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..και πολύ σωστά!

«...δε βλέπεις, στις άκρες των χειμάρρων πως σώζονται τα κλαράκια που λυγίζουν ενώ τ’ ακλόνητα
κούτσουρα σπάζουν».
ΣΟΦΟΚΛΗΣ: «Αντιγόνη»
Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέλοντας προφανώς να δείξει πυγμή
και αποφασιστικότητα, αποτόλμησε, δίχως ν’ αναλογισθεί τις
πιθανές, κι όπως απεδείχθη, βέβαιες συνέπειες, άφησε να εκδηλωθεί ο δικός του και του
πλαισίου του, αυταρχισμός.
Μέγα ΛΑΘΟΣ!
Ο αυταρχισμός αποτελεί ειδικό
κεφάλαιο της κοινωνιολογίας,
της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας και δεν θα
το αναλύσω στο παρόν. Να πούμε μόνο πως ο αυταρχικός χαρακτήρας διαπερνά μεγάλα τμήματα
της κοινωνίας μας, ασχέτως κομματικής τοποθετήσεως, και μόνο στην ιδεολογική διαφοροποίηση
εντοπίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στα συντηρητικά στρώματα.

Κώστας Βενετσάνος

Ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει επιδείξει επανειλημμένως τον αυταρχικό του χαρακτήρα, αλλά και την
ευελιξία του, ν’ αλλάζει ρότα όταν βρίσκεται
μπροστά σε επικίνδυνα εμπόδια. Του το αναγνωρίζουμε.
Δεν είναι ο ...Κρέοντας, στην τραγική ιστορία του
Σοφοκλέους, «...των απ’ Οιδίπου κακών...». Είναι
το κλωνάρι που λυγίζει στην ορμή του χειμάρρου!
Σοφόν, αλλά σοφότερον αν παραδειγματίζει και
σωφρονίζει· το πάθημα – μάθημα.
Αλλιώτικα, παραδειγματίζεται από τον πολυμήχανο Οδυσσέα! Μόνο που εκείνος μηχανεύτηκε
τον δούρειο ίππο
Συνέχεια στη σελ. 2

Οι φωτογραφίες μιλούν. Τα όργανα της τάξης, με πολιτικά ρούχα και κράνη, χτυπούν ανελέητα τους κατοίκους - ακρίτες των πολύπαθων νησιών και τους
καταστρέφουν τις περιουσίες τους! Μόνο ντροπή μπορείς να νιώσεις.
φωτο: politischios.gr, alithia.gr

Όλος ο Δήμος Παλλήνης
στο δίκτυο αποχέτευσης!
σελίδα 13

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
Αυξήσεις τελών για
τραπεζοκαθίσματα

Επιπτώσεις από κεραία
κινητής τηλεφωνίας

σελίδα 7

σελίδα 12

Νέα τροποποίηση
διαδρομής στο 171

Γιόρτασε η Πολιτική
Προστασία

σελίδα 6

σελίδα 23

ΚΟΡΩΠΙ

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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κάνει για αστυνομικός. Οι δε «εντολές», που σίγουρα ξεπέρασαν, έχουν όρια. Δηλαδή αν σας
πουν να πυροβολήστε εν ψυχρώ τους διαδηλωτές,
θα το κάνετε;

ANEKΡΟΥΣΕ
ΠΡΥΜΝΑΝ
Συνέχεια από τη σελ. 1

κατά των εχθρών του κι όχι κατά των συμπολεμιστών του.
Να λοιπόν πού οδήγησε η απερισκεψία της αλαζονείας της εξουσίας και του αυταρχικού χαρακτήρα
της κυβέρνησης και των πραιτοριανών τού Χρυσοχοΐδη που επέπεσαν ως εισβολείς στους ακρίτες
των νησιών μας! Της Λέσβου, της Χίου και της
Σάμου. Όχι ως τακτικός εχθρικός στρατός, αλλά
νύχτα ως καμικάζι και τραμπούκοι. Με εικόνες
ντροπής από τους «εκπαιδευμένους» των ΜΑΤ,
κατά δήλωση συνδικαλιστικού στελέχους της
ΕΛ.ΑΣ., ταγμένους στην... «προστασία του Πολίτη»!

Ποια είναι η εκπαίδευση; Ποια είναι η «προστασία» και από ποιόν;;
Δεν ήταν εικόνες αυτές, «εκπαιδευμένων» αστυνομικών οργάνων που πρέπει πρωτίστως να κρατάνε την αυτοκυριαρχία τους. Κι ακόμη πιο πολύ,
και το λέω για τους συνδικαλιστές, αλλά και τους
απλούς αστυνομικούς: τι πάει να πει «εκτελούσαν
εντολές», «έκαναν το καθήκον τους»; Μόνο αυτό
δεν έκαναν και οι εντολές δεν μπορεί να περιείχαν
το σπάσιμο σταθμευμένων αυτοκινήτων. Αυτό λέγεται μανία! Και ο μαινόμενος αστυνομικός δεν

Διαβάστε ακόμη
Ερωτήσεις - Απαντήσεις στο Δήμο
ΒΒΒ - Αποφάσεις
Σελ. 7
Μάξιμος ο Γραικός
Σελ. 8

Γιάννης Κορναράκης

Τριχόπτωση
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Προκάτ, οι κερκόπορτες της προδοΣελ. 16
σίας Ηλίας Σταμπολιάδης
Αλλοίωση του εκλογικού συστήματος η
αλλαγή του νόμου, Γ. Σωτηρέλης Σελ. 14

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

Έτσι ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά του 1944 στην πλατεία Συντάγματος και ο εμφύλιος που κράτησε
μέχρι το 1949 και υποδούλωσε την πατρίδα μας όχι
μόνο στους «συμμάχους» Αγγλο-Αμερικάνους,
αλλά και στους ηττημένους Γερμανούς! Και μυαλό
δεν βάζουμε, με τις εμμονές μας, τις αδιαλλαξίες
μας, τις μισαλλοδοξίες μας, τις μωροφιλοδοξίες
μας...
Ε, μωρέ Έλληνες! Είμαστε λοιπόν «έθνος ανάδελφον» τώρα;
Τώρα που βρισκόμαστε σε άτυπο πόλεμο, με χειρότερες προοπτικές ακόμη και τυπικού πολέμου;
Συνετιστείτε!
Ας Συνετιστούμε άπαντες.
Με τα εμφυλιοπολεμικά γεγονότα των τελευταίων
ημερών επήλθε πλήρης θρίαμβος του Ερντογάν και
της πολιτικής του. Ήδη σήμερα (28/2/20 έχει στείλει χιλιάδες μετανάστες στα σύνορά μας, έτοιμοι
να περάσουν απέναντι..). Πρώτη μεγάλη του επιτυχία:
― Η αποσύνθεση και ο διχασμός, για μια ακόμη
φορά, της ελληνικής κοινωνίας.
― Όξυνση ιδεολογικής αντιπαράθεσης με χαρακτηρισμούς και χαρακτηριστικά «ακροδεξιών» και
«φασιστών» απ’ τη μια και «εθνομηδενιστών»,
«εθνοπροδοτών» απ’ την άλλη.
― Επίθεση και εισβολή των «αρχών» κατά των
ακριτών των ιστορικών νησιών μας, που εποφθαλμιά ο εξ Ανατολών άσπονδος «σύμμαχος»! Και
τούτο για την επιβολή των αυθαίρετων επιλογών
της κυβέρνησης, για την ικανοποίηση των αξιώσεων των «εταίρων» μας, που αποσπούν όλο και
μεγαλύτερο μέρος του εθνικού μας κεφαλαίου, με
απατηλούς χρηματογλυφικούς τρόπους «νομίμου»,
αρπαγής του πλούτου μας, «περιορισμού της ανεξαρτησίας μας της εθνικής μας κυριαρχίας» και της
όποιας δημοκρατίας με την «εφαρμογή νέων μορφών διακυβέρνησης» (θυμάστε την πρ. Πρόεδρο
της Βουλής Ψαρούδα – Μπενάκη; Τα είπε αλλά κανείς δεν την άκουσε) και εξανδραποδισμού μας.
Προδιαγεγραμμένα, δηλαδή, όσα ακολούθησαν.
― Το «εργαλείο» του Ερντογάν και της «παγκοσμιοποίησης», η καταιγιστική παράνομη και αβάσταχτη μετανάστευση ετερόδοξων εξαθλιωμένων
– όχι πάντα – μεταναστών που παίρνει τη μορφή
ημινομίμου (εισβολής πνίγονται άνθρωποι, γυναικόπαιδα), είναι μια πολύ ύπουλη και επικίνδυνη εχθρική ενέργεια εκ μέρους της γείτονος και άλλων

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

αφανών «δακτύλων».

Η προτεινόμενη λύση
Χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές νομικό πλαίσιο, το γνωρίζουν, ίσως, μόνον οι ειδικοί – κι αυτό, είναι
μια επιπλέον στοχευμένη κατάσταση, δηλαδή η πολυπλοκότητα, όχι μόνο των χρηματο-οικονομικών
παιγνίων, πράγμα που έχει διαπιστώσει σε ψήφισμά
της, το 2013, και η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, αλλά και η πολυπλοκότητα του
νομικού πλαισίου του Δ.Δ.Δ. (Δημοσίου Διεθνούς
Δικαίου) και των πολυμερών και διμερών διεθνών
Συμβάσεων, με βάση και παλαιότερες, επιτυχώς
εφαρμοσμένες πρακτικές, προτείνουμε:
1ον Ν’ αναγνωρισθεί από τον ΟΗΕ με πρωτοβουλία
της Ελληνικής κυβέρνησης, η αρχή της Ε.Ε. για τη
ρύπανση του περιβάλλοντος «ο ρυπαίνων πληρώνει», και για το μεταναστευτικό – προσφυγικό: «ο
προκαλών τις αιτίες και τις συνθήκες μετακίνησης
πληθυσμών, αναλαμβάνει αναλογικά να επωμισθεί
και το βάρος των αναγκαστικά μετακινούμενων
πληθυσμών, είτε ως προσφύγων, είτε ως οικονομικών μεταναστών».
2ον Για τις χώρες που λόγω γεωγραφικής θέσης
δέχονται μετανάστες τράνζιτ (όπως η Ελλάδα, η
Ιταλία κλπ.), την οικονομική επιβάρυνση δημιουργίας και λειτουργίας κέντρων διαμονής, ταυτοποίησης και προώθησης, καθώς και όποιων
επιπτώσεων, αναλαμβάνει ο ΟΗΕ (Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες, UNHCR).
2.1 Κατάργηση των περιορισμών των Συνθηκών
«Δουβλίνο 1» και 2 ως αντικείμενες στο σκοπό
ίδρυσης της Ύπατης Αρμοστείας το 1950-1951, που
εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του ΟΗΕ, σκοπός της Υ.Α.
είναι «να διασφαλίζει σε κάθε άτομο το δικαίωμα
να ζητήσει άσυλο και να βρει καταφύγιο σε μια
άλλη χώρα, με την προοπτική του εθελοντικού επαναπατρισμού, της τοπικής ένταξης στη χώρα ασύλου ή της μετεγκατάστασης σε τρίτη χώρα».
3ον Κέντρα διαμετακίνησης (transit) δημιουργούνται, για να περιοριστούν οι επιπλώσεις των εισροών, στους τοπικούς πληθυσμούς και στην
οικονομία σε αραιοκατοικημένα ή μη κατοικημένα
αλλά κατοικήσιμα νησιά με όρους αξιοπρεπούς,
ασφαλούς και υγιεινής διαβίωσης.
Ιστορικό παράδειγμα η νήσος Έλλις (Ellis) των
ΗΠΑ.
Οι ψευδοευαισθησίες είναι άνευ πρακτικού και χρήσιμου αντικρίσματος για όλους. Είναι χρήσιμες
μόνον για όσους χρησιμοποιούν το «μεταναστευτικό» και τους μετανάστες – πρόσφυγες, ως εργαλείο άνομων σκοπών.
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Ουσία και σκοπός
της ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Η παραπάνω φράση του Μάγερ, που από
ορισμένους αποδίδεται (δικαίως) στον προγενέστερο Άγγλο φιλόσοφο Τζέρεμι Μπένθαμ, κατέχει δεσπόζουσα θέση πίσω από τα
έδρανα του προεδρείου στη μεγάλη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών).
Εκτοτε έχει περιπέσει στο επίπεδο της φράσης «κλισέ» σε πάνω από 6000 λήμματα του
google. Δεν είδα μια ουσιαστική ερμηνευτική ανάλυση.

βιολογικής ή μιας κοινωνικής οντότητας, η
ενός γεγονότος, μιας δράσης ή ενός “event”
(μιας εκδήλωσης δηλαδή), εννοούμε ότι
αυτό ή αυτός –ή, του δίνει ζωή! Το ζωντανεύει. Άρα η δημοσίευση δίνει ζωή στο δίκαιο, στη δικαιοσύνη. Έτσι μεταφράζεται η
νοηματοδότηση της εν λόγω φράσης.

κρατίας – κάποιοι Δήμαρχοι λοιπόν, κάνουν
κακίστη χρήση του αξιώματός τους, παραβαίνοντας βαρύτατα τη νομιμότητα, τυπικά
και ουσιαστικά, και κατά παράβαση και
υπέρβαση των καθηκόντων τους.

Δείχνουν μικρόψυχο και κακό χαρακτήρα,
για τον οποίο μάλιστα επαίρονται, εκδικούΚαι τούτο γιατί με τη δημοσίευση, δίνεται η μενοι πολιτικούς «αντιπάλους» τους2 και
δυνατότητα στους πολίτες να πληροφο- αμείβοντας «εξαπτέρυγα» και «λιβανιστήρούνται τα ενδιαφέροντά τους και για τα ρια».
«συμφέροντα» τους, όπως λέει ο Μάγερ Χρησιμοποιούν το δημόσιο – δημοτικό
χρήμα, σαν να το ιδιοποιούνται· να το υπεξαιρούν! Γι’ αυτούς δεν αρμόζει η ρήση του
Μάγερ ή του Μπένθαμ. Γι’ αυτούς δεν αξίζει, δεν αρμόζει η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ως έννοια.
Αυτούς πρέπει να τους κρίνει ο έχων κρίση
λαός και η Δικαιοσύνη του θετού δικαίου.
Στην έσχατη δε περίπτωση, η ΝΕΜΕΣΙΣ!

Ας το αποτολμήσουμε εμείς.
Όταν την πρωτοανέφερε ο Jeremi Bentham1
το 1778, σ’ ένα νομικό – φιλοσοφικό δοκίμιο, το έκανε για να τονίσει ότι η δημοσίευση του σκεπτικού μιας απόφασης
απονομής δικαιοσύνης, πρέπει να δημοσιοποιείται για να γνωστοποιείται και να κρίνεται από τους πολίτες, νομικούς κλπ.
Ο Μάγερ την ανέφερε στον τίτλο άρθρου
του, το οποίο διαβάσαμε, για να τονίσει ότι
η δημοσίευση και η κρίση των γεγονότων
είναι δίκαιο να πραγματοποιείται όχι για τίποτε «άλλο τι ειμή εκείνο το οποίον φρονεί
και επιθυμεί το έθνος μας όλον. Δηλαδή τα
συμφέροντα (του έθνους, βέβαια, του λαού
και του δημοσίου) τα οποία πολλάκις πολλοί
του παριστάνουν κατ’ άλλον τρόπον παρεξηγώντας τα».
Όταν λέμε ότι ένα πράγμα και συνηθέστερα
ένας άνθρωπος που είναι «η ψυχή» μιας

Για μας, στις δημοσιεύσεις μας, που διαποείτε ως μονάδες, ομάδες ή σύνολο. Να τα τίζει τις ψυχές μας το αίσθημα του δικαίου,
αξιολογούν, να τα κρίνουν, να ενεργούν. θεωρούμε όλους το ίδιο.
(Να «μετέχουν κρίσεως και αρχής», κατά Ημέτερους φίλους και αλλότριους, γιατί
τον Αριστοτέλη [Πολιτικά]).
φιλτάτη είναι η αλήθεια!
Επομένως η δημοσίευση – δημοσιοποίηση
του όποιου θέματος – γεγονότος, απόφασης, ενέργειας, προγραμματισμού, ανακοίνωσης
διαγωνισμού,
οικονομικών
στοιχείων ή προαναγγελίας γάμου κ.λπ.
σκοπό έχει να φθάσει στον ενδιαφερόμενο.

Εκείνα που θεωρούμε άδικα, επιβλαβή και
αντιλαϊκά τ’ αντιμαχόμαστε και θα συνεχίσουμε.

Δεν δημοσιεύουμε, επειδή το επιβάλλει ο
νόμος, κάτι που ενδιαφέρει πρωτίστως και
κυρίως τους... Πειραιώτες π.χ., σε εφημερίδα της ...Λάρισας, ούτε κάτι που αφορά
τους ...αρτοποιούς, στο ...«Νομικό βήμα».

Κι όλοι κρινόμαστε!
Πρωτίστως όμως ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ.

Βέβαια κάποιοι Δήμαρχοι – που δεν θέλω να
τους χαρακτηρίσω, γιατί θα συμβάλλω κι
εγώ έτσι, στην ηθική και αξιακή έκπτωση
του θεσμού, του αξιώματος και της δημο-

Τα δε καλά κι επωφελή τα επαινούμε και θα
συνεχίσουμε.

Και κρίνεται για το μεγαλείο της και τη μικρότητά της.

―――――
1. J. Bentham (1748-1832): «Publicity is the very soul of justice”, “The works of Jeremy Bentham”, 4ος τόμος, σελ. 316.
2. Π.χ. συνάδελφος γειτονικού Δήμου έχει στείλει εξώδικο
στο δήμαρχό της.

23 χρόνια
χρόνια κάθε
κάθε Σάββατο
Σάββατο κοντά
κοντά σας.
σας.
23
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8ήμερη Προσκυνηματική
Εκδρομή στην Ιταλία
(Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, Πίζα, Σιένα, Ρώμη)

H Iερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ε. ΒΒΒ και ο ιερός
ναός Προφήτη Ηλιου Κόρμπι Βάρης, οργανώνουν
οκταήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Ιταλία,
19 έως 26 Ιουνίου 2020.
Τιμή: 650€ Για την οριστική κράτηση, απαιτείται
προκαταβολή 150euro/άτομο μέχρι 26/4/2020.
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΕΝ ΠΛΩ
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: ΑΝΚΌΝΑ – ΠΑΝΤΟΒΑ
3η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ
4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΠΙΖΑ – ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ
6η μέρα : ΡΩΜΗ
7η μέρα: ΡΩΜΗ – ΑΝΚΟΝΑ
8η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
6936312626 και Σταματίνα Γεωργαντά

Εκδρομή με το Δήμο ΒΒΒ
Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης οργανώνει
ημερήσια εκδρομή για τους εργαζόμενους, στον
Αγιο Γεώργιο Φενεού - Ορεινής Κορινθίας το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020.
Αναχώρηση
από Βούλα στις 07.45 στο Δημαρχείο.
Από Βάρη 08.00 στην Παναγίτσα
Πληροφορίες Μαργαρίτα Περρα 2132019981

«Sonic η Tαινία»
O Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου παρουσιάζει
την κωμική περιπέτεια «Sonic η Ταινία» (μεταγλωττισμένη)
και σε Α΄ προβολή, την ταινία εποχής «EMMA», έως και
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020
Προβολές: Sonic, 5.30 μ.μ. (διάρκεια 99 λεπτά) και το
“Emma”: 7.20 μ.μ. και 9.40 μ.μ. (διάρκεια 125 λεπτά).
Sonic, sκηνοθεσία: Τζεφ Φάουλερ
Βασισμένη στην παγκόσμια υπέρ-επιτυχημένη video game
σειρά της Sega, η ταινία «Sonic» διηγείται την ιστορία του
γρηγορότερου σκαντζόχοιρου του κόσμου, καθώς απολαμβάνει το νέο του σπίτι στη Γη.

Εmma
το αγαπημένο έργο της Τζέιν Όστεν που μιλάει για την
ισότητα και για το αίσιο τέλος, παίρνει μια νέα μορφή σε
αυτήν την υπέροχη νέα φιλμική προσαρμογή του. Γοητευτική, έξυπνη και πλούσια, η Έμμα Γούντχαους είναι μια
ανήσυχη “βασίλισσα των μελισσών” χωρίς ανταγωνισμό σε
μια μικρή, σχεδόν βαρετή πόλη.

ΕΒΔΟΜΗ

Το Αθέατο Μουσείο παρουσιάζει τον
«Θησαυρό των Ανδρονιάνων»
Το Αθέατο Μουσείο είναι η δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες
αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών.
Μετά από 20 θαυμάσια αντικείμενα που παρουσιάστηκαν έως τώρα, το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται τον
«Θησαυρό των Ανδρονιάνων». Πρόκειται για ένα αινιγματικό σύνολο χάλκινων όπλων και επαγγελματικών εργαλείων της μυκηναϊκής εποχής, που φέρεται
πως εντοπίστηκαν το καλοκαίρι του 1940 στο χωριό
Ανδρονιάνοι της κεντρικής Εύβοιας και μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα πολύτιμα
αντικείμενα που φυλάχθηκαν ξεχασμένα και ασφαλή
για ογδόντα χρόνια, παρουσιάστηκαν για πρώτη
φορά 14 Ιανουαρίου στην «Aίθουσα του Bωμού» (αιθ.
34) για να παραμείνουν εκεί ως την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020.
Στις 8 και 29 Μαρτίου και στις 12 Απριλίου ημέρα Κυριακή, ώρα 13.00, καθώς και στις 10 και 24 Μαρτίου
ημέρα Τρίτη, ώρα 18.00, αρχαιολόγοι του Μουσείου
υποδέχονται τους επισκέπτες στο χώρο της έκθεσης
και συνομιλούν μαζί τους για το αίνιγμα της προέλευσης και της σημασίας των πολύτιμων ευρημάτων, για
τους πανάρχαιους μυκηναϊκούς θησαυρούς και την
κοινωνία της εποχής τους.
Ημερομηνίες παρουσιάσεων:
8 και 29 Μαρτίου και 12 Απριλίου ημέρα Κυριακή,

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη
η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής κατά την

προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4856, 2132144889
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4880
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη 13:00-20:00, Τετάρτη-Δευτέρα
09:00-16:00
www.namuseum.gr

«Πώς μάθαμε όσα γνωρίζουμε για το σύμπαν;»
Το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 7:30
μ.μ. η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» Κερατέας
και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ προσκαλούν σε μια ομιλία για μικρούς
και μεγάλους του διακεκριμένου
αστροφυσικού Διονύση Π. Σιμόπουλου με τίτλο: «Πώς μάθαμε
όσα γνωρίζουμε για το σύμπαν;»,
στην αίθουσα του Συνδέσμου
(Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κερατέας).
Ο διακεκριμένος αστροφυσικός θα
μιλήσει για το αέναο ταξίδι της
υλοενέργειας που απαρτίζει το
Σύμπαν και για την πορεία του ανθρώπου προς το διάστημα.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7 € - ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου,
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

ώρα έναρξης 13:00 και
10 και 24 Μαρτίου ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 18:00

Ο Διονύσης Π. Σιμόπουλος γεννήθηκε
το 1943 στα Γιάννενα και μεγάλωσε

στην Πάτρα. Σπούδασε Πολιτική Επικοινωνία και Αστροφυσική στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα
των ΗΠΑ. Είναι επίτιμος διευθυντής
του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, πολυβραβευμένος διεθνώς για τη συνεισφορά του στην αστρονομική
εκπαίδευση. Το πλούσιο επιμορφωτικό
του έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
29 βιβλία, μεταξύ των οποίων, • Είμαστε αστρόσκονη • Η Άνοιξη τού Σύμπαντος • Από τα Ψηλαλώνια στο
Φεγγάρι: Η περιπέτεια της κατάκτησης
τού Διαστήματος • Ο ουρανός της Ελλάδας: Άνοιξη, τηλεοπτικές εκπομπές
και άλλα.
Στο τέλος ο Διονύσης Σιμόπουλος θα
απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη
συνεργασία
του
βιβλιοπωλείου
ΠΟΓΚΑ.

«Καππαδοκία,
Γη Πολιτισμού και
σημαντικών
προσωπικοτήτων»
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020
και ώρα 19:00
Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, τιμά την
Αγιοτόκο Καππαδοκία, παρουσιάζοντας τον Νικόλαο Ιντζεσίλογλου
Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Α.Π.Θ., στην ομιλία του
με θέμα: «Καππαδοκία, Γη Πολιτισμού και σημαντικών προσωπικοτήτων». Συμμετέχει με χορούς της
Καππαδοκίας, το Σωματείο «Νέα Σινασός». Θα προβληθεί ολιγόλεπτο
καλλιτεχνικό ιστορικό ντοκιμαντέρ
της Δέσποινας Χίτζογλου – Αμασλίδου.

ΕΒΔΟΜΗ
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“ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”
Περίπου 50.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν παγκοσμίως πέρυσι από έναν
νυν ή έναν πρώην σύντροφο ή ένα
μέλος της οικογένειάς τους -δηλ. 137
την ημέρα ή έξι την ώρα.
Έκθεση του Παγκόσμιου Γραφείου των Ηνωμένων
Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).
Όπως είναι φανερό, και από τις πλέον επίσημες
πηγές, το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών
έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις σε όλο τον κόσμο.
Στο καταπιεστικό σύστημα της πατριαρχίας και της
εκμετάλλευσης, που βιώνουμε σήμερα σε όλο τον
πλανήτη, οι γυναίκες, όπως και πολλές άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πολύ συχνά περιθωριοποιούνται και υφίστανται κάθε μορφής βία (σεξουαλική,

Έκθεση εικαστικών
στο Καφέ του Μουσείου

Καταστροφή και αναδημιουργία - Κύκλοι Ζωής
του Stephen McClymont
27 Φεβρουαρίου – 17 Μαΐου 2020
στο Καφέ του Μουσείου
Στη νέα εικαστική έκθεση με τίτλο «Καταστροφή και αναδημιουργία - Κύκλοι Ζωής» που διοργανώνεται στο Καφέ
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαΐου 2020, ο Stephen McClymont παρουσιάζει μια σειρά έργων μικτής τεχνικής, εμπνευσμένων από
την καταστροφή που προκάλεσε η ηφαιστειακή έκρηξη στο
νησί της Σαντορίνης στο τέλος του 17ου αιώνα π.Χ. Η
σπουδή της Θήρας ως ένα παραδειγματικό πεδίο του αένaου κύκλου της ζωής, του θανάτου και της αναδημιουργίας
που ακολουθεί μετά από μια καταστροφή, στάθηκε για τον
καλλιτέχνη ένα ιδιαίτερο θέμα διερεύνησης.
Ο McClymont αξιοποιεί το γεγονός της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης για να καταθέσει έναν δοξαστικό
ύμνο στη Ζωή που ανθίζει ξανά μέσα από την τέφρα και
στην Τέχνη που διατρέχει τους αιώνες, προσφέροντας την
καλύτερη παρακαταθήκη ως προς την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης στον χρόνο.
O Stephen McClymont γεννήθηκε στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Σπούδασε στην Εθνική Σχολή Τέχνης στο Σίδνεϋ και
στο New York Studio School. Είναι καθηγητής ζωγραφικής
στο Κολλέγιο Τέχνης του Παρισιού. Έχει πραγματοποιήσει
πάνω από 100 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στο Σίδνεϋ,
Μπρισμπέιν, Νέα Υόρκη, Γκρίνουιτς CT, Σικάγο, Παρίσι,
Αθήνα, Λονδίνο και Βερολίνο. Η εικαστική του δημιουργία
κινείται στα όρια μεταξύ αναπαράστασης και αφαίρεσης. Τα
έργα τέχνης που εκτίθενται στην παρούσα έκθεση δημιουργήθηκαν στο στούντιο που διατηρεί σε νησί των Κυκλάδων.
Η είσοδος για το Καφέ είναι ελεύθερη.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4800, -4856, -4889 Email: eam@culture.gr
www.namuseum.gr
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα, Τετάρτη-Κυριακή 09:00-16:00, Τρίτη 13:00-20:00

ιδεολογική, κοινωνική κ.α), τόσο στους χώρους δουλειάς, όσο και στους υπό9λοιπους κοινωνικούς χώρους ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, όπως
δείχνουν τα στοιχεία του ΟΗΕ που προαναφέρονται.
Η “Εναλλακτική Δράση” με τη στήριξη της φεμινιστικής συλλογικότητας “Το Μωβ” θα πραγματοποιήσει
εκδήλωση με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας και με
θέμα: “Αντιστάσεις στη βία κατά των γυναικών”
Στην εκδήλωση θα προβληθεί ταινία μικρού μήκους
και θα ακολουθήσει συζήτηση μετά από την ομιλία
που θα κάνει η Αλεξάνδρα Μακρή, ιατρός και μέλος
της φεμινιστικής συλλογικότητας “Tο Μωβ”.
Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου,
7.30μμ, στο χώρο της Εναλλακτικής Δράσης, Χαλκοκονδύλη, 25, 8ος, όροφος, Αθήνα.

Ματαιώνονται όλες
οι καρναβαλικές
εκδηλώσεις στην
επικράτεια
Η Περιφέρεια Αττικής καλεί όλους τους δήμους ευθύνης της μετά από τις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση του
κοροναϊού, να προβούν για προληπτικούς λόγους
σε ακύρωση όλων των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Καρναβάλι για το διάστημα ως
και την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου.
Στο πλαίσιο αυτό ακυρώνονται και οι σχετικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί από την Περιφέρεια Αττικής και τους δήμους Αγίων
Αναργύρων - Καματερού και Ιλίου στο Πάρκο Τρίτση
για την Καθαρά Δευτέρα.

“Βιωματικές εμπειρίες
από το ολοκαύτωμα
των Καλαβρύτων”
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας, προσκαλεί
την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, στην εκδήλωση με θέμα:
“Βιωματικές εμπειρίες από το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων”, με ομιλητρια την Ευσταθία Μητσώνια,
συγγραφέας, 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.

Aποκριές και
Κούλουμα στο ΚΠΙΣΝ
Tην 1η Μαρτίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στήνεται η πιο ξέφρενη αποκριάτικη γιορτή της Αθήνας με μια συναυλία γεμάτη
εκρηκτικούς ήχους, χιούμορ και ανατροπές από τους
Burger Project, ένα περιπετειώδες DJ set με τον Espeekay, αλλά και ξεσηκωτικά κρουστά από τους Bloco
Swingueira.
Κι ακόμα εκατομμύρια σαπουνόφουσκες, πολύχρωμα
αποκριάτικα σχέδια στα πρόσωπα παιδιών και η αναζήτηση του Καρνάβαλου του κάθε τόπου στη μεγαλύτερη υπαίθρια γιορτή της πόλης.
Είσοδος Ελεύθερη
Και φέτος γιορτάζουν τα Κούλουμα, με ένα μεγάλο
γλέντι υπό την επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα. Ο δεξιοτέχνης του βιολιού Νίκος Οικονομίδης συμπράττει
με την τραγουδίστρια Κυριακή Σπανού και η Κομπανία του Δημήτρη Κώτσικα μοιράζεται τη σκηνή με τα
«Χάλκινα της Κοζάνης» και τον τραγουδιστή Ηλία
Γάκο.
Παράλληλα, δημιουργικά εργαστήρια φέρνουν τα
παιδιά σε επαφή με τον λαογραφικό μας πλούτο. Φιλοτεχνούμε τους δικούς μας μικρούς χαρταετούς και
δίνουμε πνοή στην Κυρά Σαρακοστή μέσα από τη
γλυπτική και τη ζωγραφική.
Είσοδος Ελεύθερη
Στις 01/03 και 02/03 θα υπάρχει:
Δυνατότητα δωρεάν στάθμευσης (parking αεροπορίας) στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου (Taekwondo) από τις 09.00 μέχρι τις 20.00 και μεταφορά
προς και από το ΚΠΙΣΝ με shuttle bus σε συνεχή ροή.
Shuttle bus ανά μισή ώρα, με διαδρομή Σύνταγμα –
Συγγρού-Φιξ – ΚΠΙΣΝ και αντίστροφα.

“Από Σμύρνη Σαλονίκη”
Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας “Υπατία”
προσκαλεί την Τετάρτη 4/3/20 για να παρακολουθήσετε την θεατρική παράσταση της Μιμής Ντενίση
“Από Σμύρνη Σαλονίκη”.
Ώρα αναχώρησης 17.30 από Ζεφύρου 2, πίσω από
την πνευματική εστία στη Βούλα. Πληροφορίες Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059.

“Σημάδια θεατής και
αθέατης βίας στον
γυναικείο κόσμο”
Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας Υπατία
προσκαλεί την Τρίτη στις 3 Μαρτίου στις 19.00 στα
γραφεία του συλλόγου Μικράς Ασίας 3 στην ομιλία
της Κατερίνας Θ. Κουτουξιάδου, Δρ ιστορίας, σύμβουλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: ΣΗΜΑΔΙΑ ΘΕΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΕΑΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΣΜΟ. Παράλληλα θα εκτίθενται
σχετικά έργα γραφιστικής της ίδιας.
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ
από το σχέδιο, και η ιδιοκτήτρια είχε φυτέψει φοίνικες.
Κάτοικοι της δεξιάς πλευράς στην άνοδο, δεν βλέπουν
με θετική ματιά τη δημιουργία χώρων στάθμευσης σε
χώρους που σήμερα είχαν δέντρα. Ο δήμαρχος απάντησε ότι η λογική να μη βάλουμε πάρκινγκ και να φυτέψουμε 2 φοίνικες δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, διότι
στο σημείο αυτό υπάρχει φαρμακείο, που πρέπει να εξυπηρετεί τους πελάτες. Μάλιστα στην αίθουσα παρευρισκόταν κάτοικος της περιοχής, η οποία ζήτησε το λόγο,
αλλά δεν της τον έδωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος
Ψαλλίδας.

Πολλά τα θεματα της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΒΒΒ,
την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020.
Η συζήτηση προ ημερησίας θα έλεγα ότι δεν είχε μεγάλη διάρκεια τόσο από τους ερωτώντας όσο και από
το δήμαρχο, αν και ορισμένες ερωτήσεις είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σταματημένο το έργο στην
οδό Παναγούλη
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημήτρης Δαβάκης στις ερωτήσεις που κατέθεσε ήταν η
οδός Παναγούλη στη Βουλιαγμένη που στενεύει για να
μειώσει ταχύτητες(!), καταργώντας τη στάθευση από την
αριστερή πλευρά του δρόμου στην άνοδο από τη Βουλιαγμένη προς τη Βάρκιζα. Από τη δεξιά πλευρά στην αρχή πε-

ρίπου της οδού Παναγούλη, ενώ είχαν ρίξει κράσπεδα,
σταμάτησαν το έργο και βρίσκεται σε ...αναμονή.
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι θα γίνει τροποποίηση του
σχεδίου διότι θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης με
εσοχές γι’ αυτό και σταμάτησαν το έργο, προκειμένου
να τροποποιήσουν το σχέδιο.
Στο σημείο αυτό δεν προβλεπόταν χώρος στάθμευσης,

Πρόσθετη τροποποίηση
στη λεωφορειακή γραμμή 171
Βάρκιζα - Στ. Ελληνικού
με τέρμα στην οδό Αναγυρούντος
Οπως έχουμε γράψει, λόγω των έργων επί της Βασ.
Κων/νου στη Βάρη - Βάρκιζα, η λεωφορειακή γραμμή
171 (Γλυφάδα - Βουλιαγμένη - Βάρη και στάση Ελληνικό - Βάρκιζα έχει τροποποιήσει το δρομολόγιό της,
έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα. Επειδή όμως ένα
ζωτικό κομμάτι της Βάρης δεν εξυπηρετείτο επήλθε
και νέα τροποποίηση.
Η αρχική τροποποίηση ήταν:

συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή.
Διαδρομή προς Αφετηρία:
Από την πλαζ Βάρκιζας, αριστερά λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, συνέχεια λεωφόρο Ποσειδώνος, Αθηνάς, δεξιά λεωφόρο Ευελπίδων, αριστερά Καλύμνου, συνέχεια κανονικά η
εγκεκριμένη διαδρομή.
Διαδρομή προς Τέρμα:
Από Καλύμνου, δεξιά λεωφόρο Βάρης, αριστερά Αθηνάς,
συνέχεια λεωφόρο Ποσειδώνος, συνέχεια Αθηνών – Σουνίου, δεξιά πλαζ Βάρκιζας προς το Τέρμα.

Δήμος ΒΒΒ ή Απόλλωνος;
Για την μετονομασία του Δήμου ρώτησε ο Δ. Δαβάκης επειδή συζητείται πολύ τελευταία.
Ο δήμαρχος απάντησε ότι δεν έχει γίνει καμμία διεργασία για το όνομα του Δήμου. Πρέπει να γίνει με μια
μεγάλη διαβούλευση. Η Βουλιαγμένη δεν θέλει άλλο
όνομα και η «πόλη μας έχει γίνει γνωστό με αυτό το
όνομα». Κατέληξε δε ότι «το πρώτο όργανο που θα
αποφασίσει θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο».
Σ.Σ. Συμφωνούμε για την διαβούλευση. Πλατιά και πολυπληθής διαβούλευση με επιστήμονες ειδικούς και
πολίτες. Πρέπει να γίνει συμμέτοχος ο δημότης σε
μια τόσο σημαντική απόφαση, και όχι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο.
Όσο για τη Βουλιαγμένη, δεν θα αλλάξει ποτέ όνομα,

Όλη η περιοχή του Καβουρίου
αποκλεισμένη δύο 24ωρα
για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ!
Αποκλεισμένη έμεινε η περιοχή του Καβουρίου δύο
24ωρα (24-24/2) γιατί η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) αποφάσισε να πραγματοποιήσει
στο ξενοδοχείο Divani το συνέδριό της.
Για δύο ημέρες δεν περνούσες ούτε με ποδήλατο!
Αναγνώστες μάς τηλεφώνησαν, που δεν τους επέτρεψαν να πάνε σε ταβέρνα για φαγητό!

Η ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Λεωφορειακή γραμμή 117
Διαδρομή προς Αφετηρία:
Από Βάκχου, δεξιά Βάκχου, συνέχεια Νικ. Μαρώτη, δεξιά
Θάσου, αριστερά Αθηνάς, αριστερά Νάξου, δεξιά Αθηνάς,
αριστερά Αχιλλέως, αριστερά Θέμιδος, δεξιά λεωφόρο Ποσειδώνος, συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή.
Διαδρομή προς Τέρμα:
Από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, αριστερά Απόλλωνος, αριστερά Αφροδίτης, Νάξου, δεξιά Αθηνάς, δεξιά Θάσου, αριστερά Νίκ. Μαρώτη, συνέχεια Βάκχου, αριστερά Βάκχου,

Με νέα τροποποίηση που έγινε γιατί υπήρχε ένα ζωτικό
τμήμα της Βάρης ακάλυπτο, και υπήρχαν πολλά παράπονα πολιτών, μετά από παρέμβαση και της Δημοτικής
αρχής του Δήμου ΒΒΒ, η γραμμή φθάνει μέχρι την εκκλησία της Βάρης. Δηλαδή με αφετηρία το Ελληνικό, κινείται στην Οδό Καλύμνου από Λεωφ. Βουλιαγμένης,
μπαίνει Λεωφ. Βάρης και στη συνέχεια στην οδό Αναγυρούντως όπου και θα τερματίζει.
Στην επιστροφή από την οδό Αναγυρούντος, μπαίνει
στη Λεωφ. Βάρης και κινείται προς το Ελληνικό, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδρομή προς το τέρμα.
Έτσι όσοι το χρησιμοποιούσαν από τη Βάρκιζα, θα πρέπει να αναζητήσουν τη γραμμή Ε22 για να μετακινηθούν.
Η Βάρκιζα συνδέεται με τη Βάρη και με τη Δημτοική συγκοινωνία, της οποίας τη διαδρομή για τα δρομολόγια
μπορείτε να ενημερωθείτε στο www.vvv-telematics.gr.

Την Τρίτη 25/2, Σωματεία (εκτός των τειχών) είχαν κατακλύσει τα στενά και διαδήλωναν ενάντια στους εργατοπατέρες που συνεδρίαζαν εντός των τειχών,
κεκλεισμένων των θυρών!
Η περιοχή μας, δυστυχώς, σιγά σιγά αποκτάει φόρτο
εξω από τα όριά της, με επικίνδυνες προεκτάσεις.

ΕΒΔΟΜΗ

όπως επίσης και οι άλλες δύο πόλεις του Δήμου,
αλλά ο Δήμος που αποτελείται από τρεις πόλεις - για
να μην πω τέσσερις - θεωρούμε ότι είναι διαφορετικό
πράγμα. Ο Δήμος ως συνολική οντότητα τριών πόλεων θ’ αλλάξει, αποβάλλοντας τα 3Β, που ολογράφως θυμίζουν εταιρεία Ε.Ε.

Πολλά τα δέντρα που κόβονται...
Επισήμανση επίσης έκανε ο Δ. Δαβάκης στην πληθώρα κοπής δέντρων στο Δήμο μιλώντας για 1650
δέντρα που κόβονται, κάτι που αντέτεινε ο δήμαρχος
παρουσιάζοντας στοιχεία ότι τα δέντρα δεν είναι
1650, αλλά ανάμεσα σ’ αυτά είναι και τα κλαδέματα.
Απάντησε ότι από το 2014
έχουν κοπεί 252 δέντρα εκ
των οποίων τα 133 είναι πευκοειδή.
Στη μελέτη με τίτλο: «Εργασία κλαδέματος και κοπής
ψηλών και επικίνδυνων δένδρων 2019-21», που ρίξαμε
μια ματιά και στον «Ενδεικτικό προϋπολογισμό», σημειώνονται συνολικά 1628
δέντρα εκ των οποίων στα
1593 αναγράφεται «Κλάδεμα
ή κοπή μεγάλων δένδρων....». Στα υπόλοιπα 35
αναγράφεται μόνο «κλάδεμα δένδρων...»
Σ.Σ. Είναι γεγονός ότι εμφανίζεται με συχνότητα η κοπή
δέντρων, είτε γιατί πράγματι είναι επικίνδυνα είτε γιατί
κάποιους τους ενοχλούν(!). Πολλά δέντρα γέρνουν γιατί
τα εδάφη ποτιζοντας συχνά και δεν αποκτούν βαθιές
ρίζες, με αποτέλεσμα με τον πρώτο δυνατό αέρα να ξεριζώνονται. Αλλά και το κλάδεμα δεν πρέπει να αφήνει
το δέντρο ...κούτσουρο, όπως η φωτογραφία.

Το Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού
εξώνεται...
Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ Θάνος Ματόπουλος, αναφέρθηκε στην εκλογή “Συμπαραστάτη του Δημότη” που, ενώ
είχε καταργηθεί, επανέρχεται και όπως απάντησε ο δήμαρχος θα δρομολογηθεί η εκλογή του.
Επίσης, αναφέρθηκε, στο Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού, που έχει λάβει επιστολή, ότι πρέπει να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του, τις οποίες του είχε
παραχωρήσει ο Δήμος Ελληνικού.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί η κρίση που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα έχει προκαλέσει “σεισμικές δονήσεις” σε όλα τα επίπεδα διαβίωσης των κατοικων και
πολύ περισσότερο στην υγεία, αφού πολλοί είναι οι κάτοικοι που είτε δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη είτει αδυνατούν να λάβουν τη φαρμακευτική αγωγή σε σοβαρές
ασθένειες και το Ιατρείο έχει καλύψει ένα μεγάλο μέρος
αυτών των αναγκών.
Ο Θ. Ματόπουλος κατέθεσε στοιχεία και ζήτησε από το
προεδρείο να λάβουν ψήφισμα υποστήριξής του, ώστε
να παραμείνει στο χώρο του Ελληνικού.
Ο δήμαρχος απεδέχθη την πρόταση και στην πορεία της
συζήτησης διαμορφώθηκε ψήφισμα, το οποίο πέρασε
κατά πλειοψηφία, μειοψηφώντας ο Κ. Πασακυριάκος, ο
οποίος εξήγησε ότι ζητώντας να μη φύγει το Μ.Ιατρείο
από το χώρο, ζητάμε να μη γκρεμιστεί το κτίριο, κάτι που
είναι κόντρα στην επένδυση (την οποία εσείς θέλετε) και
ζητούσε να μπει μέσα στο ψήφισμα, αλλά βεβαίως - βεβαίως δεν έγινε αποδεκτό.
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Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Θα κάνει και ο Δήμος μας πλειστηριασμούς;
Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κ. Πασακυριάκος αναφέρθηκε στους πλειστηριασμούς που ξεκινούν
από 1η Μαΐου, στην πρώτη κατοικία και ζήτησε να μάθει
τη θέση της δημοτικής πλειοψηφίας, αφού εδώ και ενάμισυ χρόνο έχει ψηφιστεί νόμος που δίνει το δικαίωμα
σε δήμους να προχωρούν σε πλειστηριασμούς.
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι «είμαι μαζί σας για την προστασία της 1ης κατοικίας, με εξαίρεση για σπίτια από 500
τ.μ. και άνω».
Η Μαρία Σίνα ρώτησε αν τα δέντρα που κόβονται δίνονται κάπου; Πώς αξιοποιούνται;

Πίνουμε νερό από σωλήνες αμιάντου!
Το 70% του δικτύου ύδρεσης στο Δήμο ΒΒΒ αποτελείται από αμιαντοσωλήνες, ήταν η απάντηση του δημάρχου στο ερώτημα του Nατ. Πέτροβιτς, αλλά η ΕΥΔΑΠ
απαντάει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, παρά μόνο αν σπάσει ο σωλήνας να βγαίνουν τα ρινίσματα.
Σ.Σ. εμένα πάντως με τρόμαξε αυτό... Γιατί ποιος γνωρίζει τι γίνεται μέσα στο έδαφος που περνούν οι σωλήνες; Αν έχει ένα μικρό ράγισμα και ώσπου να “δακρύσει”
η επιφάνεια για να το πάρουμε είδηση;

Τα γραπτά μένουν...
Σχόλιο που ανέβασε στα media η Ι. Δόγκα, έγινε αφορμή
να συζητηθεί, η επίμαχη φράση που μιλούσε για “ξέπλυμα χρήματος” όσον αφορά εκδηλώσεις που οργανώνει το νομικό πρόσωπο του Δήμου, ΟΑΠΠΑ.
Ο Δ. Δαβάκης, εξήγησε ότι ήταν μία “άστοχη” φράση, και
ζήτησε συγνώμη εκ μέρους της Ι. Δόγκα, που απουσίαζε
από τη συνεδρίαση.
Σ.Σ. Καλό είναι να επισημάνουμε εδώ, ότι όταν γράφουμε κάτι στον “αέρα”, (social media), πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί τα λόγια πετούν, ενώ τα
γραπτά μένουν.
Ύστερα η συγκεκριμένη φράση έχει γίνει τόσο κοινότυπη, που προφανώς αποδυναμώνεται η σοβαρότητά
της, αφού όλα κρίνονται ...ποδοσφαιρικά.
“Οποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα”, είναι η
μόνιμη επωδός, σε κάθε ανήσυχο πολίτη, για τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Ξέρετε κανέναν που να δίνει
απόδειξη για μια παράνομη συναλλαγή;
ροποποιήθηκε η συστατική πράξη του νομικού προσώπου του Δήμου, ΟΑΠΠΑ, όσον αφορά στην επιχορήγηση που λαμβάνει από το Δήμο.
Η επιχορήγηση αυξάνεται κατά 500.000 ευρώ, και ανέρχεται πλέον μέχρι 1.500.000 ευρώ.

Τ

Πεζοπορικά μονοπάτια
Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη “Ανάπτυξης και προβολής του τοπικού δικτύου Πεζοπορικού
τουρισμού του Δήμου”. Μιλάμε για τα πεζοπορικά μονοπάτια στον Υμηττό, ένα έργο που οραματίστηκε ο Σύλλογος Αρχέδημος, για την ανάδειξη του φυσικού και
πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, την οποία υλοποίησε η “Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Μονοπάτια
της Ελλάδας”.

Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες έχουν δώσει τη σύμφωνη
γνώμη τους και αναμένεται η η γνώμη του Δασαρχείου.
Εχει ενδιαφέρον η μελέτη και πολύ περισσότερο η υλοποίησή της. Όταν ξεκινήσει το έργο θα επανέλθουμε.
αρατείνεται κατά 6 μήνες η προγραμματική σύμβαση ανάπλασης της πλατείας Ζησιμοπούλου στη
Βάρκιζα, η οποία έληγε στις 22/1/20.

Π

Αυξήσεις τελών για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων
Όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, ο Δήμος αυξάνει τα τέλη όπως αναγράφει στο θέμα: «Αναπροσαρμογή τελών για χρήση - κατάληψη πλατειών,
πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών χώρων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων». Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) ήταν για διπλασιασμό των τελών
και στις τρεις Κοινότητες του Δήμου.
Η Διοίκηση του Δήμου, προφανώς και είναι θετικό,
“ακροάστηκε” την κοινή γνώμη και μείωσε τα ποσοστά
αύξησης, που είχε λάβει απόφαση η Ο.Ε.
Η πρόταση της διοίκησης ήταν να γίνει αύξηση κατά 50%
το 2020 και άλλο ένα 50% τον επόμενο χρόνο 2021. Τα
τέλη είναι ετήσια και τα ποσά ανά τετραγωνικό.
Ο δήμαρχος, στην εισήγησή του ανέφερε ότι ο Δήμος
έχει χαμηλά τέλη και πρέπει να αναπροσαρμοστούν, παρουσιάζοντας άλλες περιοχές με πιο μεγάλα νούμερα.
Ο Δ. Δαβάκης, έκρινε ότι είναι απότομη η αύξηση, ο Κ.
Πασακυριάκος σημείωσε ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, και θα έπρεπε να διαφοροποιούνται, ο Θ. Ματόπουλος επεσήμανε ότι έχει γίνει κατάχρηση στην
αναλογία κατάληψης και έχει χαθεί ο κοινόχρηστος
χώρος της πλατείας της Βούλας. «Εχουμε δημιουργήσει
μικρά - μικρά ΜΟΛ».
Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία:
Τι ισχύει και τι άλλαξε με την απόφαση σε ευρώ
σημερινή τιμή
2020 2021
Παραλία Βάρκιζας
33,64
47
60
34
38
Βάρη (μικρότερη η αύξηση) 30,04
Βούλα, παραλία
30,44
45
60
Κεντρική πλατεία Βούλας 31,80
49
65
λοιποί χώροι Βούλας
19,96
25
30
Βουλιαγμένη ενιαία με μία τιμή
78
90

Επιχορηγήσεις Συλλόγων
Απολογισμός δράσεων Συλλόγων του Δήμου και επιχορήγηση νέων δράσεων για το 2020, ψηφίστηκε από το
Δημοτικο Συμβούλιο.
Οι Σύλλογοι, Κυανούς Αστήρ Βάρης, Αρης Βούλας,
ΑΣΠΕΔ Θέτις, Πρωτέας Βούλας, ΝΑΟΒ, Λεύκαρος, ΝΟΒ,
Αναγυρούς, Α.Ο. Βουλιαγμένης, ΑΚΟΒΒ και ΝΟΚΒ λαμβάνουν από 21.000 έκαστος, ο ΝΑΟΒΒ 11.000 , ο Αρης
2006 8.000, τον (Πανελλήνιο Ομιλο Φίλων Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης) ΠΟΦΕΠΑ 4,500, ο Μεναλκης 4.500, οι
Αμαζονες 4.500, η Ελαία .500, ο Λεύκιπος 4.500, το ΤΑΕ
ΚWNON DO 4.500, ο Α.Ο. Φοίβος Βάρης 4.500 και ο Α.Ο.
Δρομέας 4.500.
Σύνολο ποσού που διαθέτει ο Δήμος για τις επιχορηγήσεις των αθλητικών μόνο συλλόγων είναι 286.00 ευρώ.
Aννα Μπουζιάνη
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Ο Μάξιμος ο Γραικός
«Ο της εν Ρωσία εκκλησίας
προς Ορθοδοξίαν υφηγητής»
Λίγο πιο μπροστά από τον 16ο αιώνα, στο θρόνο του ηγεμόνα
της Ρωσίας, κάθεται ο Ιβάν Γ΄, ηγεμόνας μέγας του Βλαντιμίρ και της Μόσχας (1440 -1550), και όταν νίκησε και τους
Μογγόλους έγινε και “Πασών των Ρωσιών”.
Το “τσάρος” σαν βασιλικός τίτλος ακόμα δεν ήταν σε χρήση
θεσπίστηκε πολύ αργότερα από τον Ιβάν Δ΄, τον Τρομερό.
Ο Ιβάν ο τρίτος λοιπόν, με τη μεσολάβηση του Βησσαρίωνα,
έρχεται σε δεύτερο γάμο, παντρεύεται τη Ζωή - Σοφία, κόρη
του Θωμά Παλαιολόγου και έκτοτε διεκδικεί σαν κληρονομιά
και τον πεθαμένο θρόνο του Βυζαντίου.
Ο Ιβάν ο τρίτος πάλι, το 1479, καταστρέφει βίαια το Νόβγοροντ, που αργότερα από τον Ιβάν τον Τρομερό ισοπεδώθηκε
ολοσχερώς. Το Νοβγοροντ ήταν μια πόλη εμπορική και η
μόνη φιλελεύθερη δημοκρατία σε Ρωσικό έδαφος, βρισκόταν
δε σε συνεχή συναλλαγή αγοράς και πολιτισμού με τη Δύση.
Οι Τάταροι, κατά το πλείστον φυλής μογγολικής, που απειλούσαν μέχρι τότε τη Ρωσία, αυτά τα χρόνια έχουν ηρεμήσει και
βρίσκονται σε εξασθένιση. Η Μόσχα ησυχασμένη τώρα και
από αυτή η μεριά των Μογγόλων Τατάρων, ανοίγει πανιά για
ειρηνικά προγράμματα. Τώρα το κέντρο του ρωσικού ενδιαφέροντος ζώντας την “πολιτιστική του αναγέννηση” μετακυλίεται στην πόλη της Μοσχοβίτικης πρωτεύουσας.
Τώρα ο Ιβάν μαζί με τη γυναίκα του τη Ζωή-Σοφία την Παλαιολογία προσελκύουν στη Μόσχα, βυζαντινούς λογίους, που
είχαν μεταναστεύσει μετά την Άλωση στη Δύση και δη Ιταλία,
μαζί και αρχιτέκτονες, χτίστες και τεχνίτες.
Και η Μόσχα σταδιακά αρχίζει εκ βάθρων οικοδομικά να αναβαπτίζεται, με ανάκτορα μεγάλα και προκλητικά στολισμένα,
μεγάλες εκκλησιές και τρούλους, και παρόμοια τέτοια απαραίτητα αρχιτεκτονικά ξόμπλια, για να πάρει τη θέση του χαμένου Βυζαντίου.
Φράγκοι φτάνουν και κατακλύζουν τη Μόσχα και με την ανοχή
της ντόπιας εξουσίας, βάζουν όρους και κανόνες για το ανέβασμα μιας πλουτοκρατικής κοινωνίας, αλλά οι εν τη Ορθοδοξία θρησκόληπτοι Μοσχοβίτες, φύσει όντες δεισιδαίμονες
και δύσπιστοι, βλέπουν όλους αυτούς τους δυτικούς ξένους
μισητούς Καθολικούς, με εμφανή κακεντρέχεια και κακοπιστία.
Ανάμεσα δε στους λογίους τους ξενόφερτους έρχεται από
τον Άθω έρχεται και από τον Άθω ο δυτικοσπουδαγμένος μοναχός, ο Μάξιμος, ο Έλληνας και πιο γνωστός σαν “Γραικός”,
όπως επονοματίστηκε αργότερα. Αυτός είχε γεννηθεί στην
Άρτα το 1470 από εύπορους γονιούς και στο πατρογονικό του
όνομα εκαλείτο Μιχαήλ Τριβώλης.
Ο Μάξιμος ήρθε στη Μόσχα από το Άγιο Όρος, μετά από πρόσκληση του μεγάλου Ρώσου ηγεμόνα Βασίλειου Γ΄, γιού του
εκλιπόντος Ιβάν του τρίτου.
Ο Βασίλειος Γ΄ με μήνυμά του, ζητούσε από το μοναστήρι
τού Βατοπεδίου έναν θεολόγο γνώστη των κανόνων και
αρχών της Ορθοδοξίας, για να βάλει επιτέλους τάξη και διόρθωση στις όσες μεταφραστικές παρεκκλίσεις των εκκλησιαστικών κειμένων που είχε φυλαγμένα στις βιβλιοθήκες του.
Το Βατοπέδι τότε του έστειλε τον μοναχό Μάξιμο. Ο Μάξιμος
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ως Μιχαήλ Τριβώλης είχε ζήσει στη Δύση και μάλιστα στην
Ιταλία, όπως στη Μπολώνια μα και στη Βενετία όπου εκεί
είχε ενεργό πρόσβαση στους κύκλους της ελληνικής κοινότητας που ήδη ανθούσε στο μήνυμα της Αναγέννησης των
ελληνικών γραμμάτων με τον Μάρκο Μουσούρο, τον Καλλέργη και τις ελληνικές εκδόσεις του Άλδο Μανούτιο.
Περνώντας δε και από τη Φλωρεντία, γνώρισε και τον χριστιανό μοναχό Ιερώνυμο Σαβοναρόλα, (1454-1498), δριμύ μεν
κατήγορο και επιτιμητή της καλής τέχνης ως παγανιστικής,
θερμό όμως και φωτισμένο ουμανιστή, που τον επηρέασε ιδεολογικά και τον προβλημάτισε ο φονικός αποτρόπαιος χαμός
του από τους αδελφούς του ομοδόξους. Επηρεασμένος από
αυτό το γεγονός και από άλλα που τον ενοχλούσαν ο Μάξιμος, και ως τότε Μιχαήλ Τριβώλης και θέλοντας να γαληνέψει ψυχικά στράφηκε προς το άγιο Όρος τού Άθω.
Στη μονή δε Βατοπεδίου, από τον ηγούμενό της εκάρη μοναχός, ασπάστηκε με βάφτιση την Ορθοδοξία, και στο μοναχικό
“Μάξιμος” (1505). Και όταν ο Ρώσος μεγάλος ηγεμόνας Βασίλειος Γ’ έτυχε και ζήτησε πνευματική βοήθεια από τη μονή
Βατοπεδίου, ο ηγούμενος Βαρλαάμ, συνέστησε και έστειλε
τον Μάξιμο ως ειδικό θεολόγο επιστήμονα στη Μόσχα, μαζί
με μια μικρή επιτελική ομάδα.
Ο Μάξιμος τότε περπατούσε στα τριάντα πέντε του χρόνια.
Για να φτάσει στη Μόσχα ταξίδεψε για δυό χρόνια.
Αργότερα, όταν τον συνέλαβαν και τον προσήγαγαν σε δίκη
με ψευδείς και στημένες από τον κλήρο κατηγορίες ως αιρετικό κατά της Ορθοδοξίας, συνωμότη και προδότη κατά του
κράτους. Αυτές οι τότε χρονοβόρες ταξιδιωτικές του καθυστερήσεις χρεώθηκαν σε δήθεν προδοτικές ενέργειες και συνομωσίες με κρυφούς Τούρκους πράκτορες με στόχευση την
διατάραξη των αρμονικών σχέσεων Μόσχας και Πύλης προ
όφελος του “Γραικικού” συμφέροντος.
Τέλος πάντων όταν ο Μάξιμος αφήχθηκε στη Μόσχα όπου και
έγινε πανηγυρικά από τις βασιλικές και εκκλησιαστικές αρχές
δεκτός εγκαταστάθηκε για διαμονή και φιλοξενία στη μονή
Τσουντόφ, με ηγούμενο τον φιλικό του γέροντα Βαρλαάμ.
Γρήγορα βυθίστηκε στις ρωσικές βιβλιοθήκες για να ερευνήσει με επιμέλεια και ελέγξει τα εκκλησιαστικά κείμενα και
διορθώσει όλες τις μεταφράσεις που κάποιες είχαν γίνει με
λάθη, είτε αθέλητα από αγραμματοσύνη τού μεταφραστή ή
και από σκοπού για παρέκκλιση από τον κανόνα της Ορθοδοξίας με στόχευση την παρείσφρηση αιρετικών δοξασιών.
Ο Μάξιμος εκτός από ελληνικά, γνώριζε λατινικά και σλαβικά,
μα στα ρωσικά δεν τα κατάφερνε. Έτσι η μεταγλώττιση των
διορθωμένων κειμένων κατά κύριο λόγο γινόταν στα σλαβικά
και με τη συνδρομή και με τη βοήθεια των ντόπιων μοναχών,
στα ρωσικά. Μεταγλώττιση ανάμεσα στις πολλές που έκανε
αναφέρονται των “Πράξεων των Αποστόλων”, των “Κανόνων
των Οικουμενικών συνόδων” και άλλες.
Να σημειωθεί δε ότι η υλική συνδρομή του Ρώσου ηγεμόνα
για την όλη αυτή εργασία και παράλληλα με τα έξοδα τη φιλοξενίας ήταν εξόχως σημαντική για το ταμείο της μονής Βατοπεδίου.
Ο Μάξιμος ικανοποίησε και την επιθυμία του Βασιλείου για τη
σύνταξη ενός ογκώδους ερμηνευτικού “Ψαλτηρίου” των Κανόνων της Εκκλησίας και μάλιστα ο τελειωμός του σε μόλις
17 μήνες σφραγίστηκε με πανηγυρική επιβράβευση. Ζήτησε
τότε από τον Βασίλειο να του επιτρέψει να γυρίσει πίσω στο
Βατοπέδι. Ο Βασίλειος όμως του το αρνήθηκε με το πρόσχημα, ότι τον χρειάζεται ακόμα για περισσότερες μεταφράσεις, στην πραγματικότητα όμως γιατί δεν ήθελε ο Μάξιμος
να μιλήσει στη “δυτική κοινότητα” για την αμορφωσιά του
κλήρου, την πλουτομανία των μοναχών, και την ηθική κατάπτωση της μοσχοβίτικης κοινωνίας.
Έτσι ο Μάξιμος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κρατήθηκε υπό
φρούρηση και για 23 χρόνια έγκλειστος στη Μόσχα.
Η πάντοτε δηκτική συμπεριφορά του Μάξιμου και ο καυστικός
του λόγος του που απέβλεπε στο να διορθωθούν τα κακώς
κείμενα εκκλησιαστικά και κοινωνικά τον έφεραν σε αντιπαράθεση με τους Ιωσηφίτες μοναχούς, αλλά και τον λοιπό ανώτερο κλήρο και πληρώθηκε με στημένη από το μοναχικό

ιερατείο καταδίκη του, σε φυλάκιση.
Και αυτό επετεύχθη, αφού με πρόσθετες διαβολές και συκοφαντίες οι μοναχοί έφεραν απέναντί του απόλυτα εχθρικά
τον Βασίλειο με το πρόβλημα του δεύτερου γάμου του όταν
προέκυψε.
Ο Μάξιμος είχε καταδικάσει την απόφασή τού Βασιλείου να
προχωρήσει σε δεύτερο γάμο κα μάλιστα ενόσω ζούσε η Σολομωνίδα, η επί εικοσαετία γυναίκα του, έστω και χωρίς παιδιά. Ο Βασίλειος όμως ποθούσε την Ελένη, την όμορφη
κόρη του άρχοντα Γκλίνσκι, Λιθουανικής καταγωγής αν δεν
κάνω λάθος. Η ομορφιά της Ελένης τον κρατούσε σε αγρύπνια. «Αυτή στο κρεβάτι μου, και η άλλη δηλαδή κουρεμένη
στο κελί δηλαδή στο μοναστήρι» σκεφτόταν... Είπε την απόφασή του στον αγαθό μητροπολίτη Βαρλαάμ «Θεός φυλάξοι
δεν το επιτρέπει η θρησκεία μας, ου χωριζέτω» γράφει το
Ευαγγέλιο. «Λόγια παπά, αλλά εγώ είμαι ο βασιλιάς» σκέφτηκε...
Και παραίτησε τον Βαρλαάμ, Στη θέση του έβαλε τον Δανιήλ,
πονηρό καιροσκόπο κληρικό, κόλακα και συμφεροντολόγο.
«Δεν μου αρέσει ο Δανιήλ, αλλά αυτός κάνει για τη δουλειά
μου», μονολόγησε ο Βασίλειος. Βλέπετε, οι άχρηστοι και ουτιδανοί είναι πάντοτε όπως και τώρα χρήσιμοι για τους κυβερνήτες.
Ο Μάξιμος μπαίνει στη μέση. «Ου χωριζέτω» διαλαλεί «είναι
και καθολική», καταδικάζει και περί τούτο επιμένει και συνεχίζει. Μα τραβάς με το χέρι σου το κόκαλο από το στόμα του
σκύλου; Ο Μάξιμος τόλμησε και ο Βασίλειος με βοηθό τον
Δανιήλ τον συνέλαβε, τον πέρασε δυό φορές σε δίκη, με τις
στημένες κατηγορίες «αιρετικού και παραποιητή της ορθοδοξίας, εχθρού και συνωμότη του της Ρωσίας, καταλυτή της
μοναστηριακής περιουσίας».
Το 1525 τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη και δεμένο στα
σίδερα τον έριξε σε ανήλιαγο υπόγειο υγρό, κρύο και βρώμικο
κελί στο μοναστήρι των διωκτών και κατηγόρων του Ιωσηφιτών μοναχών, που τον βασάνιζαν και του στερούσαν τροφή
και βιβλία. Με το χρόνο μεταφέρθηκε στο άλλο μοναστήρι το
Τβερ νομίζω, με ηγούμενο τον Ακάκιο και σε συνθήκες μεν
καλύτερες αλλά η φυλάκιση, φυλάκιση για να κρατήσει άλλα
είκοσι χρόνια. (1531-1551). Το 1551 σύρεται το ανθρώπινο
του υπόλειμμα στη “Λαύρα” του Αγίου Στεφάνου, όπου και φυλακισμένος πεθαίνει φυλακισμένος την 21η Ιανουαρίου του
1556.
Αργότερα η ρωσική εκκλησία επανέρχεται, και τραγική ειρωνεία, μετανοιωμένη τον ανακηρύσσει και τιμά κάθε χρόνο τη
μνήμη του την ημέρα του θανάτου· την 21η Ιανουαρίου.
Ο αγιορείτης μοναχός Μάξιμος θεωρείται ο Έλληνας που θεολογικά φώτισε τους Ρώσους στους κανόνες μιας Ορθοδοξίας
ενσωματωμένης στα νάματα του δυτικού ουμανισμού, και σαν
τέτοιος πρέπει να τιμάται.
Ο Μάξιμος, γράφει σχετικά ο Καζαντζάκης στο δίτομο βιβλίο
του “Η Ιστορία της Ρωσικής Λογοτεχνίας” ήταν «τολμηρός
στη σκέψη, άφοβος στην έκφραση, και με το λόγο του χτύπησε το ρωσικό κατεστημένο που υπηρετούσε την κοινωνική
ανισότητα και χάιδευε την αδικία. Το ρωσικό κατεστημένο τον
είδε με κακεντρέχεια, τον αντιμετώπισε με μοχθηρία όταν
έκανε κριτική στην στενοκεφαλιά του Ρώσου, στο σκύψιμο
στη δεισιδαιμονία μα και στην εγγενή αμορφωσιά που ταλάνιζε τον κλήρο. Καυτηρίασε με δριμύτητα τη διαγωγή του
ανώτερου κλήρου, κατέκρινε τη μανία των μοναχών να πλουτίζουν σε γη και πάντα σε βάρος του φτωχού λαού, αποκάλυψε τον διπρόσωπο δουλικό βίο του κλήρου και των αυλικών
κολάκων».
Αυτά για σήμερα
――――――――
Βοηθήματα
1) Μ. Αλεξανδρόπουλος: “Σκηνές από το βίο του Μάξιμου του Γραικού”,
Εκδ. “Ελληνικά Γράμματα 2001”.
2) Ν. Καζαντζάκης: “Ιστορία της Ρωσικής Λογοτεχνίας”, εκδ. Ελευθερουδάκης 1930.
3) Εγκυκλ. “Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα”.
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Χτυπούν ακρίτες!!!...
Αυτό που ζήσαμε δύο ημέρες στα νησιά του Βόρειου
Αιγαίου, δεν μπορεί να το συλλάβει ακόμη ο νους
μας. Νομίζουμε ότι ζούμε ένα κακό όνειρο. Ότι δεν
έχουμε ξυπνήσει ακόμη.
Οι “εκπρόσωποι” του κράτους, που προφανώς μόνο

σαν κράτος βίας γνωρίζουν να το διαχειρίζονται,
έστειλαν με άκρα μυστικότητα (κλεισμένους πομπούς
κ.ά.) πλοία στα νησιά Λέσβο, Σάμο και Χίο, στα οποία
“άδειασαν” εκατοντάδες Ματατζήδες, οι οποίοι ήταν
ντυμένοι σαν αστακοί, με ασπίδες και κράνη για να
αντιμετωπίσουν τις γιαγιάδες, που πριν πέντα χρόνια έγραφε ο παγκόσμιος Τύπος, για τον αλληλέγγυο
τρόπο που αντιμετώπισαν τους πρόσφυγες που έφταναν πάνω στο νησί.
Έστειλαν Ματατζήδες να χτυπήσουν γυναίκες και
παιδιά, που βλέπουν το μέλλον τους σκοτεινό και
μαύρο, από την εισβολή πλέον που γίνεται από μετανάστες και πρόσφυγες που τους στέλνει φουρνιές φουρνιές ο Τούρκος αρχηγός, ενώ οι χώρες της Ε.Ε.
που είμαστε όλες μία ομάδα(!!!), έκλεισαν τα συνορά

τους και δεν δέχονται ούτε κουνούπι.
Ποιος παρανοϊκός νους έδωσε την ιδέα να στείλουν
Έλληνες να χτυπήσουν τους ακρίτες νησιώτες, που
έχουν περάσει δια πυρός και σιδήρου αυτά τα πέντε
χρόνια; Καταστροφές στις καλλιέργειες, εξαφανισμένες οι στάνες και βέβαια κορίτσια και γυναίκες να μη
μπορούν να κυκλοφορήσουν.
Αντιστάθηκαν οι κάτοικοι και μπράβο τους. Αντιστάθηκαν σθεναρά και στο τέλος τους κάλεσαν πίσω,
αφού τα βρήκαν μπαστούνια από τους κατοίκους των
νησιών που πάλευαν για τη ζωή τους.
Το είπα και το γράφω, έπρεπε οι ματατζήδες όταν
βγήκαν από τα καράβια, να καθίσουν κάτω και να αρνηθούν να χτυπήσουν ακρίτες.

Τριχόπτωση!!
Όλα τα ζωντανά όντα στο πλανήτη μας είναι προικισμένα
με αμυντικά συστήματα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν
στις καιρικές συνθήκες, αλλά και σε πολλούς εχθρούς που
τα επιβουλεύονται, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν!!!
Έτσι βλέπουμε τα πουλιά να έχουν φτερά, νύχια, ράμφη,
τα ζώα κοφτερά δόντια, δυνατές οπλές, κέρατα, νύχια, τα
ψάρια αγκαθωτά πτερύγια κ.α. και μόνο ο άνθρωπος, έμεινε
απροστάτευτος από τη φύση, ίσως γιατί είναι προικισμένος
με νοημοσύνη!!
Το γυμνό σώμα του καλύπτεται από μικρές τρίχες και μόνο
μικρά συγκεκριμένα μέρη φέρουν μια τριχοφυΐα, η οποία
περισσότερο είναι για μια διακριτική εμφάνιση παρά για κάποια προστασία!!
Τα σημεία του ανθρωπίνου σώματος που δεν έχουν καθόλου τρίχες είναι τα πέλματα (= πατούσες) και οι παλάμες!!
Το κεφάλι του ανθρώπου φέρει μια πλούσια κώμη, την
οποία η ανθρώπινη φιλαρέσκεια την ταλαιπωρεί ποικιλοτρόπως, όπως με την δημιουργία διαφόρων σχημάτων,
χρωμάτων, διακοσμήσεων κ.α., όπως συμβαίνει και με τα
γένια που έχουν στο πρόσωπο τους οι άνδρες, που και
αυτά δέχονταν από την αρχέγονο εποχή μέχρι σήμερα, διάφορες μεταλλαγές που σκοπό έχουν την καλαισθησία του
ανδρικού προσώπου!!
Και τα δύο ανθρώπινα φύλα φροντίζουν τα μαλλιά τους και
χαίρονται για την καλή υγεία και ομορφιά τους, καθ όσον
αποτελούν μέρος της εμφάνισης και της προσωπικότητά
τους!!
Οι τρίχες του ανθρωπίνου σώματος αποτελούνται από μια
πρωτεΐνη που λέγεται κερατίνη και παράγεται από τους θύλακες των τριχών, που βρίσκονται στο δέρμα και οι οποίοι
παράγουν συνέχεια νέα κύτταρα κερατίνης, που αντικαθιστούν τα παλιά, τα οποία εξωθούνται από τους θύλακες και
αναπτύσσονται οι τρίχες!!
Κάθε θύλακας έχει το δικό του «κύκλο ζωής» και δέχεται
την επίδραση, από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι προέρχονται περισσότερο από το άτομο στο οποίο ανήκει,
όπως είναι η ηλικία, η υγεία, το φύλο κ.α. και λιγότερο από
άλλες παρεμβάσεις, όπως χημειοθεραπείες κ.α.!!
Ο κύκλος της ζωής των τριχών χωρίζεται σε τρεις φάσεις,
οι οποίες είναι:
Α) Η αναγενής, που αποτελεί την ενεργή φάση ανάπτυξης
των τριχών και διαρκεί από δύο έως έξι χρόνια,
Β) Η καταγενής, που είναι η μεταβατική φάση ανάπτυξης
και διαρκεί από δύο έως τρεις εβδομάδες και
Γ) Η τελογενής, που είναι η φάση ανάπαυλας και διαρκεί
περίπου δύο έως τρεις μήνες και στο τέλος της οποίας, η
τρίχα πέφτει και αντικαθίσταται από νέα τρίχα, οπότε ο κύ-

κλος της ζωής της αρχίζει από την αρχή!!
Κατά μέσο όρο το κεφάλι ενός ενήλικα έχει περίπου
100.000-150.000 τρίχες και είναι φυσιολογικό να χάνει περίπου 50-100 τρίχες καθημερινά, ενώ η διάρκεια ζωής μιας
τρίχας κρατάει περίπου 1000 ημέρες!!
Η κάθε τρίχα μακραίνει κάθε χρόνο περίπου 15 εκατοστά
και όσο μεγαλώνει η ηλικία του ανθρώπου τόσο μικραίνει η
ζωή της τρίχας του!!
Όταν ο κύκλος της ζωής της τρίχας γίνει πιο σύντομος,
από την επίδραση διαφόρων παραγόντων, τότε παρουσιάζεται η «τριχόπτωση» δηλαδή η πτώση (=το πέσιμο) των
τριχών!
Τα κυριότερα είδη τριχόπτωσης είναι δύο:
1) η αντιδραστική τριχόπτωση, η οποία είναι και γνωστή
σαν διάχυτη εποχιακή τριχόπτωση και διαρκεί για λιγότερους από 6 μήνες και
2) Η προοδευτική τριχόπτωση, που είναι γνωστή και σαν
συστηματική τριχόπτωση και διαρκεί περισσότερους από
6 μήνες!!!
Έχει παρατηρηθεί ότι η ανάπτυξη των μαλλιών, καθορίζεται
από την δραστηριότητα των θυλάκων των τριχών!!
Ο κύκλος ζωής της τρίχας, στην «προοδευτική τριχόπτωση», είναι πιο γρήγορος από τον προηγούμενο κύκλο
ζωής, δηλαδή της «αντιδραστικής τριχόπτωσης», ενώ μετά
την πάροδο 25 κύκλων, οι θύλακες της τρίχας έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους, συρρικνώνονται, ατροφούν, και
εξαφανίζονται πολύ γρήγορα!!
Αυτό το είδος της τριχόπτωσης προέρχεται συνήθως από
γενετική αιτιολογία, όπως είναι ή ανδρογενετική αλωπεκία,
αλλά μπορεί να οφείλεται και σε ορισμένες παθήσεις, όπως
διαβήτης, ερυθηματώδης λύκος κ.α.!!
Μερικά από τα αίτια που μπορεί να επηρεάσουν τα μαλλιά
και να γίνουν εύθραυστα και αδύνατα, ώστε να παρουσιάσουν μια σημαντική πτώση, είναι το άγχος, οι κλιματικές
αλλαγές, οι ορμονικές διαταραχές, όπως κατά την διάρκεια
της εγκυμοσύνης και της εμμηνόπαυσης στις γυναίκες, οι
στερητικές δίαιτες, η ρύπανση του περιβάλλοντος, κάποιες
φαρμακευτικές αγωγές, ενώ σε μεγάλο βαθμό παίζουν
ρόλο στην τριχόπτωση και τα ψυχολογικά προβλήματα!!
Στα αίτια που προκαλούν την τριχόπτωση πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις υπερβολές για την ωραία εμφάνιση
των μαλλιών, με τα πολύ συχνά λουσίματα, το έντονο τρίψιμο με την πετσέτα, το συνεχές βρέξιμο των μαλλιών για
να χτενίζονται καλύτερα, τις πολλές αλλαγές στο χρώμα
των μαλλιών, την υπερβολική χρήση λακ, ζελέ και άλλων
βοηθημάτων του χτενίσματος κ.α.

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Στις γυναίκες τις πιο πολλές φορές η πτώση των τριχών
αποτελεί ένα παροδικό φαινόμενο και γι’ αυτό το λόγο η
αντίδραση πρέπει να είναι άμεση και επιστημονική για να
περιοριστεί ή και να εξαλειφθεί το φαινόμενο και να μην
εξελιχθεί σε μόνιμη αραίωση!!
Η ιατρική επιστήμη όμως έχει κάνει σε όλους τους τομείς
τεράστια άλματα προόδου, όπως και στο φαινόμενο της
τριχόπτωσης και έχει παρουσιάσει καταπληκτικά αποτελέσματα, γι’ αυτό πρέπει να ακολουθούμε την γνώμη του αρμόδιου γιατρού για να γίνεται η σωστή θεραπεία και να
υπάρχουν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα!!
Κυκλοφορούν στα φαρμακεία πολλά βοηθητικά σκευάσματα που επιφέρουν την ενδυνάμωση των τριχών και συμβάλουν στη μείωση της τριχόπτωσης, τα οποία
προέρχονται από εκχυλίσματα διαφόρων ευεργετικών βοτάνων, αλλά και συμπλεγμάτων από βιταμίνες Ε, C, Α, Β1,
Β3, Β5, Β8, και είναι εύκολα στη χρήση, έχουν ευχάριστο
άρωμα και είναι κατάλληλα για άνδρες και γυναίκες, ενώ
έχουν κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα!!
Υπάρχουν ακόμη και τρόποι που χρησιμοποιούν την εμφύτευση τριχών, η οποία γίνεται με χειρουργική επέμβαση,
κατά την οποία αποσπώνται υγιείς τρίχες από μια περιοχή
του κεφαλιού και κατά προτίμηση την περιοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού και εμφυτεύονται σε φαλακρά ή αραιά σημεία του κεφαλιού!!
Από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, προέκυψε
και η ψηφιακή μέθοδος, με την οποία αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα το «τριχοριζόγραμμα», που θεωρείται απαραίτητο στην θεραπεία της τριχόπτωσης, γιατί υπολογίζει με
ακρίβεια τoν αριθμό τριχών, την πυκνότητα των μαλλιών,
τον αριθμό και την πυκνότητα των χνοωδών τριχών, ενώ
προσδιορίζει τα τριχοθυλάκια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την αξιολόγηση της επιτυχία της τριχόπτωσης!!
Ο ειδικός γιατρός για να αντιμετωπίσει και να θεραπεύσει
το πολύπλοκο πρόβλημα της τριχόπτωσης είναι ο δερματολόγος, στον οποίο πρέπει να απευθυνθούμε, χωρίς να
παρασυρόμαστε από ακριβοπληρωμένες διαφημίσεις, που
υπόσχονται στους ενδιαφερόμενους αυτά που ποθούν να
ακούσουν!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

«Βάλε την Πινελιά σου»
Η Chiquita ανακοινώνει τους
νικητές του διαγωνισμού

H πρώτη νικήτρια από την
Ελλάδα
Δεκατέσσερα φανταστικά νέα σχέδια έχουν επιλεγεί από τις συνολικά είκοσι νικητήριες συμμετοχές
στον διασκεδαστικό παγκόσμιο διαγωνισμό της
Chiquita, μέσα από τον οποίο καταναλωτές από όλο
τον κόσμο κλήθηκαν να δημιουργήσουν τα δικά τους
σχέδια, που θα κοσμήσουν το εμβληματικό μπλε αυτοκόλλητο της μπανάνας Chiquita. Τα σχέδια που
επιλέχθηκαν πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή
τους σε εκατομμύρια μπανάνες Chiquita σε όλο τον
κόσμο από το τέλος Φεβρουαρίου.

Η ενέργεια «Βάλε την πινελιά σου» έτρεξε στην
αρχή του σχολικού έτους 2019 σε ΗΠΑ, Γερμανία,
Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο και Ολλανδία, προσφέροντας μοναδικά δώρα, όπως iPads Pro και
Apple pencils. Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν
σχέδια και να τα ανεβάσουν στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του διαγωνισμού «Βάλε την πινελιά
σου». Η Chiquita έλαβε περίπου 500 συμμετοχές!
Οι νικητές είναι:
Μαρία Σ., Χαράλαμπος Δ., Μαρία Τ. από την Ελλάδα
Regina R., Alexandria H. και Aviva M. από τις ΗΠΑ
Karolien S., Tim de L. και Jenny C. από την Ολλανδία
Valérie G., Elodie D., Caroline C. από το Βέλγιο
Valentina A., Mariangela R., Carlo Andrea S. από την Ιταλία
Mara G., Alexandra U. και Sonja M. από τη Γερμανία
Martina K. και Simone H. από την Αυστρία
Τα επιλεγμένα σχέδια θα αποτελέσουν μέρος ιστορίας του
διάσημου Μπλε Αυτοκόλλητου της Chiquita και θα προστεθούν στις ανά τον κόσμο διαφορετικές συλλογές του αυτοκόλλητου, όπως το Ροζ Αυτοκόλλητο, αφιερωμένο στην
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του
μαστού.

Μεγάλο πλήγμα στη δημοσιογραφία
η καταδίωξη του Jullian Assange
Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να αποσύρουν
όλες τις κατηγορίες για κατασκοπεία και άλλες συναφείς κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Julian Assange ως τμήμα του
αιτήματος έκδοσής του στις ΗΠΑ, ώστε να γίνει δυνατή η
άμεση απελευθέρωσή του.
Εάν δεν αποσυρθούν αυτές οι κατηγορίες, η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να διασφαλίσουν ότι δεν θα εκδοθεί στις ΗΠΑ, όπου θα αντιμετωπίσει
πραγματικό κίνδυνο σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων του.
• Οι κατηγορίες για κατασκοπεία συνιστούν ένα

τρομακτικό πλήγμα για τους δημοσιογράφους
και την ελευθερία της έκφρασης
Αλλά ποιος είναι ο Τζούλιαν Ασάνζ;
Είναι Αυστραλός ακτιβιστής που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο.
Είναι γνωστότερος για την ανάμειξή του στην λειτουργία της δημοσιογραφικής ιστοσελίδας Wikileaks. Ο Ασάνζ, είναι ένας από
τους κύριους εκπροσώπους του στον Τύπο.
To 2009 του απονεμήθηκε το βραβείο Τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας, ενώ έχει βραβευθεί και από το βρετανικό περιοδικό Εconomist με το βραβείο Index on Censorship το 2008. Το 2010 σε
ψηφοφορία του Βρετανικού περιοδικού New Statesman ψηφίστηκε στο νούμερο 23 ανάμεσα στα «50 πρόσωπα που επηρεάζουν περισσότερο τον Κόσμο το 2010». Την ίδια χρονιά του
απονεμήθηκε το βραβείο Σαμ Ανταμς, από την Sam Adams Associates for Integrity in Intelligence, μια ομάδα πρώην αξιωματικών της CIA σχετικά με την ακεραιότητα και την ηθική στον
τομέα της πληροφοριοδότησης. Επίσης ψηφίστηκε από το περιοδικό Utne Reader (τ. Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2010) ως ένας
από τους «25 Οραματιστές που Αλλάζουν τον Κόσμο σας», ενώ
η γαλλική εφημερίδα Le Monde τον ανακήρυξε «άνδρα της χρονιάς» για το 2010.
To 2011 του απονεμήθηκε το Μετάλλιο Ειρήνης του Σίδνεϊ και
το Δημοσιογραφικό βραβείο Μάρθα Γκέλχορν.

Α -μασκάρευτοι
αλλά μασκαρεμένοι!
ασκαράδες σκόρπιοι ναι, καρναβάλι όχι.
Μας δόθηκε η ευκαιρία να βάλουμε τις
...αληθινές μας μάσκες και να μπούμε στα
μπουλούκια των καρναβαλιστών, αλλά ο κορονοϊός
μας φόρεσε μάσκες ιού...
Μάσκες στο δρόμο, στο σπίτι, στο σχολείο. Μάσκες
λοιπόν παντού και όποιος αντέξει... Αλλά προπαντός
μη χάσουμε το χιούμορ μας.

Μ

Κι όμως αυτός ο άνθρωπος, με τις τόσες βραβεύσεις, για τη
δημοσιογραφική του πένα, σήμερα είναι έγκλειστος σε βρετανικές φυλακές υψίστης ασφαλείας και τον ζητάνε οι ΗΠΑ
για να τον στείλουν στο ...Γκουαντάναμο.
Το “‘εγκλημά” του; Το 2010 δημοσίευσε απόρρητα έγγραφα
που περιλάμβαναν πιθανά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τον στρατό των ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι παρά μια καθολική επίθεση στο δικαίωμα της ελευθερίας της
έκφρασης», δήλωσε ο Massimo Moratti Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας.

Συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού στην
Αυστραλία! και παραδόθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010 στην
Αστυνομία του Λονδίνου, ύστερα από προγραμματισμένο
ραντεβού και τώρα απαιτεί να τον πάρουν οι ΗΠΑ.
«Η πιθανή τρομακτική επίδραση στους δημοσιογράφους και
άλλους/ες που εκθέτουν τις παρανομίες και τα παραπτώματα
των επίσημων αρχών, με τη δημοσίευση πληροφοριών που
διαθέτουν από αξιόπιστες πηγές, θα μπορούσε να έχει μείζονες επιπτώσεις στο δικαίωμα του κοινού να γνωρίζει τι
κάνει η κυβέρνηση της χώρας του», συνεχίζει ο Μ. Moratti.
Σύμφωνα με ανάλυση που διενέργησε η οργάνωση, οι κατηγορίες εναντίον του Julian Assange απορρέουν άμεσα από
τη δημοσίευση των απόρρητων εγγράφων ως τμήμα της δουλειάς του με το Wikileaks. Αυτή η δραστηριότητα, από μόνη
της, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τιμωρητέα δεδομένου ότι αντανακλά μια συστηματική πρακτική των ερευνητικών δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας», κατέληξε ο Massimo Moratti.

Αποστάγματα σοφίας...
Να φοβάσαι την οργή
του υπομονετικού
που κάνει τον μ@λάκα!
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Εξαγωγές “οθωμανικού πολιτισμού” από την
Τουρκία με επιδότηση της ΕΕ!
γράφει ο Δημήτρης Καζάκης*
Αγαπημένο παιδί των «εταίρων» μας,
παρότι μη μέλος και παρότι δεν είναι
«δεν πληροί τα κριτήρια για ένταξη»
στην ΕΕ, η Τουρκία παίρνει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να εξάγει τα «πολιτιστικά της προϊόντα» στην Ελλάδα!
Αυτό προκύπτει από το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη στον Δήμο
Σοχού του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης,
όπου στις αποκριάτικες εκδηλώσεις
του Δήμου εμφανίστηκε μια τουρκική
στρατιωτική μπάντα, χατζαροφόρων
γενίτσαρων που έπαιζαν εθνικιστικά
εμβατήρια της γείτονος χώρας και
αναφωνούσαν δοξαστικές κραυγές
για τον Μωάμεθ τον Β’ (τον κατακτητή).
Τα βίντεο και οι φωτογραφίες αυτού
του «πολιτιστικού» γεγονότος έκαναν
τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για την προκλητικότητα
του
θεάματος.
Αντιδράσεις πολύ δικαιολογημένες,
τόσο για το περιεχόμενο του προγράμ-

ματος της τουρκικής μπάντας, όσο και
για τις φωτογραφίες που τα ίδια τα
μέλη της ανάρτησαν, υψώνοντας με
τόση υπερηφάνεια τα τουρκικά λάβαρα
μπροστά από την ελληνική εκκλησία,
όση οι ορειβάτες που καρφώνουν τη
σημαία τους όταν κατακτούν την κορυφή των Ιμαλαΐων! Ενώ ο εφημέριος
χτυπούσε πένθιμα την καμπάνα!
Αυτό όμως που διέλαθε της προσοχής
και της ιερής αγανάκτησης των διάφορων «πατριωτικών» σάιτ, είναι ότι το
συγκρότημα αυτό μπήκε εκτός προγράμματος την τελευταία στιγμή στην
εκδήλωση του Δήμου Σοχού, με πρόταση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου και με τη
διαβεβαίωση της υπεύθυνης του Γραφείου ότι δεν έχουν καμία απαίτηση
κάλυψης εξόδων, αλλά έρχονται «αφιλοκερδώς»!
Αυτό το «αφιλοκερδώς» ήρθε να μας
το εξηγήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος του
Αντίγιαμαν, από όπου έρχεται αυτή η
μπάντα, ο οποίος σε ανάρτησή του
αναφέρει ότι το συγκρότημα συμμε-

Η βαρβαρότητα που έρχεται
Όλοι αγανακτούμε με την στάση του
πολιτικού κατεστημένου στα εθνικά
μας θέματα που παρά τις μεταξύ
τους διαμάχες για την κατάληψη της
εξουσίας συμφωνούν στην υποτέλεια της χώρας σε ξένες δυνάμεις
που την οδηγούν στον αφελληνισμό
της.
Ομολογουμένως τα μικρά πατριωτικά κινήματα έχουν δυσκολίες να
συνενωθούν λόγω της διείσδυσης
διαλυτικών στοιχείων εκ του συστήματος, της ασυμφωνίας χαρακτήρων, της στέρησης δημόσιου λόγου,
της έλλειψης χρημάτων και της πελατειακής σχέσης του ίδιου του
λαού με τα κόμματα εξουσίας.
Ο λαός είναι διεφθαρμένος και βάζει
το προσωπικό συμφέρον έναντι του
εθνικού και ψηφίζει ανθρώπους που
του υπόσχονται εξυπηρετήσεις ή τον
έχουν ήδη εξυπηρετήσει. Η πολιτική
αντίληψη πολλών παρομοιάζει με τη
νοοτροπία φιλάθλων ποδοσφαιρικών
ομάδων. Έτσι έχουμε καταντήσει στην
μετατροπή του πολιτεύματος σε κληρονομική δημοκρατία.
Ο εχθρός που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι καλά οργανωμένος και

δουλεύει μεθοδικά έχοντας και τα
οικονομικά μέσα για την προώθηση
του σκοπού του αλλά και για την
εξαγορά συνειδήσεων. Έχουν αλώσει την παιδεία με την διαστροφή
των αξιών, την αλλοίωση της ιστορίας και της γλώσσας. Με τα μέσα
προπαγάνδας καλλιεργούν στον
λαό τον ατομικισμό και την διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων χωρίς
κοινωνικές υποχρεώσεις και προάγουν τον ευδαιμονισμό και τον καταναλωτισμό.
Απαξιώνουν κάθε αίσθημα αυτοθυσίας για το καλό του συνόλου με το
να υποβαθμίζουν την έννοια της οικογενειακής συμβίωσης και της εθνικής συνοχής αφήνοντας το άτομο
μόνο και αδύναμο έναντι του πανίσχυρου συστήματος. Μονοπωλούν
την πληροφόρηση και δημιουργούν
σύγχυση με αντικρουόμενα θέματα
που ο μέσος άνθρωπος αδυνατεί να
τα συνδυάσει, να τα αξιολογήσει και
να διακρίνει την αλήθεια από το
ψέμα παραμένοντας θύμα των εντυπώσεων.
Υποβαθμίζονται φυσικοί και βιολογικοί νόμοι επιβίωσης και αντικαθί-

τείχε σε φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής στη Θεσσαλονίκη «με όλα τα
έξοδα καλυμμένα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση»!
Για ακόμα μια φορά λοιπόν, οι φερόμενοι ως πατριώτες διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλο, για
ακόμα μια φορά εξεγείρονται για τους
συμβολισμούς και αδιαφορούν για τη
χειροπιαστή πραγματικότητα, για
ακόμα μια φορά αποφεύγουν να δουν
και να δείξουν τον πραγματικό εχθρό
που, ντυμένος «φίλος», έχει ήδη κατακτήσει και επιδιώκει τη διάλυση της
χώρας μας.
Έφτασαν ντυμένοι «φίλοι»
αμέτρητες φορές οι εχθροί μου
τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας.
Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε
παρά μόνο σίδερο και φωτιά.
Στ’ ανοιχτά που καρτέραγαν δάχτυλα
μόνο όπλα και σίδερο και φωτιά.
Μόνο όπλα και σίδερο και φωτιά.
(Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί)
* Ο Δημ. Καζάκης είναι πρόεδρος του Ενιαίου Πατριωτικού Μετώπου (Ε.ΠΑ.Μ.)

στανται από εφήμερα οράματα και
προσωπικές φιλοδοξίες, που επιρρεάζονται και από την ένταση που δημιουργεί το οικονομικό σύστημα και
το σύστημα μοντέρνων αξιών που
κάνουν δύσκολη την συμβίωση των
νέων με κύριο αποτέλεσμα την υπογεννητικότητα και την μοναξιά.
Όπως είπε και ο Οδυσσέας Ελύτης,
“είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να
’ρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω από
άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ
ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του
ανθρώπου. Για τον πλήρη εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του».
Είναι η δική μας γενιά που έφερε
την παρακμή της μεταπολίτευσης
που πρέπει να αντιδράσει και να
επανορθώσει διότι η επομένη δεν θα
έχει την μνήμη και το μέτρο σύγκρισης. Ας ενωθούμε να κάνουμε την
αγανάκτηση κραυγή και θύελλα που
θα σαρώσει τους προδότες και θα
κόψει τα δεσμά της επιστημονικά
επιβαλλόμενης βαρβαρότητας που
στοχεύει στον εξευτελισμό και την
ατίμωση του ανθρώπου, όπως λέει
και ο ποιητής.
Ηλίας Σταμπολιάδης
Καθηγητής στο Παν/μιο Κρήτης

ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ Ο «ΣΦΗΤΤΟΣ»
Το τελευταίο διάστημα είναι έντονα τα φαινόμενα
παρακμής και υπολειτουργίας του Νομικού Προσώπου «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου μας με τις πολύ σημαντικές αρμοδιότητες για πολιτισμό, αθλητισμό,
παιδεία, κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη.
Μπαίνει ο Μάρτιος και:
l

τα Δημοτικά Γυμναστήρια δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει καθώς δεν έγινε έγκαιρα ο προγραμματισμός πρόσληψης γυμναστών

l

τα ΚΑΠΗ λειτουργούν χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων και οι ΔΩΡΕΑΝ εκδρομές για το
2020 δεν έχουν ακόμα προγραμματιστεί, ούτε έχει
οριστεί η επίσημη διαδικασία πραγματοποίησής τους
Επίσης

3 η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι
επιεικώς πλημμελής,
3 το γυμναστήριο της Αγίας Μαρίνας ενοικιάζεται από
το «ΣΦΗΤΤΟΣ» για να χρησιμοποιείται από ιδιώτες,
3 οι εορταστικές εκδηλώσεις στις γιορτές των Χριστουγέννων ήταν υποτονικές και
3 οι προγραμματισμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις
είναι ελάχιστες
Και όλα αυτά ενώ λεφτά υπάρχουν και περισσεύουν:
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία
οι τραπεζικές καταθέσεις του «ΣΦΗΤΤΟΣ» στο τέλος
του 2019 είχαν «αυγατίσει» στα 462.000 € (!) αυξημένες κατά 21%(!) σε σχέση με το τέλος του 2018.
Επιπλέον η Δημοτική Αρχή προσπαθεί συστηματικά
να απαξιώσει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΣΦΗΤΤΟΣ».
Οι συνεδριάσεις του, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες της παράταξής μας, ορίζονται σταθερά σε
μεσημεριανή ώρα (12.30 μ.μ.) με στόχο να αδυνατούν να παραστούν τα εργαζόμενα μέλη του.
Δυστυχώς προτιμούν να λαμβάνουν προειλημμένες
αποφάσεις με κρυφές συνεννοήσεις αγνοώντας τα
θεσμοθετημένα εκλεγμένα όργανα του «ΣΦΗΤΤΟΣ».
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή και τη Διοίκηση του
«ΣΦΗΤΤΟΣ» έστω και αργά να σοβαρευθούν και να
ανταποκριθούν στις ευθύνες τους.
Οι Δημότες που από το υστέρημά τους χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό του «ΣΦΗΤΤΟΣ» έχουν
απόλυτη ανάγκη υπηρεσίες αντίστοιχες με αυτά που
πληρώνουν.
Εμείς δεσμευόμαστε, πιστεύοντας στη σύνθεση θέσεων
και προτάσεων και όχι στη σύγκρουση, να συνεχίσουμε
την προσπάθειά μας τιμώντας την εμπιστοσύνη που μας
έδειξαν οι Δημότες του Κορωπίου.
Δημοτική παράταξη Κορωπίου “Αλλάζουμε”
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Επιπτώσεις της έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία της κινητής τηλεφωνίας
Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας
Η επανατοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας πολύ
κοντά στο δημαρχείο Κρωπίας, αλλά και συγκροτήματα
σχολείων, απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο στην
πρώτη του έτους δημοτική συνεδρίαση (28.1.2020).
Η είδηση της επαναλειτουργίας της κεραίας έχει ήδη
προκαλέσει κοινωνική ανησυχία αφού βρίσκεται πολύ
κοντά, σε χώρους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία 3ο και 5ο, ιδιωτικό παιδικό σταθμό καθώς και Κατηχητικό
σχολείο), συνάθροισης κοινού (Δημαρχείο,
Ιερός Ναός, πλατεία, παιδική χαρά, καταστήματα εστίασης και πώλησης-υπηρεσιών) καθώς
και στον οικιστικό-αστικό ιστό της πόλης.
Το ζήτημα συζητήθηκε –εκτός ημερήσιας διάταξης – την 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κορωπίου την Τρίτη 28 Ιανουαρίου
2020.
Το σώμα ενημερώθηκε από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Κρωπίας, δικηγόρο, Κωνσταντίνο Φανό για την νομοθεσία και τη νομολογία
που ισχύει για το ζήτημα καθώς και για τις ενέργειες που προτείνονται για την αντιμετώπιση
της κατάστασης.
Ο Δήμαρχος, Δημήτρης Κιούσης πληροφόρησε
για το ιστορικό της κεραίας, τις μετρήσεις που
έκανε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν αλλά και ποια είναι τα
μέσα -νομικά και τεχνολογικά- που θα χρησιμοποιήσει ο
Δήμος για να υπερασπιστεί τη δημόσια υγεία και την νομιμότητα.
Η πρόεδρος του Δ.Σ, Δήμητρα Μιχαιρίνα προώθησε το
ομόφωνο αίτημα του σώματος να συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Υγείας* υπό τον ιατρό δημοτικό σύμβουλο
και πρόεδρό της Σπυρίδων Κόλλια και να γνωμοδοτήσει
για τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την λειτουργία συστημάτων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό συνεδρίασε, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, η Δημοτική Επιτροπή Υγείας, υπό την προεδρία του Σπύρου Κόλλια. Την Επιτροπή απασχόλησαν
δύο θέματα. Το πρώτο ήταν, οι πιθανές επιπτώσεις στην
υγεία των πολιτών από την λεγόμενη μη ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (μικροκύματα και πεδία ραδιοσυχνοτήτων–κινητής τηλεφωνίας) και το δεύτερο θέμα, οι
ιατρικές ημερίδες και τα προγράμματα πρόληψης της

υγείας που θα υλοποιηθούν στο Δήμο Κρωπίας τους επόμενους μήνες του 2020.
Την εισήγηση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας επιμελήθηκε ο πνευμονολόγος Βασίλειος Κωνσταντάρας, ο
οποίος αναφέρθηκε, στη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία
του ιατρικού κόσμου από την έκθεση του ανθρώπου σε

κάθε διχογνωμίας και σε σύγκριση με αυτά της Ελληνικής
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ή άλλων σταθμών σταθερής μέτρησης στα όρια του Δήμου
Διασφάλιση της διαδικασίας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
με την ίδρυση ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής με
σύνθεση που θα αποφασιστεί από το Δ. Σ Κρωπίας σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας Ενημέρωσης.
Μέτρα περιορισμού της έκθεσης σε
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Ημερίδες υγείας

ηλεκτρομαγνητικά πεδία κεραιών, κινητής τηλεφωνίας και
όχι μόνο, στα όρια που θέτει η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία με παραπομπή σε επιστημονικές βιβλιογραφικές
και άλλες πηγές δεδομένων. Ο Β. Κωνσταντάρας έκλεισε
την εισήγησή του με προτάσεις, για περαιτέρω μείωση των
ορίων έκθεσης ειδικά των παιδιών στα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία, για την ανάγκη ανεξάρτητης μέτρησης των ορίων
εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας καθώς και σε
ανεξάρτητη έρευνα με συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικά πεδία ειδικά με συμμετοχή ιατρών στατιστικολόγων. Ο Β. Κωνσταντάρας είπε ότι η Δ.Ε Υγείας είναι ο
ανιδιοτελής θεματοφύλακας της κοινής λογικής και της
δημόσιας υγείας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρημάτων, από τα οποία η επιτροπή κατέληξε να εισηγηθεί
γνωμοδοτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για
τα ακόλουθα:
― Καθιέρωση μετρήσεων εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας με τεχνολογικά μέσα του Δήμου προς άρση

Αποφασίστηκε η διοργάνωση προγραμμάτων πρόληψης της υγείας
τόσο για ενήλικες και παιδιά και με
συμμετοχή συλλογικών φορέων
για τα βασικά νοσήματα που πλήττουν την τοπική και ευρύτερα ελληνική-ευρωπαϊκή κοινωνία και για
τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά για τη δημόσια υγεία. Το
ακριβές πρόγραμμα θα συζητηθεί με συνεννοήσεις των
εθελοντών ιατρών μελών της Δ.Ε.Υγείας και των προσκεκλημένων και θα δημοσιοποιηθεί.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας θα εισηγηθεί και άλλες δράσεις πρόληψης σε συνεργασία με διαδημοτικούς –αυτοδιοικητικούς και κρατικούς φορείς.
———————————————* Η Δημοτική Επιτροπή Υγείας (ΔΕΥ), που προέκυψε μετά τις
δημοτικές εκλογές και την εκλογή από το Δ.Σ. είναι:
Πρόεδρος Σπυρίδων Κόλλιας δημοτικός σύμβουλος, εθελοντής ιατρός,
Τακτικά μέλη: Ευάγγελος Αναγνώστου, εθελοντής ιατρός, Αντώνιος Γεωργάκης, εθελοντής ιατρός, Βασ. Κωνσταντάρας,
εθελοντής ιατρός, Ελένη Αδάμ, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών
Υπηρεσιών, Μάκης Κιούσης, γραμματέας Δ.Σ δημοτικός σύμβουλος, Καλλιόπη Κοτζιά, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Αθηνά Κιούση, δημοτική σύμβουλος της
μείζονος αντιπολίτευσης, Ασημίνα Ντούνη-Ελευθερίου, εθελόντρια- ιατρός.
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Όλος ο Δήμος Παλλήνης στο δίκτυο αποχέτευσης!
Κάντζα, Λεοντάριο, Άγ. Νικόλαο, Κ. Μπαλάνα, Εργατικές Κατοικίες και Λουτρό
Πράσινο φως για την αποχέτευση στα
νότια της Περιφερειακής Υμηττού του
Δήμου Παλλήνης, έδωσε η ΕΥΔΑΠ, με
επιστολή της προς το Δήμο (18.2.20),
όπου ζητάει τη σύμφωνη γνώμη του
Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να
προχωρήσει τις διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της περιοχής.

Τη σύμφωνη γνώμη του, έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο (25 Φεβρουαρίου
2020) κατά πλειοψηφία. Η σύμφωνη
γνώμη του Δήμου ήταν απαραίτητη
προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, που θα επιλύσει
οριστικά το πρόβλημα της αποχέτευσης
και για τις περιοχές της Κάντζας, του

Λεονταρίου, του Αγίου Νικολάου, της
Κάτω Μπαλάνας, των Εργατικών Κατοικιών και του Λουτρού, οι οποίες θα
συνδεθούν με τον ήδη κατασκευασμένο συλλεκτήρα ακαθάρτων της
οδού Λαυρίου και εν συνεχεία με το
ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου.
Με την εξέλιξη αυτή, διασφαλίζεται ότι
καμία περιοχή του Δήμου Παλλήνης

δεν θα μείνει χωρίς αποχετευτικό δίκτυο.
Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι υπόλοιπες
περιοχές του Δήμου Παλλήνης θα συνδεθούν με το ΚΕΛ Ψυτάλλειας με το
μεγάλο έργο που ξεκινάει το επόμενο
διάστημα. Ο διαγωνισμός του έργου ο
οποίος διενεργείται από την ΕΥΔΑΠ
βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης.

Η σημαντική απόφαση, για το δήμο,
ψηφίστηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας του Δημάρχου Αθ. Ζούτσου,
τους συμβούλους της «Λαϊκής Συσπείρωσης», τον ανεξάρτητο σύμβουλο Τρ.
Κουτσικούρη και το σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας, Παν. Χριστοφιλέας.
Οι παρατάξεις Μερτύρη, Ρ. Μακρή
απουσίαζαν και η παράταξη της Κουνενάκη είχε αποχωρήσει.
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Η εκ των υστέρων νομοθετική αλλοίωση του εκλογικού συστήματος των ΟΤΑ
υπό το πρίσμα του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας
Δημοσιεύουμε παρακάτω, με δάνειο, από το www.constitutionalism.gr, τη γνωμοδότηση
του έγκριτου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργου Χ.
Σωτηρέλη, που αφορά την κατάργηση βασικών προβλέψεων του ν. 4555/2018 («Κλεισθένης Ι»), με βάση τις οποίες διεξήχθησαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές και εξελέγησαν
τα νέα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια.
Οπως γνωμοδοτεί ο Γ. Σωτηρέλης, οι αλλαγές αυτές είναι αντίθετες στο

Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Γιώργος Χ. Σωτηρέλης

καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Α. Με τον ν. 4555/2018 καθιερώθηκε, για πρώτη φορά
στην περίοδο της μεταπολίτευσης, καθεστώς γνησίως
αναλογικής αντιπροσώπευσης στον χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, και μάλιστα χωρίς κατώφλι για την συμμετοχή των συνδυασμών στην κατανομή των εδρών. Η
σημαντική αυτή θεσμική αλλαγή δημιούργησε νέα δεδομένα, χωρίς όμως να αποτελέσει συνολικά «αλλαγή παραδείγματος» σε σχέση με τα έως τότε ισχύσαντα.
Πράγματι, το νέο σύστημα, που είναι γνωστό και ως σύστημα «απλής αναλογικής των υπολοίπων», ναι μεν
εναρμονίσθηκε πλήρως με την συνταγματική αρχή της
ισότητας-ισοδυναμίας της ψήφου, ως προς την ανάδειξη
των Συμβουλίων, πλην όμως συνυπολόγισε, σε κάποιον
βαθμό, και τον έντονο προβληματισμό που αναπτύχθηκε
ως προς τις συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής στο πεδίο
της «διοικητικής αποτελεσματικότητας» (η οποία μπορεί,
κατά την –όχι πάντοτε επιτυχή– νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, να θεωρηθεί συνταγματικά θεμιτός λόγος για την μέχρις ενός ορίου σχετικοποίηση της
αρχής της ισοδυναμίας της ψήφου).
Απόρροια αυτού του συνυπολογισμού, και της συνακόλουθης στάθμισης, ήταν ένας ιδιότυπος θεσμικός εκλεκτικισμός στην οριστική κατάστρωση του νέου
συστήματος. Ο ν. 4555/2018 απέφυγε τελικά μια δογματική εφαρμογή της «απλής αναλογικής» σε όλες τις πτυχές του αντιπροσωπευτικού συστήματος των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υιοθετώντας την
διατήρηση σημαντικών στοιχείων από το προηγούμενο
καθεστώς. Το κρισιμότερο, βέβαια, ήταν η επιλογή να
μην απομακρυνθεί, με την επίκληση της «θεσμικής παράδοσης», από την άμεση εκλογή των ανώτατων μονοπρόσωπων οργάνων της (Δημάρχου και Περιφερειάρχη),
ενώ θα ήταν εύλογο να υιοθετήσει την έμμεση εκλογή,
που ασφαλώς προσιδιάζει πολύ περισσότερο σε ένα αμιγώς αναλογικό σύστημα. Αλλά και στο πεδίο των συλλογικών οργάνων έγιναν κάποιοι σημαντικοί
συμβιβασμοί, όσον αφορά την διαμόρφωση συσχετισμών υπέρ της παράταξης του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Αυτό αφορά τόσο τα Συμβούλια, με την
διευκόλυνση της συνεννόησης περισσοτέρων παρατάξεων, όσο και τις Επιτροπές, με την διευκόλυνση της
επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας για το μέγιστο μέρος
των παρατάξεων που πλειοψήφησαν στον δεύτερο γύρο
(με την εξαίρεση μόνον εκείνων που έλαβαν πολύ μικρό
ποσοστό στον πρώτο γύρο).
Είναι προφανές, βέβαια, ότι το εν λόγω σύστημα του ν.
4555/2018 είναι απολύτως συμβατό με το Σύνταγμα,
τόσο ως προς την ίδια την επιλογή της απλής αναλογι-

κής για την ανάδειξη των (δημοτικών και περιφερειακών)
Συμβουλίων –που βρίσκεται σε πλήρη αντιστοίχηση με
την αρχή της ισότητας-ισοδυναμίας της ψήφου– όσο και
ως προς την μερική αποστασιοποίηση από ορισμένες θεσμικές επιπτώσεις της στο πεδίο της αντιπροσώπευσης,
που αποτέλεσαν συστατικό μέρος του επιλεγέντος
εκλογικού συστήματος, με κριτήριο την υπηρέτηση της
«διοικητικής αποτελεσματικότητας».
Από εκεί και πέρα, πάντως, το νέο σύστημα ήταν ανοιχτό σε πολιτική κριτική, σε ό,τι αφορά ιδίως το κατά
πόσον οι επιλεγείσες αποκλίσεις από μια αυστηρά αναλογική λογική ήταν όντως αρκετές για να διασφαλίσουν
την «διοικητική αποτελεσματικότητα», δεδομένων των
δυσχερειών της επίτευξης μονοπαραταξιακής αυτοδυναμίας (οι οποίες επιβάλλουν εκ των πραγμάτων στον
νικητή των εκλογών –κατά κανόνα τουλάχιστον– να
αναζητήσει συμμάχους, προκειμένου να επιτύχει την
αναγκαία πλειοψηφία). Το μεγάλο λοιπόν ερωτηματικό
της επόμενης ημέρας των αυτοδιοικητικών εκλογών
ήταν αν όντως υπήρχαν περιθώρια για την αναζήτηση
ευρύτερων συναινέσεων και συγκλίσεων, μέσω της διαμόρφωσης μιας «κουλτούρας συνεργασίας», στην οποία
«επένδυσε» ιδιαίτερα ο νόμος αυτός.
Β. Ωστόσο, τα περιθώρια αυτά δεν έμελλε να δοκιμασθούν στην πράξη. Η νέα κυβέρνηση, έχοντάς τα προεξοφλήσει εξ υπαρχής σαν ανεπαρκή και πάντως
αναποτελεσματικά, προέβη μέσω της κοινοβουλευτικής
της πλειοψηφίας, λίγες ημέρες πριν από την εγκατάσταση των αυτοδιοικητικών αρχών, σε στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις που είχαν στο επίκεντρό τους
την πάση θυσία ενίσχυση των παρατάξεων των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών, ανεξαρτήτως μάλιστα των
ποσοστών που έλαβαν στον πρώτο γύρο.
Τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν αυτές οι
αιφνιδιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις ήταν
πρώτον η μονομερής αναρρύθμιση των μετεκλογικών
συμπράξεων, με επίκεντρο την υποχρεωτική συμμετοχή
της παράταξης του νικητή των εκλογών και τις υπέρμετρες δεσμεύσεις των συμμετεχόντων σε αυτές,
δεύτερον η μερική υποκατάσταση του δημοτικού ή του
περιφερειακού Συμβουλίου από έμμεσα συλλογικά όργανα με επιτηδευμένη ανασύνθεση και πρόσθετες αρμοδιότητες,
τρίτον ο μονοπαραταξιακός έλεγχος των νομικών προσώπων και
τέταρτον η κατάργηση της έμμεσης ανάδειξης του προέδρου σε Συμβούλια Κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό
μεγαλύτερο των τριακοσίων (300) κατοίκων.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των παρεμβάσεων
είναι η προσπάθεια ανατροπής σημαντικών πτυχών του
συστήματος που εισήγαγε ο ν. 4555/2018, με μόνο ουσιαστικά επιχείρημα το ότι αυτές ευρίσκονται σε αναντιστοιχία με τις απόψεις των πολιτικών δυνάμεων
–κομματικών και αυτοδιοικητικών– που τάχθηκαν απέναντί του, αμφισβητώντας ιδίως τα περιθώρια που αφήνει για την επίτευξη μονοπαραταξιακής αυτοδυναμίας (η
οποία, σύμφωνα με την αντίληψή τους, ταυτίζεται με την
«διοικητική αποτελεσματικότητα»).
Γ. Η επί της ουσίας κριτική στο σύστημα που εγκαθίδρυσε ο νόμος αυτός ήταν βέβαια απολύτως θεμιτή.
Κατά την προσωπική μου δε άποψη ήταν και εν πολλοίς
βάσιμη, ιδίως σε ό,τι αφορά την αφελή και μάλλον ανεδαφική εμπιστοσύνη που δείχνει στην προοπτική ευρύτερων συνθέσεων και συγκλίσεων των αυτοδιοικητικών
παρατάξεων, με παράλληλη αγνόηση μιας σημαντικότατης παραμέτρου: της συναλλαγής και της τοπικής διαπλοκής. Ωστόσο, όλα αυτά εντάσσονται στο πεδίο μιας
ευρύτερης πολιτικής προσέγγισης του θέματος και δεν
νοείται να αποτελούν κριτήριο για την νομική αποτίμηση των ως άνω νομοθετικών παρεμβάσεων της σημερινής κυβέρνησης. Και τούτο διότι, όποια και αν είναι
η πολιτική αιτιολόγησή τους, είναι φανερό ότι οι παρεμβάσεις αυτές προσκρούουν, ως εκ του χρόνου και του
τρόπου της εκδήλωσής τους, σε θεμελιώδεις αρχές, οι
οποίες κατοχυρώνονται τόσο στο Σύνταγμα όσο και
στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.
Πράγματι, με βάση την ισχύουσα έννομη τάξη, όπως
αυτή εξειδικεύεται με σαφήνεια και πληρότητα από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν
νοείται μια αιφνιδιαστική εκ των υστέρων ανατροπή των
όρων πολιτικής αντιπροσώπευσης –πολλώ δε μάλλον
λίγες ημέρες πριν από την εγκατάσταση των αυτοδιοικητικών αρχών– διότι αυτό συνιστά προφανή παραβίαση
της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής
βούλησης, την οποία επιτάσσουν, με παρεμφερείς διατάξεις, το άρθρο 52 του Συντάγματος και το άρθρο 3 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επιπλέον δε,
όταν οι εν λόγω παρεμβάσεις αλλάζουν τόσο απροκάλυπτα, όπως εν προκειμένω, τα δεδομένα που είχαν
υπ’όψιν τους οι εκλογείς και οι εκλεγέντες, τότε προσβάλλεται συνακόλουθα,
Συνέχεια στη σελ. 18
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Πολιτική Προστασία και Εθελοντές
γιόρτασαν στην Aγ. Μαρίνα
Την κοπή της πίτας για το 2020 έκοψαν τα
μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Κρωπίας (Ε.Ο.Δ.Κ) και της πολιτικής προστασίας
το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020. Το προεδρείο των εθελοντών, Δημήτρης Γκίκας, Δημήτρης Ντούνης, Κώστας Φαραζής, Αθηνά
Γκίκα (αν. μέλος), ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Πολιτικής Προστασίας και
μέλος της ΕΟΔΚ, Θοδωρής Γρίβας
προετοίμασαν μια σεμνή γιορτή
στην έδρα της ομάδας και της πολιτικής προστασίας στη θέση
«Μπότα», Λ. Αγίας Μαρίνας & Ηφαίστου.
Κοντά τους βρέθηκαν από τη Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, οι αντιδήμαρχοι,
Ανδρέας Ντούνης, Ελένη Αδάμ, ο
αντιδήμαρχος και αντιπρόεδρος της

ΚΕΔΚ Σταμάτης Ντούνης, δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, Διονύσης Κερασιώτης (επικ.), Αθηνά
Κιούση, Kώστας Τσεβάς, Δανάη Θηβαίου,
Ιωάννης Παπαευθυμίου. Επίσης παρευρέθη
νέος Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Ανατολικής Αττικής, Αρχιπύραρχος, Δαμιανός Παπαδόπουλος, ο υποστράτηγος ε.α του
Π.Σ και πρώην διοικητής Π.Υ Αν. Αττικής και

Κρωπίας, Αθανάσιος Τζοίτης.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης
αφού καλωσόρισε τους προσκεκλημένους
ανέπτυξε το ιστορικό της ίδρυσης της ομάδας
το 2011 και των προσπαθειών που έγιναν από
τη Δημοτική Αρχή- με την καθοριστική συμβολή του Θοδωρή Γρίβα, άλλων αιρετών και

φυσικά των εθελοντών- να ισχυροποιηθεί και
να αποτελεί μια από τις καλύτερα οργανωμένες μάχιμες ομάδες δασοπυροπροστασίας,
ουσιαστικός αρωγός των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο Δ. Κιούσης ενημέρωσε για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική προστασία που
προβλέπει τη συγκρότηση αυτοτελούς υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας σε κάθε Δήμο.
Εξήρε τον ρόλο του Νίκου Χαρδαλιά πρώην
προέδρου ΣΠΑΥ-Δημάρχου Βύρωνα και νυν
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
στις αλλαγές που έχει προωθήσει για την ορθολογική κατανομή θέσεων και ρόλων κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντών
και στις άλλες που επεξεργάζεται για την
σωστή λειτουργία και στελέχωση.
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, Θοδωρής Γρίβας ευχαρίστησε
θερμά τα μέλη της εθελοντικής ομάδας για
την μεγάλη προσφορά τους στην αντιπυρική
περίοδο του 2019 αλλά και σε άλλες δράσεις
και εκδηλώσεις και ευχήθηκε για το 2020.Ακολούθησε η κοπή της πίτας και οι ευχές όλων
όσων παρευρέθηκαν.

Από τη Λαυρεωτική θα περάσει η
Ολυμπιακή Φλόγα - 18 Μαρτίου
Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των Τελετών
Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Παράλληλα έγινε και η παρουσίαση της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους, η οποία θα ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου αμέσως μετά την Τελετή
Αφής της Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία, θα διασχίσει 31 πόλεις σε όλη την Ελλάδα (στις 18 Μαρτίου θα περάσει από τη Λαυρεωτική) και θα ολοκληρωθεί στο
Παναθηναϊκό Στάδιο στις 19 Μαρτίου, με την παράδοση της Φλόγας στους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκυο 2020».

Νέοι αιρετοί Αυτοδιοικητικοί με τον
Μητροπολίτη Μεσογαίας & Λαυρεωτικής
Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαο είχε στις 24/2/2020
στο Μητροπολιτικό Μέγαρο στα Σπάτα, η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ).
Νέοι αυτοδιοικητικοί της ΕΝΑ από οκτώ διαφορετικούς δήμους της Αν. Αττικής επισκέφθηκαν τον Μητροπολίτη, μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΝΑ και δημοτικό σύμβουλο Παλλήνης
Νεκτάριο Καλαντζή.
Τον Ν. Καλαντζή συνόδευαν οι: Χρύσα Βλαχάκη και Μαρία Αραπκιλή-Βιάδη Δ. Σ. δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου, οι αντιδήμαρχοι Έλενα Αντωνίου Παιανίας, Σαρωνικού Μπάμπης Γαλάνης και Βασίλης Μπούτσης, οι Δ.Σ. Μαρκοπούλου Χρήστος Μπισιώτης, ο 20χρονος
Γιώργος Πάσχος δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, ο Γεράσιμος Ντούνης του δήμου Κρωπίας και
η τοπική σύμβουλος Λαυρίου Λίλα Ρέτσου.

Οι νέοι αυτοδιοικητικοί προσέφεραν στον Μητροποίτη τοπικά προϊόντα των δήμων τους,
όπως κρασί, μέλι, μουστοκούλουρα, λευκώματα της περιοχής κα. και συζήτησαν για αναπτυξιακά ζητήματα όλης της Ανατολικής Αττικής, αλλά και τα προβλήματα των δήμων τους
μεμονωμένα. Τέλος ανανέωσαν τη συνάντησή τους πολύ σύντομα, ευχαριστώντας τον
Μητροπολίτη για τη φιλοξενία.
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Προκάτ, οι Κερκόπορτες
της Προδοσίας
Στις 13 Φεβρουαρίου 2020 το Ευρωπαϊκό δικαστήριο αποφάσισε ότι όποιος εισέρχεται σε χώρες της συνθήκης
Σένγκεν εκτός των επισήμων εισόδων των χωρών αυτών
θεωρείται παράνομος και η χώρα εισόδου έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει και να τον απελάσει ακόμη και
εάν εκ των πραγμάτων δικαιούται άσυλο χάνοντας το δικαίωμα του εξ αιτίας της παρανομίας του. Οι αιτούντες
άσυλο μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα προξενεία των
χωρών Σένγκεν στη χώρα τους ή στην χώρα που ευρίσκονται και εφόσον λάβουν την έγκριση μπορούν να εισέλθουν από νόμιμη πύλη και μόνο.
Αυτά τα αναφέρουμε για να τελειώσει το παραμύθι ότι
τάχα είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε όποιον παρανόμως εισέρχεται στην χώρα με το πρόσχημα της αίτησης
ασύλου και ότι είμαστε επιπλέον υποχρεωμένοι να του
προσφέρουμε μία άνετη ζωή μέχρι την έγκριση του αιτήματος ασύλου το οποίο μόνο μία μικρή μειονότητα εξ
αυτών το δικαιούνται. Οι υπόλοιποι είναι αλλόθρησκοι εισβολείς μη αφομοιώσιμοι στην ελληνική κοινωνία, καθοδηγούμενο από τους θρησκευτικούς τους ηγέτες,
υπεράριθμοι πέραν των ορίων της φιλανθρωπίας, αλλά κυρίως λόγω του μεγέθους του πληθυσμού της χώρας τον
οποίον μισούν και φιλοδοξούν να υποκαταστήσουν.
Οι διάφορες κυβερνήσεις φροντίζουν να τους αποκαταστήσουν τη στιγμή που έχουν αφήσει άστεγους χιλιάδες
Έλληνες, ενώ άλλους τους έχουν αναγκάσει σε αυτοκτονία λόγω της βαριάς φορολογίας, αποτέλεσμα των ατασθαλιών των κομμάτων που ανέρχονται στην εξουσία.
Αυτό αποτελεί καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των γηγενών, πρωτοφανή ρατσισμό εναντίον των Ελλήνων και εκτροπή εκ του Δημοκρατικού Πολιτεύματος καθόσον γίνεται ενάντια στην θέληση των τοπικών
κοινωνιών των νησιών, αλλά και της ενδοχώρας.

Ξεφυλλίζοντας την Eβδομη
ξεγυμνώνεις τη
“δημοκρατία” της “δήθεν”
Διάβασα μεταξύ όλων των άλλων χρήσιμων, ευχάριστων, δυσάρεστων και λοιπών ευανάγνωστων κειμένων, την εύστοχη και αξιοκατάκριτη παρατήρηση της
Ιωάννας Δόγκα, Δημοτικής Συμβούλου του Δήμου
ΒΒΒ, παράταξης «Κύμα Ενωμένων Πολιτών – Δ. Δαβάκη», πως «...ενίοτε χρειάζεται μια διαμαρτυρική
ψήφος καθώς (...) το αποτέλεσμα (των ψηφοφοριών)
τόσο στις Επιτροπές και τα τοπικά συμβούλια, όσο και
στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι απολύτως προκαθορισμένο».
Και η μεν επισήμανση είναι απολύτως εύστοχη, το δε
περιεχόμενό της, δυστυχώς, πέρα για πέρα πραγματικό.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, οποιασδήποτε ψηφοφορίας στη Βουλή ή στο Δήμο είναι απολύτως
προκαθορισμένο!!!
Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό; Το έχουμε συνηθίσει,
φαίνεται, και το αφήνουμε να περάσει έτσι; Χάθηκε

ΕΒΔΟΜΗ

Χαρακτηριστική είναι η υποκρισία των κομμάτων εξουσίας
που η εναλλαγή τους στην κυβέρνηση απέδειξε ότι όλα
αγνοούν τα εθνικά προβλήματα υπακούοντας σε ξένα
αφεντικά που τα αναδεικνύουν στην εξουσία. Έχοντας το
καθένα επιβάλλει ένα διαφορετικό ιδεολογικό προσωπείο
και ενώ συμφωνούν στον επιτελούμενο εθνομηδενισμό
αλληλοκατηγορούνται τάχα για τον τρόπο που αυτός θα
επιβληθεί.
Μας κάνει εντύπωση πως σε μία νύκτα χτίζουν οικισμούς
προκάτ με δωρεάν παροχή κρύου και ζεστού νερού, ηλιακούς θερμοσίφωνες και ηλεκτρικό ρεύμα όταν το έχουν
κόψει από πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Έχουν δωρεάν
πρόσβαση κατά προτεραιότητα στο σύστημα υγείας και
οικονομικές παροχές όταν οι Έλληνες αγωνιούν για το μεροκάματο. Δημιουργούν κλειστούς, μη παραγωγικούς,
συντηρούμενους οικισμούς και μάλιστα σε στρατηγικά σημεία όπως υπάρχοντα στρατόπεδα, χωρίς βιώσιμη προοπτική με απώτερο σχέδιο να ξεχυθούν στην χώρα.
Επιπλέον σε περίπτωση πολέμου θα χρησιμοποιηθούν από
τον ομόθρησκο τους εχθρό μας, που καιροφυλακτεί εναντίον της χώρας και θα τους χρησιμοποιήσει σαν μέρος
σχεδίου ενός υβριδικού πολέμου για το οποίο έχουν προειδοποιήσει όλοι οι εν αποστρατεία αξιωματικοί μας.
Όλο αυτό το σκηνικό συνιστά εθνική προδοσία και όλοι
αυτοί οι κλειστοί δήθεν προκάτ οικισμοί στην ουσία αποτελούν κερκόπορτες από όπου θα ξεχυθεί ο εχθρός και
θα αλώσει την χώρα. Ακόμη και αν δεν γίνει πόλεμος, με
την μοιρασιά του Αιγαίου που μεθοδεύουν χάριν μίας
εξευτελιστικής και ταπεινωτικής ειρήνης, η χώρα θα αλλάξει πρόσωπο εξ αιτίας ενός γρήγορα αυξανόμενου ετερογενούς πληθυσμού, της υπογεννητικότητας των
γηγενών και της αλλοίωσης της εθνικής τους συνείδησης
που μεθοδεύεται με την παιδεία και την υπάρχουσα πολυπολιτισμική δήθεν προπαγάνδα.
Το πρόβλημα που εγείρεται είναι το π;vς θα μπορέσουμε
οι Έλληνες να σώσουμε την πατρίδα, την εθνική μας υπόσταση και τον τρόπο ζωής μας που κινδυνεύει από τον
επερχόμενο παλινβαρβαρισμό. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα έγκειται στο πολιτικό σύστημα που μας έχει εγκα-

και η δημοκρατική ευαισθησία;
Γιατί, μη μου πείτε ότι αυτό ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες πλειοψηφίες της Ν.Δ. στη Βουλή και του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στο Δ.Σ. του Δήμου ΒΒΒ
(χιλιάδες βουβάλια στη μέση εσύ..., που έλεγε ένα
παλιό τραγούδι). Δηλαδή αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ
στη Βουλή πλειοψηφία και ο Δαβάκης ή ο Ματόπουλος και ο Πασακυριάκος πλειοψηφία στο Δ.Σ. ΒΒΒ ή
της Γλυφάδας ή του Σαρωνικού, το ίδιο δεν θα συνέβαινε;
Ασφαλώς ναι! Άρα ποιο είναι το ασφαλές συμπέρασμα; Ότι δεν έχουμε δημοκρατία! Έχουμε επίπλαστη
«δημοκρατία», μασκαρεμένη και ψιμυθιωμένη αιρετή(;) μοναρχία (συνηθέστατα και κληρονομική).
Οι αιρετοί, από τους βουλευτές μέχρι τους δημοτικούς συμβούλους είναι συνήθως «μετοχές» στην κωλοτσέπη των αρχηγών. Όπως τα χιλιοστά επί των
ιδιοκτησιών των πολυκατοικιών. Ο Μητσοτάκης έχει
158 τριακοστά, ο Τσίπρας 86 τριακοστά, το ΚΚΕ
15/300στά κ.ο.κ.
Στο δήμο ΒΒΒ, ο Κωνσταντέλλος σπάει «κόκαλα», με
24 τριακοστά τρίτα &73% των συμβούλων), για να μη
μιλήσω για τον Γ. Παπανικολάου στη Γλυφάδα.
Όποιος μιλάει, τσάμπα μιλάει. 9 διασπαρμένοι
(4+2+1+1+1) εναντίον «μιας γροθιάς» 24, με τον έναν
(ο Δήμαρχος ντε) να μιλάει όσο θέλει!...

τασταθεί από το ξεκίνημα του Ελληνικού κράτους με την
δολοφονία του Καποδίστρια, την επιβολή της Βαυαροκρατίας και την δίωξη των ηρώων της επανάστασης του 1821
που δεν έχει τελειώσει ακόμη. Για τον εορτασμό των 200
χρόνων ετοιμάζουν ένα νέο εθνικό αφήγημα που δεν ταυτίζεται με αυτό που ενέπνευσε τον ηρωισμό της επανάστασης, αλλά κάτι που θα αντιπροσωπεύει έναν άλλον
λαό πολιτισμικά, ιστορικά αλλά και βιολογικά με μόνο χαρακτηριστικό ένα αλλοιωμένο ελληνώνυμο γλωσσικό
ιδίωμα ανεπαρκές για την ανάγνωση όλων των ιστορικών
κειμένων που συνιστούν τον ελληνισμό.
Το υπάρχον πολιτικό σύστημα έχει νομοθετήσει όλες
αυτές τις δικλείδες και τους αρμούς που του επιτρέπουν
να ασκεί την εξουσία ακόμη και ενάντια στην θέληση του
λαού όπως απέδειξαν το δημοψήφισμα για τα μνημόνια,
τα συλλαλητήρια για την προδοσία της Μακεδονίας και
σήμερα οι διαμαρτυρίες των τοπικών κοινωνιών για το μεταναστευτικό.
Είναι προφανές ότι δεν λειτουργεί πλέον το Δημοκρατικό
πολίτευμα και σύμφωνα με το υπάρχον έστω και κουτσουρεμένο Σύνταγμα η υπεράσπιση της Δημοκρατίας επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ας ενωθούμε όλοι σε
έναν οργανισμό αντίστασης για να εκδιώξουμε τους καταπατητές της εξουσίας και καταχραστές του κόπου και
του ιδρώτα των Ελλήνων. Δεν υπάρχουν πλέον αριστεροί
και δεξιοί αλλά μόνο Έλληνες πατριώτες. Τα κομματόσκυλα είναι ξενοκίνητοι εθνομηδενιστές ενεργούντες
μόνο για το προσωπικό τους συμφέρον.
Η φωνή, η φλόγα της Ελευθερίας, ο Ρήγας Φεραίος είπε:
«Όταν η Διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια
του Λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάμει
ο Λαός ή κάθε μέρος του Λαού επανάσταση, να αρπάζει
τα άρματα και να τιμωρεί τους τυράννους του, είναι το
πλέον Ιερό από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητο απ’ όλα τα χρέη του».
Η πατρίδα μας καλεί.

Ηλίας Σταμπολιάδης
Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός, Μέλος του ΙΗΑ

Δημοκρατία σημαίνει διάλογος και πειθώ επιχειρηματολογίας. Θέση – αντίθεση – σύνδεση. Αυτή είναι η
διαλεκτική της δημοκρατίας.
Η «δημοκρατία» που βιώνουμε ΔΕΝ είναι δημοκρατία,
με «προκαθορισμένο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας», είναι ΑΠΑΤΗ.
Η ελευθερία λόγου που έχουμε είναι στοιχείο της δημοκρατίας. ΔΕΝ είναι η δημοκρατία.
«Ασ’ τους να λένε», σημειώνουν αυτοί που «ξέρουν»
να κυβερνούν κράτη, φορείς του δημοσίου, επιχειρήσεις, ομάδες...
Κοιτάξτε τι ωραία τα λέει ο “σύγχρονός μας” Ναπολέων Βοναπάρτης, σχολιάζοντας τον Μακιαβέλλι:
«...Στην εύσχημη αθέτηση των υπεσχημένων βρίσκεται η μεγαλύτερη τέχνη της πολιτικής»1 . Κι αλλού:
«...μίλα τους για ελευθερία, κάνε τους να επαναστατήσουν για κοινωνική ελευθερία, για να τους κάνεις
υπηκόους σου». “Quid nescit fallere, nescit regnare”
(Αυτός που δεν ξέρει να εξαπατά, δεν ξέρει και να
κυβερνά).
Ας μάθουμε να κυβερνιόμαστε για να μη μας εξαπατούν.
――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: Η ΗΓΕΜΟΝΑΣ, σχολιάζει ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ Βοναπάρτης, εκδ. Σκαραβαίος, κεφ. 3, σελ. 102 και κεφ. 5, κεφ. 7, σελ.
148 και αλλού

Κ. Βενετσάνος

ΕΒΔΟΜΗ

Εισαγωγή στον κόσμο της
μπύρας - γευσιγνωσία
Σεμινάριο από τη “Χρυσή Τομή”
Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» Κερατέας ξεκινάει στις 20 Μαρτίου 2020 σεμινάριο με θέμα: Εισαγωγή στον κόσμο
της μπύρας – Γευσιγνωσία. Το σεμινάριο υλοποιείται
σε συνεργασία με την Genius In Gastronomy και θα διδάξει ο Φώτης Σταθόπουλος, πιστοποιημένος οινοχόος από την Παγκόσμια Ένωση Οινοχόων και
εισηγητής στα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το
κρασί και την μπύρα, της Genius In Gastronomy. Εκτός απ’
τό θεωρητικό μέρος θα περιλαμβάνει γευστική δοκιμή 30
διεθνών και ελληνικών επώνυμων μπυρών.
Στο σεμινάριο θα διδαχθούν:
• Σύντομη ιστορική αναδρομή
• Η παραγωγή της μπύρας
• Τα διαφορετικά στυλ
• Βασικές αρχές γευσιγνωσίας
• Γευσιγνωσία 30 διεθνών & ελληνικών μπυρών
Η εταιρεία Genius Ιn Gastronomy ιδρύθηκε το 2010
με κύριο αντικείμενο το κρασί, την μπύρα και τα αποστάγματα, από τον Sommelier Γιώργο Λούκα με εμ-

πειρία πολλών ετών και διακρίσεις στο χώρο της
Οινοχοΐας και της εστίασης. Η εταιρεία με τη βοήθεια εξειδικευμένης ομάδας συνεργατών Sommeliers αλλά και γνωστών δημοσιογράφων οίνου
οργανώνει ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά courses με
θέμα το κρασί, την μπύρα και τα αποστάγματα.
Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει την Παρασκευή 20
Μαρτίου 2020, ώρα 19:30 και τα μαθήματα θα συνεχιστούν και τις τρεις επόμενες Παρασκευές (27/3,
3/4 & 10/4). Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα
του Συνδέσμου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, κεντρική
πλατεία Κερατέας).
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6984912459 - 6972351959 – 6984614675.
Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη λόγω περιορισμένων θέσεων.

Δήλωση Ιωάννας Δόγκα
Αφαίρεσα το σχόλιο, κατόπιν και επιθυμίας του κ. Δαβάκη,
επειδή εμπεριείχε τη φράση "ξέπλυμα" η οποία παρερμηνεύθηκε και θεωρήθηκε προσβλητική, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση. Από το σύνολο των
σχολίων μου προκύπτει ευκρινώς ότι αναφερόμουν σε "
διασπάθιση" χρήματος. Επρόκειτο καθαρά για ατυχή επιλογή έκφρασης, προερχόμενη από το γεγονός ότι δεν
είμαι νομικός και σαφώς αγνοώ την αντικειμενική υπόσταση οποιουδήποτε εγκλήματος. Είναι γνωστό ωστόσο
ότι ασκώ αντιπολίτευση επί μακρόν με ήθος, συνέπεια, ευπρέπεια και ευγένεια και τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί
δεν με εκφράζουν και δεν με αντιπροσωπεύουν.
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Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες, τα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για εσάς είναι:
Υστερα από την δημοσίευση των νέων τιμών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τραπεζοκαθίσματα,
από τούτη εδώ την έγκριτη εφημερίδα την περασμένη εβδομάδα και την κοινωνική αντίδραση που
υπήρξε, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 242-2020 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία να ισχύσουν οι
νέες τιμές, αλλά η αύξηση του 100% που είχε ψηφίσει η Οικονομική Επιτροπή ...μοιράστηκε σε δύο δόσεις. Το 50% της αύξησης θα εφαρμοστεί φέτος, για
το 2020, και το άλλο 50% θα εφαρμοστεί το 2021.
Βγάλτε μολύβι και χαρτί και υπολογίστε.
Σήμερα ισχύουν:
Βουλιαγμένη
66,84/τ.μ.
Παραλία Βάρκιζας
33,64/ τ.μ.
Βούλα παραλία
31,80 και
πλατεία Βούλας
30,44/ τ.μ.
Προσθέστε 50% + 50% το επόμενο χρόνο (με εξαίρεση τη Βάρη).
Με αφορμή τις κοπές δέντρων που ήταν στην ημερησία διάταξη, ο αρχηγός της παράταξής μας, Δ.Δα-

βάκης αναφέρθηκε στην μελέτη κοπής 1.638 δέντρων εντός των ορίων του δήμου, στον αστικό ιστό,
χωρίς να προσδιορίζονται τα σημεία που βρίσκονται
αυτά και χωρίς αιτιολόγηση του πώς γνωρίζουν εκ
των προτέρων ότι πρέπει να κοπούν. Διευκρινιστικά
αναφέρουμε ότι ΜΟΝΟ για τα 35 αναφέρεται κλάδεμα, ενώ για όλα τ' άλλα η περιγραφή είναι κλάδεμα ή κοπή. Ο δήμαρχος εκτός του ότι μας
κατηγόρησε για πολλοστή φορά για specula, εξήγησε ότι αν πρέπει κάποια να κοπούν, θα κοπούν.
Είπε όχι στις αστικές φυτεύσεις γενικώς, γιατί έχουν
προτεραιότητα οι πεζοί και όχι τα δέντρα. Δηλαδή
τα πεζοδρόμια πρέπει να είναι ελεύθερα.
Πάντως από τα 36 προς κοπή δέντρα εντός ημερησίας, η απόφαση ήταν να κοπούν τα 24, για 2 θα
γίνει προσπάθεια υποστύλωσης και σε γενικές γραμμές καταβλήθηκε μία προσπάθεια να μην κοπούν
όλα, μιας και η δική σας αντίδραση είχε έστω σε
μικρό βαθμό ένα αποτέλεσμα. Σχετικά με το θέμα
των πάρα πολλών δέντρων, των οποίων το μέλλον
κρίνεται, η οικονομική επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη
και προχωρεί στην ανάδειξη οριστικού μειοδότη. Αν
θέλετε να γίνουν μόνο οι εντελώς απαραίτητες
κοπές και να περιοριστούμε στα επιβεβλημένα τακτικά κλαδέματα και μόνο, βοηθήστε με όποιο τρόπο
μπορείτε...
Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Ι.Δόγκα
Δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας

Δηλητηριασεις αδεσποτων ζωων
στην περιοχη "Λουτρο Παλληνης"!
Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει ότι
στην περιοχή “Λουτρό Παλλήνης” ρίχνουν φόλες στα ζώα και ζητάει την
προσοχή των κατοίκων να είναι σε
ετοιμότητα και αν πέσει κάτι στην αντίληψή τους να το καταγγέλουν, γράφοντας μεταξύ άλλων:
Το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκε
ότι κάποιοι ασυνείδητοι στην περιοχή
"ΛΟΥΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ" δολοφονούν
αδέσποτα ζώα τοποθετώντας δηλητηριασμένα δολώματα (φόλες). Αυτές οι
πράξεις πέρα από το ότι δείχνουν παντελή έλλειψη σεβασμού στην κοινωνία
και προσβάλλουν τον πολιτισμό μας
και τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι
και ποινικά κολάσιμες (άρθρο 16 του
Νόμου 4039/2012) και τιμωρούνται με
φυλάκιση έως 2 έτη και πρόστιμο
30.000 ευρώ ανά ζώο. Το αδίκημα αυτό
δε ανήκει στην κατηγορία των αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων.
Ο Δήμος Παλλήνης, έχοντας την υποχρέωση της διαχείρισης αλλά και της
προστασίας τους, ξεκαθαρίζει με κατηγορηματικό τρόπο, ότι οποιαδήποτε
περίπτωση ενεργητικής ή και παθητικής κακοποίησης, πόσο μάλλον και
δηλητηρίασης αδέσποτου ζώου, θα
επιφέρει αμέσως τις αρμόζουσες νομικές συνέπειες.

Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας οι
οποίοι διαπιστώνουν κάτι από τα παραπάνω, να καταγγέλλουν το γεγονός
είτε στην αστυνομία (100), είτε το γραφείο της αρμόδιας Αντιδημάρχου,
(2106604725) είτε στο τοπικό φιλοζωϊκό σωματείο ( 6971703944) είτε το
Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης (210
6615900).

Επίσης παρακαλούνται οι συμπολίτες
μας – ιδιοκτήτες ζώων να είναι πολύ

προσεκτικοί κατά την διάρκεια του περιπάτου, δεδομένου ότι πλέον τα δηλητήρια
δεν
γίνονται
εύκολα
αντιληπτά.
Ο Δήμος μας δεν αρκείται στα μηνύματα ευαισθητοποίησης όσο αφορά
την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων
με τα ζώα τα οποία έχουν το ίδιο δικαίωμα διαβίωσης στο κοινό μας περιβάλλον, και καλεί τους πολίτες σε
συνεργασία, ώστε να παταχθεί και να
εξαλειφθεί κάθε βίαιη πράξη σε βάρος
τους. Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι,
όποιος ασυνείδητος συλληφθεί να διαπράττει ένα τέτοιο έγκλημα (το οποίο
μπορεί να έχει συνέπειες απέναντι και
σε οποιοδήποτε έμβιο πλάσμα), ο
Δήμος ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΣΤΑΓΜΟ, θα
είναι αμείλικτος απέναντί του και θα
υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

18 ΣΕΛΙΔΑ - 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Οι αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση στο Νόμο “Κλεισθένη”
είναι αντίθετες στο Σύνταγμα,
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου...
Συνέχεια από τη σελ. 14
εκτός από την θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας των
εκλογών, και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, για όλους τους ασκούντες τα πολιτικά τους δικαιώματα (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στις συγκεκριμένες
εκλογές.
Μοναδική περίπτωση για να καταστούν θεμιτές κάποιες
παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι να «συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι για την
δημοκρατική τάξη». Ωστόσο, για να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο πρέπει να αξιολογηθούν οι όποιοι εκ των υστέρων
περιορισμοί υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας. Αυτό όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση ουδόλως
ήταν εφικτό, δεδομένου ότι το σύστημα του ν. 4555/2018
δεν αφέθηκε καν να λειτουργήσει ολοκληρωμένα, ώστε
να αναδειχθούν στην πράξη τα προβλήματα που τυχόν
θα μπορούσαν να ανακύψουν ως προς την προστασία
της «δημοκρατικής τάξης» (πρόκειται βεβαίως για υπόθεση του μη πραγματικού…). Ως εκ τούτου, οι κρίσιμες
νομοθετικές παρεμβάσεις παραβιάζουν εν τέλει και την
αρχή της αναλογικότητας, καθώς δεν άφησαν καν περιθώριο για την εφαρμογή της.
Δ. Τα όσα προεκτέθηκαν, πάντως, δεν σημαίνουν ότι ο
νομοθέτης δεν έχει ευρέα περιθώρια θεσμικών επιλογών
ως προς την ρύθμιση του εν γένει αντιπροσωπευτικού
συστήματος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα κρατούντα στη θεωρία και τη
νομολογία, οι επιλογές αυτές πρέπει να γίνουν κατά την
κατάστρωση και ψήφιση των σχετικών νομοθετικών
διατάξεων και αφού προηγηθούν οι απαραίτητες σταθμίσεις της «διοικητικής αποτελεσματικότητας» με την
αρχή της ισότητας-ισοδυναμίας της ψήφου και με τις
άλλες αρχές της –υπερνομοθετικής– έννομης τάξης,
που την πλαισιώνουν. Αντίθετα, νομοθετικές παρεμβάσεις εκ των υστέρων, και μάλιστα λίγο πριν από την εγκατάσταση των νέων αυτοδιοικητικών αρχών, δεν
νοούνται υπό το ισχύον καθεστώς προστασίας της ελευθερίας των εκλογών.

ΕΒΔΟΜΗ

Πρώτον μεν διότι προδήλως υπηρετούν, ανεξαρτήτως
αιτιολογίας, κυβερνητικές σκοπιμότητες, επιδιώκοντας
να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των εκλογών.
Δεύτερον δε διότι η ασφάλεια δικαίου και η δημοκρατική τάξη επιβάλλουν το αντιπροσωπευτικό σύστημα
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να θεωρείται
δεδομένο, έως ότου αλλάξει συνολικά, πριν από τις επόμενες εκλογές, αποκλείοντας σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παρεμβάσεις
των οποίων το μόνο μέλημα είναι να ανατρέψουν μετά
την οριστικοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, επιλεκτικά και μονομερώς, τον θεσμικό αντίκτυπο της εκφρασμένης λαϊκής θέλησης στις πρόσφατες
αυτοδιοικητικές εκλογές. Πολλώ δε μάλλον όταν οι παρεμβάσεις αυτές είτε γίνονται παράνομα και με ψευδοερμηνευτικές εγκυκλίους, όπως στην περίπτωση της
επιδίωξης μονοπαραταξιακού ελέγχου των αυτοδιοικητικών νομικών προσώπων, είτε δεν έχουν καμία σχέση
με την «διοικητική αποτελεσματικότητα», όπως η αυθαίρετη αλλαγή του τρόπου ανάδειξης προέδρου σε Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων (με την εκ των υστέρων νομοθετική επιβολή
αυτού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, από την παράταξη του Δημάρχου, αντί της προβλεπόμενης έμμεσης
εκλογής μεταξύ των επικεφαλής των δύο πρώτων τοπικών συνδυασμών).
Ε. Με βάση τα ανωτέρω, η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε ένα σύστημα αντιπροσώπευσης που είχε την δική
του εσωτερική λογική και συνοχή και πριν καν αυτό δοκιμασθεί το αποδόμησε σε κρίσιμες πτυχές του, επικαλούμενη απλώς μια έντονα αρνητική προκατάληψη, η
οποία πολιτικά μεν ήταν θεμιτή πλην όμως από νομική
άποψη βρισκόταν σε προφανή αντίθεση με το ισχύον
υπερνομοθετικό πλαίσιο και τις θεμελιώδεις αρχές που

My Gap Feel & Fill Festival 2020
Έλα και εσύ και ...
Μια καινοτόμος δράση, μία μοναδική εμπειρία,
αφιερωμένη στην προσωπική ανάπτυξη και τη μάθηση μέσω βιωματικών μεθόδων εκπαίδευσης, οργανώνει το My Gap Feel, το Σάββατο 27 και 28
Μαρτίου 2020 από τις 10:00 έως τις 18:00 στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48) Αθήνα.

Έλα και εσύ και ...

Δεν θα λειτουργήσει το
ΚΗΦΗ Κρωπίας
H Koινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Κρωπίας, με ομόφωνη απόφασή της, αναστέλλει, για προληπτικούς λόγους, τη λειτουργία
του
Κέντρου
Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) από την
Τρίτη 3 Μαρτίου ως την Παρασκευή 13
Μαρτίου 2020.

• 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 επαναπροσδιορισμό σε όποια φάση ζωής κι αν βρίσκεσαι.
• Θα ανακαλύψεις μεθόδους και εργαλεία μάθησης πρακτικά και κατανοητά.
• Θα ανακαλύψεις νέα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν
στο κλασικό μηχανογραφικό και δεν υποστηρίζονται από
την τυπική εκπαίδευση.
• Θα συμμετάσχεις σε ψυχομετρικά παιχνίδια ανάδειξης
δεξιοτήτων και ταλέντων.

Είσοδος Ελεύθερη
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Λεωφ. Bασ. Κων/νου 48 Αθήνα, mygap3f.gr

το εξειδικεύουν.
Η αντίθεση δε αυτή καθίσταται ακόμη εντονότερη, αν
αναλογισθεί κανείς το ότι οι συγκεκριμένες νομοθετικές
παρεμβάσεις της κυβέρνησης σηματοδοτούν, εν τέλει,
μια συνολική ανατροπή, που βάλλει ευθέως κατά του
σκληρού πυρήνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως την
ορίζει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (που
είναι επίσης υπερνομοθετικής ισχύος).
Πράγματι αυτό που αποτελεί, σύμφωνα με τον Χάρτη,
την πεμπτουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η
αρχή σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διαχειρίζονται τις τοπικές υποθέσεις ασκείται από συμβούλια ή συνελεύσεις
που αποτελούνται από μέλη εκλεγόμενα με ελεύθερη,
μυστική, ίση, άμεση και καθολική ψηφοφορία και που
μπορούν να έχουν υπεύθυνα ενώπιόν τους εκτελεστικά
όργανα». Όταν λοιπόν όλες οι κινήσεις που έγιναν αποβλέπουν, άμεσα ή έμμεσα, στο να αναδείξουν τον προέχοντα ρόλο των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών
έναντι των Συμβουλίων –και μάλιστα ανεξαρτήτως της
πραγματικής επιρροής των παρατάξεών τους– και όταν
αυτό συνοδεύεται από θεσμικές επιλογές που αποδυναμώνουν πολλαπλώς αυτά τα Συμβούλια, είτε ευθέως
είτε με αθέμιτες υποκαταστάσεις, τότε δεν πρόκειται
απλώς για υφαρπαγή αρμοδιοτήτων.

Πρόκειται για νομικά διάτρητες νομοθετικές παρεμβάσεις, που στοιχειοθετούν γενικότερα μεν μια αντιδημοκρατική στρέβλωση και υποβάθμιση του θεσμού
ειδικότερα δε μια εμφανή παρεκτροπή από το ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτημένο.
* Το κείμενο αυτό αποδίδει κατά βάσιν τα συμπεράσματα
σχετικής γνωμοδότησης που εκπονήθηκε τον Νοέμβριο
του 2019.
πηγή: www.constitutionalism.gr

Περιφέρεια Αττικής
και Ενότητες
Oι Περιφέρειες με το νόμο “Καλλικράτη” διαμρφώνονται,
ως αυτοδιοικούμενα, κατά τόπο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Αντικατέστησαν ουσιαστικά τις Νομαρχίες).
Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
Η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει το Νομό Αττικής, έχει
έδρα την Αθήνα και συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών
Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Η είσοδος του κοινού στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως
15:00 με εξαίρεση τα γραφεία πρωτοκόλλου που η
είσοδος του κοινού είναι από 7:30 έως 15:30.
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στα πεταχτά
Άνοιξε η νέα πλατφόρμα για
ρύθμιση όσων χρωστούν
στην Εφορία
Ανοιξε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 24-48 δόσεων για όσους έχουν
χρέη στην Εφορία. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν
να τακτοποιήσουν τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε έως 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τις έκτακτες οφειλές (φόρος
κληρονομιάς, φόροι που προκύπτουν μετά από
έλεγχο) θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Σημειώνεται ότι στην πάγια ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν
όσοι φορολογούμενοι είχαν αρρύθμιστες οφειλές την
1η Νοεμβρίου 2019, αλλά και όσοι έχουν εντάξει τα
χρέη τους στην ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την
1η Νοεμβρίου 2019.

Kαι από την πλατφόρμα της ΚΕΔΕ
Με τέσσερα «κλικ» δηλώστε τα επιπλέον τετραγωνικά και ξεχάστε τις ουρές στα γκισέ.
H Kεντρική Ενωση Δήμων Αττικής, ανέπτυξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης τετραγωνικών στους δήμους της χώρας. Το μόνο
που χρειάζεται να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος
είναι οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για το taxisnet.
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ και κανένα απολύτως δικαιολογητικό προκειμένου ο πολίτης να υποβάλει την αίτηση περί ανακριβούς δήλωσης
τετραγωνικών στον οικείο δήμο.
Το αίτημα μπορείτε να κάνετε μέσα από το gsis.gr,
ypes.gr ή μέσα από τον ιστοχώρο της ΚΕΔΕ
www.kedke.gr

EΞΩPAΪΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΕΥΡΥΑΛΗ
BOYΛAΣ (ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ)
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
O Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευράλη Βούλας, καλεί σε
Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί 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

Η πλατφόρμα είναι ενεργή με πραγματικά στοιχεία,
για τους πολίτες από την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου και
η προθεσμία υποβολής της διόρθωσης των τετραγωνικών λήγει στις 31 Μαρτίου.

Φορολογικά κίνητρα ασφάλισης
κατοικιών από φυσικές
καταστροφές
Φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση κατοικίας από
φυσικές καταστροφές θα συμπεριληφθούν στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη γενική
συνέλευση της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).
eea.gr

Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων από ΟΑΕΔ
Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης
των προγραμμάτων απασχόλησης, η Διοίκηση του
ΟΑΕΔ προχώρησε στη διεύρυνση, ενίσχυση και
απλούστευση του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000)
ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης
(Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3), παραγωγικής δραστηριότητας» το
οποίο ήδη διευρύνθηκε και σε άλλους 4 κλάδους.
Αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης από το 50% στο
60% του μηνιαίου μισθολογικού -και μη- κόστους και
το ανώτατο όριο από 600 έως 800 ευρώ το μήνα ανάλογο με τις σπουδές που κατέχουν.
Αφαιρέθηκε η τρίμηνη δέσμευση μετά τους 15 μήνες
απασχόλησης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης
εξειδίκευσης (RIS 3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν
όσες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο
της δραστηριότητάς τους, επιθυμούν να δημιουργήσουν ες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων Πληροφορικής.

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

ΓΑΜΟΙ
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και
της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το γένος ΙΚΚΑ, που γεννήθηκε
στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής και η ΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΣΑΡΑΓΛΙΔΟΥ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη
Βαρυμπόμπη Αττικής.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.
Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για
βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

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

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας,
όχι κατάκοιτης ως εσωτερική.
Πληροφορίες 6987156655, 690710207875467825.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά 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, κάτοχος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας
για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου.
Πληροφορίες 6946019849.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

Mετ’ εμποδίων η προμήθεια 52 ασθενοφόρων
λόγω κακών χειρισμών στη διαγωνιστική διαδικασία
Την επίσπευση της διαδικασίας για την προμήθειας
52 Ασθενοφόρων και 8 Κινητών Μονάδων για τις
ανάγκες του ΕΚΑΒ συζήτησε ο περιφερειάρχης Γ.
Πατούλης με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ Ν. Παπαευσταθίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του
ΕΚΑΒ.
Το έργο, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», και
έχει επιλέξιμο Προϋπολογισμό ένταξης 4.340.000,00
€. Δεν μπορεί όμως να προχωρήσει γιατί έχει περιέλθει σε δικαστική εμπλοκή κατά τη φάση του διαγωνισμού με άμεσο κίνδυνο να απενταχθεί σε
περίπτωση που δεν επιλυθούν τα ζητήματα που
έχουν προκύψει.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν οι
τρόποι και οι προϋποθέσεις που θα συμβάλουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση της προμήθειας του συγκεκριμένου εξοπλισμού.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε από τον Πρόεδρο
του ΕΚΑΒ Ν. Παπαευσταθίου και τον Προϊστάμενο

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής Δημήτρη Δρόση, να υλοποιηθούν άμεσα μια σειρά από
βήματα, μέσω των οποίων θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που είναι σε εξέλιξη και θα επιτρέψει σε
πρώτη φάση την εξασφάλιση της προμήθειας των 8
κινητών μονάδων και σε δεύτερη των 52 ασθενοφόρων.
Με αφορμή τη σημερινή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης τόνισε: «Φαινόμενα καθυστερήσεων και εμπλοκών που σημειώνονται εδώ
δεκαετίες, θα πρέπει να λάβουν τέλος. Το οφείλουμε
στους εαυτούς μας και στους πολίτες της Αττικής».

Σ.Σ. Θα πρέπει οι υπηρεσίες αλλά και οι πολιτικοί
προϊστάμενοι να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να
γράφουν τους νόμους στα παλιά τους τα παπούτσια, προκειμένου να εξυπηρετήσουν καταστάσεις. Αυτό το στοίχημα θα πρέπει να επιδιώκει να
κερδίσει ο Περιφερειάρχης, μήπως και γίνουμε κάποτε ευνομούμενη πολιτεία.

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

Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα
Η Καθαρά Δευτέρα είναι η ημέρα που πετάμε χαρταετούς. Δυστυχώς όμως, το έθιμο
αυτό πολλές φορές γίνεται αιτία ατυχημάτων. Ας δούμε κάποιες συμβουλές που μπορεί να μας χρησιμεύσουν.
Μερικές συμβουλές όταν πετάμε χαρταετό:
➢ Πετάμε το χαρταετό σε χώρους ανοιχτούς, μακριά
από γκρεμούς, και ποτέ από ταράτσες. Δυστυχώς,
κάθε χρόνο τραυματίζονται σοβαρά και καμιά φορά
θανατηφόρα, άτομα που πέφτουν από ύψος την ώρα
που πετάνε το χαρταετό.

➢ Επίσης, δεν πετάμε το χαρταετό κοντά σε ηλεκτροφόρα σύρματα. Σε περίπτωση όμως που o χαρταετός μπλεχτεί σε αυτά, να μην προσπαθήσουμε να
τον ξεμπλέξουμε, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
➢ Να έχουμε υπόψη μας, ότι το σκοινί του χαρταετού
μπορεί να προκαλέσει κοψίματα και εγκαύματα από
τριβή στα χέρια των παιδιών, για το λόγο αυτό πρέπει
να τους δείξουμε πώς να το κρατάνε με προσοχή.
Βοηθάει επίσης να φοράνε γάντια.

Μερικές συμβουλές για την ασφάλεια στο
αυτοκίνητο:
• Τα παιδιά πρέπει πάντα, να κάθονται στο ειδικό κάθισμα για παιδιά, σωστά δεμένα και πάντα στις πίσω
θέσεις του αυτοκινήτου. Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα καταστήματα με αξεσουάρ αυτοκινήτων,
μπορούν να προτείνουν ποιο είναι το κατάλληλο κάθισμα για κάθε παιδί, σύμφωνα με τις αναλογίες του.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη εθελοντική δράση αιμοδοσίας (23 /2/2020), στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου, που
διοργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Κρωπίας.
Οι φιάλες αίματος που συγκεντρώθηκαν προσφέρθηκαν στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

• Ποτέ να μην κρατάμε το παιδί στην αγκαλιά μας,
έστω και αν έχουμε δεθεί. Σε περίπτωση ατυχήματος,
το παιδί λειτουργεί σαν αερόσακος.
• Είναι σημαντικό, οι ενήλικες να δίνουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά. Να φοράμε πάντα τη ζώνη
ασφαλείας και για τις πιο μικρές αποστάσεις.
• Αρκετά τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν όταν δεν
υπάρχει ήρεμη ατμόσφαιρα στο αυτοκίνητο. Για να
υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε μεγάλες διαδρομές, μπορούμε να απασχολήσουμε τα παιδιά με κάποια
ασφαλή παιχνίδια και να προγραμματίζουμε συχνές
στάσεις, για να μπορούν τα παιδιά να κινηθούν εκτός
αυτοκινήτου, ώστε στη συνέχεια να είναι ήρεμα κατά
τη διαδρομή. Εάν ταξιδεύουμε μεσημεριανές ώρες
καλό είναι να προστατεύουμε τα παιδιά από τον ήλιο
με το ειδικό αντηλιακό κουρτινάκι αυτοκινήτου.
• Εάν τα παιδιά – επιβάτες απαιτούν την προσοχή μας,
σταματάμε προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του δρόμου, πριν ασχοληθούμε μαζί τους.
• Τα παιδιά πρέπει πάντα να βγαίνουν και να μπαίνουν
στο αυτοκίνητο, από την πλευρά του πεζοδρομίου.
Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι
μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην
καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών
τους. Τηλ.: 210-6741.933 - info@pedtrauma.gr

Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε θέματα
υγείας σε Λύκεια της Αν. Αττικής
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής υπό τον συντονισμό
του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση
Αυγερινού αναγνωρίζοντας την
αναγκαιότητα και τη σημασία της
ενημέρωσης των νέων πάνω σε
θέματα πρόληψης της υγείας, οργανώνει ενημερωτικές επισκέψεις

Πρώτη εθελοντική δράση
της ΚΕΔΚ

στα Λύκεια της Ανατολικής Αττικής.
Στην κατεύθυνση αυτή, αρμόδιο
κλιμάκιο της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες επισκέψεις με θέμα: «Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα :

Προστατεύστε την υγεία σαςΠάρτε τη ζωή στα χέρια σας»:
1. στο 1ο Λύκειο Γλυκών Νερών
στις 3/3/2020 ημέρα Τρίτη,
16/3/2020
ημέρα
Δευτέρα,
20/3/2020 ημέρα Παρασκευή
και 23/3/2020 ημέρα Δευτέρα.
2. στο 2ο Λύκειο Αρτέμιδας στις
17/3/2020 ημέρα Τρίτη, 30/3/2020
ημέρα Δευτέρα και 31/3/2020
ημέρα Τρίτη.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας δήλωσε: «Είμαστε
πολύ ευχαριστημένοι από την πρώτη προσπάθεια. Οι
δράσεις μας θα συνεχιστούν τόσο με διοργάνωση κι
άλλων εθελοντικών αιμοδοσιών όσο και από δράσεις
προώθησης της σημασίας της αιμοδοσίας με γνώμονα την βοήθεια στον συνάνθρωπο, την κοινωνική
προσφοράς και αλληλεγγύης!»

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ!
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
στον Δήμο Μαραθώνος
Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΣΙΝΕ ΑΛΙΚΗ στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, θα πραγματοποιηθεί Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από την
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής
Φροντίδας για παιδιά και ενήλικες όπου θα διδαχθούν
οι βασικές δεξιότητες για τη διάσωση μιας ζωής.
Η εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του σύμβουλου
του Δήμαρχου Μαραθώνος για θέματα Συλλόγων
Γονέων Ισίδωρου Μέξη, με την υποστήριξη του Δήμαρχου Μαραθώνος Στέργιου Τσίρκα και του αντιδήμαρχου Παιδείας Αργύρη Λάσκου.
Γιατί ακόμα και ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ!
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Σκάκι
Τουρνουά Διεκδικητών 2020
Το 2020 είναι χρονιά Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού πραγματοποιείται σε δύο
πράξεις. Η πρώτη ξεκινάει με το τουρνουά των διεκδικητών, όπου θα καθοριστεί ποιος θα είναι ο σκακιστής που θα
διεκδικήσει φέτος τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Η δεύτερη θα λάβει χώρα αργότερα μέσα στη χρονιά (υπολογίζεται μέσα στο Νοέμβρη) και θα είναι το ματς ανάμεσα
στον διεκδικητή και τον νυν παγκόσμιο πρωταθλητή Μάγκνους Κάρλσεν. Αυτά θα είναι και τα δύο πολυαναμενόμενα γεγονότα για τον σκακιστικό κόσμο μέσα στη χρονιά.
Πιο συγκεκριμένα:
Το τουρνουά των διεκδικητών θα πραγματοποιηθεί από 17
Μάρτη έως 4 Απρίλη στην Αικατερινούπολη της Ρωσίας,
με 1,4 εκατ. κατοίκους και 4η μεγαλύτερη πόλη στη Ρωσία.
Η πόλη βρίσκεται ακριβώς στα ανατολικά της οροσειράς
των Ουραλίων, σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα από τη Μόσχα,
αλλά δεν μπορείς να την περιγράψεις ως Σιβηρία (μιας και
απέχει άλλα 1.000 χιλιόμετρα από το γνωστό σκακιστικό
κέντρο Khanty - Mansiysk).
Συμμετέχουν 8 σκακιστές που πήραν την πρόκριση νικώντας στα ισχυρά τουρνουά που έγιναν μέσα στο 2019 ή κατέλαβαν τη δεύτερη θέση σ' αυτά. Συμμετοχές για το
τουρνουά διεκδικητών έδιναν το Παγκόσμιο Κύπελλο Σκακιού 2019 (2 συμμετοχές), η σειρά Γκραντ Πρι 2019 (2 συμμετοχές), το τουρνουά Γκραντ Σουίς 2019 (1 συμμετοχή),
από το οποίο εξασφάλισε τη συμμετοχή του και ο νεαρός
σκακιστής Κίριλ Αλεξέενκο, αφού κατέλαβε την υψηλότερη θέση ανάμεσα στους Ρώσους σκακιστές που συμμετείχαν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η
Ρωσική Ομοσπονδία Σκακιού.
Νίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ

Επιτυχίες του Γ.Σ. Γλυφάδας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου
Ο Γ. Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΣΤΙΒΟΣ, συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο
έδαφος, στην Πηγή Τρικάλων
(23/2/2020) και ήρθε πρώτος στη
γενική βαθμολογία κατακτώντας
δύο χρυσά και 4 χάλκινα μετάλλια.
Την 1η θέση κατέλαβε ο Στέργιος
Πολίτης και η ομάδα αγοριών Κ16
με τους Γρηγοριάδη-Μαρδίκη και
Λαμπρίδη.
Την 3η θέση η Κατερίνα Παπαϊωάνου στην κατηγορία Κ20, η
Ευαγγελία Καρνασιώτη στην κατηγορία Κ18, η ομάδα παίδων Κ18
με τους Πολίτη-Ματθέ - Δεσπούδη
και ο Γιώργος Μαθιόπουλος στην
κατηγορία των Εφήβων Κ20, στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που διεξήχθη στο
αθλητικό κέντρο Σκαμνιές στην
Πηγή Τρικάλων.
Ο Γ. Σύλλογος Γλυφάδας για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά κέρδιζει την
1η θέση στην γενική βαθμολογία
μεταξύ όλων των σωματείων που
συμμετείχαν στα Πανελλήνια
Πρωταθλήματα ανώμαλου δρόμου
τα έτη 2018 – 2019 και 2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΟΡΙΑ - Κ18-5ΚΜ
-ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-1ος-15.48
-ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-9ος-16.09

-ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-45ος-17.35
3η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΓΟΡΙΑ Κ16-4ΚΜ
-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ-6ος-13.32
-ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-13ος-13.54
-ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-16ος-13.57
-ΔΕΡΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-44ος, 14.50

1η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΓΟΡΙΑ Κ20-6ΚΜ
-ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-3ος-18.53
-ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡ.-23ος-21.00

ΑΓΟΡΙΑ Κ23-8ΚΜ
-ΚΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-7ος-25.59
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ20-4ΚΜ
-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. 3η-14.14
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16-4ΚΜ
-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΕΥΓΓΕΛΙΑ-3η-14.24
ΓΥΝΑΙΚΩΝ-8ΚΜ
-ΔΟΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-7η-29.02
-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ-8η-29.21

ΟΠΑ Run στο Πεδίο του Άρεως
Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής συνδιοργανώνουν το ΟΠΑ Run, έναν αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων
και περίπατο 2 χιλιομέτρων, στο Πεδίον του Άρεως.
Στόχος και της φετινής διοργάνωσης είναι η ανάδειξη
του Πεδίου του Άρεως σε χώρο φιλικό προς την οικογένεια, τους νέους, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής. Το ΟΠΑ Run είναι ένας
αγώνας ανοιχτός για όλους, για φοιτητές, προσωπικό
και αποφοίτους του ΟΠΑ, αλλά και για οποιονδήποτε
φίλο του τρεξίματος και της πόλης.
Το 3ο ΟΠΑ Run,θα λάβει χώρα την Κυριακή 17 Μαΐου
2020, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου. Εντάσσεται στη στρατηγική κοινωνικής προσφοράς του ΟΠΑ ως δράση του
Προγράμματος Εθελοντισμού «AUEB Volunteers»,
αποτελεί την πιο μαζική κοινωνική δράση του Πανεπιστημίου, ενώ ειδικά φέτος, εντάσσεται στο πλαίσιο
του εορτασμού των 100 χρόνων του Ιδρύματος. Η οργανωτική ομάδα αποτελείται κυρίως από φοιτήτριες
και φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Φέτος η διοργάνωση θα εστιάσει ιδιαίτερα στη σημα-

σία προστασίας του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα
στην ανακύκλωση, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω το κοινωνικό της αντίκτυπο. Για πρώτη χρονιά,
οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε
4 προπονητικές ασκήσεις τις εβδομάδες πριν τον
Αγώνα, από τα Cosmos Sport, χορηγό της φετινής
διοργάνωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε
συμμετοχή: www.aueb.gr/oparun

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 1

SUPER LEAGUE 2

Προβάδισμα τίτλου ο Ολυμπιακός,
ανοιχτή η εξάδα

Ολοταχώς για άνοδο ο ΠΑΣ

Σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στη Super League 1 πήρε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» νικώντας 1-0 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 25η
αγωνιστική τον άφησαν 5 βαθμούς πίσω, διαφορά ικανή να
αποβεί καθοριστική υπέρ του ενόψει της διαδικασίας των
πλέι οφ. Εκεί θα βρίσκεται οριστικά και ο Αρης, ενώ την 6η
και τελευταία θέση εισόδου στα πλέι οφ θα διεκδικήσουν
την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου ΟΦΗ,
Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και Ξάνθη. Στη μάχη της παραμονής πολύτιμη ανάσα πήρε ο Παναιτωλικός.
Στο ντέρμπι κορυφής ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τούμπα
χάρη στο αυτογκόλ του Γιαννούλη στο 49', μετά από προσπάθεια του Τσιμίκα και τελική του Ραντέλοβιτς. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν και δοκάρι με τον Ελ Αραμπί, ενώ απ' την
άλλη η άμυνά τους δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα από τους παίκτες του γηπεδούχου ΠΑΟΚ, οι οποίοι παρουσιάστηκαν νωθροί και με προβλήματα στην ανάπτυξη.
Στο άδειο λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ μετά από άλλη μία
εντυπωσιακή εμφάνιση νίκησε 3-0 τον ΟΦΗ, με πρωταγωνιστή τον Βέρντε ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (8', 31'), ενώ το
σκορ είχε ανοίξει ο Μάνταλος (5'). Κέρδος για την «Ενωση»
ότι για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα κράτησε ανέπαφη την εστία της, όπως και ότι μείωσε τη διαφορά από
τη 2η θέση, μπαίνοντας στα πλέι οφ με «άγριες» διαθέσεις.
Την είσοδό του στα πλέι οφ εξασφάλισε ο Αρης μετά την
εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 στη Λαμία, αφήνοντάς την και
μαθηματικά εκτός εξάδας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 20, με σκόρερ τον νεοαποκτηθέντα Αραβίδη (24', 48'), οι Θεσσαλονικείς όμως «απάντησαν» άμεσα με τους Λάρσον (52')
και Ιντέγε (54').
Ζωντανοί στο κυνήγι της εξάδας έμειναν ο Αστέρας Τρίπολης, που αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό (Χουαρέγκι 85' - Μακέντα 51' πέναλτι), και ο
Ατρόμητος, που νίκησε 1-0 την Ξάνθη (Ανδρούτσος 29'). Στο
ντέρμπι ουραγών ο Παναιτωλικός νίκησε 1-0 τον Πανιώνιο
(Ρόσα 53') και τον άφησε αρκετά πίσω ενόψει πλέι άουτ και
της τελικής μάχης για την παραμονή. Τέλος, στο θεσσαλικό
ντέρμπι Βόλος και ΑΕΛ έμειναν στο 0-0 και «αποχαιρέτησαν» οριστικά το στόχο των πλέι οφ.
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 63, ΠΑΟΚ 58, ΑΕΚ 50, Παναθηναϊκός 41, Αρης 34, ΟΦΗ 31, Αστέρας Τρίπολης 30, Ατρόμητος 29, Ξάνθη 29, Λαμία 27, ΑΕΛ 27, Βόλος 27,
Παναιτωλικός 17 . Πανιώνιος 10 (-6).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 71-70

Ακόμα πιο κοντά στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία βρίσκεται ο ΠΑΣ Γιάννινα, μετά τη σπουδαία νίκη του
στην Κρήτη με 2-0 επί του Πλατανιά για τη 18η αγωνιστική
της Super League 2. Ετσι, τέσσερις αγωνιστικές πριν από
το φινάλε οι Γιαννιώτες διατήρησαν σημαντική διαφορά (7
βαθμών) στην κορυφή από τον 2ο Απόλλωνα Σμύρνης, που
νίκησε δύσκολα την Κέρκυρα με 2-1. Αλλα αποτελέσματα:
Λεβαδειακός - Δόξα Δράμας 3-2, Απόλλων Πόντου - Καραϊσκάκης 1-3, Παναχαϊκή - Εργοτέλης 2-0, Απόλλων Λάρισας
- Χανιά 0-1.

CHAMPIONS LEAGUE
Αγκαλιά με την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions
League βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί νίκησαν
την Τσέλσι με το εμφατικό 3-0 (Γκνάμπρι 51', 54', Λεβαντόφσκι 76') στο Λονδίνο, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα
για τη φάση των «16», και μετέτρεψαν τη ρεβάνς του Μονάχου σε τυπική διαδικασία.

Η βαθμολογία: ΠΑΣ Γιάννινα 43, Απόλλων Σμύρνης 36,
Χανιά 34, Λεβαδειακός 34, Καραϊσκάκης 31, Εργοτέλης 28,
Απόλλων Λάρισας 27, Παναχαϊκή 25, Δόξα Δράμας 23,
Πλατανιάς 20, Κέρκυρα 0, Απόλλων Πόντου -3.

Προβάδισμα πρόκρισης απέκτησε και η Μπαρτσελόνα, μετά
την πολύτιμη ισοπαλία 1-1 που απέσπασε από τη Νάπολι
στην Ιταλία (Μέρτενς 30' - Γκριεζμάν 57').

ΠΟΛΟ

ΤΕΝΙΣ
Αφήνει τις ρακέτες η Σαράποβα

Tον «βούλιαξε» στον Πειραιά
Κάνοντας μία από τις χειρότερες ευρωπαϊκές του εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια, ο Ολυμπιακός υπέστη την ήττα
στον Πειραιά από την Μπαρτσελονέτα με 15-9 για την 9η
αγωνιστική του Champions League πόλο ανδρών. Να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα των «ερυθρολεύκων» στην Ευρώπη μετά από τρία χρόνια.
Η ελληνική ομάδα έχει πέσει πλέον στην 3η θέση του ομίλου της και δυσκολεύει η προσπάθειά της για πρόκριση
στην τελική φάση της διοργάνωση.
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-6, 6-9, 9-15

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κανονικά οι αγώνες το Σαββατοκύριακο!
Κανονικά θα διεξαχθεί η αθλητική κίνηση το Σαββατοκύριακο 29/2 - 1/3 και το ίδιο θα ισχύσει για τους αγώνες της ερχόμενης βδομάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση
του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Ο
υφυπουργός προχώρησε στην ανακοίνωση μετά από σύσκεψη στο Μαξίμου, καθώς 272, είχε ενταθεί η φημολογία για πιθανή αναβολή, λόγω των κρουσμάτων του
κορονοϊού στην Ελλάδα το τελευταίο 48ωρο. Οπως
γνωστοποιήθηκε, η απόφαση πάρθηκε κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίας του υπουργείου
Υγείας και αφότου ζητήθηκε η γνώμη των ειδικών κρίθηκε σκόπιμο πως δεν συντρέχουν λόγοι αναβολής των
αγώνων σε όλα τα αθλήματα.

Πέταξε την ευκαιρία

Σε ηλικία 32 ετών, η Ρωσίδα πρώην Νο 1 τενίστρια του κόσμου και κάτοχος πέντε Grand Slam τίτλων, Μαρία Σαράποβα, έκανε γνωστό πως εγκαταλείπει τη δράση. Εχοντας
πέσει πλέον στο Νο 369 της παγκόσμιας κατάταξης, η Ρωσίδα αθλήτρια θέλησε με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει
την πτωτική της πορεία στο άθλημα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η πίσω όψη της απατηλής βιτρίνας
Την περασμένη βδομάδα το ενδιαφέρον στο ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο μονοπώλησε η επανεκκίνηση της αγωνιστικής δράσης σε Champions League και Europa League, και
σε εξωαγωνιστικό επίπεδο όμως δεν έλειψαν οι ειδήσεις.
Η κυριότερη ήταν αυτή για τον διετή ευρωπαϊκό αποκλεισμό που επιβλήθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι από την UEFA,
λόγω οικονομικών παρατυπιών και παραβίασης του λεγόμενου «οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι» (Financial Fair Play).
Δεν ήταν όμως η μόνη. Εξίσου μεγάλη αίσθηση προκάλεσαν και οι αποκαλύψεις στην Ισπανία ότι η διοίκηση της
Μπαρτσελόνα πλήρωνε συγκεκριμένη εταιρεία με ειδικότητα στα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» προκειμένου να
καταφέρεται εναντίον και νυν παικτών της ομάδας στο
διαδίκτυο. Την ίδια ώρα, για μία ακόμα φορά ήρθαν στο
φως αποκαλύψεις για το μεγάλο κύκλωμα που έστηνε
αγώνες στο ισπανικό πρωτάθλημα, με «πλοκάμια» σε όλη
την Ευρώπη.

Κρίκοι στην αλυσίδα του σάπιου παρασκηνίου

SUPER LEAGUE 1
Η έλλειψη συγκέντρωσης με αποτέλεσμα τα λάθη στο τελευταίο λεπτό στέρησε από τον Ολυμπιακό την ευκαιρία να πετύχει
τη σημαντικότερη νίκη του στη φετινή Ευρωλίγκα, καθώς τελικά
ηττήθηκε 71-70 από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ για την 26η αγωνιστική. Ηταν η 15η ήττα των «ερυθρολεύκων», η οποία τους
εμπόδισε από το να πραγματοποιήσουν αποφασιστικό βήμα εισόδου στην οκτάδα και στα πλέι οφ - πάντως παραμένουν ζωντανοί στη διεκδίκηση του στόχου αυτού.
Μακάμπι: Μπράιαντ 13, Γουίλμπεκιν 21, Εϊσι, Ρέινολντς 4,
Καλοϊάρο 8, Χάντερ 9, Αβντίγια 2, Τζάκσον 3, Ντόρσεϊ 9,
Κοέν, Στάνταμαϊρ, Ζούσμαν 2.
Ολυμπιακός: Ρότσεστι 3, Μπάλντγουιν 13, Πολ 5, Κόνιαρης,
Μπάικς 4, Βεζένκοφ 9, Πρίντεζης 8, Παπανικολάου 8, Ρούμπιτ, Ελις 6, ΜακΚίσικ 14.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Το ΣτΕ απέρριψε την
προσφυγή του ΠΑΟΚ
Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση
που είχαν καταθέσει ΠΑΟΚ και Ξάνθη για προσωρινή διαταγή στην υπόθεση της πολυ-ιδιοκτησίας. Βάσει αυτού, το
πειθαρχικό όργανο της Super League μπορεί να βγάλει κανονικά απόφαση, με τις δύο ομάδες να έχουν πάρει προθεσμία να καταθέσουν υπομνήματα μέχρι αύριο
Παρασκευή. Οι δύο σύλλογοι είχαν ζητήσει να «παγώσει»
η εκδίκαση της υπόθεσης από τα πειθαρχικά όργανα της
Super League και της ΕΠΟ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αποκαλύψεις για το
τι κρύβεται πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου. Οι δε παραπάνω περιπτώσεις αφορούν διαφορετικά περιστατικά, με διάφορες «σκοτεινές» πτυχές
το καθένα, με κοινό στοιχείο όμως ότι αποδεικνύουν για
πολλοστή φορά πως φαινόμενα διαφθοράς - σαπίλας και
παρασκηνιακών κινήσεων εν μέσω αδυσώπητων ανταγωνισμών, με τις ανάλογες πρακτικές, είναι στην ίδια τη
φύση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, σε όλες τις εμπορικές βαθμίδες του - από τις μικρές και μικρομεσαίες
ποδοσφαιρικές αγορές μέχρι και τις πλέον πρωτοκλασάτες. Στην περίπτωση της Μάντσεστερ Σίτι, πηγές της διοίκησής της άφησαν να εννοηθεί πως στην επιβολή της
ποινής υπήρξε «δάκτυλος» βασικών ανταγωνιστών, «φωτογραφίζοντας» συγκεκριμένες ομάδες.
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Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

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

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

Δεν στέλνουν γράμματα
στους ουρανούς

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ

Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι

Αυτοβιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

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

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: 17x24cm, Σελίδες 256, Τιμή διάθεσης 10€

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

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση
του καπιταλισμού

Δημήτρης Τσαρδάκης

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

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

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

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

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