΕ 

Oι κατηγορίες αυτές πρέπει να δείξουν ταυτότητα ή διαβα-

τήριο στην είσοδο, καθώς και τη σχετική βεβαίωση τα άτομα

με αναπηρία!  

Πολύ χαρακτηριστικά, όπως επισημαίνουν στο Tornos News,

εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων και ξεναγοί, εάν σε ένα

γκρουπ 40 ατόμων στην Ακρόπολη υπάρχει έστω και ένα

παιδί, πρέπει όλοι να περιμένουν, πολλές φορές και μια

ώρα(!), για να να πάει το

παιδί με τον γονιό του να

βγάλει μισό ή μηδενικό εισι-

τήριο.

Το πρόβλημα ήδη παρουσιά-

ζεται καθημερινά, είμαστε

στον Φεβρουάριο και άρχι-

σαν οι ουρές) και θα κορυφω-

θεί μπαίνοντας στη σεζόν με

τις μαζικές αφίξεις κρουαζιε-

ροπλοίων. Εάν αναλογι-

σθούμε ότι κατά τη θερινή

σεζόν εισέρχονται έως και

18.000 τουρίστες καθημε-

ρινά στην Ακρόπολη, οι τε-

ράστιες ουρές είναι

αναπόφευκτες, , προκαλώντας δυσφήμιση με σοβαρές συνέ-

πειες στον ελληνικό τουρισμό. 

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φύλαξης

Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ),  Γιάννης Μαυρικόπουλος, αναφέρει

πάντως στο Tornos News ότι εάν ισχύσει η κάρτα πολιτισμού,

που έχει εξαγγελθεί, για τους επισκέπτες που δικαιούνται

μειωμένο και μηδενικό εισιτήριο, δεν θα υπάρχουν καθυστε-

ρήσεις. Παράλληλα το ασανσέρ, βρίσκεται ακόμα σε κατά-

σταση αναμονής...

Τεράστιες οι ουρές αναμονής

στους αρχαιολογικούς χώρους!

Αποστάγματα σοφίας...
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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 . . .

ΒΙΑ. ΜΑΣΤΙΓΑ, Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ;

«Εμβολιάστε» τα παιδιά σας!

Αναγκάζομαι σήμερα να καταπιαστώ με ένα θέμα, για

το οποίο σίγουρα δεν είμαι ο καταλληλότερος. Για τον

λόγο αυτό, δεν θα κάνω προτάσεις, αλλά θα εκφράσω

κάποιες απορίες, που πιθανόν να ερεθίσουν κάποιον ει-

δικό, ώστε να μας διαφωτίσει και με την επιστημονική

του άποψη. 

Καθημερινά, γινόμαστε όλοι θεατές -μέσα από τις οθό-

νες της τηλεόρασης- ωμής βίας, εγκλημάτων και ασυ-

νήθιστης παραβατικότητας. Η έλλειψη σεβασμού και ο

ωχαδερφισμός αποτελούν δυστυχώς τον κανόνα και όχι

την εξαίρεση. Ποιος άραγε ευθύνεται; Εμείς, ο καθένας

ξεχωριστά, έχουμε κάποια ευθύνη; Γιατί αποφεύγουμε

να ρωτήσουμε τον εαυτό μας κοιτάζοντάς  μας στον κα-

θρέφτη; Γιατί οι νέοι δεν σέβονται τους ηλικιωμένους;

Μήπως πιο πριν κάποιοι στέρησαν από αυτά τα παιδιά

την αγάπη και τη σοφία των παππούδων τους απομονώ-

νοντας τα απ’ αυτούς;

Τη μητρική φροντίδα την παραχωρήσαμε στην

“babysitter”, την πατρική στοργή & τη μόρφωση την

αφήσαμε για τους εκπαιδευτικούς και αναρωτιόμαστε,

μόλις θα συμβεί το μοιραίο, «τι του έλειψε;» 

Είχα την εντύπωση ότι τα «μαργαριτάρια» που άκουγα

τις παραμονές εθνικών εορτών ήταν επιλογές μισελλή-

νων δημοσιογράφων, που αφορούσαν ελάχιστες μει-

οψηφίες. Δυστυχώς, διαπιστώνω καθημερινά και

θλίβομαι για τον τρόπο εκπαίδευσης των νέων. Αλήθεια,

πώς αισθάνονται οι δάσκαλοι όταν βλέπουν κάποιον μα-

θητή τους να μην μπορεί να απαντήσει στην τηλεόραση,

ούτε ποιες είναι οι πρωτεύουσες των νομών της Πελο-

ποννήσου; Φταίνε οι δάσκαλοι, το Σύστημα, ή συμβαίνει

κάτι άλλο πολύ φυσιολογικό, που ο δικός μου ο νους

αδυνατεί να κατανοήσει; Ανοίξαμε τους ασκούς του Αι-

όλου και αναρωτιόμαστε γιατί έχει τρικυμία… 

Αγαπητέ αναγνώστη, μήπως όταν στερούμε απ’ τα παι-

διά τη σοφία & την αγάπη των γερόντων, τους στερούμε

κάτι που είναι τόσο απαραίτητο, όσο το μητρικό γάλα ή,

όσο το εμβόλιο κατά της βίας;

Αν δεν αντιληφθεί η γυναίκα ότι η μητρότητα δεν ξεκι-

νάει με τη σύλληψη του παιδιού και τελειώνει με τον το-

κετό, αν δεν αποκατασταθεί ο παππούς & η γιαγιά στη

θέση που τους αρμόζει μέσα στην οικογένεια, αν δεν

κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί ότι το επάγγελμά τους

είναι και λειτούργημα, αν δεν σταματήσουν οι κληρικοί

να φοράν τα ράσα για τον «άρτον ημών τον επιούσιον»,
αν ο άντρας δεν κατανοήσει ότι δεν επιτελεί το πατρικό

του καθήκον μόνον κουβαλώντας υλικά αγαθά, τότε η

βία παντός είδους θα αυξάνεται και θα μετατραπεί σε

πανδημία και δεν θα αγωνίζονται πλέον οι λαοί για ένα

καλύτερο μέλλον, αλλά για επιστροφή στο πολύ καλύ-

τερο παρελθόν.

Υ. Γ. Αγαπητέ αναγνώστη, δεν αναφέρθηκα στην εισα-

γόμενη εγκληματικότητα και βία. Δεν αναφέρθηκα στα

«φροντιστήρια» της βίας, όπως οι φυλακές ή, η τηλεό-

ραση. Δεν ασχολήθηκα με τα εκκολαπτήρια της βίας,

όπως οι καταυλισμοί των αθιγγάνων, ούτε με τα «εκπαι-

δευτήρια», όπως τα διάφορα «άβατα». Το απέφυγα, όχι

από άγνοια, ούτε υποτιμώντας τον καταλυτικό τους

ρόλο ως προς την ενίσχυση της βίας, αλλά επειδή πι-

στεύω ακράδαντα ότι, αν υπάρξει ευσυνειδησία των πο-

λιτικών, συναίνεση των κομμάτων και πολιτική βούληση

των κυβερνόντων, είναι εύκολη η καταπολέμηση αυτής

της βίας & παραβατικότητας από τις δυνάμεις καταστο-

λής και πολιτικής προστασίας γενικότερα.

Βασίλης Σιαμέτης

Τοπικός Σύμβουλος Βάρης

Ο Αντιπρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Δυτικής Θεσσαλο-

νίκης, Βασίλης Χατζής, κατέθεσε την παραίτησή του

για να μην αναγκαστεί να αναγνωρίσει μεταπτυχιακό

τίτλο αλλοδαπής ως ισότιμο με ελληνικό Πανεπιστή-

μιο.

Εμείς τον συγχαίρουμε και μας δίνει ελπίδα ότι υπάρ-

χουν ακόμη άνθρωποι με συνείδηση και αξιοπρέπεια,

που δεν διστάζουν να “καταδικάσουν” πρακτικές, που

είναι αντίθετες με το δίκηο και την αλήθεια.

Γιατί, αλήθεια, να πάει να σπουδάσει ο Χ σε ελληνικό

Πανεπιστήμιο, να διαθέσει χρόνια και να έρθει ο Ψ

που παρακολούθησε εξ αποστάσεως ένα κολλέγιο να

έχει την ίδια αναγνώριση;;;

Τ
ην Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 υπέβαλα την παραίτησή

μου από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Δυτικής Θεσσαλονίκης

και τη θέση του Αντιπροέδρου, που κατέχω  εδώ και τέσσερα

χρόνια, για λόγους συνείδησης και  αξιοπρέπειας.

Κατατέθηκε στο ΠΥΣΠΕ (από τις 27/1/2020) και θα είναι θέμα

συνεδρίασης σε επόμενο Συμβούλιο (19/2/2020), αίτημα ανα-

γνώρισης συνάφειας «μεταπτυχιακού» τίτλου της αλλοδαπής

από εκπαιδευτικόν που υπηρετεί στη Διεύθυνσή μας. Ο συγκε-

κριμένος τίτλος «μεταπτυχιακών σπουδών» στερείται αναγνώ-

ρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Με βάση το νέο

νόμο αρκεί η «επαγγελματική ισοδυναμία συναφούς αντικειμέ-

νου», που έχει λάβει εδώ και χρόνια από μια επιτροπή του

Υπουργείου, ώστε το ΠΥΣΠΕ να αναγνωρίσει την «πολυπόθητη

συνάφεια» του συγκεκριμένου «μεταπτυχιακού τίτλου».

Επειδή ο συγκεκριμένος τίτλος έχει κατατεθεί αρκετές φορές

για αναγνώριση συνάφειας τα προηγούμενα χρόνια, το Συμ-

βούλιο δεν έμπαινε καν στη διαδικασία της συνάφειας παρά

μόνο παρέπεμπε την εκπαιδευτικό στη διαδικασία της αναγνώ-

ρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ και αν και εφόσον

υφίσταται ως ισότιμο το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό της αλλο-

δαπής με τα αντίστοιχα των ελληνικών Πανεπιστημίων, τότε

και μόνο τότε θα αποφασίζαμε για τη συνάφειά του (δεν κατα-

τέθηκε ποτέ στο ΔΟΑΤΑΠ από την ίδια, γιατί άραγε;).

Με λίγα λόγια: στην προϋπόθεση που υπήρχε στον προηγού-

μενο νόμο «…αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από το ΔΟ-

ΑΤΑΠ» προστέθηκε στο νέο νόμο ένα διαζευκτικό με μία

πρόταση ακόμη «ή επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αν-

τικειμένου». Είναι ολοφάνερη η διαφορά της ακαδημαϊκής ισο-

τιμίας με την επαγγελματική ισοδυναμία. Η πρώτη διαπιστώνει

επιστημονικά την ισοτιμία των Ιδρυμάτων και των προγραμμά-

των σπουδών της αλλοδαπής με τα αντίστοιχα των ελληνικών

ΑΕΙ και η δεύτερη την επαγγελματική ισοδυναμία του τίτλου

για την ελεύθερη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας τίτλος

λοιπόν μπορεί να μην είναι ισότιμος με τίτλο ελληνικού ΑΕΙ,

αλλά μπορεί να δίνει επαγγελματικά δικαιώματα για ελεύθερη

εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Στην εκπαίδευση όμως, όπου όλοι είναι πτυχιούχοι, είτε από

ελληνικά ΑΕΙ, είτε από ισότιμα αναγνωρισμένα ιδρύματα της

αλλοδαπής δεν αρκεί απλώς η επαγγελματική ισοδυναμία.

Είναι άδικο και αναξιοκρατικό να μπουν από το «παράθυρο»

αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας προγραμμάτων σπου-

δών Κολέγια και Ιδρύματα που χορηγούν τίτλους «δια αλλη-

λογραφίας» έχοντας ένα παράρτημα «βιτρίνας» στη χώρα

μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους  και παραμένοντας πιστός σε

αρχές και αξίες που έχουν να κάνουν με τη συνείδηση και την

αξιοπρέπειά μου αλλά και τη στάση μου όλα αυτά τα χρόνια

μέσω της θέσης του Αντιπροέδρου του ΠΥΣΠΕ (αν παραμείνω

θα υποχρεούμαι να εφαρμόσω το νόμο), υποβάλλω την παραί-

τησή μου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο γιατί αλλιώς θα είμαι

αναγκασμένος να λειτουργήσω κόντρα σε ό,τι υπηρετώ καθη-

μερινά ως δάσκαλος.

Με τιμή

Βασίλης Κ. Χατζής

Δάσκαλος ΠΕ 70 & ΠΕ 80

Παραιτήθηκε για λόγους συνείδησης και  αξιοπρέπειας

για να μην αναγνωρίσει μεταπτυχιακό κολεγίου
Επικίνδυη κεραία

στο κτίριο του ΟΤΕ

Aγαπητή ΕΒΔΟΜΗ

Υπάρχει ένα κτίριο ΟΤΕ, όπως καλά γνωρίζετε στη

γωνία Ζεφύρου και Βασ. Παύλου στην πόλιν μας, νε-

κρόν από χρόνια. Το κουφάρι αυτό... φιλοξενεί μία

κεραία «ακτινοβολούσα» επικίνδυνα για την υγεία

των κατοίκων και γειτόνων, όπως καλά γνωρίζετε.

Το μέτρησαν πρόσωπα ανώτερα, σοβαρά. Επεσήμα-

ναν τους κινδύνους και άλλαξαν τα γραφεία τους.

Πριν καιρό έπεσε ένας κεραυνός και σείστηκε ο

τόπος.

Τώρα εγώ τι γυρεύω; Ίσως ανέφικτα πράγματα, ίσως

ουτοπίες πλατωνικές! Να αγοράσει ή να ενοικιάσει

ο Δήμος το κτίριο αυτό για να γίνει τόπος πολιτι-

σμού, πνευματικό κέντρο, αίθουσα Δημοτικού Πανε-

πιστημίου, όπως έχουν οι περισσότεροι Δήμοι και

που τόσον υστερεί αυτός εδώ ο... απνευμάτιστος

Δήμος. Εδώ που ο λόγιος ή ο καθηγητής Πανεπιστη-

μίου αγνοείται, περιθωριοποιείται και του λένε επι-

τακτικά στην περίφημη αίθουσα ΙΩΝΙΑ ή το θέατρο

Βέμπο ότι δεν έχει θέση αυτός στις καρέκλες των

επισήμων.

Πού μετά να δείτε κάποιους από τους επισήμους για

να ...χαρείτε!

Το Κόκκινο Σπίτι της οδού Αισώπου, που τόσο έχω κο-

πιάσει για να γίνει βιβλιοθήκη, στέκει ακόμη θλιβερό και

μαραμένο. Ίσως υπήρχαν εμπόδια, γιατί δεν αρμόζει

για... σινεμά μές στα σπίτια, ούτε για νηπιαγωγείο, ούτε

για κυλικείο!! Να μη λέμε, ότι μας αρέσει.

Με ειλικρίνεια

Βούλα Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
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Koινή Αναπτυξιακή

Στρατηγική 

με τρεις Δήμους
Λαυρεωτικής, Ραφήνας - 

Πικερμίου και Καρύστου

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 στο Δημαρχείο

Καρύστου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Δη-

μάρχων Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλου, Λαυρεωτικής,

Δημήτρη Λουκά και Ραφήνας-Πικερμίου, Βαγγέλη

Μπουρνούς, στην οποία συμφωνήθηκε η κοινή ανα-

πτυξιακή στρατηγική με επίκεντρο τους δημότες. 

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η ένωση δυ-

νάμεων μέσα από την διαβούλευση για την σύνταξη

ενός «οδικού χάρτη» και την δημιουργία ενός ανα-

πτυξιακού εργαλείου, με κύριο ενοποιητικό στοιχείο

τις κοινές αναπτυξιακές δυνατότητες διασύνδεσης

που παρέχουν στους δήμους τα λιμάνια. Οι βασικοί

άξονες που τέθηκαν στην συζήτηση αφορούν τη δη-

μιουργία μιας ισχυρής τοπικής οικονομίας μέσα από

την αξιοποίηση των παραθαλάσσιων ζωνών καθώς

και τη δημιουργία  αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Κεντρικός στόχος αυτής της προσπάθειας θα είναι η

δημιουργία προοπτικής ανάπτυξης στον τομέα του

τουρισμού, του πολιτισμού και της αναψυχής, στις

προοπτικές αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών

ενέργειας με εμφανείς τις διαστάσεις του σεβασμού

στην πολιτιστική κληρονομιά, στην προστασία του

περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των τοπικών αν-

θρώπινων πόρων. 

Βασική πεποίθηση και των τριών δημάρχων είναι, ότι

η ένωση δυνάμεων οδηγεί στην ανάπτυξη και πως η

αυτοδιοίκηση αποτελεί τη γνήσια έκφραση της

φωνής των δημοτών.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχε-

διασμού της Δημοτικής Αρχής Κο-

ρωπίου, για προώθηση της τοπικής

αναπτυξιακής διαδικασίας εντάσ-

σεται η νέα απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου για συμμετοχή

του Δήμου Κρωπίας στην καταξιω-

μένη διεθνή έκθεση τροφίμων και

ποτών FOOD EXPO 2020 (Μάρτιος

2020). 

Στην πρόσκληση του Δήμου Κρω-

πίας μέσω των τοπικών παραγωγι-

κών συλλογικών φορέων

ανταποκρίθηκαν μέχρι στιγμής 11

επιχειρήσεις με εξαγωγική δρα-

στηριότητα και δυνατότητα, με

προϊόντα, το μέλι, τις βρώσιμες

ελιές, το παρθένο ελαιόλαδο  και

το κρασί. Σε  σύσκεψη των εκπρο-

σώπων των παραγωγών- επιχειρή-

σεων του Κορωπίου με τον Δή-

μαρχο Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση

και τον πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου, Νικόλαο Γιαννάκο,

που πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 13 Φεβρουαρίου 2020, καθο-

ρίστηκαν οι θέσεις στο Δημοτικό

εκθετήριο ύστερα από κλήρωση

που διεξήχθη στην αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η θέση του Δημοτικού εκθεσιακού

χώρου, η επιμέλεια της δημιουρ-

γίας του, ο εξοπλισμός του από

την εταιρεία που διοργανώνει την

έκθεση και τα ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά των προϊόντων της Κορω-

πιώτικης – Μεσογείτικης γης

δημιουργούν -για άλλη μια χρονιά-

μια εικόνα πολύ ελκυστική για την

επίτευξη των στόχων του Δήμου

και των επιχειρηματιών του κλά-

δου των τροφίμων και ποτών του

Κορωπίου. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν  οι : 

Αγροτικός Oινοποιητικός Συνεται-

ρισμός Κορωπίου Α.Σ.Κ (οίνοι),

Κτήμα Αναγνώστου (οίνοι), Κτήμα

Βασιλείου(οίνοι), Βισβίκης Βάϊος

(μέλι), Κτήμα Δάβαρη (οίνοι), Νικο-

λού Οινοποιήσεις (οίνοι), Σταμα-

τίου (οίνοι), Μαρία Χελιώτη

«Πέλκιζα» (οίνοι), Δήμας –Μαρά-

κης & ΣΙΑ ΕΕ «ΕΝΕRGAEA»,

(Ελαιόλαδο), IDEAL  S.A Mavrides-

Chimos Οlives (βρώσιμες ελιές),

Mανώλης Κωστάκης & ΣΙΑ «Χρυσή

Μέλισσα»(Μέλι).

Προετοιμασμένος ο Δήμος Κρωπίας για την

συμμετοχή του στην Food Expo 2020

Σύσκεψη παραγωγών και κλήρωση θέσεων

στο δημοτικό εκθετήριο

O Δήμαρχος, Δημήτριος Κιούσης, ο πρόεδρος του Δ.Σ Νικόλαος Γιαννάκος και παραγωγοί & εκπρόσωποι επιχειρήσεων
(από αριστερά προς τα δεξιά, Βισβίκης Β, Σταματίου Ιωάννης Κωστάκης Μανώλης, Ιdeal (κα Χίμου), ΔΗΜΑΣ-ΜΑΡΑΚΗΣ
Εnergaea, «Πέλκιζα» (κα Χελιώτη),  Δάβαρης Αντώνης).
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Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στην αί-

θουσα του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία,

πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας της Ομο-

σπονδίας Παραλιακών, Εξωραϊστικών και

Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Λαυ-

ρεωτικής, ενώ παράλληλα εορτάστηκαν

τα 10 χρόνια από την ίδρυση της Ομο-

σπονδίας.

Η Ομοσπονδία Παραλιακών, Εξωραϊστι-

κών και Πολιτιστικών Συλλόγων του

Δήμου Λαυρεωτικής, έκλεισε τα δέκα

χρόνια δράσης της, σε εκδήλωση που

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Φε-

βρουαρίου, στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Προφήτη Ηλία, παράλληλα με το κόψιμο

της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Την εκδήλωση  τίμησε με την παρουσία

του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής,

Αθανάσιος Αυγερινός, ο οποίος στον χαι-

ρετισμό του εξήρε τις πολυετής προσπά-

θειες της Ομοσπονδίας για την

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πε-

ριοχή και δεσμεύτηκε να είναι αρωγός σε

οτιδήποτε απαιτηθεί και ειδικά στο θέμα

της προώθησης των διαδικασιών για την

ένταξη στο σχέδιο πόλης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νικηφόρος

Φρατζέσκος στον χαιρετισμό του, αναφέρ-

θηκε στα σημαντικότερα έργα, δράσεις και

κοινωνικές δραστηριότητες που συμμετέχει

ενεργά η Ομοσπονδία, που επιδρούν καθη-

μερινά στη ζωή των κατοίκων της ευρύτε-

ρης παραλιακής περιοχής όπως:

1) Στο σχέδιο πόλης, όπου δεν παρέλειψε

να τονίσει τη συμβολή των Δημάρχων Λε-

βαντή, Ιατρού, Λουκά στη θετική εξέλιξη

των μελετών ένταξης.

2) Στην παρακολούθηση της λειτουργίας

του Βιολογικού Λαυρίου και των θαλασ-

σίων υδάτων στις παραλίες.

3) Στη συμμετοχή των καθημερινών προ-

βλημάτων της περιοχής με προτάσεις

σχετικά με τον σχεδιασμό για την καλύ-

τερη συγκομιδή των απορριμμάτων, την

καλύτερη συγκοινωνία με τα αστικά κέν-

τρα, τον φωτισμό, την ασφάλεια, τη βελ-

τίωση του οδικού δικτύου κ.α.

4) Τη δημιουργία του 1ου περιφερειακού

Ιατρείου στην περιοχή μας και την ανάγκη

για να στελεχωθεί με περισσότερες ειδι-

κότητες ιατρών και να καθιερωθεί η λει-

τουργία του, (όχι μόνο 1 φορά της

εβδομάδα) τακτικότερα ειδικά τους καλο-

καιρινούς μήνες.

5) Τη συμμετοχή στο δικαστικό αγώνα

υπέρ του Δημοσίου για την υπεράσπιση

του δημόσιου χαρακτήρα του λόφου του

Προφήτη Ηλία.

6) Στις πολιτιστικές δραστηριότητες των

συλλόγων και στη λειτουργία του Δημο-

τικού Ωδείου Λαυρεωτικής στο Περιγιάλι.

Επίσης, έγινε ειδική μνεία στους πρωτερ-

γάτες της δημιουργίας και λειτουργίας

του άτυπου Διασυλλογικού και μετέπειτα

Ομοσπονδίας, τον Μάριο Ναυπλιώτη, τον

Γιώργο Φραγκιουδάκη τον Θεόδωρο

Γκολφινόπουλο και το Νικηφόρο Φρατζέ-

σκο.

Στη συνέχεια ευχήθηκε: «σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς οι παραλιακοί οικισμοί
να ενώσουν τις δυνάμεις τους μέσω της
Ομοσπονδίας, ενεργώντας με σύμπνοια και
αποφασιστικότητα, ώστε να κατακτηθεί ο
πρωταρχικός στόχος που είναι η αντιμετώ-
πιση των καθημερινών προβλημάτων της
περιοχής και η βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης της τοπικής κοινωνίας.
Σε αυτόν τον συνεχή αγώνα δεν πρέπει
να λείπει κανείς, γιατί όταν είμαστε ενω-
μένοι και αποφασισμένοι, μπορούμε να
καταφέρουμε πολλά για τον Δήμο μας και
τη πατρίδα μας . Επεσήμανε δε ότι οι οι-
κισμοί μπορούν να αποτελέσουν τον συν-
δετικό κρίκο μεταξύ των δύο πόλεων,
Λαυρίου και Κερατέας, Κερατέας και Λαυ-
ρίου, συνεργαζόμενοι για το σκοπό αυτό
με όλους τους φορείς και απώτερο στόχο
έναν καλύτερο Δήμο».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και

θεσμικοί εκπρόσωποι.

Tο Δ.Σ της Ομοσπονδίας αποτελείται από:

Πρόεδρος: Νικηφόρος Φρατζέσκος

Αντ/δρος: Θεμιστοκλής Μακαντάσης

Γραμματέας: Στυλιανός Γρηγοράκος

Μέλη: Αθανάσιος Αντωνιάδης, Σπυρίδων

Ιορδανίδης, Γεώργιος Κερένης, Παράσχος

Μαρούσης, Νικόλαος Παππάς, , Ευάγγελος

Ταράσης.

10 χρόνια Ομοσπονδία παραλιακών

Συλλόγων Λαυρεωτικής
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Αρκετές φορές αισθάνομαι πολύ ρομαντικός, και δεν μετα-

νιώνω βέβαια καθόλου γι’ αυτό, διότι είναι επιλογή μου, αντί

δηλαδή να ακολουθώ και να υπηρετώ τη δυσώδη και πεζή

καθημερινότητα και επικαιρότητα με τους βαρύγδουπους

και πηχιαίους τίτλους της ημερήσιας ειδησεογραφίας με τα

“σοβαρά” προβλήματα, όπως το σκάνδαλο “Νοvartis”, για

τους προστατευόμενους ή απροστάτευτους μάρτυρες με

κουκούλα ή χωρίς, για τις κλειστές ή ανοιχτές δομές φιλο-

ξενίας των προσφύγων και μεταναστών, για τις μαζικές και

ανεξέλεγκτες εισροές, για την πολιτικοποίηση του ποδο-

σφαίρου ή την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, για τις

προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν, για το  Ασφαλιστικό

και ένα σωρό άλλα θέματα που τα κρατούν ή τα βγάζουν

στην επικαιρότητα ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπη-

ρετούν και τα μέτρα που θέλουν να περάσουν ανεπαίσθητα

σε εμάς, τους ιδιαίτερα ευαίσθητους για όλα τα άλλα θέ-

ματα εκτός από την Ιστορία, τη Γλώσσα μας και τον Πολιτι-

σμό μας, με στόχο να μας αποπροσανατολίσουν. 

Ασχολούμαι με θέματα διαχρονικά που αφορούν στην

Εθνική μας Ταυτότητα, στην Εθνική μας Συνείδηση και στη

Μελλοντική μας Ύπαρξη ως Έθνος.

Ο Φεβρουάριος, εκτός από αποκριάτικος και καρναβαλίστι-

κος μήνας είναι και ο μήνας που περιλαμβάνει δυο καίριες

“Παγκόσμιες Ημέρες” αφιερωμένες στη σημασία και τη

σπουδαιότητα της Γλώσσας. Η 9η Φεβρουαρίου είναι αφιε-

ρωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και η

21η Φεβρουαρίου στην Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσ-

σας. Για την 9η Φεβρουαρίου γράψαμε στο προηγούμενο

άρθρο μας. Αφορμή για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουα-

ρίου στάθηκε η σφαγή στη Ντάκα την 12/2/1952. Τότε ξε-

σηκώθηκαν οι φοιτητές του Ανατ. Πακιστάν (σημερινό

Μπαγκλαντές) για να εμποδίσουν την κατάργηση της γλώσ-

σας τους “Μπενγκάλι” και για να μην υιοθετήσουν την επί-

σημη Πακιστανική γλώσσα “Ουρντού”. Η Αστυνομία έπνιξε

τη διαμαρτυρία τους στο αίμα. Καθιερώθηκε με πρωτοβου-

λία της Unesco για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορ-

φίας και τη διάσωση των ολιγότερο ομιλούμενων γλωσσών.

Υιοθετήθηκε το 1999 από τη Γενική Συνέλευση της Unesco

και εορτάζεται από το 2000.

Το όνομα “Φεβρουάριος” παράγεται από το λατινικό ρήμα

februare = καθαίρω, εξαγνίζω, αποβάλλω τα καθάρματα. Ο

Νουμάς Πομπίλιος, 754-673, 2ος βασιλιάς της Ρώμης μετά

τον Ρωμύλο, βασίλεψε κατά τα έτη 715-672. Ο Φεβρουά-

ριος έγινε δεύτερος μήνας όταν ο Νουμάς οργάνωσε το

ημερολόγιο με βάση τον ήλιο. Υπήρχε στη Ρώμη θρησκευ-

τική εορτή Februa -orum ή Februatio = εξαγνισμός, καθαρ-

μός. Ο μήνας λοιπόν που περιελάμβανε καθαρτήριες

τελετές ονομάστηκε Februarius mensis (= Φεβρουάριος

μήνας). Το ελληνικό Φλεβάρης προέρχεται από τις φλέβες

/ υπόγειες πηγές της γης, τα υπόγεια νερά που αναβλύζουν

το μήνα αυτόν από τις πολλές βροχές. Ο Φεβρουάριος αν-

τιστοιχούσε προς τον αττικό μήνα Ανθεστηριώνα (15 Φε-

βρουαρίου - 15 Μαρτίου), ενώ οι Ρωμαίοι τον αφιέρωναν

στο θεό Ποσειδώνα λόγω ακριβώς των συχνών του βροχών.

Ξεκίνησε να έχει μια επιπλέον ημέρα (δίσ-εκτα έτη) το 46

π.Χ., όταν ο Ιούλιος Καίσαρ άλλαξε το ρωμαϊκό ημερολόγιο

με τη βοήθεια του Σωσιγένη του Αλεξανδρέως (1ος π.Χ.),

Έλληνα αστρονόμου. Ο Σωσιγένης θέσπισε το Ιουλιανό

ημερολόγιο, του οποίου τα έτη είχαν 365 ημέρες και 6 ώρες

(καθώς κάθε έτος έχει 365, 24 ημέρες), ενώ σε κάθε τέ-

ταρτο έτος πρόσθετε ακόμη μια εμβόλιμη ημέρα, που τοπο-

θετήθηκε μετά την 24η Φεβρουαρίου, που ήταν η “έκτη
ημέρα προ των καλενδών (πρωτομηνιά) του Μαρτίου”, που

ονομαζόταν “bis sextus”. Έτσι η ημέρα αυτή, επειδή με-

τριόταν δυο φορές, ονομάζεται ακόμη και σήμερα

“δίς+έκτη” και το έτος που την περιέχει δίσεκτο. Η προκα-

τάληψη των ανθρώπων ότι τα δίσεκτα έτη είναι άτυχα/δυ-

σοίωνα προέρχεται από τη λανθασμένη ετυμολογία και

ορθογραφία του α΄συνθετικού της λέξης “δίσ-εκτο”. Αντί

του ορθού “δις” (= δυο φορές), εννοείται λανθασμένα το

μόριο “δυς”, που δίνει στις λέξεις την έννοια της δυσκολίας

ή κάποιου απευκταίου συμβάντος. Πιστεύω τώρα να αντι-

λαμβάνεστε την αξία της Ετυμολογίας και της Ιστορικής

Ορθογραφίας των λέξεων προκειμένου να αποδίδουμε

σωστά και τη σημασία τους, που απαξιώνεται να διδάσκεται

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι ημέρες αυτές εορτάζονται από τον Απόδημο Ελληνισμό

(Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού), ενώ ο Ελλαδι-

κός δεν ασχολείται με τέτοια σοβαρά θέματα, έχει άλλες

προτεραιότητες πιο “σημαντικές”.

Εμείς προτείνουμε στο Υ.ΠΑΙ.Θ να καθιερώσει μια εβδο-

μάδα μέσα στο Φεβρουάριο “OPEN WEEK”, όπου θα υλο-

ποιούνται προγράμματα με δράσεις και πρωτοβουλίες σε

όλα τα σχολεία της χώρας για την αξία και τη σημασία της

Ελληνικής Γλώσσας, τόσο στη χρήση της στον προφορικό,

όσο και στο γραπτό λόγο και για τη συμβολή της στον ευ-

ρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό, εφαρμόζοντας τη διδα-

κτική αρχή “Learning by Doing”. Δεν μαθαίνει κανείς την

Ελληνική, αν δεν την χρησιμοποιεί συνεχώς και επανειλημ-

μένως. Οι αδυναμίες των Ελλήνων μαθητών στη γλώσσα

είναι ήδη γνωστές και από το διαγωνισμό PISA, όπου κατα-

λαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στην κατανόηση του κει-

μένου και από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στο μάθημα της

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, όπου μόνο το

1,34% αριστεύει και οι μέτριες βαθμολογίες (10 έως 15) κυ-

μαίνονται στο 55,87% . Οι Έλληνες μαθητές αποφοιτούν

μετά από δώδεκα χρόνια εκπαίδευσης, άγλωσσοι!

Ο Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971, Έλλην ποιητής με Νομπέλ

Λογοτεχνίας το 1963, σε μια ομιλία του την 14/4/1964 στη

Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης τόνισε: «Ο Θεός μάς
χάρισε μια Γλώσσα ζωντανή, εύρωστη, πεισματάρα και χα-
ριτωμένη, που αντέχει ακόμη μολονότι έχουμε εξαπολύσει
όλα τα θεριά για να τη φάνε. Έφαγαν όσο μπόρεσαν, αλλά
απομένει μαγιά (...)».

Και ο Γιάννης Ψυχάρης, 1854-1929, γλωσσολόγος, λογο-

τέχνης, δημοτικιστής, καθηγητής της Ελληνικής Γλώσσας

στο Παρίσι, θα διακηρύξει: «Γλώσσα και Πατρίδα είναι το
ίδιο. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την
εθνική τη γλώσσα, ένας είναι ο αγώνας. Πάντα αμύνεται
περί πάτρης». (από τον πρόλογο στο βιβλίο “Το ταξίδι μου”, Γιάν-

νης Ψυχάρης, Παρίσι 1888).

Αλλά και ο Νίκος Γκάτσος, 1911-1992, Έλληνας ποιητής,

μεταφραστής και στιχουργός θα τραγουδήσει: «Μια χού-
φτα είν’ ο άνθρωπος από στυφό προζύμι | γεννιέται σαν
αρχάγγελος πεθαίνει σαν αγρίμι | του μένει μόνο στη ζωή
ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ | η πρώτη του παρηγοριά και
η στερνή του ελπίδα». (στίχοι: Νίκος Γκάτσος, Μουσική: Σταύ-

ρος Ξαρχάκος, πρώτη εκτέλεση: Γιώργος Νταλάρας).

Τη σημασία της Μητρικής Γλώσσας σημειώνει ο μεγάλος

Έλληνας γλωσσολόγος Μανόλης Τριανταφυλλίδης, 1883-

1953, κι ένας από τους ιδρυτές του “Εκπαιδευτικού Ομίλου”:

«Κάθε διδασκαλία και ιδίως η γλωσσική, (θα πρέπει να) αρ-
χίζει απ’ τη μητρική γλώσσα, τους γνώριμους στο παιδί
φθόγγους της και το σημασιολογικό της περιεχόμενο, και
τότε μόνο γίνεται αληθινά μορφωτική».

«Η γλώσσα αποτελεί το σημαντικότατο δεσμό για τους
ομόγλωσσους και είναι κοντά στην Εθνική Συνείδηση το
πρώτο και σπουδαιότερο γνώρισμα της κοινής Παράδοσης
και Ιστορίας, της κοινής Πατρίδας [...]».
«Ναι, μητέρα μας είναι η Γλώσσα μας, πατρίδα μας είναι η
Γλώσσα μας. Όσο κι αν αγαπάμε τις άλλες γλώσσες, τις
άλλες χώρες».

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

«Με απασχολεί τί θα γίνει η Ελλάδα! Σαν φορέας ενός ει-
δικού πολιτισμού και μιας ένδοξης γλώσσας. Έκλεισα τα
εξήντα μου χρόνια και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό
μου μόνο καταστροφές έχουν δει τα μάτια μου. Και θαυ-
μαστές αντιδράσεις, που όλες τους πήγαν χαμένες από τα
ίδια μας τα χέρια. Δεν ξέρω. Θα ’θελα να κοιμηθώ μια
ημέρα και να ξυπνήσω σ’ έναν αιώνα όπου και τα πουλιά
ακόμη να κελαηδούν ελληνικά και νικητήρια...».

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ

«Η Γλώσσα μας είναι ΜΙΑ και ΕΝΙΑΙΑ από την αρχαιότητα
ίσαμε σήμερα. Κι ακριβώς επειδή είναι η μόνη μέσα στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές που έχει τόσο μεγάλη ενδοχώρα,
είναι και η μόνη που μπορεί να παρουσιάζει πολλές κλίμα-
κες, πολλά “κλαβιέ”, όπως θα λέγαμε. Είναι μια ιδιοτυπία
που εμείς τη βαφτίσαμε “Πολυγλωσσία” και την κάναμε
πρόβλημα. Κάκιστη υπηρεσία προσφέρουμε, όταν παρου-
σιάζουμε αυτή την εικόνα στους ξένους, που δεν είναι σε
θέση να μας αντιληφθούν σε αυτό, όπως και σε πολλά
άλλα».
(Οδυσσέας Ελύτης, 1911 - 1996, βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας το

1979. Αποσπάσματα από τη συνέντευξη - ποταμό του Οδ. Ελύτη

στον Γιώργο Πηλιχό, δημοσιογράφο, την 27/1/1973).

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ 

ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ

«Τούτο, μια φορά δεν πρέπει να ξαστοχάμε: Όπως η Ελευ-
θερία έτσι και η Γλώσσα δεν είναι αγαθό που στο χαρίζουν
- κερδίζεται, καταχτιέται με αγάπη και με αγώνες, με τη
σπουδή και την καλλιέργειά της. Και όσο πιο πολύ τη με-
λετάς και τη ζυγώνεις, τόσο πιο πλούσια ανταμοιβή σου
δίνει: προπάντων, την “Ανδρεία Ηδονή” να εκφράζεις
σωστά αυτό που θες να πεις και να σκέφτεσαι σωστά αυτά
που θες να εκφράζεις...»

(Χρίστος Τσολάκης, 1935-2012, φιλόλογος, γλωσσολόγος και

παιδαγωγός)

Ο Ελληνισμός ως κοσμοθεωρία διαφέρει από τις υπόλοιπες

φιλοσοφίες και ιδεολογίες στα εξής σημεία: αφενός μέσα από

τα αρχαία κείμενα μάς προειδοποιεί για τα επερχόμενα δεινά

που θα οφείλονται - όπως πάντα εξάλλου - στην ανθρώπινη

άγνοια, απαιδευσία ή αλαζονεία, αφετέρου μας αντιπροτείνει

και τους τρόπους για να προλάβουμε τα χειρότερα.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

――――――
* Ἡ Γλωσσοϊδμοσύνη < Γλωσσοΐδμων -ονος <ἴδμεν ἀντί ἴσμεν

α´πληθ. Οριστ. Ενεστώτα του οἶδα = γνωρίζω και ἴδμεναι επικός

τύπος του εἰδέναι απρμφ. του οἶδα, εξ ου και η ἰδμοσύνη = η

γνώση, η εμπειρία. Άρα ως επίθετο = ο έμπειρος, ο ειδήμων, ο πε-

πειραμένος στα θέματα της Γλώσσας, και ο ημέτερος νεολογισμός

ως ουσιαστικό = η γνώση, η εμπειρία πάνω στα γλωσσικά θέματα.

* Ἡ Γλωσσοπάρεσις -εως < Γλῶσσα + παρίημι = παραμελώντας

αφήνω κάτι να πέσει, χαλαρώνω, δείχνω αδιαφορία, παραμελώ, εγ-

καταλείπω, παραιτούμαι.Ἡ πάρεσις -εως = χαλάρωση, παράλυση,

παραίτηση, παρέαση· παραμέληση, αμέλεια (συνεκδοχικά και με-

ταφορικά. Ως ιατρικός όρος: ελαφρά μορφή παράλυσης μυός και

μάλιστα των σφιγκτήρων μυών (κύστεως, εξωστήρος, κ.ά.) με ελάτ-

τωση της μυικής δύναμης, “εγκεφαλική πάρεση. Ο ημέτερος νεο-

λογισμός “Γλωσσοπάρεσις ή Γλωσσική πάρεσις” σημαίνει την

αδιαφορία, αμέλεια, αφροντισιά, απάθεια, αναισθησία, παραμέληση

για την Ελληνική Γλώσσα.

ΚΑΛΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ!

ΚΑΛΑ ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑΤΑ!

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Γλωσσοϊδµοσύνης* 

ἄρχεσθαι
&

Γλωσσοπαρέσεως*
παύεσθαι
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Ο Σύλλογος Ένωσης και Αλληλεγ-

γύης έκοψε πίτα ανάμεσα σε μέλη και

φίλους την περασμένη Κυριακή 16/2

με την παρουσία του κλήρου και της

Δημοτικής Αρχής Κορωπίου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η πρόεδρος

Ελένη Ταξίδη και ευχαρίστησε τον

κόσμο για την συμμετοχή  του. Χαιρε-

τισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Κρωπίας

Δημήτρης Κιούσης, δίνοντας εύσημα

στο Σύλλογο για τη δράση του, τονί-

ζοντας τη συμπαράστασή του σε τέ-

τοιες πρωτοβουλίες που έχουν σαν

αφετηρία την κοινωνική αλληλεγγύή.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν

ακόμη, από το Δήμο Κρωπίας, ο επι-

κεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-

σης Διονύσης Κερασιώτης και η

Αφροδίτη Κουντούρη.

Επίσης παραβρέθηκαν από το Δήμο

ΒΒΒ, η δημοτική σύμβουλος Μαρία

Σίνα και ο τοπικός σύμβουλος Βάρης

Βασίλης Σιαμέτης. Η εκδήλωση

έκλεισε με έναν μπουφέ με πλούσια

φαγητά και χορό.

Ο Σύλλογος Ένωσης και Αλληλεγ-

γύης έχει ξεκινήσει τη δράση του πε-

ρίπου στα χρόνια τηες κρίσης. Τα

εγκαίνιά του έγιναν το Μάιο του

2013. Πρόεδρός του είναι η δραστή-

ρια Ελένη Ταξίδη, έχει επταμελές δι-

οικητικό συμβούλιο και καλύπτει με

τη δράση του, την αλληλεγγύη προς

το συνάνθρωπο με δωρεάν μαθήματα

σε ξένες γλώσσες, δωρεάν διανομή

τροφίμων και ρούχων, εύρεση εργα-

σίας και πολλά άλλα, κυρίως στην πε-

ριοχή του Κορωπίου.

O Σύλλογος βρίσκεται στο Κίτσι (Αση-

μάκη Παλαιστή και Πυραμίδος), τηλ.

6986710355 / 2109654561

Την  Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, (Τσικνοπέμπτη), ο Ναυταθλητικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Ερασιτεχνών Αλιέων-Κυνηγών 3Β, επισκέφθηκε τον Κοινωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης και πρό-

σφερε το γεύμα της ημέρας.

Επίσης κατόπιν συνεννοήσεως με την διοίκηση του Ξενώνα συμπλήρωσαν στην άμεση ανάγκη

παροχής με φάρμακα.

Στόχος του Συλλόγου είναι η φροντίδα, και η καθαριότητα της θάλασσας και του βουνού.

Σε πρώτο πλάνο ο δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης με τον Δημ. Ταξίδη υποψήφιο δημο-
τικό σύμβουλο.

Η “Aλληλεγγύη” κοντά στον συνάνθρωπο στο Κίτσι

Ο Ναυταθλητικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Ερασιτεχνών Αλιέων-Κυνηγών 3Β

στον Κοινωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης
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Σε μείζον ιδεολογικό θέμα έχει αναδειχθεί, ιδιαίτερα

από το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα, από τις

αριστερές και μαρξιστικές δυνάμεις, η δεσπόζουσα

θέση, η υπεροχή της κοινωνικής τάξης έναντι του

έθνους και η υποτίμηση ή και απαξία ακόμη του δεύ-

τερου.

Δεν είναι υπερβολή να πω ότι δια-

κρίνεται ακόμη και εχθροπάθεια

προς το έθνος, που εξηγείται από

την ασύστολη καπηλεία του, μετά

τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, από τις

πλέον αντιδραστικές δυνάμεις

(χούντα κ.λπ.).

Να τονίσουμε εμβόλιμα ότι η αγάπη προς το έθνος

δεν συμβαδίζει με τη μονοπώλησή του και με διαλυτι-

κές ενέργειες απόταξης και απόρριψης των ιδεολογι-

κών αντιπάλων – λόγω και έργω – αλλά το αντίθετο,

με συσπειρωτικές!

Αλλά προτού δούμε τι λέει η μαρξιστική θεωρία για

τις τάξεις και το έθνος, να δούμε τι λέει ο θεωρητικός

της διάλυσης των εθνών και απολογητής της παγκο-

σμιοποίησης – μέχρι πρότινος Γεν. Διευθυντής του

γραφείου Εξωτερικών υποθέσεων και Άμυνας της

Comission της Ε.Ε. – Robert Cooper για να ζυγίσουμε

την παράξενη σχέση ταυτότητας εχθροπάθειας προς

το έθνος του θεωρητικού της παγκοσμιοποίησης με

την αριστερά!

Λέει λοιπόν ο Ρόμπερτ Κούπερ: «Για το μετα-νεωτε-
ριστικό κράτος (το υπερσύγχρονο) η εθνική κυριαρχία
είναι μια καρέκλα στο τραπέζι.1(;) [προφανώς πρόκει-

ται για αμερικανισμό που πρέπει να εννοεί πως έχει

μια επίσημη θέση, χωρίς πραγματική εξουσία].

Και λίγο παρακάτω: «Η αποδόμηση του νεωτεριστικού
κράτους (της προ του 1960 μορφής), δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ακόμη, αλλά προχωρά ταχύτατα με διάφορους
τρόπους(!) - η Ευρωπαϊκή Ενωση, (...) η καθολική πο-
ρεία προς τις ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν μέρος μιας
διαδικασίας αποδόμησης του κράτους.

Αυτή η εξέλιξη των κρατικών δομών ακολουθείται από
μια κοινωνία (...) λιγότερο εθνικιστική(!) (...) μια κοι-
νωνία στην οποία αφθονούν οι πολλαπλές ταυτότη-
τες, και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν θέσει ως
κεντρικό στόχο της ζωής τους την προσωπική εξέλιξη
και την προσωπική κατανάλωση»!!! Δοξάστε τους!

Τώρα, μ’ αυτές τις θέσεις, κυριολεκτικά μπερδεύομαι.

Ποιοι είναι οι «δεξιοί» της «ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»

και της παγκοσμιοποίησης της κυριαρχίας του πιο απεχ-

θούς κεφαλαίου, και ποιοι οι «αριστεροί» των «πολλα-
πλών ταυτοτήτων» - του (λαθρο) μετανάστη αγνώστων

στοιχείων κουλτούρας, αντιλήψεων, παραδόσεων κ.λπ.,

της προκλητικά ελεύθερης επιλογής(!) των φύλων, αν-

τίθετα προς τη φύση, δηλαδή παραφύση, όχι της ελεύ-

θερης και ανεκτής σεξουαλικής επιλογής, αλλά ως

υποδειγματικού(;) μοντέλου οικογένειας – κυττάρου της

κοινωνίας! Και της καλοπέρασης της φραπεδιάς, της

«προσωπικής κατανάλωσης», που λέει, εις βάρος των

άλλων, που λέω.

Μετά τον θεωρητικό της παγκοσμιοποίησης και της

διάλυσης των εθνών, οφείλουμε να δούμε τι λένε για

το έθνος και τις κοινωνικές τάξεις οι μαρξιστές. Γνή-

σια πράγματα. Όχι από σπόντα. Οι θεωρίες πρέπει να

μελετώνται στην πηγή τους. Όχι από εφημερίδες,

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) ή ακόμη κι από

«σοβαρά» άρθρα και βιβλία, χωρίς  όμως τεκμηρίωση

και με επιλεκτική αποσπασμάτωση.

Πώς ορίζονται λοιπόν, κατά την μαρξιστική θεωρία,

που επικαλείται και τον Λένιν, οι κοινωνικές τάξεις;

«Τάξεις ονομάζονται οι μεγάλες ομάδες ανθρώπων,
που διακρίνονται από τη θέση τους στο ιστορικά συγ-

κεκριμένο σύστημα κοινωνικής παραγωγής, από τη
σχέση τους προς τα μέσα παραγωγής, από το ρόλο
τους στην κοινωνική οργάνωση της εργασίας και κατά
συνέπειαν, από τον τρόπο είσπραξης και το επίπεδο
του μεριδίου του κοινωνικού πλούτου που διαθέτουν».
(Δηλαδή πόσα παίρνουν, σε σχέση με την προσφορά

τους στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης).

»• Οι τάξεις είναι ομάδες ανθρώπων, που η μια μπορεί
να ιδιοποιείται την εργασία της άλλης, χάρη στη δια-
φορά της θέσης τους στο συγκεκριμένο σύστημα κοι-
νωνικής οικονομίας»2.

Όσον αφορά δε τη σχέση τάξης – έθνους, ξεκαθαρί-

ζει παρακάτω ότι όλες οι άλλες σχέσεις και διαφορές

στην κοινωνία είναι επίσης ουσιαστικές. Εξειδικεύει

δε ότι «τέτοιες είναι ιδιαίτερα η εθνική κοινότητα, το
έθνος».

Ακολούθως δίνει και τον ορισμό του έθνους, όπως

αποδόθηκε από τον Στάλιν3.

«Έθνος εννοούμε την ιστορικά διαμορφωμένη στα-
θερή κοινότητα ανθρώπων, που εμφανίζεται με κοινή
γλώσσα, κοινό ιστορικά διαμορφωμένο έδαφος, κοινή
οικονομική ζωή, ιστορία, παραδόσεις και κυρίως κοι-
νωνική συνείδηση». (Παραλείπει τη θρησκεία η οποία

αναμφισβήτητα αποτελεί συνδετικό παράγοντα, ενώ

συμπεριλαμβάνει την οικονομία, σημαντικότατο παρά-

γοντα, τον οποίον παραλείπουν αστοί πολιτειολόγοι).

Δεν τ’ αγνοεί λοιπόν το έθνος η μαρξιστική –λενινι-

στική θεωρία, αλλά κάπως το μπερδεύει για κατανοη-

τούς και συγγνωστούς λόγους. Λέει λοιπόν πως,

όπως τους Αμερικανούς, Γερμανούς, Γάλλους καπιτα-

λιστές τους συνδέει το γεγονός ότι ανήκουν στην ίδια

τάξη και αυτό τους συσπειρώνει κατά του σοσιαλι-

σμού, κατά του εργατικού κινήματος (...) «το ίδιο και
οι εργάτες, ανήκουν σε διαφορετικές εθνότητες και
φυλές, όμως πριν απ’ όλα είναι προλετάριοι και αυτό
καθορίζει την κοινότητα των διεθνιστικών συμφερόν-
των, ιδεολογιών, που μπροστά τους υποχωρούν σε
δεύτερο πλάνο οι άλλες διαφορές»4! ΛΑΘΟΣ. Ασυγ-

χώρητο ιστορικό λάθος.

Ούτε οι καπιταλιστές συσπειρώνονται σώνει και καλά

αν και το προσπαθούν, και ...μαρξιστικά, διότι ο καπι-

ταλιστικός ανταγωνισμός, όσο κι αν προσπαθούν να

οργανωθούν, οι πρόσκαιρες φιλίες τους (βλ. Ε.Ε.),

λόγω των ανειρήνευτων διαφορών τους, τους οδη-

γούν αν όχι στην καταστροφική γενική ρήξη, αλλά κα-

ταφανέστατα, και είναι περιττά τα παραδείγματα, σε

μικρές ευθείες ή πλάγιες ρήξεις – ανταγωνιστικές αν-

τιπαραθέσεις, σε πλήρη εφαρμογή των Ναπολεόντιων

αφορισμών: Quid nescit fallere, nescit regnare (αυτός

που δεν ξέρει να εξαπατά, δεν ξέρει και να κυβερνά)5.

Ούτε και οι «προλετάριοι» υποχωρούν στις διαφορές

τους προς χάριν των «διεθνιστικών τους συμφερόν-
των και των ιδεολογιών».

Αρκούν οι δύο μεγάλοι πόλεμοι του περασμένου

αιώνα και οι «μικρότεροι» βεβαίως, οι «τοπικοί περι-

φερειακοί» για να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι υπό
τις παρούσες συγκυρίες ΔΕΝ
μπορούμε να μιλάμε για «προλε-
ταριακό διεθνισμό». Σοβιετικοί

προλετάριοι σκότωναν και σκοτώ-

νονταν από Γερμανούς προλετά-

ριους στη μάχη του Λένινγκραντ

και στο Βερολίνο! Επιπλέον των

ιστορικών παραδειγμάτων, υπάρχει κι ένα ...μαθημα-

τικό επιχείρημα: Η τάξη είναι υποσύνολο του γενικό-

τερου συνόλου που λέγεται Έθνος.

Αλλά το θέμα είναι ανεξάντλητο και επομένως το

παρόν ημιτελές. Πλην αρκετό, φαντάζομαι, ως έναυ-

σμα, ως ίσκα για μελέτη και προβληματισμό.

―――――――
1. Rompert Cooper¨”Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ”, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ,

σελ. 76 & 84.

2. “ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΝΙΝΙΣΜΟΥ”, εκδ. “Σύγχρονη

Επιστήμη”, Αθήνα 1960, Μετάφραση από τα ρωσικά, μέρος ΙΙ, κεφ.

40, σ. 169.

3. “Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς, Άπαντα τ. 9, 1957, σ. 136 (στα ρωσικά)

β) ως άνω σλ. 1671 (στα ελληνικά).

4. Κοίτα παραπομπή 2, στο ίδιο σελ. 171.

5. Ναπολέων Βοναπάρτης, σχολιάζοντας τον Μακιαβέλλι: “Ο ΗΓΕ-

ΜΟΝΑΣ”, εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, κεφ. 7, σελ. 148.

ΘΕΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

Τάξεις & ΕΘΝΟΣ
γράφει ο: Κ. Βενετσάνος

Ο Δ. Καζάκης υποψήφιος για
το βραβείο Αλμπέρ Καμύ

Ο Πρόεδρος του ΕΠΑΜ, 

Δημήτρης Καζάκης, είναι

επίσημα υποψήφιος για το

βραβείο Αλμπέρ Καμύ (I

Premi Mediterrani Albert

Camus Incipiens).

Σκοπός του βραβείου είναι η

αναγνώριση και απότιση τιμής

στο έργο δημιουργών που έχουν εισάγει στον δημόσιο

λόγο μια πρωτότυπη, επαναστατική και ρηξικέλευθη

σκέψη, εκτός κατεστημένου, ανοίγοντας με αυτόν τον

τρόπο νέους δρόμους στον δημόσιο διάλογο. Η φράση

του Αλμπέρ Καμύ «δεν υπάρχει ζωή χωρίς διάλογο» εμ-

πνέει και δίνει το στίγμα αυτής της διοργάνωσης.

Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια και υποψήφιοι

είναι δημιουργοί (δημοσιολόγοι, συγγραφείς ή καλλιτέ-

χνες) από τις 24 χώρες της Μεσογείου. Στη φετινή διορ-

γάνωση, υποψήφιος από την Ελλάδα είναι ο Δημήτρης

Καζάκης.

Τον συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε καλή δύναμη
και καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά του.
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Στα δύσβατα 
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, στα της οικονομικής επιτρο-

πής αυτής της εβδομάδας και στα πεπραγμένα εντός

ημερησίας, ειδικού δε ενδιαφέροντος για εσάς είναι: 

- Αιτήματα για νομική υποστήριξη σύσσωμης σχεδόν

της υπηρεσίας δόμησης του δήμου μας, ποιά υπό-

θεση αφορούσε δεν μάθαμε ακριβώς, ούτε το ακρι-

βές ποσό της αιτούσας δικηγόρου (στο περίπου χίλια

κάτι για κάθε υπόθεση, τρεις τον αριθμό), ψήφισα

λευκό γιατί δεν μου δόθηκαν οι απαντήσεις που ανέ-

μενα.

- Σε εναπομείνασα ομάδα προμηθειών για τις γενικό-

τερες ανάγκες του δήμου η τιμή έπεσε πολύ κάτω

από την αρχική πρόβλεψη, λέτε να κάνουμε μια καλή

αρχή;

- Το θέμα αναπροσαρμογής τελών από χρήση- κατά-

ληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και

άλλων κοινόχρηστων χώρων προκειμένου για τρα-

πεζοκαθίσματα καίει και τσουρουφλάει! Σημειωτέον

πως και γι' αυτό και γι' άλλα δύο θέματα οι εισηγήσεις

εστάλησαν μόλις την προηγουμένη ημέρα, ο δε πίνα-

κας ήταν αδύνατο ν' αναγνωστεί λόγω του είδους

του αρχείου. Η εισήγηση λοιπόν της υπηρεσίας ήταν

ο διπλασιασμός της ισχύουσας τιμής! Εν μέσω δε

οχλαγωγίας, ομιλίες σε κινητά και μεταξύ τους τα

μέλη της επιτροπής, σε βαθμό που παρακάλεσα τον

αντιδήμαρχο οικονομικών να μιλήσει στο μικρόφωνο,

ανεγνώσθη ο πίνακας-φωτιά. 

Αντιλαμβάνεσθε ότι καταψήφισα, αλλά και πάλι δια

πλειοψηφίας πέρασε. Πρωτότυπο...

Εχουμε και λέμε τι ισχύει σήμερα:

Βουλιαγμένη 66,84/τ.μ.

Βουλιαγμένη πλατεία 65,82/ τ.μ.

Παραλία Βάρκιζας 33,64/ τ.μ.

Βούλα παραλία 31,80 και 

πλατεία Βούλας 30,44/ τ.μ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Οι τιμές που εισηγείται και

αποφάσισε η Οικονομική Υπηρεσία, είναι διπλάσιες. 

Παράδειγμα στη Βούλα η πρόταση για την παραλία

της Βούλας είναι 60 ευρώ/τ.μ.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι

επί πολλά χρόνια τα τέλη παρέμεναν σε πολύ χα-

μηλά επίπεδα κι αυτή η αναπροσαρμογή δεν αγγίζει

κάν τις αντικειμενικές.

Διαμαρτυρήθηκα ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο η αύξηση

τιμής, εισφοράς στον δήμο θα μετακυλήσει στους πε-

λάτες με αποτέλεσμα να πληγεί η τοπική οικονομία.

Επειτα το να διπλασιάζεις τις τιμές, όπως τώρα, ή να

επιβάλλεις μεγάλα πρόστιμα, όπως έχει γίνει πλει-

στάκις, για πινακίδες, δεν βοηθά σε κάτι τον ήδη

πλούσιο δήμο μας, αντιθέτως όμως δυσχεραίνει τους

επιβαρυμένους καταστηματάρχες. 

Αντί να τονώσουμε την τοπική αγορά, κάνουμε το αν-

τίθετο κι αυτό το θεωρούμε μεγάλο λάθος. Δραττό-

μενη της ευκαιρίας, ως και η ίδια παθούσα, ας μου

επιτραπεί παρακαλώ ν' αναφερθώ στην τιμή υπολο-

γισμού του ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) για

τους βοηθητικούς, μη ηλεκτροδοτούμενους, υπόγει-

ους χώρους, τους οποίους υπολογίζει ο δήμος και

αναλόγως πληρωνονται ως να ήταν διαμερίσματα

ορόφου! Ενώ ακόμη και ο ΕΝΦΙΑ χρησιμοποιεί μει-

ωμένο συντελεστή υπολογισμού για τους εν λόγω

χώρους, ο δήμος εννοεί να χρεώνει τιμή κύριου

χώρου ορόφου για τις αποθήκες, αυτή είναι μία λη-

στρική εισπρακτική πολιτική.

Από τα προ ημερησίας θέματα θα σταθώ μόνο στην

έγκριση παραβόλων προς ΤΕΕ, δηλαδή για έκδοση

οικοδομικών αδειών ανάμεσα στ' άλλα για εργασίες

στα αποδυτήρια του "Αρη Βούλας". Ζήτω! Αυτή είναι

η αρχή, ελπίζουμε, της δικαίωσης για την παράταξή

μας και πιο συγκεκριμένα για τον δημοτικό σύμβουλο

Νατάλιο Πέτροβιτς, Πολιτικό Μηχανικό και αντιπρό-

εδρο του Δ.Σ., ο οποίος ήταν, είναι και θα παραμείνει

υπέρμαχος της νομιμότητας. 

Του αποδίδουμε τα εύσημα!

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

Δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας

EΚΛΟΓΗ "ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ" 

Στο Δήμο Παλλήνης 
Ο Δήμος Παλλήνης, στην επόμενη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου θα τεθεί η διαδικα-

σία επιλογής και ανάδειξης  του “Συμπαραστάτη του

Δημότη και της Επιχείρησης”. Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους στο

Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την

έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εκ νέου και μέχρι την

ημερομηνία που θα ορισθεί για τη διεξαγωγή του Δη-

μοτικού Συμβουλίου με θέμα, την επιλογή προσώπου

ως “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”

να υποβάλλουν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά έγ-

γραφα, ώστε να υπάρχει διευκόλυνση της διαμόρφω-

σης κρίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πληροφορίες μπορούν να λάβουν από τη γραμματεία

του Δημοτικού Συμβουλίου, στο τηλ. 210 6604.672.

Στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Προκήρυξη για την ανάδειξη “Συμπαραστάτη του Δη-

μότη και της Επιχείρησης” έχει αναρτήσει και ο δήμος

Σπάτων - Αρτέμιδος και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

που κατέχει τα εχέγγυα, που ορίζει, να τα καταθέσει.

Πληροφορίες στο γραφείο Δημάρχου και στα τηλ.

2132007398 & 2132007364.

Με μεγάλη συμμετοχή 10άδων Ενώσεων και Συλλόγων Γο-

νέων, πραγματοποιήθηκε, Τετάρτη 19 Φλεβάρη 2020,  η κι-

νητοποίηση της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής έξω από τα

γραφεία της Κτ.Υπ. για την διεκδίκηση σύγχρονων, και

ασφαλών Σχολικών Κτιρίων στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι συγκεντρωμένοι γονείς  απαίτησαν και τελικά πέτυχαν

να γίνει διευρυμένη συνάντηση με την διοίκηση της Κτ.Υπ.

προκειμένου να θέσουν τα αιτήματά τους, όπως και έγινε.

Από την συζήτηση αναδείχθηκαν ενδιαφέροντα θέματα.

.  Χαρακτηριστικά, η διοίκηση της Κτ.Υπ. ενώ υποτίθεται

πως αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων μας, ενώ και η

ίδια διαμαρτυρήθηκε για την έλλειψη πόρων, αρνήθηκε να

συνταχθεί με το αίτημα της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής

για άμεση χρηματοδότηση με 2 δις από τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες

των σχολικών υποδομών στην χώρα μας.

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής καλεί τις Ενώσεις και τους

Συλλόγους Γονέων να συνεχίσουν τον αγώνα για την κά-

λυψη των αναγκών σε σχολικές υποδομές.

Kινητοποίηση της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής  

για διεκδίκηση σχολικών κτιρίων

Ο Δήμος ΒΒΒ, διπλασιάζει τα τέλη

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, στο προσεχές Δη-

μοτικό Συμβούλιο, Δευτέρα 24.2.20, ώρα 7 μ.μ. έχει το 11ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης, την «Αναπροσαρμογή τελών

για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρο-

μίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τρα-

πεζοκαθισμάτων».

Από τα τέλη που ισχύουν σήμερα, οι τιμές που προτάθηκαν

και ψηφίστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή, διπλασιάζον-

ται.

Παραθέτουμε στο διπλανό πίνακα τις αυξήσεις των τιμών

που ψήφισε η Ο.Ε. Mένει να δούμε τι θα ψηφίσει οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων στο Δ.Σ.
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Σύλλογος Φίλοι του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Μαραθώνα

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Ο Σύλλογος Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα,

καλούν σε τακτική Γ.Σ. (σύμφωνα με το άρθρο 7 του κα-

ταστατικού) με θέματα: 
1. Έγκριση, πεπραγμένων ΔΣ και έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής 

2. Προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς. 

3. Εκλογή 5 νέων μελών στο ΔΣ και 3 στην Ε.Ε.

Οι υποψηφιότητες για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβλη-

θούν μέχρι το Σάββατο 22-2-2020 και ώρα 20:00 στη Γενική Γραμ-

ματέα Μαρία Λαμπρινού (στα mail: marialamprinou52@gmail.com

ή filoimouseioumarathona@gmail.com)

Τα μέλη που οφείλουν συνδρομές προηγούμενων ετών, με βάση

απόφαση προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να τα-

κτοποιηθούν οικονομικά, καταβάλλοντας τη συνδρομή του 2020

(15€) και 5€ για τη διαγραφή των παλαιότερων οφειλών τους.

Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος, θε-

ωρείται η κάρτα μέλους που του παρέχει δικαίωμα δωρεάν εισό-

δου στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα δημόσια Μουσεία και

έκπτωσης στην αγορά ειδών από τα πωλητήριά τους.

Την παρέμβαση των Δήμων και της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης της Περιφέρειας Αττικής για την άμεση αποξήλωση

των παράνομων αφισών που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρι-

κές οδικές αρτηρίες της Αττικής, ζητά με επιστολή του ο

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. 

Όπως επισημαίνει στο σχετικό κείμενο είναι αναγκαία η

ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την

εφαρμογή του νόμου για την αποξήλωση των αφισών και

την  επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής τονίζει στην επιστολή του ότι

βασική δέσμευσή του «προς τους πολίτες της Περιφέρειας
Αττικής, ως επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού
ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Αττική, ήταν και οι άμεσες ενέργειες,
για την αποξήλωση των χιλιάδων παρανόμων διαφημιστι-
κών αφισών, banners και πανό κ.λπ., τόσο και κυρίως, για
την ασφάλεια των συμπολιτών μας, οδηγών και πεζών, όσο
και για την προστασία του περιβάλλοντος,  από τη βαριά
υποβάθμισή του, από τέτοια φαινόμενα». 
Ο Γ. Πατούλης τονίζει ότι αμέσως μετά την ανάληψη των

καθηκόντων του το Σεπτέμβριο του  2019, αποξηλώθηκαν

3.551 λάβαρα και αφίσες, που είχαν αναρτηθεί σε ιστούς

ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, επί συνο-

λικού μήκους οδικού δικτύου 275 χιλιομέτρων και έγινε κα-

θαρισμός 3.575 ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής

σηματοδότησης, από σχοινιά και ταινίες που είχαν χρησι-

μοποιηθεί για την ανάρτηση των παράνομων αυτών διαφη-

μιστικών αφισών, λαβάρων κ.λπ. 

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι «σήμερα,
20 Φεβρουαρίου 2020, αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, της Περιφέρειας
Αττικής, μετά από αυτοψία, διαπίστωσαν έντονο φαινό-
μενο παράνομης αφισοκόλλησης - αφισορύπανσης, με
αφίσες διαστάσεων 1,80x0,80μ, που απεικονίζουν τον
πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Σύριζα  Αλέξη Τσί-
πρα και διαφημίζουν ομιλία του, το Σάββατο 22 Φεβρουα-

ρίου και ώρα 18.30, στο χώρο του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, στο Π.
Φάληρο, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε ιστούς ηλεκτρο-
φωτισμού, σχεδόν σε όλο το μήκος των οδικών αξόνων του
πρωτεύοντος Αστικού οδικού δικτύου.  Ήδη, το απαράδεκτο
αυτό φαινόμενο, εξελίσσεται σε όλους, σχεδόν, τους Δή-
μους της Περιφέρειας Αττικής».
Βασικό αίτημά του, στη σχετική επιστολή, είναι η «εφαρ-

μογή των όσων προβλέπονται στο άρθρο 9, του ν.

2946/2001» και η άμεση ενέργεια, κατά τις διατάξεις των

οικείων κανονισμών καθαριότητας, για την αποξήλωση των

προαναφερόμενων αφισών και την επιβολή των οριζομέ-

νων στο νόμο κυρώσεων σε βάρος κάθε υπαιτίου». 

Σ.Σ. Εμείς το χειροκροτούμε και ευχόμαστε να εφαρμοστεί
το ίδιο και στον σημερινό πρωθυπουργό, όταν θα προ-
γραμματίσει κάτι ανάλογο. Άλλωστε σήμερα με το διαδί-
κτυο, νομίζω ότι αυτή η αφισοκόλληση είναι εκ περισσού.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής προς τους Δημάρχους
Ξηλώστε τώρα τις αφίσες!

my gap FEEL & FILL

Έλα και εσύ και ...

Μια καινοτόμος δράση, μία μοναδική εμπειρία,

αφιερωμένη στην προσωπική ανάπτυξη και τη μά-

θηση μέσω βιωματικών μεθόδων εκπαίδευσης.

Έλα και εσύ και ...
• Θα συναντήσεις ανθρώπους που, σαν κι εσένα, ψάχνουν

να βρουν τα «θέλω» τους. Πίσω και πέρα από κάθε κλισέ

για το τι θα «πρέπει να γίνουν όταν μεγαλώσουν».

• Θα ανακαλύψεις ευκαιρίες για επαγγελματικό επανα-

προσδιορισμό σε όποια φάση ζωής κι αν βρίσκεσαι.

• Θα ανακαλύψεις μεθόδους και εργαλεία μάθησης πρα-

κτικά και κατανοητά.

• Θα ανακαλύψεις νέα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν

στο κλασικό μηχανογραφικό και δεν υποστηρίζονται από

την τυπική εκπαίδευση.

• Θα σχεδιάσεις με ειδικούς ένα δικό σου πλάνο εκπαί-

δευσης και μάθησης για να κάνεις τα όνειρά σου πραγ-

ματική ζωή.

• Θα συμμετάσχεις σε ψυχομετρικά παιχνίδια ανάδειξης

δεξιοτήτων και ταλέντων.

• Θα ακούσεις ιστορίες άλλων και θα ενδυναμωθείς για

να ξετυλίξεις και τη δική σου.

• Θα μάθεις πώς να χρησιμοποιείς και να αξιοποιείς ταυ-

τόχρονα το μυαλό, το σώμα, το συναίσθημα, την εμπειρία

και το βίωμα.

• Θα δεις πώς η τεχνολογία τα κάνει όλα πιο εύκολα και

προσιτά.

Είσοδος Ελεύθερη

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Λεωφ. Bασ. Κων/νου 48 Αθήνα, mygap3f.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  18-02-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  11/2020 απόφασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Κρωπίας με θέμα “Έγκριση χώρου
στάθμευσης ασθενοφόρου”. 
Στο Κορωπί στις 18  Φεβρουαρίου
του έτους  2020  κατά την 3η  Τα-
κτική  Συνεδρίαση της,  η  Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Κρω-
πίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  την παραχώρηση χώρου
στάθμευσης ασθενοφόρου, επί της
οδού Ανδρούτσου 8, για τις ανάγ-

κες μεταφοράς ασθενών στην επι-
κείμενη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκά-
θαρσης. 
Οι προδιαγραφές για την κατακό-
ρυφη και οριζόντια σήμανση που
απαιτείται, θα δοθούν από  την Τε-
χνική Υπηρεσία.
Η παρούσα  λαμβάνεται κατόπιν
της με αριθμό πρωτ. 1299/2020 αί-
τησης της Θηρεσίας Γαμβρούλη
ΙΚΕ, και ισχύει  μέχρι ανακλήσεως
της.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της  με τα συνημμένα  αυτής βρί-
σκεται   αναρτημένη στο Δημοτικό
(Κατάστημα Βασ. Κων/νου 47) για
την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

Τροποποιήσεις στη δημοσιευθείσα
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, Προκήρυξη με
αριθμ. 2020/S 007-012458 Σύμβα-
σης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙ-
ΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕ-
ΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», Εργολαβία Α-457
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ.
20511/19.02.2020 Απόφασης Διοικη-
τικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις
στην Προκήρυξη Σύμβασης:
1. Στο Τμήμα III. 1.6) Απαιτούμενες

εγγυήσεις                                                                                                                        
Η ημερομηνία 23.3.2021 τροπο-

ποιείται σε ημερομηνία
9.4.2021.

2. Στο Τμήμα IV.2.2) Προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών ή των
αιτήσεων συμμετοχής     
Η ημερομηνία 21/02/2020 τρο-
ποποιείται σε ημερομηνία
10/03/2020.

3. Στο Τμήμα IV.2.7) Όροι για την
αποσφράγιση των προσφορών 
Η ημερομηνία 27/02/2020 τρο-
ποποιείται σε ημερομηνία
16/03/2020.

4. Στο Τμήμα VI.3) Συμπληρωματι-
κές πληροφορίες 
Η ημερομηνία 7.2.2020 τροπο-
ποιείται σε ημερομηνία
27/2/2020 και  η ημερομηνία
14.2.2020 τροποποιείται σε
ημερομηνία  4/3/2020.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ                       

ΑΔΑ:6ΥΤΕΩΞΚ-ΧΟΘ

ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Εκδήλωση με θέμα τα “Ανθελληνικά σχολικά βιβλία”, θα

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, ωρα 6.30

μ.μ. στην Αίθουσα Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (Αριστοτέ-

λους 22, 4ος όροφος Αθήνα), με ομιλητή τον Δρ. Λεωνίδα

Μπίλλη

Θα σχολιαστούν θέματα διδακτέας ύλης από την πρωτο-

βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα ''εξαιρετικά

μηνύματα'' που περνάνε στα παιδιά και θα αναφερθεί μαρ-

τυρία για το πως γράφονται τα βιβλία του σχολείου.
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στα πεταχτά

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

Πρώτη η Ελλάδα στην ανεργία,

από τις ευρωπαϊκές χώρες

Πρόσφατη έρευνα της Eurostat, αποκάλυψε τις

χώρες της Ευρώπης με τα υψηλότερα ποσοστά ανερ-

γίας για το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με ποσοστό

ανεργίας 16,2%, στη δεύτερη η Ισπανία με 13,7% και

στην τρίτη η Ιταλία με 9,8%. Αντίθετα, η Τσεχία

(2,0%), η Γερμανία και η Ολλανδία (3,2%) έχουν τα

χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας.

Στα μαιευτήρια η δήλωση

του νεογέννητου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής

Πολιτικής, ξεκίνησε να εφαρμόζεται η διαδικασία δή-

λωσης των νεογέννητων,  η οποία θα ολοκληρώνεται

πλέον, από τους γονείς, μέσα στο μαιευτήριο (δημό-

σιο ή ιδιωτικό). Το μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό

είναι τα ταυτοποιητικά έγγραφα των γονέων που λαμ-

βάνουν από το μαιευτήριο. Με τη διαδικασία που έχει

σχεδιαστεί, τα αρμόδια ληξιαρχεία και δημοτολόγια

θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά από το μαιευτήριο,

ενώ το νεογέννητο θα αποκτά άμεσα ΑΜΚΑ και

ασφαλιστική ικανότητα.

Με Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών ενημερώ-

θηκαν όλα τα Ληξιαρχεία των Δήμων της Χώρας

(αριθμ.8/2020) και έχει ισχύ από την 10η Φεβρουα-

ρίου.

Επιστροφές φόρων χωρίς

επίσκεψη στις ΔΟΥ

Υποχρεωτική για όσους δικαιούνται επιστροφή φόρου

είναι η δήλωση στο TAXISnet της ΑΑΔΕ, του IBAN

που χρησιμοποιούν για την πληρωμή των αχρεωστή-

τως καταβληθέντων φόρων. Αυτό προβλέπει από-

φαση του υφ. Οικονομικών, Απόστ. Βεσυρόπουλου,

που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(ΦΕΚ Β’ 458/14.02.2020). Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι

για την επιστροφή φόρων σε λογαριασμό του δικαιού-

χου, δεν θα χρειάζεται η επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. για να

δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός του. Επισημαίνε-

ται ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν

το ΤΑΧΙSnet και για μεταβολές του δηλωθέντος ΙΒΑΝ.

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.

Απηλλάγη ο βουλευτής

Παύλος Πολλάκης για την

κατηγορία της

συκοφαντικής δυσφήμισης

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΑΚΗ  

Σχετικά με την υπ’ αριθ. 1057/2020 (17.2.20) απόφαση του

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που δέχεται και τυπικά και

κατά την ουσία της την έφεση του Βουλευτή Χανίων του

ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη και ταυτόχρονα εξαφανίζει την

πρωτόδικη ερήμην καταδίκη του από το Πολυμελές Πρω-

τοδικείο για συκοφαντική δυσφήμιση του Προέδρου της

ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, ο Βουλευτής Χανίων δήλωσε

τα εξής: 

«Δεν απαξιώνω τον συνδικαλισμό και τους λειτουρ-
γούς του (πώς θα μπορούσα άλλωστε αφού για χρό-
νια συνδικαλιζόμουν ως φοιτητής και αργότερα
γιατρός…). Έχω όμως διαχρονικά μέτωπο με συνδι-
καλιστές σε διατεταγμένη υπηρεσία, που αποκτούν
υπόσταση από το ιδιοτελές πάρε-δώσε με διεφθαρ-
μένες εξουσίες. Οι πολιτικές ηγεσίες εκείνες (όπως
και οι συνδικαλιστές και τα ΜΜΕ που τις λιβάνιζαν),
που χρεοκόπησαν τη χώρα και γκρέμισαν το δημόσιο
σύστημα Υγείας, έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση
των πολλών σε αυτή τη χώρα. 

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

EΞΩPAΪΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΕΥΡΥΑΛΗ
BOYΛAΣ (ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

O Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευράλη Βούλας, καλεί σε

Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποι-

ηθεί στις 8 Μαρτίου ημέρα Κυριακή στις 11 το πρωί στην

Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννου).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

― Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

― Έκθεση οικονομικού Απολογισμού

― Έκθεση Eλεγκτικής Eπιτροπής

― Προτάσεις

― Εκλογές για Δ.Σ.

― Εκλογές Εξελεκτικής Επιτροπής

Οσοι από τα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν  στο

ψηφοδέλτιο για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα

πρέπει να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 7 Μαρτίου.

Πληροφορίες τηλ. 6974017018 Δ. Ζησιμόπουλος 
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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 ελληνική γη έχει να μας προσφέρει πολλούς καρ-

πούς που έχουν αποδειχθεί υπερτροφές και γι’

αυτό είναι ξακουστοί σε όλο τον κόσμο.

Ένας συγκεκριμένος όμως έχει αποδειχθεί ότι είναι

πολύτιμος σύμμαχός μας στην προσπάθεια μεί-

ωσης και διατήρησης υγιών επιπέδων χοληστερί-

νης, αλλά και σακχάρου.

Τα φιστίκια Αιγίνης είναι διάσημα σε όλο τον

κόσμο, ακόμα κι αν οι ξένοι δεν γνωρίζουν πού

ακριβώς βρίσκεται το νησί της Αίγινας. Ο ΕΦΕΤ το

2003 δημοσιοποίησε στοιχεία που δείχνουν ότι η

ημερήσια κατανάλωση 43 γραμμαρίων ξηρών καρ-

πών, όπως τα φιστίκια Αιγίνης, μειώνουν τον κίν-

δυνο καρδιοπαθειών. Το 2008, το επιστημονικό

περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition ανέ-

φερε ότι σε μια έρευνα, τα φιστίκια βρέθηκε ότι μει-

ώνουν δραστικά τα επίπεδα της χοληστερίνης.

Τα φιστίκια Αιγίνης είναι ξεχωριστά λόγω του ιδι-

αίτερου εδάφους του νησιού, γι’ αυτό έχουν και τόσο

γεμάτη γεύση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Αλλά

εκτός από την ιδιαίτερη προέλευση και τα γευστικά

τους χαρακτηριστικά,  οι μελέτες αποδεικνύουν συ-

νεχώς ότι έχουν και άλλες ευεργετικές ιδιότητες: για

παράδειγμα, συμβάλλουν στις προσπάθειες μείωσης

του βάρους μας, καθώς σε έρευνα αποδείχτηκε πως

όσοι κατανάλωναν συγκεκριμένη ποσότητα φιστικιών

κατάφεραν να μειώσουν τα τριγλυκερίδιά τους σε

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Το 90% σχεδόν των λιπαρών που έχουν τα φιστίκια

είναι ακόρεστα και υγιεινά. Το ολεϊκό οξύ, ένα μο-

νοακόρεστο λιπαρό και το λινολεϊκό οξύ, ένα απα-

ραίτητο λιπαρό οξύ βρίσκονται και τα δύο στα

φιστίκια Αιγίνης. Αυτά είναι τα δύο όπλα που χρη-

σιμοποιούν για να μειώσουν τα επίπεδα της χολη-

στερίνης και μπορούν να αντικαταστήσουν τα

κορεσμένα λιπαρά σε μια ανθυγιεινή διατροφή.

Τέλος, είναι αποδεδειγμένο ότι προσφέρουν εύκολα

αίσθηση κορεσμού με λιγότερες ποσότητες λόγω των

πλούσιων φυτικών τους ινών. Συνεισφέρουν σημαν-

τικά στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2. Διαθέτει

υψηλά επίπεδα σε φώσφορο το οποίο μπορεί να συμ-

βάλει στη διάσπαση τωμ πρωτεϊνών σε αμινοξέα και

να βοηθήσει στη δυσανεξία από τη γλυκόζη.

aeginagreece.com

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

H ελληνική υπερτροφή που μειώνει 

τη χοληστερίνη και το σάκχαρο 
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. . . γ ια την υγειά μας

Η αιφνίδια εισβολή του νέου κορονοϊού στη ζωή μας

έχει οδηγήσει στην κυκλοφορία ορισμένων μύθων γι'

αυτόν, τους οποίους ξεδιαλύνει ο Παγκόσμιος Οργανι-

σμός Υγείας.

Ο νέος κορονοϊός έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας,

έστω και εξ αποστάσεως. Όπως συμβαίνει, όμως, με

όλα τα προβλήματα υγείας, έχουν αρχίσει να κυκλοφο-

ρούν διάφοροι μύθοι γι' αυτόν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε να ξε-

διαλύνει τρεις απ’ αυτούς τους μύθους:  

1ος Μύθος: Ο κορονοϊός 2019-nCov μεταδίδεται από

τα κατοικίδια ζώα.

Η αλήθεια: Το γεγονός ότι ο νέος κορονοϊός 2019-

nCoV ξεκίνησε (πιθανότατα) από άγρια ζώα, δεν σημαί-

νει ότι μεταδίδεται συλλήβδην σε όλο το ζωικό

βασίλειο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι

δεν υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί να μολύνει ζώα

συντροφιάς, όπως γάτες και σκύλους.

Ωστόσο πάντοτε είναι καλή ιδέα να τηρούμε τους κα-

νόνες υγιεινής, προσθέτει. Φροντίστε λοιπόν να πλέ-

νετε καλά τα χέρια σας με ζεστό σαπούνι και νερό όταν

χαϊδεύετε το ζωάκι σας. Μ’ αυτό τον τρόπο θα προστα-

τευθείτε από κοινά βακτήρια, που μπορεί να περάσουν

από τα κατοικίδια στον άνθρωπο.

2ος Μύθος: O κορονοϊός προσβάλλει μόνον τους ηλι-

κιωμένους.

Η αλήθεια: Ο νέος κορονοϊός 2019-nCoV μπορεί να μο-

λύνει ανθρώπους όλων των ηλικιών. Απλώς, οι ηλικιω-

μένοι και οι άνθρωποι με προϋπάρχοντα προβλήματα

υγείας φαίνεται να είναι πιο ευάλωτοι στο να αρρωστή-

σουν βαριά από αυτόν. Υποκείμενα νοσήματα που αυ-

ξάνουν τον κίνδυνο βαριάς νόσου είναι παραδείγματος

χάριν: Το άσθμα, Ο σακχαρώδης διαβήτης, Τα καρδιαγ-

γειακά προβλήματα.

Γι' αυτό τον λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συ-

νιστά να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας από τον ιό.

Απαραίτητη είναι η καλή υγιεινή των χεριών (συχνό και

καλό πλύσιμο με σαπούνι και νερό) και η καλή αναπνευ-

στική υγιεινή.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου & Προλήψεως Ασθε-

νειών (CDC) των ΗΠΑ, καλή αναπνευστική υγιεινή ση-

μαίνει:

― Να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας με το μανίκι

σας (στο ύψος του αγκώνα) όταν βήχετε ή φταρνί-

ζεστε

― Εναλλακτικά, να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη

σας με ένα χαρτομάντιλο. Ωστόσο, δεν πρέπει να

χρησιμοποιήσετε το ίδιο χαρτομάντιλο πάνω από

μία φορά.

― Αμέσως μετά τη χρήση, να πετάτε το χαρτομάντιλο

στον κάδο απορριμμάτων. Ύστερα να σαπουνίζετε

καλά τα χέρια σας.

― Να σαπουνίζετε τα χέρια σας κάθε φορά που φυσάτε

τη μύτη σας

3ος Μύθος: Τα αντιβιοτικά προλαμβάνουν ή/και θερα-

πεύουν το νέο κορονοϊό.

Η αλήθεια: Ούτε ο νέος κορονοϊός, ούτε ο ιός της γρί-

πης ή άλλης ίωσης (π.χ. κρυολόγημα) επηρεάζεται από

τα αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά καταπολεμούν βακτήρια,

όχι ιούς.

Επειδή λοιπόν ο νέος κορονοϊός είναι ιός, τα αντιβιο-

τικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσον πρόλη-

ψης ή θεραπείας γι' αυτόν, τονίζει ο Παγκόσμιος

Οργανισμός Υγείας.

Μόνο αν ένας ασθενής αναπτύξει βακτηριακή επιπλοκή

μετά από νόσηση με το νέο κορονοϊό, μπορεί να του

χορηγηθούν αντιβιοτικά. Αυτά όμως θα στοχεύουν την

βακτηριακή επιπλοκή και όχι τον ιό.

Προς το παρόν, η αγωγή που χορηγείται σε όσους αρ-

ρωσταίνουν από το νέο ιό, στοχεύει:

― Στην καταπράϋνση των συμπτωμάτων τους

― Στην υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών όσων

είναι βαριά άρρωστοι.

Συγκεκριμένη θεραπεία για τον ιό 2019-nCoV προς

το παρόν δεν υπάρχει, λέει ο ΠΟΥ. Αρκετές όμως βρί-

σκονται υπό διερεύνηση.

Αρνητικά ήταν τα εργαστηριακά αποτελέσματα από

το Ινστιτούτο Παστέρ, για τον 63χρονο άνδρα από τη

συμπρωτεύουσα που νοσηλεύεται σε καραντίνα στο

ΑΧΕΠΑ. Ο άνδρας δεν έπασχε τελικά από τον κορο-

νοϊό. Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε ταξιδέ-

ψει πρόσφατα στην πόλη Γουχάν, όπου σαρώνει η

επιδημία, οι γιατροί ήταν υποχρεωμένοι να αποκλεί-

σουν κάθε πιθανότητα.

Μιλώντας στο iatropedia.gr o Διευθυντής του Ινστιτού-

του Παστέρ, Ανδρέας Μεντής, αναφέρει:

“Έχουμε πάθει μια παγκόσμια παράκρουση. Ειδικά στην
Ελλάδα αυτή την εβδομάδα πέθαναν 8 άτομα από
γρίπη. Πόσοι έχουν πεθάνει από τον νέο κορονοϊό; Να
τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση”, το-

νίζει.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει και ο καθηγητής λοιμω-

ξιολογίας και επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας, το

συγκεκριμένο περιστατικό ήταν ένας καλός έλεγχος

των αντανακλαστικών των υγειονομικών υπηρεσιών:

“Ο μηχανισμός ήταν έτοιμος και είχε μεριμνήσει και δεν
βρεθήκαμε προ απροόπτου. Ελήφθησαν όλα τα μέτρα.
Ηταν ένα ύποπτο περιστατικό από τη Γουχάν, το οποίο
ελέγχθηκε έγκαιρα μετά από την κλινική υποψία του θε-
ράποντος γιατρού, απομονώθηκε και εστάλη δείγμα για
εργαστηριακό έλεγχο. Διακόψαμε αμέσως τη μετά-
δοση, με την απομόνωση του αρρώστου”.

Στόχος η επιτήρηση των κρουσμάτων και ο

περιορισμός της επέκτασης του ιού

Η απομόνωση των περιστατικών, ώστε να μην υπάρχει

συνεχιζόμενη μετάδοση και εξάπλωση της μόλυνσης

από τον κοροναϊό, είναι η πρώτη μέριμνα των αρμόδιων

υγειονομικών υπηρεσιών σε όλες τις χώρες. Ήταν κι ο

βασικός λόγος που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

(ΠΟΥ) έθεσε τον πλανήτη σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης.

Όπως τονίζει ο Σωτ. Τσιόδρας: “Επικεντρώνουμε στο

να διακόψουμε την αλυσίδα μετάδοσης κυρίως στο επί-

κεντρο της νόσου που είναι η Κίνα, αλλά και στις χώρες

στις οποίες εξάγονται κρούσματα. Να διακόψουμε την

αλυσίδα μετάδοσης στα πρώτα κρούσματα, ώστε να

μην έχουμε τοπικές επιδημίες.  Ελπίζουμε ότι μ' αυτή

τη στρατηγική θα περιορίσουμε ακόμη περισσότερο την

πιθανότητα, παγκόσμιας διασποράς. Νομίζω αυτό προ-

βληματίζει τους επιστήμονες και τους επαΐοντες του

ΠΟΥ και είναι σε επιφυλακή”.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμ-

πρεγέσους, ο οποίος ανακοίνωσε την απόφαση για την

κήρυξη παγκόσμιου συναγερμού τόνισε χαρακτηρι-

στικά: “Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι το ενδεχό-
μενο ο κορονοϊός να εξαπλωθεί σε χώρες τα
συστήματα υγείας των οποίων είναι πιο αδύναμα”.

Μύθοι κι αλήθεις για τον κορονοϊό
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Σε μια όμορφη εκδήλωση, ιδιαίτερα φιλική και ζεστή, έκοψαν την πίτα τους οι

Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του “Αρη Βούλας”, 15 Φεβρουαρίου.

Γνώριμα πρόσωπα και φιλικά που έχουν να θυμούνται πολλές και όμορφες στιγ-

μές...

Oι Βετεράνοι που βραβεύθηκαν:

1.  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΤΖΕΚΟΣ)  ΑΝΤΑΡΤΗΣ -   ΠΡΩΗΝ  ΠΑΡΑΓΩΝ  Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

2.  ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΞΕ-

ΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

3.  ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΕΛΗΣ -  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

4.  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ & ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΠΟ-

ΝΗΤΗΣ

5.  ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

6.  ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

7.  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  - ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

Οι Βετεράνοι του “Αρη” αντάλλαξαν ευχές και τίμησαν πρόσωπα

Σε τρεις φάσεις πραγματοποιήθηκε το 19ο Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα Ju-Jitsu, με πολλές συμμετοχές και

πολλές επιτυχίες, ιδιαίτερα για τον αθλητικό Σύλλογο

Λεύκαρο.

Ετσι, στις 18 και 19 Iανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Α’

μέρος αγώνων για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες στο

Duo Classic και Duo Show System, και Ne Waza system

για τις ηλικιακές κατηγορίες -8,-10, -12, -14 και -16 ετών

στο Πολιτιστικό Κέντρο Δαϊς στο Μαρούσι. 

Στις 25 και 26 Ιανουαρίου το Β’ μέρος αγώνων για τις

ηλικιακές κατηγορίες στο Fighting system -8,-10, -

12, -14 και -16 ετών στο Στάδιο ‘’Δύο Αοράκια’’ στο

Ηράκλειο Κρήτης και 

Στις 15 και 16 Φεβρουαρίου το Γ’ μέρος αγώνων για

τις ηλικιακές κατηγορίες στο Fighting και Newaza

system -18, -21, +21 στο Κλειστό Γυμναστήριο

‘’Σοφία Μπεφόν’’ στο Π.Φάληρο. 

Διοργανώθηκε και φέτος το 2ο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Ju Jitsu για ΑΜΕΑ (PARA JU JITSU) στο οποίο

ο Λεύκαρος πρωτοστάτησε στη διοργάνωση, και στη

συμμετοχή αθλητών και αθλητριών ΑΜΕΑ. 

Οι αθλητές που συμμετείχαν από το ΠΙΚΠΑ Βούλας

κατέκτησαν μετάλλιο και κύπελλο και είναι: Βασιλάκη

Μαρία, Καρβελά Όλγα, Μύρτου Σπυρίδων, Πέτρου Γε-

ώργιος, Πέτρου Σήφης, Μπατσίνσκι Μαριους- Αντζέη,

Ζαμπετάκης Παναγιώτης, Μανέβας Χρήστος και Κων-

σταντίνοφ Τάσος

Ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ έλαβε μέρος συνολικά με 53 αθλη-

τές και 101 συμμετοχές και με την κατάκτηση  27

ΧΡΥΣΑ,  16 ΑΡΓΥΡΑ,  22 ΧΑΛΚΙΝΑ κατέλαβε στην

γενική κατάταξη την 2η θέση και την 2η θέση στο

DUO CLASSIC & DUO SHOW  πανελλαδικά. Οι προ-

πονητές του Λεύκαρου είναι οι Γ.Ζαντιώτης, Π.Δαφε-

ράνος, Κ.Παπαδιού,

19ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ju-jitsu 2020

Μεγάλες επιτυχίες από το Γ.Σ. Λεύκαρο
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...στο κύλισμα της μπάλας

Ήττα για τον Ολυμπιακό 1-0

από την Άρσελαν

Ο Ολυμπιακός πάλεψε, τα έδωσε όλα απέναντι στα αστέρια

της Αρσεναλ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα

που ήθελε. Οι Λονδρέζοι με γκολ του Λακαζέτ (81’) επικρά-

τησαν με 1-0 στο Καραϊσκάκη στο πρώτο παιχνίδι των δύο

ομάδων για τη φάση των «32» του Europa League και είναι

αγκαλιά με την πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Οι Πειραιώτες κοίταξαν στα μάτια τους παίκτες του Μικέλ

Αρτέτα και έδειξαν σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό παιχνίδι ότι

αξίζει να βρίσκονται ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της

Γηραιάς Ηπείρου.

Το γκολ του Γάλλου στο τελευταίο δεκάλεπτο έγειρε την

πλάστιγγα υπέρ των Βρετανών και πλέον ο Ολυμπιακός θα

πάει στην Αγγλία την επόμενη εβδομάδα για να τα παίξει

όλα για όλα και να κυνηγήσει την ανατροπή.

Το ματς των δύο ομάδων στο Εμιρέιτς θα διεξαχθεί την ερ-

χόμενη Πέμπτη (28/2), ενώ την ερχόμενη Κυριακή υπάρχει

το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 25η

αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με σύστημα 4-3-

3, έχοντας τον Σα κάτω από τα δοκάρια και τους Ομάρ, Σε-

μέδο, Μπα και Τσιμίκα στην τετράδα της άμυνας. Οι

Καμαρά, Μπουχαλάκης και Γκιγιέρμε ήταν στα χαφ, με τους

Βαλμπουενά και Μασούρα στα άκρα και τον Ελ Αραμπί στην

κορυφή.

Από την άλλη, ο Μικέλ Αρτέτα παρέταξε την Αρσεναλ με

τους Λένο, Μουστάφι, Παπασταθόπουλο, Νταβίντ Λουίζ,

Σακά , Γκεντουζί, Τζάκα, Μαρτινέλι, Γουίλοκ, Λακαζέτ  και

Ομπαμεγιάνγκ.

Με τη δύναμη που του δίνει ο κόσμος του ο Ολυμπιακός

μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και στο 3ο λεπτό άγγιξε το γκολ

με τον Βαλμπουενά. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός βρέθηκε

μέσα στην περιοχή της Αρσεναλ, σούταρε με τη μία, αλλά

ο Λένο έπεσε και απέκρουσε το σουτ του βραχύσωμου

άσου.

Μετά το δυνατό ξεκίνημα οι Ερυθρόλευκοι έδωσαν χώρο

στους φιλοξενούμενους, θέλοντας να χτυπήσουν στην κόν-

τρα. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πήρε μέτρα στον αγωνι-

στικό χώρο και στο 20’ απείλησε για πρώτη φορά την εστία

του Σα.

Ο Μαρτινέλι έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Λακαζέτ,

αυτός από κοντά έκανε το πλασέ και η μπάλα πέρασε δίπλα

από το δεξί κάθετο δοκάρι του Πορτογάλου τερματοφύ-

λακα. Στο 29’ ο Γκιγιέρμε βρήκε την μπάλα μπροστά του,

σούταρε δυνατά έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε

ψηλά άουτ.

Στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου ο ρυθμός του

αγώνα έπεσε αισθητά, με τους παίκτες του Ολυμπιακό να

διατηρούν τις θέσεις τους και να κλείνουν σωστά τους χώ-

ρους.

Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στην αρχή του δεύτερου ημι-

χρόνου, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί με ευκολία το μηδέν

στην άμυνα. Στο 59’ ο Μικέλ Αρτέτα έκανε την πρώτη του

αλλαγή, βάζοντας τον Σεμπάγιος αντί του Μαρτινέλι και

στο 65’ απάντησε ο Πέδρο Μαρτίνς με τον Κώστα Φορ-

τούνη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έριξε στο ματς τον διεθνή μεσοε-

πιθετικό αντί του Μπουχαλάκη και γύρισε το σύστημα του

Ολυμπιακού σε 4-2-3-1. Στο 69’ οι φιλοξενούμενοι βγήκαν

επικίνδυνα στην επίθεση, ο Λακαζέτ έκανε το γύρισμα,

αλλά ο Μπα με τρομερό κόψιμο απομάκρυνε την μπάλα.

Οι Ερυθρόλευκοι προσπάθησαν να απειλήσουν την εστία

του Λένο, κυρίως με στημένα γύρω από την περιοχή της Αρ-

σεναλ. Στο 74’ ο Βαλμπουενά εκτέλεσε απευθείας το

φάουλ που είχαν κερδίσει οι Πειραιώτες, αλλά ο Λένο

έπεσε στη γωνία του και με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρε.

Στο 75’ ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε δεύτερη αλλαγή και άλλαξε

και πάλι το σύστημα. Ο Πορτογάλος έβαλε τον Λοβέρα αντί

του Μασούρα και γύρισε το σύστημα σε 4-4-2. Ο Φορτούνης

πέρασε δίπλα στον Ελ Αραμπί. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να

πιέζουν, αλλά αυτοί που σκόραραν ήταν οι φιλοξενούμενοι.

Στο 81’ ο  Ομπαμεγιάνγκ πέρασε από αριστερά στον Σάκα,

αυτός έκανε το γύρισμα στη μικρή περιοχή και ο Λακαζέτ

από κοντά νίκησε τον Σα για το 1-0. Στο 86’ οι φιλοξενού-

μενοι είχαν δοκάρι με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, μετά

από εκτέλεση κόρνερ.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι Ερυθρόλευκοι προσπάθησαν

να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή βρήκε νικητές τους Αγ

γλους, οι οποίοι είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκριση.

Νίκη για τον Ολυμπιακό 77-68 τη

Βιλερμπά στο ΣΕΦ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώριζε ότι δεν μπορεί να παίξει η

ομάδα του στον ρυθμό που θα ήθελε, όφειλε να προσαρμο-

στεί στα δεδομένα που υπήρχαν, στις ελλείψεις.

Μόλις εννέα παίκτες, που μπορούσαν να πατήσουν παρκέ

ήταν στα χέρια του, γι’ αυτό και από νωρίς κάλεσε τους παί-

κτες σε τάιμ άουτ, για να τους πει να πάνε σε πιο αργό

τέμπο, να ελέγξουν τον ρυθμό και να μεταφέρουν το κέν-

τρο βάρους στο «ζωγραφιστό».

Κράτησε όσο περισσότερο μπορούσε την αρχική πεντάδα,

προσπάθησε να κάνει διαχείριση, είδε τον Αλέξανδρο Νικο-

λαΐδη να βγαίνει μπροστά και να δείχνει… σαν έτοιμος από 

καιρό, σαν παλικάρι. Είδε τον Έλις να ανταποκρίνεται και

με το παραπάνω. Είδε τον Παπανικολάου να παίρνει ηγετικό

ρόλο. Είδε τον Πρίντεζη να καταθέτει εμπειρία.

Αλλά είδε και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να χτυπά άσχημα στο

16:20’’ και να αποχωρεί υποβασταζόμενος. Είδε όλα όσα

ήθελε και με το παραπάνω, είδε και τον χειρότερο εφιάλτη

του. Κι αυτή η φάση σημάδεψε τον αγώνα.

Σαν να έσβησε την απίστευτη προσπάθεια, που έκαναν οι

«ερυθρόλευκοι», οι οποίοι -τηρουμένων των αναλογιών-

έκαναν το τέλειο ημίχρονο, με συγκέντρωση στην άμυνα

και «σημάδια» στην επίθεση.

Ο Ολυμπιακός πήγε στ’ αποδυτήρια με αέρα 10 πόντων και

το σοκ της νέας απώλειας. Κι επειδή σε τέτοιες περιπτώ-

σεις μετρά αυτό που έχεις για να… κάψεις κι όχι η τακτική,

τα συστήματα, το ταλέντο, οι «κόκκινοι» μπήκαν στην τρίτη

περίοδο αποφασισμένοι να φύγουν νικητές. Έπαιξαν καλά

και στις δύο πλευρές του παρκέ, με τον Μπόλντγουιν να

ανεβάζει στροφές και να μοιράζει καλύτερα την μπάλα.

Οι «ερυθρόλευκοι» στην πραγματικότητα δεν κινδύνευσαν

ποτέ κι αυτό συνέβη επειδή καθένας έκανε ένα βήμα μπροστά. 

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 43-33, 61-50, 77-68.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτισμός Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων 

στο Δήμο Σαρωνικού

Η Αθλητική Επιτροπή του Ν.Π.Δ.Δ «Αριστόδικος Δήμου

Σαρωνικού» διαπίστωσε την ανεπάρκεια φωτισμού:

Α) Στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Καλυβίων λόγω

καμμένων προβολέων σε ποσοστό 50%

Β) Στην Αίθουσα Γυμναστικής judo του Δημοτικού Κλει-

στού Γυμναστηρίου «Αντώνης Τρίτσης», λόγω καμμένων

λαμπτήρων οροφής στο ίδιο περίπου ποσοστό, γεγονός

που καθιστούσε προβληματική την άθληση.

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγήθηκε προς τον Πρόεδρο

του Νομικού Προσώπου την προμήθεια αναγκαίου νέου

υλικού για την αντικατάσταση του φθαρμένου.

Το Νομικό Πρόσωπο προχώρησε στην προμήθεια του απαι-

τούμενου υλικού και ο Δήμος με το κατάλληλο προσωπικό

και τεχνικό εξοπλισμό στην αντικατάσταση και τοποθέ-

τησή του.

Ανάλογες παρεμβάσεις έχουν δρομολογηθεί και στο Δη-

μοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Ν. Κακλαμανάκης».

Μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις που κάνουν την κα-

θημερινότητα του πολίτη, πιο άνετη.

Άνετη νίκη πέτυχαν 

οι Γυναίκες του Πρωτέα 

Βούλας απέναντι στον 

Φοίνικα Πειραιά με σκορ 54-41

Πρωτέας Βούλας (Τσεμπέρης-Ρουμάνη): Μανουσέλη 3,

Κήτσιου 6, Θεοδώρου 6, Κολλάτου 5, Μπουντούρη 8(2),

Χατζηγιακουμή 11(1), Παντελή 2, Αναστασοπούλου Χ.

14(1), Καλογερία, Κουζούκα.

Φοίνικας Πειραιά (Αράπης, Καραγάνης): Γιγουρτάκη 1,

Μαγγίνα 14, Ξεπαπαδέα 4, Δανδουλάκη Α. 3(1), Βράκα

8(2), Καψοκόλη 4, Οικονομόπουλου 4, Δανδουλάκη 2,

Δράκου.

✑ Δεκάλεπτα: 19-15, 29-20, 42-30, 54-41.

➲ Η επόμενη αγωνιστική (18η): την Κυριακή 23/02/20 στη

1:00 μ.μ ο Πρωτέας αντιμετωπίζει τον ΓΑΣ ΕΥΝΙΚΟΣ στο

3ο Κλειστό Γήπεδο Ζωφριάς.

⥁ Η βαθμολογία: 1. ΕΦΑΟ Ζωγράφου 30, 2. Πρωτέας Βού-

λας 29, 3. ΓΣ Ηλιούπολης 28, 4. Πανιώνιος 26, 5. Αθηναϊ-

κός 25, 6. ΓΣ Αγίας Παρασκευής 24, 7. Εύνικος 22, 8.

Φοίνικας Πειραιά 20, 9. Αιγέας Χίου 18, 10. Αετός Καλλι-

θέας 17, 11. Δαναοί Άργους 16.
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H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

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

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

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού
Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση 
του καπιταλισμού
Δημήτρης Τσαρδάκης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογε-
νετικών και ψυχολογικών  παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέ-
τειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του κα-
πιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού 
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

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

Δεν στέλνουν γράμματα 
στους ουρανούς
Αυτοβιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

Με γλαφυρό, αλλά ιδιαίτερα ευαίσθητο, τρόπο μάς μεταφέ-
ρει την πραγματική εικόνα μιας περιόδου που στιγμάτισε
την Ελλάδα...

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 256, Τιμή διάθεσης 10€

Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

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

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

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: 
Βούλα, Στρ. Αλεξ. Παπάγου 6, 16673 • 

Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com
KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:

Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα
Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα

Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε., Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα
Σπανός Κώστας - Βιβλιοφιλία, Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ
Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι

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

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


